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Devlet Bakanı Yusuf Bozkurt 
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2. — Libya'ya gidecek olan 
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ve Ticaret Bakanlığına, Malilye ve 
Gümrük Bakanı Alhmidt Kuritcdbe 
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Sayfa 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Ali 
Bozer'in vekillik etmesinin uygun 
'görüldüğüne ilıişk'in Cumlhurbaş-
kanhğı tezkeresi (3/479) 338 

5. — Tunus'a güdecek olan 
Ulaştırma Bakanı Elkrem Pakde-
ımlirli'nlin dönüşlün© 'kaldar Ulaştır
ma Bakanlığına, Tarım Orman ve 
Köylüleri Bakanı H. Hüsnü Oo-
ğan'ın vekillik eltmesin'in uygun 
görüldüğüne ilişikin Cumlhurbaş-< 
kanlığı tezkeresi (3/480) 338 

6. — Irak'a gidecek olan Ulaş
tırma Bakanı Ekrem Pakdemiirl'i' 
nin dönüşüne kaldar Ulaştırma Ba
kanlığına, Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın 
vek'illiik etmesin'in uyigun görül
düğüne ilişikin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/481) 338 

V. — KANUN TASARI VB 
TEKLİFLERİYLE KOMIS, 
YONLARDAN GELEN DİĞER 
İŞLER 339,361,377,388,459,466,475 

il. — Eğitim, Gençlik, Spor ve 
Sağlık Hizmetleri Vergisinin İh-
daisı ile 3074 Sayılı Akaryakıt Tü-
ikdtJîm Vergisi Kanunu, 197 Sa
yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Ka
nunu, 1318 Sayılı Finansman Ka
nunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Ka
nunu, 213 Sayılı Vergi Usul Ka
nunu, 6183 Sayılı Amime Alacak
larının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun ve 492 Sayılı Harçlar Ka
nununda Değişiklikler Yapılması! 
ve Bu Kanunlara Bazı Hükümler 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/395) (S. Sayısı : 19) 339:360,361: 

369,377:387,388:459,459:461,466:470,475: 
503 

Sayfa 
VI. — USUL HAKKINDA 

GÖRÜŞMELER 370,471 
1. — Bir kanun 'tasarısı üzerin

deki müzakerelerin haftalık çalış
ma günlerinde ıbitirilemömesli ha
linde çalışmalara saat 24.00'e ka
dar, gerektiğimde Ibu saalüten son
ra da devam edilmesi ile Cuma 
ve Cumartesi günlerinin de hafta
lık çalışıma günlerine ilavesi hak
kında bir siyasî parti grubu öne
risi üzerine alınan kararın, Cu
ma ve Cumartesi günleri de saat 
24.00'e kadar ve gerektiğinde bu 
saatten sonra da çalışılması husu
sunu kapsayıp kapsamadığı hak
kında 370:377 

2.. — Yoklama yapılması ta
lep edildiğinde, Başkanın, gözle 
görünür çoğunluk bulunduğu ge
rekçesiyle, bu talebi reddedip red-
dedemeyeceği hakkında 471:475 

VII. — DİSİPLİN CEZALA
RI 459 

1. — Ankara Milletvekili Rıza 
Yılmaz'a uyarı cezası verilmesi; 
yapılan savunma sonunda ceza
nın kaldırılması. 459,461:465 

2. — Ankara Milletvekili 
Ömer Çiftçi'ye, Meclisten üç bir-
l'eş'im geçfc'i çıkarma cezası veril
mesi 459,461:465 

VIII. — SORULAR VE CE
VAPLAR 504 

A) Yazılı Somlar ve Cevap
lan 504 

1. — Adana Milletvekili Cü
neyt Canverln, Millî IsltihbaraJt! 
Teşkilatına Miskin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı İsmet Kaya Er-
dem'in yazılı cevabi (7/62) 504:505 
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Sayfa 
2. — Hatay MffleflvekÜİi Mus

tafa Murat Sölkmenoğlu'nun, ©izli 
isMhbaralt b'ilglileri ihtiva ettiği id
dia edilen ve ön rapor olarak ad
landırılan 'belgenin lhan<gi amaç^ 
la hazırlandığına ve bu olayın so
nuçlarına ilişkin Barbakandan ısio-
rusu ve Devlet Bakanı ve Baişlba-
kan Yardımcısı İsmet Kaya Er
demdin yazılı cevaibı (7/71) 505:507 

3. — Hatay MiillötiveSkili Mus
tafa Murat Sö'kmenoğlu'nun, dev
letin eldon'omi'k gücünün basına! 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

Birinci, İkinci ve Üçüncü Oturum 
Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin, 

olağanüstü hal uygulanan illerde bazı 
meslek liseleri ile köy ilkokullarının eği
tim sorunları; 

Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı, 
Millî Savunma Bakanı Ercan Vuralhan 
hakkında Başbakanca atanan özel mu
hakkikin raporu ve bu konuda sayın Baş
bakanca daha önce yapılan açıklama; 

İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu' 
da, esnaf ve sanatkârların sorunları, 

Konularında gündem dışı birer konuş
ma yaptılar. 

İsrail'in, işgal altındaki Arap toprak
larında yaşayan Filistinlilerin haklarını 
acımasızca Mal eden şiddet hareketlerini 
kınadıklarına ve uluslararası sözleşmeler 
uyarınca bu konuda kendisine düşen ve
cibeleri yerine getirmesinin zorunlu gö
rüldüğünün hatırlatılmasına ilişkin siyasî 
parti grupları müşterek önergeleri, Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Sayfa 
karşı (baskı unsuru olarak kullanıl
dığı iddiasına ijlişlkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Mehmet Yatzar'ın 
yazılı cevabı (7/74) 507:510 

4. — Hatay Mlilietlvek'il'i Mus
tafa Murat SÖkmenıoğlu'nun, Mil
lî İstihbarat Teşkilatına 281 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname 
'ile sözleşmeli personıal alınmasına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı İsmet Kaya Erdemin ya
zılı cevaibı (7/75) 510 

Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hiz
metleri Vergisinin İhdası ile Bazı Vergi 
Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına 
ilişkin Kanun Tasarısının görüşülmesinin 
bugün çalışma süresi içerisinde bitirile
memesi halinde, çalışma süresinin, görüş
melerin bitimine kadar uzatılması ve ge
rektiğinde saat 24.00'ten sonra da devam 
edilmesine; bu amaçla 18.3.1988 Cuma 
ve 19.3.1988 Cumartesi günleri de toplan
tı yapılmasına; 

28 S. Sayılı 298 Sayılı Seçimlerin Te
mel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanunun 2820 Sayılı Siyasî 
Partiler Kanununun ve 2972 Sayılı Ma
hallî İdareler ile Mahalle Muhtarları ve 
İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifinin, gündemin «Ka
nun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlar
dan Gelen Diğer İşler» kısmının 1 inci 
sırasına alınmasına, 

İlişkin ANAP Grubu önerileri kabul 
edildi. 

Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hiz
metleri Vergisinin İhdası ile 3074 Saydı 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu, 197 
Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 
1318 iSayılı Finansman Kanunu, 193 Sa
yılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Ver
gi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Ala
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
ve 492 Sayılı Harçlar Kanununda Deği
şiklikler Yapılması ve Bd Kanunlara Ba

zı Hükümler Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısının (1/395) (S. Sayısı : 19) mad
deleri üzerindeki görüşmelere devam olu
narak; 7 nci maddesine kadar kabul edil
di. 

Saat 23.08'de birleşime 15 dakika ara 
verildi. 

Başlkan 
B&şjkanvdkilli 

A. Hiidai Oral 

Kâtip Üye 
Bursa 

Mustafa Ertuğrul Ünlü 

Kâtip Üye 
KıuMarelii 

Cemal Özbilen 

Dördüncü Oturum 
Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hiz

metleri Vergisinin İhdası ile 3074 Sayılı 
Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu, 197 
Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 
1318 Sayılı Finansman Kanunu, 193 Sa
yılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Ver
gi Usul Kanunu, El 83 Sayılı Amme Ala
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

ve 492 Sayılı Harçlar Kanununda Deği
şiklikler Yapılması ve Bu Kanunlara Ba
zı Hükümler Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısının (1/395) (S. Sayısı : 19) üze
rindeki görüşmelere devam olunarak; 11 
inci maddesine kadar kabul edildi. 

18 Mart 1988 Cuma günü saat 15.00' 
te toplanmak üzere, birleşime saat 03.40' 
ta son verildi. 

Başlkan 
Başjkıanvefkiilii 
İlyas Aktaş 

Kâtip Üye 
Bursa 

Mustafa Ertuğrul Ünlü 

Kâtip Üye 
Kırklareli 

Cemal Özbilen 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

18 . 3 . 1988 Cuma 

Tasarı 
1. — Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya

pılmasına ve Bu Kianunllıairldalki Bazı Ce
zalanın idarî Nitelikte Cezaya Dönüştü
rülmesine Dair Kanun Tasarısı (1/412) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa gd'iş 
tarihi : 15.3.1988) 

Teklifler 
1. — Zonguldak Milletvekili Koksal 

Toptan'ın, Yer Altımda Çalışan İşçilere 
Tazminat Verilmesine Dair Kanun Tek
lifi (2/44) (Pllıâm ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa gelliş tarihi : 16.3.1988) 
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'2. — Elâzığ Milletvekili Tahir Şaş
maz ve 38 Arkadaşının, Üniversiteler
den Kaydı Silinen Öğrencilere Aiit Af 
Kanunu Teklifi (2/45) ( M I Eğitim Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
16.3.1988) 

3. — İzmir Milletvekili Neccar Türfc-
can ve 63 Arkadaşının, 1111 Sayılı As
kerlik Kanununun 5 inci Maddesinin,' De-
ğiştirillımeskiıe Dair Kanun Teklifi (2/46) 
(Milî Savunma Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi : 17.3.1988) 

Tezkere 
il. — Elazığ MilletvekiE Ahmet Kü-

çükel'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezke
resi (3/475) (Anayasa ve Adalet Komis-
yonlları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyonla) (Başkanilığa geliş tarihi : 
17.3.1988) 

Raporlar. 
1. — Adıyaman İli Samsat İlçesinin 

Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
mun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/3150) (S. (Sayısı : 30) «(Dağıtma 
tarihi : 18.3.1988) (GÜNDEME) 

2. — Gaziantep Milletvekili Mehmet 
Akdemir ve 8 Arkadaşınım, 4.11.1981 Ta
rih ve 2547 Sayılı Yükseköğretimi Kanu
nu ile 17.11.1983 Tarih ve 2955 Sayılı 
Güihane Askerî Tıp Akademisi Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komis
yonu Raporu (2/7) (S. Sayısı : 31) <jDa-
ğıtma tarihi : 18.3.1988) (GÜNDEME) 

3. — İstanbul Milletvekili Avni Ak-
yol'un, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanu
nunun Geçici 8 inci Maddesinin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Gü
müşhane Milletvekili Ülkü Güney ve 5 
Arkadaşının, 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanununun Geçici 8 inci Maddesine Bir 

Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/32, 
2/1) (S. Sayısı : 32) (Dağıtma tarihi : 
18.3.1988) (GÜNDEME) 

4. — Bazı Suç Failleri Hakkında Uy
gulanacak Hükümlere Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/405) 
(S. Sayısı : 33) (Dağıtma tarihi : 
18.3.1988) (GÜNDEME) 

Yazdı Soru Önergeleri 
1. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu

rat Sökmenoğlu'nun, bazı mudilere ek
sik faiz uyguladığı iddia edilen bir ban
ka hakkında ne gibi işlemler yapıldığına 
ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/94) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17.3.1988) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 19.9.1980 tarihinden sıkıyöne
timin kaldırıldığı tarihe kadar sıkıyöne
tim mahkemelerinde yargılanarak 1402 
sayılı Kanuna göre ek ceza verilen hü
kümlülere ilişkin Başbakandan yazılı so
ru önergesi (7/95) (Başkanlığa geliş tari
hi : 17.3.1988) 

3. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, MİT raporuna ve 
sorumluları hakkında açılan soruşturma
nın sonucuna ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/96) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 17.3.1988) 

4. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, Amerikan Merkezî Haberalma Ör
gütünün bazı mensuplarının 1950 - 1976 
yılları arasında ülkemizde istihbarat uz
manı olarak görev yaptıkları iddiasına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/97) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.3.1988) 

5. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, Samsun İli Havza İlçesindeki 
şifalı sıcak su için turistik tesisler yapıl
masına ilişkin Kültür ve Turizm Baka-
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tundan yazılı soru önergesi (7/98) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 17.3.1988) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet 

Selvi ve 44 arkadaşının, kamu iktisadî te-

ıBAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. 

Salonda hazır bulunan sayın üyelerin 
yüksek sesle, burada olduklarını belirt
melerini rica lediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 

şebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/17) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.3.1988) 

ÖMBR ÇİFTÇİ (Ankara) — Başkan, 
çoğunluk yok mu? 

BAŞKAN — Bakıyoruz... 
Toplantı yetersayımız yokftur. Birle

şime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 15.25 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanveküİ Uyas Aktaş 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Mümtaz Özkök (Sakarya) 

•«»• ^ > m < ^ •<"• 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 37 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.45 

BAŞKAN : Başkanvekili tlyas Aktaş 
KÂTİP ÜYELER : Mümtaz özkök (Sakarya), Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 37 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. 

Salonda hazır bulunan sayın m illet-
vekilerinin, burada bulunduklarını yük
sek sesle belirtanelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı için yeterli sa

yı vafdır, (görüşmelere 'başlıyoruz. (ANİAP 
sıralarımdan alkışlar) 

ÖMER ÇÎFTÇI (Ankara) — Sayın 
Başkan, kaç kişi var? 

BAŞKAN — Yeterli sayı var. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMA
LAR 

1. — Siirt Milletvekili Zeki Çeliker 
in, Jiatman Çayı üzerindeki Malabadi 
Köprüsünden uçan kamyon ve içinde 
bulunan üç cesedin çıkarılmasına ilişkin 
gündem dışı konuşması 

.BAŞKAN — Siirt Milleltveki'li Sayın 
Zeki Çeliker, SiirtJBatman Çayı Malaba
di Köprüsünden uçan bir kamyon ve 
'içindeki üç cenazenin çıkarılması ile il
gili gündem dışı söz istemişlerdir; kendi
lerine söz veriyorum. 

AHMET KARIAEVUt (Tekirdağ) — 
Bugün gündem dışı söz olur mu Sayın 
Başkan? Kaldığımız yerden devam et
memiz lazım. 

BAŞKAN — Efendim, gündem dı
şından ısonra devam edeceğiz, endişe et
meyelim. 

Buyurun Sayın Çeliker. 

Süreniz 5 dakikadır. 
ZEKll ÇELİKER (Siirt) — Sayın 

Başkan, Yüce jMecli'sin değerli üyeleri; 
'bundan 17 gün önce, seçim bölgem olan 
Siirt ile Diyarbakır Hine hudut teşkil 
eden Batlman Çayı üzerindeki meşhur 
ıMalaıbadi Köprüsünden uçan bir kam
yonun ve içindeki üç sabisin kurtarılma-
sıyla ilgili olarak Yüce Meclise bilgi arz 
etmek üzere huzurlarınızı işgal etmiş bu
lunuyorum ve de bu 'konuda Hükümetin 
atıl kalmış olan hassasiyetini, geç kalmış 
olan hassasiyetiıni huzurunuzda ifade et
mek istiyorum. 

12.3.1988 günü seçim bölgem olan 
Siirt'e gittiğim sırada, biraz evveil zik-
retiğim köprünün iki tarafında yığılmış 
yüzlerce araç ve köprünün üzerini işgal 
etmiş beş, muhtemelen altı bin kişilik 
bir toplulukla karşılaştım. Durumu tah
kik etmek ihtiyacını hissettim ve orada 
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bulunan şahıslardan durumu sordum; 11 
güniden beri, kurtarılması gereken, çıka
rılması gereken üç cenaze ve kamyonla 
Hükümetin iljgilenımöd'iğini, bu dununu 
protesto etmek için orada bulundukları
nı ve bu ameliyeye başlanılmadığı tak
dirde klöprlü üzerindeki işgal işlemini sür-
dürece'k'lerini, ifade et'tiiler. 

Topluluğun arasına (karıştım; orada 
bir avuç polis ve jandarma, bir ide, son
radan, kravatlı olarak müşahede ettiğim 
ve Silvan, Batman ve Kozluk Kayma-
•kamı olduklarını anladığım üç şahıs bu
lunuyordu; halkla devamlı bir cebelleş-
ane içerisindeydiler, halkın arasındadan 
protesto sesleri, muhtelif şekilde ayyuka 
çıkıyordu. Vatandaşlar kaymakamlara şu 
şekilde sesleniyordu: «"Size inanmıyoruz. 
10 gündür neredeydiniz? Biz vatandaş de
ğil miyiz? Ayşe1! kadar da mı olamıyo
ruz? Bir Aysel, bir Naim için yer ye
rinden oynadı, televizyonda Hükümet 
şov yaptı. Biz de Müslümanız, biz de 
Tünküz, biz de bu devlet için askerlik 
yaptık, yapıyoruz; vergi veriyoruz» gibi 
sözlerle protestolarını sürdürüyorlardı. 

Araya girdim, kaymakamlardan, kur
tarma ameliyesiniın başlatılacağına dair 
ısöz aldım. Vatandaşların çoğu beni ta
nıyordu; bu eylemlerinin yanlış olduğu
nu, kurtarma ameliyesinin en kısa za
manda başlayacağını söyledim. Vatan
daşlar, benim de yanlarında kalmamı is
tediler. Uzun müzakerelerden sonra, ka
labalığı dağıtmaya ve yolu açmaya mu
vaffak oîdulk. Durumu bir kere daha 
•Siirt Valisi ile görüştüm. Dönüşümde ara
dan beş gün geçmesine rağmen, halen 
'kurtarma ile uğraşan olmamıştı. 

Şimdi ben, devlet ricalinden aldığım 
söz üzerine oradaki vatandaşları ikna et
tim ve bir yerde, bir (milletvekili olarak, 
devlet ricaline kefil olmak mecburiyetin

de kaldım. Lütfen, sayın ilgililerden, Sa
yın Başbalkamdan rica ediyorum, beni ;bu 
kefaletten kurtarsınlar. Çünkü orada, bir 
muhalif milletvekili edası içerisinde işi 
tahrik ötmek anlayışsızlığında bulunmak 
istemedim. (ANAP sıralarından «Bravo» 
'sesleri .alkışlar) Ama, gönül arzu eder 
ki, yarın alacağım telef on haberiyle, ge-
rdkıli kurtarıcılar gönderilsin ve sabit ba-
'kışlarla, boş gözlerle suya baikan cenaze 
sahipleri de cenazelerine kavuşsun. 

Muhterem milletvekilleri, doğu insanı 
vatanperverdir, doğu insanı vatansever
dir, doğu insanı, .güneydoğu insanı, nü
fus cüzdanına kazdırmış olduğu «Türki
ye Cumhuriyeti vatandaşlığını» şerefle 
taşımaktadır. Lütfen, o insanları bir 
kompleks içerisine solkmayalım; sokma-
ma'k için de gerekli hizmeti yapmak, do
ğu iîe batı arasındaki dengeyi sağlamak 
mecburiyetimiz vardır. Bu anlayış içe
risinde hare'kdt ödersek, zecrî tedbirlere, 
oraya aslker, jandarma, polis kuvveti 
göndermemize gerek kalmadan, vatanını 
seven ve her vesileyle vatanperverliğini 
İspat eden oranın insanı, bizlere bağlı
lığını her zaman için teyit edecektir; ama 
'kendisini bir Aysel şovuyla kıyasladığı 
zaman, bizler de milletvekili olarak müş
kül durumda kalmaktayız; onlara vere
cek cevabımız yok. 

Bugün için, Slirt'imizde, haritada bit
miş olarak görünen... 

'BAŞKAN — Sayın Çelüker, »süreniz 
dolmuştur, lütfen toparlayın. 

ZEKİ ÇELİKER (Devamla) — To
parlayacağım Sayın Başkanım. 

... bütmiş olarak görünen ve öze'M'üklie 
asayiş balkımından çok kritik olan Şır-
nak, Pervari ve Şirvan ilçelerinde mev
cut olan köy yollarının yüzde 60'J ulaşı
ma kapalı vaziyelfltedir. Bu bölgede asa
yişimizi teminle mükellef olan Silahlı 
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Kuvvetlerimiz, oraya ulaşabilmek için, 
ikmallerini ancak helikopterle havadan 
yapabilmektedirler. 

Şimdi, Sayın Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanına sesleniyorum, rica edi
yorum ve diyorum ki : Evet, oraya bir 
şeyler gönderildi öteden beri, yatırım 
yapmak için paralar gönderildi, bir şey
ler yapılmak istemdi; ama o paralar, emin 
olunuz iki, ehil olmayan ellerde çarçur 
edilmektedir. Oraya ehil şahıslar gönde
rin; şunu gönderin veyahut da bunu gön
derin diye bir iddiamız yok, yalnız ehil 
kişiler gönderin. O paralar yerine sarf 
edilirse, herhalde o işin çaresi bulunacak
tır. 

Sayın m'illelJvekilleri, benim tekrar ri
cam vardır : Beni bu kefaletten kurtarın. 
Burada, Siirt'in sorunlarıyla ilgili birkaç 
söz daha 'söylemek isterdim; fakat vak
tin müsaadesizliği dolayısıyla bir kere 
daha huzurunuza gelmek üzere, Yüce 
Heyetinizi saygı ile selamlıyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Çeliker. 

Gündemin «Sunuşlar» kısmına geçi
yoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGE
LER 

1. — Ürdün'e gidecek olan Devlet 
Bakanı Yusuf Bozkurt Özal'ın dönüşüne 
kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Baka
nı Adnan Kahveci'nin vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/476) 

BAŞKAN — Gündemin «Sunuşlar» 
•bölümümde Cumhurbaşkanlığı tezkere
leri vardır, okutup bilgilerinize sunaca
ğım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına; 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 18 
Mart 1988 tarihinde Ürdün'e gidecek 
olan Devlet Bakanı Yusuf Blozkurt Özal' 
m dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Adnan Kahveci'nin vekil
lik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur. 

2. — Libya'ya gidecek olan Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün dönüşü
ne kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, 
Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurt-
cebe Alptemoçin'in vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi {3/477) 

Türkiye Büyük ıMiltat .Meclisi 
(Başkanlığına 

Oörüşimelerde bulunmak üzere 20 
Mart 1988 /tarihinde Libya'ya gi'decek 
olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü 
Yürürlün dönüşüne kadar; Sanayi ve Ti
caret Bakanlığına, Maliye ve Gümrük 
Bakanı A. Kurtcebe Alpitemoçin'in ve
killik ötmesinin, IBaşıbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş okluğunu bingile
rinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

'BAŞKAN — Bingilerimize sunulmuş
tur. 

3 — İtalya'ya gidecek olan Devlet Ba
kanı Veysel Atasoy'un dönüşüne kadar 
.Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Kâ
zım Oksay'ın vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/478) 
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Türküye Büyük Millet Meclisi 
(Başkanlığına 

Çevre ve Kalkınma konulu konferan
sa katılmak üzere, 23 Mart 1988 tarihin
de ttalyalya gidecek olan Devlet Bakanı 
Veysel Atasoy'un dönüşüne kadar; Dev
let Bakamilığına, Devlet Bakanı Kâzını 
Oksay'ın vekillik ötmesinin, Başlbakanın 
'teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğu
nu bilgilerinize sunanım. 

Kenan (Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bingilerinize -sunulmuş
tur. 

4., ı— Ürdün'e gidecek olan Dışişleri 
Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın dönüşüne ka
dar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Ali Bozer'in vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/479) 

Türkiye Büyük Milltet Meclisi 
Başkanlığına 

17 nci İslâm Ülkeleri Dışişleri Ba
kanları Konferansına katılmak üzere, 19 
Mart 1988 tarihinde Ürdün'e gidecek 
olan 'Dişisileri Bakanı A. Mesut Yılmaz' 
m dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, 
'Devlet Balkanı Ali Bozer'in vekillik öt
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu bilgilerinize su
narım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

•BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur. 

5. — Tunus'a gidecek olan Ulaştır
ma Bakanı Ekrem Pakdemirli'nin dönü
şüne kadar Ulaştırma Bakanlığına, Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü 
Doğan'ın vekillik etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkere
si (3/480) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 
Mart 1988 tarihinde Tunus'a gidecek 
olan Ulaştırma Balkanı Ekrem Pakdemir
li'nin dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakan
lığına, Tarım Orman ve Köyişileri Ba
kanı H. Hüsnü Doğan'ın vekillik etme
sinin, Başlbakanın teklifi üzerine, uıygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

IBAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur. 

6. — Irak'a gidecek olan Ulaştırma 
Bakanı Ekrem Pakdemirli'nin dönüşüne 
kadar Ulaştırma Bakanlığına, Tarım Or
man ve Köy işleri Bakanı H. Hüsnü Do
ğan'ın vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/481) 

Türk'iye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Türkiye - Irak Karma Ulaştırma Ko
misyonu toplantısına katılmak üzere, 25 
Mart 1988 tarihinde Irak'a gidecek olan 
Ulaştırma Bakanı Ekrem Pakdemirli'nin 
dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. 
Hüsnü Doğan'ın vekillik etmesinin, Baş
lbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurhaşkan ı 

BAŞKAN —• Bilgilerinize sunulmuş
tur. 

Sayın mlletvefcilleri, gündemim «Ka
nun Tasarı ve Tekiliıflerliyle Komisyonlıaır-
dan Gelen Diğer îşler» bölümüme geçiyo
ruz. 
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V. — KANUN TASARI VE TEKLİF 
DIĞ1 

/. — Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağ
lık Hizmetleri Vergisinin İhdası ile 3074 
sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu, 
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanu
nu, 1318 sayılı Finansman Kanunu, 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 sayılı 
Vergi Usul Kanunu, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka
nun ve 492 sayılı Harçlar Kanununda De
ğişiklikler Yapılması ve Bu Kanunlara 
Bazı Hükümler Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Büçe Komisyonu Ra
poru (1/395) (S, Sayısı : 19 (1) 

(BAŞKAN — Eğitim, Gençlik, Spor 
ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin thdası ile 
3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi 
Kanunu, 197 sayın Motorlu Taşıtlar Ver
gisi Kanunu, 1318 sayılı Finansman Ka
nunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 
213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsıil Usulü Hak
kımda Kamun ve 492 sayılı "Harçlar Ka
nununda Değişiklikler Yapılması ve Bu 
Kanunlara Bazı Hükümler Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarlısının görüşmelerine 
kaldığımız yerden devam ©diyoruz. 

Komisyon ve Hükümet?.. Burada. 
Hatırlayacağınız üzere, tasarının 11 lin

et maddesinde kalmıştık. Maddeyi okutu
yorum. : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Ka

nunu İle tlgüi Değişiklikler 
MADDE 11. — 197 sayılı Motorlu 

Taşıtlar Vergisi Kanununun 26.1,1.1980 
gün ve 2348 sayılı Kanunun 2 nci mad-

(1) 19 S. Sayılı Basmayazı 10.3.1988 
Tarihli 33 üncü Birleşim Tutanağına ek
lidir., 

RIYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
İŞLER 

dest il© değiştirilen 2 nci maddesinin bi
rinci fıkrasının 7 numaralı bendi, aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«7. Lüks Otomobil : Maliye ve Güm
rük Bakanlığınca, uluslararası otomobil 
kataloglarındaki bilgiler de dikkate alın
mak suretiyle lüks sayılan, otomobil ve 
arazi taşıtlarımı ifade eder. Bunların han
gi derecelerde lüks otomobil sayılacağı 
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit 
Olunur, 

BAŞKAN — Madde 'hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Madde ile ilgili verilmiş önergeler var, 
vertJliş sırasına göre Okutuyorum : 

Türkiye Büyülk Mıiıllet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Eğitim, Gençlik, 
Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İh
dası ile 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim 
Vergisi: Kanunu, 197 sayılı Motorlu Ta
şıtlar Vergisi Kanunu, 1318 sayılı Finans
man Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisli Ka
nunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Hakkında Kanun ve 492 
sayılı Harçlar Kanununda Değişiklikler 
Yapılması ve Bu Kanunlara Bazı Hüküm
ler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 
11 inci maddesinin tasarı metninden çı
karılmasını' arz ve teklif ederiz. 

İbrahim Demir 
Antalya 

Abdullah Ulutürfc 
Afyon 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Halit Dağlı 
Adana 

Ömer Barutçu 
Zonguldak 
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Türküye Büyük Mıilet Meclisli 
Başkanlığına 

Görüşülmekte oltan Eğitim, Gençlik, 
Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İh
dası ile 3074 sayıılı Akaryakıt Tüketim 
Vergisi Kanunu, 197 sayılı Motorlu Ta
şıtlar Vergisi Kanunu, 1318 sayılı Fi
nansman Kanonu, 193 sayılı Gelir Vergi
si Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanu
nu, 6183 sayılı Amme Alacaklarımın Tah
sil Usullü Hakkında Kanun ve 492 sayılı 
Harçlar Kanununda Değişiklikler Yapıl
ması ve Bu Kanunlara Bazı Hükümler 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 
11 indi maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fuat Atallay 
Diyarbakır 

Kenan Sönmez 
İstanb)ul 

Ayhan Arifağaöğlu 
ArtVin 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Madde 11. — 197 sayılı Motorlu Ta
şıtlar Vergisi Kanununun 26.1)1.1980 gün 
ve 2348 sayılı Kanunun 2 nci maidide-
sîyle değiştirilen, 2 ndi maddesinin birin
ci fıkrasının 7 numaralı ben'di aşağıdaki 
şekilde değişitirilmlişltir. 

«7. Lüks Otomobil: Maliye ve Güm
rük Bakanlığınca, uluslararası otomobil 
kataloglarındaki bilgiler die dikkate alın
mak suretiyle, lüks sayılan otomobil ve 
arazi taşıtlarını ifade eder. Bunların han
gi derecelerde lüks otomobil sayılacağı 
Mal'iye ve Gümrük Bakanlığınca tespit 
olunur.» 

Madldes'ind'ekfi «Arazi taşMan» tabiri
nin maddeden çıkartılarak, madde düzel
tilmelidir.. 

Gerekçe : 
«Arazi taşıtları» tabiri çok genliş bir 

tabir ölüp, 'hangi taişıitıları kapsadığı tam 
bdili 'değildir. 

Türkiye Büyük MÜlıDat Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanunun 11 inci 
•maddesinde yer alan «Uluslararası oto
mobil kataloglarındaki Ibiligilier db dikkate 
alınmak» ifadesinin, «Uluslararası otomo
bil üretici firmaların (imalat katalogların
daki sınıflandırmayı dikkate almak» şek-
linlde değiştirilmesini öneririz. 

Ali Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Kenan Süzer 
Toka* 

Kenan Sönmez 
İstanbul 

Cumlhur Keskin 
Hakkâri 

Tulfan Doğu 
Muğla 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Türküye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan EğM'm, Gençlik, 
Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İh
dası İle 3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim 
Vergisi Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Ta
şıtlar Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Fi
nansman Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergi
si Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Ka
nunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun ive 492 
Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklikler 
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Yapılması ve Bu Kanunlara Bazı Hüküm
ler Ekienmösiine Dair Kanun Tasarısının 
11 inci maddesi birden çok fıkradan oluş
maktadır. Bu nedenle İçtüzüğün 84 üncü 
ımadldesi uyarınca her fıkranın ayrı ayrı 
oya sunulmasını arz ekleriz. 

Fuat Atalay 
Diyanbalkır 

Salih S!üimer 
Diyarbakır 

Eşref Erdem 
Ankara 

Kenan Sönmez 
İstanbul 

Efol Öüragör 
îzttrtiıt 

Ali Haydar Etrdbğan 
îsltanlbul 

M. TaMr Köse 
Amasya 

Rıza Yıtonaz 
Ankara 

Kenan Süzer 
Takat 

M. Adnan Ekmen 
Mardin 

Ömer Çiftçi 
Arikara 

Erol Köse 
Kocaeli 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Turhan Hırfanoğlu 
Haltay 

Rıza Ilıman 
Çorum 

Tayfur Ün 
Bilecik 

Mahmut Almak 
Kars 

Aİ Uyar 
Haltay 

BAŞKAN — Sa'yın milletvekilleri, ma
lumlarınız olduğu üzere, Tüzüğümüzün 
88 inci maddesi, her fıkra hakkında 4 
önergeden fazla önerge verilmeslinin müm
kün olmadığını ifade etmeiktedir. Bu iti
barla, maldlde halklkında verilmiş önerge
lerden bir kısmını işleme koyamayacağız. 
Önünüzdeki tasarıya dikîkait ederseniz, 
midide de esasen itek fıkradır. Bu hususa 
dikkat etmenizi özellÜkle rica ediyorum. 

Teşekkür ederini. 
Devam ediyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Eğitim, Genellik, 
Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergjisinin îh-
dası ile 3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim 
Vergici Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Ta
şıtlar Vergisi Kanunu, .1318 Sayılı Fi
nansman Kanunu, 193 Sayılı Gelir Ver
gisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usuit Ka
nunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının 
Talbsil Usu» Hakkında Kanun ve 492 Sa
yılı Harçlar Kanununda Değlişikikler Ya
pılması ve Bu Kanunlara Bazı Hükümler 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 
11 ünci maddesinin aşağıdaki sekide de-
ğişitirilmesinü arz ve teklif ederiz. 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

Mulstafa Çakır 
Giresun 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

Kâmil AteşögUlİarı 
Ankara 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

MakJde 1.1. — 11 inci maddenin so
nuna, ancak 10 yılını doldurmuş taşıtlar 
hiçbir şekilde lüks sayılamaz ifadesinin 
eklenmesi. 
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BAŞKAN — Şimdi, önergeleri aykı
rılık sırasına göre okutup, işleme koya
cağım ; 

Türkiye Büyük Millet Meclisli 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 
11 inci maddesinin tasarı metninden çı
karılmasını arz ve teklülf ederiz. 

İbrahim Dem/ir 
Antalya 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ka

tılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANVEKİLt İLHAN AŞKIN ((Bur
sa) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

İBRAHİM DEMİH (Antalya) — Sa
yın Başkan, Komisyon, çoğunluğu olma
dığından, görüş Ibildiremez. 

BAŞKAN — Katılmama konusunda 
görüş bildirmesi mümkündür Sayın De-
ıriir. 

Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTC0BE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden 
söz isteyen var mı? 

İBRAHİM DEMİİR (Antalya) — Söz 
îjstîyoruım, Saiym Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Demir. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Demir, süreniz 5 dakikadır. 
İBRAHİM DEMTR (Antalya) — Te

şekkür ederim Sayın Başkan. 

İRFAN DE MİR ALP (Samsun) — 
Grup adına konuşacak Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Öyle bir beyanı olmadı, 
İBRAHİM DEMİR (Devamla) — Sa

yın Başkan, «ayın milletvekilleri; bizim, 
görüşülmekte olan ve adı maalesef çok 
uzun olduğu için Meclisimize vakit kay
bettiren bu tasarının 11 inci maddesinin, 

tasarı metninden çıkarılmasını istememıi-
zin çok açık bir sebebi vardır. Gerçek
ten, Genel Kurul gündeminde 19 «ıra sa
yısı ile yer alan ve görüşmekte olduğu
muz, Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık 
Hizmetleri Vergiisiriin İhdası ile 3074 Sa
yılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu, 
197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Ka
nunu, 1318 Sayılı Finansman Kanunu, 
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 Sa
yılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Am
me Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın
da Kanun ve 492 Sayılı Harçlar Kanu
nunda Değişiklikler Yapılması ve Bu Ka
nunlara Bazı Hükümler Eklenmesine Daıir 
Kanun Tasarısının eski 12, düzenleme
den sonra 11 numara ile gündemimizi 
meş'gul eden maddesi, 197 sayılı Motorlu 
Taşıtlar Vergisi Kanunu İle ilgili birtakım 
değişiklikleri, daha doğrusu önemli blir 
değişikliği içermektedir. 

Buna göre, 197 sayılı Motorlu Ta
şıtlar Vergisi Kanununun 26.11.1980 gün 
ve 2348 'sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 
değiştirilen 2 nc'i maddesinin birinci fık
rasının 7 numaralı bendi yeniden düzen
lenmektedir. 

Önce, yasaima tekniği açı'sından şunu 
söylemek zorundayım ki, tasarı metninde
ki bu 11 inci maddenin birinci fıkrası, 
bir yasa metninden ziyade resmî bir ya
zıyı bize hatırlatmaktadır. Gerçekten, bu 
metinde şu tarih, şu sayılı kanun denil
miş olması, yasama tekniğine de, bizdeki 
yasama prosedürü ilkelerine de pek uy
gun düşmemektedir. Çünkü, bu durum
larda, sadece o yasanın adı ya da numa
rası anılmakla yetinilir; alışkanlığımız 
ve teamül, yerleşmiş prensipler bu doğ
rultudadır; buna sadık kalınmamıştır. 
Tabiî, takdir edersiniz ki, bu şeklî bir 
husustur ve hukukta şekil hayalî bir 
husustur. Bu hususa, bundan sonraki ha
talar açısından dikkatinizi çekmek istedim. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
ülkemizde bir ölçüde lüks otomobil kul
lanma alışkanlığı olduğu doğrudur. An
cak, bugün Türk ekonomisinin göster
geleri, en başta gayri safi millî hâsıla ra
kamı, fert başına düşen millî gelir ra
kamı, toplumumuzdaki millî gelir da
ğılımıyla ilgili veriler, Türkiye'de lüks 
otomobil imalini ve lüks otomobil itha
lini önleyici bir politika tespit etmemiz 
ve uygulamamız gerektiğini düşündür
mektedir. Hal böyleyken, Hükümet bu 
tasarıyla lüks otomobilleri bir kamu ge
liri aracı olarak görmekle - kamu gelirini 
artırmak gaye olduğuna göre* bir yerde 
(bu tür otomobillerin imalini, ithalini teş
vik etmek durumunlda kalacağı için, bu 
tasarı metninde lüks otomobil lehinde bir 
düzenleme yapılmasını doğru bulmuyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Demir, toparlar 
mısınız lütfen? 

ÎBRAHIM DEMİR (Devamla) — Sa
yın Başkan, takdir edersiniz ki, bu ko
nu fevkalade önemli bir konu. Müsaade 
ederseniz, bu konuda bir iki söz daha 
etmek isterim. 

BAŞKAN — Tabiî, lütfen... 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — Te
şekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu 
tasarının, yani görüşmekte olduğumuz 
Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmet-
üeri Vergisinin İhdası ile 3074 Sayılı 
Afcaryakılt Tüketim Vergisi Kanunu, 197 
Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 
1318 Sayılı Finansman Kanunu, 193 Sayı
lı Gelir Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi 
Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacak
larının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
ve 492 Sayılı Harçlar Kanununda De
ğişiklikler Yapılması ve Bu Kanunlara 
Bazı Hükümler Eklenmesine Dair Ka

nun Tasarısının 11 inci maddesindeki bu 
düzenlemenin, biraz önce ifade etmeye 
çalıştığım gerekçelerle, tasarı metninden 
çıkarılmasının büyük faydaları vardır. 

Bu hususu tekrar vurgulayarak, hepi
nize saygılar sunarım. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Demir. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun (Tasarısının 
11 inci «iadesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fual Atalay (Diyarbakır) 
ve arkadaşları 

MADDE 11. — 197 sayılı Motorlu Ta
şıtlar Vergisi Kanununun 26.11.1980 gün 
ve.2348 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle 
değiştirilen 2 nci maddesinin birinci fık
rasının 7 numaralı bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«7. Lüks Otomobil: Maliye ve Güm
rük Bakanlığınca, uluslararası otomobil 
kataloglarındaki bilgiler de dikkate alın
mak suretiyle lüks sayılan otomobil ve 
arazi taşıtlarını ifade eder. Bunların han
gi derecelerde lüks otomobil sayılacağı 
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit 
olunur. 

Maddesindeki «Arazi taşıtları» tabiri 
maddeden çıkartılarak madde düzenlen
melidir. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
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IMALlYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Kaltıimıyoruz. 

BAŞKAN — Önerge sahibi?.. Buyu
runuz Sayın Sönmez. 

Süreniz 5 dakikadır. 

YUSOF KENAN SÖNMEZ (İstan
bul) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Maliye ve Gümrük Bakanlığı
nın lüks otomobilleri (belirlemede öteden 
beri çeşitli zorluklarla karşılaştığı ve so
nuçta da, tüm yabancı menşeli ithal oto
mobilleri, örneğin, yaş haddine bakma
dan lüks saydığı bilinmektedir. Bu duru
mun bugüne kadar çeşitli haksızlıklara 
yol açtığı ortadadır; çünkü, gerçek eko
nomik değeri son derece düşük bazı ya
bancı arabalar lüks sayılmak durumun
dadır. İşte bu haksızlığı önlemek için, 
lüks sayılacak arabaya öncelikle bu me
tinde yaş sınırı konulmasından yanayım. 

Yine bu metinde, «Arazi taşıltlafı» ta
birinin, çok geniş bir tabir olması nede
niyle, hangi taşıtları kapsadığı tam belli 
değildir. Dolayısıyla bunları lüks otomo
bil kapsamına almak kanımca hatalı ola
caktır. 

Yine, maddenin sonuna - bir önerge
mi açıklarken de söylediğim gibi - yıl be
lirterek (10 yıl, 15 yıl, 20 yıl gibi) bellil 
bir yılı doldurmuş taşıtlar hiçbir şekilde 
lüks sayılamaz ifadesinin eklenmesi ge
rektiğine inanıyorum. 

Ayrıca, yasa tasarısının birçok madde
sinde olduğu gibi, dil bütünlüğünün sağ
lanması açısından, maddenin son iki söz
cüğü olan «tespit olunur» ifadesi me
tinden çıkarılarak, yerine «belirlenir» 
ifadesinin getirilmesini, bundan önceki 
bir maddede verdiğim bir önerge ile is
tediğim gibi, bu maddede <ie yine «belir
lenir» ifadesinin getirilmesinin doğru ola
cağı kanısını taşımaktayım. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bu ve buna benzer önergelerde görül
düğü gibi, dün akşam bir konuşmamda 
da ifade ettim; burada önerge sahibi biz
ler, bu yasa tasarısının şu veya bu şekil
de belirli maddelerinde değişiklikler isti
yoruz. örneğin, işte bu maddede de söy
lendiği gibi «tespit edilir» ifadesi yerine 
«belirlenir» ifadesinin getirilmesini isti
yoruz. Ancak, anlamak mümkün değil; 
çünkü, bu yasa tasarısının özünü rencide 
etmeden, özünü değiştirmeden, ancak dil 
bütünlüğü gibi bir faktörü öne sürerek 
getirdiğimiz önerilere bile Komisyon ve 
Hükümet katıimamakta'dır. Dün konuş
mamda özellikle söyledim, bu yasa tasa
rısı, Hükümet tarafından, kendi oylarıyla 
er geç çıkarılmak durumundadır; ancak, 
yasanın, inancımız doğrultusunda, yani 
uzlaşma zemini bulunarak çıkartılmasını 
istediğimizi dün yaptığım iki konuşma sı
rasında da söyledim. İşte Komisyon ve 
Hükümet, verdiğimiz önergeleri, salt en
gelleme önergeleri olarak göz önüne alır 
ve getirdiğimiz doğru önergeleri de red
dederse, o zaman bizde şöyle bir kanı 
uyanır: Hükümet, muhalefete rağmen, 
getirdiği, kalıp biçiminde getirdiği şekil
de bu yasayı çıkarmak istemektedir. O za
man bize de düşen bir görev vardır: Ge
tirdiğimiz öneriler doğrultusunda, uzlaş
ma zemini bulabilmemiz doğrultusunda 
bu yasanın çıkması konuşumda, madde
lerindeki aksaklıkları son güne kadar, son 
ana kadar değişiklik önergeleri vererek 
gidermeye çalışmaktır. Hükümeti ve Ko
misyonu, uzlaşma zeminine -bu yasanın 
ilgilendirdiği insanları, gerçekten mağdur 
olacak insanları düşünerek - bir kez da
ha davet ediyor, hepinize saygılar sunu
yorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Sönmez. 
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Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük, Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısı
nın 11 inci maddesinde yer alan, «Ulus
lararası otomobil katologlarındaki bilgi
ler de dikkate alınmak» ifadesinin, «Ulus
lararası otomobil üretici firmaların ima
lat kataloglarındaki sınıflandırmayı dik
kate alarak» şeklinde değiştirilmesini 
öneririz. 

FuaU Atalay (Diyarbakır) 
ve, arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye ka
tılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKILl İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyoruz Saym Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTTEMOÇİN 
ı(Bursa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyüki Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 

11 inci maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Salih Sümer! (Diyarbakır) 
ve arkadaşları 

Madde İH. — 
11 inci maddenin sonuna, ancak 10 yı

lım doldurmuş ıtaşıtlar hiçbir şekilde lüksı 
sayılamaz ifadesinin eklenmesi. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ka
tılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE AUPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
önerge kabul edilmemiştir. 

Efendim, Sayın Fuat Atalay ve ar
kadaşlarının, maddenin fıkralarının ayrı 
ayrı oylanmasına dair bir önergeleri var
dır. Ancak, dikkat ederseniz, madde tek 
fıkradan ibarettir. Bu itibarla, Başkan
lığımız bu önergeyi işleme koymaya
caktır. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, o önerge eski maddeye gö
re verilmiştir. 

BAŞKAN — Tamam efendim, olabi-
, lir, ona dikkat etmedim. 

Bu suretle bu madde hakkındaki mü
zakereler tamamlanmıştır. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sa
yın Başkan, Anayasaya aykırılık gerek
çesiyle verdiğimiz bir değişiklik önerge
miz vardır. İçtüzüğün ilgili hükümleri ge
reğince bunun işleme konulması gerek
mektedir. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi, olay 
şudur: Bir madde hakkında dörtten faz
la önergenin-işleme tabi tutulması müm
kün değildir. Bu itibarla, madde hakkın
daki müzakereler tamamlanmıştır. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — An
cak, Anayasaya aykırılık var; İçtüzük hü
kümleri ortada. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın 
Başkan, önce Anayasa. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 
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12 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 12. — 197 sayılı Motorlu 

rraşıtlar Vergisi Kanununun 26.11.1980 
gün ve 2348 sayılı Kanunun 4 üncü mad
desi ile değiştirilen 4 üncü maddesinin 
sonuna, aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili 
muaflık ve istisna hükümleri, bu Kanu
na hüküm eklenmek veya bu Kanunda 
değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. 
Bu Kanunda yer almayan istisna ve 
muaflıklar hükümsüzdür. Ancak, ulus-
fliararası anlaşma hükümleri saklıdır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Doğ
ru Yol Partisi Grubu adına, Sayın İrfan 
Demiralp söz istemişlerdir... 

Buyurunuz Sayın Demiralp. 

DYP GRUBU ADINA İRFAN DE
MİRALP (Samsun) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; eğitim, gençlik, spor 
ve sağlık hizmetleri vergilerine ilişkin pa
ket içerisinde yer alan vergi kalemlerinin 
12 nci maddesi ile ilgili olarak Doğru 
Yol Partisi Grubu adına söz almış bu
lunuyorum. 

Ancak, hemen peşinen şunu ifade et
mek isterim ki, iktidarınız döneminde, 
cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde 
görülmedik şekilde, son derece fakirleş
tirilmiş, ekonomik baskı ve kıskaç altına 
ailınmış olan halkımızın odbinden, hiçbir 
ciddî araştırma ve inceleme yapılmadan 
1 trilyon lira civarında bir paranın alın
masıyla ilgili vergi paketinin, bir baskın 
tarzında bu Meclisin gündemine getiril
mesine ve kanunlaştırılmak istenmesine 
karşıyız. 

Motorlu Taşıtlar Vergisinde yapıla
cak istisna ve muaflığa ilişkin değişiklik
lerin, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 
Kanununda değişiklik yapılmak suretiyle 
uygulanması öngörülüyor. iBu, önceleri 
şoför esnafına sağlanan muafiyet konu

sundaki kanun değişikliklerini son dere
ce zorlaştırmaktadır. Yani, ekmeğini şo
förlük yaparak, şoför esnafı olarak ka
zanan kişilere, bu kanun maddesiyle bun
dan böyle vergi muafiyeti sağlanması fii
len imkânsız hale gelmektedir. 

Bugün, çok zor koşullarda çalışan şo
för esnafının istisna ve muafiyetlerden 
faydalanması son derece gereklidir, çün
kü, iktidarınız döneminde, dörtbuçuk yıl
lık iktidarınız döneminde, şoför esnafı, 
geçimini şoförlük yaparak sağlayan ke
sim, en fazla korunmaya muhtaç hale ge
tirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bilhassa kamyon 
şoförü esnafı, şimdiye kadar hiç düşme
miş olduğu ekonomik zorluklara, eko
nomik sıkıntılara düşmüştür. Şu anda, 
kamyoncu esnafı, çalışsa da çalışmasa 
da, kamyonuyla kâr etse de etmese de 
belli bir nispette Gelir Vergisine tabi tu
tulmaktadır. Yani, kamyoncu esnafından, 
sene sonunda, «iKâr mı ettin, zarar mı 
ettin?» diye sorulmamaktadır; «Şu kadar 
vergiyi ödeyeceksin» denilmektedir. 

Ayrıca aynı kamyona, tonajı ne olur
sa olsun; ister 50 milyon lira değerinde 
(büyük tonajlı bir kamyon olsun, isterse 
10 milyon lira değerinde eski bir kam
yon olsun, şayet bu kamyonun iki ortağı 
varsa, iki ortağın her ikisinden de ayrı ay
rı aynı miktarda vergi alınmaktadır ki, 
Ibu, esasen mükerrer vergi olması nedeniy-
ne Anayasamıza da aykırıdır. 

Ben, bu kanun maddesi görüşülürken, 
ANAP iktidarından ve Sayın Özal Hü
kümetinden şunu sormak istiyorum: Dört
buçuk yıllık iktidarları döneminde, ülke, 
zaten son derece kötü duruma düşürül
müş olan şoför esnafının halen yemekte 
olduğu bir lokmanın yarısını da alma şek
linde bir vergi paketini bu Meclisin gün
demine getirecek kadar kötü ekonomik 
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duruma mı düşürülmüştür? Türkiye'de 
savaş şartları mı var? 

Sayın milletvekilleri, bu anlattıklarım, 
şoför esnafının son dört yıl içerisinde her 
yıl daha kötüleşerek yaşamış olduğu ger
çeklerdir. 10 tane kamyonu olan bir ki
şiyle tek bir kamyonu olan ve geçimini 
şoför esnafı. olarak sağlayan kişi, Motor
lu Kara Taşıtları Vergisi yönünden eşit 
mütalaa edilmektedir ve sayenizde, ikti
darınızın bir süre daha devam etmesi 
halinde, tüm diğer kesimler gibi bu şoför 
esnafı da bir daha belini doğrultamaya
cak noktaya gelecektir. 

ALI TOPÇUOĞ LU (Kahramanmaraş) 
— Şoför esnafı bizimle beraber; hiç ka
fa yorma arkadaşım. 

ÎRFAN DE'MİRALP (Devamla) — 
Yalnız, Sayın Hükümet ve ANAP İkti
darı şunu çok iyi bilmelidir ki, herkes/in, 
her kesümin taşıyabileceği bsll'i b'ir yük 
vardır; o yükün dışına çıkılmamaîıdır; 
belli bir kesime, kaldıracağından daha 
fazla ekonomik baskı yapılmamalıdır, ©u, 
son derece tehlikelidir. 

Bulgun Türkiye'de, şoför dsna.fi kbn-
tak kapama noktasına gıelmiiştfir. Ancak, 
Saiyın Hükümet şunu çok 'iyi değerlendir
melidir : Eğer şoför e'snatfı 'bir kez kon
tak: kapalma şeklinde bir protestoya baş
vurursa, Ibu protesto bununla sınırlı kal
mayacaktır. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) 
— Senin dediğini mi yapacak ya nü?.. 

'BAŞKAN — Efendim,, lütfen, hatibe 
müdahale etmeiyeî'iım. 

ALI TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) 
— Milletin kürsüsünden böyle konuşma. 

ılRFAıN DEMIRALP (Devamla) — 
Beyefendi, sayın milletvekilleri, meselele
ri çok hafife alıyorsunuz ve çok hafife 
alldığınız da şu ftutulmunuzdan belli olu
yor. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) 
— Halkı kanunsuz eyleme ''teşvCk etme-
yin... 

BAŞKAN — Sayın Kaşıkçı, lütfen ha
tibe müdahale etmeyelim. 

Davam edin. 
İRFAN DEMİR ALP (Devamla) — 

Biz, meseleleri ciddîye alıyoruz. Biz, m'il-
letun temsilcisi olarak; biz, milletsin vekili 
olarak 'burada bulunuyoruz, onun için, 
milletin hak ve hukukunu savunmak zo
rundayız. 

Siz, her bir m'ille'ü vekilin iz, arkasında 
30 bin reyle bulunuyorsunuz; ben burada 
arkamda 79 bin reyle bulunuyorum, 2,5 
kat daha fazla reyle burada •oturuyorum 
ben. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Demiralp, sürenüz 
dolmak üzeredir, toparlayın lütfen. 

İRFAN DEMİİRALP (Devamla) — 
Sayın mMetvekilleri, pek çek keslrnlde ol
duğu gibi, bugün, şoför esnafı, sizin 29 
Kasım seçimlerinde almış olldiuğunuz yüz
de 36 oyun 'içündekÜ payını geri almıştır. 

İBRAHİM ÖZDEMlR (istanbul) — 
Ylüizde kaç oy aldın, onu söyle. 

İRFAN DEMİİRALP (Devamla) — 
Biz 4 milyon 600 bin oy aldık, süz i'se 8,5 
milyon oy aldınız. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen, hatibe 
müdahale etmeyelim. Konuşmak isteyen 
arkadaşımıza kürsü (serbesttir. (SHP ve 
DYP sıralarınldan alkışlar) 

'İRFAN ' DEMİİRALP (Devamla) — 
Tekrar vurgulamak isi'Jiyorum: Bugün, 
ANAP'a oy vermiş olan şoför esnafı piş
mandır ve yapılacak olan ilk seçimde, he
le hele s'izün Anay asaya rağmen biu Mec
listen geçirerek, şayet yapmanız mümkün 
olursa, yapılacak olan ilk erken mahallî 
seçimde, tüm kesimler gilbi, şoför esnafı
nın da sizden reyini geri aldığını göre-
.aeksinıiz. 
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IBAŞKAN — Sayın Demiralp, süreniz 
dolmuştur, lütfen bağlayınız. 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — 
Bağlıyorum efendim. 

iBu vergi paketinde yer alan malddeler-
le ve 13 üncü madlde ie, iktidarınız, dört-
buçuk yıldır yapmış okluğu savurganlığın 
faturasını, zaten fak'irleşmliş olan halka 
ödeUmek işitiyor. Siz dörtbuçuk yıl süre
cinde, ülkenin kıt olan kaynaklarını, alı
nan iç bbrçları, alınan dış (borçları ve - çok 
tehlikeli Ibir nofctaldadır - 'döviz tevdiat 
(hesaplarıyla sağlamış olduğunu dövizleri, 
savurganca, Türkiye'nin gerçek şartlarını 
düşünmeden, lüks ve sair tüketim malla
rının iMiaü 'için harcadınız; şimdi bu ver
gilerle, Ttürk'iyeide yatırım yapmak, iyi
leştirme 'imkânı bulunamayan Ibazı konu
landa kaynalk yaratmak istiyorsunuz. Bu 
noktada size sormak istiyorum: Bu ver-
ıgi paketini igeçire'cdksiniz ve iç kaynak, 
ıiç parayı... 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Adana) — Baş
kan, süresli doldu. 

BAŞKAN — İkaz ettim öferidim, to
parlıyor arkadaşımız. 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — 
Bağlıyorum Sayın Başkan. 

Sıkıntısı içerisinde olduğunuz iç kay
nağı bulacaksınız; ama 5,5 milyar dolar 
olan döviz tevdiat hesaplarını halen ban
kalar getri ödeyemiyor, «döiviz yok» diyor. 
Buna nasıl çare ibulaeaksınız, döviz tev
diat hesaplarını geriye nasıl ödeyeceksi
niz? 

MEHMET KEÇECİLER (Konya),— 
Öderiz, ötderiz, merak etme. 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — 
Zannediyorum, İsrail'in bu konuda, 1984 
yılında başvurmuş olduğu çareye 'başvu
racaksınız Sayın Keçeeliler. 

BAŞKAN — Sayın Demiralp, süre
nizi tecavüz ettiniz... 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — 
Sayın Başkan, bağlıyorum; kionu çok 
önemli. 

O çare, aynen sizin yaptığınız gibi, 
İsrail de 1984 yılına kadar döviz tevdiat 
hesabı tarzında döviz toplamış, 1984 yı-
lırida bu paralar 2 mülyar 'doları bulmuş; 
bu paraları vatandaşa geri ödemekte ac
ze düşmüş, bir gece yarısı aldığı 'karar
la, sabahleyin, döviz tevdliat hesapların
da parası 'bulunanların hesaplarını resmî 
kurdan geri Ödenmek üzere İsrail Sökeline 
çevirmiş; siz de bir ıgece yarısı, herhalde 
bu hesaplan Türk Parasına çevirmek zo
runda kalacaksınız ve bunun hazırlığın-
dasınız. 

MEHMET KEÇEÖEJER (Konya) — 
Borcunu öldemeyi ancak Demire! ile Ece- , 
viıt yapar; Özal yapmaz. 

BAŞKAN — Sayın Demiralp, müsa
mahamı çok aştınız, lütfenb'iıtfirin. 

İRFAN DEMİRALP (DeVaMa) — 
Bağlıyoruim Sayın Başkanım. 

Biz, şoför esnafının, Motorlu Taşıtlar 
Vergisinden muaf tutulmasını istiyoruz 
ve bu nedenle 13 üncü malddenin, bu 
vergi tasarısından çıkartılmasını Sayın 
Hükümetten rica ediyoruz. 

IflAŞKAN — Sayın Demiralp, şu an
ıda görüştüğümüz 12 ne'i maddeyi kaste
diyorsunuz değil mi? 

İRFAN D E M U R A L P (DeVamîa) — 
Evet Sayın Başkan. 

Teşekkür öderim 'sayın milletvekilleri. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efen

dim. 
Şahsı aldma... 
HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — Sa

yın Başkan, SHP Grubu aklına, Sayın Gür
seller konuşacaklar. 

BAŞKAN — Efendim, daha önce Sa
yın Mahmut Almak şahsı adına söz iste-
müşti; fakat usulümüz gereğince gruba 
öncelik tanıyorum. 
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Buyurun Sayın Gürseler. 
Sayın Gürseler, süreniz 10 dakikadır 

efendim. 
SHP GRUBU ADINA GÜNEŞ GÖR

SELER (Tekirdağ) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
-ben yasa tasarısının ismini okumayaca
ğım, sadece maddeyi söylüyorum- 12 nci 
madde üzerinde söz aldım ve öncelikle, 
Doğru Yol 'Partisi temsilcisi olarak grup 
adına konuşan arkadaşımın söylediklerine 
ben de büyük ölçüde katılıyorum. Bu mad
denin tasarndan çıkarılmasını biz de isti
yoruz; şoför esnafına getirdiği yükümler, 
şoför esnafına getireceği zorluklar nede
niyle. 

Ben, bu maddeden yararlanarak, mad
denin eleştirisiyle 'birlikte bazı şeyleri dik
katlerinize sunmak istiyorum. Sayın mil
letvekilleri, vergi, devlet bütçesinin en 
önemli gelir kaynağıdır. Vergilerin alın
masında, sosyal adalet ölçüleri kullanıl
malıdır. Anayasanın 73 üncü maddesi, 
«Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılı
mı, maliye politikasının sosyal amacıdır» 
hükmünü taşıyor; yani, devlet, vergiyi 
alırken, vergiyi kimlerden, nasıl ve ne ka
dar alacağını belirlerken, Anayasanın 73 
üncü maddesindeki ilkeden hareket etmek 
zorundadır; ama bu tasarı, bırakın kendi 
'içindeki adaletsizlikleri, genelde zaten 
adaletsiz olan vergi sistemimizi daha da 
adaletsiz hale getirecek hükümlerle dolu
dur. «Nasıl» diyeceksiniz?. ANAP İk
tidarı döneminde vergi sistemimiz önemli 
ölçüde değişikliğe uğramıştır. Giderek, 
vergi sistemimiz, dolaylı vergilerin hâkim 
olduğu bir yapıya doğru götürülmektedir. 
Bakın, dolaysız vergilerin, yani gelir ve 
servet üzerinden alınan vergilerin, top
lam vergi gelirleri içindeki payı, 1981 de 
yüzde 62,7 iken, 1986 da yüzde 51,3'e 

düşmüştür. Dolaylı vergiler ise yüzde 35,5' 
ten, yüzde 47,6'ya yükselmiştir. Yani, ge
lirden, servetten aldığımız vergi, kurum
lardan aldığımız vergi, giderek, azalmak
ta, daha doğrusu, artış, enflasyon hızının 
altında kalmaktadır. 

Bakın, eylül ayları itibariyle 1986'da 
yüzde 54 olan vergi gelirleri artış oranı, 
1987'de yüzde 45'e düşmüştür. Gelir Ver
gisi artış oranı 1986 Eylül ayına nazaran 
yüzde 48,1'den, yüzde 26,7'ye düşmüştür. 
Kurumlar Vergisi artış oranı yüzde 97,1' 
den yüzde 34,8'e düşmüştür. KDV'deki 
artış oranı, yüzde 86,3'ten, yüzde 68,9'a 
düşmüştür. Gelir Vergisi ile Kurumlar 
Vergisindeki artış oranı da enflasyon hı
zının altında kalmıştır. 

Ayrıca, konsolide bütçe vergi gelirle
rinin gayri safî millî hâsılaya oranı da 
düşmüştür. 

Maliye Bakanlığının yayımladığı 
1987 Yılı Ekonomik Raporunun 87 nci 
sayfasından okursak; 1978 yılında konso
lide bütçe vergi gelirlerinde gayrî safî 
millî hâsıla payı olarak 1978 yılında 
yüzde 19,1 ile en yüksek oran yaşan
mışken, bu pay sonraki yıllarda düşmeye 
başlamıştır - bu aynen Maliye Bakanlığı
nın raporundaki ifade - ve 1984'te yüzde 
12,9'a inmiştir. 1985'te yüzde 13,8; 1986' 
da da yüzde 15,3; 1987'de yüzde 16,2. 
Yani, 1978'lerde yüzde 20'lerde olan pay 
1987'de yüzde 16'ya düşmüştür; ama, 
Yunanistan'da yüzde 35, Almanya'da 
yüzde 38, sosyal adalet cenneti olan İs
veç'te yüzde 51. Konsolide bütçe vergi 
gelirinin gayri safi millî hâsılaya oranı 
bizde yüzde 16,2'ye düştü. Bu açığı, bu 
dengesizliği, bu tasarıyla kapatmaya çalı
şıyorsunuz, ANAP İktidarı olarak; ama, 
'bu tasarıyla bu açığı kapatmanın fatura
sını Türk halkı ödeyecek; emeğiyle geçi
nen işçisi, köylüsü, memuru ödeyecek. 
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Bu, onlara yeni bir yük getiriyor. Bunu 
yapacağınıza, beyannameyle aldığımız ver
gileri, beyana tabi vergileri doğru dü
rüst toplayabilsek ya. Onu da size he
sap uzmanlarının 1986 yılında yayınladık
ları bir rapordan söyleyebilirim. Bakın 
bu raporda ne deniyor : 

Beyan edilen ve kaçırılan vergi açı
sından, 1983 yılında 67 milyarlık beyan 
var; Kaçırılan 33 milyar. 1986'da 357 
milyarlık beyan var; kaçırılan 357 mil
yar. Ayrıca, bu kaçırma ve toplanma 
içinde önemli olan bir husus, toplanan 
vergilerin yüzde 60'ı, zaten işçiden, me
murdan, ücretliden, maaşlardan alınan 
Gelir Vergisi. Yani, bu ülkede servet be
yan eden insanlar, beyanname ile vergi 
veren insanlar vergi kaçırıyor. Evet, 
devletin vergi toplamada sıkıntısı var; 
ama, vergi toplamadaki sıkıntıyı, böyle 
dolaylı yollarla halkın sırtından çıkar
manın hiçbir anlamı yok. 

Bunu yapacağınıza, söylediğim gibi, 
'beyanname ile toplanan vergileri artırsak, 
doğru dürüst toplasak ve vergi kaçakları
na imkân tanımasak... Bunları yapmıyo
ruz. 

ANAP İktidarı olarak ayrıca bir şey
ler yaptınız. Ne yaptınız? İç borç faiz
lerinden vergi almıyorsunuz; «köprüyü, 
barajı satıyorum» diyorsunuz, faizlerden 
vergi almıyorsunuz; Banka ve Sigorta 
Muamele Vergisi yüzde 15'ti, yüzde l'e 
indirdiniz; 4 Şubatta bu vergi tekrar 
yüzde 4 oldu. Mevduat faizlerinde vergi 
oranı yüzde 10, döviz hesaplarına ödenen 
faizlerden vergi almıyorsunuz. Bunlar 
hep, sermaye, kâr ve kira gelirleriyle 
geçinenlerin daha rahat yaşam sürmesi 
için alınan tedbirlerdir. Bunlar yapılıyor; 
ama, öbür tarafta emeği ile geçinen halk
tan bazı şeyleri önemli ölçüde alıyorsunuz. 
Aslında bu, ANAP İktidarının ekonomik 
politikasının bir gereği. 

1980'den beri söylenen şu : «Tür
kiye'nin en önemli sorunu enflasyondur. 
Enflasyonla mücadele etmek için iç tü
ketimi kısmak gerekir. İç tüketimi kıs
mak, fiyatları düşürmenin bir yoludur. 
fç tüketim kısılarak, fiyatlar düşecek, enf
lasyonu durduracağız.» Fiyatlar düşsün 
diye fiyatları artırıyorsunuz... Yani, dün
yanın hiçbir yerinde fiyatları artırarak fi
yatların düşürüldüğü görülmemiştir. Üc
retleri artırmıyorsunuz, gelirleri artırmı
yorsunuz; ama fiyatları artırarak, fiyatları 
düşürmeyi... 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — 
Talebi düşürmek, fiyatları düşürmek de
ğil. 

GÜNEŞ GÖRSELER (Devamla) — 
Talebi düşürmeyi... Ama, 1980'deri beri 
onu sağlayamadık ve enflasyon hâlâ artı
yor. 1980'de bu işin vadesi altı aydı, şim
di bir beş yıl daha istediniz vatandaştan; 
dönemin sonunda bir beş yıl daha iste
riz!.... 

Zorunlu Tasarruf Yasasıyla, bunu 
yaptık; bu tasarıyla yapacağız. Bir de, 
seçimden sonra bir iş yaptınız : Kamu 
İktisadî Teşebbüslerinin ürettiği mallara, 
toplam 3 trilyon liralık zam yapıldı. Bu 
da, halktan, kamu kesimine kaynak ak-
tarmasıydı. Seçimden hemen sonra yap
tığınız zamlarla -hatta, Sayın Özal'ın, bu
radan, «Ben o zamları seçimden önce 
yapacak kadar aptal mıyım» dediği zam
larla- halktan 3 trilyon lira, dolaylı ver
gi aldınız. 

Bütün bunlarla, bir ekonomik felsefe
nin doğru yürümediğini lütfen artık göre
lim. Bunu, Türk halkı büyük ölçüde gör
dü. Gerçi, «Geçimde oy verdi» dedi Sa
yın Bakanım; ama işte yüzde 36'yı verdi. 
Ekonomi madem iyi yönetiliyordu da, bu 
3 tirilyon liralık zamlara neden gerek du
yuldu? Şu 1 trilyon liralık katkıyı getire-

— 350 — 



T. B. M. M. B : 37 18 . 3 . 1988 O : 2 

cek yasaya neden gerek duyuldu? Neden, 
geçen yıl bütçe için 930 milyar liralık 
açık düşünülürken, 2 trilyon liraya yak
laşan açık verdi? Neden, iktidara geldi
ğinizde 2,5 trilyon lira olan iç borç, 12 
trilyon lira oldu? Neden, dış borç 40 mil
yar dolar ve bu sene ödenmesi gereken 
6,2 milyar dolardır? Bu soruların ceva
bını hep pembe olarak veriyor ve sonun
da diyorsunuz ki : «Çağ atlıyoruz.» 

Türkiye, bu anlayışla çağ atlamaz. 
Evet, Türkiye'de çağ atlayanlar var; ama, 
Türkiye'de çağ atlayanlar çok sınırlı sa
yıda insanlar. 

BAŞKAN — Sayın Gürseler, süreniz 
dolmuştur, lütfen bitirin efendim. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 
Toparlıyorum efendim. 

Bugün Türkiye'de, en fakirle en zen
gin arasındaki gelir farkı tam 72 kat. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — 80 kat, 
80. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 
80 kat. 'Bu, sizin iktidarı aldığınızda böy
le değildi., Türk insanı, büyük bölümüy
le giderek daha fakir olurken, çok sınır
lı sayıdaki insanlar giderek daha zengin 
oluyor. 

Türkiye, telefonla, telgrafla çağ at
lamaz, Türkiye televizyonla çağ atlamaz; 
insanları, hastanelerin kapısında sıra bek
lerken, hastanede ölenin cesedi, ailesine 
«hastane borcu ödenmedi» diye verilmez
ken, Türkiye çağ atlamaz. 

Hiç unutmuyorum, seçimlerde kullan
dığınız bir afiş vardı; üste Fatih Sultan 
Mehmet'in, altta Sayın Başbakan Özal'ın 
resmi; «Çağ açan Fatih, çağ atlatan 
Özal.» Bu kadar tevazu dostlar başına! 

Saygılar sunarım. (SHP ve DYP sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Şahsi adına, Sayın Mahmut Alınak, 
buyurun. 

Sayın Alınak, süreniz 5 dakikadır. 
MAHMUT ALINAK (Kars) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; ara seçim
ler, mahallî seçimler, referandum, genel 
seçimler ve şimdi de yine yapılmak iste
nen mahallî seçimler derken, ülkeyi sürek
li olarak seçim gündemi içinde tutan 
ANAP, bir taraftan bu seçimlerin yol aç
tığı ağır malî yükü; öte taraftan da, se
çim kazanma 'kaygısı içerisinde Hazine
den yandaşlarına peşkeş çektiği trilyon
ları, şimdi de yoksul ve dargelirli halkın 
sırtına vurmak için kolları sıvamış bulu
nuyor. 

İşte, ANAP, halkı daha da perişan et
mek için bir memur itaatkârlığı içinde ge
cesini gündüzüne katıyor, uyumuyor ve 
ek vergiler getiren yasayı çıkarmaya ça
lışıyor. ANAP Meclis grubunun sayısal 
çoğunluğu karşısında, bu yasa, belli ki, 
Meclisten geçecek. Geçecek de ne olacak? 
İşçinin, köylünün, esnafın, memurun, 
emeklinin, çiftçinin ve işsiz insanların, 
ancak kuru ekmek alabildiği cebindeki 
parasından bir miktarını daha alıp götü
recek, çalacak. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayse
ri) — Onu, ekmek alanlar ödemiyor; rakı 
alanlar, viski alanlar, araba alanlar ödü
yor. 

BAŞKAN — Sayın Kaşıkçı, lütfen 
'karşılıklı konuşmayın efendim. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Siz, Allah rızası için, bu kürsüden, halk
tan yana bir tek laf ettiniz mi? Halktan 
yana söz etmeye yüreğiniz yetmez. 

Halkın içinde bulunduğu sefalet zin
cirine bir halka daha eklenecek, işte, mil
yonlarca emekçiden oy alan ANAP'ın, 
bu emekçilere büyük hizmeti, büyük ödü
lü (!) 
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ANAP, ülkeyi- demokratikleştirmek 
için kılını bile kıpırdatmaz; fabrika kur
mak, işsizler ordusuna iş bulmak, ANAP' 
in aklından bile geçmez; esnafa, çiftçiye, 
düşük faizlerle kredi vermek, ANAP'ın 
işine hiçgelmez. İşkenceye, kanunsuzluk
lara, baskı ve zulüme son vermek, ANAP' 
in düşünmek istemediği bir iş. Kısacası, 
vatandaşa kan vermek ANAP'ın defte
rinde yazmaz; ama vatandaşın kanını 
emmek, ANAP'ın mahareti. 

ADİL KÜÇÜK (Konya) — Çok ayıp 
oluyor. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) 
— Çok özür dilerim Sayın Başkanım; 
hep ben konuşuyorum; ama «kan emme» 
tabiri bu kürsüye yakışır bir tabir değil. 

İBRAHIM ÖZTÜRK (Adana) — 
Mecliste vampir mi var? 

BAŞKAN — Sayın Almak, lütfen... 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — 

Oldu Sayın Başkan; örneğin... 
'BAŞKAN — «Mesela» diyor; evet... 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Örneğin, ben kalkıp desem ki, sayın 
ANAP'lılar, Kars'ın Kağızman İlçesinin 
Şaban Köyünün yollan aylardır kapalı, 
hastalar doktorlara gidememekte, ulaşım 
ve yaşam tamamen durmuş; gelin bu kö
yün yollarını açın desem, ANAP kılını 
kıpırdatmaz. 

MEHMET PERÇİN (Adana) — Say
gı duyarız, beyefendi; vataribizim. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Adınfzı soyadınızı verirsiniz, ben bu ta
leplerle size gelirim. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Adana) — Ba
kanlığa müracaat ettiniz mi? 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Posof'un kapalı köy yollarını açın desem; 
Posof'ta, yurt dışında çalışan işçilerin et
lerinden tırnaklarından kopararak yap
tıkları hastaneyi faaliyete geçirin desem... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 
— Kapanabilecek yol yok ki. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
... ANAP tenezzül bile etmez. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Adana) — Sa
yın Başkan, madde hakkında konuşsun. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Ama, emir almış memurlar gibi... 

BAŞKAN — Sayın Almak, süreniz 
dolmuştur, lütfen toparlayınız. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Olur Başkanım. 

... emir almış memurlar gibi, vatanda
şı boğazlayan bu kanunları çıkarmak için, 
akıl almaz bir çeviklik, bir gayret içine 
girmökten kaçınmamaktadır ANAP. Ser
maye sınıflarına bunca sadakat; bravo 
doğrusu. Temsilcisi oldukları bu sınıflan 
böylesine kararlıca savunmak... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 
— Sınıf lafı ne oluyor? Anayasada, sı
nıf var mı? Anayasada, sınıf tabiri yok. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Siz sınıftan iyi anlarsınız da, burada de
magoji yapıyorsunuz. (ANAP sıraların
dan gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Pehlivanlı, lütfen, 
bitirmesine müsaade edin. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Sermayeye... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 
— Ettiği yemine uygun konuşma yapsın. 

BAŞKAN — Lütfen müsaade edin... 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — 

Evet, «sınıf» diyorum. Sınıfın ne oldu
ğunu siz benden iyi biliyorsunuz; ama, 
halk yığınlarını kandırmak için, şimdiye. 
kadar sınıf olgusunu sürekli olarak göz 
ardı etmişsiniz. (SHP sıralarından alkış
lar). 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 
— Anayasada, sınıf diye bir şey yok. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Bravo doğrusu, bravo! 
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BAŞKAN — Sayın Alınak, lütfen to
parlayın. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Gelin, halktan yana konuşun burada, ge
lin, halkın sorunlarını burada dile geti
rin. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 
— Anayasada sınıf olmaz, sen de bu 
Anayasaya yemin etmişsin. 

BAŞKAN — Sayın Alınak, süreniz 
bitmiştir, lütfen... 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Sermayeye... Sermayeye.... (ANAP sırala
rından gürültüler). 

Bitiriyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Tamam efendim, lüt

fen... 
BAHRİ KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa) 

— Sermaye sahibi sizlersiniz. (ANAP 
sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etme
yin efendim. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Gelin, halkın sorunlarını işleyin burada 
gelin. (ANAP sıralarından şiddetli gürül
tüler). 

BAŞKAN — Sayın Karakeçili, lütfen 
müdahale etmeyin. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Ben yanınıza gelmeye hazırım. 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa) 
— Ben buradayım. 

BAŞKAN — Sayın Karakeçili, lütfen 
müdahale etmeyin. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Oradan konuşmak, sataşmak kolaydır. 
(ANAP sıralarından gürültüler). Serma
yeye... Sermayeye... Gel bu tarafa gel. 
(ANAP sıralarından ayağa kalkmalar, gü
rültüler). Sermayeye göbekten... 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etme
yin. Oturun efendim! 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Sermayeye göbekten bağlılıklarını ne ka

dar da güzel gösteriyorlar. (ANAP sıra
larından gürültüler, SHP sıralarından al
kışlar). 

Ben yine söylemiştim, hani, Başba
kanınız, «Biz barıştan yanayız» diyordu?!. 
Niye sataşıyorsunuz kürsüdeki konuşma
cıya? Sizin demokrasi anlayışınız bu mu? 
Kutluyorum sizleri(!) 

Saygılar sunuyorum.. (SHP sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇIN 
(Bursa) — Sayın Başkan, söz alabilir mi
yim? 

BAŞKAN — Madde hakkında Hükü
met söz istemiştir; buyurun Sayın Bakan. 
»(ANAP sıralarından alkışlar). 

Sayın Bakan, süreniz 10 dakikadır 
efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇIN 
'(Bursa) — Teşekkür ederim Sayın Baş
kan. 

Sayın Başkan, çok değerli milletve
killeri; üstünde konuştuğumuz madde, 
muaflıklar ve istisnalar maddesi. Şimdi 
bakınız, madde ne diyor : 

«... 4 üncü maddenin sonuna, aşağı
daki fıkra eklenmiştir. 

Motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili mu
aflık ve istisna hükümleri, bu Kanuna 
hüküm eklenmek veya bu Kanunda deği
şiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. Bu 
Kanunda yer almayan istisna ve muaflık
lar hükümsüzdür. Ancak, uluslararası an
laşma hükümleri saklıdır». 

Burada esnaf ve sanatkârdan, şoför 
esnafından bahseden herhangi bir hüküm 
yok. Acaba, arkadaşlarımız 197 sayılı 
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda il
gili istisnalar ve muaflıklar böîümünü 
okudular, orada bu hususla ilgili bir bö-
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Kime rastladılar da onun için mi bu ka
dar uzun konuştular diye merak ettim. 
Kanunu açtım, kanunun «İstisnalar» baş
lıklı 4 üncü maddesini müsaade ederseniz 
sizlere arz etmek istiyorum. Bakınız, ka
nunun istisnalar maddesi şöyle diyor: 

«Aşağıda yazılı motorlu taşıtlar vergi
den müstesnadır». 

Motorlu taşıtlar vergisinden hangi ta
şıtlar müstesnaymış, okuyalım : «a) Genel 
bütçeye dahil daireler, katma bütçeli ida
reler, il özel idareleri ve belediyelerle köy 
tüzelkişiîiklerince iktisap edilerek bu dai
re ve idareler adına kayıt ve tescil edilen 
taşıtlar. (Bu dairelere bağlı olup, ayrı tü
zelkişiliği olan işletmeler ile özel kanunla
rında malları Devlet malı sayılmış olan 
kuruluşların taşıtları hariç).» 

Esnaf, şoför esnafı, sanatkâr ve saire 
hiçbir şey yok. ti özel idaresi, belediye
ler, katma bütçeli idareler, genel bütçeye 
dahil daireler var. 

«'b) Karşılıklı olmak şartiyle, yaban
cı devletlerin Türkiye'de bulunan elçilik 
ve konsoloslüklarıyla, elçi, maslahatgüzar 
ve konsoloslarına (fahri konsoloslar ha
riç) ve o devletin uyruğunda bulunan el
çilik ve konsolosluk memurlarına ve mer
kezi Türkiye'de bulunan uluslararası ku
rullar ile bu kurulların yabancı uyruklu 
memurlarına ve resmî bir görev için yur
da gelen delege ve heyetlere ve bu heyet
lere mensup yabancı uyruklu kişilere ait 
taşıtlar». 

Yabancı uyruklulardan bahsediyor, 
konsolosluklardan bahsediyor, karşılıklı 
anlaşmalarla bağlantılardan 'bahsediyor; 
esnaf, sanatkâr, şoför esnafı yok. 

«c) Bizzat maluller tarafından kulla
nılan özel tertibatlı olarak imal edilmiş 
taşıtlar»* deniliyor. 

Genel, esnaf, sanatkâr, şoför esnafı 
burada yok ve kanunun «İstisnalar» bö
lümü bitti. 

Şimdi, hiç bahsedilmeyen, hiç olma
yan bir şeyi alacaksınız, varmış gibi bu
rada dakikalarca konuşacaksınız!.. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sa
yın Bakan, sakatlar esnaf olamaz mı? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — Olabilir. 

Sakattır, maluldür; malulün kullandı
ğı taşıt özel olarak imal edilmişse, istisna 
'hükümlerinden faydalanır. Kanun tersini 
söylemiyor ki... Malul olması lazım, özel 
olarak imal edilmiş araç olması lazım. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar; DYP sıralarından gürültüler). 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Niye bağırıyorsunuz? Ne biçim konuşma 
bu? Bağırma! 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Siz 
de Keçeciler'in yaptığını yapmayın. Niye 
bağırıyorsunuz? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — Sayın Başkan, çok değerli 
milletvekilleri; kanundaki istisna hüküm
lerini okuduk. İstisna hükümlerinde, şo
för esnafıyla, esnaf ve sanatkârla ilgili 
hiçbir bölüm yok. Resmî daireler, özel 
idareler, uluslararası anlaşmalarla konso
losluklar ile malul kimselerin kullandıkla
rı araçlar, bu kanundan istisna ediliyor. 
Bu hususu, özellikle altını çizerek, yüksek 
'hazıruna arz ©tenak istedim., 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekil
leri; bir konuşmacımız, bu vergi yükün
den bahsetti. Vergi yükünün 1978 sene
sinde yüzde 19'lar civarında olduğunu ifa
de ederek, daha sonra bunun yüzde 12'ye 
doğru düştüğünü ve ancak son senelerde 
16,2 seviyelerine yükseldiğini, 1988 hede
finin 17,4 olduğunu - belki ifade etmemiş 
olabilir, ama listesinde olduğu için ben 
ekliyorum - ifade etti. Efendim, tabiî bu 
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rakamlar doğrudur... Bu rakamlar doğru
dur; ama, farklı şeyleri ifade etmektedir. 
Hatırlayacaksınız mutlaka, bir kere, Gelir 
Vergisi nispetleri yüzde 40'tan, ilk dilim 
için, kademeli olarak yıllar itibariyle yüz
de 25'e doğru çekilmiştir. Bunun bir pa
yı olmak gerekir. 

İkinci husus, mahallî idarelere ayrılan 
payların değerleri ve miktarları değişmiş
tir. Eskiden, Gelir ve Kurumlar Vergisi
nin yüzde 5'i belediyelere; Emlak Vergi
sinin yüzde 45'i belediyelere, yüzde 35'i 
il özel idarelerine ve Gümrük Vergisinin 
yüzde 15 tutarında alınan bölümü beledi
yelere verilmekte iken, daha sonra bu, 
tüm vergi gelirlerine teşmil edilmiş ve be
lediyelerle il özel idarelerine tüm vergi ge
lirlerinin bu yıl için toplam yüzde 9,75' 
inin verileceği 'öngörülmüştür. 

Ayrıca, büyükşehir belediyelerinin, be
lediye sınırları içinde toplanan vergi ge
lirlerinden yüzde 5 pay alması da gene 
son senelerde başlatılan bir uygulamadır. 
Dolayısıyla, vergi yükünün gayri safî mil
lî hâsılaya oranını mukayese etmek ister-
ıken, işte belediyelere ve büyükşehir be-
ledıiyelerîiıne ayrılan bu payları da hesaba 
katmak lazımdır. 

Başlka ülkelerle vergi gelirlerinin gayri 
safî millî hâsılaya oranını mukayese eder
ken, acaba hangi değerler başka ülkeler
de hesaba katılmaktadır, hangi değerler 
katılmamaktadır diyerek de dikkat etmek 
lazım; çünkü, mukayesesini yaptığımız 
birçok ülkede, mahallî idarelere ayrılan 
bu paylar da hesaba dahil edilmektedir. 

Biz de o hesabı yaptık, o hesabı bi
raz sonra bilgilerinize arz edeceğim. Pa-
rafiskal gelirlerin; yani, mesela sigorta 
primi gibi gelirlerin de vergi gelirleri ola
rak kabul edilmesi ve toplamını gayri sa
fî millî hâsılaya oranlayarak bulunan de
ğerlerin vergi yükü olarak ifade edilmesi 

mümkündür. Dolayısıyla, mukayeseleri 
yaparken aynı bazdan hareket etmek bizi 
yanlış yere götürmez, bizi doğru yargıla
ra götürür. 

Bakınız, bu konuda yapılan hesaplar
la ilgili 12,9 olarak en düşük ifade ettiği
miz 1984 yılındaki vergi yükü, eğer kon
solide bütçe vergi gelirleri ile yerel yöne
tim vergi gelirlerini üst üste koyarsak 
yüzde 13,9'a çıkıyor. Eğer, konsolide büt
çe vergi gelirleri, yerel yönetim ve para-
fiskal gelirleri de bir araya toplayıp gay
ri safî millî hâsılaya bölersek, bu rakam 
yüzde 16,9'lara çıkıyor. Fon gelirleri ve 
diğer gelirleri de ilave ederek yaptığımız
da, bu rakam, en düşük olan senede dahi 
yüzde 17,4'lere çıkmaktadır; 1986 yılın
da, bu rakam yüzde 22,7'dir. 

Aslında, sayın konuşmacının ifade et
tiği hususu kabul etmek lazım belki de. 
Vergi gelirlerinin gayri safî millî hâsılaya 
oranı başka ülkelerde yüzde 35'tir, bizim 
ülkede düşüktür; mukayese edildiğinde 
düşük olduğu görülür; ama, o zaman, 
eğer vergi gelirlerinin gayri safî millî hâ
sılaya oranının başka ülkelerle mukayese 
edildiğinde düşük olduğunu İfade ediyor
sak, bu vergi'gelirlerini artırıcı kanunlara 
da karşı çıkmamamız lazımdır. Daha hâ
lâ, bizim bu oranı düzeltmek için alma
mız gereken vergi gelirleri olmak gerekir. 
Bu konuda yardımcı olmanız lazım. 

GÜNEŞ GÖRSELER (Tekirdağ) — 
Ama, dolaylı değil. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — Tabiî ki, sayın milletvekil-
lerimiz, yine bu arada mukayeseleri ya
parken, dolaylı ve dolaysız vergi muka
yeselerini yaparken, 1985 yılından itibaren 
başlattığımız Katma Değer Vergisinin 
önemli bir payının var olduğunu da göz 
ardı etmemek gerekmektedir. 
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GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
Ama, onda da azalma var. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET RURTCEBE ALPTEMOÇlN 
(Devamla) — Sayın milletvekillerimiz, 
biz Maliye ve Gümrük Bakanlığı olarak 
bütün gücümüzle vergi gelirlerini artır
mak; vergi gelirlerini, gerek kanunî ve ge
rekse idarî düzenlemeler yapmak suretiy
le artırmak; kayda geçmemiş kazançları, 
mutlaka kayda geçirmek; vergi ödemeyen 
kimseyi bırakmamak, kayıt dışı kazanç
ları bırakmamak için, kanunların bize 
verdiği yetkileri kullanmak suretiyle, var 
gücümüzle çalışıyoruz. Bu yasal düzenle
melerin de bize büyük ölçüde faydası ola
cağı muhakkaktır. Vergi gelirlerinin artı
rılması istikametinde beyanlarda bulunan 
çok sayın milletvekillerimizin, bizleri 
mutlaka destekleyeceklerine olan inancı
mı tekrarlıyor, gösterdikleri ve göstere
cekleri alaka ve desteğe peşinen teşek
kür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum 
efendim. (ANAP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, şahsım adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Demir 
sizden önce söz istedi. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Ben 
sual sormak için işaret etmiştim; yanlış 
anlaşılmış. 

BAŞKAN — O zaman, buyurun Sa
yın Genç. 

Sayın Genç, süreniz 5 dakikadır; lüt
fen süreyi aşmayalım. 

(KAMER GENÇ (Tünedi) — Tamam 
efendim. 

iSayın Başkan, değerli üyeler; Sayın 
Maliye Bakanımız, konuşmacı arkadaş
lara cevap vendi. Yalnız, konuşmacı ar
kadaşlarımız hakkında tenkit ettiği ha

taya kendisi de düştü. Yani, «Konuşma
cı arkadaşlanmız, maddeyle iligil'i konuş
madılar» dedi; ama kendisi de maddeyle 
ilgili yapılmayan konuşmalara cevap ver
di. Yani, o zaman olmaz... 

(Değerli arkadaşlar, zaman zaman, 
ıbu madde tgi!bi tuzak maddeler, vergi 
kanunlarına konulur. Nasıl konulur? Me
sela, Katma Değer Vergisi Kanununda 
der ki, «Kalfcma Değer Vergisifyle ilgili 
muafiyet ve tistisnalar, ancak bu Kanun 
veya fou Kanunda yapılan değişikliklerle 
multelberdir.» 

Yine aynı husus, Emlâk Vergisinde 
var; Taşıt Alım Vergisinde var; 197 sa
yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununa 
da, bu tasarıyla getiriliyor. 

iŞîmdi, .burada müplhem bir durum 
var; Sayın Bakanlığın bunu izah etmesi 
lazım. Bu tasarıdan önce de, çeşitli ka
nunlarda şöyle lilbareler 'kullanılmıştır : 
«ıBu kanun hükümlerine göre faaliyette 
ıbulunan şu kurum, çıkmış veya çıkacak 
her türlü vergi, resim ve harçlardan mu
aftır» der. Bu yolla faaliyet gösteren ve
ya özel kanunlarla kurulmuş olan birta-
'kraı kamu kurum, dernek ve hayır ce
miyetleri vardır. Onların iligili kanunla
rında şöyle ıb'ir ibare geçer: «©unlar her 
ıtürlü vergi ve resimlerden muaftır.» Bu 
itasarı kanunlaşıp yürürlüğe girmeden ön
ce o kanundaki o muafiyet hükümleri 
ıgeçerli. Acaba bu tasarı kanunlaşıp yü
rürlüğe girdiği zaman, onların o kanun
lara ıgöre sağladığı muaflık ve istisna 
hükümleri devam edecek mi, etmeyecek 
mi? Buna ıbir açıklık getirilmesi lazım
dır. 

.Bir de, kanunlara böyle birtakımı tu
zak hükümler başlanigıçita konulduğu za
man, kanunları çıkaran kanun vazıı bazı 
müesseselere bu yolda muafiyet ve istis
na getirirler; ancak kendi özel kanunla-
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rında muafiyet ve istisnalarla ilgili ıböyle 
Ibir hüküm olduğunun farkına varmadık
ları an, kanun vaznnın amacı dışında 
Ibirtakım vergiler de o kurum veya der
neklerden alınmış oliur. Bence, yasama 
meclisinden bir kanun çıktığı ve o ka
nunda da «ıBu kurum her türlü vergi ve 
rejimlerden muaftır» denildiği zaman, 
artık o kurumun kanun koyucunun o 
iradesinin bütün şarlttarı tekevvün etti
ğinden vergi ve harçlardan muaf tutul
ması lazımdır. Ancaik, -buraya böyle bir 
'hüküm .konulursa, ıbu, çelişkili bir du
rum ortaya çıkarır ve uygulamada bir
takım ihtilaflar yaratır. Nitekim, bu yol
daki hükümler son zamanlarda birtakım 
kanunlara kondu. Sebep?., fifendim, yar
ığı mercilerinde birtakım Muaflar çıktı. 
O kurumun kuruluş kanununda «Bu mü
essese her türlü vergi ve resimlerden mu
aftır» denilmesine rağmen, illgili vergi 
kanununda «Bu kanundaki muafiyeit ve 
istisnalar, ancak bu kanuna konulacak. 
(hükümlerle geçerlidir» diye ifade edili
yor. Bu bir tenakuz meydana getiriyor. 
Bana göre, buraya böyle bir hükmün 
konulmasında fayda da yoktu; ama özel
likle sorduğum soruya Sayın Bakanın 
cevap vermesi lazım. Yani, kendi özel1 

kanunlarında ımuaifiıyet ve istisna alan 
kurumların bu muafiyet ve istisna hü
kümleri, bu tasan kanunlaşıp yürürlüğe 
girdikten sonra nasıl mütalaa edilecek
tir? 

Hepinize saygılar sunarım efendim. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Genç. 

Sayın ibrahim Demirin sorusu vardı. 
(Başka som sormak isteyen sayın mil

letvekili- var mı?.. Yok. 

Buyurunuz Sayın Demir. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sa
yın Başkan, Eğitim, Gençlik Spor ve 
Sağlık Hikmetleri Vergisinin İhdası ile 
3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi 
Kanunu, 197 Saydı Motorlu Taşıtlar 
Vergisi Kanunu... 

ÜHSAN NURÎ TOPKAYA (Ordu) 
— Yani, bu soru mu?.. 

BAŞKAN — Sayın Demir, şuna kı
saca, «Görüşmekte olduğumuz kanun (ta
sarısı» desek olmaz mı? (ANAP sırala
rından «Bravo Başkan» sesleri, alkışlar) 
LÜtlfen efendim... Lütfen... 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Eğer (buna ihtiyaç varsa, öyle söyleye
yim. 

BAŞKAN — Hayır, bana göre bir 
mahzuru yok... 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Ta
sarının bir isimi var... 

BAŞKAN — Peki, takdir sizin, bu
yurunuz; ama Içitüzükıt'e «Soru kısa ve 
öz olmalıdır» diyor. Sizin de sorunuz 
mümkün olduğu kadar kısa ve öz olsun 
lütfen. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Evet Sayın Başkanım, genellikle «kanun
ların isimleri kısa ve net olmalıdır» de
nir. 

BAŞKAN — Bununki biraz uzun 
gerçekten. 

Sorunuza devam edin lütfen. 
ÎBRAHÎIM DEMİR (Antalya) — Sa

yın Başkan, görüşmekte olduğumuz, Eği
tim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri 
Vergisinin İhdası ile 3074 sayılı Akarya
kıt Tüketim Vergisi Kanununun, 197 sa
yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu... 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) 
— Sayın Başkan, (bu, maddeyle illgili so
ru değil ki... 

IBAŞKAN — Lütifen efendim... Lüt
fen... Müsaade buyurunuz Sayın Topka-
ya... 
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Devam edin Sayın Demir. 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 

Özür diterim Sayın Başkan, müdahaleler 
davam ederse, her defasında tekrarlamak 
medburi'yeitinde kalacağım. 

BAŞKAN — Müdahale edildiği yer
den devam edin lütfen efendim. 

PLAN VE BÜTÇE 'KOMİSYONU 
BAŞKANVEIKİLİ İLHAN AŞKIN {Bur-' 
sa) — Daha iyi anlaşılması için yeniden 
başlıyor^!) 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — An
cak anlarsınız. 

Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hiz
metleri Vergisinin .İhdası ile 3074 sayılı 
Akaryakıt Tükeltim Vergisi Kanunu, 197 
Sayılı Mdtorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 
1318 sayılı Finansman Kanunu, -193 Sa
yılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 sayıh Ver
gi Usul Kanunu, 6183 sayılı Amme Ala
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka
nun ve 492 Sayılı Harçlar Kanununda 
Değişiklikler Yapıliması ve Bu Kanunla
ra Bazı Hükümler Eklenmesine Dair. 

GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — 
Yavaş, yavaş; anlayamıyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen... Lütfen müsaa
de eder misiniz? 

Bvelt, devam ©din efendim, ben an
lıyorum; dikkatle dinlerseniz anlarsınız; 
ben anhyoruım. (Gürültüler) 

Buyurun, buyurun efendim, siz de
vam edin. Ben anlıyorum, Sayın Bakan 
da anlıyor zannediyorum. 

Buyurun. 

MEHMET AiBDURREZAıK CEY
LAN tfSiirit) — Yeni baştan başlayacak. 

BAŞKAN — Hayır, gerek yok; an
ladık. 

Evet efendim. 
İBRAHİM DEMİR (Antaîya) — Şim

di, bu görüşmekte oMuğu'muz ve adını 
saymaya çalıştığım, ...bazı hükümler ek

lenmesine dair kanun tasarısının, 12 nci 
maddesiyle değ iştir ilmek istenen 197 sa
yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu
nun 4 üncü maddesine eklenmek iste
nen fıkranın sonunda. «Bu Kanunda yer 
almayan istisna ve muaflıklar hüküm
süzdür» denildikten sonra... 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — So
rular k.«sa ve gerekçesiz olmalıdır Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Evet.. 

İBRAHİM DEMİR (Anltalya) — 
«Ancak, uluslararası anlaşma hükümleri 
saklıdır» .şeklinde bir ibareye yer veril
miştir. Ben, bu ibareyle ilgili olarak Sa
yın Bakandan bilgi istirham ediyorum. 

Elan (şu anda) bu tür uluslararası 
anlaşma hükümleri var mıdır? Bunun 
uygulamasından doğan sayısal sonuçlar 
nelerdir? Bu tür uluslararası anlaşmala
rın tarihi ve taraıf olduğu ülkeler hangi
leridir? Mevcutlara ilave olarak hu tür 
yeni uluslararası sözleşmeler hazırlan
makta mıdır; hu maksatlı görüşmeler, te
maslar söz konusu mudur? Bu konular
da mümkünse 'teferruatlı ve talhiî müm
künse sözlü cövaıp istirham ediyorum 
Sayın Başkan. 

Saygılar sunanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 

Demir. 
Sayın Bakan, soruyu anladınız mı? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTOBBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Efendim, soruyu anlamamak 
mümkün değil; arkadaşımız o kadar açık 
!bir şekilde sordu ki, gayet neft bir şekil
de anladık; kendilerine aynı açıklıkla ya
zık olarak Cevap vereceğiz efendim. 

Çok teşekkkÜr ederim. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ©derim. 
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Efendim, madde hakkında verilmiş 
önergeler vardır, geliş sırasına göre oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
12 nci maddesinin ıtasarı mötninden çı
karılmasını arz ve Iteklif eldşriz. 

Ali Eser 
ıSam'sun 

tffan Demiralp 
Samsun 

Ertekin Duruitürk 
İspatta 

Latif S a t a 
Muğla 

İbrahim Gürdaİ! 
İsparta 

Nafiz Kurt 
Samsun 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
12 nci maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

Kenan Sönmez 
İstanbul 

Mustafa Çakır 
Giresun 

Kâmil Ateşoğülları 
Ankara 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

12 nci -maddeye «Bu kanunda yer al
mamakla birlikte, çeşitti kanunlarda ta
nınmış istisna ve muaflıklar da kanunun 

yürürlüğe girmesiyle .birlikte hükümsüz 
ihale • gelmiş ölür» ifadesinin eklenmesi 
gerekir. 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık de
recesine göre tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
12 nci maddesinin .tasarı metninden çı
karılmasını arz ve teklif öderiz. 

Ali 'Eser (Samsun) 
ve arkadaş/lan 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu 
efendim önergeye? 

PLAN VE' BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKÎLÎ İLHAN AŞKIN 
(Bursa) — Kaıtıl'mıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHIMIET KURTOBBE ALPTEMOÇÎN 
(Bursa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi aylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

ıDiğer önergeyi okutuyorum : 
Görüşüimeiklte olan kanun tasarısının 

12 nci maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Kahraman (Diyarbakır) 
ve arkadaş'ları 

12 nci maddeye «IBu kanunda yer al
mamakla 'birlikte, çeşidi kanunlarda ta
nınmış istisna ve muaflıklar da kanunun 
yürürlüğe girmesiyle birlikte hükümsüz 
hale gelmiş olur» ifadesinin eklenmesi 
gerekir. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ka
tılıyor mu efendim? 

PLAN VİE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLÎ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
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MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTGEBE ALPTEMOÇIN 
(Bursa) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kalbul edenler... Etmeyenler.. 
önerge reddedilmiştir. 

Efendim, Sayın Fuat Atalay ve arka-
dasjtarının, halen görüşülmekte olan 12 nci 
maddenin fı'kra fı'kra oylanmasına dair 
bir önergeleri vardır. Ancak, önünüzde
ki metni tetkik ektiğiniz takdirde, bu 
maddenin tek fıkra ollduğunu görecek
siniz. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Maddenin zaten, fıkrası yok. 
(ANAP sıralarından gülüşmeler) 

(SHP ve DYP sıralarından 10 mil-
leitiveki'li ayağa kalktı) 

İBRAHİM DEMI1R '(Antalya) — Sa
yın Başkan, çoğunluğumuz yok'tür, yok
lama işitiyoruz. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Sayın Başkan, oylamaya geçtiniz. 

BAŞKAN — Yazalım isimlerinizi; 
hay hay. < 

Efendim, tüzük öyle diyor, «Oyla
maya geçerken istenir» diyor, daha ön
ce isteselerdi olmayacaktı. 

Yoklama islteyen üyelerin isimlerini 
okuyorum : 

İbrahim Demir?.. Burada. 
Salih Sümer?.. Burada. 
Abdullah Aykon Doğan?.. Burada. 

BAŞKAN — Bu itibarla... Efendim, 
arkadaşlar eski metne göre bunu düzen
lemişler. 

TAHİR Kö!SE (Amasya) — Sayın 
Başkan, arkadaşımız önergesini dün ver
di, yeni şeklini bilmiyordu ve o kadar 
komik değil. 

BAŞKAN — Talb'iî dün vermiş, onun 
için. Yani bunu ıb-ir hata olarak, engelle
me olarak düşünmeyeim. 

Onun için, bu önergeyi, madde tek 
fıkra olduğu için işleme koyamıyoruz. 
Ittılaınıza arz ederim. 

Madde üzerindeki görüşmeler ta
mamlanmıştır. Maddeyi oylarınıza... 

Turhan Hırfanoğlu?.. Burada. 
Mustafa Yılmaz??.. Burada. 
M. t&temiıhan Talay?.. Burada. 
Orhan Veli Yıldırım?.. Burada. 
Öner Miski?.. Burada. 
»Rıza Yılmaz?.. Burada. 
Ali Şah'in?.. Burada. 

Yoklama isteği İçtüzüğe uygundur; 
ad okunmak süratiyle yoklamaya başlı
yoruz : 

.(Yoklama yapıldı) 

ıBAŞKAN — Toplantı ye'ter sayımız 
vardır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Kaç 
kişi var Sayın Başkan?. 

BAŞKAN — Yetöer sayımıız otluğuna 
göre, l50'nin üstünde demefctür efendim. 

III. — YOKLAMA 
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V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER (Devam) 

(Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

1. — Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağ
lık Hizmetleri Vergisinin İhdası ile 3074 
Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanu
nu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 
Kanunu, 1318 Sayılı Finansman Kanu
nu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sa
yılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun ve 492 Sayılı Harçlar 
Kanununda Değişiklikler Yapılması ve 
Bu Kanunlara Bazı Hükümler Eklenme
sine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/395) (S. 
Sayısı : 19) (Devam) 

BAŞKAN — Tasarı üzerindeki mü
zakerelerimize kaldığımız yerden devam 
ediyoruz. 

Madde hakkında görüşmeler tamam-
Üıammış, oyliamaya geçerken, arkadaşlar 
yokOama istemişi'erdi. 

12 nci maddeyi 
rum : Kabul edenler.. 
de kabul ediCımiştir. 

oylarınıza, sunuyo-
Etmeyenler... Mad-

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
'MADDE 13. — 197 sayılı Motorlu 

Tasalar Vergisi Kanununun 29.11.1984 
gün ve 3088 sayıl! ı Kanunun 1 inci ve 2 
nci maddeleri Üle değiştirilen 5 inci ve 6 
ncı maddelerindeki tarifeler, aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

d SAYILI TARİFE 

Taşıtların net ağırilığt 

950 kg. ve daha aşağı 
951 - 1.200 kg.'a kadar 
1.201 - 1.600 kg.'a kadar 
1.601 - 1.800 ıkg.'a kadar 
1.801 kg. ve daha yukarı 

Bu hadler, I inci derece lüks "otomobiller için 3 kat, II nci derece lüks otomo
biller için 2 kat ve III üncü derece lüks otomobiller için 1,5 kat olarak uygulanır.» 

Taşıtların yaşlan ile ödeyecekleri 
yıMsk 

1 - 6 Yaş 
TL. 

40.000 
60.000 

100.000 
200.000 
400.000 

7 -

vergiler 

15 Yaş 
TL. 

20.000 
30.000 
50.000 

100.000 
200.000 

16 ve daha 
yukan yaş 

TL. 

10.000 
15.000 
25.000 
50.000 

100.000 
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«II SAYILI TARİKE 

Taşıtların dinsleri ve istiap hadleri 

A) Minibüs 
B) Ootobüs ve benzerleri (Oturma yeri) 

1. 25 kişiye kadar 
2. 26-35 kişiye kadar 
3. 36-45 kişiye kadar 
4. 46 kişi ve daha yukarı 

C) Kamyonet, kamyon, çekici ve ben
zerleri (İstiap haddi) 

1. 
2 
3. 
4. 
5, 
6. 

1.500 Kg.'a kadar 
1.501-3.500 Kg.\-'kadar 
3.501-5.000 Kg.'a kadar 
5.001-10.00 Kg.'a kadar 
10.001-20.000 Kg.'a kadar 
20.001 Kg. ve daha yukarı 

Taşıtların yaşlan ile ödeyecekleri 
yııltok vergiler 

16 ve daha 
1 - 6 Yaş 7 - 1 5 Yaş yukarı yaş 

TL. TL. TL. 

60.000 

150.000 
1 #0.000 
200.000 
240.000 

60.000 
150.000 
180.000 
200.000 
240.000 
300.000 

45.000 

90.000 
150.000 
180.000 
200.000 

45.000 
90.000 

150.000 
d'80.000 
200.000 
250.000 

30.000 

60.000 
90.000 

120.000 
180.000 

30.000 
160.000 
90.000 

120.000 
180.000 
200.000» 

«III SAYILI TARİFE 

Taşıtllarm cinsleri ve motor 
gücü (BG) 

Taşıtların yaşları ille her motor 
gücü birimi (BG) için ödenecek 

vergi miktarı 
1'6 ve daha 

yukarı 
1-3 yaş 4-5 yaş 6-15 yaş yaş 

TL. TL. TL. TL. 

Yat, kotra ve her türlü motorlu özel tek
neler : 
10 - 20 BG'ne kadar 
21 - 50 BG'ne kadar 
51 - 100 BG'ne kadar 
101-150 BG'ne kadar 
151 BG ve daha yukarısı için 

2.250 
3.250 
4.000 
5.000 
7.250 

'1.750 
2.500 
3.000 
3.750 
5.500 

1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.500 

500 
750 

1.000 
1.250 
1.750» 
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«IV SAYILI 

Taşıtların azamî kalkış ağırlığı 

Uçak ve helikopterler : 
1.150 Kg.'a kadar 
1.151-1.800 Kg.'a kadar 
1.801-3.000 Kg.'a kadar 
3.001-5.000 Kg.'a kadar 
5.001-10.000 Kg.'a katlar 

10,001 -20.000 Kg.'a kadar 
20.001 Kg. ve daha yukarı 

BAŞKAN — Madde üzeninde, Sos-
yaMenııokırat Halkçı Parti Grubu adıma, 
Sayın Mahmut Alınak, Doğru Yol Par-
ıtisıi Grubu adına, Sayın Isma'li Köse; 
şalhiisitaiflı adına, Sayın 'Nulh Mehmet Ka
şıkçı, 'Sayın Ömer Okan Çağlar, Sayın 
Rıza Yılimaz söz liıslbemişilierdık. 

SHP Grubu adına Sayın Mahmut 
Allnak, buyurun. 

, Sayın Afaak, siüreniz 10 dakikadır. 

SHP GRUBU «ADINA MAHMUT 
ALINAK (Kars) — Sayın Başkan, sa-
yın miifflertvdklilılieni.; 1'3 üncü maddeylie 
getirilmek isıtenen değiışiüfoLik, kunt ile 
kuzunun eşıiıüğmi sağlamaya çahşmak 
gfilbi 'gülünç bir ıtalblloyu ortaya çıkarmış
tır, örmek ofliarak, il 601 öoıgram ağır
lığındaki Ibiır taışıltbaın 200 bin Türk Lira
sı vergi aldığımızda,' herkes'ten bu vergi
yi a'Iıarak, sözde eşiıtlikçi davranmış 
olacağız. Yarui, bir talk®} şoförü, Ibir ımıill}-
yarder kadar vergi ödeyecek. Bu, sırtın
da 200 kıik>gnaım!ık yüklü ıtaışıyam ve öl
dü ölecek basta ıbir adama, sırtına ek 
•oüıarak konan yükü, ıgüçıllü ve sağlıktı bir 
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TARİFE 

Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri 
yıll'hk vergiler 

11 ve daha 
yukarı 

1-3 yaş 4-5 yaş 6-10 yaş yaş 
TL. TL. TL. TL. 

300.000 250.000 200.000 150.00 
400.000 350.000 250.000 200.000 
500.000 450.000 400.000 350.0QO 
800.000 70D.0Û0 600.OCO 500.000 

1.000.000 900.000 800.000 700.000 
1.500.000 1.400.000 1.300.000 1.200.000 
2.500.000 2.250.000 2.000.000 1.750.000» 

insanmış ıg'lbi kabul edıiflenek taşıitıtırıHmak 
istenmesine benzer. Kaldı ki, ıgüçlü ve 
ısağ'JiMi insan da bu yülklü başkasına to-
şııfitıracakltır. Somult durum budur, efen-
djm. Çünklü, 200 bira Türk Lirası, dar-
geiıiıriE Ibir insan içim çok büyük bir pa
radır. Bu vergi, esas oîiarak dar ve saıbit 
gdliırilli insanlar içim ikiye katlanan bir 
vergiidir; çlünklü, sermayedar ödediği ver
giyi, imalarına zam yaparak, yine ikinci 
bir yülk loParalk 'halika yansıtacaktır. 

Sayın miılllıeDvıekiıffleri, toMiğimiz gibi, 
bu vergiler, eğiıüiim, gençlik, spor ve sağ
lık foizmetferi bahanesi ve yuBburmaıcası 
ile getirilmektedir. Bu bir aidaıtmacadır; 
çünkü va)tandaşın siirtımdan toplanacak 
bu paralar yine sermayedarlara peşkeş 
çeMlecek; ancak bu ıgerçeğe rağmen ge
tirilen Ibunca ağır vergiı yükü karşısında, 
vaitamdaiş, eğiıtilm, gericilik, spor ve sağlık 
sorumlarıma çözüm bulunmasını hakSl'ıı 
ollanalk lİsteyeoefctıir. Peki, nedir Ihalîkın 
bu sorumlar karşısındaki) talepleri? 

Bütüın illCterimîiIzde, örneğin Amkaıra 
Yüksek 'ihtisas Hasltanasai düzeyinde bir 
basıtane' kuracak mısınız? Hasitamdere 
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yatırılan vatandaşın, yatak, ilaç, araç-
gereç ve aımeDiyat gidenlerini devlet ola
rak karşılayacak mısınız? 

Sayın ANAlP'lı milflletvıekiıltaiı, bül!-
gin:z var mı billmilyoruım; bugün devlet 
hasJtaneîeniınıde bir ttdk, ama >b;ır tek d;ş 
çekimi 5 000 TL'na mal oluyor. Dtiişi 
ağmyan vatandaş dişimi evindeki şeker 
kerpdben'iyle mi çeksin? Çoöc güzeli çağ 
atlıyoruz doğrusu; kerpeten çağı (!) 

özel doktorluk kurumunu kaldırarak, 
özel muayıenıahanel'jerıi (kapatacak mısınız? 
HaStanellerdelkİ! her rtiiinllü. vizite ücretimi 
kaldıracak ımısıınız? ©azı doktorların has-
tanefflerde haricen (tedavi ve ameliyat üc
reti almalarımı önleyecek tmiis'imiz? Çöp
lüğe atılması gerekirken hastalara yedi
rilen pis ve çüıriük gıda maddelerinim 
hasfcamelteıre giırimıesimi önlemek içim hasita-
ne ımaifiıaillanylia rnıücaddle edebliliecek mi
simiz? Doktor kapasiltesimi, arttırarak, 
doktorların hastalarına daha da uzun 
zaman ayırmaHarını sağlayacak mısınız? 
Bütün illerimizdeki hastaneleri ameli
yat yapaibileodk düzeyde 'faaliyete geçi
nebilecek tmitsimıiz? IBültlün köylerde sağlık 
ocalklian kurarak; dokitor, Ihemsilre ve 
ebe Ibuılufliduırabiilleoek miısıiınlilz? Toplum
salı koruyucu hekimliği gdliışıtireMlecek-
misiniz? Ana sağlık personelli, ebe, hem
şire ve sağlık itekmisyemleniınıim ekono
mik ve sosyali duruımflarımı düzeltecek. 
misiniz? Sağlık gibi önemli bir sorunun 
politik amaçlarla istismar edlılımeslınıi ön
lemek içim, bazı dernek ve vakıflların, 
sözde gönüılöü sağllık hizmıetılierıL yapmala
rını yaısaklayablıleoefc misliniz? Sanayi he-
kiiırnılğiinti kuralbifeoelk ırnisimıîz? ftliaç fiıyat-
Darıını dondurabiSecelk misiniz? Bunların 
somut karşılıklarını, cevaplarını bekli
yoruz. 

Eğitimi ile ilgili olarak: 
Her ilde, birer 'üniversite kurabilecek 

mûsiıniz? Her köyde tam kadro «ille ça

lışan dıllkolkufli, ortaokul ve listeler açabile
cek miısiniiız? Her klöyüm büfiin okulla
rını, varlıklılarım çocuklarımım okuyabil
dikleri, örneğin îştambul ve Ankara'mın 
namlı okulları düzeyine çılkaralbiılbcek 
misliniz? IKöy (ilkokullarına g:den kör
pecik bebeller'i, kuıcakliarıında tezefclıerle 
'okulla giltmieklten kurtarabilecek misi
niz? Okuferda öğrencililere okutulan çağ
dışı ders kitaplarını ortadan kaldırabile
cek imisiniz? Öğrencililere ırkçılık aşılayan 
ve körpecik: beyiirilerıiıni yıkayan öğretim 
sistemlinden vazgeçecek imlisiniz? «Alevi
ler mamaz kılmaz, oruç tultmaz; bu sınıf-
ta Alevî var mı?» diıyen öğretmeni okul
da tutacak mısınız? Öğrenıcilerıiın okul 
araç ve gereçlenini temin edecek misi
niz? Daha yeni 26 bim liraya yükseltilen 
öğrenci burslarını, bu güllıünç rakamdan, 
en az 90 bin liraya çıkarabilecek mülsi-
niz? Öğrenıc ilenin... 

BASKlAjN — Sayın A t a k , müsaade 
eder misimiz?.. Madde ile ilgili konuşu
nuz, çok ırillca ediyorum. 

MAHMUT AOÎSEAK ^Devamla) — 
Maddeye döneceğim (Sayın Başkanım. 

öğremcillieriın yunt sorunlarımı çöze
bilecek misiniz? Öğrencileri ve öğretim 

üyelerini robotlaştırmaya çalıışan YÖK 
belasına son verecek misiniz? Okullunu 
bilfciıren öğrenciye, İtendi (ihtisas dallında 
iş verebiıîfeoek misiniz? Gerek 1402 sa-
yılîı Sıkıyönetim Yasasıyla ve gerekse, 
yüzkarası fişlenme ve güvenlik soruşibur-
ması nedeniyle iişılierine son verilen öğ
retmenleri okuilHaırına geri alacak ması
nız? Çoluk çocuğunu geçinıdiremeyen 
ve bu nedenle ek iş yaptığı içlin öğrenci
lere faydalı ollamayan ağretımeniim maa
şını artıracak mısınız? 

Geınçltik ve Sipor dalında : 
Kahvehane köşelerimde sürümen genç

lere u'ış limkânları yaratacak mısınız? 
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Mevcut yasallara göre, suçlu olsun ve
ya olmasın, cezaevlerine kapatılan genç
likleri eezaevlerıiniın dört duvarı arasında 
çürüyen »gencileri özgüdüklerine kavuştu
racak bir af yasası çıkaracak musunuz? 
(ANAP sıralarından <cNe allalkası var» 
sesîerıi) Bu talepleri ileri sürmen, sizi ra-
ıhatsKz ediyor değil rnıi? 

BAŞKAN — Sayın mMetvekileri, 
i'üibfen hatibi dinleyelim efendini. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Gençöere, onurlu ve gelecekleri güven
cede ihiır yaşam imkânı nazırlayaibiillecek 
milsıinlilz? Her il ve ilçede gençlerin spor 
yapaMaceklerti tam kapasitelli oikul ve te
sisleri ikurablecek mıiıs:)niız? Yolksul thafJk 
çocukılıarı iiçıinıden çılkan sporculara, Sayın 
Başbakanın mıanıevî evladı - ithal - Naiım 
Süteyırnanoğliu (kadar oCımasa hülle, onun 
yüzde l'i kadar devlet desteği verecelk 
imisiniz? Yaz ve kaş sporilarını yaıyıgınllaş-
tırarıak, 'her atanda devlet limkânılarını 
sıeiferlber edecek milsiniz? 

Eveıt sayın AıNAlP'lııIıar, buyurun, bu 
hiızmötlbni yapın, 'biz de vergi yasalarına 
sizinle (birlikte 'eli kaldıralım. Buyurun bu 
Itoitamıatleıri yaıpın, slM halikın doısıt'iıarı ola
rak ilan ©defim. Alklsi hailde, sizleri, hal
kın düşmanları olarak ilan ©tımek, ıbiızim 
içtin kaçınılmaz Ibiır ıgörev ve sorutmMulk 
olacaktır. 

Saygılarımı sunuyorum. (SHP siıraTJa-
nndiaın allkışıllar) 

IBASKAN — Teşekkür ederim. 
Doğiru YoS Paıntîsi Grulbu adına, 

Sayın îsımaıil! Klöse; buyurun. 

Sayın Köse, sıürenıiz 10 dakikadır 
efendim. 

DYP GRUBU ADINA İSMAİL 
KÖSE '(Erzurum) — Sayın (Başkan, de
ğerli mitletvekMeriı; görüşülmekte oiîian 
(kanun ıtasansının 13 üncü maddesi üze
rinde Doğru Yol Partisi Grubumuzun 

bu maddeyle ilgili olarak vermiş oldu
ğu önerge hakkında konuşmak üzere 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum, bu 
vesileyle Yüce Meclisi •saygıyla selaml
ılarım. 

Değerli mfflıetvek'iffleri, görüşülmek
te olan Eğittim, Gençlik, Spor ve Sağ-
l'ılk Hizmetleri Vergisinin İhdası iie 3074 
Sayılı Aikaryakııt Tükettim Vergisi Kanu
nu, 197 Say* Motorlu Taşıtlar Vergisi 
Kanunu, 131i8 Sayılı Finansman Kanu
nu, 193 SayıiHı Gelir Vergisi Kanunu, 
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sa-
yık Aımıme Alacaklarının Tahsilli Usulü 
Hakkında Kanun ve 492 Sayılı Harçlar 
Kanununda Değişiklikler Yapılllmıası ve 
Bu Kanıunllaıra Bazı Hükümler Efcien-
mesıime 'Dair Kanun Tasarısının 13 üncü 
maddesinin aşağıdaki şelkiltde düzeMılme-
sini ıteklif • etliğimizden, mevcut tasarıda
ki miktarlarla, önergemizdeki teklifleri
mizi arz ediyorum. 

(BAŞKAN — Sayın Köse, ben size 
madde haklkında »öz vermiştin, önerge
lere gelmemiştik,- grup adına maddenin 
'tümü haklkında söz venmüşttim. İsterse
niz, önerge aşamasında konuşun ©fen
dim. 

İ1SMAİL KÖSE (Devamla) — Sa
yın IBaşkan, maddeyle ilgili olduğu içsin 
bir lilki nolktadan bahsıötmetk istiyorum. 

BA§KAN — Pök'i o zaman, buyurun 
efendim. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — öner
gemizde, 'tasarıyla getirilen 4 tarifenin 
belirtilen mıikıtadlaırının yüzde 50 nispe 
tinde dndiriılknesıinıi talep ettik; önerge
miz gönüşüldüğü zaman mikltaırlarını 
arz edeceğiz. 

Değeri mıiililletvekilietrii, verginin ko
nulmasını, bunun eşitllik ve adalet pren
sipleri içerisinde tarihini tasvip eşilmekte
yiz. Devlet hizmetleri muayyen gelirlerıin 
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toplanması sonucumda yerine getirilmek-
todir, ibu (geüirlierJn 'başında da vergi ge-
Üiir. 

Ancak, vergi, takatti 'Oİiaodan ahmıma-
Itıdır, eşit ve adil öltmaMır. Anayasamı
zın 73 üncü maddesinde «Herkes, kamu 
gMertainiı karşıılaımak üzere, mallî güdü
ne göre vergi ödeımıekOe yükümlüdür. 

Vergi yükünün adaleti ve demigelıii 
'dağılhımı, ımalliıye poltiıbikasının sosyal) 
»amacıdır» denilmektedir. 

Değeri milletvekilleri, bu maddede, 
1980 yılından önce tek vasıtası olan so
flar esnafı, nakliye işlierliı yapan esnaf 
ve tek vasıtası olan vaıtıanıdaş, bu cet
velde gösıteriiidiği şekilde, fiiilloflıara sahip 
olan ya da bu taşıttan öızıel1 hizme'tllerin-
de araç alarak kuiDanan şalhısilardan fark
lı bir muameleye taıbi tutulmuş ve farklı 
vengi aliınıması yöiüna gidillmiştıir. Hal
buki, bugün görüştüğümüz maddede 
böyle ıbiiır ayırım yapiilimamıştıır. Geçiımıi-
ni, vasıtasını çakıştırmak suretiyle »temin 
©den şoför ve nakliyeci esnaıfıımıılz, fev
kalade sıkıntı içerisine düşürlüllmüştıür. 
Aliın fceıii ve göz nuru sarf eden, gece-
gündüz, sıcak - soğuk demeden aile ef
radının ırıızfcını temin eden naUliyeci ve 
şoför esnaf ızotr durumda kalmıştır. Eği»-
Uim ve sağlık gibi çok önemli iki ana 
hizmetin dialha yiiriülbülllrneısi ve bu faiz-' 
nnetîemın, yüksek sayıdaki vatandaşılarıımı-
za ücretsiz olarak götürüllmesli ise en bü
yük arzumuzdur. 

Devlet, yatırım ve hizmetleri iktidar 
tarafından yürütülürken, ehemimi mü
himime tercih etmek medbuırtiyötiindeidıir. 
Yaklaşık yedi yıldan bu yana, ıterıctMlar, 
ana hizmetlerden ara hizmetlere kaydı-
rıHmuştıır. Bu tasarının getirilmesiyle, 
muayyen esnaf ve vatandaş kesıiıminiı sı
kıntıya sokrnaktansa; bize soruil'saydı, Sa

yın Hükümete değişik, kaynaklar göste
rirdik. 

Ziraat Bankasının paraları, kredi 
veraîmek maksadıyla çarçur edilmiştir. 
Çok yakınımızda bulunan Çubuk İlçe
mizde, 160 vatandaş «Yem aldık, vergi 
iadesi alacağız» diye Çulbuk Ziraat Ban
kasından 2.5 mi'llyar ılliira vergi iadesi ait-
mııştır ve bugün bu 160 vatandaş ceza-
evûaKdıe Ihaıpisıtıir. 

ÖMER ÇÜFTÇt (Ankara) — 4 muıP-
yar, 4 miillyar... 

İSMAİL IKJÖSE (Devamla) — Bun
ların liçeriısiınde, üzülerek söylüyorum, 
ANAP ilçe Yönetim Kurulu da vaındır. 
•İşte, ıgerek haksız yere alınan kredileri, 
gerek vergi iadesi maksadıyla yapailan 
bu Ihaksızlikları alt a ta yazdığımızda, 
bugün görüşmek suretiyle orltaya çıkara
cağımız kanundan ftalbsıü edeceğimiz pa
ralardan çok daha fazlIa imkânlara sa
hip olurduk. Hayalî ifaraıcat rakamliarı-
nın hangi boyutlara yükselktiğini lise, 
burada bilmeyen sayın m'HietvıekilDlIertir 
miz kalmamıştır. 

ŞDNASt ALTINER (Zonguldak) — 
Türkiye'de büîımeyen kalmadı. 

İSMAİL IKÖSE ((Devamla). — Hü
kümet içerisindeki Sayın Bakanların dahi 
iıtiıraifüarı vardır: «Hayal "ihracat vardır; 
ama miktarı, muhalefet 'partisi' mensup
larının söylediği kadar değidir» diyor
lar. Biz, «1 'trilyonun 'üzerine çıkmış
tır» diyoruz; artık rakamlar ne derecede 
resmiyet kazanırsa, hep birilikte öğrene
ceğiz. 

Bunun dışında, devM bankalarından 
alınan 'triyonıDarı aşan krediler yine ge
riliye dönmemiştir. Bu rakamliarıı da allt 
a ta topladığımızda, işte, 700 - 800 miü-
ıyar liiıraik bir talhsıilaıfca sebep olacak bu 
kanunla, bir tek hayalî ihracatı önledi
ğimiz takdirde onun Hazinemizde kal-
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masumdan daha az miktarda bir gelir 
temin etomfş oîacağrz. 

Değedıi milbüvekiilleri, kamyonuna, 
otobüs, rnünilbüs gibi vasıtasına parça 
akımayan, üıastik allamayan vabandaşiimız; , 
'bu vergililerin get'iırtlmesi sonucunda yeni 
'bir sıkıntıyla karşı karşıya kalacaktır; 
akaryakıt zammıyla, Ibu sıkıntı Ibir kat 
dalha antacalkıtiır, 'Bu, o noktada kalima-
yacakltır; Hakkâri'den İstanbul'a giden 
vatandaşın otobüs Iblet ücretine üınikâs 
edecektir; Adana'dan Erzurum'a kam
yonla (gelllen sebze ve meyvıenin fiyatı 
üzerime binecekıtîiır ve dolayısıyla, darge-
lliırilli liışçiı ve memur vaıtanıdaşıımızıın aylık 
ücret ve maaşları arıtmamasına rağmen, 
bugünkü kanun çıktığı (takdirde, Ibu vatan-
daşiîaramiızın geliilriierinde fevkalade azal
ma meydana getirecektir. 

Değerli ımııDetvıekıiileni, ıbiız muhale1 

fatii, Peygamber Efendiımizin buyurduğu; 
giıhi, «lîhıtiiOaf, 'ümmetimin rahmetidir» 
slözü istikametinde anlayarak, hayıırli söz
ler söyllüyoruz. Vatandaşımızın, milleıti-
ımuızin, ülkemıiızin lehine burada konuşan 
arkadaşîarıımıiız - çoğunluğa salhiıp olan 
iktidar 'partilisi» ıbu kanunu çıkaracaktır -
bunun hamamının uygufJanması yerine, 
cetvellerde ıhiç olmazsa 'yuz.de 50 oksilit
ine 'yapmak suretiyle, vatandaşın sıkın -
'tısını aniden yüksdtaemek litçin, muha
lefet sıözcütefli olarak, burada akşama 
kadar ve ıgeoe (sabaha kadar konuşma 
yapıyorlar; ama, üzülerek ibelliırteyim ki, 
Sayın tBakanımıız, Ibir arkadaşımızın ken-
diisıine \gayirii ihtiyarî bdır ısorusu (üızarine, 
fevkalade yüksek 'bir tonla ve 'azarlama 
noktasında cevap vermiştir. Maliiye Ba-
kanıliığı gibi, «beytülnıalb» dediğimiz, mil-
letirnıizin maddî butlun imkânlarını ellin
de bulıunıduran Sayın Bakanın Ibu ses to
nuyla konuşmasından üzüntü duydum. 
Ancak, ibeytiüHmallın «beyt»i duruyor 

(Maliye Bakanlığı binası duruyor) ama 
«mat»! götürdüler, «malt» kalmadı. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

Değerîli milletvekilleri, ıbu madde dile 
getirilmekte allan catvelferidekd rakamlar 
yüzde 50 düşürülsün, vatandaşımıza intiı-
kat edecek, bütün maltlara intikal edecek 
fiyatlardaki yüfcsıelimeniın oranlarında Ihiç 
olmazsa muayyen miilktarda Ihiır tolerans 
ıgösltereliiım diyoruz. 

'Değertliİ milIDetvekıiUiıeri, 18 Mart do
layısıyla, «Çanakkaılle geçilmez» diyen 
ecdadıımıziı da rahmetle anar, hepinize 
saygılar sunarım. (DYP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Köse. 

Şahsı adına, Sayın Okan Çağlar, bu
yurun efendim. 

Sayın Çağlar, sürenıiız 5 dakikadır. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biz 
inanıyoruz ki, kalkınmanın temeli vergi
dir ve vergisiz hiçbir ülke yoktur arka
daşlar. 

Sayın milletvekilleri, muhalefet, neyin 
iddiasını yaptığının farkında değil. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Bi
raz doğru konuş lütfen. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) 
— Esasında, söz konusu tarifelerin yük
seltilmesi, 30.12.1987 gün ve 87/12465 sa
yılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uygu
lanmaya başlanmış, bizim burada yaptığı
mız, sadece 197 sayılı Motorlu Taşıtlar 
Vergisine bu uygulanan maddeyi geçir
mektir. Ayrıca yaptığımız şudur ki, 2 sa
yılı tarifede, otobüs ve benzeri vasıtalar
da yolcu adedine göre her şeyi tek tek 
ayırdık. Örneğin, otobüs ve benzerlerin
de, 25 kişiye kadar olan taşıtlarda 1 ve 
6 yaşına kadar 150 bin lira, 26 - 35 kişi
ye kadar olanlarda 180 bin lira yaptık. 
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Zira, 25 kişi taşıyan bir otobüsün geliri 
ile 35 kişi taşıyan bir otobüsün geliri
nin farktı olduğunu çok iyi biliyoruz. 
Biz burada, şu anda, 197 sayılı Motor
lu Taşıtlar Vergisinin tarifelerini tartışı
yoruz; ama bir eğitim, bir sağlık vergisi
ni tartışmıyoruz. Ben, şahsı adına konuş
ma yaparken, muhalefet adına konuşan 
arkadaşlarımdan, şu anda görüştüğümüz 
13 üncü madde hakkında konuşmalarım 
isterdim. 

(Benden önceki arkadaşlarım, taksi 
şoförlerinin milyarderler kadar vergi 
ödeyeceklerini iddia ettiler. Hayır... Zi
ra bugün, taksi sahibi olan kişiler genel
likle yerli arabaya sahiptirler ve bunların 
ağırlıkları ise 950 kilogramdır. Biz bun
lardan 200 bin lira değil, 40 bin lira ver
gi alıyoruz. 40 bini 365 güne bölün, gün
de bir paket sigara parası bile değildir. 
Dolayısıyla, 40 bin lira, bu sene 1.1.1988' 
den itibaren uygulanan bir vergi tarife 
oranıdır. 

Sayın milletvekilleri, vergi adaletine 
inanıyoruz ve bu nedenle de, gerek 1 sa
yılı tarifede, gerekse 4 sayılı tarifede dik
katinizi çeken çok önemli bazı değişiklik
ler vardır. 1 sayılı tarifenin en altında, 
lüks araba kullananlar için üç kat vergi, 
ikinci derecede lüks arabalar için iki kat 
vergi öngörülmüştür. Ayrıca, vergi ada
letine inandığımız için, bugün, uçak ve 
helikopterlerde 2,5 milyon ile 1 milyon 
750 bin lira arasında Motorlu Taşıtlar 
Vergisi düşünülmüştür. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — 300 bin 
lira... Uçaklardan alman vergi, kamyon
dan alınan vergi kadar. İyi okuyun; 300 
bin liradan başlıyor. 

ÖMER ORAN ÇAĞLAR (Devam
la) — Lütfen, tarifenin en alt tarafına 
bakın. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etme
yiniz. 
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ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) 
— Zira, Motorlu Taşıtlar Vergisi, yaş ve 
kilogramına göre ödenir. 

Sayın arkadaşlarım, Motorlu Taşıt
lar Vergisi uygulamasında reform yaptık; 
daha önce (1980 öncesinde) bu Motorlu 
Taşıtlar Vergisi vergi daireleri tarafından 
tahsil edilemezken, müruruzamana uğrar
ken, bir bandrol çıkarmak suretiyle, ta
şıtların vergilerinin ödenip ödenmediğini 
sadece vergi dairesinin değil, aynı zaman
da trafik polisinin bandrol kontrolü yapa
rak, tespitini ve ödenmemişse ödenmesini 
biz sağladık. 

Sözlerime son verirken, hepinize say
gılar sunuyorum. Sağ olun. (ANAP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Şahsı adına Sayın Nuh Mehmet Ka

şıkçı; buyurun efendim. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

Sayın Kaşıkçı, süreniz 5 dakika. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayse
ri) — Teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, muhterem üydler; ko
nuşulmakta olan 13 üncü madde, 197 sa
yılı Motorlu Taşıt Vergileri ile ilgillidir. 
'Bu vergiıtere, biraz önoe arkadaşımızın 
da izah ettiği gibi, yeni bir iilıave yapıl
mamaktadır; halen alınmakta olan vergi
lerin tadat edKmesi, lüks tarif iniin helir-
giınl'eşrmesi, değişen teknolojiye göre, oto
büslerde artan yoCcu 'istiap 'haddine ve 
tonaja göre yeni rakamların getirilımesin-
dbn ibarettir; yeni bir vergi değildir, sağ
lık vergisiyle hiç ilgisi yoktur. Benden 
önce SHP Grubu adına konuşan arkada
şımızın izah ettiği gibi, sağlık vergisiyle 
de alakası yoktur; sağlık yönüne harca
nacak değildir; bu vergi, Hazineye gire
cek bir vergidir. 

ıDoğru Yol Partisi adına konuşan ar
kadaşımızın da ifade ettiği gibi, bir artış 
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söz konusu olmadığı için, maliyetlere yük 
getirmesi, halkımızın sırtına yeni bir yük 
getirmesi de söz konusu değilidir. 

Görüldüğü gibi, bu (iradde, arkadaş
larımızın izah ettiği sekilide' bir madde 
değildir; yeni bir maliyet getirmemek
tedir, Sağlık vergisiyle ilgisi, ilişkisi hiç 
yoktur; halen ödenmekte olan Motorlu 
Taşıtlar Vergisidir. 

ıBiz iktidar partisine mensup milliet-
vekJileni söz almıyor, sadece diniliyorduk; 
bunu, «Sizlin 'kafanız çalışmıyor, yalınız 
kolunuz çalışıyor» şeklinde tenkitlere mu
hatap kaldığımız için, «Vergilerle ilgilen
miyorsunuz» denildiği, tenkit edildiği için 
dile getirmek istiyorum. 

•İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Doğru, doğru. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devam
la) — Görüldüğü gibi, konuşmacılar 
maddeyle hiç iliglenmemişller; biri, Sağ
lık Kanunundan bahsetmiş, diğeri «Yük 
getiriyor, maliyetler. artıyor, fakir halkı
mız daha fakifleşiyor» şeklinde konuşma 
yapmıştır. Bunlarla hiç ilişkisi yoktur, 
zerrece alakası yoktur; ha'en ödenmekte 
olan Motorlu Taşıtlar Vergisine açıik'lıik 
getirmiştir, «lüks» tarifine açıik'lıik getir
miştir. 

Konuşmakta olduğumuz tasarının bu 
maddesi, sosyal adalet yönünü belirtmek 
bakımından da fevkalade önemlidir. Top

lanmakta olan vergiler, emekçi, dul, ye
tim, fakir halktan değil, otomobilli olanı, 
otomobille binebilen, deniz motoruna bi
nen, yata binen kişilerden alınmaktadır 
ve tüm halkımızın ihtiyaçları için de ge
nel Hazineden harcanmaktadır. 

Hepinizi en derin saygılarımla, hür-
metler'ımle selamlıyorum. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

.BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Kaşıkçı. 

Sayın ımlllletvekilijeri, halen görüşmek
te olduğumuz 13 üncü maddeyle ilgili 
gruplar ve kişiler adına görüşmeler ta
mamlanmıştır; ancak, maddeyle ilgili ve-
riCmlş 50'nln üzerinde değişiklik önergele
ri vardır. Bunlardan, Tüzüğümüzün hü
kümleri gereğince, geliş sırasına göre iılk 
dördünü işleme koymak durumundayız, 
diğerlerimi işleme koymayacağız. (İSHP 
ve DYıP sıralarından «Ama okuyacaksı
nız» sesleri) Ancak, saat 15.00'ten beri 
^toplantımız .devam etmektedir; bilahara, 
madde hakkındaki önergeler konusunda 
İşlemleri yapmak için... 

(HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, usul hakkında söz istiyo
rum. ı(SOP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — ... Saat 20.20'de toplan-
ımak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.50 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 20.20 

BAŞKAN : Başkanvekili Ilyas Aktaş 
KÂTİP ÜYELER : Mümtaz özkök (Sakarya), Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa) 

BAŞKAN — Türtkiye Büyük Millet Meclisinin 37 nci Birleşiminin Üçüncü 
Oturumunu açıyorum. 

Görüşmelere devam ediyoruz. 

VI. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

/. — Bir kanun tasarısı üzerindeki 
müzakerelerin haftalık çalışma günlerin
de bitirilememesi halinde çalışmalara sa
at 24.00'e kadar, gerektiğinde bu saatten 
sonra da devam edilmesi ile cuma ve cu
martesi günlerinin de haftalık çalışma 
günlerine ilavesi hakkında bir siyasî par
ti grubu önerisi üzerine alınan kararın, 
cuma ve cumartesi günleri de saat 24.00'e 
kadar ve gerektiğinde bu saatten sonra 
da çalışılması hususunu kapsayıp kapsa
madığı hakkında 

'HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, usul hakkında... 

IKÖKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Sayın, Başkan, usul hakkında... 

BAŞKAN — Sayın Çetin, usulsüzlük 
nedir, lütfen izah edin, ona göre hareket 
edelim. 

HİKMET ÇETİN {Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, dünkü ANAP Grubu öne
risinden bizim anladığımız -metin de o 
anlamda- perşembe günü yetişmediği tak
tirde, tasarının bitimine kadar topilantı-
nın devamı, o da olmazsa cuma ve cu
martesi günü toplanılmasıdır. Bunun an
lamı, cuma vs cumartesinin yeni çalışma 
günleri olarak: haftalık normal] 3 güne 
eklenmesidir. Kaldı ki, Sayın Başkanım, 

bugün sizin öğleden sonraki .uygulamanız 
da bu yönde olmuştur. Çok önemli bir 
yanlışlığı önlemek bakımından usul hak
kında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Toptan?.. 
.KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 

Aynt konuda. 
îBAŞKAN — Yine aleyhte olarak dü

şünüyorsunuz... 
KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 

Evet... 
IBAŞKAN — Efendim, müsaade eder

seniz dün alınan kanan okumak istiyo
rum. 
Türkiye Büyük M ilet Meclisi, Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 17 Mart 1988 
Perşembe günü yaptığı toplantıda, siyasî 
parti grupları arasında oybirliği sağlana
madığından; grubumuzun1 aşağıdaki öne
rilerinin İçtüzüğün 19 uncu maddesinin 
son fıkrası gereğince Genel: Kurulun ona
yına sunulmasını 'arz ve teklif ederiz. 

iSaygıIanmızila. 
Abdülıkadir Aksu 

Grup BaşkanvekiTi 
Öneri : 
1. Genel Kurulun 17.3.1988 Perşem

be günkü birleşiminde görüşmelerine de
vam edilecek olan 19 sıra sayıCı; Eğitim. 
Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Ver-
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T. B. M. M. B : 37 

igiisinin İhdası ile Bazı Vergi Kanunların -
da ıDeğişJklifc Yapilnıasrna İlişkin. Kamun 
Tasarısının görüşmelerinin bugün çalışma 
süresi içinde bitirilememesi halinde, ça
tışma süresinin, görüşmelerin bitimine 
kadar uzatılması ve gerektiğinde saat 
34.00'ten sonra da devam edilmesi; bu 
amaçta 18.3.1988 Cuma ve 19.3.1988 Cu
martesi günlerinde de toplantı yapılması 
önerilmiştir» Olay bu. 

Şimdi, Başkamlığımız bu konuyu te
zekkür etmiş; önerinin ruhu, bu kanunun 
bitirilmesine kadar çalışmayı amaçlama-
sıdır görüşüne varmıştır. Bu itibatUia eğer 
bitirilemezse... Ki, dün gece bitirememi-
şiz, arkadaş/ar bir hayli yorulmuşlardır, 
ara vermişiz ve bugün saat 15.00'te bir
leşimi açmışız. Birleşimin açıı'iması demek, 
normali gündem uygulanması demek de
ğildir. Esasen, İçtüzüğümüze göre, cuma 
ve cumartesi günleri toplantı yapılması 
mümkün değindir, .Meclis aksine bir ka
rar alımad-.ıkça. Bu sebeple, Başkanlığı
mız, görüşmelere devam etme kararı al
mıştır. Bir usulsüzlük yapJldığı inancında 
değildir. Yüce Heyetinize arz ederim. 

-HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — Sa
yın Başkanım, çok önemli bir usulsüzlük 
olduğu görüşündeyim, bu nedenle, lütfe
din, söz verin efendim. {ANAP sıraların
dan «Oylayın, oylayın» sesleri) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Ne oy
naması? Her şey oylama... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayım millletvek illeri, 
özellikle. şunu bilmenizi istiyorum : Usu
lün ve yasaların içinde kailrruak Bask anlı
ğımızın prensibidir. Yarilış anlaşılmasın; ( 

hiçbir art düşüncemiz yoktur. Burayı dik
katlice okuyorum', özelikte «bu amaçla» 
şeklinde bir tabir kuKanulmışjtır. Yazılış 
çok net ve güzel değil, itiraf ediyorum. 
«Bu amaçla» dendiğine ve bu maksatla 
bugün (cuma günü) ve eğer görüşmeler ta-
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mamılanaımaz ise, bu kanun tasarısı ko
nusunda, yann da devam edeceğimize 
göre, Başkanlığımızın bir usulsüzlük yap
madığı vicdanî kanaatindeyiz; ama buna 
rağmen, Sayım Çetin, buyurun düşüncele-
riınizi izah edin, zapta geçmesi] bakımın
dan faydalı olur. Tabiatıyla, aleyhte ko
nuşacaksınız?.. 

(HÜKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Aleyhte konuşacağım Sayın Başkan. 

IBAŞJKAN — Sayın Çetin, süreniz 10 
dakikadır. 

'HÜKMET ÇETİN {Diyarbakır) — 
ıSaıyıtti Başkan, değerli mitile tveki İleri; as-
'lında, Başkanlığın, son denece sağlıklı bir-
ıl'eşimBerin sürmesi için elinden geleni gös
terdiği görüşündeyim; ancak, görüşüme 
göre, çok önemli bir usul hatası yapıyo
ruz, izninizle bunları kısaca belirtmek is
tiyorum. 

'Sayın Başkanım da okuduğu gibi, 
şimdi, bu amaçla cuma ve cumartesiı top
lanır. Peki, cumartesi bitmezse ne ola
caktır? (ANAP sıralarından «Bitinceye 
kadar» seferi) Pazar yok, pazar yok... 

BAŞKAN — Efendim, lütfen laf at
mayalım. 

HÜKMET ÇETİN (Devam'a) — Mü
dahale etmeyin... 

Değerli atkadaşlanm, cuma veya cu
martesi biteceğini nereden bilebiıiiyoruz 
ki?.. Bunun liafzen anlamı ruhu önemli 
değindir- biz perşembe günü gece 24.00' 
ten sonra çalışacağız, bitmezse cuma ve 
cumartesi günü de ek gün olarak (yani 
sili, çarşamba, perşembeye ek olarak) 
toplantı yapacağız, bitmezse, yeni bir ka
rar ıgetlıriilmediği sürece çarşambaya kalır, 
yanlı Danışma Kurulu yeni bir karar ge
tirmediği sürece çarşambaya kalır. Şim
di, Sayın Başkanın uygulaması da asılın
da bu yönde ö'muştur. Neden bu yönde 
olmuştur?.. 
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Değerli arkadaşlarımı, bu sabah saat 
04.00'te Sayın Başkan, toplantıyı kapa
tırken, bugünkü biırfeşiımin saat 15.00'te 
açıilacağvnii ifade etmiştir; doğrusu da 
odur. Sayım Başkan da bugün birleşimi 
15.00'te açmıştır, 10'da olabilirdi, 12'de 
o'lalbilordv, 14'te olabilirdi; ama yeni bir 
gün olduğu için, normal blir toplantı gü
nü gibi düşünerek veya ek bir toplantı 
günü gibi düşünerek, saat 15.00'te açmış
tır. Bununla da kalınmaımıştır; eğer dün
kü toplantının devamı idiyse, bu toplantı-
da gündem dışı konuşma yapılamaz, Baş
kanlığım sunuşu yapılamaz. (Bugün, bütün 
bunlar yapılmıştır; gündem dışı konuşma 
yapıümıştıır, sunuşlar yapıilımıştır ve yeni 
bir birıleş.'m başlamıştır. (SHP sınai arın
dan allkışlar) 

'Bu nedenle, değerli arkadaşlarıım, bir-
leşüm saat 15.00'te başöamış, bu toplantı 
saat 19.00Ma bitmiştir. Şimdi, bir yan-
lışl'ık yapmayalım; yani', zaten yasa konu
sunda bazı yanlışlıkılar yapılmıştır, buna 
ek olarak bir de usul yanlışlığı yapma-
yal'm. Bu toplantı, bugün 19.00'da bit
miştir. Başkanlığın usuilî bakımdan yapa
cağı tek bir şey vardır; yarın 15.00'te top
lanmak üzere birleşimi. ıkapatmailıdır; bü
tün uygulamalar da böyle olmuştur; tuita-
naıkllarda1 böyiledir ve bugün saat 15.00'te, 
normali bir ek toplantı günü gibi yoklama 
yapılmıştır; başlangıçta çoğunluk sağla-
namaim'ştır, ara veritaııiştir, sonra çoğun
luk sağlanmıştır, gündem dışı konuşma-
'lar yapılmıştır. Herşey, normal bir ek 
gün toplantısı gibi yapılmıştır. 

Yani, sadece ANAP Grubu önerişi
min lafzı değil, Sayın Başlkanın uygula
ması1 da bu yönde olmuştur. 

Bu nedenle, lütfedin, bu kadar önem-
ıli bir konuda, bu kadar önemli bir yasa 
tasamı görüşülürken, buna bir de usul
süzlük eklemeyelim; bunun içine bir de 

usulsüzlük katmayalım, Bugün bu birleşi
mi kapatarak, yarın 15.00'te toplanmak 
üzafre dağılmamız gerekir. Bunun dışın
da yapacağımız şey, son derece yanlış 
olur, usul dışı olur, yasa dışı olur, İçtü
zük dışı olur. 

'Ben sözü uzatarak zamanınızı almak 
'istemiyorum; bu nedenle -başkarilığiımı-
zın iyi niyetimin̂  idraki içindeyim- Baş
kanlığın bu konuda ek tartışmalara, yeni 
birtakım anlaşmazhkılara yol açmadan, 
bu usulsüzlüğü düzelterek, bu hatadan ge
ri dönerek birleşimi! kapatması ve yarın 
saat 15.00'te toplanmak üzere dağılma
mız gerektiği görüşündeyim1. 

Bunu, gerçekten, başka bir partinin 
üyesi gihi değlU, Türkiye iBüyüık Miililet 
IMecllsmön bir üyesi olarak hepimizin 
üzerinde durması gereken bu İçtüzüğe ay
nı titizlikle uymamız gerektiren' bir ko
nu olarak görüyorum ve bu nedenle de 
birîeşimıin devamına imıkân olmadığı gö
rüşün dey im. 

Bu hatan n, bu usulsüzlüğün düzeltil-
ımesi dileğiyle hepinize saygılar sunuyo
rum. (SHP ve DYP sırallarından alkış-
!Iar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
.Çetim. 

(Buyurun Sayın Toptan. 

iKÖHCSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hiç 
de siyasî olmayan bir durumca karşı kar-
siyayız. Sayın Başkanın İyi niyetine, hu
kuk bilgisine sonsuz güvenimiz olduğunu 
ifade etmek istiyorum. Bellki, önerinin 
yanlış kaleme alınmasından;' belki, güdü
len amacın, gerçekten, yazıldığı gibi ol
masından; ama her halükârda, üzerinde 
'konuştuğumuz önerinin, bu akşam saat 
19.00*dan sonra toplantı yapı'masını bize 
göne mümkün kılan bir tarafı yok. 
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Şimdi, amaç, üzerimde tartışma yap
tığımız, konuşma yaptığımız bu vergi ya
sasının çıkarılması. Bu amaçla, Danışma 
Kurulunda mutabakata varıilamaıması üze
rine, Sayın Aksu tarafından Genel Kuru
la getirilen önerinin birinci maddesinde, 
«Bu tasarının yasallaşması için bugünı 
(dün için) çallışma süresi içinde bitirfule-
memesi halinde, çalışma süresinin, görüş-
meilerin bitimime kadar uzatılması ve ge
rektiğinde 24.00'ten sonra da devam edil
mesi...» denilmektedir. Şimdi, önerilen 
birinci husus bu. Dün, bu yapılmış; ama 
tasarı bitirilememiş. Önerinin ikinci bölü
mü şöyle : Bu aımaçfa (yani, bu tasarı
nın yasalaşması amacıyla) 18.3.1988 Cu
ma ve 19.3.1988 Cumartesi günleri de 
toplantı yapılması önerilmiş. Yüce Mec-
ıfrsin kararı: da bu 'iki gün (yani, cuma ve 
cumartesi günü) toplantı yapılması şeklin
dedir. 

iBir hususa dikkatinizi çekmek istiyo
rum : BaşkanHığa verilen öneride, «ça
lı şmaliara devam olunması» kelimeleri çi-
ziılirmş ve onun üzerine «toplantı yapıl
ması» kelimeleri yazılmıştır. 

IDeğerJi: milletvekilleri, bu yasa tasa
rısı' çıkacak; o, anlaşılıyor; ama yarın 
çıkar, öbürgüm çıkar, daha öbürgün çı
kar, çıkması da normali; hükümet parti
si bunun üzerinde ısrarla durduğuna gö
re, normal, ona kimsenin itiraz ettiği yok; 
ama hukukî olmayan ydlOarla yasa çıkar
ma gibi bir yanlış yol, bir yanlış yöntem 
uygulanırsa bu çök yanlış olur. Şimdi, 
bu kadar açık, bu kadar net bir durum 
karşısında -Başkanlık Divanının toplanıp 
toplanmadığını bilmiyorum; ama toplan-
mışsa bile, böyle bir karar almışsa bile-
bunun doğru o'madığını ifade etmek isti
yorum. 

Saygılar sunuyorum. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın 

Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyo
rum? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Siz «hükü
met partisi» dediniz, partinin hükümeti 
var, hükümetin partisi dlımaz. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmaya-
ilım efendim. 

•KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Tabiî efendim, iktidar partisi demek is
tedim. 

BAŞKAN — Tabiî, iktidar partisi 
o'ur, muhalefet olur. 

Teşekkür ederim Sayın Toptan. 
Lehtie, Sayın Onurat Şeref Bozkurt; 

buyurun efendim. (ANAP sıra'larmdan al
ık <ş' ar) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (An
ık ara) — Sayın «Başkan, saygıdeğer rnıi'l-
'letvekiTleri; Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin son birkaç gündür gündemlinde ba
zı vergi kanuni'arında, eğitim ve sağlık 
hizmetlerine flnans temin etmek amacıy
la yapılması öngörülen değiş ikilikler ko
nusu müzakere edilmektedir. 

İRIZA YILMAZ (Ankara) — Müza
kere edilen, eğitim ve sağlık değil. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamı'a) — iBen, sanıyorum, müzaksre edi
lenin sağlık ve eğitim olduğunu ifade et-
med'ım, ona bir finans temin etmek ama
cıyla bazı, vergi kanunlarında değişiklik 
yapılmasına ilişkim, tasarıyı arz etmeye 
çakıştım,. 

Saygıdeğer mi l'letvek illeri, bffindiği 
gibi, Danışma Kurulunda siyasî parti 
grupları arasında bir mutabakat temin 
edilememesi üzerine, Anavatan Partisi 
Grubunca, bu arz etmeye çailıştığım ka
nun tasarısının görüşme biçimini tespit 
etmek üzere bir önerge sunulmuş ve öner-
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ge Genel Kurulda tartışıildııktan sonra, ay
nen kabul edümı'şüi. 'Bu önerinin birinci 
maddesini ağır ağır okumak suretiyle Yü
ce Genel Kurullun bilgisine tekrar sun
mak gereğini hissediyorum : 1. — Ge
nel Kurulun 17.3.1988 Perşembe günlü 
Birleşiminde görüşmelerine devam edile
cek olan 19 sıra sayılı Eğitim, Gençlik, 
Spor ve Sağlık Hizmetleri Yengisinin. İh
dası. ile Bazı Yergi Kanuni/arında Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasa
rısının görüşme'erimim bugün (yani, öne
rinin Yüce Başkanlığa sunulduğu tarih 
olan 17.3.1988 günü) çalışma süresi için
de bitirilememesi halinde, çaHışıma süresi
nin görüşmelerin 'bitimine ikadar uzatıl!-
rmas',» deniyor. Demek ki, bu öneriyle, ev
velemirde çalışma süresimin. saat olarak 
tespiti yapılmaktadır. Genel Kurulun alı
şılagelmiş mutat çalışma saati 15.00. ilâ 
19.00 arasıdır. Binaenaleyh, bu öneriyle 
getirilen, o bitiş saati olarak İçtüzükte yer 
alan 19.00'da bitmemesi halinde, çalışma 
saatinin namütenahi yahut o günün bit
tiği saate kaklar devam etmesi şeklinde 
bir amaç gözetilerek bu ifade kuianıl-

ımıştır. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Bir 
sonraki cümleyi oku, 

IONURAL ŞEREF BOZKURT (De-
vam'a) — Metni arz ediyorum; bu öne
riyi arz ediyorum. 

MEHMET TAH1R KÖSE (Amasya) 
-- Dün yine O4.O0't!e kapattınız? 

BAŞKAN — Müsaade eder miisiniz?.. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De-
vam'a) — «Çalışma sûresinin, görüşme
lerin bitimine kadar uzatılması, ve gerek
tiğinde saat 24.00'ten sonra da devam 
edilmesi...» Gün hangi saatte sona ermek
tedir? Gece 24.03'te. Binaenaleyh, evvele
mirde 19.00'dan 24.00'e ıkaldar uzatLİma-
sı; bu saat içerisinde dahi bitirilmezse, o 

takdirde 24.00'ten sonra da devam edil
mesi murat ediılmektedir. {SHP ve DYP 
sıralarmdan «Doğru, doğru» sesleri) 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — O, 
dün ıiç:ndir. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De-
vamıja) — Bu amaçla, sanıyorum saate 
ilişkin, saatle ifade edilen süreye ilişkin 
konuda, arkadaşlarımın, oturdukiları yer
den, «Doğru» diye tasdik buyurmaları 
da, benim arz etmeye çalıştığım hususun 
isabetimi teyit etmektedir. 

•RIZA YILMAZ (Ankara) — Doğru, 
o gün için geçerli. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (İstan
bul) — Sonra?.. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — Devam ediyoruz. Gün itibariy
le ne düzenlemiş öneri? 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Bu ka
dar mantıksız!!ıfc olmaz. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — İzn buyurursanız arz etmeye 
çalışıyorum, 

«... Bu amaçla 18.3.1988 Cuma ve 
19.3.1988 Cumartesi günleri de toplantı 
yapılması...» Hangi şartlar tahtında?.. 

(MEHMET TAHIR KÖSE (Amasya) 
— 'Bitmemesi... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) -— 24.0Q'e kadar uzatılmış. 24.00'e 
kadar bitmemesi halinde, devam etmesi, 
daha evvel kararlaştırılmış olan mesai sa
atleri içerisinde ve fakat cuma ve cumar
tesi- günleri de görüşü'imesıi öneriyle ka-
butl ve ifade edilmiş ve Yüce Meclisin de 
tasvibine iktiran etmiştir. (SHP ve DYP 
sıralarından «O yok» sesleri) 

O itibarla, toplantımız öneride öngö
rüldüğü veçhile ve keza Genel Kurulun 
kabul ve tasdik. ettiği veçhile devam et
mek durumundadır. 

Yüce Meclise saygıyla arz ederim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim.. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 

Başkan, bu mantık 84 üncü maddeyi: yo-
rum'ayan mantıktır, 

BAŞKAN — Efendiim müsaade eder 
ımıisiniiz? Lütfen... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın 
Başkan, tutumunuz hakkında... 

/BAŞKAN — Sayıtı Topçu, nedir tu
tumum hakkında söylemek istediğiniz? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın 
Başkan, eğer, bu oturum sizin söyledi
ğiniz gibi öneriyle ilgili olsaydı, oturumu 
kapatırken, zatı âlinizin «Saat 18.50. Dün 
alınan karar gereğince, outrumun 19.00' 
dan sonra da devam etmesi gerekmekte
dir; ancak çalışmaların uzamış olması se
bebiyle 1,5 saat ara vermek istiyorum» 
gibi bir açıklama yapması gerekirdi. Siz, 
mensubu bulunduğunuz siyasî partinin 
buraya getirmiş olduğu kanun tasarısının 
görüşülmesinin devamını sağlamak ama
cıyla, bu açıklamaları yapmadan ve bize 
göre, oradaki yetkinizi doğru kullanma
dan oturumu kapattınız; şimdi de açtı
nız. (ANAP sıralarından «Size göre öyle» 
sesleri) 

Bu tutumunuzdan dolayı söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Topçu, şu anda 
Başkanlık kürsüsünü işgal eden arkada
şınızın birkaç aylık Başkanvekili olduğu
nu zatı âliniz de biliyorsunuz. Bu kadar 
şekilci olmanızı ben anlayamıyorum. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — İzin ve
rirseniz izah edeyim; söz verin. 

BAŞKAN — Siz hukukçusunuz... 
Kaldı ki 'başlangıçta da ifade ettim... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Söz verin 
o zaman efendim. 

BAŞKAN — Başlangıçta da ifade et
tim; dün Yüce Meclisin kabul ettiği öne
ri doğrultusunda görüşmelere devam edi
yoruz. Zatı âlinize de söz vermiyorum. 
(DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Söz ve
rin efendim. 

HÎLMt ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Yanlış yapıyorsun. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, lüt
fen... 

HİLMİ ZİYA POSTAO (Aydın) — 
Yanlış yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen... 

Madde hakkında verilmiş önergeler 
var; geliş sırasına göre okutuyorum : 
(DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Tutumu
nuz hakkında söz verin. 

BAŞKAN — Olay tartışıldı; lütfen 
oturun, çok rica ediyorum. 

Okuyun: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Eğitim, Gençlik, 
Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İh
dası ile 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim 
Vergisi... (DYP ve SHP sıralarından gü
rültüler, sıralara vurmalar) 

BAŞKAN — Bir dakika müsaade 
eder misiniz? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Tutumu
nuz hakkında söz verin lütfen. Bir usul 
tartışması için değil, tutumunuz hakkın
da söz istiyorum. Tutumunuz yanlıştır. 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz, 
Sayın Topçu? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Konuş
ma hakkım vardır, sizin takdirinize de 
bağlı değildir. 
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BAŞKAN — Sayın Topçu, burada, 
benim tutumum hakkında ve önerge hak
kında arkadaşlar konuştular. Siz de, me
seleyi yerinizden ifade ettiniz. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam 
edeceğiz; lütfen oturur musunuz... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Lütfen 
efendim... Söz hakikimi engelleyemezsi
niz, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki, buyurun; size 5 
dakikayı geçmemek üzere söz veriyorum. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

Sayın Topçu, lütfen sürenizi tecavüz 
etmeyin. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Müsaade buyurun arkadaşlar. Burada, 
bu Yüce Mecliste, her şeyi en demokra
tik şekilde tartışmak hakkımız. Eğer bir 
hata yapmışsak, ondan dönmek fazilet
tir. 

Lütfen hatibi dinleyelim efendim. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Sayın Başkan, milletvekillerine ait 
camekânlı kuliste çocuklar var; kim on
lar? 

BAŞKAN — Görevliler; o cemakân-
diakî çocuklara bir bâkarmısınız, kimmiş 
onlar? 

Devam edin Sayın Topçu. (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Susar
larsa devam edeceğim. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Top
çu, buyurun. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; oylanan öneri sarihtir ve oylanan 
bu öneriye rağmen, bugün akşamki ka
panışta, Sayın Başkan, saat 18.50'de, yani 
19.00 olmadan önce, erken kapatmanın 
sebebini izah ederek, 1,5 saat sonra, yani 
saat 20.20'de neden açacağını izah ede
rek oturumu kapatması gerekirdi; çün

kü Meclisin normal çalışma saatleri 
15.00 - 19.00'dur ve çalışma günleri de 
'bellidir. 

Ben burada bir şey belirtmeye çalış
tım. O zaman, Onural Şeref Bozkurt Be
yin söylediği doğru ise, dün akşam uyu
duğu uykuyu geri versin. Eğer devam 
ediyorsa. Başkanın oturumu saat 04.00'te 
kapatma hakkı yoktur. (ANAP sıraların
dan «Ara verdi» sesleri.) 

ALTAN KAVAK (İstanbul) — Ka
patmadı, ara verdi. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bir 
saniye efendim : 

Burada saat 04.00'te kapanır demiyor. 

Eğer bu bir devam oturumu ise, Başka
nın birleşimi saat 04.00'te kapatmaya hak
kı yoktur. (ANAP sıralarından «Ara ver
di» sesleri.) Efendim, ara vermedi, sonra
dan yoklama İle açtı ve arkadaşlarımı
zın belirttiği gibi, gündem dışı söz verdi, 
sunuşlarda bulundu., Bunları yaptıktan 
sonra, bunun adına ara vermek denmez; 
bunun adına yeni bir birleşim açmak, ye
ni bir çalışma günü tayin etmek denir. Siz 
burada çoğunluğunuza dayanarak, bu
nu oylarınızla halledecekseniz, burada 
ifade ediyorum; Sayın Başkanı başkanlı
ğından evvel tanır, saygı duyarım ve her 
zaman da sevdiğim bir arkadaşımızdır; 
ama, mensubu olduğu siyasî partinin çı
karmak istediği bir kanunu çıkarmak ama
cıyla Başkanlık yetkilerini - arfcadiaşlan-
mın beyanları dışında - taraflı kullandığı 
kanaatindeyim... 

AÖUTAN KAVAK (İstanbul) — Ka
naat zatı âlinize mahsustur. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Efen
dim, o kanaat benimdir, kanaatimi bura
da ifade ederken; eğer bu oturuma par
makla devam ediliyorsa, şu açıklığa rağ-
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men, bu yapılan işe rağmen devam edi
liyorsa; bendeniz... 

ALTAN KAVAK (İstanbul) — Ge
nel Kurul, gündemine hâkimdir. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Dinle
yiniz lütfen, siz de söz alırsınız. 

1. — Eğitim, Gençlikve Spor ve Sağ
lık Hizmetleri Vergisinin İhdası ile 3074 
Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu, 
197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Ka
nunu, 1318 Sayılı Finansman Kanunu, 
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 Sa
yılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Am
me Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun ve 492 Sayılı Harçlar Kanununda 
Değişiklikler Yapılması ve Bu Kanunlara 
Bazı Hükümler Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/395) (S. Sayısı : 19) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız 
yerden devam ediyoruz. 

Madde üzerinde verilmiş önergeler 
vardır, veriliş sırasına göre okutuyorum : 

Bendeniz, Sayın Başkanım bu, taraflı 
tutumunu protesto etmek amacıyla bu 
oturumu tek 'başıma terk ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. (ANAP sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Topçu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
13 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ©deriz., 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

İbrahim Demir 
Antalya 

İsmail Köse 
Erzurum 

Mehmet Çalkıroğlu 
Trajbzon 

Şinasi Altmer 
Zonguldak 

MADDE 13. — 197 sayılı Motorlu 
Taşıtlar Vergisi Kanununun 29.11.1984 
gün ve 3088 sayılı Kanunun 1 inci ve 2 
nci maddeleri ile değiştirilen 5 inci ve 6 
ncı maddelerindeki tarifeler, aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER (Devanı) 
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«I SAYILI TARİFE 

O : 3 

Taşıtların net ağırlığı 

950 kg. ve daha aşağı 
951 - 1.200 kg.'a kadar 
1.200 - 1.600 kg.'a kadar 
16.601 - 1.800 kg.'a kadar 
1.801 kg. ve daha yukarı 

Taşıtların 

1-6 Yaş 
TL. 

10 000 
20 000 
30 000 
40 000 
50 000 

yaşları 'ile öd leyecekleri 
yıllık vergiler 

7-15 Yaş 
TL, 

5 000 
10 000 
15 000 
20 000 
25 000 

16 ve daha 
yukarı yaş 

TL-

2 000 
4 000 
6 000 
8 000 

10 000 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — 
Çocuklar için Meclis terk edilir mıi, ya
kışır mı Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sayın Şahin lütfen... 
Müsaade buyurun lütfen. 

Oradaki çocuklar, bir milletvekili ar
kadaşımızın çocuklarıdır; orada oturma
larında, Başkanlık bir sakınca görme
mektedir. Lütfen müdahale etmeyin. 

Devam edin efendim. 

«II SAYILI TARİFE 

Taşıtların cinsleri ve istiap hadleri 

A) Minibüs, 
B) Otobüs ve benzerleri (Oturma yeri) 

1. 25 kişiye kadar 
2. 26-35 kişiye kadar 
3. 36-45 kişiye kadar 
4. 46 kişi ve daha yukarı 

C) Kamyonet, kamyon, çekici ve ben
zerleri (istiap haddi) 
1. 
2 r 

3. 
4. 
5. 

1.500 kg.'a kadar 
1.501-3.500 kg.'a kadar 
3.501-5.000 kg.'a kadar 
5.001-10.000 kg'a kadar 
10.001-20.000 kg'a kadar 

Taşıtların yaşlan ile ödeyecekleri 

1-6 yaş 
TL. 

30 000 

75 000 
80 000 

100 000 
200 000 

30 000 
75 000 
80 000 

100 000 
200 000 

yıllık vergiler 

7-15 yaş 
TL. 

20 000 

50 000 
60 000 
70 000 
80 000 

20 000 
50 000 
60 000 
70 000 

80 000 

16 ve daha 
yuıkiarı yaş 

TL. 

10 000 

20 000 
30 000 
40 000 
50 000 

10 000 
20 000 
30 000 
40 000 

50000» 
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«III SAYILI TARİFE 

Taşıtların cinsleri ve motor gücü (BG) 

Yat, kotra ve her türlü motorlu özel tek
neler : 

10 - 20 BG'ne kadar 
21 - 50 BG'ne kadar 
51 - 100 BG'ne kadar 

101 - 150 BG'ne kadar 
151 BG ve daha yukarısı için 

Taşıtların yaşları ile her motor gücü 
birimi (BG) için ödenecek vergi miktarı 

16 ve 
daha 

yukarı 
1-3 yaş 4-5 yaş 6-15 yaş yaş 

TL. TL. TL. THJ. 

5 000 
10 000 
20 000 
40 000 
80 000 

4 000 
8 000 
16 000 
32 000 
64 000 

3 000 
6 000 
12 000 
24 000 
48 000 

2 000 
4 000 
8 000 
16 000 

32 000» 

«IV (SAYILI TARİFE 

Taşıtların azamî 
kalkış ağırlığı 

Uçak ve helikopterler : 
1.150 kg.'a kadar 
1.151 - 1.800 kg.'a kadar 

3.000 kg.'a kadar 
5.000 kg.'a kadar 

10.000 kg.'a kadar 
20.000 kg.'a kadar 

1.801 
3.001 
5.001 

10.001 
20.001 kg. ve daha yukarı 

1-3 yaş 
TL. 

600 000 
1 200 000 
2 400 000 
4 800 000 
9 600 000 
19 200 000 
38 400 000 

Taşıtların 

4-5 yaş 
TL. 

500 000 
100 000 

2 000 000 
4 000 000 
8 000 000 
16 000 000 
32 000 000 

yaşları ile ödeyecekleri 
yıllık vergiler 

6-10 yaş 
TL, 

400 000 
800 000 

1 600 000 
3 200 000 
6 400 000 
12 500 000 
25 000 000 

11 ve daha 
yukan 
yaş 
TL, 

300 000 
600 000 

1 200 000 
2 400 000 
4 800 000 
9 000 000 
19 200000» 
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BAŞKAN 
yorum : 

Diğer önergeyi okutu-

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Gförüşülımekte olan 19 sıra sayılı Ka
nun Tasarısının 13 üncü maddesinin, 
Anayasanın 70 inci maddesine aykırı ol
duğundan, maddenin tasarı metninden 
çıkarılmasına arz ve teklif ederiz. 

Şinasi Altıner 
Zonguldak 

Yaşar Topçu 
Sinop 

trfan Demiralp 
Samsun 

ibrahim Demir 
Antalya 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Mehmet Çakrroğlu 
Trabzon 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sayın 
Başkan, biraz evvelki önergemizi geri 
alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Hangisini, bu Anayasa
ya aykırılık önergesini mi efendim? 

İBRAHİM DEMÎR (Antalya) — On
dan öncekini efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
13 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 13. — 197 sayılı Motorlu 
Taşıtlar, Vergisi Kanununun 29.11.1984 
gün ve 3088 sayılı Kanunun 1 inci ve 
2 nci maddeleri ile değiştirilen 5 inci ve 
6 ncı maddelerindeki tarifeler, aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

I SAYILI TARİFE 

Taşıtların net ağırlığı 

950 fcg. ve daha aşağı 
951 H 1 200 kg'a kadar 

1 201 w İJ 600 kg'a kadar 
1! 601 - I 800 kg'a kadar 
1 801 (kg. ve daha yukarı 

Taşılttarın yaşları ile ödeyecekleri yıllık 
vergiler 

16 ve daha 
1-6 Yaş 7-15 Yaş yukarı yaş 

TL. TL. TL. 

20 000 
30 000 
5Q 000 
100 000 
20Q 000 

10 000 
15 000 
25 000 
50 000 
100 000 

5 000 
7 500 
12 500 
25 000 
50 000 
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II SAYILI TARİFE 

Taşıtların cinsleri ve istiap hadleri 

Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri yıllık 
yergiler! 

16 ve daha 
1-6 Yaşı 7-15 Yaş yukarı yaş 

TL- TL. TL. 

A) 
B) 

1. 
2. 
3. 
4. 

Q 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Minibüs 
Otobüs ve benzerleri 
(Oturma yerleri) 
25 kişiye kadar 
26 - 35 kişiye kadar 
36 • 45 kişiye kadar 
46 kişi ve daha yukarı 
Kamyonet, kamyon çekici ve 
benzerleri (İsitiap haddi) 
11 500 kg'a kadar 
İl 501 - 3 500 kg' kadar 
3 501 - 5 000 kg'a kadar 
5 001 - 10 000 kg'a kadar 
10 001 - 20 000 kg'a kadar 
20 001 kg. ve daha yukarı 

30 000 

75 000 
90 000 

100 000 
120 000 

30 000 
75 000 
9Q 000 

100 000 
120 000 
150 000 

22 500 

45 000 
75 000 
90 000 

100 000 

22 500 
45 000 
75 000 
90 000 

100 000 
125 000 

15 000 

30 000 
45 000 
60 000 
9Q 000 

15 000 
30 000 
45 000 
60 000 
90 000 

aoo ooo 

«III SAYILI TARİFE 

Taşıtların yaşları ile her motor gücü birimi 
, (BG) için ödenecek vergi miktarı 

16 ve daha 
1-3 yaş 4-5 yaş 6-15 yaş yukarıı yaş 

Taşıtların cinsleri ve motor gücü (BG) TL, TL. TL. TL. 

Yat, kotra ve her (türlü motorlu özel 
tekneler: 

10 - 20 BG'ne kadar, 
21i H 50'BG'ne kadar 
511 . 100 BG'ne kadar, 

101| * 150 BG'ne kadar, 
151 BG ve daha yukarısı için 

1 225 
•11 625 
2 000 
2 500 
3 625 

875 
1 250 
1! 500 
1 875 
2 750 

500 
750 

İl 000 
1 250 
li 750 

250 
375 
500 
625 
875» 
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YUSUF KENAN SÖNMEZ (İstan- YUSUF KENAN SÖNMEZ (İstan
bul)— Sayın Başkan... bul) — Sayın Başkan, belki önergemizi 

BAŞKAN — Önergenin okunmasını geri alacağız; o anlamda önerge sahip-
bitirelim de ondan sonra efendim. terinin okunmasını istiyoruz. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (İstan- BAŞKAN — Önerge sahiplerinin im-
bul) — Kâtip arkadaş önerge sahiplerini zalan metinden sonra atıldığı için sonra 
okumadı, kimin önergesi olduğu belli de- okunuyor; okutacağız, endişe etmeyin 
ğil. efendim. 

BAŞKAN — Efendim, ikinci okunuş- Önergenin okunmasına devam edi-
ta tek tek söyleyeceğiz. yoruz: 

«IV SAYILI TARİFE 

Taşıtların yaşları ilje ödeyecekleri 
yıllık vergiler 

11 ve daha 
1-3 yaş 4-5 yaş 6-10 yaş yukarı yaş 

Taşılların azamî kalkış ağırlığı TL. TL. TL. TL. 

Uçak ve helikopterler: 
lı 150 Kg'a kadar 
1 151ı - 1 800 Kg'a kadar 
1 801i - 3 000 Kg'a kadar 
3 001i - 5 000 Kg'a kadar 
5 001 - 10 000 Kg'a kadar 
10 0001 - 20 000 Kg'a kadar 
20 001 Kg ve daha yukarı 

150 000 125 000 100 000 75 000 
200 000 175; 000 125 000 100 000 
250 000 225 000 200 000 175 000 
400 000 350 000 300 000 250 000 
50Q 000 450 000 400 000 350 000 
750 000 700 000 650 000 600 000 
1 250 000 1 125 000 1 000 000 875 000» 
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ibrahim Demir 
Antalya 

Latif Sakıcı 
Muğla 

Ali Eser 
Samsun 

irfanı Demiralp 
Samsun 

•ibraibim Gürdal 
İsparta 

İsmail Köse 
Erzurum 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sa
yın Başkan, önergemizi geri alıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Peki, önerge geri veril
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Ön
ce isimlerini okuyalım Sayın Başkan. 

ALTAN KAVAK (istanbul) — Önce 
isimlerini okuyalım Sayın Başkan, belki 
arkadaşlar önergelerini geri alırlar. 

ıBAŞKAN — önerge sahipleri imza
larını ve isimlerini tekliflerinin altına 
yazmışlar. Talbiatıyla teklif okunuyor en 

son sırada isim ve imzalar olduğu için, 
arkadaşımız da o şekilde okumak zorun
da. Kaldı ki oylama aşamasında ikinci 
defa, tekrar okutuyoruz. 

Buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
13 üncü maddesinin 1 sayılı tarifesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

MH Tabir Köse 
Amasya 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

ismail Cem 
İstanbul 

İsteminan Talay 
içel 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

Öner Miski 
Hatay 

M. Kemal Duduoğlu 
Hatay 

I SAYILI TARİFE 

Taşıtların net ağırlığı 

950 kg ve daha aşağı 
951 - 1 200 kg'a kadar 
1 201 -1 600 kg'a kadar 
1 601 -1 800 kg'a kadar 
1 801 kg ve daha yukarı 

Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri 
yıllUfc yergiler 

1-6 Yaş 
TL. 

40 000 
60 000 

100 000 
20Q 000 

1 000 000 

7-15 Yaş 
TL, 

20 000 
30 000 
50 000 

100 000 
200 000 

16 ve daha 
yukarı yaş 

TL. 

10 000 
15 000 
25 000 
50 000 

100 000 
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Bu hadler, I inci derece lüks otomobil
ler için 4 kat, II nci derece lüks otomo
biller için 3 kat ve III üncü derecede lüks 
otomobiller için 2 kat olarak uygulanır. 

MEHMET TAHİR KÖSE (Amas-
jya) — Sayın Başkan, önergemi geri alı
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim, önergeniz geri verilmiştir. 

Türki(ye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
13 üncü maddesinin II Sayılı Tarifesinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Önen Miski 
Hatay 

M« Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Fuat Erçetin 
Edirne 

Kenan Sönmez 
İstanbul 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

II SAYILI TARİFE 

Taşıtların cinsleri ve istiap hadleri 

Taşıtların yaşlarıyla ödeyecekleri 
yühk vergiler 

16 ve daha 
1-6 Yaş; 7-15-Yaş yukarı yaş 

TL< (TL. TL. 

Q 

1. 
2. 
3. 

-4. 
5. 
6. 

Kamyonet, kamyon, çekici ve 
benzeri (tsitiap haddi) 
1 500 kg.'a kadar 
1 501 - 3 500 kg.'a kadar 
3 501-5 000 kg.'a kadar 
5 001 -10 000 kg.'a kadar 
10 001 - 20 000 kg.'a kadar 
20 001 kg. ve daha yukarı 

33 727ı 
80 617 
95, 912 

105 623 
125 942 
155 953 

25 712 
50 123 
82 617 
95 212 

103 422 
130 442 

20 122 
35 212 
5Q025 
65 320 
95 182 

105 615 

KENAN SÖNMEZ (İstanbul) — Sa
yın Başkan, önergede imzam var, geri 
alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Arkadaşların bir bölümü önergelerini 

geri almışlardır. İşleme koyduğumuz ve 
İhalen geri alınmayan önergeleri okutup, 
müzakerelerine başlayacağız. 

Buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
13 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Alaettin Kurt (Kocaeli) 
ve arkadaşları 

MADDE 13. — 197 Sayılı Motorlu 
Taşıtlar, Vergisi Kanununun 29.11.1984 
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gün ve 3088 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddeleriyle değiştirilen 5 inci ve 6 ncı 
maddelerindeki tarifeler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«I SAYILI [TARİFE 

Taşıtların net ağırlığı 

950 Kg. ve daha aşağı 
951 p 1 200 Kg.'a kadar 
1 201 -1 600 Kg.'a kadar 
1 601 -1 800 Kg.'a kadar 
1 80İ Kg. ve daha yukarı 

TaşıJÛarın yaşları ile ödeyecekleri 
yılhikj yergiler 

16 ve daha 
1-6 Yaş! 7-15-Yaş yukarı yaş 

TL, (TL. TL. 

10 000 
2i: ooo 
30 000 
40 000 
50 000 

5 000 
10 000 
15 000 
30 000 
25, 000 

2 000 
4 000 
6 000 
8 000 

İ10 000» 

« II SAYILI TARUFE 

Taşıtların cinsleri ve istiap hadleri 

(Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri 
* yıllık yergiler 

16 ve daha 
1-6: Yaş 7-15-Yaş yukarı yaş 

TL, (TL. TL. 

A) 
B) 

1. 
2. 
3. 
4. 

Q 

1. 
2. 
3. 
4. 
5, 

Minibüs 
Otobüs ve benzerleri 
Oturma yerleri 
25 kişiye kadar 
26 - 35 kişiye kadarı 
36 - 45 kişiye kadar 
46 kişi ve daha yukarı 
Kamyonet, kamyon, çekici 
benzerleri istiap haddi 
1 500 Kg.'a kadar 
1 501 - 3 500 Kg.'a kadar 
3 501 - 5 000 Kg.'a kadar 
5 001 - 10 000 Kg.'a kadar 
10 001 H 20 000 Kg.'a kadar 

30 000 

75. 000 
80 000 

100 000 
200 000 

30 000 
75 000 
80 000 

100 000 
120 000 

2Q 000 

50 000 
60 000 
70 000 
«0 000 

1 

20 000 
50 000 
60 000 
70 000 
80 000 

10 000 

20 000 
30 000 
40 000 
50 000 

110 000 
20 000 
40 000 
40 000 
50 000» 
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«III SAYILI TARİFE 

Taşıtların cinsleri ve motor gücü (BG) 

Yat, kotra ve her türlü motorlu 
özel tekneler : 

10 -20 BG'ne kadar 
21 - 50 BG'ne kadar 
51 - 100 BG'ne kadar 

101 - 150 BG'ne kadar 
151 BG ve daha yukarısı için 

Taşıtların yaşları ile her motor 
gücü birimi (BG) için ödenecek 

yergi miktarı 
16 ve daha 

1-3 yaş 4-5 yaş 6-15 yaş yukarı yaş 
TL, TL. TL. TL. 

5 000 4 000 
10 000 8 000 
2Q 000 16 000 
40 000 32 000 
80 000 64 000 

3 000 2 000 
6 000 4 000 

12 000 8 000 
24 000 16 000 
48 000 32 000» 

«IV SAYILI TARİFE 

Taşıtların azamî kalkış ağırlığı 

Uçak ve helikopterler : 
1 150 Kg.'a kadar 
1 151 - 1 800 Kg.'a kadar 
1 801 - 3 000 Kg.'a kadar 
3 001 - 5 000 Kg.' kadar 
500 1 -10 000 Kg.'a kadar 
10 001 - 20 000 Kg.'a kadar 
20 001 Kg ve daha yukarı 

BAŞKAN 
tılıyor mu? 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sa
yın Başkan, önerge kimin? 

BAŞKAN — Alaettin Kurt ve ar
kadaşlarının efendim. 

[ÜBRAH1M DEMİR (Antalya) — 
Önergede imzam varsa önergeyi geri çe
kiyorum. 

BAŞKAN — İmzanız var. 

Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri 
yıllık vergiler 

16 ve daha 
1-3 yaş 4-5 yaş 6-15 yaş yukan yaş 

TL, TL. TL. TL. 

600 000 
1200000 
2400 000 
4.800 000 
9 600 000 

• 500 000 
1000000 
2000 000 
4000 000 
8000 000 

400 000 
800000 

1600 000 
3 200 000 
6 400 000 

300 000 
600 000 

1 200 000 
2 400 000 
4 800 000 
9 600 000 

Komisyon önergeye ka-

19 200 000 16 000 000 12S0OO0O 
38 400 000 32000000 25600 000 19 200 000 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Önergenin iadesini istiyorum. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (An
kara) — Sayın Başkan, usul hakkında... 

BAŞKAN — Önerge geri verilmiştir. 
Müsaade buyurun... 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (An

kara) — Usule ilişkin efendim. 
BAŞKAN — Hayır, hiç gerek yok. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (An

kara) — Sayın Başkan, usul hakkında. 

— 386 — 



T. B. M. M. B : 37 

İBAŞKAN — Bu duruma göre, madde 
hakkındaki önergeler geri çekilmiştir... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (An
kara) — Sayın Başkan, usul hakkında. 

BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Boz-
kurt... 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (istan
bul) — Sayın Başkan, başka önergeler de 
var. 

BAŞKAN — Hayır, müsaade buyu
run. 

Olay şu : Ben bidayette oturumu ka
patırken şunu arz ettim Yüce Heyetinize. 
Bir madde hakkımda, tek fıkra olduğu 
takdirde, dört önergeden fazla önerge 
işleme koymak mümkün değil dedim. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Yoklama istiyoruz Sayın Başkan. (SHP 
ve DYP sıralarından 10 milletvekili ayağa 
kalktı.) 

BAŞKAN — Efendim, yoklama tale
biniz oylamaya geçtikten sonra oldu, oy
lamaya geçerken olsaydı... (SHP ve DYP 
sıralarından gürültüler) 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Da
ha önce İşaret ettik efendim, görmedi
niz^ 

İBAŞKAN — Peki efendim, o halde 
yoklama isteyen arkadaşlarımız (lütfen 
işaret buyursunlar, tespit edelim. (ANAP 
sıralarından «Oy verdik» sesleri, gürül
tüler) 

Arkadaşlar lütfen işimizi zorlaştırma-
yalım. «Oylamaya geçerken istedik» di
yorlar; tam oylamaya geçtik, o sırada 
yoklama istediler. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

18 . 3 . 1988 O : 3 

(SHP sıralarından «İşleme koymayabilir
siniz; ama önergelerin hepsini okutmak 
zorundasınız» sesleri, gürültüler) Müsaa
de buyurun lütfen, müsaade buyurun; 
ben koymadım kuralları. 

Binaenaleyh, 55 tane önerge var; geliş 
sırasına göre bunlardan dördünü işleme 
koyacağız» demiştik ve şu anda da, işle
me koyduğumuz dört önergeyi geri al
dınız. Böylece, madde hakkında hiçbir 
önerge kalmadı, maddenin müzakeresi 
de tamamlanmış oldu. (ANAP sıraların
dan alkışlar; SHP ve DYP sıralarından 
«İşleme koymadınız» sesleri, gürültüler) 

Maddeyi, ekli cetvelleriyle birlikte oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Arkadaşlar, biz burada, mümkün ol
duğu kadar usule sadık kalmak duru
mundayız, bazı arkadaşlarımızın işine 
gelmese bile... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (An
kara) — Sayın Başkan, bir hakkın sırf 
gayri ızrar eden istimali, suiistimaldir; 
«Suiistimal, hukuken himaye edilemez» 
kuralı, genel bir kuraldır. Bu anlamda, 
(talep edilen yoklama isteğinin, tarafınız
dan resen reddi gerekir. 

İBAŞKAN — Sayın Bozkurt, nasip 
olursa önümüzdeki dönem yeni İçtüzüğü 
hazırlarken bunları da hesaba katacağız. 

Yoklama isteyen arkadaşlarımızın 
isimlerini okuyorum: 

Tahir Köse?.. Burada. 
İbrahim Demir?.. Burada. 
Kenan Sönmez?.. Burada. 
Veli Yıldırım?.. Burada. 
Zeki Ünal?.. Burada. 

IH. — YOKLAMA 
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Fikri Sağlar?.. Burada. 
Abdulkadir Ateş?.. IBurada. 
Rıza Yılmaz?.. Burada. 
İbrahim Tez?.. Burada. 
Cumhur Keskin?.. Burada, 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLE 
DİĞER İŞLER 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER (Devam) 

/. — Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık 
Hizmetleri Vergisinin İhdası ile 3074 
Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanu
nu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 
Kanunu, 1318 Sayılı Finansman Kanu
nu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 
Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun ve 492 Sayılı Harçlar Ka
nununda Değişiklikler Yapılması ve Bu 
Kanunlara Bazı Hükümler Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/395) (S. Sayısı : 
19) (peyamj 

BAŞKAN — 13 ünoii madde hakkın
daki müzakereler tamamlanımi'ştır. 

İBRAHİM DEıMlİR (Antalya) — Sa
yın Başkan, soru sormak istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Oylamaya başladıktan 
sonra olmaz. 

Görüşmeler bitmiştir. 13 üncü mad
deyi ekli cetvelleriyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum : Kalbül edenler... Etmeyen
ler... 13 üncü madde kaibul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 14. — 197 sayılı Motorlu 
Taşıtlar Vergisi Kanununun 3088 sayılı 
Kanunun 5 inci maddesi ile değiştirilen 
9 uncu maddesinin (a) bendinin ikinci 
paragrafı aşağıdaki şekilde değişitirilmiş 
ve bu paragraftan sonra ,gelmek üzere 
maddeye iki paragraf ilave edilmiştir. 

Yoklamaya başlıyoruz. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yetersayımız vardır, gö

rüşmelere devam ediyoruz. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

«M'dforlu Taşıltlar Vergisi, taşıtların 
kayııt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi 
dairesi tarafımdan, her yıl Ocak ayında 
yıllık olarak tahakkuk etirilir. Tarh olu
nan vergi bir defaya mahsus olmak üze
re mükellefe ihbarname ile telbliğ olu
nur Mükellefiyet devam ettiği müd
detçe müteakip yıllar için ıbu vergi 
ayrıca tebliğ olunmaz ve vergi takvim 
yılının ilk gününde tebliğ edilmiş sayılır. 

Yıl içinde ilk defa kayıt ve tescil ya
pılması hafinde vengi, kayıt ve tescilin 
yapıldığı tarihten itibaren \b'ir ay içinde, 
o yıl için yıllık: olarak tahakkuk ettirile
rek ödeme süresi geçmiş olan taksitler 
'derhal tahsil edilir. Şu kadar ki, ilk altı 
aylık süre geçtikten sonra yapılacak ka
yıt ve tescil işlemlerinde, sadece ikinci 
alltı aylık döneme ilişkin vergi tahakkuk 
ettirilerek tahsil edilir. Zayi edilen taşıt 
pulları, zayiin tevsiki kaydiyle yenilenir.» 

«Maliye ve Gümrük Bakanlığı, taşıt1 

larm kayıt ve tescilinin yapıldığı yerle 
sınırlı olmaksızın, Motorlu Taşıtlar Ver
gisinin tarh, tahakkuk ve tahsil işlem
lerini yürütecek vergi dairesini tespit et
meye yetkilidir.» 

iBAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Şinasi Altıner, Sosyaldemokrat Halk
çı Parti Grulbu adına Sayın Kenan Sön
mez. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Sa
yın Altıner, buyurun. 
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'Bayın Altıner, süreniz 10 dakikadır. 
(DYP GRUBU ADINA ŞÎNASÎ 

ALTINER (Zonguldak) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
birinci fıkrada, «197 sayılı Motorlu Ta
şıtlar 'Vergisinin 3088 sayılı Kanunun 
5 inci maddesi ile değiştirilen 9 uncu 
maddesinin (a) bendinin ikinci paragra
fı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu 
paragraftan sonra gelmek üzere madde
ye iki paragraf ilave edilmişltir» denil-
tm'ek'tedir. 

ıŞPmdi, halen yürürlükte olan mev
cut kanunun, ;bu tasarıyla aitıfta bulunu
lan 9 uncu maddesinin (a) bendini oku
yorum : 

ı«a) (I) ve (II) sayılı tarifelerde ya
zılı motorlu kara taşıldan için taşıt pulu 
yapıştırılması şeklinde her yıl Ocak ve 
Temmuz aylarında iki eşit taksitte öde
nir. ödenen 'bu vergiye ait taşıt pulu, 
taşıtın ön camına içinden yapıştırılarak 
'bir yıl süre ile muhafaza edilir.» 

Şkndi de (a) bendinin ikinci parag
rafını ve sonra da bu tasarıyla onun ye
rine ikame edilecek paragrafı okuyaca
ğım. önce mevcut paragrafı okuyorum: 

«Yıl içinde kayıt ve tescil yapıltması 
'halinde ödeme süresi geçmiş olan vergi 
bu işlemlerin tamamlanmasından önce 
ödenir. Şu kadarki ilk altı aylık süre 
geçtikten sonra yapılacak kayıt ve tes
cil işlemlerinde, sadece ikinci altı aylık 
döneme ilişkin vergi ödenir. Vergi öde
me zamanında yurt dışında .bulunan ta
şıtların vergileri bu durumun tevsiki kay
dıyla yurda dönüşlerinde cezasız olarak 
ödenir. Zayi edilen taşıit pulları, zayiin 
tevsiki kaydıyla yenilenir.» 

.Şimdi getirilen tasarıyla bu paragraf 
çıkartılıyor ve yerine şu paragraf getiri
liyor : 

KdMdtorlü TaşMar Vergisi, taşıtların 
kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi 
dairesi tarafından, her yıl Ocak ayında 
yıllık olarak tahakkuk ettirilir. Tarh olu
nan vergi bir defaya mahsus olmak üze
re mükellefe ihbarname ile tebliğ olu
nur. Mükellefiyet devam ettiği müddetçe 
müteakip yıllar için bu vergi ayrıca teb
liğ olunmaz ve vergi takvim yılının ilk 
gününde tebliğ edilmiş sayılır» deniliyor 
ve devam ediliyor : 

«Yıl içinde ilk defa kayıt ve tescil 
yapılması halinde vergi, kayıt ve tescilin 
yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde, 
o yıl için yıllık olarak tahakkuk ettirile
rek ödeme süresi geçmiş olan taksitler 
derhal tahsil edilir. Şu kadar ki, ilk altı 
aylık süre geçtikten sonra yapılacak ka
yıt ve tescil işlemlerinde, sadece ikinci 
altı aylık döneme ilişkin vergi tahakkuk 
ettirilerek tahsil edilir. Zayi edilen taşıt 
pulları, zayiin tevsiki kaydiyle yenile
nir.» ıDiğer ilave edilen paragrafı oku
muyorum... 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Oku, oku. 

ıŞtfNAİSt ALTINER (Devamla) — 
'Maksadıma, yani söylemek i'sitediğime 
geçiyorum., 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Onu da oku. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Siz devam ediniz. 

SİNASİ ALTINER (Devamla) — 
Şimdi... (DYP sıralarından «Oku, oku» 
sesleri) Çok ısrar ettiniz, okuyayım efen
dim: «Maliye ve Gümrük Bakanlığı, ta
şıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerle 
^sınırlı olmaksızın, Motorlu Taşıtlar Ver
gisinin tarh, tahakkuk ve tahsil işlemle
rini yürütecek Vergi dairesini tespit et
meye yetkilidir.» 

—. 389 — 



T. B. M. M. B: 37 18 . 3 . 1988 0 : 3 

Sayın mill'dtlvekilleri, burada madde
nin gerekçesini de okuyabilirim; ama 
okumuyorum, onu okumayacağım... 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Oku, oku. 

BAŞKAN — Lütfen, sayın arkadaş
lar... 

ISİ'NASİ ALTINER (Devamla) — 
Şimdi, bu 197 sayılı Motorlu Taşıttılar 
Vergisi 'Kanunundaki bu değişiklikler, 
daha ziyade motorlu taşıt araçlarını kul
lanan taksi şoförleri, minibüs şoförleri, 
kamyon şoförleri, yani 10 milyon nüfus
lu pembe Türkiye değil de, 45 milyonu 
Iteşıkil eden ive gerçekleri yaşayan Türkiye 
içinde bulunan şoför esnafını iliğiledi-
ren bir kanundur. Bu insanların, şoför 
»esnafının hayatını nasıl kazandığını bili
yorsunuz; bezi, mazot, yağ, lastik ve 
yed^k parça gibi, şoför esnafının sü
rekli kullandığı bu girdilere, yılda yüzde 
110-120'niın üzerinde zam yapılırken, bu 
kişiler için, eklmek, aralanın ağzında de
ğil, m'idesiıiıdedir. Senede yüzde 70 enf
lasyonun olduğu bir ülkede, taşıt pulu, 
zaten peşin alınan bir vergi niteliğinde
dir. Bu vergi, yaşanmamış, henüz daha 
kulll anılmamış yıl için alman bir vergi
dir. Bu vergi, peşin alındığı için, faiz 
tahakkuk ettirilmeden alınmış bir ver-
igidir. Bu vergiyi, peşin alındığı için, iki 
taksitte değil, aslında dört taks'iltfüe falan 
almak laızım; ama bizim maksadımız, bu
raya böyle bir öneri getirmek değil, biz, 
dört taksitli bir öneri getirtmedik. 

Sayın milletvekilleri, burada gözden 
kaçan bir nokta vardır. Maddede esas 
hedef şuydu : Maddede, «Vergi ödeme 
zamanında yurt dışında bulunan taşıt
ların vergileri, bu durumun tevsiki kay
dıyla, yurda dönüşlerinde cezasız olarak 
ödenir» şeklinde bir ibare vardı. Bu iba
re, burada kaldırılmıştır. Yani, madde, 

daha önceki kanunda, daha yumuşaktı. 
Yani, bir şoföj- esnafı, taşıt pulunu ala
cağı esnada yurt dışında bulunmuş ise, 
yurda döndüğünde bunu tevsik ettiği za
man, cezasız olarak ödeyebiiiyordu. Bi
zim anladığımız kadarıyla, tasarıda o 
cümle unutullnıuş; öyle anlaşılıyor ve böy
lelikle madde k'atılaştırıllmış. 

İSayın milletvekilleri, bu itibarla, bi
zim madde üzerindeki görüşümüz, bunu 
olduğu giıbi tasarıdan çıkarmaktır; bu 
maksatla söz almıış bulunuyorum. Bunu 
anlayışla karşılayacağınızı umuyorum, 
bu maddenin kapsam dışında tu'üu'liması-
nı ve tasarıdan çıkarılimasını teklif edi
yorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (DYP sı
ralarından alkışlar) 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın 
Altıner. 

SHP Grubu adına, Sayın Sönmez, 
buyurun efendim. 

Sayın Sönmez, süreniz 10 dakikadır. 

SHP GRUBU ADINA YUSUF KE
NAN SÖNMEZ (îstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli üyeler; affınıza ısığınarak 
•söylemek istilyorum, görüştüğümüz tasa
rı, Eğitim, Gençlik, ıSpor ve Sağlık Hiz
metleri Vergisinin İhdası ile 3074 sayılı 
Akaryakıt Tüketim Vengilsi Kanunu, 197 
sayılı :Motorlu Taşı'tllar Vergisi Kanunu, 
1318 sayılı Finansman Kanunu, 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 sayılı Ver
gi) Usul Kanunu, 6183 sayılı Anime Ala
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka
nun ve 492 sayılı Harçlar Kanununda 
Değişiklikler Yapılması ve Bu Kanunla
ra Bazı Hükümler Eklenmesine Dair 
Kanun Tasar us i. 

Öncelikle, bu tasarının İ4 üncü mad
desinin düzenlenmesi açısından yapılan 
bir yanlışı vurgulamak istiyorum. 14 ün
cü maddenin üçüncü fıkrasının son cüm-
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leşinde şöyde denilmektedir : «Zayi edi
len taşıt pulları, zayitin tevsiki kaydıyla 
yenilenir.» 

Özünde bir redaksiyon hatası oldu
ğunu kahul ederek, bu 14 üncü madde
nin üçüncü fıkrasındaki son cümlenin, 
yani «Zayi edilen taşıt pulları, zayilin tev
siki kaydıyla yenilenir» cümlesinin bu 
metinde bir paragraf olarak geçmesinin 
'doğru olacağına (inanıyoruz. 

Yine, 14 üncü maddenin son fıkrası, 
«Maliye ve Gümrük Bakanlığı, taşıtların 
kayıt ve tescillinin yapıldığı yerle sınırlı 
olmaksızın, Motorlu Taşıtlar Vergisinin 
!tarfa, tahakkuk ve tahsil işlemlerini yü-
îiültieüek vergi idalirösini tespit eteneye yet-
Ikillidir» diyor. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 
şimdi, istanbul gilb'i 10 milyon insanın ya
şadığı toüyük 'bir ilde, binlerce şoför es
nafını düşünün. Burada, aramızda İstan
bul Mille'rvekİli arkadaşlarımız vardır, fs-
(tanlbul'ıun bir ucu Yalova veya Kartal, 
!bir ucu da Bakırköy. Ya da bir ucu Şile, 
diğer ucu Avcılar... Şlimdi siz, getirilen 
bu maddenin bu fıkrasıyla, Kartal veya 
Yalova'da şoför esnaflığı yapan bir yurt
taşımıza, vergisini ödemesi için, örneğin 
istanbul'un Bakırköy Vengi Dairesini bu 
konuda görevlendlirirseniz - bunu İstan
bullu milletvekilli arkadaşlarıma söylüyo
rum - o kişi, Yalova'dan veya Kartal'dan 
kalkıp Bakırköy'e gidecek, vergisini ya
tırmak için kuyruğa girecek, vergisini ya
tıracak ve tekrar işine dönecek... Şimdi, 
Ibunun bir somut örneği daha var: Şu 
anda bulunduğumuz Ankara'da, bundan 
önceki dönemlerde de foir vergi dairesi 
tespit edildi, şoför esnafı vergisini ya
tırmak için günlerce gitti geldi, işinden 
gücünden oldu; ama Milliniz ki, Sayın 
Bakan ve Hükümet yetkilileri de biliyor 
ki, ıbugün o vergi dairesine gidilse, daha 

henüz hır yılı geçmiş olmasına karşın, o 
vergi dairesinde mükellefiyet sorumlu
luklarını yerine getiren mükelleflerin öde
dikleri paralar, daha mükellefiyetlerine 
geçmem'iştir. 

KAMER GENÇ (Tünedi) — Kayıt
larına geçmemiş, kayırlarına. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (Devam
la) — Değerli arkadaşlarım, yani iki gün
dür burada bizi terletiyorsunuz gerçek
ten, siz de terliyorsunuz. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, Hükümet dinlemiyor. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hükü
met dinlesin, Korniisyön dinlesin Sayın 
Başkan. 

YUSUF KENAN SÖNM'EZ (Devam-
. la) — Siz de terliyorsunuz. 

BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Sön
mez... 

Efendim, Komisyon ve Hükümet meş
gul ediliyor, konuşmaları d'inleyemiyor. 
Lütfen, arkadaşlarımız Komisyonu ve 
Hükümeti meşgul etmeslinler. 

Devam edin efendim. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (Devam
la) — Bugüne kadar üç gündür - bu yasa 
(tasarısının yasalaşması konusunda yap
tığımız çalışmada, bununla birlikte dört 
kez söz aldım. Dört kez de söylediikleri-
min - Komisyon üyeleri veya Maliye Ba
kanlığı bürokratları buradadır - hepsi 
doğrudur; ama o kadar katı ve yanlış 'bir 
anlayıştır ki, biz, bir yasa tasarısı ha
zırladık, bizim içlin muteber olan budur; 
yanlışıyla doğrusuyla budur; yanlış var
sa, zarnan içerisinde düzeltiriz anlayışı 
içinde - bugüne kadar sürdürülen ANAP 
Hükümeti anlayışı hu zaten - önce yap
mak, yanlışını bulmak, tekrar o yanlışı 
düzeltmek, onunla bir şeyler daha yap
mak... Dört kez konuştum, dört kez ko
nuşmamda da söylediğim ve önerge ha-
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üne /getirdiğim önerilerimûn »hepsi... Ben 
maliyeciyim. Sultanahmet Msadî ve Ti
carî ilimler Akademlisinin 1972 mezunu
yum. Şurada söylediklerimin hepsinin 'iti-
138X1 vardır; ama ne Hükümet, ne KJomis-
yon üyeleri söylddi'klerimi ciddiye alma
mıştır. Neden almamışitır? Olay gayet ba
sit, 

Değerli arkadaş'laran, burada siz bu 
kanun tasarısının metinlerine el kaldırıyor
sunuz. Özellikle 'bundan önceki konuş-
mamtda Mir şeyi söyledim: Bu kanun ta
sarısını s/iz bura'dan geçirirsiniz; ama bu
gün değil, yarın da geçiremezsiniz, öbür 
gün de geçilmeyeceksiniz, zatten öbür 
gün tattil; bunu bu Mecliste göreceğiz; 
ama geliniz, burada şu mikrofonda, şu 
kürsüde bu yasa tasarısıyla ilgili söyle
nen doğru şeylere iltifat ediniz. 

Somut olarak siöylüyorum, bir kez da
ha tekrar ediyorum, Sayın Bakanım da 
dinlesin lütfen : Şoför esnafısınız, 10 mil
yonluk istanbul kentinde yaşıyorsunuz 
ve ibu kentin 19 ilçesi var; ANAP Hükü
meti 5 ilçe daha ekledi; ama çok şükür 
o ilçeler daha henüz meşruluk kazanmadı. 
Şimdi, istanbul'u bilen milletvekillerine 
soruyorum : Bu 19 ilçenin bar ucu Bakır
köy Avcılar'da, bir ucu Yalova'da, bir 
ucu Şile'de; 'böylesi yaygın bir şehir. Bu 
şehirde şoför esnafını düşünün, Yalova'da. 
şoför esnafı olan Wir şoförü düşünün. Ya
sa taisarısının bu madldesinlin son fıkra
sında, «Maliye ve Gümrük Bakanlığı, ta-
şıttların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerle 
sınırlı olmaksızın, Motorlu Taşıtlar Ver
gisinin tarh, tahakkuk ve tahsil işlemle
rini yürütecek vergi dairesini telspit etme
ye yetkiHidir» denmektedir. Diyelim ki, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilileri 
de Bakırköy Vergi Dairesini bu işle gö
revlendirdi. Sayın Bakan, şimdi soruyo
rum : Şoför esnafı, Yalova İlçesinden ara-
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ba vapuruna binecek, araba vapuruna bin
mezse dolaşacak. 

M. İRFAN BAŞYAZICIÖĞLU (Kay
seri) — Pastayla havale eder. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (Devam
la) — Efendim, bir şey söylüyorum, din
leyiniz. Sayın milletvekili, o zaiman sizin 
vergi dairesiyle bugüne kadar hiç ilişkiniz 
olmadı herhalde. Biz vergi dairelerinin 
ne olduğunu biliyoruz. Benim yedÜ yıllık 
serbest muhasebeeillik görevim ol'du, yedi 
yıl >bu görevi yaptım. Vergi dairelerinin 
nasıl çalıştığını Sayın Bakanımız hepi
mizden iyi bilir. Sizin dediğiniz gibi, vergi 
dairesine posta havalesiyle gönderilen ver
gi matrahlarında bile, ıbir ay sonra, üç 
ay sonra, «Beyannamede gösterilen tarhı, 
matrahı Ödemedin» diye kaçakçılık cezası 
ödediği veya kaçakçı cezaisi salınan binler
ce, on binlerce mükellef vardır bu ülke
de. 

M. İRFAN BAŞYAZICIOĞLU (Kay
seri) — Sizin muhasebe bürosundan kay
naklanıyor. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (Devam
la) ' — Muhasebe bürosundan değil. Sa
yın milletvekili, biz ıburaida gerçekleri söy
lüyoruz ve bu yasa tasarısının yaşama ge
çerken sağlıklı ıgeçmesini amaçlıyaruz. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmaya
lım sayın arkadaşlar, lütfen dinleyelim ar
kadaşımızı, 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (Devam
la) — Sayın Başkan, talbüî ki, arkadaşı
mızın meslek bilgisi olmadığı için, bak
kal dükkânı gibi zannediiyor muhasebeci
liği; maliye olayını, öyle yorumluyor. 

Sayın Bakanım, gerçekten, özellikle 
ticarî anlamda şoför esnafı dediğim olay
da çok karşılaşılan bir durumdur. Bu 
yaisa tasarısında, bunun daha geniş bir şe
kilde şümullendîrilmesİ konusunda Ko
misyonun ve Hükümetin yaklaşımlarda 
bulunması gerektiğine inanıyorum. 
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Şimdi bir şeyi söylemek istiyorum. Bir 
ANAP'lı milletvekili arkadaşım bu Mec
liste «Kalkınmanın temeli vergidir» dedli; 
doğrudur. Kalkınmanın temeli vergidir; 
ama bu ülkede bütün vergi dairelerinin 
»duvarlarına yazdığımız bir sözcük daha 
var : «Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır.» 
Şimdi, bu ülkede bu yaftayı biz vergi dai
relerine uzunca 'bir süre önce astık. Ver
gilendirilmiş kazanç kutsaldır; ama, ge
lin görün ki, yeni vergi alma konusunda, 
Maliye Bakanlığının vergi dairelerine 
'borçları olan mükelleflerin borçlarını tah
sil etme konusunda başarılı değlil Lbu ülke. 
Rakamları söylemek istemiyorum; çünkü 
bu kürsüde söylenen rakamlar, çoık bece
rikli milldlfrekilieriımlz tarafından, bakan
larımız tarafından çarpıtılıyor. 

BAŞKAN — Sayın Sönmez, süreniz 
dolmuştur, toparlayınız lütfen. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (Devam
la) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 

Ama bir şeyi söylemek istiyorum : Bu 
vergi yasa tasarısı ile - yanlış anımsıyor
sam, Sayın Bakanım beni bağışlasın -
1 trilyon lira beklendi var. Ama ta ülke
de, SSK primleriyle, vergi alacaklarıyla 
ve işte en son - bizim karşı çıkmamıza 
rağmen - Anadolu Bankası ile Emlak Kre
di Bankasının birleşmesiyle ortaya çıkan 
Konutfbank gerçeğinde de gördüğümüz gi
bi, Sayın Şemüler, salbah alkişalm, battık kre
diler peşinde. Yani, bu batik krediler ne
reden oluşuyor? işte o milletvekili arka
daşımın, dostumun dediği gibi, kalkınma
nın temeli •yengidir, îşte bir yandan, biz, 
sokaktaki insanımızın, tüccarryla, sanayi-
cîsüyle, işçisiyle, çifftçfeiyle ceplerine elimi
zi uzatıyoruz, yeni vengi yasaları getiri
yoruz; Öbür taraftan, bu yasalarla elde 
edilen gelirleri Sayın Şemüer, İsviçre'ler
de, orada burada batık krediler adı altın
da toplamaya çalışıyor. 
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Değerli arkadaşlarım, o zaman, ge
liniz, bu vengi yasalarıyla elde edilen ver
gileri, bundan böyle batık kredilere dö
nüşebilecek paralar haline getirmeyelim. 
Bunu söylemediğiniz, bunun tedbirini al
madığınız takdirde, inandırıcı olamazsınız. 
Çünkü, aldığınız vergileri, topladığınız 
vergileri bir yandan vatandaşın celbinden 
kaşıkla alırken, öbür yandan kepçeyle bir 
avuç sermayedara peşkeş çekiyorsanız, bu, 
«Kalkınmanın temeli vergidir» olmaz; bu, 
batık kredilerin sahibi Kemal Horzum'la-
rın kalkınmasının temeli clur. 

Hepinize .saygılar sunanım değerli dost
larım.. (SHP ve DYP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Sönmez. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTOEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Bir küçük açıklama yapabilir 
miyim efendim? 

BAŞKAN — İsterseniz arkadaşların 
konuşmacından sonra?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KÖRTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Efendim, açıklamayı yapar
sam, konuşmacı arkadaş belki aynı konu
ya değinmez. 

BAŞKAN — Peki, buyurun. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Bir yanlış anlama var belik i, 
saym konuşmacıyı dikkatle takip ettim, 
bu açıklamayı yapmak ihtiyacını hisset
tim r 

Türkiye'de son birkaç yıldan beri Mo
torlu Taşıt Vergileri pulla alınıyor. Eski 
tarzda, vergi dairesine gidip, işte efendim 
tarh, tahakkuk, tahsil vesaire gibi işlem
ler yok. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — 1985ten 
öncekiler?.. 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOCİN 
(Devamla) — Beyeferidi, müsaade ederse
niz, bakınız söz aldım, slizi sonuna kadar 
sabırla dinleyen kardeşinizi de lütfen sa
bırla dinleme nezaketini gösteriniz. 

Araç sahüfoi, elliindeki belgelerle gidiyor, 
Ziraat Bankasından pulunu alıyor, para
sını yatırıyor, mesele 'bitiyor. Biraz ön
ce bahsedilen hadiselerin artık tekerrürü 
yok Türkiye'de, bitti bu işler. 

iBu son fıkra diyor ki, - Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı ıbu Motorlu Taşıtlar 
Vergisini bir şekilde takip edecek, çaresi 
yok - «Bu taklip işini hangi vergi dairesine 
vereceğini belirler» diyor. Maliye ve Güm
rük Bakanlığına, bu konuda göreviendire-
ceğii vergi daliresirii seçmek için bir yetki 
veriyor. Kürsüde bahsedilenlerle, burada 
fıkrada söylenen arasında hiçbir münase
bet yok. 

IBu, Maliye ve Gümrük Bakanlığının 
bir iç olayı ile ilgili, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığına yetki verilmesi hadisesidlir, 
mükellefe dönük bir olay değildir. 

Saygılarımla arz ederim. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Şahsı adına, Sayın Nuh 
Mehmet Kaşıkçı. '• 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) 
— Efendim, Sayın Bakanım açıkladılar, 
vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Peki ©fendim. 
O halde, şahsı adına Sayın İbrahim 

Demir; buyurun. 
Süreniz 5 dakikadır. 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Te

şekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmet
leri Vergisinin İhdası ile 3074 sayılı Akar
yakıt Tüketim Vergisi Kanunu, 197 sa
yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 

1318 sayılı Finansman Kanunu, 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 sayılı Ver
gi Usul Kanunu, 6183 sayılı Amme Ala
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
ve 492 sayılı Harçlar Kanununda Deği
şiklikler Yapılması ve Bu Kanunlara Ba
zı Hükümler Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısının, Komisyon raporuna göre 15 
inci, değişiklikler sebebiyle 14 üncü mad
desi üzerinde şahsî görüşlerimi ifade et
mek üzere huzurlarınızdayım; hepinize 
saygılar sunarım. (DYP sıralarından al
kışlar). 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
her şeyden önce ifade etmeliyim ki, bu 
madde, hukuk dili, hukukun kendine has 
ve ANAP mantığı ile taban tabana zıt 
mantığına, tekniğine ve metodolojisine 
aykırı şekilde hazırlanmıştır. Öyle ki, bu 
tasarı ve Anavatan İktidarının hazırladı
ğı ve benim görme şanssızlığına ulaştığım 
bütün tasarılar, bu bakımdan, yani hukuk 
dili, mantığı, metodolojisi bakımından, 
Hammurabi Kanunlarından, bile primitif 
özellikler taşımaktadır.; Gerçekten, 4 bin 
yıl önce hazırlanan Hammurabi Kanun
ları bile, bu metinlerden daha sistemli, 
daha mantıklı ve daha anlaşılır tarzda
dır. 

ALİ ER (İçel) — O senin anlayışın. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — Bir 
adamı idama mahkûm etmişler, «Son ar
zun ne?» diye sorduklarında, «Bırakın bu 
bana bir ders olsun» demiş. Ben bunları 
söylerken, bu size bir ders olsun istiyo
rum; ama, anlamıyorsunuz; ben ne yapa
yım? (DYP sıralarından alkışlar). 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmet
leri Vergisinin İhdası ile 3074 sayılı Akar
yakıt Tüketim Vergisi Kanunu, 197 sa
yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 
1318 sayılı Finansman Kanunu, 193 sa-
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yılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 sayılı Ver
gi Usul Kanunu, 6183 sayılı Amme Ala
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
ve 492 sayılı Harçlar Kanununda Deği
şiklikler Yapılması ve Bu Kanunlara Ba
zı Hükümler Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısının, 15 inci maddesinin birinci pa
ragrafında - «paragrafında» sözcüğünü 
hurada kasten ifade ettim, kullandım -
gerçekten, «paragraf» kelimesi kullanıl
mıştır; ama, Ankara'da bir Adalet Yük
sek Okulu vardır, Hukuk Fakültesi bün
yesinde eğitim verir ve adalet teşkilatına 
yardımcı personel yetiştirir - daktilo, icra 
memuru falan gibi - o okulun birinci sı
nıf öğrencileri dahi, bir kanun metninde 
paragrafın olmayacağını çok iyi bilir. Ka
nun metinlerinde fıkra vardır, bent var
dır; ama, «paragraf» deyimi, düz, nesir 
yazılarda kullanılır. Siz bunu bile bilmi
yorsunuz; dolayısıyla siz hukuk dilinin 
alfabesini bilmiyorsunuz. Herhalde çok 
daha gerilere gidip, oralardan başlamak 
lazım. Bir defa da değil, bu fıkrada «pa
ragraf» kelimesi iki defa tekrarlanmış du
rumda. 

ALt ER (İçel) — Hukuk dilinin alfa
besi var mı? 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 
Vardır, hukuk dilinin alfabesi vardır. 

ALİ ER (İçel) — Şaşırdınız artık. 
İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 

«Motorlu Taşıtlar Vergisi, taşıtların ka
yıt ve tescilinin yapıldığı yerin... 

ALİ ER (İçel) — Kamer Genç vaz
geçti, sen geçmedin. 

BAŞKAN — Sayın Er, lütfen!.. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) 
«... vergi dairesi tarafından, her yıl Ocak 
ayında yıllık olarak tahakkuk ettirilir» 
dedikten sonra «Tarh olunan vergi bir 
defaya mahsus olmak üzere mükellefe ih
barname ile tebliğ olunur» denilmektedir. 

Şimdi, ihbarname ne demek, tebliğ 
etmek ne demek? Tebligat Kanunu diye 
bir şey var. Eğer, bu kanunu hazırlayan
lar, Tebligat Kanunu gibi, oturmuş, sağ
lıklı şekilde hazırlanmış ve uygulamada 
birçok kararla geliştirilmiş bir kanun olan 
bu kanunun hükümlerine dikkat etselerdi, 
herhalde, "böyle kendi içinde çelişen ifa
deler bu metne girmezdi. 

BAŞKAN — Sayın Demir, süreniz bir 
dakika geçmiştir, lütfen toparlayın. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 
Şimdi aynı metin içerisinde şöyle bir ifa
deye yer verilmiştir: «Zayi edilen taşıt 
pulları, zayiin tevsiki kaydiyle yenilenir» 
denilmektedir. Zayiin tevsiki ne demek? 
Zayiin ispatı şartını arıyorsunuz. Zayi ey
lemlinin ispatı mümkün bir şey değildir. 
Zaten, zayi ettiyse, onu ispat .etmek du
rumunda, zorunda da değildir. Burada 
«tevsiki kaydiyle» ibaresinin yerine «be
yanı kaydiyle yenilenir» demek herhalde 
daha akılcı ve daha mantıklı olur idi. Ta
biî, bu, hukukçular için geçerli; söyledi
ğim, biraz hukuk mantığı olan insanlar 
için geçerli. 

NUH MEHMET KAŞİKÇİ (Kayse
ri) — Makbuzunu göstersin. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — 
Makbuzunu gösterirsin; o kadar basit. 

BAŞKAN — Sayın Demir, süreniz 
dolmuştur. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 
Bağlıyorum Sayın Başkan. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — 
Hayır efendim, hukukçularla alakası yok
tur. 

BAŞKAN — Efendim kürsü burada, 
oradan söz atmak yok. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — Za
yiin tevsiki olmaz, beyanı olur. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — 
Zayiinin tevsiki olur, beyanı olmaz. Sa
dece beyanla olur mu? 
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BAŞKAN — Efendim, karşılıklı ko
nuşmayalım lütfen. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — Za
yi beyan olunur, tevsik olunmaz, ispat 
edilmez. 

BAŞKAN — Devam edin, bitirin lüt
fen. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — Yi
ne bu maddenin son fıkrasında, «Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı, taşıtların kayıt ve 
tescilinin yapıldığı yerle sınırlı olmaksı
zın» gibi bir ifade kullanılmıştır. Şimdi, 
kayıt ve tescil işlemi belli bir sahada, belli 
bir alanda yapılmaz, belli bir noktada ya
pılır. Burada, «sınır» kelimesi, belli bir 
nokta, belirli bir merkez için kullanılma
malıdır. O bakımdan, bence, «tescilin ya
pıldığı yerle sınırlı olmaksızın» ibaresi, 
«tescilin yapıldığı yere bağlı olmaksızın» 
şeklinde olmalıdır. Doğru ifade ve hukuk 
diline uygun yazım budur. 

BAŞKAN — Sayın Demir, müsama
hamı çok aşıyorsunuz... 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 
Çok teşekkür ederim Sayın Başkan, ve 
sayın milletvekilleri, saygılar sunarım. 
(DYP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekür ederim. 
MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) 

— Sayın Başkan, sorum var. 
BAŞKAN — Hay hay, soru soracak

ları tespit edelim; kimler soru sormak is
tiyor? 

Sayın Tahir Köse, Orhan Veli Yıldı
rım, Rıza Yılmaz, Ertekin Durutürk, is
mail Köse. 

Tahir Bey buyurun. 
MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) 

— Efendim, bu 15 inci yeni 14 üncü mad
dede, «Motorlu Taşıtlar Vergisi, taşıtla
rın kayıt ve tescilinin yapıldığı yer vergi 
dairesi tarafından her yıl Ocak ayında 
yıllık olarak tahakkuk ettirilir» deniyor. 

Hangi vergi dairesi 1987 sonunda mükel
leflere tebligatla tahakkuk ettirdi? Bunu 
öğrenmek istiyorum. 

Bu tahakkuk işlemi yapıldı mı, yoksa 
vatandaş ocak ayında vergisini ödemeye 
gidince yüzde 50 artışla mı karşılaşacak? 
Bu tahakkuk işlemi yapılmamıştır diyo
rum. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (İs
parta) — Sayın Başkan, sorulan soruları 
Sayın Bakan teker teker cevaplasın. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANİ 
AHMET KURTCEBE ALPTBMOÇİN 
(Bursa) — Cevap vereceğim efendim, ve
receğim. 

BAŞKAN — Soruları aldıktan sonra 
Sayın Bakan cevap verecek. (SHP ve 
DYP sıralarından «Sorular tekrar edilir» 
sesleri). 

Endişe buyurmayın, Sayın Bakanımın 
hafızası kuvvetlidir. 

Evet, buyurun efendim. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (İs
parta) — Sayın Başkan, yönetiminizin 
dirayetini biliyoruz; ama, Sayın Bakanın 
hafızasının kuvvetli olduğunu nereden bi
liyorsunuz? Başkanlığınızın beyanı, Sayın 
Bakana saygı hudutlarını aşmıştır. 

BAŞKAN — Hayır, öyle bir kastımız 
yok. 

Sayın Yıldırım, buyurun efendim. 

ORHAN VELİ YILDIRIM (Tunceli) 
— Sayın Başkanım, Sayın Bakandan ya
nıtlanmasını istediğim sorum şu : Görü
şülmekte olan Eğitim, Gençlik, Spor ve 
Sağlık Hizmetleri Vergisinin İhdası ile 
3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi 
Kanunu, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Ver
gisi Kanunu, 13} 8 sayılı Finansman Ka
nunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 
213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 sa
yılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun ve 492 sayılı Harçlar 
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Kanununda Değişiklikler Yapılması ve 
Bu Kanunlara Bazı Hükümler Eklenme
sine Dair Kanun Tasarısının şimdi gö
rüştüğümüz 14 üncü maddesinde «Mo
torlu Taşıtlar Vergisi, taşıtların kayıt ve 
tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi ta
rafından, her yıl Ocak ayında...» yani, 
yılda iki taksitle tahakkuk eden vergile
rin alınacağı sarahaten belirtilmiştir. Bu 
vergiler yılda dört eşit taksit olmak üze
re alınamaz mı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Rıza Yılmaz. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 

Başkan, Sayın Bakanım; görüşülmekte 
olan Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık... 
(ANAP sıralarından gürüitülîer). 

BAŞKAN — Efendim, müsaade bu
yurun. 

Sayın milletvekilleri, soru kısa ve1 öz 
olacak. Buna dikkat edelim. Kanun ta
sarısının adı biraz uzun; ama işte, «Gö
rüşülmekte olan kanun tasarısı» tabirini 
kullanmak mümkün. 

Buyurun efendim. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Arka
daşlar müsaade ederlerse tekrar okuya
cağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Eği

tim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri 
Vergisinin İhdası ile (ANAP sıraların
dan «Duyulmuyor» sesleri). 

Duymuyorlarmış, ortaya gideyim mi? 

BAŞKAN — Hayır oradan devam 
edin, biraz daha yüksek sesle okursanız 
duyulur. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Eğitim, 
Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Ver
gisinin ihdası ile 3074 sayılı Akaryakıt 
Tüketim Vergisi Kanunu, 197 sayılı Mo
torlu Taşıtlaf Vergisi Kanunu, 1318 sa
yılı Finansman Kanunu, 193 sayılı Gelir 

Vergisi Kanunu, 213 sayılı. Vergi Usul 
Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacakları
nın Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 
492 sayılı Harçlar Kanununda Değişik
likler Yapılması ve Bu Kanunlara Bazı 
Hükümler Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarlısının 14 üncü maddesinde, 197 sayılı 
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 
3088 saydı Kanunun 5 İnci maddesi ile1 

değiştirilen 9 uncu maddesinin (a) ben
dinin ikinci paragrafını değiştiren ve bu 
paragraftan sonra geknjek üzere madde
ye iki paragraf ilave eden 14 üncü mad
de lile, tarh olunan verginin bir defaya 
mahsus olmak üzere, mükellefe ihbarna
me İle tebliğ olunması esasının yararları 
nedir? 

İkinci sorum, her yaş grubu değişti
ğinde, durum mükelleflere ihbarname ile 
tebliğ olunacak mıdır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli millet vekilleri, İçtüzüğün 94' 

üncü maddösıine göre, sorularımızın «kı
sa, gerekçesiz ve şahsî mütalaa tileri sü-
rülmeksizlin» sorulması gerekiyor. Onun 
için, mümkün olduğu kadar kısa ve öz 
olmasını rica ediyorum. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, soru Ikısa olacak ama, kanun 
tasarısının adını söylemeden nasıl soru 
sorabiliriz? 

BAŞKAN — Kanun tasarısının adı 
biraz uzun ama, madde belli. 

Buyurun Sayın Ertekin. 
ERTEKIN DURUTÜRK (İsparta) 

— Sayın Başkan, ben sorularımı kısa 
olarak soracağım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ERTEKIN DURUTÜRK (İsparta) 

— 1) 1987 takvim yılında Motorlu Ta
şıtlar Vergisinden tahsil edilemeyen ver
gi alacağı nedir? 
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2) 1987 yılında tahakkuk ettirilen 
Motorlu Taşıtlar Vergisinin ne kadarı 
özel taşıtlardan sağlanmıştır? 

3) 1987 takvim yılında kesilen tra
fik cezalarının tutan nedir? Kesilen ce
zanın ne kadarı tahsil edilmiştir, ne ka
darı edilememiştir? 

4) 1987 yılında taşıt pulu zayii ko
nusunda vergi dairelerine kaç adiet baş
vuru yapılmıştır? 

Sorularım bu kadar efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Köse. 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclise olan saygımdan 
dolayı fazla zamanınızı almak istemiyo-
ruım ve kanun tasarısının ismini okuma
dan sorularımı soracağım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) — 14 ün
cü maddede, «Motorlu Taşıtlar Vergisi, 
taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı ye'-
rin vergi dairesi tarafından her yıl Ocak 
ayında yıllık olarak tahakkuk ettirilir. 
Tarh olunan vergi, bir defaya mahsus 
oiımak üzere mükellefe ihbarname ile 
tebliğ olunur. Mükellefiyet devam ettiği 
müddetçe müteakip yıllar içtin bu vergi 
ayrıca tebliğ olunmaz ve vergi takvim 
yılının iiük gününden tebliğ edilmiş- sayı
lır» denilmektedir. 

Buna istinaden, 1987 yılında tahak
kuk eden tutarın ne kadarı, özel yat ye 
kotralardan sağlanmıştır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru sorma işlemi bitmiştir. 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Ben 

de soru sormak istiyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — İbrahim Bey, mümkün 
değil artılk sormanız. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Nö-
den değil Sayın Başkan? t 

BAŞKAN — Erendim, şimdi, usulü
müz şu, - Bu usulü de biz koymadık -. 
Evvela soru soracakları: tespit ediyoruz, 
ondan sonra da sorular soruluyor, bila-
hara Sayın Bakan cevaplandırıyor. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sa
yın Başkan, biraz önce kürsüden inme
den elimi kaldırarak ismimin yazılması
nı işaret ettim ve soru sormak istediği
mi belirttim. 

BAŞKAN — Sayın Demir, soru sor
ma işlemi bitmiştir, bir ıbaşka maddede 
soru sormanız mümkündür. 

Buyurun Sayın Bakan. 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sa

yın Başkan, şahsınıza saygımız var; ama 
konuşmamızı, soru sorma hakkımızı sı
nırlıyorsunuz. 

BAŞKAN — Teşlekkür ederim; ama 
ben not aldım ve ilan ettim; soru sora
cakların tespiti işlemi tamamlanmıştır 
dedim. Lütfen oturun. 

Sayın Bakan, buyurun. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sa
yın Başkan, lütfen... Benim burada söz 
isteme kaydıyla daha yerime gelmeden, 
kürsüden inerken elimi kaldırdığımı Sa
yın Bakan ve Sayın Komisyon Başkanı 
gördüler; sizin dikkatinizden kaçmış ola
bilir. 

BAŞKAN — Efendim, olan olmuş
tur, dikkatimden de kaçmış olabilir; 'ama 
ben açıklama yaptıktan sonra geri dö
nüşüm mümkün değil. 

Sayın Bakan buyurun. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sa
yın Başkan, bana aıit olmayan bir ha
tanın neticesine niye ben katlanayım? 

BAŞKAN — Siz katlanacaksınız. 
(DYP ve ANAP sıralarından gürütüler). 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — So
ru sonmıa hakkımı kullanmak 'istiyorum 
Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Sayın Demir, lütfen ye
rinize oturun. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Lütfen, Sayın Başkan... Soru sorma hak
kımı kullanmak istiyorum. 

BAŞKAN — Yaptığınız, size burada 
bidayetten toeri yaptığım müsamahanın 
şu anda suiistimalidir. Lütfen oturun. 
(DYP ve ANAP sıralarından gürültüler). 
Oldu iki, Başkanlık kürsüsünde oturan 
da ünsandr, hata yapabilir. (DYP ve 
ANAP sıralarından gürültüler). 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) 
— Eli debimde konuşuyor'Say in Başkan. 
(DYP ve ANAP sıralarımdan gürültüler). 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz? 
(Gürültüler). 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Efendim, Divan Kâtibi oradan karışı
yor, niye bir şey demiyorsunuz kendisi
ne, neden ikaz etmiyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Toptan... 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Divan Kâtibi de bakıyor orada. (Gürül
tüler). 

BAŞKAN — Efendim, dikkat eder
seniz... '(Gürültüler). 

Mümtaz Bey, siz oturun. 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sa

yın Başkan, müsaade edin açıklayayım. 
BAŞKAN — Beni dinler misliniz Sa

yın Demir?.. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Bir 
istirhaımım var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hay hay, buyurun efen
dim. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Eğer, Sayın Bakan ve sayın Komisyon 
Başkanı, «Biz İbrahim Demir'in söz için 
el kaldırdığını görmedik» derlerse, ben 
hakktmdan feragat ediyorum. (Gürültü
ler). 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz 
İbrahim Bey? Lütfen... Bir dakika... (Gü
rültüler). 

Tüm arkadaşlardan beni biraz dinle
melerini rica ediyorum... Lütfen... 

İBRAHİM DEMÎR (Antalya) — 
Ben hakkımı kullanırım. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
burada, Başkanlık kürsüsünde oturan da 
insandır, hata yapmış olabiliriz; ama biz 
«Soru sorma işlemi bitmiştir» dedikten 
sonra geriye dönüşümüz mümkün değil
dir. 

Bu itibarla, zatı âlinizin oturmasını 
rica ediyorum. Çok teşekkür ederim. 
Hiçbir kastımız yoktur, hiçbir kötü ni
yetimiz yoktur; özellikle bunu bilmemizi 
istiyorum. 

Teşekkür ederim, buyurun lütfen. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, Kâtip arkadaşımız tarafsızlığını 
yitiriyor. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 
Açık açık, taraflı davranıyorsunuz. 

BAŞKAN — Kâtip arkadaşımızı da 
Başkan olarak ikaz ettim. Mümtaz Bey, 
siz müdahale etmeyin lütfen. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Dün de 
burada aynı şeyleri yaptı. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sorulan 
cievaplandırimaya devam ediyoruz; bu
yurun efendim. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Dün de 
aynı şekilde davrandı kendileri. 

BAŞKAN — Müteaddit defalar ikaz 
ettiğime herhalde siz âö tanık oldunuz. 
Lütfen... (Gürültüler). 

Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Sayım Başkan, çok değerli 
milletvekill'eri; üzerinde konuştuğumuz 
maddeyle ilgili, arkadaşlarımızın sorduk-
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lan somlara cevap vermek üzere söz al
dım. 

Madde hükmünde ifade edildiği gibi, 
ilk defa kayıt ve tescillerde, tarh olunan 
vergi mükelleflere tebliğ edilir; bundan 
sonraki yıllık vergi otomatik tahakkuk 
esasına göre tahsiil edilmektedir. Görevli 
vergi daireleri bu ilk defa kayıt ve tes
cilden sonra tarh olunan vergiyi tebliğ 
etmektedirler. Hangi vergi daireleri gö
revli dse, onlar bu görevlerini ifa etmek
tedirler. 

İÎJkinci sual: Arkadaşımız bu verginin 
4 eşit talkslitte alınıp alınamayacağı husu
sunu sordu. Kanun mevzuudur, kanunda 
2 eşit taksitte ödenmesi öngörülmiekte-
dir. 

Bir başka sual, her yaş grubuna gi
rildiğinde değişİıküklerin bildirilip bildi-
ılilmeyeceğıi hususuyla ilgili. Biraz önce 
ifade ettiğim gibi bu, otomatik olarak ta
kip edilmektedir. Yaş grubunun değişti
ğim mükellef de bilir, vergi dairesi de 
bilir; ona göre hareket edilir. 

iMüsaade ederseniz, ben de soru so
ran arkadaşlarımız gibi davranayım: 
Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmet
leri Vergisinin İhdası ile 3074 sayılı 
Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu, 197 
sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 
1318 sayılı Finansman Kanunu, 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 sayılı 
Vergi Usul Kanunu, 6183 sayılı Amme1 

Alacaklarımın Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun ve 492 sayılı Harçlar Kanunun
da Değişiklikler Yapılması... 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Anlaşılmadı, baştan okur 
musunuz?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Anladınız mı? Affedersiniz; 

anlayiaınadıy sanız baştan okuyacağım. 
Anlayamadınız değil mi?.. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Evet, anlayamadık efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, karşılıklı 
konuşmayalım efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Anlayamadınız. Evet, Abdur-
rezak Ceylan kardeşimiz anlayamadı... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, karşılıklı 
konuşmayalım. Devam edin lütfen. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Anlayamıyor, sayın kardeşi
miz Ceylan!.. 

Evet, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 492 sa
yılı Harçlar Kanununda Değişiklikler Ya
pılması ve Bu Kanunlara Bazı Hükümler 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının gö
rüşülmekte olan 14 üncü maddesiyle il
gili diğer cevaplan müsaade ederseniz 
yazılı olarak takdim edeceğim. 

Arz ederim efendim. (ANAP sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde hakkında verilmiş bir önerge 

vardır, okutuyonım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «Eğitim, Gençlik, 
Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İh
dası ile 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim 
Vergisi Kanunu, 197 sayılı Motorlu Ta
şıtlar Vergisi Kanunu, 1318 sayılı Fi
nansman Kanunu, 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanu
nu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tah
sil Usulü Hakkında Kanun ve 492 sayılı 
Harçlar Kanununda Değişiklikler Yapıl
ması ve Bu Kanunlara Bazı Hükümler 
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Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının» 14 
üncü maddesinin şon fıkrasının madde-
metinden çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

İbrahim Tez 
Ankara 

M. Tahir Köse 
Amasya 

Kenan Sönmez 
İstanbul 

İsmail Cem 
İstanbul 

Kâmil Ateşoğulları 
Ankara 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Kenan Süzer 
Tokat 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu 
efendim önergeye? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Çoğun

luğunuz yok! (SHP sıralarından gürültü
ler). 

BAŞKAN •— Derhal tespit edelim, 
müsaade buyurun; heyecanlanmayalım. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Bura
dayız canım. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Komisyonun çoğunluğu yok efendim. 

BAŞKAN — Efendim, yoksa, tespit 
etmek elimizde. Lütfen... Derhal tespit 
edelim. Bir otursun Komisyon üyeleri 
yerlerine. 

MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) 
— Bekle, bekle; geliyorlar. 

— 4G1 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Hani, 
nerede?.. 

BAŞKAN — Buyurun, salonda... He
men tespit edelim; hiç heyecanlanmayın, 
derhal... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Heye
canlanmayla ilgisi yok Sayın Başkan. 

SALİH SÜMER '(Diyarbakır) — Bek
le Başkan, geliyorlar. 

BAŞKAN — Efendim, Plan ve Bütçe 
Komisyonu üyesi olan arkadaşlarımız el 
kaldırsın, hemen tespit edelim. Orada da 
tespit edebiliriz, fark etmez. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, bu tutumunuzla, tarafgir davra
nıyorsunuz; tarafsızlığınıza gölge düşürü
yorsunuz. 

BAŞKAN — Hayır hayır, çok rica 
ediyorum, lütfen... 

Sayalım lütfen. 
Evet, Komisyonun yeterli sayısı var. 
Hükümet katılıyor mü efendim?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEIBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Görüşmekte olduğumuz 14 üncü mad
denin fıkra fıkra oylanmasına dair veril
miş bir önerge vardır, okutuyorum : 

Görüşülmekte olan Kanun tasarısının 
14 üncü maddesi, birden çok fıkradan 
oluşmaktadır. 

Bu nedenle, İçtüzüğün 84 üncü mad
desi uyarınca her fıkranın ayrı ayrı oya 
sunulmasını arz ederiz. 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

Kenan Sönmez 
İstanbul 

Kenan Süzer 
Tokat 
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Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Erol Güngör 
İzmir 

M. Tahir Köse 
Amasya 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Erol Köse 
Kocaeli 

M. Adnan Ekmen 
Mardin 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

Eşref Erdem 
Ankara 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Mahmut Alınak 
Kars 

Rıza Ilıman 
Çorum 

Ali Haydar Erdoğan 
İstanbul 
Ali Uyar 

Hatay 
Salih Sümer s 

Diyarbakır 
Orhan Veli Yıldırım 

Tunceli 
Eşref Erdem 

Ankara 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Fuat 
Atalay ve arkadaşlarının verilmiş teklifi
ne benzer konuda... 

TAHİR KÖSE, (Amasya) — Dünkü 
önerge Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet. 
... evvelce Sayın Özer Gürbüz'ün Baş

kanlık döneminde bir görüşme yapılmış 
ve bu konuda Meclis bir prensip kararı 
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vermiştir. Bu itibarla, önergeyi okutup 
oylatacağım. 

Bu vesileyle, Komisyona soruyorum : 
Katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇ1N 
(Bursa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

14 üncü madde hakkındaki görüşme
ler tamamlanmıştır. 

14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Ka'bul edenler... 

MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) 
— Yoklama istiyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yetmedi, yetmedi... 
... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş

tir. (ANAP sıralarından alkışlar). 
15 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 15. — 197 sayılı Motorlu 

Taşıtlar Vergisi Kanununun 3088 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesi ile değiştirilen 10 
uncu maddesi, aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Madde 10. —• Bu Kanunun 5 ve 6 
ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III) 
ve (IV) sayılı tarifelerdeki vergi miktar
larını 10 (on) katına kadar artırmaya Ba
kanlar Kurulu yetkilidir». 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. 

ALİ ESER (Samsun) — Grup adına 
söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Eser. 
Söz süreniz 10 dakikadır. 
DYP GRUBU ADINA ALÎ ESER 

(Samsun) — Sayın Başkan, değeri» mil
let vekilleri; «Eğitim, Gençlik, Spor ve 
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Sağlık Hizmetleri Vergisinin İhdası ile...» 
diye başlayıp devam eden ve 7 adet ka
nunun değişikliğini içeren kanun tasarısı
nın, eski 16, yeni 15 inci maddesi üzerinde 
verdiğimiz değişiklik önergesi hakkında, 
Doğru Yol Partisi Grubu adına konuş
mak üzere huzurunuzdayım. Konuşmama 
başlamadan önce hepinizi en içten saygı 
ve sevgilerimle selamlıyorum. 

Yüce Meclisimizin bu mutena kürsü
sünden ilk defa hitap edecek bir arkada
şınız olarak, günün bu geç saatinde ve bu 
denli yorgun zihinlere hitap etmek duru
munda kaldığım için de üzüldüğümü be
lirtmeden geçemeyeceğim. Gösterdiğim he
yecanın da, bu kürsüden, yemin merasi
minden sonra ilk defa hitap ettiğimden 
dolayı olduğunu bilmenizi rica ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, hangi ortamda 
ve hangi konuda olursa olsun, tenakuz
ların sergilendiği her yerde hüsnüniyetin 
aranamayacağı gayet açıktır. İşte şu anda, 
böyle bir tenakuzu, hatta - biraz sonra 
sıralamaya gayret edeceğim- tenakuzlar 
dizisini beraberce yaşıyoruz. Nedenini 
izah edeyim. 

Hatırlarsanız, Yüce Mechsimizıin açıl
masından üç dört hafta sonra, biz, Doğru 
Yol Partisi Grubu olarak, Meclisin per
formansını artırmak çaresi olarak, çalışma 
günlerini artıralım ve bu çalışma saatleri
mizi daha verimli kullanmak üzere daha 
fazla güne yayalım diye, bir önerge ver
miştik. Yine hatırlayacaksınız - o gün ben 
şahsım adına üzülmüştüm - bu önerge red
dedilmişti. Nedeni1 de şuydu: Sayın tnillet-
vekiıMeri aşırı derecede yorulacaklardır ve 
bu mantıkla da verimli çahşrnalarına im
kân yoktur. 

Oysa, İki gündür ne görüyoruz? Yan
lış anlaşılmasın, gerek Doğru Yol Parti
sine mensup milletvekili arkadaşlarımızı 
ve gerekse diğer milletvekili arkadaşları

mızı, istisnasız, icap ettiğinde sabahlara 
kadar çalışacak tıynette ve evsafta görü
yorum; bu bakımdan katiyen kimseyi ayır
mak istemiyorum. Yalnız, biz burada ila
nı harp kararı almak için toplanmadık 
veyahut cumartesi veya pazar günü geci
kirse, Türkiye'yi batıracak bir karar al
mak için de toplanmadık..; 

LEDİN BARLAS (Adana) — Bugü
nün işini yarma bırakma... 

ALİ ESER (Devamla) — Maalesef, 
tecrübem yok, atılan sözlere cevap ver
meyeceğim, küsura bakmayın. 

Ben sözümün başında demiştim ki, 
hüsnüniyet yoksa, getirilen her teklifte art 
niyet aramak hakkı herhalde doğar. Ken
dime göre değerlendirdiğim örnekler var
dır bir kaçını lütfen dinlemenizi rica edi
yorum : 

Sayın Özal, sık silk «Yedi başlı cana
var» diye tarif ettiği, gerçekten de yedi 
değil yetmişyedi başlı canavar olan- enf
lasyon hakkında, balkınız 1982'den beri 
neler söylüyordu. 

ALI RIFKI ATASEVER (Tekirdağ) 
— Ne alakası var bunun? Madde üzerinde 
konuş. 

ALİ ESER (Devamla) — Alakası var 
efendim: Tenakuzları sergiliyoruz, lütfen 
dinleyiniz. 

8 Haziran 1982 tarihinde Business In-
temational'ın düzenlediği yuvarlak masa 
toplantısında Sayın özal'ın ifadeleri şöy
ledir : «Ben, enflasyonu yedi başlı cana
var diye adlandırırım. Ekonominin bazı 
sektörleri, enflasyonun tatlı; fakat hayalî 
kârlarına iptila peyda ederler. Bu, eroin 
veya ilaç alışkanlığına benzer. İnanıyorum 
ki halkımızın büyük çoğunluğu, enflasyo-
nist para politikalarının, kendi menfaatle
rine gerçekten uygun olmadığını anlamış
tır.» Sayın Özal, bu konuşmayı, Başba
kan Yardımcısı olarak yapmıştı. 
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Aynı yılın temmuz ayında, Sayın Özal, 
halkın feryadının sebebini, Emin Çölaşan'a 
anlatıyor: (Aşağıdaki cüırie, 21 Temmuz 
1982 tarihli Milliyet Gazetesinden) 

«Yani, milletlin bağırmasının asıl sebe
bi bu. Bunu, yani enflasyonu, indirin yüz
de 10'a, indirin yüzde 5'e, iste o zaman 
milletin bağırması aşağıya iner.» 

Sayın Özal'ın, 1983 yılının eylül ayın
da da beyanları var. «Fakir daha falkir, 
zengin daha zengin olur enflasyonla. Biz, 
mlletimıize, enflasyonun dargelMi için ya
pılabilecek en büyük zulüm olduğunu an
latmaya çalışıyoruz. Enflasyonu durdur
mak istemeyenler, fakirin dostu olamaz
lar» diyor. 

Tarih, 22 Ekim 1983, Sayın Özal TV 
de konuştu, beyanları var; ama uzatmaya
cağım. 

Son bir cümle daha söyleyeyim : Sa
yın Özal, yine Milliyet Gazetesine,. 12 
Aralık 1985'te anlatmış. «Ortadirek konu
sunda önemli noktalardan biri enflasyon 
meselesidir. Enflasyonu aşağıya çekmeniz 
lazım dedik başından beri; bugün de aynı 
kanaatteyim. Enflasyon konusunda başa
rılı olacağımızı, kendim gibi biliyorum.» 
Bu hükmün yorumunu da size bırakıyo
rum. 

Netice itibariyle, 1988 senesine geldik. 
Devletin yayımladığı istatistiklerden takip 
ediyoruz. Neredeyse üç ayımızı geçirdik; 
üç ayda yüzde 30'a yaklaşan ve sene sonu 
tahmini de (Tarafsız ekonomistlerin tah
mini) yüzdfe 70 - 80 civarında. 

ERTEKIN DURUTÜRK (İsparta) — 
O, karakış olmazsa... Karakış olursa artar. 

ALI ESER (Devamla) — Şimdi, bu bir 
tenakuz değil1 midir? Madde bir. 

Başka bir iddia, şu anda görüşmekte1 

olduğumuz kanun tasarısının getireceği 
yükler, programlarda -yani, sizin hükü
met programınızda - ve beş yıllık planlar

da belirtildiği gibi, acaba adil bir şekilde 
dağılacak mıdır? Bu yükler, halka, haki
katen adil bir şekilde dağılacak mıdır? 

Tasarının II sayılı tarifesindeki 20 
tonluk bir TIR, IV sayılı tarifesindeki bir 
helikopter veya tenezzüh için, keyif için 
kullanılacak bir uçak. Bakınız ikisinin d© 
vergi miktarlarına. Birisini, gece gündüz, 
kar kış demeden ailesinin geçimi' için kul
lanan bir şoför; birisi de, hangi maksat
larla kullanılacağı takdirinize bağlı bir 
tenezzüh vasıtası; bunun ne ekonomiye 
faydası var -tabiî, bildiğimiz anlamda, 
belki ekonomiye işadamları açısından fay
dası var, onu kasdetmiyorum - ne de adil 
bir vergi dağılımını veyahut vergi yükü
nü kaldıracak gibi bir tatbikat. Bu da bir 
tenakuz değil mi diye soruyorum. 

Kaldı ki, ihracatı teşvik için, daha iki 
gün evvel Komisyonda Ulaştırma Ba
kanlığı Bütçesi konuşulurken, hakikaten 
çok makul sebeplere dayandırılarak teş
vik ediiımesfi gereken karayolları taşıma
cılığına getirdiğimiz teşvik tedbirleri, ih
racatı teşvik, vergi iadeleri vesaire. Nasıl 
bir korumadır ki, TIR'la helikoptere ve
yahut uçağa aynı vergiyi düşünebiliyo
ruz? 

Ben bu dizileri uzatmadan, eğitim, 
sağlık gibi Anayasamızın muhtelif madde
lerinde vazgeçilmez vatandaşlık hakları 
olarak sırajlanmış-ki Anayasamızın 42 inci 
maddesi eğitimle alakalı, 56 ve 57 nci 
maddeleri sağlık, 58-59 uncu maddeleri 
sporla alakalı ve buna benzer başka mad
deler de herhalde vardır, baktığımızda 
belki görebiliriz - bu isimleri, en azından 
bizim halkımızın ve Sayın özal'ın daima 
«Güzel insanımız» dediği halikımızın bu 
tip kutsal saydığı isimleri, bu tip gayri 
adil kanunları çıkarmakta bir faktör ola
rak kullanmayı da ben bir çelişki olarak 
görüyorum ve bir tenakuz da budur di
yorum. 
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Bizim milletimizin, kendisinden isten
diği zaman ve nıakul gördüğü zaman, 
böyle, kanuna, nizama da gerek görme
den, eğitim için, sağlık için yapmayacağı 
fedakârlık yoktur. Ben Ay'dan yahut Tür
kiye'nin dışından gelmedim, sizler de ay
nı şekMesiniz; onun için bunu izah et
meme gerek yok. Hepiniz yaşıyorsunuz, 
hepimiz köylü çocuğuyuz, hepimiz kü
çük kasabalardan, köylerden geldik. 

Ben size bir misal göstereceğim ve 
emin olun bu konuşmayı hazırlarken 
-dün akşam bir vazife olarak üzerime 
aldım - bugün sabahleyin gazetenin bi
rinde tesadüfen bir kupür gördüm - sanı
yorum Cumhuriyet Gazetesiydi - yani bir
birine bu kadar paralel bir raslantı olabi
lir. Bizim Aşağınarlı Köyümüz vardır 
(Vezirköprü'ye bağlıdır), asfalt üzerinde 
ve çok modern de bir köydür, her türlü 
imkânı1 da sağlanmıştır, ortaokulu da var
dır; iki senedir ortaokulunda bir tek öğ
retmeni yoktur, -bugün bu kupür Cum
huriyet Gazetesinde cılktı- hademeyi, rol 
yapsın diye... Bakınız yazı burada, iste
yene göstereceğim. Hatta Sayın Başkana 
verebilirim icap ederse, usule aykırı mı
dır, değil midir bilmiyorum... 

BAŞKAN — Biz aldırırız efendim. 

ALİ ESER (Devamla) — Burada, 
hademeyi çocukların başına dikmişler, 
hocası var diye göstermek için. Tabiî bu 
komplo, ben bunu tasvip etmiyorum; 
ama bir gerçek. Ortaokulumuz var, biz 
yapabiliyoruz. 65 tane... 

ALt ŞAKIR ERGİN (Yozgat) — Hem 
komplo, hem gerçek olur mu? 

ALt ESER (Devamla) — Olur efen
dim; olmadığını söylemek istiyorum, tas
vip etmediğimi de söylüyorum beyefendi. 

Köylü ve devlet işbirliği ile Vezirköp
rü'nün 130 köyünün 65 tanesine 128'ta
ne derslik yaptık; 50 tane lojman yap

tık, oraya gelen hocalar kalsın diye; 20' 
yi aşkın sağlık ocağı yapıldı. Cami ve 
ibadethanelerimizin sayısını ben hatırlaya-
mıy< ırum. 

Vezirköprü fakir bir yöredir, icabın
da, hakikaten, köylünün ayağına giyecek 
ayakkabısı yoktur; ama bunları esirge
mez. 

Yani, kısaca, demek istediğim şu ki, 
biz, adil davrandığımız takdirde, halkımı
zı ikna ettiğimiz takdirde, halkımızın kat
lanmayacağı hiçbir fedakârlık yoktur; 
ama aksini yaptığımız takdirde, bunun 
vicdan azabını da hiçbirimiz çekemeyiz, 
kaldıramayız. 

O bakımdan, getirdiğimiz bu değişik
lik önergesindeki tariflerin detayına inmi
yorum, icabında detayları da lojik şekil
de tartışılabilir. Biz, elastikî olsun diyo
ruz, icabında bu kanunlarımız, nereye ne 
lazımsa o şekilde değiştirilebiisin diyoruz; 
zannetmeyin ki engelleme niyetindeyiz. 
Halkımızın çıkarlarını kimse birbirinden 
daha eksik düşünmez. Hatta, Sayın Hü
kümetin getirmiş olduğu tasarının madde 
gerekçeleri izah edilirken, 7 nci madde
de, bu önerimize çok uygun kendi öne
rileri, kendi teklifleri var. Orada, «tablo
ların günün şartlarına göre gözden geçiri
lerek değiştirilebileceğini önermektedir» 
diye bir gerekçeleri de var. 

BAŞKAN — Sayın Eser, süreniz dol
muştur. Toparlar mısınız lütfen? 

ALİ ESER (Devamla) — Toparlıyo
rum Sayın Başkan, teşekkür ederim. 

Ben, yine Vezirköprümden sağlıkla 
alakalı bir pasaj daha aktarmak istiyo
rum. Yine, bana taşradan gelen gazetem
den gözüme çarptı ve bu da yine basına 
intikal etti bir hafta falan oldu. Tedasüf, 
gene bu ortaokulu olan köyden; Aşağı-
narlı'dan 2 çocuklu 25 yaşındaki Mehmet 
Sağlam. Kalp kapakçıklarında arıza var. 
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Teşhis konuyor, «Hayatî tehlike var» de
niyor, hayatı tehlikede ve bir hastanemiz 
dokuz ay sonrasına randevu veriyor. Ya
şayıp yaşamayacağını Allah bilir. Uğraşı
yoruz, inşallah, yine halikımızın başındaki 
büyüklerin gayretiyle bu derdine çare bul
maya çalışacağız. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda biraz 
da heyecanla izaha çalıştığımız nedenleri! 
dikkate alarak ve halkımıza daha adil 
ıdavranılmasına da imkân sağlayacağı için 
önergemize olumlu rey verilmesini siz de
ğerli Anavatan Partili milletvekillerinden 
de rica ederek hepinizi saygı ve sevgiler
le tekrar selamlıyorum. 

Sağolun. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 

Eser. 
HİKMET ÇETÎN (Diyarbakır) — 

SHP Grubu adına Sayın Gürseler konu
şacak. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Şah
sım adına söz istiyorum. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) 
— Şahsım adına söz istiyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — SHP Grubu adına Sayın 
Güneş Gürseler, buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA GÜNEŞ GÜR
SELER (Tekirdağ) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin değerli üyeleri; 15 inci mad
de üzerinde konuşmaya başlamadan önce 
hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

15 inci madde, Motorlu Taşıtlar Ver
gisi Kanununun değişik 10 uncu madde
sinin değiştirilmesine ilişkin ve tarifeler
deki vergi miktarını on katma, kadar ar
tırmaya Bakanlar Kurulunu yetkilendirme 
olanağını getiriyor. 

Şimdi, bu kürsüde daha önce de yap
tığım bir konuşmada arz etmeye çalış
mıştım; gerek kanun hükmündeki karar
namelerin kullanılmalında olsun, gerekse 

bu tür yetkilerin kullanılmasında olsun, 
biz iktidarın öncelikle Anayasaya uygun 
davranmadığını, ondan sonra da halkın 
çıkarlarına uygun davranmadığını söylü
yoruz ve bu maddeyle tarifelerin on kat 
artırılması yetkisinin Bakanlar Kuruluna 
verilmesiyle aynı sonucun alınacağı ka
nısındayız. 

Bu maddede ayrıca, tarifelerde nasıl 
bir ölçüyle artırım yapılacağı konusunda; 
daha yerinde- bir ifadeyle, tarifelerin tü
münde mi, örneğin birinci tarifenin tüm 
kalemlerinde mi artış yapılacak; yoksa 
Bakanlar Kurulunun, o tarifenin belirli 
unsurlarını artırıp, belirli unsurlarını artır
mama gibi yetkisi olacak mı, o konuda da 
bir açıklık yok. Bu nedenle, böyle bir, on 
kat artırma yetkisinin Bakanlar Kurulu
na tanınmasını yerinde bulmuyoruz. 

Biraz önce yaptığım konuşmada da 
belirttiğim gibi, bu vergi tasarısının hal
kımıza yeni yükler getirdiğini tekrar al
tını çizerek söylerken, Türkiye'nin için
de bulunduğu bir ekonomik gerçeği de di
le getirmek istiyorum. Bu yasayla, orta-
direğe, çalışana, emeğiyle geçinene sonun
da çok ağır yükler getirilecektir ve biraz 
önce söylediğim gibi, dolaylı vergiler gi
derek artırılmakta ve vergi sistemimiz do
laylı vergiye dönmektedir. Bakın, bu ko
nuda benim bir yazılı soruma Sayın Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kaya 
Erdem'in verdiği cevaptan bir paragraf 
okuyarak bazı şeyleri söylemek istiyo
rum. 

Sayın Başbakan Yardımcımız, «Enflas
yon hızında gerilemeler sürdükçe, fiyat
lara zam ihtiyacı da azalacaktır. Ama dar-
gelirli, ücretli halkımızın alım gücünü 
azaltmayacak, kamu çalışanını enflasyona 
yenik düşürmeyecek politikaların sürdürül
mesi sonucu zamdan fazla etkilenmeme
leri sağlanacaktır.» diyorhr. 
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Bitirirken de, «Gelişen, ihtiyaçları ar
tan, daha iyi yaşamak isteyen her toplum
da geçim sıkıntısı, hissedilen bir durum
dur. önemli olan, büyümenin devam et
mesi, altyapının dengeli geliştirilmesi, sos
yal programların etkisini göstermesidir. 
Hükümetimiz, dar ve crta gelirli lehine ge
lir dağıtanını makro ve mikro seviyede 
iyileştiren, gerçekçi ve akılcı politikalara 
taviz vermeden devam edecektir» demiş
lerdir. 

Türkiye'de büyüme devam etmekte 
midir; kalkınma devam etmekte midir ve 
büyüme ile kalkınma aynı şey midir? Bu
na dikkati çekmek istiyorum. Bakın, 1986 
yılında tarımdaki büyüme hızı yüzde 7,3'tü 
1987 yılında yüzde 2,6'ya düştü tarımda
ki büyüme hızı ve sabit fiyatlarla 1986' 
da kalkınma hızı yüzde 8 iken, bu yıl yüz
de 6,8 olacağı tahmin ediliyor. 

Yani, Türkiye, öyle söylediğiniz şekil
de büyümüyor ve söylediğiniz şekilde kal-
kınmıyor. Aslında, büyüme ile kalkınma
yı aynı şey olarak da söylememek gere
kir. Evet, büyümeyi bir ölçüde sağlarsı
nız, ama, her büyüme sağlıklı değildir. 
Kalkınma, toplumun tüm unsurlarıyla 
gelişmesini, sosyal yönden de ilerlemesini 
içerir. 

Değerli arkadaşlarını, sayın milletve
killeri, son iki yıldır Türkiye'nin en önem
li sorunu, iç piyasa harcamaları artış hı
zının 1986 ve 1987 programlarında öngö
rülen hedeflerin iki katına çıkmasıdır, tç 
piyasada tüketim harcamalarının artma
sının nedeni, halktaki enflasyonist beklen
tidir. vŞunu kabul etmek zorundayız ki, 
1980'den beri uygulanan politikalara rağ
men, halkta enflasyonist beklenti siline-
memiştir. Gerçi, «halk» sözcüğü ile tüm 
halkımızı kastediyoruz, belki bu biraz 
yanlış oluyor. Bugün, Türkiye'de, dinde 
parası olan sınırlı sayıda insan var ve 

elinde parası olan, paradan kaçar duru
ma gelmiştir; onun için iç tüketimi kısa
madınız. 1986 ve 1987 programlarında 
öngörülen hedeflerin iki katına onun için 
çıkıldı ve 1986'da bir ara seçim yaşa
dık, 1987'de erken genel seçim yaşadık ve 
bu iki seçim nedeniyle uygulanan, daha 
önce militanca uygulanan ekonomik poli
tikadan taviz de verildiği için, Türkiye, 
enflasyonda bugünkü tabloya ulaştı. Bu 
nedenle biz, bugün Türkiye'yi, tekrar 24 
Ocağa dönmüş, 24 Ocağın tedbirlerini 
tekrar alır hale gelmiş durumda görüyo
ruz. Bu, aslında doğal; çünkü, 1983'te Sa
yın özal Başbakan olduğunda, ekonomide 
bizce pek önemli bir hazırlık yoktu, ta
mamıyla IMF'nin reçeteleri uygulamaya 
konuldu. Ama bünyeye uymayan bu uy
gulama, sonunda Türkiye'yi bu hale ge
tirdi. Çünkü, IMF reçeteleri uygulamaya 
konulurken, asıl yapılmak istenen, öyle 
günlük çözümlerle günü, ayı, yılı kurtar
maya çalışmaktı. Giderek, bir şey oldu 
Türkiye'de - demokratik ortam henüz ger
çekleşmemişti 1983'lerde- giderek ortam 
demokratikleşti, işçiler, çalışanlar yavaş 
yavaş sesini çıkarmaya başladı, 12 Eylül' 
den kalan yasalar yavaş yavaş etkilerini 
ortadan kaldırdılar, enflasyonu kontrol et
me olanağınız büyük ölçüde ortadan 
kalktı. 

Bütün bunları şunun için söylüyorum : 
1 trilyonluk ek kaynak yaratacağı söyle
nen, ek kaynak yaratması beklenen bu 
tasarı, halkımıza yeni yükler getirecektir 
ve hep söylediğiniz bir şey var, yine onu 
tekrarlamak istiyorum, çağ atladı dediğiniz 
Türkiye bu şekilde çağ atlamaz. 

Türkiye, metal işçisine 120 133 lira 
vererek çağ atlamaz. Metal işçisine, ingil
tere 1 milyon 521 bin lira veriyor, Batı 
Almanya 1 milyon 507 bin lira veriyor. 
Türkiye kimya işçisine 96 363 lira veri-
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yor, İngiltere 732 bin lira, Batı Almanya 
1 milyon 221 bin lira veriyor. Belediye iş
çisi Türkiye'de 60 388 lira alıyor, ingilte
re'de 1 milyon 86 bin lira, Batı Almanya' 
da 1 milyon 600 bin lira alıyor. Türkiye 
bu düzeye geldiği zaman çağ atlar; tele
fonla, telgrafla bu iş olmaz. Telefonla bu 
iş olsaydı, telgrafla bu iş olsaydı Osmanlı 
İmparatorluğu yıkılmazdı. Abdülhamit 
devrinde telefon girdi Türkiye'ye... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstan
bul) — Telefon girdi, telgraf değil. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 
Telgrafı geri aldım. 

Televizyonla, telefonla çağ atlanmaz, 
Abdülhamit... 

ÜNAL AKKAYA (Çorum) — Şapkaya 
la atlanır, şapkayla (!) 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 
Şapkayı gösterdiler mi kaçıyorsunuz; ama, 
şapka sahibi orada. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Efendim, lütfen söz at
mayalım hatibe. 

Sayın Akkaya... 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 
Müsaade edin bitireyim. 

Şunu söylemek istiyorum : Artık, sınır
lar kalmadı. Hep övünerek, «dünyada eko
nomik sınırların kalmadığı» söyleniyor ve 
biz de Avrupa Topluluğuna girmek isti
yoruz. Diyoruz ki, «yabancı sermaye Tür
kiye'ye gelsin.» Yabancı sermayeyi Tür
kiye'ye getirdiğiniz zaman, elbette onların 
ürettikleri satılacaktır. Telefon fabrikasını, 
televizyon fabrikasını, video fabrikasını 
Türkiye'ye- getirdiğimiz zaman, onu en ge
niş şekliyle destekleyeceğiz ve pazarlaya
cağız; her eve girecek onlar. Bakın, Co-
ca - Cola Rusya'ya girdi, Pepci - Cola 
Çin'e girdi. Artık demirperde bile Batı
nın tröstlerinin girmesini engelleyemiyor. 
Onlarla çağ atlayanlayız. 

BAŞKAN — Sayın Gürseler... 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 

Çağ atlayabilmemiz için bizim, Türk hal
kını, Türk işçisini şu seviyeye çıkarma
mız lazım; aldığı gelirle yaşayabilir hale 
getirmemiz lazım. 

Bağlıyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 

Hatırlamanızı rica edeceğim; Günaydın 
Gazetesinden bir örnek vermek istiyorum: 
İki tane fotoğraf vardı. Bir tanesinde, ka
saptan aldıkları kemiği kaynatıp, üzerin
deki eti kemiren işçi ailesi; öbür tarafta 
da... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstan
bul) — Montaj olduğu anlaşıldı. Montaj, 
montaj... 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 
Öbür tarafta da, çocuğunun sünnet düğü
nünde 100 milyon lirayı saba niyetine yer
lere atan kuyumcu... Bunlarım ikisi de 
Türkiye'nin gerçeği Sayın Başbakanım. 

BAŞKAN — Sayın Gürseler, süreniz 
dolmuştur. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 
O adam 100 milyon lirayı yere atıyorsa, 
çağ atlattıklarınız oralar; çünkü, Türkiye' 
deki enflasyonist beklenti ile elinde bulu
nan büyük ölçüdeki altını saklayan o 
adam çocuğunun sünnet düğününde 100 
milyon lirayı yere atacak hale geldi; ama 
işçiyi de kemik yalayacak hale getirdiniz. 

Saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Gürseler. 

Şahsı adına, Nuh Mehmet Kaşıkçı; 
buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakika Sayın Kaşıkçı. 
NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) 

— Sayın Başkan, muhterem üyeler; ko
nuşulan madde bir cümleden ibarettir ve 
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gayetle de açık. Hükümete, vergi mikta
rını 10 katma artırmak için yetki veriyor. 
Coca-Cola ile Pepsi-Cola ile 24 Ocak 
kararlarıyla, Batı ülkelerindeki belediye 
işçilerinin aldığı ücretlerle zerrece ilgisi ve 
ilişkisi yoktur. 

Saygılarımı sunarım. (ANAP sıraların* 
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Saym 

Başkan, sahsım adına söz istiyorum. 
MEHMET KAHRAMAN (Diyarba

kır) — Saym Başkan, şahsım adına söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade eder 
misiniz? Şahısları adına azamî iki kişiye 
söz verebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi Sa
yın Kaşıkçı idi; söz verdik, hakkını kul-
(Ianmıştır. Şu anda, ŞHP'den Sayın Rıza 
Yılmaz ve Sayın Mehmet Kahraman; 
Doğru Yol Partisinden de Sayın İbrahim 
Demir söz istemişlerdir. 

Sayın Rıza Yılmaz İle Mehmet Bey 
aralarında anlaşırlarsa bir tanesine söz 
vermek durumundayım. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Söz hak
kımı Mehmet Beye devrediyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kahra
man. 

Sayın Kahraman, süreniz 5 dakikadır. 

MEHMET KAHRAMAN (Diyarba
kır) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Sayın Başkan, Yüoe Meclisin değerli 
üyeleri; gerçekten, üzerinde görüşme yap
tığımız madde çok kısa; ama bu madde
nin getirmiş olduğu sonuçlar çok ağır. 

«Türkiye çağ altladı atlamadı» tartış
ması, günümüzün konusu. İster çağ atla
mış olsun, ister çağın içinde olsun; çağ, 
bütün kurum ve kurallarıyla atlanır, ça
ğın gereksinimleri yerine getirilerek atla
nır. 

Ekonomide çağ atlama olur, hukukta 
olur ve kaDkınmada olur. Modern hukuk
ta, hukukun hiçbir dalında idareye ve 
hukuku uygulayan yargıçlara, hiçbir za
man, hiçbir dünya devletinde bu kadar 
yetki tanınmamıştır. Ceza hukukumuzda 
dahi, yargıçlarımız, yasalarımızda belirti
len cezanın tabanından olmak üzere uy
gulamaya başlarlar; ancak, fiilde tekerrür 
ve ağırlaştırıcı durumlar sözkonusu ol
duğu zaman, bunda takdir yetkilerini kul
lanarak ve Ceza Yasasında belirtilen aza
mî haddi bir misli artırmak suretiyle uy
gulamaya geçerler. 

Şimdi Meclisimizde görüşülmekte olan 
Eğitim, Gençlik, Spor ve - ben hepsini 
saymayacağım. Saym Bakanım biraz ev
vel diğer arkadaşlarımızın bu kanunları 
saymalarına sitemle kendileri de saydı
lar, ben hepsini saymayacağım; şu ana 
kadar görüştüğümüz yasaları sayacağım -
Sağlık Hizmetleri Vergisinin İhdası Ya
sasıyla Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanu
nu ve Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanu
nunun görüştüğümüz 15 inci maddesine 
gelinceye kadar şu hususlara rastladık: 
Eğitim, Spor ve Sağlık Yasasında, Ba
kanlar Kuruluna, belirlenen tarifeyi 10 
katma kadar çıkarma yetkisi veriyor. Bu 
maddede Maliye ve Gümrük Bakanlığı
na yetki veriyor ve şöyle diyor: «Bakan
lık uygun gördüğünde maddede gösteri
len asgarî haddi uygulayabilir.» Demek ki, 
Meclisin onayından geçmiş bu madde ile 
oylamaya biraz sonra sunulacak olan 15 
inci madde arasında da bir çelişki var. 
Buradan geçen yasaya göre, Bakanlık uy
gun gördüğü takdirde asgarî haddi kul
lanacak... Demek ki, Bakanlığın takdir yet
kisi, bu asgarî haddindeki grafiğin orta 
kısmından başlayacak. Yani, filtreli siga
raya getirmiş olduğu 100 lira biriminden 
değil, en azından 200 liradan başlaya
cak, 10 katına kadar götürebilecek... 
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Şimdi, 15 inci maddemizde de Ba
kanlığa, yine idareye 10 katma kadar çı
karma yetkisi veriyor. 

Şimdi bu tablolara baktığımızda, ko
nuşmacı arkadaşlarımızın da belirttikleri 
gibi, belirlenen tablolarda, dargelirlinin, 
esnafın, şoförün sırtına yüklenen vergi, 
tablodaki asgari haddiyl© de zaten ağır 
gelmekte. Bunu, Bakanlık veya idare 10 
katına çıkardıktan sonra, kendisinin al
mış olduğu aracının yarı fiyatı miktarı
na kadar yıllık bir vergi yüklemiş ola
cak. 

Ayrıca, Bakanlık, esnafın veya hal
kın elindeki aracın birinci sınıf lüks, ikin
ci sınıf lüks veya üçüncü sınıf lüks olup 
olmadığını da takdir edecek. Bunun bi
rinci sınıf, ikinci sınıf veya üçüncü sınıf 
lüks otomobil olduğunu takdir ettiği za
man, buna belli nispetlerde tarifeler uy
gulayacaktır. 

Sanıyorum, birçok parlamenter arka
daşımın kullandıkları araçları, yerli araç. 
Bugün, Doğan ve Renault otolar bir 
lüks araç sayıîmakta; ama, kaçıncı dere
cede lüks sayıldığını Sayın Bakanlık ve 
Hükümet açıklamamıştır. Yarın arkadaş
larımın alacakları araçların veya halkın 
alacağı bu araçların birinci sınıf lüks ol
duğu takdir edildiği takdirde, uygulana
cak olan vergiyle ve bir de Bakanlığın 
bunun 10 katına çıkarabilecek veya 3 - 4 
'katını uygulayabilecek alım vergisini ve 
kullanma vergisini uyguladığı zaman, o 
insanın, o halkın sırtına yüklenen yükün 
ağırlığını hepimiz takdir etmekteyiz. 

Bu bakımdan, modern hukukta, ida
reye, hiçbir zaman kendi kendini fren
leme yetkisi verilmemiştir. Modern hu
kukta, siz bana idare olarak yetki verin, 
ben kendi kendimi frenleyeceğim diye, 
bir sistem yoktur; modern hukukta oto-
limitasyon sistemi yoktur. 
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Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 

Kahraman. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 

Başkan, soru... 
BAŞKAN — Soru sormak isteyenleri 

'müsaade ederseniz tespit edeyim : 
Sayın Rıza Yılmaz, Sayın İbrahim 

Demir, Sayın Mustaifa Yılmaz, Sayın Ve
li Yıldırım, Sayın Turban Hırfanoğlu. 

Soru tespit işlemi bitmiştir. 
Değerli arkadaşlarım, soru kısa ve öz 

olmalı; özellikle bunu hatırlatıyorum. 
Sayın Rıza Yılmaz; buyurun. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, Sayın Bakanım; bilinen kanun 
tasarısının görüşmekte olduğumuz 15 inci 
maddesi ile vergi maitra'hını 10 katına 
kadar artırmayı Bakanlar Kuruluna yet
ki olarak Yüce Meclis devrediyor. Oysa, 
vergi miktarlarını artırmak bir yasama 
işlemidir. Yüce Meclis böylesine önemli 
bir konuda yasama yetkisini devretme 
durumunda bırakılmamalıdır. Yüce Mec
lisin yasama yetkisini Balkanlar Kurulu
na devrediyor olması, kuvvetler ayrımı 
ilkesine ters düşmüyor mu? Bu madde 
bu şekliyle Anayasaya aykırı değil mi? 

İkinci sorum... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKILI İLHAN AŞKIN 
(Bursa) — Okuyamadı, okuyamadı... 

RIZA YIUMAZ (Arakana) — öku-
ımadum arkadaşlar, ftsıtıersıetniiz maddeyi 
de okurum... Yani, Komisyon böyle der
se, yasayı okıuırum. Yiıne ben buma uy
muyorum. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen arka
daşımıza müdahalte letmıeyellim. 

Sayın Yıilknaz, buyurum devam edim. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — (Bakan
lar KuaıuBu, acaba, buıgüın yüzde 6011ar 
'dolayımda seyreden enflasyonun 10 ka-
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'tmıa kadar arıtacağını, üçllii rakajmlllara 
tırmanacağı yanlı yüzde <600'!llere çıkaca
ğımı hesaplayarak mı, geleceğe yönelik 
biir ıtedlhir otamak mı 10 katına kadar 
artırıma yetkisıi liıstüyor? • Eğer böyle 'Jse, 
ge'Jeoek yı&nda 'enflasyon Ibu denece 
yükstebcdkse; çünkü biiız, öyle sanıyoruz-
ki ve geçtiğimiz yıllarda 'yaşadığımız 
olayllar faiz» böyle düşiünmıeye zorluyor... 

BAŞKAN — Sayın Yıı'Jmaz, başlan
gıçta rîoa elıtüım; sıiız fikriınizii âfade etme
yim, sora sorun İlültfen. 

RIZA YIUMAZ (Ankara) — Eğer 
enflasyon bu hıızila yükselir, Ibu tbekllen-
Itiilerıiın (boyutlarıma ulaşırsa, ülkemizde, 
'emeğiyle geçinen linsamlar, ücneltiylıe ge-
çjinırnek zorunda allan liırnsamHaomızın üe-
retâıeruindeki! aıntaış oranları da, Sayım Baş
bakanın sürekli ykııelediği gibi, enflas
yonun üzeriinde olllaıcak mıdır? (ANAP 
sıra'îarımıdan «iNe alakası vıar» seslleri) 

BAŞKAN — Lütfen..., 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Arka
daşlar, yaıniL. 

Sayım Başkan, dün konuşurken, arka-
daişllar, llaf atmayın, potamıik yaparsanız, 
polemikten (hoşlanırum, iben de poılemıik 
yaparım dediim... (ANAP sıralarından 
ıgfürtülltlüiller) 

(BAŞKAN — Uütıfen müd!aihaı'je 'etme
yelim ©fendim. 

'RIZA YILMAZ (Ankara) — Bağlı-
- yordum, teşekkür edenim, djyeaek'tiım... 

BAŞ'KAN — Sayın Yılımaz, fikrânlizi 
beyan etmeydin, soruları sorun lütfen., 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Bakın, 
bağllıyorum diyecektim; arnıa... 

BAŞKAN — Bırakmıyorlar değil mii? 
(Ben de onları likaız ediyorum. 
RIZA YIUMAZ (Ankara) — Te

şekkür edenim efeındim. 
(BAŞKAN — Ben de 'teşekkür ede

nim. 

(Sayın Demir, buyurun. 
'İBRAHİM DEMİR (AmûaTJya) — Sa

yın Başkan, usul1 mümkünse, sorum isıtıer 
iisıtemez... 

BAŞKAN — Hayır mümkün değiıî, t 
efendim. 

1ÜBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Sayın Başkan, görüşmekte olduğumuz 
malûm tasarımlın; yani, Eğiıtiım,.. (AiNAP' 
sıralarımdan gürlü'Jtlüller) 

Iİ1HİSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) 
— Iışii gaıymii oiddıiye allıyor. 

MEHMET GEDİK (IBuraa) — Sayın 
Başkan llüıtfen... 

BAŞKAN — :Sayın Demıitr, İben rica 
'ödİıyorum; lütfen... 

Arkadaşlar, liütfen mlüdahalle etmıeye-
llİm. Sayın Gedik, lütfen..,. Sayın Demir, 
ben rica ediyorum, kısa ve öz olsum; çok 
rliba ediyorum. 

Buyurum, 
İBRAHİM DEMİR (Antakya) — Sa

yın .Başkan, sorularım olllaıcak; ancak ISa-
ıyın Bakandan önce zaltı alilimize sormam
da ibiır malhızur <var mı biliniliyorum? 

BAŞKAN — Efendim, soruüar zaten 
Başkanlığa ıbitaben soruluyor. 

İBRAHİM (DENDİR (Antalya) — 
Bir liızalhten sonra, cevabı sizden aıl!mak 
üzere size soınmamda bOr mahzur var mı? 

BAŞKAN — Hayır, o ımlümkün de
ğil liıştbe, , 

İÖRAHİİM DEMlİıR (Arataıflya) — Sa
yın Başkan, hakkında fcomuışımak zorun
da olduğum kanun tasarısının, iburada, 
•allltıında, Tıünkiye Cumihurıiyetliı Baışlbaka-
mımım, BafcamDarımın imzası bulunan bu 
'tasarınım adımı zikretmem maihzurllu mu? 

BAŞKAN — Hayır, değil tabiatıyla; 
ama.., 

IIBRAHİM DEMİR (AntaDyaı) — O 
hailde, bırakın da bu (hakkımı kullkna-
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yım Sayın Başkan. (DYP SKraDarından 
ailfcışlıar) 

BAJŞKAN — Efendim, olay şu: Uzun 
zamandan Iberâ (bu kamun tasarısı üzerin
de görüışüyoıruz. Bir d!e, (bu kanun tasarı
sı fbasılııp sayım üyelere dağıtılmış. 'Her
kes Hasarının adını ıbilyor. Bunu tekrar 
'teıkraır, ısraırilla... (DYP sıralarından «unu
tuyorlar» sesilerii) 

Hayır, hayır, ben sanmıyorum; tek
rar etmenin bir yararı yok., Kaldı ki, 
iburada olianOar, sadece ANAJP Grubun
dan olan mlilDatvekilliı arkadaşlKaomıiz: de
ğil, sayın SHP'ılıi ve Doğru Yol Paıritili 
arkadaşılîar da var. Bu [itibarla, ımlüm-
fcün olduğu kadar kısa, öz ve makul 
aliciler liçeniısı'nlde Iharelket etmenizi rica 
ediyorum. 

Buyurun efendim. 
İBRAHİBM DEMtR (Antalya) — 

Hay hay Saıyın Başkan, hu tasarının 
haışhğı lüle sımıriiı oknak üzere makul) ol
mak üzere soruOarıımı soruyorum. Sayın 
Başkan, görüşmekte olduğumuz Eğiş
ti Jm, Gençllik... '(ANAP sıralarından gü
rültüler) 

NUH MEHMET KAŞIKÇI ((Kayse
ri'.) — 'MediiısDe alay ediyor... 

BAŞKAN — Efendim, müsaade bu
yurum..„ 

AHSAN NURİ llaFKAYA (Ordu) 
— Sayın Başkan, Mecliste istihza yapıl
maz. Giddî oteun. Gayri ciddî hareket
lere müsamaha gösıtermıiıyor. (ANAP sı-
raıîarından götfülHtlüılbr) 

BALKAN — M'üsaade huyurun efen
dim. 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Sayın 
Başkan, 19 sıra sayılı difydbiılür. 

BAŞKAN — Siz arkadaşı tahrik et
meseniz, o, o şekillide hareket etmeye
cek. Ben, riıca ediyorum, lütfen müsaade 
huyurun. f̂DYP saralarından aükışliar) 

Buyurun Sayın Demir. 
İBRAHİM DEIMİ3R (Antalya) — Sa

yın Başkan, bizler İburada şu anda Tür
kiye Cumhuriyeti Büyük !M;iıl>!lat Medliısi-
nim milİatvekiilerii olarak çok oiddî bir 
'iş yapıyoruz. Yaptığımız ıiş, kanun yap
maktır. Kanun yapmak ciddî ıbir u'ştir. 
{KVNAİP ısıraîarındaın güırülDbüılbr) Arlka-
daştöarıırnım, bu ciddiyetle layık sekide 
davranmalarını rica ediyorum. 

BAŞKAN — 'Mutlaka efendim, bilziım 
gayretimiz de bu lis/üikatmabte tabiî; bu
yurun. (Gürü'iijüllıer) 

'Buyurum lütfen. 

ÜBRAOİIM DEMİİR (Antalya) — 
Sayın Başkam, (müsaade ederseniz, kanun 
ibaşjDığımı hızla (bir sekide okuyayım. (Gü-
rüılltüBer) 

Sayın Başkan, görüşmekte olduğu
muz, EğJtiim, 'Gençlik, Spor ve Sağlck 
HizrniötDerıi Vergiisiiinim lihdası illle 3074 
Sayılk Akaryakıt Tüketimi Vergisi Ka
nunu, 197 SayılHı Motorlu Taşıtlar... 

(BAŞKAN — Sayın Demir,- elliınizi ce
bimizden çıkarır mısınız?.. Buyurun. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Özür diterim Saıyın Başkan. 

Görüşmekte olduğumuz Eğiıtiim, Genç-
l'ik, Spor ve Sağlıık Hizmetleri Vergisi-
nin.,.. I(ANAP sıraDanmdan gürülltüler) 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşımız 
çaibuk çalbulk lOİkıuyor, sorusıuna geçmek 
istiyor, lütfen müsaade edin. (GürüMü-
lıer) 

Sayın Gedik, yerinize oturun; (mü
dahale ebmemizii) istemiyorum. 

Kanunun adını öğrendik, sorunuza 
geçer misiniz lütfen?.. 

Buyurum Sayın (Demir. 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 

(Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağluk Hizmet-
teri Vergiısıioin İhdası dille 3074 Sayıl1! 
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Akaryakıt Tüfcetliım Vergilisi Kanunu, 197 
Sayılı (Motorlu TaşıltSar Vergisıi Kanunu, 
131*8 Sayılı Finansman Kanunu, 193 Sa
yılı Gellitr Vıerigiisıi Kanunu, 213 Sayılii 
Vergi 'Usul! Kanunu, 6183 Sayılı Anime 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun ve 492 Sayılı Harçlar Kanununda 
Değiışflkliilkıler Yapılması ve Bu Kanun
lara ©azı Hükümler İEMenmesiine Dair 
Kanun Tasarısıının, komisyon raporuna 
göre 16 ncı, daha sonraki dıeği "İşitkiİLlkier-
den sonra 15 inci madde olarak görüş-
ımekte olduğumuz ve 197 sayıllı (Motorlu 
Taşıltılar Vergisi Kanununun 3088 sayıliı 
Kanunun 6 ncı maddesiyle değiışıtıiırıillıen 
10 uncu maddesini aşağıdaki şekilde 
değiştiren, ihu kanunun... 

H. SABRI KESKİN l(Kasitamonu) — 
Soru mu soruyor ıbu, Sayın Başkan? 
((OiiriüiBüüJiea-) 

SAUH SÜMBR (Piyartbakır) — Ne 
bağırıyorsun sen ikide ıbir? 

BAŞKAN — Lütfen yerinize oturu
nuz... İSayın milletvekilleri, lütfen otu
run... ((GüırıüCittüÜier) 

İBRAHJİM DEMİR (Antalya) — 
5 ve 6 ncı maddeleırkıde yer alan I, 11, 
III ve IV sayılı tarûıfeDerdellci vergi rnik-
tarıını 10 katına (kadar arttırmaya Ba
kanlar kuruluna yeltfci veren dıüzerilleme-
de ıbiırçok husus mulglalkltır, açıktır. 

Ayrıca, ıbu düzenleme, kanaatliımce... 

BAŞKAN — Sayın Demiır, 'fikrinizi 
Ibeyan ötmeyin, soru sorun ıDüıtfen. 

İBRAHİM ÖEMIİIR (Antaülya) — So
rumun anUaşıllması liçin ibunu sormak 
zorundayım Sayın Başkan. 

H. SABRI KBSKtffN «Kastamonu) 
— Bir hakkın suiıist'ımai var burada Sa
yın Başkan. 

IBAŞKAIN — Efendim, biz de, (hak
kın suiisıtiJmaılj edilmemesi' için dilimizden 
gefflerui 'yapıyoruz, ama... 

SALİH SÜMER (Piyarbakır) — Dı
şarıya atın Sayın Başkan. 

BAŞKAN — (Buyurun (İbrahim Bey. 
IIİBRAHİlM DEMİR (Antalya) — 

Burada ibitr yetlkıi meselesii 'yok mudur? 
Verlgi koymak yetkisi Yiüce Meclise ait 
hütr 'yetkiyken, (bu yetkinin hür düzenlle-
mıe ti&e Bakanlar KuruDuna devri söz ko
nusu değil! imidir? 

©ASKAN — Efendim, ıbu soru so-
ruMu; devam edin, çabuk ollun lütfen. 

İBRAHİM DEMİR (Antakya) — Be
nimi asili sorum şu Sayın Başkan': Bu yet
ki devrinin anayasalK dayanağı nedıir? 
Anayasamıza göre, kimse, menşıeini Ana
yasada 'bulmayan ıbir yetkiyi kullanama
yacağına göre, hu ıbiır Anayasaya aykı* 
ırıılık değil midir?.. 

Ayrıca, ıbu maddeye aıtııf>ta butaıan 
ıbazı tabllolaırda yer alan Ibazı ırakamlar 
'beli oranlarda artunlmıştır; ancak, dana 
önceki düzanıllemede yer alan rakam-
Mrın... (ANAP sıralarından «Biraz su 
gönder Sayın Başkan» sesleri) 

BAİŞKAN — Göndereceğim zama
nı geHlince, 

İİİBRAHllM DEMÜR (Antalya) — 
Evet, daha önceki düzenlemede yer alan 
'rakamlar... 

BAİŞKAN — İbralhim Bey, afifiedersi-
niz, soru sormuyorsunuz; lütfen fcısa'U-
taJım. Tamam, tablolarda aritırıkms, 
doğru. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Soru soruyorum... 

BAŞKAN — Tamam, devam edin 
efendimi. 

»İİBRAHİM DEMİR l(Anfta3ya) — 
Artış oranlarını merak ediyorum. Çün
kü, daha 'önceki 'tablolardaki rakamların 
ne ollduğu huırada bdH değMiır. Acaiba 
ıbu 1, 2; 3 ye 4 üncü 'talbliollarda yer allan 
'rakamllardaki artış oranları yüzde olarak 
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mediır, Sayım Balkan hu hususa cevap ve-
ıröbiıMer tmi? Bu aintış oranları nedir?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, sağ 
olun. 

Sayım Mustafa Yılknaz, ıbuyuruın; kı
sa ve IÖIZ soru ışekHıJnıde llütfem. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) 
— Benlim somacağım soruıllanm büyük ıhiır 
kısmımı arkadaşım Rıza Yıtoaız sordu. 
Yatınız kısa 'bir sorum olllacak. 

(Maddede, «10 kalt antınllkr» denilmek
tedir. (Niçiın ılO kat veya 5 fcatt düşiinü-
ıliüır kölliımesiı konmadı? Çağ •atlamayı dü-
'şumen ıbür ülkede Sayın Bakanlarımız -ve 
Sayım ©aşlbalkamımıızım 'tayinliyle, olla kıi 
dedikleri doğru çıkar da, ülfcemıiız çağ 
ıa)tlarsa; 'tekrar ıbu kanuna «10 kalt, 5 kat 
düşünülür» kellimellerıi konacağına, şim
diden konsa da, ibuına liı'Jeride üüzuım kalk
masa?.. 

IBu birincil soruım. 
îkiınıclıslr, mliıyıe 10 kalt denmiş?.. 

IBAŞjKAN — <d0 kat» denmiyor da, 
dikkati okursanız, «10 katına kadar» di
yor; 1 de aritıiraiblûir, 2 ide oüiaibiılr, 3 de 
olabilir. 

MiUSTAFA YILMAZ /(Gaziantep) 
— Niye ama, ımiye?,. ıNiiyıe 15 kat oılma-
mış da (üst sınır, 10 katta ıtutulirnuış? Onu 
merak lediiyoruımı. 

ÎBAŞKAN — Tamam efendilm, teşek
kür edenim, sağ olum. 

Bayım Velli Yıldırım; buyurun. 

ORHAN VELİ YILDIRIM ı(Tumoe-
ıliı) — Bayım Başkanım, soracağım soınu-
yu arkadaşlarım sorduğu (içim, Yüce 
Meclisim zamanımı da 'fazla allmamıak 
ııçiın, soruyu sormaktan sarfınazar edi
yorum. (ANAP sıraliaırımdan , «Bravo» 
ısesiBeri, alfcışllar) 

İBAŞKIAN — Teşekkür ederim, çok 
'teşekkür ©derim. 

Bayım Turhan Hırfanıoğiu; buyu
run ©fendim. 

TURHAN eiRFANOĞLU (iHa-
(tay) — Sayın Başkan, Iben de 3 soru 
soracaktım, yalınız !2'si;ni arkadaşlarım 
sordular, 1 soru soracağım. 

Görüşmekte olduğumuz rnıallum ka-
nuınum 15 imci maddbs'mdeiki, 3088 sa
yılı Kanunun 6 ncı maddesiyle değiş
tirilen ve bu kanunun 5 ve 6 ncı mad
delerimde yer alan - Sayım Bakanım her
halde diniliyor - I, II, III ve IV sayıih 
tarifelerdeki vergıi miktarlılarımı hangi, ge-
nekçıeylie 10 kalt oı'Jaıralk ıbeiiırliedier? 

/ÜkJnois», İ5 imci maddede, 3088 sa
yılı Kanumun 6 ncı maddesiiıy'ile değiıştliıri-
1ten ve «IBu; kanunun 5 ve '6 ncı mad
delerimde yer atan I, II, Mil ve IV sayılın 
tarifelerdeki vergi) ımıitatarlarınıı 10 kat 
arttırmaya iBıakanlar Kumulu yetkilidir» 
demiyor. Bakanlar Kuruülumun Ibu kadar 
ağır bir 'vengîyi kendiı yetfcltsıimde topHla-
maşımı uygum görüyor mıuısumıuız? IBu yet-
kiltarliı miiçin Yüce Medllıse Ibırakrnadımıız? 

IBAŞKAN — Teşekkür edenim Sa
yın IHırıfanliıoğlu. 

Soru sorma iışliemii Ihiıtımıiştir.. 
IBuyuırum Sayın Bakarı. '(ANAP sı

ralarından «Yazılı, yazıllı» sesıllanil) 
Efendim, bu tamarnen Sayın Baka

nın takdirine ailt. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHJMIET KURTOEBE ALPTEMOÇllN 
(Bursa) — Saiyın Başkan, çok değerli 
miltotvekil'leri; değerli arkadaşHarımım 
sorduğu sualler genellikle iki noktada 
'tapdanıyar. Bir tanesi, bu artırma yet
kisinin yasal dayanağı nedir? İkimciisi, 
neden on kat seçildi de başka bir rakam 
seçilmedi? 

Sayın Rıza Yılmaz, «vergi matrahı» 
dedi. Balhsettiğirriiz şey vergi matrahı de-

— 414 — 



T. B. M. M. B : 37 18 . 3 . İ988 0 : 3 

ğil, yengilerin, kendileri; bu tarif elerde 
yer alan değerleri 10 katma kadar ar
ıtılma hadisesi. Bunun yasal dayanağı, 
Anayasamızın 73 üncü maddesinde var. 
73 üncü madde vergi ödevini anlatıyor. 
Birinci ve ikinci paragraf, kimilerin ver-. 
Igi ödemelkllıe yükümlü olduğunu ve vergi 
yükünün amacını anlatıyor; üçüncü ve 
dördüncü paragraflarda ise şöyle deni
yor : 

«Vergi, resim, harç ve benzeri malî 
'yükümlülükler kanunla konulur, değiş
tirilir veya kaldırılır. 

Vergi, resim, harç ve benzeri malî 
yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve 
indirimleriyle oranlarına ilişkin hüküm
lerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşa
ğı sınırlar içinde değişiklik yapmak yet
kisi Bakanlar Kuruluna verilebilir.» 

Anayasanın 73 üncü maddesi, alt ve 
üst sınırlarını .tespit dtmek şartıyla, Ba
kanlar Kuruluna değişiklik yapmak yet
kisini verebildiğini ifade etmektedir. Ya
sal (dayanak buradadır. 

Ş'îmdi burada, (I), (II), (III), (IV) sa-
yıllı tarifeler alt sınırı gösteırımektedir; 
<oon kata kadar artırma»' ifadesiyle de 
üst sınırı tespit etmiş vaziyetteyiz. O hal
de, Anayasanın 73 üncü maddesinin 
üçüncü ve dördüncü paragrafları gereği 
yerine getir ilmekte ve Bakanlar Kurulu
na Anayasanın 73 üncü maddesi parag
rafları gereğince bir görev verifaıeklte-
dir; bu tarife gereğince, «Sen, on katına 
kadar artırma yetkisine sahipsin» denil-
•mekltedir. Yasal dayanak budur. (ANAP 
sıralarından «Anladınız mı?» sesi) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Teşek
kür ederim Sayın Bakan. 

O anlayışsızlık, arkadaşımıza has bir 
şey. Ben, burada Sayın Bakana teşekkür 
©diyorum. 

BAŞKAN — Lütfen... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCBBE ALPTEMOÇİN 
ı(Bursa) — Sayın Başkan, çok değerli 
mile'tvekMeri; hakikaten burada çok cid
dî bir olayı yaşıyoruz, burada bir kanun 
yapıyoruz. Yüce Meclisin çatısı altında 
Ibu kadar ciddî bir olayı gerçekl eşiti ren 
arkadaşların, herhangi bir şekilde' ciddi
yetsizlik veya anlayışsızlıkla itham edil
mesine şahsen ben katılamıyorum. 

ıDeğerll arkadaşlarım, «Enflasyon on 
kat arıtacak da onun için mi bu on kat 
rakamını seçtiniz?» diye sordu arkadaş
larımız. Aslında, Anayasanın ilgili mad
desi gereğince, bu artırma yetkisi alın
mak suretiyle, sık sık yasama organının 
karşısına gelip kanunda değişiklik yapıl
mak istenmemektedir. Bu yetki, Anaya
sa çerçevesinde Bakanlar Kuruluna ve
rildiği takdirde, günün koşullarına uygun 
olarak Bakanlar Kurulu bu tarifelerde 
değişiklik yapabilecektir. «On kat artı
racaktır» dememektedir, on katına kadar 
artırma yetkisi verilmektedir. Artırabilir; 
ne kadar artıracağını, Bakanlar Kurulu 
ıo günün şartlarına göre kendisi tespit 
edec ekltir., 

Efendim, bu vergiler, ismi üstünde, 
moltorlu taşıt sahipleri tarafından ödene
cek vergilerdir, ücretlilerle vesaire ile 
alakası yoktur; ama Sayın Başbakanı
mızın ifadesini, müsaade ederseniz bir ke
re de ben ifade etmek istiyorum: Biz ik
tidarda olduğumuz dönem boyunca, üc
retlileri enflasyona yenik düşürmeme ka
rarındayız. 

Böylece, Sayın Demir'in ilk sorula
rına, diğer arkadaşlarımın da; yani her 
iki Sayın Yılmaz'ın ve Sayın Hırfanoğ-
lu'nun soruları da aynı olduğu için, ce
vap vermiş oluyorum. 
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«Artış oranı nedir?» diyorlar. Bura
mda defalarca iiartışıldı, defalarca anlatıl
maya çalışıldı. Bu tarifeler, Bakanlar 
Kurulunca yılbaşından beri .uygulanma-
sına karar verilen tarifeleri kanuna ge
çirmektedir, herlhangi bir artış yoktur; 
(bu tarifelerde sadece, otobüs ve kam
yonlarda meydana gelen teknoloji ve ka
pasite artışlarını yansıtan ifadeler yer 
almaktadır, henhanıgi bir artış söz konu
su değildir. Yılbaşından beri uygulanan 
rakamlar nelerse, onlar tarifelerde yer
lerini almışlardır. Dolayısıyla, artış ora
nı yoktur. 

Sayın Hırfanoğlu'nun da suallerine 
(böylece cevap vermiş oluyoruz. «Bu ver
giyi toplamayı uygun görüyor musu
nuz?» diyorlar. Vergi yıllardan beri top
lanıyor, toplanacaktır, toplanmaya da 
devam edilecektir; uygun buluyorum 
efendim. 

Arz ederim Sayın Başkan, teşekkül 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Madde hakkında verilmiş önergeler 
var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi' 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısı
nın 15 inci maddesinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

iMADDE 15. — 197 .sayılı Motorlu 
Taşıtlar Vergisi Kanununun, 3088 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesi ile değiştirilen 
10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 10. — Bu Kanunun 5 ve 6 
ncı maddeleriinde yer alan (I), (II), (III) * 
ve (FV) sayılı tarifelerdeki vergi miktar

larını, her bir tarife ve tarifede yazılı 
her bir cins taşıt itibariyle üç (3) ka
tına kadar aritırmaya Bakanlar Kurulu 
yetkilidir.» 

Ali (Eser, 
'Samsun 

İbrahim Demir 
Antalya 

Şinasi Altıner 
Zonguldak 

Ertekin Duratürk 
İsparta 

İrfan Demiralp 
Samsun 

Ahmet 'Neidim 
Sakarya 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısı
nın 15 inci maddesinin iasan metninden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Şinasi Altıner 
Zonguldak 

irfan Demiralp 
Samsun 

Ali Eser 
Samsun 

ismail Köse 
Erzurum 

Mehmet Çakıroğlu 
Trabzon 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

önergeleri aykırılık sırasına göre tek
rar okutup, oylarınıza sunacağım efen
dim. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun tasarısının 
15 inci maddesinin tasarı metninden çı
kar rlmasıni arz ve teklif ederiz. 

irfan Demiralp 
»(Samsun) 

tve arkadaşları 

İBAŞKAN — Komisyon kaltılıyor mu? 
.PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANI KBMAL AKKAYA (Sam
sun) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MAUIYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇlN 
(Bursa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kalbul edenler... Kabul etme
yenler... önerge kabul edilmemiştir. 

ikinci önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısı
nın 15 inci maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmeısin'i arz ve teklif ederiz. 

MADDE 15. — 197 sayılı Motorlu 
Taşıtlar Vergisi Kanununun 3088 Sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesi ile değiştirilen, 
10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 10. — Bu Kanunun 5 ve 6 
ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III) 
ve (IV) sayılı tarifelerdeki vergi miktar
larını, her bir tarife ve tarifede yazılı 
her bir cins taşrt İtibariyle üç (3) katına 
kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetki-
fidir. 

Ali Eser (Samsun) 
ve arkadaşları 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Katılıyoruz efendiim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇlN 
(Bursa) — Katılmıyoruz. 

iBAŞKAN — önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
önerge kalbul edilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Fuat Afta-
lay ve arkadaşlarının, maddenin fıkra 
fıkra oylanmasına dair bir teklifleri var
dır. Ancak, malumunuz olduğu üzere, 
madde tek fıkradan ibarettir. Bu sebeple 
bu önergeyi işleme koyamayacağım. 

Madde üzerinde görüşmeler tamam-
lanmışjtır. 

15 inci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum... Kalbul edenler... 

ılBRAHİlM DEMİR (Antalya) — 
Yoklama istiyoruz ,Saym Başkan. 

BAŞKAN — Etmeyenler... Madde 
kaibul ediillmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum : 
»MADDE 16. — 197 sayılı Motorlu 

Taşıtlar Vergisi Kanununun 2348 sayılı 
Kanunun 10 uncu maddesi ile değiş/tiri-
len 13 üncü maddesinin (c) bendi ve 
308S sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile 
değiştirilen (d) bendinin ikinci paragrafı 
ile maddenin son paragrafı aşağıdaki şe
kilde değişitirilrriiş ve maddeye (d) ben
dinden sonra gelmek üzere (e) bendi ile 
maddenin son paragrafından sonra gel
mek üzere bir paragraf eklenrnişitir. 

«cc) Noterler, trafik, belediye veya 
liman sicil memurları ile Ulaştırma Ba
kanlığı sivil hava vasıtaları sicil memur
ları gibi, taşıltüarın her türlü satış veya 
devir işlemlerini yapanlar, motorlu taşıt
ların her türlü satış veya devir işlemle-
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rini yapmadan önce, bu taşı'ölara ait o 
ıgiine kadar Ödenmemiş motorlu taşıtlar 
vergileri ile gecikme zamları, gecikme 
faizleri ve vergi cezalarının Ödendiğini 
gösterir belgeyi istemeye mecburdurlar.» 

»«Vengilsl ödenmemiş taşıtlara ait fennî 
muayene yapılamaz, denize veya uçuşa 
elverişli belgesi verilemez. Ayrıtça pul 
yapıştırılmak suretiyle vergisinin öden
diği tevsik edilemeyen taşıtlara ait Mo
torlu Taşıtlar Verıgtei, ödeme süresi geç
tikten en az 2 a)y sonra, Maliye ve Güm
rük Bakanllığınca TRT veya basın yo
luyla yapılacak duyuru tarihinden itiba
ren 15 gün içerisinde ödenmediği tak
dirde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usûlü Hakkında Kanun hüküm
lerine bağlı kalınmaksızın ve başkaca 
herhangi bir işlem yapılmasına gerek 
duyul'maksızın bu taşıtlar haciz edilmiş 
sayılırlar. Bu suremle toplu haciz kararı 
alınan taşıtlar, yoklamaya yetkili me
murlar tarafından, ilgili amme alacağının 
ödendiği tevsik, edilinceye kadar trafik
ken men edilirler.» 

«e) Motorlu Taşıtlar Vergisi taksit
lerinin vadesi geçtikten sonra, trafik za-
ıbıltası veya yoklamaya yetkili memurlar 
tarafından yapılacak denetimlerde taşı
tın ön camında taşıt pulunun bulundu
rulmaması ha'linde, bu durumu belirtir 
her tespitte, sö'zkbnusu taşıt puluna göre 
ödenmesi gereken vergi miktarının 1/4'ü 
nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. 
Ancak, iki tespit arasında asgarî 15 gün
lük sürenin geçmiş olması şarttır. Şu ka
dar ki; trafik zabıtası tarafından yapılan 
tespitlere istinaden tahsili edilen özel usul
süzlük cezaliarının % 20̂ si Türk Polils 
Teşkilatını Güçlendirme Vakfına .gönde
rilir. 

«Yukarıdaki (e) ve Cd) bentlerinde 
belirtilen zorunluluklara uymadan işlem 

yapanlar, ödenmeyen veya noksan öde
nen vergiler ile gecikme zamları, gecik
me faizleri ve vergi cezalarından, mükel
leflerle birilikte mütesel'silen sorumludur
lar. Ancak, bunlar sorumlu sıfatı ile 
ödemek mecburiyetinde kaldıkları vergi
ler dolayısıyla mükeltelflere rücu hakkına 
sahiptirler. >x 

«!Bu maddenin uygulanmasına ve 
Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vak
fına para göriderillmesine ilişkin usul ve 
esasları tespit etaeye Maliye ve Güm
rük Bakanlığı yetkilidir.» 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (İs
parta) — Efendim, grup adına söz isti
yorum, 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Sa
yın Balkan, maddeyle ilgili, şahsım adı
na söz istiyorum. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayse
ri) — Efendim, ben de söz istiyorum. 

MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) 
— Sayın Başkan, madde üzerinde grup 
adına, söz istiyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
ıBaşlkan, yazılı olarak talepte bulunmuş
tum, maddeyle ilgili olarak ben de söz 
istiyorum. 

.BAŞKAN — Efendim, maddemiz 16 
ncı maddedir. Siz ve daha önce söz iste
yen arkadaşlarımız 17 nci maddeye gö
re istemişlerdi. Onun için, söz isteyen ar
kadaşlarımızı yeniden tespit ediyoruz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, ben, size gönderdiğim pusulada, 
eski 17 inci maddeyi «Yeni 16» diye özel
likle belirterek söz istemişlbim. 

(BAŞKAN — Efendim zaten şimdi 
görüştüğülmüz madde eski 17, yeni 16 
ncı madde ölüyor. 

iSayın Moğultay, size, Sayın Aykon 
DoğanMan sonra söz vereceğim efendim. 

DYP Grubu adına, Sayın Aykon Do
ğan; buyurunuz efendim. 
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tSaym Doğan, süreniz 10 dakikadır 
efendim. 

DYP GRUBU ADINA ABDULLAH 
AYKON DOĞAN (İsparta) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; bu
rada uzun boylu konuşacak değilim. An
cak, vergi konusunda 'bize ters gelen bir 
'konuyu Yüce Meclise, Sayın Hükümete 
- Sayın Başbakanımız da buradalar - ve 
Sayın Maliye Bakanımıza bir defa daha 
aksettirerek, önemli sakıncalar gördüğüm 
bir konunun teknik olarak düzeltilmesine 
yardım etmektir. Bu maksatla söz aldım. 

Önce, vergi olayına değinmek istiyo
rum. Vergi kanunlarında değişiklik yap
mak zordur. Pek çok siyaset adamı «Ver
gi kanunlarında değişiklik yapmak, Ana
yasada değişiklik yapmaktan zorduo> de
miştir. Şimdi biz, bu zorluğu burada bir
likte yaşıyoruz. Neden zordur, bunu kı
saca açıklamak istiyorum. Çünkü, ikti
darların vergi alma konusunda sonsuz bir 
arzuları vardır. Anayasalarda vergilemey
le ilgili hükümler, iktidarları aşırı vergi 
almaktan frenleyen hükümlerdir. Muha
lefetin görevi de, iktidarı aşırı vergi al
ına konusunda frenlemektir. Burada yapı
lan bu tartışmaları bu şekilde değerlen
direrek olumlu bir yöne çekmek istiyo
rum. , 

Şimdi burada teknik 'bakımdan önem
li bir madde var. Bu maddeye geçmeden 
önce; aslında burada 1 trilyon deniyor, 
Sayın Bakan Komisyonda, bu vergi tasla
rının hâsılatını 700 milyar olarak takdim 
etmişti. Ancak, bu tasarıyla Hükümet bü
yük bir beklenti içinde olmalıdır ve zaten 
bundan dört sene önce, bakın bu kürsü
den, ANAP Hükümetinin Maliye Bakanı 
Yüce Meclise nasıl seslenmiş : «O halde, 
50 milyonu aşkın nüfusu barındıran bir 
Türkiye'de, ihtiyaçları giderek büyüyen 
bir Türkiye'de maktu vergilerle, harçlar-
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la, damga vergileriyle ülkenin ihtiyaçla
rını 'karşılayabilmeniz mümkün değildir.» 
Bunu !ben söylemedim, dört sene önce, 
bu kürsüden, ANAP Hükümetinin Ma
liye Bakanı söylemiştir. Bu tartıştığımız, 
uzun boylu mücadele ettiğimiz bu tasa
rıyla da pek fazla derde şifa olacak bir 
hâsılatı elde edeceğinize inanmıyorum. 

Değinmek istediğim bir husus var. 
«Anavatan Partisinin programında vergi 
ile ilgili ilkeler şunlardır» diyor o zama
nın Maliye Bakanı ve devam ediyor : 
«Vergi sade olacaktır, vergi basit olacak
tır, vergi ödemesi kolay olacaktır, ver
gi uygulaması kolay olacaktır, vergi ad 
valorem, verimli olacaktır.» 

Şimdi getirdiğiniz tasarıda bu vasıfla
rın hiçbirisi de yoktur. Yani burada vur
gulamak istediğim diğer bir husus da şu
dur : Ne yazı'k ki, Hükümet, kendi prog
ramına uygun bir tasarıyı da buraya ge
tirmiş değildir. 

Şimdi, 1 ncı madde üzerinde niye söz 
aldım? 

Değerli arkadaşlarımı, burada bu mad
denin 'bir fıkrası var, diyor ki : «Noter
ler, motorlu taşıtlara ait o güne kadar 
ödenmemiş motorlu taşıtlar vergileri ile 
gecikme zamları, gecikme faizleri ve ver
gi cezalarının ödendiğini gösterir 'belgeyi 
istemeye mecburdurlar.» Geneliyle ilgili 
görüşmede söz aldığım zaman şunu be
lirtmiştim ve bununla da ANAP Hükü
metinin iftihar ettiğini söylemiştim; neydi 
o olay? Olay şuydu : Gayrimenkul alım 
satımlarında Emlâk Vergisini aramıyor
dunuz. 

Ayrıca, Sayın Bakanın ve Sayın Baş
bakanımızın basın toplantılarında defa
larca şu sözlerini işittim : «Biz, vatanda
şın sözüne inanıyoruz. Gümrüklerden 
geçerken, Türk vatandaşının beyanına iti
bar ediyoruz, yabancının beyanına iti-
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bar ediyoruz.» Hakikaten bütün dünya
da bu uygulama var ve 19801i yılların 
önemli bir uygulamasıdır. Peki, şimdi 
soruyorum : Emlak Vergilerine getirdiği
niz bu uygulamanın, Gümrük Vergileri
ne getirdiğiniz bu uygulamanın tersine 
bu hükmün gerekçesi ne? Ben bunu bir 
türlü anlayamadım. 

Şimdi bakın, bu madde o kadar ge
reksiz 'ki; yani kalkacağız, alım - satım 
sırasında vatandaşa diyeceğiz ki : «Vergi 
dairesine git, vergini ödediğine, gecikme 
faizini ödediğine, zammını ödediğine, ce
zanı ödediğine dair bir belgeyi getir...» 

Değerli arkadaşlarım, sayın balkan 
biraz önce dedi ki, «Biz modern bir sis
teme geçtik.» Bu sistem nedir? Pulla ver
gi ödeme sistemidir. Vatandaş Ziraat 
Bankasına gidecek, parayı ödeyecek, taşıt 
pulunu cama yapıştıracak, mesele bite
cek. 

Sonra, bu fıkrayı takiben öyle bir hü
küm getiriyoruz ve diyoruz ki, pulu ta
şıtın camına yapıştıracak, bunu polis 
kontrol edecek, maliyeci kontrol edecek; 
eğer bunu yapıştırmamışsa, TRT ve ba
sın yoluyla, bunu yapıştırmayan mükel
lefleri ilan edeceğim; bu ilandan belli bir 
süre geçtikten sonra, gerekirse bu araba
ları trafikten men edeceğim... Bu da ta
mam. Peki, elinizde bu kadar geniş yet
kiler olmasına rağmen, siz hâlâ bu ver
gilerin tahsil edilemeyeceğine inanıyor 
musunuz? İnanıyorsanız, mesele yoktur. 
Demek ki, getirdiğiniz bütün argümanlar 
bu vergiyi tahsile yetersizdir. Ben yeterli 
olduğuna inanıyorum değerli arkadaşla
rım ve bunun için diyorum ki, bu (c) 
bendi, Hükümetin programına aykırıdır, 
vatandaşa eziyettir ve gereksiz bir eziyet
tir. Eğer gerekli bir hüküm olsa, ben de 
sizinle beraber olmak isterim; ama gerek
sizdir arkadaşlar. Bu yeni ve modern sis

temde, aslında böyle bir murakabeye de 
gerek yoktur. Bakın, Batı'da bir hüküm 
vardır, der kli, bir ay içinde, tahakkuktan 
sonraki bir aıy içinde vergiyi tahsil ede-
mezsen, onu bir daha tahsTâ efaıeye fa
lan kalkışma... Bugün İngiltere'de böyle
dir. Bir işadamı, yanında çalışan ücretli
lerin beyannamesini bir ay içinde vermez
se, İngiliz vergi daliresi onu bir ay içlinde 
tespit eder ve ertesi ay tahsil eder. 

$imdi, bk taşıt var. Bu bir kamyon
dur. Buna diyoruz ki, bir puil olayı çı
kardık, bunu alıp yapıştıracaksın; yapış-
tırmazsa trafikten men edeceksin. Bu ada
mın vergisini tahsil için, bu adama getire
ceğiniz daha başka mükellefiyet ve müey
yide var mı? Yok. O hakle siz bu vergi
leri tateil edeceksin'iz. Peki, bu taşıtların 
alım - satımı sırasında, tahsil ettiğiniz .ver
giler için bir defa dalha vatandaşı vergi 
dairesine kadar koşturup, «Git vergi dai
resinden verginin ödendiğine, faizinin 
ödendiğine, cezasının öiden'dliğine, gecik
me zammının Ödendiğine dalir belge getir» 
diye bir mükellefiyeti neden ilhdas ediyor
sunuz?.. 

Değerli arkadaşlarım, sizin bir taşıtı
nız var, özel bir taşıttınız var. Notere git-
tin'iz, ben satacağım taşıtımı, dediriiz. No
tere diYecekstete ki, benim arabamın ca
mında pul var, gel gör... İş bitmedi onun
la, noter yine yapmayacaktır; Diyecek ki, 
«Gec'ilkme zammının pulu yok.» Ona dair 
böyle bir sistem yok. «Faizlin pulu yok. 
Trafik polîsli ceza kesmiş, ona dair de bir 
belge yok.» 

KAMER GENÇ (TunceR) — Noter, 
faizi nasıl hesaplayacak? 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De
vamla) — Değerli arkadaşlarım, bu va
tandaş gidecektir, vergi dairesinin kapı
sında bekleyecektir, eziyet görecektir, sı
kıntı çekecektir ve bütün bunlar da Hü-
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kümete yansıyacaktır. Ben, «Noterler» di
ye ibaşlayan <c) bendini, Hükümetlin ge
tirdiği bandtrol müessesesinin inkârı ola
rak yorumluyorum. Hükümet bir taraftan 
iftihar ediyor, «biz bandrol getirdik, band-
rolla vergileri kolayca tahsil ediyoruz, Zi
raat Bankasına ödetiyoruz» diyor, öbür 
tarafta vatandaşa dönmüş diyor ki, «Zi
raat Bankasına bandrolü Ödediğin falan 
hiç ilgilendirmez beni, gideceksin, vergi 
dairesinden ayrıca bir belge getireceksin...» 
Değerli arkadaşlarım, bu da yok. 

Tabiî ben, trafikten men edilemeye de 
karşıyım değerli arkadaşlarım. Dünyanın 
hiçlbir vergi sisteminde, bir taşıtın tra
fikten menni sözkonüsu değildir. Neden 
değildir, bunu kısaca açıklayayım : Bizim 
Amme Alacakları Kanununda, bir taşıt, 
ıkimfin elinde olursa olsun, üçüncü şahıs
ların, geçmiş şahısların vergi borcunun da 
teminatıdır o. Yani, taşıt hayatta olduğu 
sürece, o taşı'ta il'işkin vergi borcu, birin
di sahibinin, ikindi sahibinin, üçüncü sa
hibinin, dördüncü 'sahibinin; ne kadar sa
hibi olmuş ise, onları dahi taşıtı hacze
derek ve satarak alaJb'Mrsinfe. 

Aslında taşıtı trafikten menle falan 
vergiyi almaya gerek yok. Vatandaşın üze
rine bu kaidar gitmenin de anlamı yok. 
Bugün ben, Taşıt Vergicini Ödemeyecek 
bir vatandaşı da görmüyorum değerli ar
kadaşlarım. 

Şu da dikkatimi çekti: Motorlu kara 
taşıtlarının vergM, mesela 1 numaralı ta
rifede 10 bin liradır. Şimkfr, değerli arka
daşlarım, süz polise, maliye memuruna di
yeceksiniz ki, «?On ıbin llira vergisini öde
meyen vatandaşı çek kenara...» 

BAŞKAN — Sayın Doğan, süreniz 
dolmuştur, lütfen toparlayın. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De
vamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 

... Bu benim ekonomik anlayışıma da 
ters. Aslında, Hükümet vergi ajanlarına 
ve polise verdiği bu ydt!kiyle ekonomik 
menf aatlarımıza ters bir olguyu da beraber 
getiriyor. Hüıküknet, 10 bin lira için 150 
milyon liralık bir otobüsü, 100 milyonluk 
b'ir TIR'ı veya bir çekidiyi ve orada çalı
şan insanları ekonominin dışına çekiyor. 
Bu, ekonomik olgulara da ters bir olay. 

Şimdi ben soruyorum: Peki, şoför 
esnafından ne istiyorsunuz? 10 bin lira 
vergisini ödemedi diye adamın taşıtını tra
fikten men ediyorsunuz. Bu taşıt, şoför 
esnafının işyerlidir değerli arkadaşlarım. 
Peki, sigorta primini ödemeyen, vergisini 
Ödemeyen bir anonim şirketin fabrikasını 
neden kapatmıyorsunuz? Haltta, siz birta
kım şirketleri şunun için kurtardınız : De
diniz ki, «Orada çalışan işçileri düşünü
yoruz. Bu şirketleri kapatırsak, orada ça
lışan işçiler de aç kalacaktır, açıkta ka
lacaktır.» E, tamam. Peki, bu şoförün 
TIR'ını kenara çektiğimiz zaman, onun 
çocuğu, onun karısı aç kalmayacak mı
dır? 

BAŞKAN —, Sayın Doğan, süreniz 
dolmuştur. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De
vamla) — Şimdi, bir eczacıyı, bir dokto
ru niye aynı kefeye koymuyorsunuz, niye 
bir tüccarı aynı kefeye koymuyorsunuz, 
neden bir dükkân sahibini aynı kefeye 
koymuyorsunuz da, sadece şoför esnafı
nın işyeri olan taşıtını trafikten men ede
rek, onu ekonomi dışına çekiyorsunuz 
ve işyerini kapatıyorsunuz?.. 

Değerli arkaidaşlarım., trafikten çek
me bir yana, gerçekten, bu maddenin (c) 
bendinde noterler, trafik, belediye, veya 
liman sidil memurları ile Ulaştırma Ba
kanlığı sivil hava vasıtaları sicil memur
larına verdiğiniz ıbu görev, gerçekten şu 
dört yıllık icraatınıza ters düşen ve vatan-
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daşı büyük sıkıntılara sokacak bir olgu
dur. 

Değerli arkadaşlarım, zaten Motorlu 
Taşıtlar Vergisinin eti nedir, budu nedir? 
B'ir tarafta trilyonluk Katma Değer Ver
gisi var, bir tarafta Gelir Verdisi var; 
bunların tahsiline ve tahakkuk una ilişkin 
'bir tedbir getirmedik:. Aslında ben, bu ta
sarıyı bu şekilde de görmek istemezdirn. 
Tasarıda hiçbir yenilik yioık değerli arka
daşlarım. 

Mo'torlu Taşıtlar Vergisi konusunda 
Batı merhaleler yaptı. 1970'li yıllardan ka
lan tarif eleri bir iki kademe ileri götüre
rek bir yere varmak mümkün değildir. 
Aslında, bu tasarı hiçhir yeniliği içerme
yen, maktu tarifelere bağlı, verimsiz, gay-
riadil ve uygulamada birtakım zorluklar 
getirecek bir tasarıdır ve inancım odur ki, 
vataridaşa da önemli sıkıntılar getirecek-
'tir.. 

Allah bu milletli, memleketi, bu şekil
de, pek fazla faydası olmayan, faydasın
dan çok, vergi idaresi 'bakımından, vergi
nin tahsili bakımından vatandaşlara önem
li birtakım, mükellefiyetler, külfetler ge
tiren kanunlardan klorusun. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
SHP Grulbu adına, Sayın Mehmet 

Moğuttay; buyuran. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA MEHMET 
MOĞULTAY (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 197 
sayılı,'Motorlu Taşıtlar Vergisi Yasasında 
da deği'şük'l'ik getiren görüşmekte olduğu
muz tasarının 16 ncı maddesi üzerinde ko-
nuşimak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 16 ncı madde
de, «Noterler, o güne kadar ödenmemiş 
Motorlu Taşıtlar Vergileri ile gecikme 
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zamları, gecikme faizleri ve vergi ceza
larının ödendiğini gösterir belgeyi isteme
ye mecburdur» deniyor. Aslında bu, key
fî nitelik taşıyan bir hükümdür. Bildiğiniz 
gibi, taşıtlar menkul mal hükmündedir; 
teslimi ile zilyetliği geçen vasıtalardır. Bu 
'bakımdan, eğer siz Iböyle b'ir zorunluk ge
tirirseniz, o zaman, insanlar arasındaki bu 
ilişkilerde bir keyfîlik sistemini de getir
miş olursunuz; satış işlemlerinin resmiye
ti keyfiyetini kaldırırsınız. O bakımdan, 
hu maddenin bu şekilde konmuş olma'sını 
doğru bulmuyorum. 

Asıl üzerinde duracağım kısım, onu ta
kip eden, «Vergisi ödenımem'iş taşıtlara ait 
fennî muayene yapılamaz» kısmıyla, bu
nu takip eden kısımdaki, haciz kararının 
otornaitJikrnan gelmelsi ve trafikten mendir 
değerli arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım, bir kere, bu hü
küm bir cezaidir; yangısız cezaidir. Oysaki 
hukuk dülzenini kabul etmiş bir ülkede 
yargısız ceza olaimaz. 

Bu madde, aynı zamanda, Anayasa
mızın 17 nci maddesine aykırıdır; çünkü, 
Anayasamızın 17 nci maddesinde «Kim
seye eziyet yapılamaz» denmektedir. 

Şimdi, bir an için ve bilfarz benim 
veya bir başkasının veya Sayın Başba
kanımızın, yaz tatilinde görevi dışında 
kendi özeli otomobiliyle seyahatte oldu
ğunu kabul edelim. Sayın Başbakanımız, 
bu seyahate çıktığında, otosunun vergisi
nin ödenmemiş olduğunu yaldayken far-
ketsin ve kendisini de trafik polisi çevir
sin... Vergisi ödenmemiş bir vasıtaya ait 
muayenenin yapılmamasının getireceği 
sıkıntıları düşünebiliyor musunuz? Ama 
Sayın Başbakan tanındığı İçin, bu sorum
luluktan kurtulabilir, tabiri caizse, ken
disine yol verilebilir; ama Hükümet prog
ramındaki vaadinize göre, bu ülkede or-
tadireği koruyacaksınız, şoför esnafım 
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koruyacaksınız, yoksulu, fakiri koruya
caksınız... Düşünün ki, bir şoför esnafı 
yoluna devam ediyor; her an ruhsatım 
eline talip fennî muayenesine bakacak de
ğil, vergisinin zamanının gelip gelmedi
ğine bakacak değil; çünkü, yıllardır bu 
ülkeyi siz yönetiyorsunuz ve bu ülkenin 
eğitim düzenini siz iyileştiremediniz, bu 
insanları eğitemediniz, bugün de zorun
lu eğitim müessesesini paralı hale getiri
yorsunuz. Şimdi, eğitmediğiniz bu insan
lar için, «Sen bu vergini ödemedin, fennî 
muayenen yapılamaz» şeklinde bir hüküm 
getirirseniz, işte bu, vatandaşa, Anayasa
nın 17 nci maddesinin önlemeye çalış
tığı anliamda bir eziyet olur değerli ar
kadaşlarım. 

Aynı zamanda, bu madde hükmü bir 
nevi ihkakı haktır; yani devletin kendi 
hakkını bizzat kendisinin yargı kararı ol
maksızın olması olayıdır; bu bakımdan 
da Anayasaya aykırıdır. 

Ayrıca, bu 16 ncı madde, mülkiyetin 
özüne dokunmaktadır, seyahat hürriye
tini engellemektedir. Oysaki, mülkiyetin 
özüne dokunulamaz. (Bağışlayın, mülkiyet 
hakkına bizden çok siz değer veriyorsu
nuz, size bunu öğretecek değiliz; ama 
kamu yararı olmadan da özgürlükler sı-
nırlanamayacağına göre, hangi kamu ya-, 
rarı niteliği itibariyle siz, seyahate çıkmış 
bir arabanın, «Vergisi ödenmemiş» diye 
fennî muayenesini yapmazsınız? Fennî 
muayenesi yapılmayan bir vasıtayı dia, 
yola çıkarmanız mümkün değildir değer
li arkadaşlarım. 

Ayrıca, Anayasamızın 19 uncu mad
desine göre, zorunlu hall'etr dışımda, hiç 
kimse özgıürEükllerimden yoksun bırakı-
tamaz. Hangi zorundu sebep, Amayasa-
»nım 19 uncu maddiösllode belüıtifen han
gi zoruml'ju sebep var oritada? Siz, verigiısi-
nis ödamıemiış diıye taşıtın fennî muaye

ne yapmıyorsunuz; peki, soruyoıruım, bu 
ülkede vergliısliınii ödememiş kimseyi as
kere 'almıyor unusunuz? Vergisilmi öde
memiş bir kimseyi ticaretlten men mi 
ediyorsunuz? Arazi Vergisi borcu ollan 
bir linsanıa, islen 'tarım yapamazsın mı di
yorsunuz? Vergiı boıreunuz olduğu içlin 
«iz miılfiiefcvdkillli: olamazsınız mu diyorsu
nuz? Yok... S'ıZim Ibüıtlün sıkıntılarınız, 
fbüöüın liışkenedlieriınıiız liişlte o ısavunırnaya 
çaliııştığımız ortadkeğe yömeliik arkadaşla-
om. 

Yine, Anayasamın 35 inci maddesine 
'göre, Ikilmsıe ımiülfciyet haklarımdan yolk-
'sun bıralkıllıamaız; mıüfJkiiyet ihalklkımım kul-
'îaınıÜkniasiı toplum yararıınta aykırı olamaz, 
Şimdi ben vasibaımllla seyrüsefer malüm-
deyiim, siz hangi toptan yararı sebebiyille, 
bu arabamın vergisi ödenmemıiş diıye 'fen
ni muayenesliıni yapmıyorsunuz ve beni 
yollumdan aikkoyuyorsumuz değeni arka
daşlarım? !Bu (bakımdan 16 nen maddeyi, 
yasalara ve yasalların en lüsıtiüındeki Ana
yasaya aykırı Ibuılluyoruım değeri) arka
daşlarım. 

Ayrıca, iburada bir otomatik haciz 
'Sitemlimi gâfciıriyoırsumuz «... haciz edinmiş 
sayılır» diyomsunuz. Bu, yasaya aykırı
dır. Hangi hallerde haciz kararı verilis-
•ceği Hukuk Muıhakemeleri' Usulü Ka
nunumun 101 ve ımlübeaklip tmaddellerıin-
'de 'açıkça bdliirtilfaişıtıir. Yarığı karaırıına 
dayanmayan bir haciz kararını ikime ver-
d'iıriyomsunuz? Küiım külGanıyor bu hak
iki? Üılkemıiızde, Hukuk Usullü Mulhake-
mef.ıari Kanunumda haciz kararı ve bu 
hadiz kararını da infaz edecek merciılier 
açıkça ıbelıirttıilknıiıştıir. '©umum mercii icra 
memurudur, ancak icra mamuru bumu 
infaz ©der. Siız, yasallardan kaynağımı alı
lmayan bir haciz kararını, bu yasayla, ya
saya ve Anayasaya aykırı olarak aldı
racaksınız ve yasalara aykırı olan bu ha-
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•diz kararımı da, hiç ydtfcisa öjmadığı hail
de memurlara uygulllatacaksıinız. Değedii: 
arkadaşfannı, yasaiknnıızda büküm var; 
infaz memuru ancak icra memurlarıdır. 
Bu bakıımdan, ıböyılie biır karar veriılıme&i 
hallinde, ıbu madde tamamen yasaya ve 
Anayasaya aykırı olacaktır. Şiımdi soru
yorum, ülkemizde ıbLr sürü batık şirket 
var; işte son zamanlarda basında 'yer 
•aıîıaaı Horzum Şirketi var. Niçin 'bunlar 
hakkında otomaJtik alınmış haciz karar
lan. vermiyorsunuz? Niçin bu şirkeıife-
rin, kedilerinin aldıkları kredililerin, va
desinde ödenmemesi (halinde, otomatik 
ollarak haciz kararı veriılllr diyarniıyorsıu-
nuz? Çünkü, yasallarımızda, haciz kara
rının hangi hallilerde verileceği; açıkça be-
litfbillrnıişıtıir.- 'Bu koşullar ohışmadan, hâ
kim haciz kararı veremez; Çünkü, gö
revli mahk'emc vardır, yetkı'dü mahkeme 
vardır; böyÖe biır haciz kararını alaoıı-
yorsunuz. Hatta, siz bu hacız kanarını 
aBiincaya kadar, borçlu ve ıborca ba
tık olan şirket mal kaçırıyor. Şimdi bu
rada (mazarrat varmış giibiı, zaruıreıt halli 
varmış @ibi, kamu yararı varmış gibi', 
siz ötoraatiikıman, verigıisiınıi ödememiş di
ye fennî muayenesini yapmayacaksınız, 
ondan sorara, otomatik haciz kararını 
alacaksınız ve trafikten men edeeeksl-
niiz... 

Değerli; arkadaşllaom, toplum yaşa
mında ve her safihasında, bizler çeşnili 
nedenlerle, 'gerek sııfatlar'imız, gerek be
cerilerimiz sebebiyle bu tür olaylarda 
•potf'si azaltabiliyoruz. Çok iyi biniyorsu
nuz; hatır (gönül geçiyor, ya k'ımffığirmi-
z)i çıkartıp veriyoruz veya tattl'Jı bir d'ıTis, 
üslupla trafik polisini oyaliayabiliyo-
ruz hatta vergisi ödenmiş gibi fenni mua-
yeneslinij yaptıraıbilüıyoaız. Sayın nıiılfet-
vdkiılDeri, soruyorum : Yapmadınız mı? 
;(;AiNAIP sıralarından «Hayır» seslbri) 

Yani, bulgun© kadar vergisi öden-
arnediği halde siz otonuzun (fennî muaye-
nesıimıi yaptırmadınız mı? («İAİNAP sıra
larından «Hayır» seslibrıi) 

Yaptırdık «fendim, çok yaptırdık, 
hem de selama durdular degerılli arka
daşlarım. Hem de arabayı da gönderme-
diraiız, sadece ruhsaltı yolladınız ve al-
dınıız pultu, 'yapıştırdınız; vergisinin öde
nip ödenmediğine bakılmadı; 'ama ken
di gfünıllük yaşamanı çaılaşmakla geçken 
ve emeğiyle aMies/inıİ! geçindirmekle yü
kümlü otlan 'bir 'insan için geçirdiğiniz 
bu mükelöefiyeüten yüreğiniz de mi sız
lamıyor değerli arkadaşlarını? Yüreği
niz sızlamıyor mu? Yanıiı bu insan seya
hat hallinde; ulaşması zor; ailesi var, 
hasitası var; yükünü yükledi Adanandan, 
Zijgana Dağlarını cılktı, rampa aşağı ini
yor; polis durdurdu; kişi fennî muaye-
nin yapıüıp yapıflmadığını ibiılimiıyor, ama 
yetişmesi lazım. «S&n. fennî muayeniı yap-
•tırm'amışsın veya vergini ödememişsin» 
diye durdurulacak. (Başka bir ıtrafik daiı-
-nesiınıe bağlıysa 'gidecek o vergi dairesine 
vergi borcunu ödeyectk, ondan sonra 
fennî muaiyönlesinıi yaptıracak. îşte bu 
Anayasanın 17 nci maddesinde açıkça 
sayılan - işkence dentiyorum - ezıiyeüiprı 
taa kendisidir değerlliı arkadaşlarım. 
10SMP ve DYP sıralarından alkışlar) İs
tirham ediyorum; 'bunun tarafıikte ya
ratacağı sıkıntiDan iılariide ıhep birilikte 
çekeceği; çünklü, bu insanlar bizimi fin-
sanlarımız; çünkü, devlet yerleşik bir 
'topBululkJtur; kamu iıyiiı'jjğ'u uğruna, sliyasat 
iktidarın kullfianMImasııraı vasıtta sayılma
sına rıza 'gösteren, hukuka uymakîa mü
kellef bir varlıktır. Devleti', hukuka uy
mayan fbiır varlık ölmakıtan çıkarma hak
kına da sahip değiflllz. Evvela biz,, dev
let olarak hukuka uymakla mlükeMeifJiz. 
Bu bakımdan, 16 ncı maddenin, yasalia-
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rumuza ve onun tüstüindekıi Anayasaya 
(17,19 ve 35 linçi maddelerime) aykıtrı 
ıdlldiuğuınu anz ediyorum, saygılar sunu-
yonuım. ı(SIHÎP ve IDYP sıralılarından al
kışlar) 

BAİŞKAİN — TegteBdkÜirı ederiım Sayını 
'Moğıultay. 

'Şaihsı adına, Sayım Kamer Genç. 
I(SHP sıralarından alüüşjllar) 

Sayın Genç, süreniz 5 dalkiifcaJdır. 
IKAİMER GENÇ !fTunıoeİ!İİ) — Teşek

kür ©derim. 
(Sayın Başkan, değeriUi üyeler; ger

çekten, göriüşıtiüğü'mlüz 16 ncı madde, ver
gi hukukumuzun bütün ülkelerine aykırı. 
Ben Komisyondan ırica ediyorum, bu 
maddeyi geri alıp yeniliden düzenlesin. 

Bakın, izah edeyim; arkadaşlarımız 
kıısmen liızah ©ttiıller: Bıiır defa, 'bu madde 
•Moltarlu Taşıtlar Vergisindeki, 'zaman
aşımı müessesesini 'kaödıırmalkıtadır. Bliı-
liyorsunuz, 6183 sayılı Kanunun 102 ne i 
mıaddesimde, amme aftacaMıarı vadesinin 
doğduğu takvimi yıllını1 ıtakiıp eden yıldan 
ilfcilbaren 5 yıl içimde tahsilli ©ditmezse 
zamanaşımına uğrar. Şimdi, burada ge-
'tinilıen maddeyle, eğer ıbir 'kişi, bir vası-
'tayı 15 ısene kendi uhdesinde tultuktan 
sanırla 16 meı şene satmaya kalkarsa, no-
'6er, kendisinden 16 senelik verg'isimiı İste
yecek. Yamii, 'verginin ana; ıbiir ülkesi 
var. 

ÜNAL lAKKAYA (Çorum) — Ge
çen 5 sıeneCİ'k (kısmı lisıtıeyerek., 

KAİMOR GENÇ (Devamik) — efen
dim, balkınız maddede «O güne kadar» 
denifliyor. Ben, biıraz önce, bir tonuyla 
iıRglIÜ oliaraik Sayın Malliye Bakamının 
yanına giıötıim; dediler ki, «'S'ızin, Ibıizim 
eğJtiım tesislerine gell'ıp eğ'ltim görmeniz 
gerekir.» IBıen, vergi konusunda kend> 
letriinıin eğilfciım görmesini 'tavsiye ediyo
rum. ı(SHıP sıralarımdan alkışlar) Bu hü

küm çok laçık, yani o ıgüne kadar öden
memiş vergimin istenmesi, o vasıtanın 
•trafiğe çıktığı ıtiariten veyahut da kendi 
•ulhdesiıne geçtiği1 tarihten o güne kadarki 
vergiısini »isteyecek. 

Benimi 1975 mıodel ıbir arabam var, 
saitmam gerekti' önce notere giıtıbim, no-
'ter dedi ki, «Vergi dairesine gidin ve 
vergiyle ilişkisi olmadığını gösteren tor 
yazı gebirin, vergi Iborou oillmadığımı tev
sik edin.» Oenıiızciilller Caddesinde 'bir 
vergi dairesi var. Arkadaşltar, 1986 yılın
da, g jtıtiik, Ziraat Bankasına parayı ya
tırdık, taşıt pullu yoktu. Yani, idare ta
şııt pulluı olmadığı için ibize pullu vene-
nııedi, mıaklbuz verdi. Bumu ibilliyorsunuz, 
Bakanımız da (biliyor. Arkadaşüaır, birçok 
yerllere - taşııt pulu yeltfıstıiıriıliamıiyor. Bıite 
'burada biıntakım kanumılları çıkarırken, 
uygulama imkânlarının oiJup olmadığını 
araışitırıall'im. Bakımız, şu anda rnıemllefceit-
te 'trafiğe kıayaıffll araç sayışımı bilmiyo
ruz; ama herhalde 300-500 İbin kayıtlı 
araba vardıır, şayian belki milyonu da 
aşkındır. O bakıımdan, feu işlleımtferi kaç 
tane vergi dai'resıiıne yapitıracaksınız? 

İklhDİsi, samkiı Sayın Hükümetİimiızim 
ıgüdü sırif ımotorllu kara »taşıtliarımıın sabin 
<b:ne yetiiıyormuış gibi, vergiyi ıbindkdifc-
çe bindiriyorsunuz. 

Bakınız, yiiınıe 61!83 sayılı Amme Aila-
cakıllarıının Taıhsıiıl Usuı'Jü Hakkında Ka
muma göre, Ib.'ır mükellef vergi borcumu 
süresinde ödemezse, ©eoikme zammı 
öder. Yeni getirilen ıbir maddeyCe, geoik-
ıme zamıımı senede yüzde 75'e çıkarıllrnıak-
ıtadrr. İlk ay yüzde 10, ondan sonraki 
ilk 5 ay 'yüzde 7, sonra her ay »yüzde 5 
TopDaım yilMe yiüzde 75'e çıkmaktadır. 
Bu rnlükeÜÛef iki sene vergisini ödemez
se, sliız senede yüzde 75 geoikme zammı 
alırsınız. Bu da yetaiyor, «Eğer Motor
lu Taşıtlar Vergisi üdeımemliış ıbiir mıükel1-
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Defi, yıdkıöaıma mamuru veya itrafiflc polıiisıij 
yakaDaırısa, ödemesi gereken verginin 1/4' 
ünü ıdıe ayrıca özel usulllsiüzîluk cezası ola
rak alır» ıdemiiıyor.N Peki, analdan 15 güm 
(geçecek, yokllaıma memuru veya trafik 
ıpoDiısii yine yakaıllarsıa l/4iüınlü yine ala
cak. 

Arkadaşlar, vergide ıtair ©şiifllik ilkesi 
vardır; Iböyle hükmü karakuşi ille ver-
Igi kanunları ıgdfcitriJimez. Gerçekten çok 
ladallatisıiız ıhiır hüküm. İBen Sayın Hükü-
rnıetben riiıca ediyorum; hu (maddeyi al
ısın, yenıiıden düzenllesıin. Biıraz önce ar-
kiadaşjllarıımıiz burada (izah etbitlıer; bozull-
ımaya eflveriışllli 'yük allmıiş ollaın biim kam
yon kaza geçirımıiş ola'biliir, camı kırıll-
tmış olalbliır veyahut da sıüresıimde ver-
Igîsînıi ödemıemıiış ollalhiilliır. Aırkadaışllar, ver-
ıgiyi ödemek o kaıdar kolay ibliır liş değil 
Ziraat Bankasına gidiyorsunuz; ödeme
liler Ibelirlli ibir ayıda olduğundan çok kuy
ruk otluyor vte Ibu durıuında da ımfü-
toeKllef vergisiimi yatınmıyor, gecikme ceza
sına razı olarak «Bıir ay geaikime ile ve 
ylüızde 10 ızaımlı öderılım» diyor ve o anda 
ödemiyor; sefere çıkıyor. Bozulmaya el!-
ver'ışı'li ibir yükü var, liken yokllaıma ıme-
ımuruna rast geldiğimde, memur «Ben se
nim kamyonuma el koydum» derse ve 
günlerden farz edelim cumartesii günü ise 
vatandaş verıgüisinıi ödemelk iiçıin nereye 
gidecek? Yani,, uyguilaımada o kadar 'im
kânsız ıbir vaziyet yaratıyor ki, insan
lara, - sayın arkadaşımızın da dediği 
ıgiıbi - hakikaten büyük eziyetlllar ©diyo
ruz, 

Yanıt arkadaışilar, motorlu kara taşıt
ılan sahiplerine bu kadar yüfcfemımeye-
lliım, bu kadar vergiyi liflia bunların sırtlın
dan çıkartmaya çalıışmayallım; ibir koyun
dan üç tane ıptosit alimayallıim. Bu n'ınsan-
îarı, özelöikDe fcaımyon şoförlerini yol
larda ıgiderkıen görüyorsunuz; sıiz özel 

araibamıızDa geçip gidiyorsunuz; ama, kam
yon şoförümü Itrıaıfik polilsii yakalıyor sı
ğaya çekiyor; ondan sonra, şimdi İbir de 
yokllaıma memuru olacak, 

İBen 'taslarının ıtıümlü üzerinde yaptığıım 
konuşmada dedim ki, yoklama mamuru
na da bu yetkiyi verirseniz, 'rnlüfcelllleflle-
rin, insanlarım canını acıtır, Maliye Ba
kanı dedi ki,., 

IBAIŞKAN — Sayın Gıenç, sürenizi 
(geçtliniiız, iDübfen topaırtayıınıız efendim. 

tKAJMER GENÇ )(I>evami!Ja) — Sa
yın Başkan, iben bulgun hiç konuşma
dım; yeni İbir güne de göçltik, onun iiçıin 
miÜJSıamaJhanıızı rica edeceğim. 

BAŞKAN — İşte ben de, konuşıma-
dıığınız için sıiıze, müsamaha ettim, süre
n/iz Ibkkaç daklika geçti. Lütfen... 

KAMER GENÇ lODevamıla) — Saiyın 
iBıaşkaınım, bir iki cümle daha söyleye
yim. 

iSayım IMalliye ©akanı, «Efendim, yok
lama memorffları da çok yetiışımiş fcişler-
dir.» dedi. Arkadaşlar, yokllaımia memur
ları, ıbillüyprsunuız Maliyede vergicilik 
konuşlunda en demıeyiımsliız kilsler ve efc-
senisü en tecrübesiz kişiler. Yani, yüksek 
tahsilli değilse, ibumfllar alllınıyor ve ancafc 
uzun zaman yoklama memuru o'llarak 
çaltıışma liımkânlları da yok; çünkü, son
radan dileri derecedeki vergi memurluk
larına geçiyorllar,. 

(Bu madde, taslarının en gayri adi, 
vergi hukukuna en aykırı; Anayasaya 
aykırı, uygulanması mümkün olmayan, 
'insanlar için Ibüyük kargaşalıklar çıkara
cak, insanlıarın hayatını, yaşama hakkim 
zehir edecek ibir maddedir. 

Biraz önce Sayın Taşar'a dedim ki, 
«Kardeşim, siz yoklama memuruna na-
sıU böyle gasp yetkisini veriyorsunuz? >> 
Ceza verme yetkisi), insanların mallına el 
koyma yetkisi1, (Anayasamıza göre mah-
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kemelere aittir. Kaımu•• alacağının tahsilli. 
iiîle liillgi'lü Amırne Âlaıcalklarının Tahsil 
USULÜ Hakkında Kanun var. Bu fcamun-
daidarenin ibu kadar gen'ış yetkileri' var
ken, ıbu «insanlara ayrıcalık 'tanıımanın 
da ihir anliaimı yok. Ben inanıyorum ki, 
İSayın 'Başbakan bu katlar izahattan son
ra bu maddeyi geri aldırtıp yeniden dü
zenletir, yoksa .bunun uygulanma im
kânı yok,. 

töste ibalkın, Ibuıgün size ıbir olayı an
lattık ve siz de düzeMyarsunuz; cıştte 
muhalefetin değeri buradan ortaya çıkı
yor. 

Teşekkür ederim. 
IBAİŞKAN — Teşekkür edenim Sayın 

Genç. 
Sayın Tahıir Köse buyurun, 

UBRİAHİM OBMUR (lAmtafya) — Sa
yın Başkan, şahsım adına söz işitiyorum. 

(BAŞKAN — Daha önce bazı arka
daşlar yazıÜk. olarak talepte buı'Juınarafc bu 
madde üzeninde söz listem'ışler Sayın De-
tmıir; olay (bu, haberiniz olsun., 

Sayın Köse süreniz 5 dalkiikadır; hu
yusunuz. 

MEHMET TAHİ'R KÖSE (Amas
ya) — Sayın Başkan, sayın üyeler; bu 
majddeyle ilgili söylenecek çok sözler 
var. ©unıiaırın 'büyük 'biır çoğunluğumu, 
Sayın Ayikoinı Doğan ve Sayın Mehmet 
Moğultay söylediler, 'bu yüzdem, beni 
tekrar o konulara değinmeyeceğim. 

Sayın Aykon Doğan, vatandaşa gü^ 
ven meselıesinii dile getikdi. Sayın Meh
met Moğultay iise, haciz karapnın sade
ce mahkemeler tatrafıinıdan ahıniabileceğini 
Ibefırtfciller. Bunların fiıkisi de oldukça 
önemli noktalar. 

Arlkadaşlıar, noter ne demek? Noter, 
iMajlıiıyemlîn 'bir vergi mükellefidir. Mali
yenin bir vergi mükellefine, diğer bir 

vergi mükellefini fcoınıüröl görevi vere-
mezsliniz. 

Noterlere angarya yüklenemez arka
daşlar; Noterlik Kanunu açıktır. Mall-
yediler bunu hilmiiyorlarsa okusunlar. 
Noterler mükelılefitıir, kara taşıtları sahip
leri de mükeleftir; mükellefi mükelefe 
kontrol efcfckemez&'inıiz arkadaşlar. Şayet 
'buraya böylie bir şey yazıyorsanız, evve
la Noterlik Kanununu tetkik edim. Bu, 
Noterlik Kanıununuını 1 inci maddesiiıdir, 
noterlere angarya yüklenemez; Ibu, notere 
bir angaryadır. Noter, Gelir Vergisi 
mukabilidir, devllet memiuıru değildir; 
yarı serlbesıt meslıetk sahibi ıbir kimsedir. 

İkıinioi olairaik da, cezalara değinmek 
'istiyorum. Burada fJki tane ceza var; bi-
rirndisî, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tajbslil Usulü Hakkımda Kanun hülküm-
lertine göre verilecek ceza, ikincisi ise, 
trajfiilk polisi tarafından uygulanacalk 
Kara Taşıtları Vergisininı 1/4'ü nispetlin-
deki ceza. Aynı anda, biır mükellefe, iki 
ayrı kurum tarafından birbirindenı ba
ğımsız olarak ceza tahakkuk ettiriyor
sunuz; bu da; diğer biır yanlış nokta. 
ayını ankia; iıfci yere, iki ceza verdliremez-
'slinlz arkaJdaglaır. 

Ankadaışilarımın fiktiırlıeniırJl tekrar edi
yorum ve Sayın Aykon Doğain'ın ve 
Mehmet. IMoğultay'm fikirlerline aynen 
katılıyorum. Tekrar etmek isteimiyorum, 
zaten tekrardan rahatsız oluyorsunuz. 

Diğer! liliajve edeceğim nokta, bu ceza
ların yüzde 20'sÜnlkı Türk Polis Teşkila
tını Güçlendirme Vakfıma verileceğini 
(söylüyorsunuz. Bunu sorular 'bölümlün-
de de sorabliliılilz; bu vakfın gayesi ne
dir, ne yapar, neden bu cezaların biır 
kısmı o vakfa; gidiyor? Bııınun da açık
lanmasında fayda var. 

Saygılarımla efendim. ı(SOP sıraların-
dapa alkışlar) 
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(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Köse. 

Hükümet aldıoa, Sayın Maliye ve 
Gümrük Bakamı söz lisiteımlişlerd'ir. kem-
dillerîlne söz ıveriıyoırum; 'buyurun efendilim. 

CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — 
'Ben >de söz ıfetemıiştlim Sayın Başkanı. 

IBAIŞKAN — Efendim, Iklişiısetl olarak 
ilki ıfciısjilye söz verefbiiiyoruz. Daha ön
ce başka arkadaşlar söz istediği ücim, 
'bu taldbiınlizi yerıine getkemıiyorum. 

IMALÎYE VE GÜİMRÛK IBAKANI 
AHMET KORTOBBE ALIPTEMOÇlN 
(Bursa) — Sayın Başkan, çok değerli 
milfettoekllerii; bu maddede «l(c) ıbendib» 
fiille «...rnaddenlin son paragrafındianı son
ra gelmek üzere 'bir paragraf eklenaniş-
tilr» iıfaldeferti var. Demek ki, kanunum 
aşıl maddesinde bir (c) 'bemdli var; (c) 
'bendliine bir (ilave yapılmış ive yepyeni ibişti 
ı(c) bendi lilhdas edfcıem'iş. Müsaade 
edersönliz, kanumdakliı (c) 'bendimi okuyo-
rumc '«Noterler, trafik, belediye veya 
İman ısıksiî memurları ile Ulaştırma Ba
kanlığı silvill tava vasıtaları sildi memur-. 
lamı; motorlu taşıltllanm her türlü satış ve
ya devir lilşlıemleırinli yapmıadamı önce, 
'Motorlu Taşıtüar Vergfeıiınim ödfimdigiıni 
'gösterir 'belgeyi isitemeye mecburdurlar.» 

/Bu, »enderden! beri uygulanan bir 
hadise. filmdi burada genle aynı kişi
ler, liiçiın ıbıiır ilavede ıbullunımuışiuz ve 
«...her türliü saıtıiş veya devir lişlemle-
rinü yapanlar, motorlu taşıtların her 
türlü satış veya devir İkilemlerini' yapma
dan önce - oraya kadar aynen eskıilsiı gibi 
devam ediyor - t>u taşıtlara ait o güne 
kadar ödenımiemûş motorlu taşıtlar vergi
leri ile gecikme zamları, gedilkme faiz
leri ve vergi cezalarınıım ödleınldiğiinıi gös
terir belfgeyi 'istemeye mecburdurlar» di

yoruz. Son zamanlarda, ibiilliyorsunuz, 
gecikme cezası veya gecikme faizi ol
dukça, ıhüyük mliktariara çıktı; o ıda önem 
taşıdığı jjçu'm, ilaveten bunları da istesin
ler diyor. 'Mevcut bir uygulamaya, ver
giyi ve varsa vergiyle i|gü ceza veya 
f ajiz ödemesti, omumla ılgilli 'belgeyi de 
getliırsinı diyor. Yiepyemiı «bir şey değil; olanı 
bir olaya 'bir İlave getirmektedir. 

Değeri kardeşlerim, sevgili mıiiet-
vekillerinı; haciz müesıseıseisjİ! sadece mah
kemeler tarafından,' kararlaştırılan ibir 
olay değildir. Eğeri, 6I1I8İ3 sayılı Amme 
Alacaklarının TalhsI Usulü Hakkında 
Kanunun hacizle ilgili nıaddeslinıi okuya
cak olursanız, vergi borcuyla ilgili hac
zin ne zaman, nasıl olduğunu ve kimler 
tarafından icra edildiğini hepiniz göre
ceksiniz. Demek ki, mahkemeler dışında 
da haciz işlemi, yapılabilen bir hadise
dir. 

Kanun madideliertinjî liyice okumadan 
ıburada beyanlarda 'bulunmak, inşamı 
'böyle şaşırtıcı ve yanıltıcı noktalara gö
türebilir değeriiı milletvekilleri, 

(MBHÎMİBT TıAHÎİR KÖSE (Amasya) 

— Yanlışı düzeltmek var Sayın 'Bakan; 
eski doğru diye 'bir şey yok. 

MAUİıYE VE OÜMİRÜK (BAKANI 
AHMET KURTGEBE AUPTEIMOÇÎN 
'(Davamla) — Balciz müessesesi var, 6İ183 
ısayA lAmıme Alacaklarımın Tahsili Usu
lü Hakkında Kamum) var» kamumda 'haiz
le İgfil'i vergi 'borçları, 'aımrnıe alacaklany-
fla «İlgili maciz rnıüesısesıesi var. IBu mües
sese varken, ıbu müesseseyi yok sayıip, 
sajdeoe haciz kararımı mahkemıe verebi
lir diyerek iburada bir fikir 'beyan et
mek yanlıiş oluyor. Adamakıllı 'balkımak 
lazım diyorum ben, başka bir şey söy
lemiyorum. 
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İBRAHİM DEMİİR '(Ataltalya) — 
icra İflas Kamunu var... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇlN 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarımız, pek 
ıtabiî ki, hedefimiz burada konuşmacıların 
ifade ettiği gibi, yolda giden, seyrüsefer 
halinde bulunan bir aracı trafikten, seyrü
seferden men etmek değildir. Zaten bu 
hususu ifade etmek üzere, «Bu maddenin 
uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tes
pit etmeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
yetkilidir» ifadesi bu maddenin sonunda 
yer almaktadır. Biz de Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı olarak, seyrüsefer halinde olan 
bir aracın; ister binek otosu olsun, ister 
kamyon olsun, ister bir başka araç olsun, 
trafikten men edilmesiyle ilgili bir karar 
getirmek istemiyoruz. Bunu Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı olarak açık açık izah 
edeceğiz; ama zaten uzun bir kanun mad
desidir, bunları buraya getirmek suretiyle 
daha da uzatmanın anlamı yoktur. Bu 
gibi hususlar, yönetmelik ve tebliğlerle 
açıklanır, kamuoyuna duyurulur. 

Sayın milletvekilleri, bakınız, bu pul
la ilgili uygulama şöyle oluyor: Senede 
iki defa pul satışa çıkarılıyor. İki tak
sitte çıkarılmış olmasına rağmen, eğer 
araç sahibi isterse, bir defada senelik 
pulunu alabiliyor. îlik uygulamamızda bu 
yoktu, bazı araç sahipleri ikisini birden 
almak istediler, şimdi o imkân da getiril
miştir. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Sa
yın Bakan, para nerede ki ikisini birden 
alsınlar? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇlN 
(Devamla) — İkisini birden almak iste
yen ikisini birden alıyor; ikisini birden 
almak istemeyen, iki taksitte alıyor. 

Ocak ayı boyunca Ziraat Bankasının 
bütün şubeleri açık bulunduruluyor. Bu 

sene, 1987 ve 1988 yıllarında pul nok
sanlığından bahsetmek mümkün değildik. 
1986'da olabilir, ilk yıl uygulamasıdır, 
belki eksiklikler olmuştur; ama tecrübey
le eksiklikleri gidermişizdir; hiçbir yerde 
pul eksikliğinden bahsetmek mümkün de
ğildir. 

Bir ay süresi vardır, bu bir ay içinde 
ödenecek. Ondan sonra iki ay süre veri
liyor, etti üç ay. iki ay geçtikten sonra 
Bakanlık anons edecek, diyecek ki, «Ba
kın arkadaşlar, bir ay sürenıiz vardı, ara
dan iki ay geçti, eğer hâlâ ödemediyseniz 
gidin ödeyin, aksi takdirde ben haczi 
ilan edeceğim.» Haczi yoklama memur
ları, vesaireler ilan etmeyecek ki, genel 
haciz kararını Maliye ve Gümrük Bakan
lığı ilan edecek. Bahsettiğiniz yoklama 
memurları, vesaireler, onlar, uygulayıcı
dırlar. Aradan iki ay geçti, bir 15 gün 
süre daha geçti; artık yolumuzu, park
larımızı, her şeyimizi kullanan kimseler, 
borçlarını ödesinler. 

Bir değerli arkadaşımız diyor ki, «Ni
ye sadece kamyon şoförünün kamyonuna 
haciz koyuyorsun da, gidip eczane sahibi
nin eczanesine haciz koymuyorsun?» Eğer 
eczane sahibi de vergisini ödemiyorsa, ver
gi borcu varsa, ben giderim vergi dairesi 
olarak onun malına da haciz koyarım. 

MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) 
— Uygulaması yok efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇlN 
(Devamla) — Onun dükkânı var, dük
kânında malları var; dükkanındaki mal
larına haciz koyarım, malları kâfi gel
miyorsa dükkânına haciz koyarım. Bu
nun yapılmadığını nasıl söyleyebilirsiniz? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ama, 
vergi ile ilgili birçok işlem var. Bu işlem
lerden sonra ödeme emri tebliğ edilecek, 
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mal beyanında bulunacak; yani, çok iş
lem var. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇIN 
(Devamla) — Sayın milletvekillileri, bir 
eski vergici arkadaşımız ne kadar güzel 
söyledi:; iki taksitte ödeneceğini herkes 
biliyor. Vadesi gelmiştir, ocak ayında tak
sit ini ödemesi lazım; ödemedi, ödeyeme-
di, yolda, seyahatte, kendisi yok, hasta, 
.aracı arıza yaptı, yurt dışına sefere git
ti; tamam, bir ay geçti, yapamadı; ama 
ondan sonra ilki ay hâlâ geçiyor, herhal
de yurt dışından artık dönmesi lazım, 
iyileşmesi lazım, aracını tamir ettirmiş ol
ması lazım... 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Ara
cının tekerlekleri patlarsa ne olacak? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇIN 
(Devamla) — Tekerleklerini patlattı, yeni 
tekerler taktı, çalıştı, iki ay da öyle geç
ti, ondan sonra bir 15 gün daha geçti; 
artık müsaade edin de bu kanun mad
desinde ifade edilen hükümlerin uygulan
masına Maliye ve Gümrük Bakanlığı ka
rar versin ve bu kararını tüm kamuoyuna 
ilan etsin. 

Saygılar sunarım efendim. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (İs
parta) — «Son söz miilletvekilinindir» ku
ralına göre söz istiyorum Sayın Başkan. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Son sö
zü istiyorum Sayın Başkan... 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Son 
sözü ben istemiştim Sayın Başkan, kay
detmiştiniz, yazılı istemiştik. 

BAŞKAN — Aykon Bey, siz konuş
tunuz, size daha önce grup adına söz 
verdik, arkadaşımız da daha önce söz 

istemişti, ona söz verme imkânı olmadı. 
Müsaade ederseniz... 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (İs
parta) — Yazıları var mı Sayın Başkan? 
Eğer yoksa, son söz olarak ilk defa ben 
başvurmuş olurum. 

BAŞKAN — Efendim, bakın, Kamer 
Genç, Tahir Köse, Mustafa Şahin, hat
ta Cumhur Keskin arkadaşlarımız iste
mişlerdi. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (İs
parta) — O, normal söz istemidir Sayın 
Başkan, son söz değildir, ben son söz 
olarak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, olay şöyle: 
Eğer Hükyımet adına Bakan konuşursa, 
kişisel taleplerden bir kişiye daha söz 
verme imkânımız var; onu da sırada olan 
arkadaşa vereceğiz, o nedenle, buyurun 
Mustafa Bey. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (İs
parta) — O, normal söz istemidir. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... ister
seniz İçtüzükte maddesini bulup okuya
lım. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (İs
parta) — Efendim, arkadaşımız normal 
sırada söz istemişti... 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — 
Aynı şey. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (İs
parta) — Aynı şey değil1 efendim, Sayın 
Bakanın konuşmasından sonra ayrıca söz 
istenir; ancak İçtüzükteki tatbikatı böyle 
ise, bu Mecliste tatbikat böyleyse, sözü
nüze saygı duyarım, kabul ederim. 

BAŞKAN — Efendim, olay şöyle: 
Sayın Bakan konuştuktan sonra;, yine sı
radaki kişiye söz verme imkânımız var; 
ama, bunu verirken yine son söz kuralı
na göre veriyoruz. O da, milletvekilinin 
hakkıdır; sırada olana veriyoruz. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (İs
parta) — Hayır, değil... 
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BAŞKAN — Sayın Doğan, uygulama 
bu şekildedir. Lütfen... 

Buyurun efendim. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (İs

parta) — Bir dakika efendim... 
Sayın Başkan, bu arkadaşlardan önce 

ilkti arkadaşımız şahsı adına söz istemiş
ti; bu söz isteyenler yerine, bu arkadlaş-
larımıza verebildiniz mi? 

BAŞKAN — Verilebilir, mümkün; 
ama, bakın... 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (İs
parta) — Ama, bir dakika efendim... Sö
zümü kesmeyin Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ne demek kesmeyin?.. 
Sözünüzü, icap ederse keserim. Başkan, 
sözünüzü kesebilir efendim. Evet... 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (İs
parta) — Şimdi, normal prosedür için
de arkadaşlara söz veremediniz. İki ar
kadaş şahsı adına söz aldılar; olay orada 
bitti. Sayın Bakan, konuşmasa idi... 

BAŞKAN — Bu arkadaşımıza da söz 
veremeyecektik. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (İs
parta) — ...söz veremeyecektiniz. Vere
meyince, olay orada bitti; tekrar ikinci 
hakkı yok; bu bir. 

İkincisi Sayın Bakan... 
BAŞKAN — Efendim... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (İs

parta) — Sözümü kesmeyin efendim. 
BAŞKAN — Sayım Doğan, lütfen otu

runuz efendim. 
Buyurun Sayın Şahin. 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Tu

tumunuz hakkında söz istiyorum. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (İs

parta) — Usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Arkadaşımız bitirsin, 

ondan sonra efendim. 
MUSTAFA ŞAHIN (Kayseri) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; görü

şülmekte olan tasarımın en uzun madde
sini görüşüyoruz. Hakikaten, tam bir say
falık bir metin; kapalı hiçbir tarafı yok, 
tamamen açık, sadece «pulu olmayan ta
şıtlar men edilir» lafı vardır, bunun da 
çaresi vardır. Sanırım ki, bu tür deneti
me çıkacak trafik polislerine taşıt pulu 
verildiği zaman anında pul yapıştırılıp, 
parası alınır, böyle bir durum da ortaya 
çıkmaz. Durum bundan ibarettir. 

Saygılarımla arz ediyorum. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Şahine. (SHP ve DYP sıralarından «So
ru» sesleri) 

Hay hay, yazalım. 
Soru sormak isteyen arkadaşlarımızı 

tespit ediyoruz efendim. 
Soru sormak isteyenleri okuyorum: 

Sayın Hırfanoğlu, Sayın Genç, Sayın Ek
men, Sayın Keskin, Sayın Doğan ve Sa
yın Demir. 

Buyurun Sayın Hırfanoğlu. 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) 
— Sayın Başkan, görüşülmekte olan ma
lum kanun tasarısının 16 rıcı maddesi
nin birinci paragrafında, «197 sayılı Mo
torlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 2348 
sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile de
ğiştirilen 13 üncü maddesinin (c) bendi ve 
3088 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile 
değiştirilen (d) bendinin ikinci paragrafı 
ile maddenin son paragrafı aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiş ve maddeye (d) ben
dinden sonra gelmek üzere (e) bendi ile 
maddenin son paragrafından sonra gel
mek üzere bir paragraf eklenmiştir» denil
mekte ve yeni eklenen (c) bendinde - Sa
yın Balkan, buna «Yeni bent değil, ilave» 
diyor - şöyle denmektedir : «Noterler, 
trafik, belediye veya liman sicil memur
ları ile Ulaştırma Bakanlığı sivil hava 
vasıtaları sicil memurları gibi taşıtların 
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her türlü satış veya devir işlemlerini ya
panlar, motorlu taşıtların her türlü satış 
veya devir işlemlerini yapmadan önce, bu 
taşıtlara ait o güne kadar ödenmemiş mo
torlu taşıtlar vergileri ile gecikme zamla
rı, gecikme faizleri ve vergi cezalarının 
ödendiğini gösterir belgeyi istemeye mec
burdurlar» deniyor. 

BAŞKAN — Evet, lütfen, soru sora
lım, maddeyi okumayalım. 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) 
— Tabiî, soruya geçiyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

TURAN HIRFANOĞLU (Hatay) — 
Bıjrada amaç, verginin tahsili midir, yok
sa Anayasamızın, 17 nci maddesiyle ya
sakladığı, vatandaşa eziyet midir? Eğer 
amaç verginin tahsiliyse «Gecikme zam
mı ve faizler» ibaresi metinden çıkarıl
malıdır. Sayın Bakan yahut da Sayın Hü
kümet, acaba bunun madde metninden 
çıkarılmasını uygun görüyor mu? Çıkarıl
maz ise neden çıkarılmaz? Sayın Baka
nın bu sorumu yanıtlamasını rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Genç, buyurun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, soru sormama imkân verdiğiniz 
için teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Rica ederim, siz talep 
ettiniz biz verdik; yasal hakkınız buyu
run. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Her 
zaman yapmıyorsunuz, ama... 

BAŞKAN — Yaparız yaparız, hiç kö
tü niyetimiz yok. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkanım, benim tespit ettiğim bir konu 
var. Sayın Balkan kürsüye çıkıyor, konuy
la ilgisi ve bilgisi olmayan arkadaşların 
yaptığı konuşmaları kendisine malzeme 

alıyor ve onlara cevap veriyor; yani ka
çak güreşiyor. 

Biz orada yaptığımız konuşmada şu
nu dedik: Bu vergilerde, yani getirilen 
bu tasan içerisinde yer alan «bu taşıt
lara ait o güne kadar ödenmemiş Motor
lu Taşıtlar Vergileri ve gecikme zamları.» 
Eski kanunda «Ödenmemiş vergi» ibare
si vardı. Tabiî, «Ödenmemiş vergi» iba
resi olunca, olay 6183 sayılı Kanunun 102 
nci maddesindeki genel zamanaşımı sü
resiyle sınırlıydı. Şimdi getirilen bu mad
de ile Motorlu Kara Taşıtları Vergisinde 
tahsilat... 

BAŞKAN — Sayın Genç, soru sor
muyorsunuz, izahatta bulunuyorsunuz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hayır, 
soru soruyorum. 

Bu haliyle, Motorlu Taşıtlar Vergisin
de zamanaşımı kaldırılmış mıdır? Birinci 
sorum budur. 

BAŞKAN — Evet, zamanaşımı olayı... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — İkinci 
sorum. Şimdi bakınız, ikinci fıkrada «Bu 
suretle toplu haciz karan alınan taşıtlar, 
yoklamaya yetkili memurlar tarafından, 
ilgili amme 'alacağının ödendiği tevsik 
edilinceye kadar trafikten men edilirler» 
deniyor. 

Sayın Maliye Bakanı yaptığı konuş
mada, «Biz aslında yönetmelik çıkaraca
ğız. Bu yönetmelikte olayı çözümleyece
ğiz» dedi. 

Şimdi, getirecekleri yönetmelikte -ki, 
yasaya göre böyle bir yönetmelik getir
meleri mümkün değil. Tahmin ediyorum 
burada var- acaba, yoklama memurla
rının bu açık hükme rağmen, nakil vası
talarını trafikten nten etme yetkisini kal
dırmayı düşünüyorlar mı? Eğer orada kal
dırmayı düşünüyorlarsa, işte tasarı önü
müzde burada bu yetkiyi kaldırsınlar. 
Acaba niye?.. 
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Üçüncü sorum. Vergiden borçlu olan 
mükellefler, bu vergi borçlarını süresin
de ödemedikleri takdirde, 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanunun 51 inci maddesine göre, 
senede yüzde 75 gecikme zammını öde
diklerine göre; acaba niye bu kişiler şimdi 
her 15 günde bir trafik memurlarına ve 
yoklama memurlarına ayrıca ödemeleri 
gereken... 

BAŞKAN — Sayın Genç, soruyu çok 
dağıtıyorsunuz, mümkünse , toparlayın 
efendim. (ANAP sıralarından «Nasıl so
ru bu?» sesleri) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sorum 
çok açık ve net Sayın Başkan. 

Acaba niye, bunlar için her 15 gün
de bir tekrar ödemesi gereken verginin 
1/4 nispetlinde özel usulsüzlük cezasını ge
tiriyorlar? 

4 üncü sorum... 

BAŞKAN — Evet. Kısa ve öz, Sayın 
Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Dördün
cü sorum, kısa olacak. 

BAŞKAN — Kısa ve öz; evet... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — 213 sa

yılı Vergi Usul Kanununda özel usul
süzlük cezasının ne olduğu belirtilmiştir. 
Burada yazılan özel usulsüzlük cezasının 
anlamı nedir? Vergi hukukunun neresine 
sığmaktadır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben. de 
teşekkür ederim Sayın Başkan. Yalnız, 
bütün sorularıma cevap verirlerse mem
nun olurum. 

BAŞKAN — Sayın Ekmen, buyurun 
efendim. Biraz yüksek sesle lütfen. 

MEHMET ADNAN EKMEN (Mar
din) — Görüşülmekte olan kanun tasa

rısının 16 ncı maddesi, «197 sayılı Mo
torlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 2348 
sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile 
değiştirilen 13 üncü maddesinin (c) bendi 
ve 3088 sayılı Kanunun 8 inci maddesi 
ile değiştirilen (d) bendinin ikinci parag
rafı ile maddenin son paragrafı aşağıda
ki şekilde değiştirilmiş ve maddeye (d) 
bendinden sonra gelmek üzere (e) bendi 
ile maddenin son paragrafından sonra 
gelmek üzere bir paragraf eklenmiştir. 

e) Noterler, trafik, belediye veya li
man sicil memurları... 

BAŞKAN — Sayın Ekmen, efendim 
lütfen maddeyi okumayın. Sorunuza ge
lin lütfen, çok rica ediyorum. Herkesin 
elinde bu metin var. 

MEHMET ADNAN EKMEN (Mar
din) — Affedersiniz Sayın Başkan, bu 
maddeyi okumazsam sorum havada ka
lacak efendim. 

BAŞKAN — Evet, soru sorarsanız, 
hem usule uygun hareket etmiş olursu
nuz, hem de bizi müşkül durumda bırak
mazsınız herhalde. 

Buyurun. 
MEHMET ADNAN EKMEN (Mar

din) — Sayın Başkanım, maddeyi oku
mazsam sorum havada kalır. 

BAŞKAN — Evet, buyurun. 
MEHMET ADNAN EKMEN (Mar

din) — Baştan mı okuyayım Sayın Baş
kan? 

BAŞKAN — Hayır hayır, baştan de
ğil canım, baştan değil', «Noterler»den 
devam edelim, eğer ille okumayı arzu 
ediyorsanız; ama, arkadaşlar okudular, 
sizin okumanıza gerek yok. Evet. 

MEHMET ADNAN EKMEN (Mar
din) — «c) Noterler, trafik, belediye 
veya liman sicil memurları ile Ulaştırma 
Bakanlığı sivil hava vasıtaları sicil me
murları gibi taşıtların her türlü satış ve
ya devir işlemlerini yapanlar... 
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BAHRt KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa) 
— Sayın Başkan, bunu kürsüde 'kah eder
lerse daha iyi olur. Zaman alıyor bun
lar, geçsin kürsüde konuşsun. 

BAŞKAN — Efendim, affedersiniz 
Sayın Ekmen, yaptığınız, soru sorma de
ğil; müsamahamı suiistimali etmemenizi 
rica ediyorum, lütfen... 

MEHMET ADNAN EKMEN (Mar
din) — İstirham ederim; ama ben... 

BAŞKAN — Mümkünse usule uygun, 
mevzuatta uygun, Ikısa, öz soru sormanızı 
rica ediyorum; aksi halde sözünüzü kes
mek zorundayım. 

Buyurun. 

MEHMET ADNAN EKMEN (Mar
din) — Sayın Başkan, maddeyi okuma
dan sorum anlaşılmaz ki. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Sayln Başkan, arkadaşı
mıza müdahale etmeyin, okusun. 

BAŞKAN — Çok rica ederim... Siz, 
arkadaşın avukatı değilsiniz; o, kendi hak
larını savunacak durumdadır. Çok rica 
ediyorum... 

MEHMET ADNAN EKMEN (Mar
din) — Yalnız, maddeyi okumadan sora
cağım soru havada kalır, anlaşılmaz. 

BAŞKAN — Efendim, o zaman biraz 
çabuk, süratle okuyun. Soru soruyorsu
nuz aziz kardeşim. Lütfen... Madde bili
niyor, herkes okudu, birkaç defa okundu. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Elin
de metin olmayanlar için... 

BAŞKAN — Metin ellimizde, hiç me
rak etmeyin; Sayın Balkanda var, bütün 
arkadaşlarda var, Başkanlıkta var. 

Buyurun. 
MEHMET ADNAN EKMEN (Mar

din) — «Noterler, trafik, belediye veya 
liman sicil memurları ile Ulaştırma Ba
kanlığı sivil hava vasıtaları sicil memur
ları gibi taşıtların her türlü satış veya de

vir işlemlerini yapanlar, motorlu taşıtla
rın her türlü satış veya devir işlemlerini1 

yapmadan önce, bu taşıtlara ait o güne ka
dar ödenmemiş motorlu taşıtlar vergileri 
ile gecikme zamları, gecikme faizleri ve 
vergi cezalarının ödendiğini gösterir bel
geyi istemeye mecburdurlar...» 

BAŞKAN — Değerli arkadaşımız, bir 
engelleme yapmayı arzu ediyorsanız, bu
nu başka şekilde deneyin rica ediyorum; 
bu şekilde soru sormanıza müsaade etmi
yorum; böyle soru sorulmaz. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Ke
sinlikle öyle bir engelleme yok. 

MEHMET ADNAN EKMEN (Mar
din) — «Vergisi ödenmemiş taşıtlara ait 
fennî muayene yapılamaz, denize veya 
uçuşa elverişli belgesi verilemez. Ayrıca 
pul yapıştırılmak suretiyle vergisinin öden
diği tevsik edilemeyen taşıtlara ait Motor
lu Taşıtlar Vergisi, ödeme süresi geçtik
ten en az 2 ay sonra, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca TRT veya basın yoluyla 
yapılacak duyuru tarihinden itibaren 15 
gün içerisinde ödenmediği takdirde...» 

BAŞKAN — Sayın Adnan Ekmen, lüt
fen oturunuz; soru sormanıza müsaade 
etmiyorum efendim. 

Sayın Keskin, buyurun efendim. 
MAHMUT ALINAK (Kars) — Kes

me yetkisini nereden alıyorsunuz Sayın 
Başkan? 

BAŞKAN — Hayır, öyle soru sorul
maz. Keserim niçin kesmeyeyim? (SHP 
sıralarından gürültüler) Rica ederim... Ar
kadaşıma söz vermiyorum. 

Sayın Keskin, soru sorma sırası sizde. 

MEHMET ADNAN EKMEN (Mar
din) — Sorumu sorayım, izin verin. 

BAŞKAN — Sorun o halde. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Soruyor 

Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Efendim, sora sormu
yor, maddeyi okuyor. Gerek yok maddeyi 
okumanıza. Soruyu sorun. 

MEHMET ADNAN EKMEN (Mar
din) — «15 gün içerisinde ödenmediği 
takdirde, 6183 sayılı Amme Alacakları
nın Tahsil Usulü Hakkında Kanun hü
kümlerine bağlı kalınmaksızın...» 

BAŞKAN — Hani, hani soru?.. Soru 
yok ortada. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Soruyor 
efendim. 

BAŞKAN — Evet. 
MEHMET ADNAN EKMEN (Mar-

dıin) — «Bu suretle toplu haciz kararı 
alınan taşıtlar, yoklamaya yetkili memur
lar tarafından, ilgili amme alacağının 
ödendiği tevsik edilinceye kadar trafik-
tten men edilirler» kaydı yerine, vatanda
şın mağdur olmaması için bu ağır karar
dan vazgeçilerek, bunun yerine gecikme 
faizi alınmasının yararlı olacağı kanısını 
taşıyorum, 

Bu konuda Hükümetin düşüncelerini 
öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bakın, ne kadar kısaymış sorunuz. 

Maddeyi bu kadar okuyup da arkadaşla
rın zamanını almanıza gerek yoktu. 

Sayın Keskin, buyurun efendim. 
CUMHUR KESKİN (Hakkari) — 

Sayın Başkan, Türk hukuk tarihinde is
mi bu kadar uzunca olan yasaya biz bu
güne kadar rastlamadık. 

BAŞKAN — Efendim, bunu daha ön
ce grup aıdına ve şahsınız adıma yaptığı
nız konuşmalarda ifade ettiniz. 

CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — 
İzin verin efendim, arz edeyim. 

BAŞKAN — Soruyu sorun lütfen. 
CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — 

Sayın Başkan, arz edeyim efendim. Bu 
yasanın ismini okuduğumuz zaman, bi

zim herhangi bir kusurumuz sözkonusu 
değil; yasayı düzenleyen Hükümet, bu şe
kilde uzunca bir isim takmak suretiyle, 
bu şekilde okumamıza neden olmakta
dır. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri; 
alkışlar) 

Görüşülmekte olan tasarının... 

BAŞKAN — isterseniz şöyle yapalım; 
«19 sıra sayılı tasarı» diyelim ve adını 
kısaltalım. 

Buyurun. 
CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — 16 

net maddesinin getirdiği değişik (c) ben
dinin ikinci fıkrasında aynen şöyle de
mektedir. Sorularımın açıklanması bakı
mından okumak zorundayım. «Vergisi 
ödenmemiş taşıtlara ait fennî muayene 
yapılamaz, denize veya uçuşa elverişli 
belgesi verilemez. Ayrıca pul' yapıştınimak 
suretiyle vergisinin ödendiği tevsik edile
meyen taşıtlara ait Motorlu Taşıtlar Ver
gisi, ödeme süresi geçtikten en az 2 ay 
ısonıra, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
TRT veya basın yoluyla, yapılacak duyu
ru tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
ödenmediği takdirde, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka
nun hükümlerine bağlı kalınmaksızın ve 
başkaca herhangi bir işlem yapılmasına 
gerek duyutaaksızın bu taşıtlar haciz edil
miş sayılırlar. Bu suretle haciz kararı 
alınan taşıtlar, yoklamaya yetkili memur
lar tarafından, ilgili amme alacağının 
ödendiği tevsik edilinceye kadar trafikten 
men edilirler.» 

Şimdi sorularımı soruyorum. Sayın 
Hükümetin yanıtlamasını istediğim iki so
rum var: Birincisi, ülkemizde basın ya 
da TRT'yi dinleme olanakları bütün va
tandaşlar için sözkonusu değildir. Bazı 
mükellefler, TRT'den veyahut da basın
dan duyuruyu ÖğrenemeyebilMer. Bu ne-
denlie, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
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yapılacak tebliğin, TRT veya basın ile de
ğil de direkt posta yoluyla yapılabilmesi 
olanak -dahilinde değil midir? Bu uygula
ma daha adil sonuçlar doğurmaz mı? 
Birinci sorum bu. 

BAŞKAN — Soru çok güzel; ama ge
rekçe uzun. (SHP ve DYP sıralarından 
alkışlar) 

CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — 
İkinci sorum şu Sayın Başkan: 1918 sa
yılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair 
Yasaya göre, suçta kuianılan araçlar ya
kalamanın devamı süresince, yediemin sı
fatıyla sahibine verilebilmektedir. Bu ola
nak mevcut bulunmaJktadır. Bu olanağın 
getirilmesinin sebebi şudur... 

BAŞKAN — Sebebi önemli değil. 
CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — 

Araçlar ulaşımda kullanılmaktadır. 
ABDULKADİR AKSU (Diyarbakır) 

— Sayın Başkan, mütalaa bildiremez. 
BAŞKAN — Lütfen. 

CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — 
Ulaşım hizmeti topluma sunulan hizmet
lerin en önemlilerinden bir tanesi olup, 
araçlar millî ekonomiye de hizmet etmek
tedir. Haczedilen araç, millî ekonomiye 
katkıdan alıkonulmaktadır. O nedenle, 
Sayın Bakan, tasarının bu maddesinde, 
haciz yerine, vergi alacağı için haciz ko
nacak aracın sahibine yediemin sıfatıyla 
teslimini imkân dahiline sokabilirler mi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

Sayın Doğan, buyurun. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (İs
parta) — Sayın Başkan, bu tasarıya kat
kısı olacalk birkaç kısa suali takdim edece
ğim; lütfen sözümü kesmeyin. (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

GALİP DEMİREL (Malatya) — Eli
ni oynatma. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, sayın millet
vekilleri, lütfen müdahale etmeyin; arka
daşımız bu konularda uzman, tasarıya 
katkısı olacak sorular soracağını ifade 
etti. 

Sayın Doğan, sorularınız kısa ve öz ol
sun, çok rica ediyorum. 

Buyurun. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (İs

parta) — Daha başlamadan Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Hayır, ben ikaz ediyo
rum; tabiî başlamadınız, biliyorum. 

Buyurun. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (İs

parta) — Sayın Başkan, Hükümet istediği 
yetki ile, Motorlu Taşıtlar Vergisini öde
meyen mükellefleri' ödemeye davet için, 
bunların isimlerini TRT'den ve basın yo
luyla yayımlayacak; evet bu yetkiyi isti
yor. (ANAP sıralarından gürültüler) 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Sayın 
Başkan, hatip açıklama yapıyor. 

BAŞKAN — Soru sorun lütfen. Evet... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (İs

parta) — Soruyorum efendim. 
SALİH SÜMER ı(Diyarb'akır) — Sa

yın Başkan, susturun da sorusunu sorsun. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etme
yin kardeşim. 

Sayın Doğan, siz fikir beyan etmeyin, 
Hükümetim düşüncesini Hükümet bilir, 
siz soruyu sorun lütfen-. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (İs
parta) — Sayın Başkan... (ANAP sıra
larından gürültüler) 

IBAŞIKAN — Lütfen müsaade buyu
run, müsaade buyurun lütfen. 

Evet, sorun sorunuzu. (ANAP sırala
rımdan «Sayın Başkan, eli cebinde konu
şuyor» sesleri, gürültüler) 

Konuşmalar ikesıildikçe oturumu sağ
lıklı yürütmek mümkün' -değil. 
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ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Sayın Başkan, eli cebinde konuşu
yor, 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum Sa
yın Pehlivandı, hiç değilse siz anlayışCı 
dlun flüıtfen. 

(Evet buyurun. (ANAP sıralarından 
«Sayın Başkan, neden hep bizi ikaz edi
yorsunuz?» sesleri', gürültüler) 

Arkadaş hukukçu diye ikaz ediyoruz, 
o manada söyledim, yoıksa, ıkötü bir kas
tım yok. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Arka
daşlara izin verelim. gitsinler. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, buyurun. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (İs
parta) — Bu şdk'Üdekıi teşhir, verg<n:n 
ıkutisal bir görev o'labi'ımesiy'Je 'bağdaştı>rı-
'k'b'lir mı'? Bu bir, 

BAIŞKAN — Bir; güzeli. 
iŞu elimize biraz dllkıkıat edin; tehdit 

etmeyin kürsüyü. (Gürültüler) 
İkinci sorunuzu sorunuz. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçe!) — 
Ses duyulmuyor, seyyar mı;krofon getirte-
Ül'ım. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (İs
parta) — Soru üki : Vergi Usul Kanunun
da iki1 sene önce bu Mecliste bir değişilk-
10k yap'J'mış ve Hükümete bir yetki veni'l-
nvştir. Bu yetki' aynen şöytedir : «Vergi 
Usul Kanununda yer allan, belge düze
nine uymayan veya kaçakçılıkla vergi 
ziyama neden d'up tarh «diten vergi ve 
ıkesiten cezası kesinleşen mükeltef ve ver
gi sorumılüluğu, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığınca bel inlenecek usûl ve esasilara 
göre TRT yoluy'Ja açıki'ianması, vergi1 ma-
suniyetiini ihlal sayılmaz». 

Hükümet, bugün, vergi kaçıranijan 
teşhir edemıediğ;me göre, 10 bin liralık 
Motorfu Taşıt'ar Vergimi ödemeyen bir 
vatandaşı, TRT İle teşhir etmeyi, man

tıkla ve vicdanla nasıî bağdaştırıyorsu
nuz? (Gürü'tüler) 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (İs

parta) — Soru 3. — Efend'm, burada bir 
cümle var, bunu aç'klıaımıak gerekir. Cüm
leyi okuyorum... (ANAP sıra'ianndan gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Doğan, soru so
run, cümileyi okumayın, ı(Gürü'.tüı'ıer) 

ISayın milletvekilleri, böyle devam et
menin hiçbirimize bir faydası d'laoağını 
ıslanmıyorum. Burada, hep beraber devamı 
edeceğiz; kaMı !ki, İktidar Partisine men
sup sayın ımiİiletvekidlerinin, bu konuda 
daha ciddî hareket etmeleri gerektiği 
inancındayım. 

Teşekkür lederrm. 
Devam eû'n Sayın Doğan. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (İs

parta) — Kanun tasarısında, «Vergisi 
ödenmemiş taşıt'lara ait fennî muayene 
yapılamaz» şeklinde hüküm vardır. Bu 
madde, «Taşıtların fennî muayenesi sıra
sında, vergisi tahsili edülir» şeklinde ya
zılsaydı, Hükümet daha müspet bir icraat 
İçinde d'ımaz mıydı? 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın 
Doğan. (DYP ve SHP sıraOarından alkış
lar) 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (İs
parta) — Sorularını bitmedi Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Pdki, hay hay, buyurun 
devam edin. (ANAP sıralarından gürültü
ler) 

Lütfen efendim... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (İs

parta) — 4 üncü soru : Bütün dünyada, 
pul'ilarda, bandrol'tarda (arabalara yapış
tırılan bandrollarda) pulların geçerüilik ta
rihi yazılır; yani, haziran ayında son bu-
llacağt düşünüHerıek 31.6.1986 yazıdır. Tür-
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kiyemizde mevcut pullar bu yönden ek
siktir. Hükümet bu eksikliği tamıaırmlama-
yı düşünüyor mu? (ANAP sıralarımdan 
gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, sayın mil-
letveklÜJani, çok rica ediyorum... Arka
daşımız gayet ciddî sorular soruyor. (Gü
rültüler) 

Sayın Doğan, siz devam edim, kısa ve 
öz; biz sorularımızı aklıyoruz. 

ABDULLAH AYİKION DOĞAN (İs
p a r t a ) — Sayın Bakan açıkladıilar ki, 
belge istenmenin Noterlik Kanununda ye
ri vardır; ancak o zaman bandrol siste
mi yoktu. Türkiye'ye de bu sistemi ge
tirildiğine ve bandrolllar araç camlarına 
yapıştırıHdığına igöre, noterlerin bumu ara
malarıma gerek kailımadığı yolundaki gö
rüşümüze Sayım Hükümet katılabilir mıi 
acaba? 

.Şimdi sorumu soruyorum. 

HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Soru 
bitmedi mi daha Sayın Başkan? Suiisti
mal oHmuyor mu? 

BAŞKAN — Hayır efendimi, olmu
yor. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (İs
parta) — Şimdi, ilik defa bir vergi bor
cumun, mükellefle ilgili borcun, TRT'de 
yayınlanacağımı görüşüyoruz. 10 bin Bi
ralık bir vergidir bu. TRT'yi bu sekilide 
•insafsızca işgali Anayasaya aykırı değil 
midir? 

İkincisi, TRT'nin bu şekilde küiiland» 
ması biraz da insaf dan uzaik biir kulla
nımı değil midir? Hükümet, bugüne ka-
idar ıtsllevizyonu keyfî kullandığı yetmi
yormuş gibi, bir de bu işlerde 'istismar 
ederek kullanacak mı? 

BAŞKAN — Efendim, teşekkür ede
rim. 

iSayım Demir buyurum. 

MEHMET KAHRAMAN (Diyarba
kır) — Sayın Başkan, usul' hakkında bir 
açklamada bulunacağım. 

İBAŞKAN — Buyurun. 
(MEHMET KAHRAMAN (Diyarba

kır) — Soru müessesesinin çalışacağı bir 
konuda, soruların daha iyi duyulması 
iıç'n, geçmiş uygulamalarda göz önünde 
bulundurul'arak, eskisi gibi seyyar bir 
mikrofon kullanılması .mümkün olmaz 
mı? 

İBAŞKAN — Efendim, şimdi, olay 
şu : Sorullar Başkanlığa soruluyor. Bura
da vaktiyle bir mikrofon uygulaması ya-
pı'dv, fakat iyi sonuç vermedi, bu itibar
la, bu şekilde uygulamaya devam ediyo
ruz; Başkanlığım duyması bu iş içim ye
terli. 

Teşekkür ederim. 
Buyurum Sayın Demir. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sa
yın Başkan, görüşmekte dlduğumuz Eği
tim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri 
Vergisinin ihdası, ile 3074 Sayılı Akar
yakıt Tüketim- Vergisi: Kanunu, 197 Sa
yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kamumu... 

KAMER GENÇ (Tuncdli) — Du
yulmuyor. 

İBAŞKAN — Bizim duymamız kâfi 
efend'im, ben duyuyorum. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — ... 
1318 Sayılı Finansman Kanunu, 193 Sa-
yıilı Gelir Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Ver
gi Usul Kanunu, Ö183 Sayılı Amme Ala
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka
mun ve 492 Sayılı Harçlar Kanununda 
Değ;siklikler Yapılması ve Bu Kanunla
ra IBazı Hükümler Bkltenmesime Dair Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
num raporuma göre 17, bilanara Genel 
Kurulda yapılan değişiklikten sonra 16 
ncı madde olarak yer alan maddede, 
muğlak, hukuk sistemimizin yerleşmiş 
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müessesesine taban tabana ters pek çok 
husus yer aılımaktadır. Bu belirsizliklerin 
(Sayın Bakan tarafından burada açıklanıp, 
izah edlılımesi, hıem bu zabıtlarla ileride 
bu maldde hükümlerinin yorumilanması, 
değerlendirilmesi, ışık tutması 'bakımın -
dan, hem de tatbikatçı arkadaşjlarımıza, 
uyuşmazi ık ıhaHerinde... 

(BAŞKAN — Anlıyorum efendim, 
tabiî... Hem kanunu uygulayanlar... 

ÜBRAH1M DEMİR (Antalya) — 
Uyuşmazlık .hafinde taraflarım; yani hâ
kimler, savcılar, omları kastediyorum... 

(BAŞKAN — Anılıyorum efendim, ta
biî... (SHP suratlarından gürültüler) Lüt
fen, Sayın Genç... 

HBRAHİM DEMİR ((Antalya) — Sa
yın Başkam, bu terimi1 er im, amUaşılabilıme-
sinin doğru kuTlanı'ımasının tatbükıat açı
sından büyük önıemıiı vardır. O bakımdan, 
Sayın İBakanın vereceği yazılı cevaplar 
'burada zabiillara geçmeyecektir, ben söz-
llü cevap vermelerini istiyorum. 

«BAŞKAN — Sayın Demir, siz, Ba
lkanı bu sekilide tahdit edemezsiniz; o, ta
tmaman kendi; ihtiyarına kalmış bir olay
dır; isterse yazılı cevap verebilir, içtü
zük, kendilerine bu imkânı tanımıştır; 
ama, böyle ö'masını temenni edebilirsiniz. 
Lütfen sorunuza geçin, 

(Teşekkür ederim. 

tBRAmM DEMİR (Antalya) — Mü
saade etsıeydiımiz, ben de aynı* şeyi söy-
îeyecektim. Sayın Bakanın, gayet tabiî, 
şu anda sözlü cevap vermesi de mümkün
dür. ' 

Sayın Başkan, her şeyden önce, gö
rüşmekte olduğumuz tasarının yani, Eği
tim, Gençlik... 

BAŞKAN — Sayın Demir, müsama
hamı bu kadar suiistimal etmenize müsa
ade edemem. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sa
yın Başkan, bu eğer... 

(BAŞKAN — Hiç mümkün değil'.! Çok 
rica ederim... Hiç mümkün dıeği'l! Bura
da soru sormak her millletVeifcMi'mim.' hak
ikidir; ancak, hakkın suListimallıine de mü
saade ve müsamaha edemeyiz. Çok rica 
ediyorum... Lütfen sorunuzu sorun. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Te
şekkür ederim Sayın' Başkan. Müsaade 
edin de sorumu sorayım. 

'Bu tasarıyı ben hazırlamadım, bunu 
yazanlar, eğer... 

BAŞKAN — Efendim, bu mesele an-
'liaşıiîdt, artık bıit'ti; şimdi soru soracaksı
nız. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Müsaade edin de sorayım efendim. 

(BAŞKAN — Buyurun.., 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) ^-Bu
nu bu şekilde yazmak kabahat değil de, 
okumak niye kabahat ölüyor? 

İBAŞKAN •— Metni ezberlediniz ar
tık, herkes de ezberledi, 

İİBRAH1M DEMİR (Antalya) — Sa
yın Başkan, tasarının 16 ncı maddesinde, 
«Gecikme zammı ve gecikme faizleri» 
ıgi'bi ibareler yer almaktadır. Tabiî... 

IMÜNİF F. YAZICI (Manisa) — Sa
yın Başkan, arkadaşı hastaneye sevk ede
lim hastaneye. 

BAŞKAN — Sayın Yazıcı, lütfen... 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Şimdi, burada bu ifadelerin ne manaya 
kullanıldığımı madde metninden çıkarmak 
mümkün değildir; ama herhalde bu iki 
terimıin arka arkaya kuillanıılmasımın bir 
sebebi vardır, belki birden fazla sebebi 
vardır. İleride bunun tatbikatının basan
dı olabillmesi için, bu terimlerin iyi bilin
mesi şarttır. 
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BAŞKAN — Efendim, soru .sormu-
yorsuınuz yorum yapıyorsunuz Sayın De-
rnıiir. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Terıirnlierin izah edilmesini istiiiyorum Sa
yın Başkan. 

•BAŞKAN — Ben size ifade edeyim; 
kanunda, gecıikmıe zammı, ile faizin ne 
dernek o'düğumun... 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
İzahımı istiyorum. 

(BAŞKAN —• İzahını istiyorsunuz; ta
mam. 

iBuyurun Sayın Balkan. 
CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — 

Sorum var Sayın Başikam. 
BAŞKAN — Hayur efendiim, soru 

sorma işlemi bitmiştir Sayım Kesikin; 
mümikün değil. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Sorum bitmedi Sayım Başkan. 

BAŞKAN — Evet, onun azamimi iş
iyorsunuz, devam edin. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Sayım Başlkan, burada, ödenmeyen, geci
ken Motorlu Taşıt Vergi terinin radyo ve 
televizyonda izahı öngömimeıktediır; an
cak... 

İBAŞKAN — Bu soru soruldu. 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 

Hayır efendiim. 
'•BAŞKAN — Soru'idu, evet. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
(Benim sorumun ne olduğunu nereden bi
çiyorsunuz efendim? 

İBAŞKAN — Biraz önce, Aykon Do
ğan sordu. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Efendim, sorum o değil; müsaade eder
seniz sorayım. 

Burada «TRT» gibi geneli bir ifade 
ikuTianıCıyor; ancalk, TRT'yi büyük başlık 
oHarak alırsak, hem radyo yayınlarını 

hem de televizyon yayınHarımı ihtiva eder. 
Ayrıca, televizyon yayıni'arında, televiz
yonun ilkindi kamalı vardır... (Gürültüiler) 

İBAŞKAN — Sayın Demir, benim mü
samahamı suiistimal1 ettiniz, size artıik söz 
hakkı vermiyorum. 

Sayın Bakan, buyurun, soruları ce-
vaplandınm. (ANAP' sıralarındam alıkış-
(lar; SHP ve DYiP s ur acarımdan gürültü
ler) 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Sorumu sormadım Sayım Başkan. 

İBAŞKAN — Lütfen, arkadaşlarım... 
Hayır efendim'; hakikim suiist'imalline mü
saade etmeyeceğim. Bitti bu olay. (Lüt
fen oturun... Lütfen oturun... 

Buyurun Sayın Balkan (Gürültüler) 
(İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 

Benim iki sorum daha var Sayım Baş
kan. 

BAŞKAN — Bitti efendimi, bitti. Lüt
fen oturun. 

'İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
iki dakikanızı! alacağım Sayın Başkan; ilki 
dakika. Lütfen... 

ıBAŞKAN — Size sadece, soru sor
manız için ilki dakika müsaade ediyo
rum. (Gürü'tüier) Açîlkiamalanmıza izim 
vermeyeoeğıim; sadece soru. 

i MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Sa
yın Başikan, soru soruş şeikliyile bizlerle is
tihza ediyor. Buna hakkı yoik. Lütfen dı
şarı atın. (Gürültüler) 

MEHMET GEDİK (Bursa) — Geri 
zekâlı, doiktora git, doktora. 

İBAŞKAN — Sayın ımil'etve!kl'lllıeri, 
beni dinler misiniz?.. Sayım Gedik, Sayın 
Ged'k, yerinize oturum lütfen. 

Sayın miltobvefcilleri, şu hususu bil
menizi rica ediyorum. Müsaade eder mi
siniz?.. 

MEHMET GEDİK (Bursa) — Sayın 
Başlkan, o, ne yaptığını kendisi de bil
miyor. 
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BAŞKAN — Hayır, lütfen; size söz 
vermedim, 

Burada anlaşılan şudur : Muhalefet 
partileri ve partili milletvekilleri, iktida
rın, kanunun çı'kanllması 'konusundaki 
gayretlerini engelleme çabası içindedir; 
ancak... (DYP ve SHP sıralarından «Ha
yır, hayır» sesleri) 

ıllBRJAHÜM DEMİR (Antalya) — Ha
yır Sayın Başkan, hayır. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, söz
lerimi dalha bitirmedim ki söyleyeceği
mi anlamadınız. (Gürültüler) 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başjkan, genelleyerek... (Gürültü-
ler) 

(BAŞKAN — Müsaade edin lütfen; 
»sözümü bitireyim, ondan sonra... 

Kiz, Başkanlık olarak, muhalefetiyle, 
iktidarıyla herkesin bu Parlamentoda 
haklarını en iyi şekilde kullanmasından 
yanayız. Eğer müsamaha ve müsaade 
ediyorsak, bu anlayi'şımızdan kaynaklan
maktadır; ama... 

.İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Si
zin müsamahanıza ihtiyacımız yok Sayın 
Başjkan.. 

(BAŞKAN — Var, var. 
Kaldı ki... (Gürültüler) 

'İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Si
zin lütjfunuz değil, Anayasanın temin et
tiği haklarımızı kullanıyoruz. (Gürültü
ler) 

BAŞKAN — Hayır... O halde sizi 
konuşturanuyorum. Siz, soru hakkını su
iistimal ettiniz; buyurun oturun lütfen, 
ibuyurun oturun, size sıöz vermiyorum. 
((Gürültüler) 

Sayın Balkan, buyurun. (Güriİtüler) 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — So
rumu tamıaimlamalk içlin söz istiyorum 
Sayın Başkan, ben sorumu tamamlama
dım. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika lütfen... 
(GürüMiler) 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Ben sorumu bitirlmed'i'm, bana söz ver
diniz, sorumu tamamlamak istiyorum 
Sayın Başjkan. (Gürültüler) . 

BAŞKAN — Bir dakika lütfen... (Gü
rültüler) 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Sayın Başkan, Sayın Bakana on 
ıkere söz verdiniz; olmaz böyle şey efen
dim. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
(Gürülltüler) 

IHİKIMIET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkanım, muhalefetin tümünü he
def aüarak grubumu da bu kanunun çık
masını engellemekle suçladınız; açıkla
ma yapın efendim. 

BAŞKAN — Efendim, sözlerimi bi-
tirtm'ediriiz Sayın Çetin; müsaade eder 
m'isiriiz?.. Bitireyim, ondan sonra devam 
ederisiniz.. 

HÜKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Tavzih edin o zaman. 

BAŞKAN — Şimdi, şunu ifade et
tim: «Muhalefetin kendi düşünceleri is-
Ckametinde burada hareket etmesi hak
kıdır, biz buna Başkanlık olarak saygı-
lryizdir» dedim. 

DURMUŞ FÜKR/İ SAĞLAR (İçel) 
— «EngelCeme» kelimesini kullandınız.. 

BAŞKAN — Sürçü lisan edilmiştir, 
geri alıyoruz. 

HÜKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
«Engelleme» kelimesini tavzih ederseniz 
•olur. 

BAŞKAN — Öyle bir kastımız yok
tur, onu tavzih ediyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sa

yın Başjkan, sorumu sormak istiyorum. 
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İBAŞKAN — Hayır efendim, sorunuz 
Ibifilii, lütfen oturun... (Gürültüler) Yazılı 
olarak sorarsınız. 

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

(BAŞKA'N — Oturun dedim, lütfen 
oturun diyoruım size. 

(İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Bu
rada bir süre kısıtlaması yok Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Sayın Toptan, lütfen, 
grubunuza hâkim olun. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sa
yın .Başjkan, tutumunuz halk'kıında söz is
tiyorum., 

iBAŞKAN — Oturun lütfen. 
IİBRAHİM DOMUR (Antalya) — Sa

yın Başkan, çok kısa, iki dakikada biter, 
iki sorum var. 

BAŞKAN — Hayır efendim, bitmiş
tir. Lütfen oturun. (Gürültüler) 

(İBRAHİM DEMİR (Antalya) — İki 
dakika, Sayın Başkan... B'ir önceki so
rumu da enıgellediniz Sayın Başkan. 

İBAŞKAN — Sayın Toptan, lütfen 
dturun. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Sayın Toptan, Allatıaşkma, siz ba
kanlık yapmış bir kim'sesin'iz, Grup Baş-
kanvekWsliniz jalın götürün şunu. 

İBAŞKAN — Sayın Demir, lütfen 
oturunuz. Çok rica ediyorum... Lütfen 
oturunuz. (Gürültüler) 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Dı
şarıya çıkarın Sayın Başkan. Nedir bu? 

BAŞKAN — Sayın Demir, bugün bu
rada en çok müsamaha ettiğim değerli 
ibir arkadaşımızsınız... (Gürüllttiler) 

İİBRAHÎİM DEMİR (Antalya) — Te
şekkür ederim Sayın Başkan... (Gürül
tüler) 

BAŞKAN — Bunu yaparken, sadece 
şahsınıza değil, yanlış anlamayın... 

ALİ ER (İçel) — Bu kadar seviye
sizlik olmaz. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Se
viyesiz sensin; teker teker.gelin. 

iBAŞKAN — Müsaade eder misiniz, 
lütfen.... (Gürültüler) 

(İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Bir 
dakika, Sayın Başkan... 

iBAŞKAN — Lütfen dturun... (Gü
rültüler) 

Buyurun Sayın Bakan. 
İMALİİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KıURTCEBE ALPTEMOÇİN 
<lBurisa) — Sayın Başkan, Yüce Mecl'isin 
değerli üyeleri... 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sa
yın Başkan, sorum var... 

iBAŞKAN — Her zaman sorma im
kânımız var. 

Buyurun efendim. 
İMAUİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTOMOÇtN 
(Bursa) — Sayın Başkan, değerli millet-
ydklleri; sırasıyla cevap vermeye başlı
yorum. 

MÜNİR F. YAZICI (Mantea) — 
Atın şunu dışarı artık. 

iBAŞKAN — Sayın Yazıcı, lütfen siz 
de... (Gürültüler) 

KÂZIM ÇAĞLAYAN (Kırşehir) — 
Otur oturduğun yerde! Nedir bu yahu? 
(GürüMler) 

BAŞKAN — Beyefendiler... Sayın 
ımiltetvekilleri... (Gürülltüler) Sayın mil
letvekilleri, oturun yerinize... Oturun ye
rinize lütfen. 

Buyurun Sayın Bakan. 
KÂZİM ÇAĞLAYAN (Kırşehir) — 

«Papatya, Papatya» ne oluyor yahu? Ye
ter artık!.. (ANAP ve DYP sıralarından 
ayağa kalkmalar) 

BAŞKAN — Oturun yerinize!.. Ne
rede İdare Amirleri?.. (Gürültüler) Otu
run yerinize lütfen. 
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IBvet, buyurun Sayın Ba'kan. 
MALWE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCBBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Sayın Başkan... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Oturun yerinizle lütfen. 
Evet, lütfen oturun arkadaşlar, mü

zakerelere devam edelim... 
Ayakta olanlar lütfen otursun, müza

kerelere devam edeceğiz efendim... Sa
yın Arıcı, Sayın Toptan, lütfen oturun 
efendimi. 

Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCBBE ALPTBMOÇİN 
(IBunsa) — Sayın Başkan, değerli mll'let-
tvek'iHleri; sorulara sırasıyla cevap verme
ye çalışacağım. 

ISayın Hırfanoğlu, «Amaç, vergi tah
sili mi, yoksa vatandaşa eziyet raid'ir?..» 
diye sordu. Hedefimiz, vergiyi tahsil et
mektir, vergiyi tahsil edeımediğimfe tak
dirde neler yapıilma'sı gerektiği, her vergi 
kanunurida açık açık ifade edilir. Bura
da yazılanlar da, bu vergiyle ilgili yapıl
ması gerekenlerdir. Bir taraftan vetig*i 
lyükünün düşüklüğünden şikâyet edece
ğiz, bir taraftan vergi tahsilatınldaki za
yıflıktan bahsedeceğiz ve bir taraftan da 
vergi tahsilatını yapmamak için çareler 
arayacağız... Taibiî, bunu anlamak müm
kün değil; ama Sayın Hırfanoğlu'nun 
sualine oetvalbrm, «Hedefimiz, verdiyi tah
sil etmektir» şeklinde olacak. 

Sayın Genç, «Efendim, eskiden öden
memiş vergiler ve bu vergilerin genel za
manaşımı süresi vardır; bu yenilikle siz 
Ibu zamanaşımını ortadan kaldırıyorsu
nuz» diyor. Aslırida, ceza ile ilgili bir 
değişiklik yapmıyoruz. Gecikme cezala
rı ve faizler, vergi aslıyla ilgilidirler. Ver
gi aslıyla ilıgili bir değişiklik yaptnaidığı-
mıza göre, zamanaşımının ortadan kal
dırılması haidisesi de yok: ^ 

18 . 3 . 1988 0 : 3 

iDiğer taraftan, «Özel usulsüzlük ce
zası var; bu nasıl şey? 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununda böyle bir usulsüzlük 
cezası nerede söyleniyor» gübi bir ifade
de bulundu. 

Şilmîdi, Vergi Usul Kanunu, 351 inci 
maidsdesiinde, usulsüzlüğü tarif ediyor, di
yor ki, «Usulsüzlük, vergi kanunlarının 
şekle ve usule müteallik hükümlerine ria
yet edilmemesidir». Ondan sonra, deği
şik vergi kanunlarında şekle ve usule 
müteallik hükümlere riayet edilmemesiy-
le ilgili usulsüzlük cezaları getiriliyor; 
özel usulsüzlük cezaları da getirildbiliyor. 
Bu yaptığımız da bir vergi kanunudur; 
Ibu vergi kanunundaki hükümlere riayet 
edilmediği takdirde, Vergi Usul Kanu
nundaki genel tarif ve ruha uygun ola
rak bir özel usulsüzlük cezasının getiri-
lelbiülmesi pek tabiîdir. Mesela, vergi ce
zalarıyla ilgili olarak, eğer fiş kesmezse, 
fatura kesımezıse, fatura ve fiş başına 5 
ıbin liralık bir özel usulsüzlük cezası ge
tirilmişidir; burada da bir özel usulsüzlük 
cezası getirilmektedir. Bu, asıl cezanın 
verilmesine engel değildir ,ıtamamen, Ver
gi Usul Kanunu ve teamüller uyarınca 
yapılmış bir düzenlemedir. 

Sayın Ekmen, «ıBu ağır karardan vaz
geçemezler mi, para cezasına çevrilemez 
mi?» diye sordular. Efendim, maddeyi 
okuduğumuz zaman, çeşitli aşamalardan 
.gelindiğini, bir kere, herkes tarafından 
verginin iki taksltlte ödeniyor olduğunun 
bilindiğini, bunu ikâr etmememiz gerek-
Uiğin'i ihaJtırlaltlmak fetiyorüm. Siiz araç sa
hibi olacaksınız, aracı alacaksınız, ehli
yet sahibi olacaksınız aracı kullanmak 
için; ehliyet salhiiibi olmak için okur-ya-
zar olacaksınız, aracınızla ilgili ruhsatı 
çıkaracaksınız, bütün bunları bileceksi
niz ve Motorlu Taşıit Vergisinin hangi 
tarihlerde ödeneceğini bileceksiniz; on-



T. B. M. M. B : 37 18 . 3 . 1988 0 : 3 

dan sonra bilmezlilkten geleceksiniz; 
Tnülmkün değil. Bunun, beliirM sürelerde 
ödenmemesi hailinde; iki aylık bir süre
nin ve ondan sonra da bir onlbeş gün
lük sürenin bu kanun maddesinde dü
zenlendiğini de bileceksiniz... Dolayısıy
la, bir para cezasına tekrar tekrar çe
virmenin anlamı yok. 

»«İBasın ve TRTYi dinleyemezler, pos
ta yoluyla tebliğ edilemez mi?» deniliyor. 
Müsaade ederseniz, bu basın konusuna 
topluca değinmek istiyorum. 

(Efendim, çolk değerli arkadaşlarımı
zın ifade etiği gibi, basın ve TRT kana
lıyla bü konunun ilan edİmesi hadisesi, 
Iher vergi mükellefinin ıtteker teker isim-
lerinÜn anlatılarak teşbir edilmesi olayı 
değil, 

ABDULLAH AYIKON DO&AN (İs
parta) — Kanun öyle, Sayın Bakan. 

MAUYE VE GÜMROK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇTN 
(Devamla) — Bu, alman kararın, haciz 
'kararının genel olarak duyurulması ha
disesidir; basın yoluyla duyurulacaktır, 
TRT yoluyla duyurulacaktır; televizyon 
'kanalıyla olabilir, radyo kanalıyla olabi
lir, Her türlü basın ve yayın organların
ı n istifade edilmek su'neltiyite yayınlana
caktır. 

Efendim, 1918 sayılı Kaçakçılığın 
Men ve Takibine Dair Kanundaki yedi-
eminlİk mües'sıes'inün niçin kurulduğu, o 
•kanunda yazılıdır; o kanunun amaçlarıy
la bu kanunun amaçları birbirinden fark
lı olduğu için, burada da bir yediemin 
müessesesinin getirilmesi mümkün değil
dir. 

Efendim, Sayın Doğan, alınan kara
rın TRT yduyla ilan edilmesi olayını, 
teşhir gibi ifade et/ti, «Her bir kişinin 
ıteşlbJir edilmesi, vergi küteallığıyla bağda
şıyor mu?» dediler, mantık'tan ve vicdan

dan bahsettiler. Ben de, şu Yüce Mecli
sin zamanının boş yere geçirilmesinin 
mantık ve vicdana uyup uymadığını, mü
saade e'derseniz soruyorum. (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (İs
parta) — Kanun öyle, Sayın Bakan. 

(KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Cevabınızı verin efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTOEBE ALPTEMOÇtN 
ı(Devaimla) — Hay, hay efendim; ceva
bımı verdim aslında da, ben yine de kı
saca izah edeyim. 

Efendim, bu bir teşhir değildir. Dola
yısıyla, kütsallılcla bağdaşmayan bir yö
nü yo'ktur. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (İs
parta) — Kaçakçılar ne oldu Sayın Ba
kan?! 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTOEBE ALPTEMOÇtN 
ı(Davamla) — Vergi mahremiyeti ve teş-
Ihir il© ilgili suali de sordular. 

Vergi mahremiyeifciyle, teşhirle ilgili 
ıkonuda da, Bakanlığımıza verilen yetki
ler çerçevesinde, Bakanlığımız gerekli iş-
lemHeri yapmaktadır. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (İs
parta) — Sayın Bakan, bakanlıkta iki 
senedir yetki var. 

OENGtZ TUNCER (Antalya) — Sa
yın Başlkan, dışarıdan karışmasın. 

MALİYE, VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTOEBE ALPTEMOÇtN 
(Devamla) — «Vergi, fennî muayene sı
rasında alınır yazılsa dalha iyi olimaz mıy
dı? diye sordular; cevabım: Hayır. 

«Pullarda eksiklik var, tamamlaya-
mazlar mı? Bitiş süresini de yazsalar ol
maz mı?» diyorlar. 

iBuıgüne kadar bir şikâyet gelmedi; 
bir temennidir, dikkate alırız. Çok büyük, 
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fevkalade ddbJş'euli bir mahzuru olduğu
mu biz de tespit edersek, bu eksiMiğiımizi 
gideririz; uyarısına teşekkür ederiz. 

(Efendim, noter belge isteme mecbu-
riyeiti ve pul meselesini ifade ettiler, «Pul 
.geldikten sonra niçin hâlâ noterden batı-
isediyoruz?» dediler. Pul ile Motorlu Ta
şıt Vergi'siriin alındığı araçlar var, pul 
alınmadan Motorlu Taşıt Vergisi tahsil 
edilen araçlar var; bu bakımdan bu mad
deye tekrar bakmak lazım. 

«Vergi borcu, mükellef, TRT'nin iş
gali, fuzulî ve insafsız değil mi? Hayır, 
değil. Hiçbir yerin, ne TRT'nin, ne Yü
ce Meclisin veya ne bir başka müessese
nin fuzulî ve insafsız işgalinden yana de
ğiliz, 

ISayın Demir, bel'insizlüklerin gıldıerffl-
mesi için, gecikıme zamımı ve gecikme 
cezasıyla ilgili konularda açıklamalar ge
tirmemi istedi. Kendisine Vergi Usul Ka
nunu ile ilgili olarak billgileri; gecikme 
zamımı ile ilgili olarak da, Amme Ala
caklarının Taihsil Usulü Hakkında Ka-
nunllardan birer nüsha göndereceğim; 
orada yetert'i açıklamalar (hem gecikme 
zamımı hem gecikme cezasıyla illgili) var
dır zannediyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
YUSUF KENAN SÖNMEZ (istan

bul) — Sayın Başkan, şu Yüce Meclise, 
Genel Kurula kimlerin girebileceğini siz 
ve buradaki tüm parlamenterler bildiği 
halde, biraz evvel, Sayın Bakanım konuş
masına başladığı sırada, Sayın Başbaka
nın koruma polisi, burada olmaması ge
rektiği halde, şurada, Genel Kurulu bir 
süre izledi. Sayın Bakana saygımdan do
layı, konuşmasını kesmemek için söyle
medim; ama böylesi bir olaya asla mü
saade etmeyin Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, uyarınıza te
şekkür ederim. 

©AHRl KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa) — 
Girmedi, yanılıyorsun. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (İstan
bul) — Ben orada gördüm, sen yanılı
yorsun, 

BAŞKAN — Sayın Sönmez, teşek
kür ederim ikazınıza. 

(Evet, madde hakkında verilmiş çner-
gel'er vardır, veriliş sırasına göre okutu
yorum ': 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 19 sıra sayılı yasa 

tasarısının 16 ncı maddesinin üçüncü 
fıkrasının madde metninden çıkarılması
nı saygılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

(İrfan Gürpınar 
Kırklarel 

Ali Uyar, 
Halta^ 

Fualt Erçetân 
Edirne 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu
yorum : 

Sayın (Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 19 sıra sayılı ya

sa tasarısının 16 ncı maddesinin dördün
cü fıkrasının madde metninden çıkarıl
masını /saygılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 
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İrfan Gürpınar 
Kırklareli 
Ali Uyar 

(HaDay 
Fu'alt Erçetin' 

Edirne 
Gürcan (Erdin, 

Kırklareli 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu
yorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 19 sıra sayılı ya

sa tasarısının 16 ncı maddesinin dördün
cü Ibendinin 'başındaki parantez içiind'elki 
(e) nln kaldırılmasını ve «bentlerinde» 
•İbaresinin «bendinde» biçimlinde değiştıi-
ritoesini arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Hilmi Ziya Pasltaci 
Aydın 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 
Alıi Uyar 

Hatay 

Fuat Erçetin 
Edirne 

Gürcan Ersin 
KırMiarelti 

BAŞKAN — Diğer bir önergeyi oku
tuyorum : 

Sayın Baş/kanlığa 
Görüşülmekte oton 19 sıra sayılı ya

sa tasarısının 16 ncı maddesinin beşin
ci fıkrasının madde metninden çıkarıl
masını sayıgrylarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Hitai Zi'ya Postacı 
Aydın 

irfan Gürpınar 
Kırklareli 

Ali Uyarı 
Hatay 

Fuat Erçeftin 
Edirne 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

BAŞKAN — Diğer bir önergeyi oku
tuyorum :-

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan yasa tasarısının 
16 ncı ımaddes'inin ikinci fıkrasında yer 
alan «15 gün» ifadesiinin «30 gün» ola
rak değişjtlirilimesini arz ederiz. 

Fua« Aitalay, 
ıDiyaribakır 

A. Haydar Erdoğan 
lManjbu'1 

Kenan Süzen 
Tokat; 

Kenan Sönmez 
'İstanbul 

Cu'mlhur Keskin 
Hakkâri 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Tufanı Doğu 
Muğla 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, madde üzerinde önergeler çok* 
tur, sayın kâıtlip üye yoruluyorlar, otu1-
rarak okuisunlar efendim. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu
yorum i 
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Türkiye Büyük MilM Med;is!i 
Başkanlığına 

Oörüşütaelkite olan kanun tasarısının 
16 ncı maddesinin beşinci fıkrasının aşa
ğıdaki şekilce değüşirilmesoni öneriniz. 

Eritekin Durutürk 
İsparta 

Fuait Kılcı 
<tztn.ii; 

Adil Aydın 
Antalya 

Süleyman Çelebi 
(Mardin 

•onat Sakar, 
Manisa 

A l Eser 
ISamisun 

«ce) Mdtionuli Taşıtlar Vergisi taksit
lerinin vadesi geçtikten sonra, trafik za
bıtası veya .yoklamaya yetkili memurlar 
tarafından yapilacak denetlimterde taşıtın 
ön camında taşıt pullunun bulundurul-
maıması halinde, bu durumu b'el'irtir her 
tespitte, söz konusu taşıt puluna göre 
ödenmesi gereken vergi miktarının 1/4'ü 
nisbetinde özel usulsüzlük cezası IkösiMr. 
Ancak, ilki tespit arasında asgarî 15 gün
lük sürenin geçmüş olması şarttır. Şu ka
dar ki; trafik zalbitası tarafından yapılan 
tespitlere istinaden tatıisl edilen özel usul-
ısiüzlük cezalarının yüzde 20rsi Türk Eği
tim Vakfına gönderilir. 

iBu maddenin uygulanmasına ve Türk 
Eğitim Vakfına para gönderilmesine iMş-
kin usul ve esasları Itesplit ötmeye Ma
liye ve Gümrük Bakanlığı yetkiMdir.» 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Milet Meclisi 
(Başkanlığına * 

Görüşüfaek'te olan kanun tasarlısının 
16 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde de-
ğişitirillmes'irii arz ve teklif ederiz. 

Ertekin Duruitürk 
İsparta 

Fuat Kılct 
ılzmir, 

İbrahim Demir 
Anltalya 

ismail Köse 
Erzurum 

Adil Aydın 
Antalya 

«c) Trafik, belediye veya liman sicil 
memurları ile Ulaştırma Bakanlığı sivil ha
va vasıtaları sicil memurları gibi taşıtların 
her türlü satış veya devir işlemlerini ya
panlar, motorlu taşıtlarm her türlü satış 
veya devir işlemlerini yapmadan önce, bu 
taşıtlara ait o güne kadar ödenmemiş mo
torlu taşıtlar vergileri ile gecikme zamla
rı, gecikme faizleri ve vergi cezalarının 
ödendiğini gösterir belgeyi istemeye mec
burdurlar.» 

MEHMET KAHRAMAN (Diyarba
kır) — Sayın Başkan, uyuyan var efen
dim., 

BAŞKAN — Arkada uyuyanlar var; 
onları uyandıralım, 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 

16 ncı maddesinin (c) ve (e) bentlerinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini öneririz. 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Adil Aydın 
Antalya 
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Fuat Kılcı 
îzmlir 

ismail Köse 
Erzurum 

ibrahim Demir 
Antalya 

«c) Noterler, trafik, belediye veya li
man sicil memurları ile Ulaştırma Bakan
lığı sivil hava vasıtaları sicil memurları 
gibi taşıtların her türlü satış veya devir 
işlemlerini yapanlar, motorlu taşıtların 
her türlü satış veya devir işlemlerini yap
madan önce, bu taşıtlara ait o güne ka
dar ödenmemiş motorlu taşıtlar vergileri 
ile gecikme zamları, gecikme faizleri ve 
vergi cezalarının ödendiğini gösterir bel
geyi istemeye mecburdurlar.» 

«Vergisi ödenmemiş taşıtlara ait fennî 
muayene yapılamaz, denize veya uçuşa el
verişli belgesi verilemez. Ayrıca pul ya
pıştırılmak suretiyle vergisinin ödendiği 
tevsik edilemeyen taşıtlara ait Motorlu 
Taşıtlar Vergisi, ödeme süresi geçtikten 
en az 2 ay sonra, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığınca TRT veya basın yoluyla ya
pılacak duyuru tarihinden itibaren 25 gün 
'İçeıiisıinde ödenmediği takdirde, 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun hükümlerine bağlı kalın
maksızın ve başkaca herhangi bir işlem 
yapılmasına gerek duyulmaksızın bu ta
şıtlar haciz edilmiş sayılırlar. Bu suretle 
toplu haciz kararı alınan taşıtlar, yokla
maya yetkili memurlar tarafından, ilgili 
amme alacağının ödendiği tevsik edilin
ceye kadar trafikten men edilirler.» 

«e) Motorlu Taşıtlar Vergisi taksit
lerinin vadesi geçtikten sonra, trafik za
bıtası veya yoklamaya yetkili memurlar 
tarafından yapılacak denetimlerde taşıtın 
ön camında taşıt pulunun bulundurulma
ması halinde, bu durumu belirtir her tes
pitte, söz konusu taşıt puluna göre öden

mesi gereken vergi miktarının 1/4'ü nis
petinde özel usulsüzlük cezası kesilir. An
cak, iki tespit arasında asgarî 25 günlük 
sürenin geçmiş olması şarttır. Şu kadar ki; 
trafik zabıtası tarafından yapılan tespit
lere istinaden tahsil edilen özel usulsüz
lük cezalarının % 20'si Türk Polis Teşki
latını Güçlendirme Vakfına gönderilir.» 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
16 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 4 üncü fık
rasının... 

ibrahim Demir 
Antalya 

Fuat Kılcı 
îzmlir 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

İsmail Köse 
Erzurum 

Adil Aydın 
Antalya 

MEHMET KAHRAMAN '(Diyarba
kır) — Sayın Başkan, önerge anlaşılmı
yor. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın 
Başkanım, güzel yazsınlar, okunmuyor. 

BAŞKAN — Efendim, takdir edersi
niz ki, bazı arkadaşların yazısı okunaklı 
değii 

MEHMET KAHRAMAN (Diyarba
kır) — Sayın Başkan, daktilo yazısıdır, 
nasıl okunmaz?, önce «4 üncü madde» 
dendi, ondan sonra ne olduğu anlaşılma
dı, 

BAŞKAN — Efendim, arkada me
tin var, önde de isimler var; arkadaşımız, 
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verdiğiniz önerge istikametinde okuma
ya devam ediyor. 

TURHAN HLRFANOĞLU (Hatay) 
— Sayın Başkan, arkadaşımız çok yorul
du, oturarak okusun. 

BAŞKAN — Hayır, o mümkün değil 
efendiım. 

Buyurun Sayın İbrahim Demir ve 'ar
kadaşlarının önergesini okumaya devam 
edin. 

«Yukarıdaki (c) ve (d) bentlerinde be
lirtilen zorunluluklara uymadan işlem ya
panlar, ödenmeyen veya noksan ödenen 
vergiler ile gecikme zamları, gecikme faiz
leri ve vergi cezalarından, mükelleflerle 
birlikte müteselsilen sorumludurlar.» 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
e) bendinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Fuat Kılcı 
izmir 

İsmail Köse 
Erzurum 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Adil Aydın 
Antalya 
AM Eser 
Samsun 

Mehmet Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

«e) Motorlu Taşıtlar Vergisi taksit
lerinin vadesi geçtikten sonra, trafik zabı
tası veya yoklamaya yetkili memurlar ta
rafından yapılacak denetimlerde taşıtın 
ön camında taşıt pulunun bulundurulma
ması halinde, bu durumu belirtir her tes
pitte, sözkonusu taşıt puluna göre öden

mesi gereken vergi miktarının 1/4'ü nis
petinde özel usulsüzlük cezası kesilir. An
cak, iki tespit arasında asgarî 15 günlük 
sürenin geçmiş olması şarttır. Şu kadar 
ki; trafik zabıtası tarafından yapılan tes
pitlere istinaden tahsil edilen özel usul
süzlük cezalarının yüzde 50'si Türk Po
lis Teşkilatını Güçlendirme Vakfına gön
derilir.» 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
16 ncı maddesinin son fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Fuat Kılcı 
îzmir 

ismail Köse 
Erzurum 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Adil Aydın 
Antalya 
Ali Eser 
Samsun 

Mehmet Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

«Bu maddemin uygulanmasına ve Türk 
Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfına 
para gönderilmesine ilişkin usul ve esas
ları tespit etmeye Balkanlar Kurulu yet
kilidir.» 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu
yorum : 

Tüıkiıye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
16 ncı maddesinin son fıkrasının aşağıda-
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ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz, 

Fuat Kılcı 
îzmir 

İsmail Köse 
Erzurum 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Adil Aydın 
Antalya 

Ali Eser 
Samsun 

Mehmet Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

«Bu maddenin uygulanmasına ve Türk 
Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfına 
para gönderilmesine ilişkin usul ve esas
ları tespit etmeye Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı ile İçişleri Bakanlığı yetkilidir.» 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
16 ncı maddesinin (e) bendi ile son fık
rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Fuat Kılcı 
izmir 

İsmail Köse 
Erzurum 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Adil Aydın 
Antalya 

Ali Eser 
Samsun 

Mehmet Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

1 8 . 3 . 1988 O : 3 

e) Motorlu Taşıtlar Vergisi taksitle
rinin vadesi geçtikten sonra, trafik zabı
tası veya yoklamaya yetkili memurlar ta
rafından yapılacak denetimlerde taşıtın 
ön camında taşıt pulunun bulundurulma
ması halinde, bu durumu belirten her tes
pitte, söz konusu taşıt puluna göre öden
mesi gereken vergi miktarının 1/4'ü nis
petinde özel usulsüzlük cezası kesilir. An
cak, iki tespit arasında asgarî 15 günlük 
sürenin geçmiş olması şarttır. Şu kadar 
ki; trafik zabıtası tarafından yapılan tes
pitlere istinaden tahsil edilen özel usul
süzlük cezalarının yüzde 20'si Türkiye Kı
zılay Derneğine gönderilir. 

Yukarıdaki (c) ve (d) bentlerinde be
lirtilen zorunluluklara uymadan işlem ya
panlar, ödenmeyen veya noksan ödenen 
vergiler ile gecikme zamları, gecikme 
faizleri ve vergi cezalarından, mükellef
lerle birlikte müteselsilen sorumludurlar. 
Ancak, bunlar sorumlu sıfatı ile ödemek 
mecburiyetinde kaldıkları vergiler dola
yısıyla mükelleflere rücu hakkına sahip
tirler. 

Bu maddenin uygulanmasına ve Tür
kiye Kızılay Derneğine para gönderi'lme*-
sine ilişkin usul ve esasları tespit etmeye 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
16 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Çakır 
Giresun 

Kenan Sönmez 
istanbul 

Kâmil Ateşoğulları 
Ankara 
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Istemihan Talay 
îçd 

Ali Haydar Erdoğan 
İstanbul 

İbrahim Tez 
Ankara 

Kenan Süzer 
Tokat 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

M. Tahir Köse 
Amasya 

Maddenin (c) bendi ikinci fıkrasında 
yer alan haciz edilmiş sayılan ve1 trafikten 
alıkoyma ile ilgili hükümlerin metinden 
çıkarılmasına... 

Gerekçe : 

Vergisi ödenmemiş taşıtların haczedil
miş sayılması ve trafikten alıkonması 
Anayasanın eşitlik prensibine aykırıdır. 
Zira, hiçbir kazanç türünde ve sektörde 
böyle bir hüküm getirilmesi savunula
maz. Ayrıca, haczetmenin ve trafikten 
alıkoymanın verginin ödenmesi açısından 
pratikte de fazla bir yararı olmaz. Birkaç 
onbin (veya yüzbin) lira için milyonlarca 
lira değerli taşıtı haczetmiş olmak ne fay
da getirir? (Ekonomiye katkısı açısından). 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
16 ncı maddesinin (e) bendi ile son fıkra
sının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Fuat Kılcı 
İzmir 

İsmail Köse 
Erzurum 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Adil Aydın 
Antalya 

Ali Eser 
Samsun 

Mehmet Abdurrezak Ceylan 
Sürt 

«e) Motorlu Taşıtlar Vergisi taksit
lerinin vadesi geçtikten sonra, trafik za
bıtası veya yoklamaya yetkili memurlar 
tarafından yapılacak denetimlerde taşıtın 
ön camında taşıt pulunun bulundurulma
ması halinde, bu durumu belirtir her tes
pitte, söz konusu taşıt puluna göre öden
mesi gereken vergi miktarının 1/4'ü nis
petinde özel usulsüzlük cezası kesilir. An
cak, iki tespit arasında asgarî 15 günlük 
sürenin geçmiş olması şarttır. Şu kadar 
ki; trafik zabıtası tarafından yapılan tes
pitlere istinaden tahsil edilen özel usul
süzlük cezalarının yüzde 20'si Türk Tra
fik Vakfına gönderilir.» 

«Yukarıdaki (c) ve (d) bentlerinde be
lirtilen zorunluluklara uymadan işlem ya
panlara, ödenmeyen veya noksan ödenen 
vergiler ile gecikme zamları, gecikme fa
izleri ve vergi cezalarından, mükelleflerle 
'birlikte müteselsilen sorumludurlar. An
cak, bunlar sorumlu sıfatı ile ödemek 
mecburiyetinde kaldıkları vergiler dola
yısıyla mükelleflere rücu hakkına sahip
tirler.» 

«Bu maddenin uygulanmasına ve 
Türk Trafik Vakfına Para gönderilmesine 
ilişkin usul ve esasları... 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (İstan
bul) — Sayın Başkan, anlamıyoruz öner
geyi. 

BAŞKAN — İsmail Bey, biraz daha 
yavaş okuyun, arkadaşlarımız anlayamı
yor^ 

— 451 — 



T. B. M. M. B : 37 18 . 3 . 1988 0 : 3 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (istanbul) 
— Biz de oy vereceğiz, biz de anlamak 
zorundayız, 

BAŞKAN — Şimdi, efendim, arkadaş
lar bir kanun maddesinin fotokopisini çı-
karmış.eklemişler. 

Devam edin. 

«... Tespit etmeye Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı yetkilidir.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 16 ncı 
maddesinin '(e) ile başlayan bendinin «Mo
torlu Taşıtlar Vergisi Taşıt Pulu esasına 
göre tahsil edilen taşıtlar hariç olmak üze
re» ibaresi üe başlamasını arz ve teklif 
ederiz. 

Abdülkadir Aksu 
Diyarbakır 

Mustafa Şahin 
Kayseri 

Nuri Gökalp 
İstanbul 

ismet Oktay 
Eskişehir 

Tevfik Errürk 
Ankara 

Eyüp Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

BAŞKAN — Devam edelim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
16 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fuat Erçetin 
Edirne 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

Kâzım Ulusoy 
Amasya 

Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Kenan Sönmez 
İstanbul! 

Maddenin (c) fıkrasının son cümlesin
de Y^T alan «Trafik zabıtası tarafından 
yapılan tespitlere istinaden tahsil edilen 
özel usulsüzlük cezalarının yüzde 10'u 
Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vak
fına gönderilir.» 

BAŞKAN — Devam edin. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
16 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fuat Erçetin 
Edirne 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

Kâzım Ulusoy 
Amasya 

Haydar Erdoğan 
istanbul 

Mehmet Adnan Ekmen 
Mardin 

Mehmet Tahir Köse 
Amasyaı 

Kenan Süzer 
Tokat 
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Maddenin (e) bendinin son cümlesin
deki «Türk Pois Teşkilatını Güçlendir-
ıme Vakfına yüzde 15'ıi gönderilir» olarak 
değiştirilrnesiine. 

BAŞKAN — Madde hakkında gelen 
önergeler, geliş sırasına göre okunmuş-
ıtur. 

1. — Eğitim, Gençlik ve Spor ve Sağ
lık Hizmetleri Vergisinin İhdası ile 3074 
Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu, 
197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Ka
nunu, 1318 Sayılı Finansman Kanunu, 
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 Sa
yılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Am
me Alacaklarının "Tahsil Usulü Hakkın
da Kanun ve 492 Sayılı Harçlar Kanu
nunda Değişiklikler Yapılması ve Bu Ka
nunlara Bazı Hükümler Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/395) (S. Sayısı: 19) (De
vam) 

BAŞKAN — Tasarının müzakeresine 
kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Okunan önergeleri aykırılık derecesi
ne göre okultuıp oylarınıza sunacağım : 

Önergelerin, aykırılık sırasına göre iş
lemlerine devam edilmek üzere, birleşi
me 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saatti : 01.40 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 19 sıra sayılı yasa 

tasarısının 16 ncı maidldesiin'in üçüncü fık
rasının madde metninden çıkarılmasını 
ısaytgılarılmızla arz ederiz. 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 

önergeye iştirak ediyorlar mı efendim? 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇÎN 
(IBursa) — Hükümet katılmıyor efendim. 

•BAŞKAN — Kömiisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOiMlSYO'NU 

BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon ıkaıtilıyor efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Ka'bül edenler... (SHP sırala-

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 02.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalinı Araş 
KÂTİP ÜYELER : Mümtaz özkök (Sakarya), Nurhan Tekinel (Katamonu) 

BAŞKAN — 37 nci ÖMeşimin Dördüncü Oturumunu açıyorum. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER (Devam) 
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rından «Sayın Balkan, Komisyonun ço
ğunluğu yok» sesleri, gürültüler) Etme
yenler... Kalbul edilmişitfir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : (SHP sı
ralarından «Komisyonun çoğunluğu yok» 
sesleri, gürültüler) 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANİ KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Sayın Başkan, 16 üyemiz vardır. 

BAŞKAN — Buyurun diğer önergeyi 
okuyun... (SHP sıralarından «Sayın Baş
kan, Komisyonun çoğunluğu yok» sesle
ri, gürültüler) 

Oturun efendim, oturun. (SHP sırala
rından «Komisyonun çoğunluğu yoktur, 
lü'tjfen sayınız» seslerli, gürültüler) Sayarız 
efendim. Oturun... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Komis
yonun çoğunluğu yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Oturun, ben bakarım, 
ben bakanım; otur. (SHP sıralarımdan gü
rültüler)! 

DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (İçel) — 
Dağ başı mı burası? Doğru dürüut konu
şun, 

IBAŞKAN — Efendim, herkes oturdu
ğu yerden ayrı ayrı konuşursa bir cevap 
veremem. Siz, «Komisyonun ekseriyeti 
yok» dektiniz. Bakarım, sayarım; lütfen 
oturun efendim. (SHP sıralarından gürül
tüler) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Ama, 
saymıyorsunuz, oyluyorsunuz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN —- Oturun efendim. 
'Buyurun : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 19 sıra sayılı ya

sa tasarısının 16 ncı maddesinin dördün
cü fıkrasının madde metninden çıkarılma
sını saygılarımızla arz ederiz. 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komksyon?.. 
Komisyonun ökserüyetrJİ yerindedir 

efendim. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 

Başkan, siz bir oylama yaptınız, Komis
yonun yetersayısının olmadığını gördü
nüz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İMALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTOEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum... (SHP 
sıralarından gürültüler) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Komis
yonun çoğunluğunun Olmadığını gördü
nüz. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, oku
yunuz : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 19 sıra sayılı ya

sa tasarlısının 16 ncı maddesinin beşinci 
fıkrasının madde metninden çıkarılmasını 
saygılarımızla arz ederiz. 

İrfan Gürpınar 
, Kırklareli 

ve arkadaşları 

(SHP sıralarından sıralara vurmalar, 
gürültüler) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Rıza Yılmaz, zatı 
âlinize içtüzük hükümlerine göre, usule 
uygun hareket e'toıefdiğiniz .takdirde, ceza 
hükümlerini tatbik ederim. Lütfen oturu-
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nuz ©fendim. (SHP sıralarımdan gürültü
ler) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — 'Komiis-
yonun çoğunluğu yok, oyluyorsunuz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
önergeye katılıyor mu? 

PUAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
(BAŞKANI KlBMAL AKKAYA (Samsun) 
— Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kalbul edenler... Etmeyenler... 
önerge kabul edilmemiştir. (SHP sıra
larından sıralara vurmalar, gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, DçtJüzüğün... (SHP 
sıralarından sıralara vurmalar) 

Sayın Genel Sekreter, zatı âlinize hi
tap ediyorum; ağırlığınızı hissettirin. Şim
diye kaidar, genel sekreterlerin hiçbirisi 
sıra kapağına vurmadı. 

SALİH SÜMER (Oiyarfcakır) — Sa
yın Başkan siz Meclisi yöneltmiyorsunuz... 
Burası çiftlik değildir. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... (SHP 
sıralarından (gürültüler) 

Diğer önergeyi dkutayoruım: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 19 sıra sayılı ya

sa tasarısının, 16 ncı maddesinin, dördün
cü bendinin başındaki parantez içindeki 

' (c)'nin kaldırılmasını ve «'bentlerinde» iba
relinin de «ıbendinde» biçiminde değişti
rilmesini arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu? (SHP sıraların
dan sıralara vurmalar, gürültüler) 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KlBMAL AKKAYA (Samsun) 
— Katılıyoruz Sayın Başkan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTÖBBE ALPTEMOÇlN 
(Bursa) — Hükümet katılmıyor efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : (SHP sıralarından sıralara vur
malar, gürültüler) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, oylayarnazsınız. 

BAŞKAN _ Kalbul edenler... Etme
yenler... önerge kalbul edilmemiştir. (SHP 
sıralarından gürültüler) 

•RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, oylama yaptınız, çoğunluk yok. 

SALİH SÜMER '(Diyarbakır) — Tu
tumunuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyo
rum : (SHP sıralarımdan sıralara vurma
lar, gürültüler) 

Devam edin. 

Türkiye Büyülk (Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan yasa tasarısının, 
16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer 
alan «15 gün» ifadesinin, «30 gün» ola
rak değiştirilmesini arz ederiz. 

Fuat Atalay 
Diyaribakır 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılıyor eferidim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTÖBBE ALPTEMOÇlN 
(Bursa) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : (SHP sıralarından sıralara vur
malar, gürültüler) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyo
rum. 
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(BAŞKAN — Kalbul edenler... Etme
yenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
RIZA YILMAZ (Anikara) — Sayın 

Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyo
rum, 

BAŞKAN — Efendim, tutumumuzda 
bir şey yak. Lütfen otunun. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan izalh edeceğim. 

BAŞKAN — Tutumumuz isabetlidir. 
Lütfen efendim... (Gürültüler) 

Devalm ©d'in efendiilm. 
Türkiye Büyük MÜlet Meclisi 

Başkanlığına 
Görü'şülmelkte olan kanun tasarısının 

16 ncı maddesinin üç ve beşinci fıikrala-
rınm aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
öneririz. 

Ertelkin Durutürlk 
İsparta 

ve arkadaşları 
RIZA YILMAZ (Ankara) — İçtüzü

ğü ihlal ediyorsunuz. 
BALKAN — Okuyun efendim. 
«e) Motorlu Taşıtlar Vergisi taksit

lerinin va'desi geçtikten sonra, trafik zabı-
taisı veya yoklamaya yeitkili memurlar ta
rafından yapılacak denetimlerde taşıtın 
ön camınlda taşıt pulunun bulundurulma
ması halinde, bu durumu belirtlir her tes
pitte, sözikonusu taşıt puluna göre öden
mesi gereöcen vergi miktarının l/4*ü nis
petinde özel usulsüzlük cezası kesilir. An-
ca'k, iki tespit aralsırida asgarî 15 günlük 
sürenin geçmiş olması şarttır. Şu kaldar ki; 
'trafik zabıtası tarafından yapılan tespit
lere istinaden tahsil edilen özel usulsüzlük 
cezalarının yüzide 201si Türk Eğvtim Vak
fına gönderilir. 

Bu maddenin uygulanmasına ve Türk, 
Eğitim Valkfına para gönderilmesine iliş
kin usul ve esasları tespit etmeye Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.» 

IBAŞKAN — önergeye Komlisyon ve 
Hükümet katılıyor (rmı efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMtTSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılıyor. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCBBE ALPTEMOÇtN 
ı(Bür!sa) — Katılmıyoruz efendim. (SHP 
sıralarından «Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : 
Kalbül edenler... Etmeyenler... önerge ka
lbul edilmemiştir. 

HÎLMIt ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Tarihe geçecdksMz. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu
yorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
16 ncı malddesinin (c) bendlinün aşağıdaki 
ışdkilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Ertdkin Durultürk 
İsparta 

ve arkaldaşları 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu? 

SALffî SÜMER (D'iyarlbakır) — Sa
yın Başkan önerge ıdkünimadı tam alarak. 

BAŞKAN — Okuyun efendim. 
«(c) Trafik, belediye ve liman sicil 

memurları ile Ulaştırma Bakanlığı sivil 
hava vasıtaları sicil memurları gilbü taşıt
ların her türlü satış ve devir işlemlerini 
yapanlar, motorlu taşıtların her türlü sa
tış veya devir işlemlerini yapmadan ön
ce, bu taşıtlara ali't o güne kadar ödenme
miş motorlu taşıtlar vergileri ile geciklme 
zamları, gecikme faizleri ve vergi ceza
larının ödendiğini gösterir bellgeyi isteme
ye mecburdurlar.» 

BAŞKAN — Okunan önergeye Ko
misyon katılıyor mu efendim? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKJAYA (Samsun) 
— Kotaisyon katılıyor efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEM0Ç1N 
(Bursa) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kahul edenler... Etmeyenler,.. 
önerge kabul edilmemiştir. 

'RIZA YILMAZ (Anlkara) — içtüzüğü 
çiğniyorsunuz, tutumunuz hakkında söz 
istiyorum, böyle vurdbmiduymaz davran
maya hakikiniz yok. 

'BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu
yorum i 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
16 ncı maddesinin (c) ve (e) bendinin aşa
ğıdaki şekilde değişjtklteesini öneririz. 

Ertek'in Durutürk 
İsparta 

ve arkadaşları 

e) Noterler, traıfik, belediye veya li
man sicil memurları ile Ulaştırma Bakan
lığı sivil hava vasıtaları sicil memurları 
gibi taşıtların her türlü satış veya devir iş
lemlerini yapanlar, ıtfdtiorlu taşıtların her 
türlü satış ve devir «işlemlerini yapmadan 
önce, bu taşıtlara ait o güne kavlar Öden
memiş motorlu taşıtlar verigiîeri ile gecik
me zamları, gecikme faizleri ve vergi ce
zalarının Ödendiğini gösterir belgeyi iste
meye medburdurlar. 

Vergisi ödenmemiş taşıtlara ait fennî 
muayene yapılamaz, denize veya uçuşa 
elverişli belgesi verilemez. Ayrıca pul ya-
ptştırıümak suretiyle vergilsin'in ödendiği 
tevsik edilmeyen taşı'tlara ait Motorlu 
Taşıtlar Vergisi, ödeme süresi geçtikten 

en az 2 ay sonra, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığınca TRT veya basın yoluyla ya
pılacak duyuru tarihinden itibaren 25 gün 
İçerisinde ödenmediği takdirde, 6183 sayı
lı Amme.Alacaklarının Tahsil Usulü Hak-
kınida Kanun hüMimlerline bağlı kalmak
sızın ve başkaca herhangi bir istem yapıl
masına gerek duyuTmaksızın bu taşıtlar 
haciz edilmiş sayılırlar. Bu suretle, toplu 
haciz kararı alınan taşıtlar yoklamaya 
yetkili memurlar tarafından, ilgili amme 
alacağının ödendiği tevsik edilinceye kadar 
trafikten men ediKirler. 

e) Motorlu Taşıtlar Vergisi taksit
lerinin vadesi geçtikten sonra, trafik zabı
tası ve yoklamaya yetkili memurlar tara
fından yapılacak denetimlerde taşıtın ön 
camında taşıt pulunun bulundurulmama
sı hallinde, bu durumu belirtir her tespitte 
sözkonusu taşıt puluna göre ödenmesi 
gereken vergi miktarının 1/4'ü nispetinde 
özel usulsüzlük cezası kesilir. Ancak, iki 
tespit arasında asgarî 25 günlük sürenin 
geçmliş olması şarttır. Şuka'dar ki; trafik 
zabıtası tarafından yapılan tespitlere is
tinaden tahsil edilen özel usulsüzlük ceza
larının yüzde 201si Türk Polis Teşkilatını 
Güçlendirme Vakfına gönd^riilir. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Yapılan 
oylamalar geçersizdir, tutanaklara geçir
teceğiz. içtüzüğe aykırı davranıyorsunuz, 
Komisyon çoğunluğu olmaidan burada 
muamele yapıyorsunuz ,tutumunuz hak-
kinda söz işitiyorum. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ka
tılıyor mu ef eridim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılıyor. 

BAŞKAN —Hükümet.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılmıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : 
Kaibul edenler... Etmeyenler... önerge ka-
<buıl edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye 'Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Görüşülmdkite olan kanun tasarısının 

16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Ertokin Durutüırk 
İsparta 

ve arkadaşlar ı 
Yukarıdaki (c) ve (d) .bentlerinde be

lirtilen zorunluluklara uymadan işlem ya
panlar, ödenmeyen veya noksan ödenen 
vergiler ile gecikme zamları, gecikme faiz
leri ve vergi cezalarından, mükelleflerle 
birlikte mü'tese&ilen sorumludurlar. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ka
tılıyor mu «fendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKAMI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemişiflir. 

Diğer önergeyi olkutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşüfmeklte olan kanun tasarısının 
maddesinin (e) beridiriin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve tiekâf ederiz. 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

ve arkadaşları 
(DYP sıralarından «Önergenin tümü 

okunmadı Sayın Başkan» sesleri, gürül
tüler) 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (İs
parta) — Önergeleri eksik okuyor. Öner
geleri eksik okumaya, değiştirmeye hakkı 
yoktur. 

KÂTIP ÜYE MÜMTAZ ÖZKÖK 
(Sakarya) — 16 ncı madde yazılı değildi, 
öyle okudum. Ne yazılıysa ben onu oku
dum. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Kâ
tip üyeriin cevap verme hakiki var mı? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Siz 
cevap vermeyin. Elbette, Kâtip üyenin 
cevap hakkı yoktur efendim. (Gürültü
ler) 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Ek
sik okuyor, müdahale etmiyorsunuz. 

BAŞKAN — Eksik okunduğunu ba
na bldirirs'inliz, ben de tamamlatırım efen
dim. 

Devam edin. 

e) (Motorlu Taşıtlar Vergis>i taksitle
rinin vadesi geçtikten sonra, trafik zabı
tası veya yoklamaya yetkili memurlar 
tarafından yapılacak denetimlerde taşıtın 
ön camında taşüt pulunun bulundurulma
ması halinde, bu durumu belirtir her tes
pitte, sözkbnusu taişıt ptıluna göre öden
mesi gereken vergi miktarının 1/4'ü nis
petinde özel usulsüzlük cezası kesi'Mr. An
cak, iki tespit arasında asgarî 15 günlük 
sürenin geçmiş olması şarttır. Şu kadar 
ki; trafik zabıtası tarafından yapılan tes
pitlere istlina'den tahsil edilen özel usulsüz
lük cezalarının yüzde 5CM Türk Polis 
Teşkilatını Güçlendirme Vakfına gönde-
•ril'ir. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, İçtüzüğün 64 üncü maddesine 
göre tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, tutumumuz 
hakkında söyleyecek hiçbir söz yoktur. 
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Biz Önergeleri oyluyoruz. Bu itibarla, siz 
bir hakkı kötüye kullanıyorsunuz. Hak
kın kötüye kullanılması suretiyle, müza
kerelerin devamına imkân vermemek, İç
tüzüğe aykırıdır. Bu itibarla size söz ver-

7. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'a uyarı cezası verilmesi; yapılan sa
vunma sonunda cezanın kaldırılması. 

2. — Ankara. Milletvekili Ömer Çift-
çi'ye Meclisten üç birleşim geçici çıkar
ma cezası verilmesi. 

BAŞKAN — Sayın Rıza Yılmaz, zatı 
âlinize bir uyarı cezası veriyorum. (SHP 
sıralarından gürültüler) Lütfen efendim... 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (İstan
bul) — Hepimize ver, hepimize... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — İçtüzü
ğün 64 üncü maddesi açık. 

BAŞKAN — Lütfen. Başkanlığın tu
tumunda hiçbir... (SHP sıralarından gü
rültüler) Efendim, geldim oturdum, öner
geleri okutup oyluyorum. Lütfen efen
dim... 

/. — Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağ
lık Hizmetleri Vergisinin İhdası ile 3074 
Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Ka
nunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Ver
gisi Kanunu, 1318 Sayılı Finansman Ka
nunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sa
yılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun ve 492 Sayılı Harçlar 
Kanununda Değişiklikler Yapılması ve Bu 
Kanunlara Bazı Hükümler Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/395) (S. Sayısı : 
19) (Devam) 

miyorum efendim. (SHP sıralarından gü
rültüler, sıralara vurmalar) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — İzin ve
rin Sayın Başkan... İzin verir misiniz? 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, izin verir misiniz? 

(BAŞKAN — Komisyon ve Hükü
met?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Komisyon katılıyor. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, burada Komisyonun çoğunluğu 
olmadan oylama yaptınız. 

BAŞKAN — Vardı efendim, vardı. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Hayır, 

yoktu. Sayın üyeler, Sayın Başbakan, 
herkes gördü. Burada çoğunluk yoktu. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen... Efendim, zatı âlinize ikinci defa 
bir uyarı cezası veriyorum. Lütfen... 
(SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — önergeye Komisyon 
katıldı, Hükümet katılmadı. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
(SHP sıralarından sıra kapaklarına 

vurmalar) 
Bendeniz yakında Pakistan'a gittim, 

orada alkışı sıraya vurmak suretiyle ya
pıyorlar... Beni alkışlıyorsanız teşekkür 
ederim. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — 
Yok öyle hir niyetimiz yok. 

VII. — DİSİPLİN CEZALARI 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
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ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) 
— Komedi oynanıyor, onu alkışlıyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun okuyun. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 

16 ncı maddesinin son fıkrasının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Ertekin Durutürk (İsparta) 
ve arkadaşları 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Efendim, metni eksik okudular. 

BAŞKAN — Efendim, söylersiniz, 
hangi... 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) 
— Kaç defa söyledik... 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (İstan
bul) — Neyi söyleyecekler? (DYP sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika... Bir daki
ka... Bağırmayın. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sa
yın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Demir. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sa
yın Divan üyesi, önergede kanun tasa
rısının adı acile bir şekilde yazılı olduğu 
halde «bu tasarı» diye okuyor, kendisi 
taraf tutuyor. 

BAŞKAN — Efendim, demin aynı 
şekilde yazılmamıştı. Biz buraya yazmak 
suretiyle tekrar okuttuk. Şimdi yeniden 
okudu efendim. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Da
ha öncekilerde de öyle yaptılar. 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşlar 
orada bana gösterdiler; sizin dediğiniz 
husus yazılmamıştı. Burada, Divandaki 
Kanunlar Müdürlüğünden arkadaşlar 
yazdılar ve okundu efendim. 

Buyurun devam edin efendim. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Okunmuyor efendim, okunmuyor. 

BAŞKAN — Dikkat ediyorum Sayın 
Demir, dikkat ediyorum. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, uyarı cezası verdiniz savunma 
hakkı istiyorum. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
«Bu maddenin uygulanmasına ve 

Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vak
fına para gönderilmesine ilişkin usul ve 
esasları tespit etmeye Bakanlar Kurulu 
yetkilidir.» 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Gladyatör... Gladyatör... 

BAŞKAN — Komisyon önergeye ka
tılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇtN 
(Bursa) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
önerge kabul edilmemiştir'. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 

16 ncı maddesinin son fıkrasının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Ertekin Durutürk (İsparta) 
ve arkadaşları 

Bu maddenin uygulanmasına ve Türk 
Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfına 
para gönderilmesine ilişkin usul ve esas
ları tespit etmeye Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı ile İçişleri Bakanlığı yetkilidir. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, (kendimi savunmak için söz is
tiyorum. 
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BAŞKAN — Uyarı cezasında savun
ma diye bir şey olmaz efendim. Lütfen... 
(SHP sıralarından gürültüler) 

YUSUF KONAN SÖNMEZ (İstan
bul) — İçtüzüğü bilmiyorsun. 

KAMER GENÇ '(Tunceli) — Sayın 
Başkan, şu İçtüzüğü sen yazmadın. (SHP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Ba
kalım... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, 134 üncü maddeyi okuyun. 

BAŞKAN — Otur efendim, bakaca
ğım, okuyacağım efendim.. {Gürültüler) 
Bakacağım efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Niye 
«savunma hakkı yok» diyorsun? Vardır. 
İçtüzüğü okuyarak çık oraya. Yoksa, 
burada Başkanlık yapamazsın sen. 

BAŞKAN — Bakacağım efendim, 
bakacağım. Otur efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Burası 
dingonun abın değil. (Gürültüler) 

/. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'a uyarı cezası verilmesi; yapılan sa
vunma sonunda cezanın kaldırılması 
(Devam) 

2. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi' 
ye Meclisten üç birleşim geçici çıkarma 
cezası verilmesi (Devam) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Savun
mamı yapmak için söz istiyorum (Gürül
tüler) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Rıza 
Bey, buyurun. (Gürültüler) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Söz 
hakkı var da, niye yok diyorsun? 

ERTEKtN DURUTÜRK (İsparta) 
— Oraya ciddî bir kâtip getirin. (Gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sen de milletvekili ola
rak hareket el; oraya yumruk vurmak 
suretiyle... (Gürültüler) Lütfen efendim... 
Lütfen... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — İçtüzü
ğü okumak zorundasın, uygulamak zo
rundasın. Yoksa bu Meclisin insanlarını 
buranın maskarası yapamazsın. 

BAŞKAN — Başkanlığa hakaret et
me. Tavrınızı, Başkanlığa hakaret telak
ki ediyorum. Lütfen oturun. (Gürültüler) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Başkan 
olarak İçtüzüğü okuyarak çık oraya. 

BAŞKAN — Efendim, gereğini yapa
cağım. Gereğini yapacağım diyorum. 
(SHP ve DYP sıralarından «Niye yapmı
yorsun?» sesleri) Yapacağım diyorum ge
reğini. Efendim, gereğini yapacağım di
yorum. (Gürültüler) 

MEHMET TAH1R KÖSE (Amasya) 
— Sarhoş bu, sarhoş. 

ABDULKADIR ATEŞ (Gaziantep) 
— Kendini savunma hakkı vardı da, da
ha önce niye vermedin? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğü ek
sik de bilebiliriz; hatırlamayabilirim de... 
Hatırlandıktan sonra fazla konuşma mı 
yapılır? Lütfen otur yerine; otur yerine 
efendim. (Gürültüler) 

Buyurun Sayın Yrlmaz. (Gürültüler) 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Doktor 
kontrolüne gitmenizi istiyorum; sarhoş
sunuz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ömer Çiftçi'nin 
bir dakikasını rica edeceğim. Başkanlığa 
hakaret etmesi sebebiyle... (Gürültüler) 

Vn. — DİSİPLİN CEZALARI (Devam) 
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SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Ha
karet değil, dbğru söylüyor Sayın Baş
kan. (Gürültüler) 

ABDULKIADÎR ATEŞ (Gaziantep) 
— Siz buraya şartlanmış olarak geldiniz. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Buyurun efendim. (Gü
rültüler) 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — 
Sayın Başkan, verdiğimiz değişiklik tek
lifi burada, görevinizi doğru yapın. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Bakacağız efendim. (Gü
rültüler) 

ERTEKİÜN DURUTÜRK (İsparta) — 
Sayın Başkan, verdiğimiz değişiklik tek
lifi eksik okundu, bu teklif ile zabıtlara 
geçen, eksik okunan teklifi karşılaştırınız 
lütfen. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bakacağız efendim, bu
yurun oturun. (Gürültüler) 

ERTEKiİN DURUTÜRK (İsparta) — 
Görevinizi yapın. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, «Bakacağız» 
dedikten sonra bağırmanın anlamı yar 
mı? 

ERTEKİİN DURUTÜRK (İsparta) — 
Görevini doğru yap, Meclis keyfe göre 
yönetilmez. 

ABDULKADIR ATEŞ (Gaziantep) — 
Emir alınıp gelinmez oraya. Hangi bar
dan geldi oraya? (Gürültüler) 

IBAŞKAN — Buyurun Saym Yılmaz, 
devam edin efendim. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, sükûneti sağlamakta acze düşü
yorsunuz, sükûneti sağlarsanız konuşa
cağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; bu Mec
lise 29 Kasımda seçilerek gelen, yeni se
çilen arkadaşlarınızdan birisiyim; ama ne 

yazık ki, bu oturuma kadar, Başkanlık 
Divanında oturan arkadaşlarımız böyle
sine bariz hata yapmadılar. Oturumu 
idare eden Başkan arkadaşımızın, taraf
sızlığına kuşku duyulacak bir davranış 
içerisine girdiğini gözledim. (Gürültüler) 

Arkadaşlar, içeriye girdiğimiz zaman... 
(ANAP sıralarından gürültüler) Dinle
mesini öğrenin lütfen. 

İçeriye girdiğimiz zaman, Sayın Baş
kan bir madde üzerinde oylama yapıyor-
du... 

HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Hiç ala
kası yok. 

MEHMET ÖZALP (Aydın) — Karga 
gibi sesin çıkıyor. 

RIZA YILMAZ (Devamla) — Siz 
ancak, öyle el sallamasını becerirsiniz ve 
bir de el kaldırmasını becerirsiniz, başka 
bir şeye yetmez aklınız. (ANAP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen, sayın millet
vekilleri... 

RIZA YILMAZ (Devamla) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; maddenin 
oylamasına geçerken, Sayın Başbakan, 
Sayın Hükümet üyeleri, Saym Maliye ve 
Gümrük Bakanımız, herkes çok bariz bir 
şekilde gördü; burada, Komisyonda 12 
arkadaşımız vardı, 13 üncü arkadaşımız 
şuradan yürüyordu. 14 üncü arkadaşımız 
yoktu. Komisyonda çoğunluk olmadığı 
halde, Saym Başkan oylama yaptı. (ANAP 
sıralarındn «Ne ilgisi var?» sesleri) Bun
ları, tutanaklara geçmesi için söylüyorum. 

Sizin vicdanlarınıza sesleniyorum ar
kadaşlar, Komisyonun çoğunluğunu sağ
laması için Sayın Başkan bir iki dakika 
daha bekleseydi ne kaybederdi? Bir şey 
değişmeyeceğine göre, usulü yerine ge
tirmesi gerekirdi, tarafsız davranması ge
reken bir Başkanın. Başkan, davranışla-
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rıyla, tarafsız davranmayacağını daha 
başlarken göstermiş oldu. 

Biraz önce, Gazeteciler Derneğinin 
kokteyli vardı sayın arkadaşlar. O kok
teylde, şu anda oturumu idare eden Sa
yın Başkan benim yanımda 3 duble rakı 
içmiştir... {SHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Sen kaç duble içtin?.. 

(RIZA YILMAZ (Devamla) — Ben 
içmedim, ben içmedim... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Sen içmedin de, orada işin neydi?, 
(ANAP sıralarından «fici saat olmuş, iki 
saat» sesleri ve gürültüler) 

RIZA YILMAZ (Devamla) — Ar
kadaşlar, izin verin... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Meclis Başkanına bu laf edilmez, 
ayıp yani. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Meclisi nasıl çalıştırmak bu?.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ne ka

dar ciddiyetsizlik bu efendim... 

RIZA YILMAZ (Devamla) — Sayın 
Başkanın yaptığı uygulama hakkında, 
yaptığı uygulamanın İçtüzüğün 64 üncü 
maddesine uymadığı hakkında, tutumu 
hakkında söz istedim; ama Sayın Başkan 
söz vermemekte direndi. Söz vermedi, üs
telik bir de uyarı cezası verdi bana... 

BAŞKAN — Sayın Rıza Yılmaz, zatı 
âliniz, Başkanlığa hakaret etmeniz sebe
biyle... 

RIZA YILMAZ (Devamla) — Ha
karet etmedim ben. 

IBAŞKAN — ... İçtüzüğün 137 nci 
maddesi gereğince 3 birleşim Meclisten! 
Çıkarma cezası veriyorum. (SHP sırala
rından gürültüler) 

RIZA YILMAZ (Devamla) — Haka
ret etmedim Saym Başkan, izin verir mi
siniz? 

BAŞKAN — Bu itibarla, müdafaanızı 
o istikamette yapınız. 

RIZA YILMAZ (Devamla) — İzin 
verir misiniz Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Müdafaanızı o istika
mette yapınız, lütfen. 

RIZA YILMAZ (Devamla) — îzin 
verir misiniz Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Başkana, «Sarhoş» de
mek suretiyle hakaret ettiniz. Bu itibarla, 
size ceza veriyorum; lütfen müdafaanızı 
yapınız efendim. 

RIZA YILMAZ (Devamla) — Saym 
Başkan, «Sarhoş» demedim ben. 

BAŞKAN — Efendim, Genel Kurula 
söyleyin, Genel Kurula... 

ABDÜLKADIR ATEŞ (Gaziantep) — 
Gerçekleri söylemek hakaret olmaz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sen 
önce aklî melekelerinin çalışıp çalışma
dığım kontrol etlfcir. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
öyle bir şey söylemedim efendim. 

RIZA YILMAZ (Devamla) — Otu
rumu idare eden Başkana «Sarhoş» de
medim. İzin verirseniz söyleyeceğim Sa
ym Başkan. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ ^istan
bul) — Bu Meclisi böyle kendi bildiğine 
göre keyfî mi yöneteceksin yani? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Saym 
Başkan, bana bak, ceza müessesesini işle
temezsin sen. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ istan
bul) —Bu tutumunla Meclisi nereye var
dırmak istiyorsun sen? 

DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (içel) — 
Nasıl verebilirsin, eşkiya mısın sen?.. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (istan
bul) — Bu kürsüye yakışmıyorsun sen. 
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RIZA YILMAZ (Devamla) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; tekrar 
ediyorum, ben oturumu idare eden Baş
kanımıza «Sarhoş» demedim... 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — 
Hiç yakışmıyor. Ayıp ayıp! 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Aklî 
melekelerinin yerinde olup olmadığını 
öncelikle ispat zorundasın sen. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (İstan
bul) — Sen Başkanlık görevini, yapamı
yorsun ve o kürsüye yakışmıyorsun. 

RIZA YILMAZ (Devamla) — (Tuta
naklar incelensin, «Sarhoş» kelimesini 
kullanmadım; «Birçok arkadaşımız içki 
içti, bu arada Sayın Başkan da içti» de
dim, «Sarhoş» demedim; tutanakları in
celeyin Sayın Başkanım. (Gürültüler) 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — 
Başkan kendisini sarhoş kabul ediyor 

demek ki. 

RIZA YILMAZ ı(Devamla) — Sayın 
(Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 
İçtüzüğün 64 üncü maddesine göre söz 
istedim, Sayın Başkanımız söz vermedi
ler. İçtüzüğün 134 üncü maddesine gö
re söz istedim, 134 üncü maddesine göre 
söz verdiler ve ben şimdi Sayın Başka
nımdan, bana uyguladığı cezanın geri 
alınmasını talep ediyorum. Çünkü, yapı
lan uygulamalar İçtüzüğü ihlaldi. Yani, 
Komisyonun çoğunluğu olmadan oylama 
yapıldı, İçtüzük ihlal edildi sayın millet
vekilleri. içtüzük tilhlal edildikten sonra 
yapılan oylamaların geçerliliğine de göl
ge düşmüştür. 

ıBu duygularla, Yüce Meclisi saygıy
la selamlıyorum. (SHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Ömer Çiftçi... 
RIZA YILMAZ (Devamla) — Sayın 

Başkan, cezanın geri alınmasını istiyorum; 
«Sarhoş» demedim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen, buyurun. Gereğini yaparım efendim, 
buyurun. 

Sayın Ömer Çiftçi, Başkanlığa çok ağır 
ibir ithamda bulundunuz. Ben hayatım
da bu kürsüye, sizin itham ettiğiniz an
lamda hiçbir zaman çıkmadım ve ta
mamen de yalan söylüyorsunuz. Bu iti
barla, yıaptığımz hakaröt sebebiyle size 
de 3 birleşim Meclisten çıkarma cezası 
vereceğim. Müdafaanızı yapın efendim, 
buyurun. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Sayın 
Başkan, yani savunmamı almadan niye 
önyargılısınız? 

BAŞKAN — Alıyorum. 
ÖMER ÇİFTÇİ (Devamla) — Siz 

Atatürk'ün kürsüsünde oturan, benim sa
vunmamı... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bütün 
muhalefet partisi milletvekillerine 3 otu
rum Meclisten çıkarma cezası verin, size 
teklif ediyorum. 

(BAŞKAN — Buyurun. 
ÖMER ÇİFTÇİ (Devamla) — Sayın 

Başkanım, Genel Kurulumuzun, Yüce 
Meclisin Sayın Başkam, Atatürk'ün kür
süsünde oturan Sayın Başkan; (ANAP sı
ralarından «Hizaya gel» sesleri) benim 
ifademi, savunmamı almadan... 

IRAŞKAN — Onun için söz verdim 
efendim. 

ABDULKADIR ATEŞ (Gaziantep) — 
Cezayı verdin; eşkiya mısın? 

ÖMER ÇİFTÇİ (Devamla) — Ama, 
benim savunmamı almadan, «Size 3 bir
leşim ceza vereceğim» deme hakkını size 
kim veriyor? Siz, hem savcı, hem yargıç 
mısınız; hem işkenceci polis misiniz ki, 
benim ifademi polis ifadesiyle alıyorsu
nuz? (ANAP sıralarından gürültüler) Be
nim savunmamı almadan, o kürsüden 
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•bana üç birleşim nasıl kınama veyahut 
da uzaklaştırma cezası verebiliyorsunuz? 
Sayın Genel Kurulu, Yüce Meclisi nasıl 
hiçe sayabilirsiniz? 

Atatürk'ün kürsüsünde oturduğunu 
iddia eden Sayın Başkan, o zaman, ben 
sizi alkol muayenesine davet ederim. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Ömer, 
bitir. 

BAÇKAN — Buyurun efendim, bu
yurun. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Devamla) — Bitme
di efendim, bitmedi. 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzük... 

ÖMER ÇİFTÇİ (Devamla) — Madem 
benim savunmamı istiyorsunuz, izin ve
rin. 

Bu kürsü Atatürk'ün kürsüsüdür. Bu 
Yüce Mecliste egemenlik, kayıtsız şartsız 
milletindir, onun hakkıdır, Lütfen... 
(ANAP sıralarından «Ne diyor?» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Böy
le kelimeler konuşmayalım. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Devamla) — Sayın 
Başkan, alkol muayenesine gidelim. 
(ANAP sıralarından gürültüler, «Alkol 

muayenesine sen git» sesleri) Sayan Baş
bakanımız da herhalde sizin o kürsüyü 
kullanmanıza devlet ciddiyeti bakımın
dan biraz daha fazla izin vermez. tBu 
devletin haysiyetini, bu devletin güzelli
ğini bu kadar oynatmaya, Sayın özal, 
herhalde izin vermezsiniz. 

Teşekkür ediyorum, sağ olun, saygı
lar. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Rıza Yılmaz, siz, 
bu cezanın geri alınmasını işitiyorsunuz; 
o halde, Sayın Rıza Yılmaz hakkındaki 
talebimi oylamıyorum. 

Sayın Ömer Çiftçi'nin üç birleşim 
Meclisten geçici çıkarma cezasını oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Evet, buyurun... 

ÖMER ÇÎFITÇÎ (Ankara) — özal'ın 
askerleri!.. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkanım, benim cezam kaldırıldı mı? 

BAŞKAN —Evet. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, teşekkür için söz verebilir misi
niz? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
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V.— KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
DİĞER İŞLER 

1. — Eğitim, Gençlik ve Spor ve Sağ
lık Hizmetleri Vergisinin İhdası ile 3074 
Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanu
nu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 
Kanunu, 1318 Sayılı Finansman Kanu
nu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 
Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun ve 492 Sayılı Harçlar Ka
nununda Değişiklikler Yapılması ve Bu 
Kanunlara Bazı Hükümler Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/395) (S. Sayısı : 
19) (Devam) 

BAŞKAN — Doğru Yol Partili sa
yın milletvekili arkadaşımın eksik dediği 
önergeyi yeniden okutuyorum efendim. 

ÎBRAHİM DEMİR (Antalya) — Da-
ıha öncekileri dıe okutun Sayın Başkan? 

ERTHKİN DURUTÜRK (İsparta) — 
Daha öncekiler ne olacak Sayın Başkan? 

IBAŞKAN — Lütfen efendim... Usu
lüne göre 'soyterısen'iz dinlerim; ama Baş
kanlığa hakaret maksadıyla söylerseniz... 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — 
Sayın Başkan, bundan önceki dört öner
gemiz de eksik okundu. 

BAŞKAN — Okutuyorum efendim: 

Türkiye Büyük Millet iMeclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Eğitim, Gençlik, 
Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İh
dası ile 3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim 
Vergisi Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Ta
şıtlar Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Fi
nansman Kanunu, 193 Sayılı Gelir Ver
gisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Ka
nunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 492 Sa
yılı Harçlar Kanununda Değişiklikler 

fLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
(Devam) 

Yapılması ve Bu Kanunlara Bazı Hüküm
ler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı
nın 16 ncı maddesinin son fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Ertekin Duruıtürk (İsparta) 
ve arkadaşları 

Bu maddenin uygulanmasına ve (Türk 
Polis Teşkilatım Güçlendirme Vakfına 
para gönderilmesine ilişkin usul ve esas
ları tespit etmeye Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı ile İçişleri Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet kaülıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Katılıyoruz. 

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

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, Eğitim, Gençlik, 
Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin ih
dası ile 3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim 
Vergisi Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Ta
şıtlar Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Fi
nansman Kanunu, 193 Sayılı Gelir Ver
gisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Ka
nunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 492 
Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklikler 
Yapılması ve Bu Kanunlara Bazı Hü
kümler Eklenmesine Dair Kanun Tasarı
sının 16 ncı maddesinin (e) bendi ile son 
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fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ye teklif ederiz. 

Ertekin Durutürk (İsparta) 
ve arkadaşları 

e) Motorlu Taşıtlar Vergisi taksit
lerinin vadesi geçtikten sonra, trafik za
bıtası ve yoklamaya yetkili memurlar 
«tarafından yapılacak denetimlerde taşıtın 
Ön camında taşıt pulunun bulundurulma
ması halinde, bu durumu belirtir her tes
pitte, söz konusu taşıt puluna göre öden
mesi gereken vergi miktarlarının 1/4'ü 
nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. 
Ancak, iki tespit arasında asgarî 15 gün
lük sürenin geçmiş olması şarttır. Şu ka
dar ki; trafik zabıtası tarafından yapılan 
tespitlere istinaden tahsil edilen özel usul
süzlük cezalarının yüzde 20'si Türkiye 
Kızılay Derneğine gönderilir.» 

Yukarıdaki (c) ve (d) bentlerinde be
lirtilen zorunluluklara uymadan işlem ya
panlar, ödenmeyen veya noksan ödenen 
(vergiler ile gecikme zamları, gecikmiş 
faizleri /ve 'Vergi cezalarından, mükellef
lerle birlikte müteselisiden sorumludurlar. 
Ancak, bunlar sorumlu sıfatı ile ödemek 
mecburiyetinde kaldıkları vergiler dolayı
sıyla mükelleflere rücu hakkına sahiptir
ler. 

Bu maddenin uygulanmasına ve Tür
kiye Kızılay Derneğine para gönderilme
sine ilişkin usul ve esasları tespit etmeye 
Maliye ve Gümrük (Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
önergeye katılıyorlar rnı? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Katılıyoruz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALFIEMOÇ1N 
(Bursa) — Katilnuyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Milet Mecliiai Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Eğitim, Gençlik, 
Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İh
dası l e 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim 
Vergisi Kanunu, 497 sayılı Motorlu Ta
şıtlar Vergisi Kanunu, 1318 sayılı Finans
man Kanunu, 193 sayılı Gellir Vergisi 
Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 
6183 sayıılı Amme Alacalkl'.arının Tahsil' 
Usulü Hakkında Kanun ve 492 sayılı 
Harçlar Kanununda Değişiklikler Yapıl
masına ve Bu Kanun)! ara Bazı Hükümiler 
Eklenmesine 'Dair Kanun Tasarısının 16 
ncı maddesinin (e) bendi liıle son fıkrası
nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve. teklif ederiz. 

Ertekin Durutürk (İsparta) 
ve arkadaşları 

ı«e) Motorlu Taşıtlar Vergisi taksit-
Üerinin vadesi geçtikten sonra, trafik za
bıtası veya yoklamaya yetkıi'lii memurlar 
tarafından yapıllacak denetimlerde taşıtın 
ön camında taşıt pulunun bu'undurulma-
ması halinde, bu durumu belirtir her tes
pitte, söz konusu taşıt puluna göre öden
mesi gereken vergi miktarının 1/4'ü nis
petinde özel' usulsüzlük cezası kesilir. An
cak, iki tespit arasında asgarî 15 günlük 
süren'n geçmiş olması şarttır. Şu kadar 
ki; trafik zabıtası tarafından yapılan tes
pitlere istinaden tahslil edilen usulsüzlük 
cezallarının % 20'si Türk Trafik Vakfına 
gönderilir. 

Yukarıdaki >(c) ve (d) bentlerinde be-
lirtiCen zorunluluklara uymadan işlem ya
panlar, ödenmeyen veya noksan ödenen 
vergiler ile gecikme zamları, gecikme fa
izleri ve vergi cezalarından, miükell'efler-
fe birllfikte rnüteselsiılen sorumludurlar. 
Ancak, bunlar sorumlu sıfatı ille ödemek 
mecburiyetinde kaldıkları, vergiler dolayı -
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siya mükelleflere riicu hakkına sahiptir-

Bu maddenin uygulanmasına ve Türk 
Trafik Vakfına para gönderilmesine iliş
ik Ln usul ve esasları tespit etmeye Ma
liye ve Gümrük Bakanlığı yetkinidir. 

iBAjŞKAN — önergeye Komisyon ka
tlıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL ARKAYA (Sam
sun) — Komisyon katılıyor. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KIJRTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bufta) — Katiilmıyoruz. 

;BAŞKAN —' önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
önerge kabul edi'lmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Müllet Meclisi, Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Eğitim, Gençl'k, 

Spor ve Sağiık 'Hizmetleri Vergisinin İh
dası ile 3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim 
Vergisi Kanunu, 197 SayıHı Motorin Ta
şıtlar Vergisi Kanunu, 1318 Saydı Finans
man Kanunu, 193 Sayılı GeJir Vergisi 
'Kanunu, 213 Sayıiı. Vergi Usul' Kanunu, 
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Haikikında Kanun ve 492 Sayılı 
Harç!ar Kanununda Değişiklikler Yapıl
ması ve Bu Kanunlara Bazı Hükümler 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısınnn 16 
ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değişti
rtmesini arz ve tekiilif ederiz. 

Yusuf Kenan Sönmez (İstanbul) 
ve arkadaş'an. 

Madde <c) bendi ikinci fıkrasında y^r 
alan haciz edilmiş sayıOan ve trafikten alı-
ıkoyma ile ilgili hükümlerin metinden çı
karı'! masına... 

BAŞKAN — Komisyon, önergeye ka
tılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Komisyon katılıyor. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılmıyoruz. 

(BAŞKAN — önergeyli oylarınıza su
nuyorum : Kabui' eden'ler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Mllllet Mecliisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 16 ncı 

mıddes'nin (c) ide başlayan bendinin 
«Motorlu Taşıtlar Vergisi taşıt pulu esa
sına göre tahsil edilen taşıtlar hariç ol
anak, üzere» ibaresiyle başlamasını arz ve 
teklif edeniz, 

Mustafa Şahin (Kayseri) 
ve arkadaşları 

(BAŞKAN — önergeye Komisyon ka
tlıyor mu efendim?: 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
(BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun)—-Katıilıyor. 

IBAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
ı(Bursa) — Biz de katıllıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza su
nuyorum : KabuiL eden'er... Etmeyenler... 
Önerge ika'bu't edifmrştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Eğitim, Gençlik, 

Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İh
dası ile 3Ö74 Sayılı' Akaryakıt Tükettim 
Vergisi Kanunu, 197 Sayıiı Motorlu Ta
şıtlar Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Fi
nansman Kanunu, 193 Sayıilt Ged ir Ver
gisi! Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Ka
nunu, 6183 Sayılı Amme Alacalarının 
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Tahsit Usulü Hakkında Kanun ve 492 
Sayıl* Harçlar Kanununda Değişiklikler 
Yapılması ve Bu Kanunlara Bazı Hü
kümler Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısının 16 ncı maddesinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve tekllıif ederiz. 

(Salliıh Sümer (Diyarbakır) 
ve arkadaşları 

'Maddenin (e) fıkrasının son cümlesin
de yer alan «Trafik zabıtası tarafından 
yapıttan tespitlere istinaden .tahsili edilen 
özel usulsüzlük cezalarının % 10'u Türk 
Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfına gön
derilir,» 

IBAŞIKAN — Önergeye Komisyon ka
tılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL ARKAYA (Sam
sun) — Katılıyor efendim. 

IBAŞKAN — Hükümet?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEiMOÇtN 
•(Bursa) — Katılmıyor. 

(BAŞKAN •— önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabuil edenler... Etmeyenler... 
(önerge kabul edi'memliştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük M'ilfet Meclisi Başkanlığına 

Oörüşülmıekte olan Eğitim, Gençlik, 
Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İh
dası sile 3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim 
Vergisi Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Ta
şıtlar Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Fi
nansman Kanunu, 193 Sayıilı Geijir Ver-
gisli Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usûl Kanu
nu, 6183 Sayıfo Amme Alacaklarının Tah-
si'l Usulü Hakkında Kanun ve 492 Sayılı 
(Harçlar Kanununda Değişiklikler Yapıl
ması ve Bu Kanunlara Bazı Hükümler 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 1.6 

ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiş-
tiriilmesini' arz ve teküf ederiz. 

Salih Sümer (Diyarbakır) 
ve arkadaşları 

Maddenin (e) bendinin son cümlesin
deki «Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme 
Vakfına yüzde 15'i gönder iti ir» olarak de-
ğ;ştiri,|me:sine. 

(BAŞKAN — Önergeye Komisyon ka
tılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Komıisyon katılıyor efendm 

IBAŞIKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTE'MOÇtN 
(Bursa) — Katıl'mıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyii oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabufl et
meyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Efendim önergelerin oylanması ta
mamlandı... Bir önerge daha var... 

* MEHMET KAHRAMAN (Diyarba
kır) — Sayın Başkan, yoklama istiyoruz 
efendin. 

{SHP sıralarından 10 milletvekili aya
ğa kalktı) 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (İstan
bul) — Yoklama istiyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim henüz oyla
maya geçmedim, önergeyi okutacağım. 

(DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) 
— Yani yoklama talebimiz vardır efen
dim. 

BAŞKAN — Gereğini yaparız efen
d'm. 

iYotama, maddenin oylamasına ge
çileceği sırada ölür. önergeyi okutayım, 
ondan sonra gereği ne ise onu yaparız. 

(önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük MiHfet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Eğitini, Gençlik, 

Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin Ih-
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dası ile 3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim 
Vergisi Kanunu, 197 Sayıılı Motorlu Ta
şıtlar Vergisi, Kanunu, 1318 Sayılı Finans
man Kanunu, 193 Sayıllı Gelir Vergisi 
Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 
61&3 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun ve 492 Sayılı 
Harçlar Kanununda Değişikılükler Yapıl
ması ve ıBu Kanunlara Bazı Hükümi'er 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 16 
net maddesi birden çok fıkradan oluş
maktadır. 

Bu nedenle, İçtüzüğün 84 üncü mad
desi uyarınca her fıkranın ayrı ayrı oya 
sunuilîma&ını arz ederiz. 

M. Tahir Köse 
Amasya 

Tufan Doğu 

Fuat Ata^ay 
Diyarbakır 

jömer Türkçakal 
Kocaeli 

Ero'J Güngör 
İzmir 

(Kenan Sönmez 
Itstanbuıl-

IKenan Süzer 
Tokat 

iRıza Yı:!ımaz 
Ankara 

M. Adnan Ekmen 
Mardin 

Erol Köse 
Kocaeli 

Tunhan Hırfanoğlu 
Hatay 

İbrahim Aksoy 
Malatya' 

Rıza Ilıman 
Çorum 

Ali Haydar Erdoğan 
İstanbul 

M. IKemal Dudüoğlu 
Haliay 

Eşref Endem 
Ankara 

Ayhan Arif Ağaoğlu 
Artövin 

Alt Uyar 
Hatay 

Sallıih Sümer 
Diyarbakır 

ıBAŞKAN — Önerge, fıkraların ayrı 
ayrı oylanması istikametindedir. Bu öner
geyi kabul ettiğimiz .takdirde, fıkraları ay
rı ayrı oylayacağız, kabul etmediğiniz tak
dirde maddeyi oylayacağız. 

DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (tçel) — 
Ne kadar güzel açıklıyorsunuz. 

'BAŞKAN — Efendim, şimdi, yokla
ma talebinize gelıiyoruz. 

DURMUŞ FİKRÎ SAÖLAR (tçel) — 
Artık, gelen yok... 

BAŞKAN — Saat 20.00'den bu tara
fa -Kanunlar Müdürlüğünden aldığım 
izahata göre- dördüncü yoklama taüebi 
germektedir. 

DURMUŞ FMCIRİ SAÖLAR (tçel) — 
On defa da isteyebiliriz. 

MAHMUT ALINAK (Kars) — 50 
de isiteyebilliriz Saym Başkan. 

ıBAŞKAN — Müsaade buyurun efen
dim... Müsaade buyurun... 

{Bugüne kadark'i tatbikat, gözle görü
lür... Gözile görülür... 

DURMUŞ FİKRt SAĞLAR (tçel) — 
Geliyorlar artık, boşuna vakit geçirme
yin. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efen
dim. (Komisyon sıralarından1 gürültüler) 
Lütfen efendim, lütfen, size düşer mi 
un 
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Efendim, yüzde yüz, gözle görülür de
recede toplantı yeter nisabının bulunma
sı halinde, hakkın kötüye kullanılması
nı tecviz etmedik ve bugüne kadar da... 

KAMER GENÇ (Tunceli) •— Gözle
riniz gerçeği görüyor mu Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Geçen dönem yirmiye 
yakın tatbikat oldu, ondan evvel 1950' 
den son 1983 dönemine kadar birçok tat
bikatları bu kürsüden ifade ettik. 

Ben, her iki kâtip üyeye de saydır
dım; toplantı yetersayımızın çok üstün
de... 

DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (tçet) 
— Yok, her ikisi olamaz, yalan söyleme
yin; biri önerge okuyor. 

BAŞKAN — ...çok üstünde sayı var
dır ve bu, bir hakkın kötüye kullanılma
sı mahiyetinde bulunduğundan, yokla
ma yaptırmıyorum. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar; SHP sıraların
dan gürültüler) 

HÜKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

HİKMET ÇETtN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan.. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) 
— Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Maddeyi... 

2. — Yoklama yapılması talep edildi
ğinde, Başkanın gözle görünür çoğunluk 
bulunduğu gerekçesiyle, bu talebi redde
dip reddedemeyeceği hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun Say m Çetin. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; Türki-
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HÜKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz 
istiyorum. Sayın Başkan, bu uygulamayı 
şu Meclisçe Sayın Başkan olarak bir tek 
siz yapıyorsunuz. Buraya özel bir görev
le geldiğiniz anlaşılıyor. 

IBAŞÛK1AN — Zati âlinize söz verece
ğiz efendim, buyurun oturun. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Buyurun Sayın Çetin. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 

Ne zaman saydınız? 

BAŞKAN — Efendim, kendilerinden 
imzalı yazı istiyorum. Burada aynı za
manda Kanunlar Müdürlüğüne de vazife 
verdim, onlara da saydırdım; şu anda yi
ne saydım. 

Buyurun Sayın Çetin. 
YUSUF KENAN SÖNMEZ (İstan

bul) — Sizden önce iki gündür burada 
bu tasarıyi tartışıyoruz, sizin kadar ta
raflı bir Başkan görmedik. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) 
— Efendim, yalan söylüyorsunuz bir ke
re; okuyan kâtip üye, nasıl sayar? 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) 
— önerge okuyan kâtip üye, nasıl sa
yar? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

ye Parlamentosunu geceyarısı yasalarıyla 
biirlikte tüm tüzük ve yasaları çiğneyerek 
çalıştırma hakkınız yoktur. Ben, Meclisin 
bu döneminde üç aydır buradayım; bir 
fek siz Sayın Başkanın zamanında, siz kür
süye çıktığınız zaman usul icat ediyorsu
nuz. Tüzüğün 58 inci maddesi size böyle 
bir hak vermiyor. 

VI. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 
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MÜNİR F. YAZICI {Manisa) — Size 
göre öyle. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — 
Ne demek «size göre öyle?» 

HÜKMET ÇETİN (Devamla) — Siz
den önce kürsüde bulunan Sayın Başkan, 
her talep edildiğinde bunu yerine getirmiş
tir. Çok üzülerek söylüyorum - berti tanı
yanlar bilir - öyle anlaşılıyor ki, sizi yalta
ğınızdan çıkartarak, hu usulleri çiğnemek 
için ve alelacele geceyarısı yasasıyla Türk 
halkının cebinden milyarları çıkartmak 
için size özel görev verilmiştir. Sizin, kür
süde öyle bir hakkınız yok. 

Tüzüğün 58 inci maJdldesiini okuyo
rum..., 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Dinle 
Sayın Başkan. 

MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) 
— Dinle, dinle. 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — «Baş
kan birleşimi açtıktan sonra tereddüde 
düşerse yoklama yapar. 

Görüşmeler sırasında işaretle oylama
ya geçilirken, on milletvelkili ayağa kalk
mak veya önerge vermek sure'biyle yokla
ma yapılmasını isteyelbülir. 

Yoklama, elektronik oy düğmelerine 
basmak veya Başkan lüzum gördüğü za
man ad okunmak suretiyle yapılır.» 

Bu maddede, «Başkan isterse yoklama 
yaptırır» diye bir iılkra yo!k. «Lüzuim gö
rürse ad okunur.» (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

HALİL ŞIVGIN (Ankara) — «Lüzum 
gördüğü zaman...» 

'(BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen... Lütfen... 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — De
ğerli milletlvekilleri, Sayın Başkan, bu kür-
<süye çıktığından bu yana, bu Meclis mü-
zakereîeri içlinden çıkılamaz hale geliyor. 
Eğer daha büyük olaylar olmadıysa bizim 

- başta ben olmak üzere - büyük çabamız
la olmuştur. Onu özellikle belirtmek isti
yorum. (ANAP sıralarından gürültüler) 

MEHMET KAHRAMAN (Diyarba
kır) — Ne diyorsunuz?!. 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — Çün
kü, gerçekten, Başkan, herkes içeri girer
ken, daha kalmse yerine oturmadan bir 
önergeyi «Kabul edenler... Etmeyenler» 
diye oylanmıştır ve bu dlay gayet açık ola
rak herkesin gözü önünde cereyan etatfş-
tir. 

Şimdi, eğer, Sayın Baışkan bu tasarıyı, 
Tüzüğü dikkate almayarak, yasaları dik
katte almadan oylatarak bitirmek istiyor
sa, daha kolay yolu var. Nasılsa yasa din
lemiyor, İçtüzük dinlemiyor, o zaman şu
nu yapabilir : «Kanunun 'tümünü madde
leriyle birlikte oya sundum, kabul eden
ler, etmeyenler» dliye yapın. O zaman bel
ki daha hakUı b'ir şey yapmış olursunuz. 
Çünkü, böyle, yasaları çiğneyerek, içtü
züğü çiğneyerek bu kaldar önemi, halikın 
cebinden 1 trilyona yakın parayı alacak 
tasarıyı höyle, geceyarıisı parmaklarıyla 
çıkarmaya hakkınız ydktur. En azından 
usule uyun. Sizi usule uymaya davet edi
yorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Şimdi, Türkiye Cumhu
riyeti tarihinde çok değerli başkanlar geç-
m'iştir; bunlardan bir tanesi de Ferruh 
Bozlb&yirdir. Okuyorum: «16.3J1966. Bir
leşim 66. Bu Mecliste ekseriyetin oldu
ğunu herkes görmektedir. Alenen ekse
riyet olduğu halde, ekseriyetin olmadığı 
'idüiiası, bir hakikin suiistimalidir. 

Muhterem arkadaşlar, bu Mecliste 
bütün gruplar hazır bulunduğu halde ve 
herkesin önünde ekseriyetin olmadığını 
iddia etmek bk hakkı kötüye kullanmak
tır, suiistimal etmek için en güzel örneği 
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verebilmekte yarışa çıkmakltrr» demiş ve 
yoklama yapmamııştır. 

MAHMUT ALINAK (Kars) — Sayın 
Başkan, İçtüzük açık. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
Maşallah, önceden hazırlanıp gelmişsiniz. 

-BALKAN — Geçen dönem, biz bu
nun, ona, yirmiye yakın tatbikatını yap
tık ve benim milletvekilliği yaptığım dö
nemde de gördük. Şu anda, her iki Kâtip 
Üyeden, müzakerelerin devamı sırasında 
üç defa yapılan yoklamadaki mevcutla
rın listesini 'istedim, imzalarıyla bana ge
tirdiler ve bunu da Kanunlar Müdürlüğü
ne veriyorum, dosyasında bulunacaktır. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — 
Zor bulursun, zor..: 

'BAŞKAN — Her üç seferinde de top
lantı dkseriyelti'm'izin üstünde ekseriyet var
dır, şu anda da vardır; bu itibarla... 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — 
Nereden biliyorsun? 

BAŞKAN — Siz Başkanlığa itimat et
meyecek misiniz? Siz Kâtip Üyelere iti
mat etmeyecek misliniz? Siz devletin me
murlarına, Kanunlar Müdürlüğü eleman
larına itimat etmeyeceik misiniz? (SHP 
sıralarından «Size itimat etmiyoruz» ses
leri) 

17 nci maddeyi okutuyorum : (SHP 
ve DYP sıralarından sıralara vurmalar) 

MAHMUT ALINAK (Kars) — Sa
yın Başkan... Sayın Başkan... 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz 
isliyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 

— Leh'inde mi konuşacak Sayın Başkan? 
Bir kişi aleyhte konuştu; bir aleyhte bir 
lehte konuşulması icap eder o zaman. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Buyurun Sayın Toptan. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ta
biî, iki gece geç saatlere kadar müzakere
lerin devam etmiş olmasının, saygıdeğer 
milletvekili arkadaşlar üzerinde... 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
iyimsersiniz siz. 

KOKSAL TOPTAN (Davamla) — Bir 
şey söylüyorum, niye oradan müdahale 
ediyorsunuz, anlamıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Toptan, devam 
edin efendim siz. Önemli değil efendim; 
devam edin. 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — 
Geç saatlere kadar müzakerelerin devam 
etmiş olmasının saygıdeğer üye arkadaşlar 
üzerinde menfi birtakım etkiler yapması 
kaçınılmazıdır. O sebeple, ikinci sabah olan 
bu sabah, tansiyonun biraz daha yüksel -
m'iş olmasını yadırgamamak lazım. 

Demin de konuştum, orada da söyle
dim, haklı olarak Hükümet ve iktidar 
partisi bu yasanın çıkarılmasını mutlaka 
arzulamaktadır, Meclis çoğunluğu da elin
de olduğu için, bu yasa çıkacaktır. Mu
halefet partileri de, bu yasanın çıkmama
sı lazım geldiği ndktai nazarından ha
reketle, bu yasanın çıkmaması için elle
rinden geleni yapacaktır. Bana göre, me
seleyi sadece bu zeminde bırakmalıyız, bu 
zeminde ve bu şaiblon içerisinde tartış
malıyız. 

'Simidi buradan Sayın Başkanın tutu
muna geliyorum : E'vvdlkİ oturumları ida
re eden Sayın Başkanın birtakım uygula
malarına itiraz ettik, karşı çıktık; ama 
ona rağmen Sayın Akkaş Yüce Mecliste 
hiçbir olaya meydan vermeden, birleşi
mi bu saatlere kadar getirdi. Sayın Baş
kan şimdi geldiler; taibiî, bu kürsüde kim 
oturursa otursun... 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Ne
yi sayıyorsunuz Sayın Başkan? 
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KOKSAL TOPTAN (.Devamla) — 
Bu kürsülde kim oturursa otursun, tüm 
Parlamentonun, tüm milletvekillerinin, bu 
'kürsüde oturan kişiye sayıgı göstermesi 
kesin görevlidir. Yalnız, beni ziyiadesiyle 
üzen bir şey oldu: Saıyın Başkana, sayın 
üyeler tarafından şahsına yöneltilen çok 
ağır ithamlar oldu; sadece Türkiye Bü
yük M'i'lfct Meclisi Başkanlık. Divanında 
oturan birine değil, sokakta gezerken her
hangi bir kişiye söylense, o kimsenin şid
detle tepki göstereceği ağır ithamlar oldu; 
Sayın Başkan bunların bir kısmını duy
madı yalhut duyamaidı yahut duymak is
temedi; ama Sayın Başkanın yanlış birta
kım (uygulamalar içerisinde olduğu ke-

Şimdi, bir evvelki oturumu idare 
eden... 

BAŞKAN — Sayın Toptan, vicdanı
nıza sesleniyorum, burada 150 milletveki
llinin altında bir milletvekili olduğunu id
dia eidebiliyor musunuz? Vicdanınıza ses
leniyorum... 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — 
Sayın Başkanım, benim üzerinde durmak 
istediğim husus o değil. Bundan evvelkü 
oturumları idare eden Sayın Başkanın her
halde /tesadüfen, tklti'dar Partisine mensup 
Ibiir değerli arkadaşrmızdı Ibu yoklama is
teklerine karşı - «Dört olmuş» diyorsu
nuz - Anavatan Partili arkadaşlarımızın 
yoklama yapı'lmaJması yolundaki ikaz ve 
itirazlarına cevabı aynen şöyledlir: «Bu 
Tüzüğü ben yapmadım; yoklama yap
mak mecburiyetindeyim» ye yoklama yap
tırdı. Zatı âliniz, «Kâtipler vasıtasıyla bir 
sayım yaptırdığınızı ive ekseriyetin oldu
ğunu» söylüyorsunuz. B'dlki ekseriyet var; 
ama, kelli ki, Başkanlık Divanının uygu
lamaları arasında bir farklılık var. 

iŞimıdii, İçtüzüğün igİli malddesi, Mec
lis Başkanlık Divanını İşgal eden Sayın 

Balkana, yoklama yapma zorunluluğu ge
tiriyor mu getirmiyor mu? Bir evvelki 
Başkana göre getiriyor, zatı âlinize göre 
getirmiyor. Bu durumda, faiz, zatı âlini
zin llüzuim görmeme şeklindeki kanaati
nize nasıl uyalım? 

MEHMET ALİ DOĞUŞLU (Bingöl) 
— Mantık, mantık... 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — 
Sayın Başkan, 'değerli arkadaşlaran; bizi 
tereddüte düşüren ikinci bir husus da şu
dur : Bizim önergelerimiz okundu; bizini 
önergelerimizin yanışı altlandı. Kim yap
tı bilemiyorum? Ne Divan Kâtibi arka
daşımı, ne de Başkanlık Divanını işgal 
•eden arkadaşımı, hiç kimseyi suçlamıyo
rum; ama, Ibizüm önergelerimiz özet hali
ne getirildi, öyle okundu. Bu, hiç kimse
nin takdirinde olmaması lazıim gefen bir 
keyfiyet; ama Başkanlık Divanı konusun
da bizi ciddî şefcildb endişeye düşüren 
bir keyfiyet. O nedenle, bize göre (hiçbir 
prdblem çıkmamasını temin için, dediğim 
gii'bi, yarın da çalışırız, gerekirse öbür 
gün de, Pazartesi günü de çalışırız, bu 
yasa çıkar; ama önemli olan, tansiyonu 
yükseltmeden, hiçbir hadiseye meydan 
vermeden; ama mutlaka Tüzük ve yasa 
hükümleri çerçeveslride kalmak suretiyle, 
teamülleri bozmamak suretiyle bu yasayı 
çıkarmak dlmahdir. 

Yüce Heyetinize saygılar sunarım. 
(DYP ve SHP sıralarınldan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Toptan, bendeniz 
teamülleri dile (getiriyorum. Teamülleri di
le getirebilmek için de, geçmiş ibutanaklar-
dan örnekler veriyorum. Bu örnekleri, 
vaktimiz müsait olsa, teker teker sizlere 
okuma imkanını, fırsatını bulurum. Bu 
itibarla, hukukumuzun genel kaidbsi ve 
Meclislimizin tatbikatı, İçtüzük, hakkın 
kötüye kullanılmasına cevaz vermiyor. 
İçtüzük; müzakerelerin devamını sağla-
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mak 'için yaratıfarııştır ve yapılmıştır. Bu 
itibarla, müzakereleri, hakkı kötüye kul
lanmak suretiyle sekteye uğra-tmak, isa
betsizdir, Iç'tEzüğün genel kaidesi, genel 
amir hükmünün hedefi Ibudur. 

KAMER GENÇ {Tunceli) — Sayın 
Başkan, bu sözünüzle bize hakaret etmiş 
oluyorsunuz; söz istiyorum. (ANAP sıra
larından gürültüler) 

BAŞjKAN — Ne hakareti ©fendim?.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — «Hak

kı ısuüistimal ediyor» sözünüz üzerine... 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Koksal 
Toptan'a bir hususu daha hatırlatimalk is
tiyorum; müsaade buyurun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — «Siz 
yoklama isteğinizle hakiki kötü'ye kullan-
'dınız» dediniz. Burada bize sataşma var
ıdır, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaa'de buyurun efen
dim, Sayın Koksal Topltan'ın bir söaüne 
daha cevap vermek istiyorum. 

1. — Eğitim, Gençlik ve Spor ve Sağ
lık Hizmetleri Vergisinin İhdası ile 3074 
Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanu
nu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 
Kanunu, 1318 Sayılı Finansman Kanunu, 
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 Sa
yılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Am
me ^Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın
da Kanun ve 492 Sayılı Harçlar Kanunun
da Değişiklikler Yapılması ve Bu Kanun
lara Bazı Hükümler Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/395) (S. Sayısı: 19) (De
vam) 

Kendi milletJvdkilliği sıfatının dışına 
çıkıp, bana ağır söz söyleyenlerin sözle
rini kendilerine iade ederim. (SOP sıra
larımdan gürültüler) Yalnız, sarihiöşluk id
diasına gelince, ıben - 91dan - buraya ge
linceye (kadar altı saat uyku uyudum, öyle 
gdldim. Bu vicdansızlık ve millelJveMli ol
manın dışm!da, onun vakarını muhafaza 
edeımemenin bir ithamıdır; bu iltfiibarla 
- Sayın Koksal Toptan'ın ibunu ima ettiği 
kanaatindeyim - şayet kendileri Iböyle 'bir 
ima'da 'b'ullunuyorlarsa hiç üzerlerine kon-
Iduramam; ama... 

SAUÎH SÜMER ı(DiyaHbakır) — Sa
yın Başkan, 9\ian 12ye ıkadar altı saat 
mi olur? 

BAŞKAN — 17 nci maddeyi okutu
yorum... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, hakiki suiistimal ıkonusun'da ko
nuşmak istiyorum. (ANAP sıraların'dan 
«Olur yerine!» sesleri, gürültüler) 

IBAİŞKA'N — Hayır efendim. 

BAŞKAN — 17 nci maddeyi okutuyo
rum : 

MADDE 17. — 197 sayılı Motorlu 
Taşıtlar Vergisi Kanununa aşağıdaki ge
çici 3 üncü madde eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 3. — Halen spor 
veya lüks otomobil olarak, kabul edilen 
taşıtlarda ilgili uygulamaya 1.7.1988 tari
hine ıkadar aynı şekilde 'devam olunur.» 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Sayın Başjkan, sözümü yanlış anladınız. 
Bizim terddldültfcrihıiz daha da çoğaldı. 
Sözümü yanlış anladınız; tereddütlerimi
zi artırıyorsunuz. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER (Devam) 
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(BAŞKAN — Anlaşıldı ve zapta geçti 
efendim, teşekkür ederim. 

Söz isteyen var mı? 
YUSUF KENAN SÖNMEZ (Isitan-

tml) — Grup adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ABDÜLKADÎR AKSU (Diyarbakır) 

— Grup adına yetk'i belgesi var mı Sayın 
Baışlfean? 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Grup adına konuşacaklar efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efen
dim, onu Ibiz biliniz. Rıica ederim. Sayın 
grup başkanvekiliniin ifadesi zapta geçi
yor, o kâfidir. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Sayın frıaltiip, konuşma; ce
za alan b'ir kişi içenilde oturuyor. 

BAŞKAN — Efendim, İdare AmirHeri 
gereğini yapsınlar. 

Buyurun. 
SHP GRUBU ADINA YUSUF KE

NAN SÖNMEZ (iManibul) — Sayın Baş
kan , değerli üyeler... 

'BAŞKAN — Devam edin efendli'm. 
YUSUF KENAN SÖNMEZ (Devam

la) — Değerli üyeler... (Gürültüler) 
BAŞKAN — Devam edin efendim. 

• YUSUF KENAN SÖNMEZ (Devam
la) — Sayın Başkan, değerli üyeler... (Gü
rültüler) 

'BAŞKAN — Devam edin efendim, 
devam edin. (Gürültüler) Sayın hatip de-
vattı edin efendim. (Gürültüler) Lütfen 
devam edin efendim. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (Devam
la) — Değerli üyeler... (GürüMiler) 

iB!AIŞK!AlN — DeVam edin efendim, 
devam edin. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (Devam
la) — Değerli üyeler, ıbiraz evvel... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, Tüzüğü okuyun. 138 inci mad

dede diyor ki, «Ceza alan üye salonu terk 
etmezse Başkan oturumu kapatmak zo
rundadır.» Siz üyeyi çikaramıyorsunuz, 
oturumu da kapatmıyorsunuz... Kaç defa 
Tüzük maddelerimi öğreteceğiz? 

BAŞKAN — Efendim, biz idare amir
lerine gereğini yapmaları için emir verdik; 
İdare amirleri, vazifelerini yapamadık
ları takdirde, (bize bildirirler, biz de gere
ğini yaparız. 

İdare amirleri vazifes'irii yapsın efen
dim; Sayın m'illetlvekilllini dışarı çıkarsın
lar. 

Buyurun deVaım ddin efendim. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (Devam
la) — Değerli üyeler gece yarısı yasa.ta
sarısının... 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, cezalı bir milletvekili var. 138 
inci maddeyi işletin. 

BAŞKAN — Sayın grup ıbaşkanıvekil-
lerinden rica ediyorum, bize yardi'meı 
olsunlar. 

Buyurun efendim, devam edin. (Gürül-
ıtüler) 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (Devam
la) — Dinlemiyorlar ki efendim... 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
YUSUF KENAN SÖNMEZ (Devam

la) — Neyine devam edeyim Sayın Baş
kan, millet ayakta; 'bana, «Devam edin» 
diyorsunuz. (SHP sıralarından gürültüler) 

SALİH SÜMER (Diyarlbakır) — Sa
yın Başkan, İçtüzüğü ihlal ediyorsunuz. 
Cezalı ibir mllilötvekili var, dışarı çıkmı
yor; siz dışarı çıkarın, 138 inci maddeyi 
'işletin Sayın Başkan. Arkadaşımız konu
şamaz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen... Müzakerelenin... (SHP sıralarından 
gülrültüller. 
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ALPASLAN PEVLİVANLI (Ankara) 
— Cezayı kaldır; cezanın kaldırılmasını 
teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, de
vam edin lütfen. Devanı edin efendim. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Ko
nuşamaz, İötüzük açık. 

BAŞKAN — Sayın Ömer Çiftçi, zatı 
âliniz... 

Lütfen... Lütfen gereğini yapın efen
dim. Lütfen... 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) —. Hâ
lâ «gereğini yapın» diyor... 

BAŞKAN — Sayın Ömer Çiftçi, ne
damet mi duydunuz, kandırılmasını mı 
işitiyorsunuz cezanın? 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Evet... 
Alkol muayenecine gitmenizi istiyorum. 

BAŞKAN — O halde, gelip kürsüden 
açıkça af dileyebilirsiniz... 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Alkol 
muayenesine gitmenizi istiyorum. Meclis 
sizin yönetiminizde çalışamaz. 

BAŞKAN — Devam edliniz efendim. 
Devam edin efendim. (SHP sıralarından 
gürültüler) 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Na
sıl devam ettirebilirsin?.. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
(SHP sıralarından gürültüler) 

Efendim, sayın milletvekilinin müza
kerelerin devamımı sekteye uğratma mak
sadına da bu Başkanlık herhalde imkân 
vermez. 

Devam edin efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Orası 

sen'in yorum, makamın değil; İç'büzüğü 
uygulamak zorundasın. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, de
vam edin. 

KAMER GENÇ ıCTunceli) — Konuş
macı devam edemez, İçitüzüğü çiğnemiş 
olur. 
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BAŞKAN — Efend'im, İdare Amirle
rini vazifeye çağırdım. İdare Amirleri ge
lecek ve gereğini yapacak "efendim. 

Devam edin efendim... Devam «din... 
Devam edin... (Gürültüler) 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Ol
maz! İçtüzüğe 'bak Başkan. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ '(Devam
la) — Efendim, bu tartışmayı kes'biriniz 
de konuşalım. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Devam edin efendim... 
Devam ediniz... Devam edin efendim... 
<Gürültüler) 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — O 
zaman, cezasını kaildir. • 

BAŞKAN — Sayın Ömer Çiftçi, bu
güne kadar, Türkiye Cumhuriyeti tarihin
de, zatı âliniz bu cezayı kabul etmemek 
surelüiyle 'Medffis'te oturan tek üyesiniz. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Anlaya
madım, tekrarlar mısınız Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, zatı âliniz, bu 
Meclislte, ceza verildiği halde oturmaya 
devam elden - (bugüne kadar - tek istis
nadır. (Gürültüler) 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — 
Siz de teksiniz. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — Sü
rekli hakaret ediyorsunuz, sürekli tahrik 
ediyorsunuz, sürekli olay yaratıyorsunuz 
Sayın Başkanım. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — 
İçtüzüğü çiğnemez miiettvekili efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, de
vam edin; çıkıyor arkadaşımız. (SHP sı
ralarından gürültüler) 

Sayın milletvekili... Sayın milletvekili; 
onu çıkarıp çıkarmamak bana ait, siz de
vam edin. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (Devam
la) — Efendim, tartışmayı. Kessinler de... 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Arttfk 
bundan sonra kokteyle gitmeyeceğiz; ra
hatsız oluyoruz içki içenlerden. 
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BAŞKAN — Devam edin efendim. 
(Güriilifiüler) 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (Devam
la) — Sayın Başkan, değerlii üyeler, SHP 
Grup Başkanvakil Sayın Çetinin dediğli 
gibi, geoeyarısı yasa tasarısının 17 nci 
maddesi aynen şöyle : «197 sayılı Motor
lu Taşıtlar Vergisi' Kanununa aşağıdaki 
geçici 3 üncü madde eklenmiştir. 

Geçici madde 3. — Halen spor veya 
lüks otomobil olarak kalbul edilen taşıt
larla ilgilıi uygulamaya 1.7.1988 tarihine 
kadar aynı şekilde devam olunur.» 

Şimdi, bu geçici ek maddeden de bir 
şey anlamak mümkün değil, yani şura
da. «1.7.1988 tarihine kadar devam olu
nur» derken, 1.7.1988* tarihinde değişebi
leceğini de kabul ediyorsunuz. «Lüks sa
yılan «pof veya lüks otomobil olarak ka
bul edilen taşıtlar» diyorsunuz, halen 
spor ve lüks otomobil olarak kabul edi
len taşıtlarla ilgili uygulamaya 1.7.1988 
tarihine kadar, aynı şekilde devam olun
ması birkaç yönüyle uygulama ve vergi 
adaleti - ki, o adaleti aramak mümkün 
değil artık - açısından sakıncalar taşı
maktadır. Her şeyden önce, eğer spor ve 
lüks otomobil tanımlamalarında değişik
lik düşünülüyorsa,.. 

Sayın Başkan, Sayın Bakan arkadaş
lar konuşuyorlar... 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen, Sayın Bakan... 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Sen 
konuşmana devam et. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (De
vamla) — Konuşamıyorum ki, bağıra 
bağıra konuşuyorlar; Sayın Bakan bağıra 
bağıra konuşuyor. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen Sayın Uysal.. 

Buyurun Sayın Sönmez. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (De
vamla) — Her şeyden önce, eğer spor ve 
lüks otomobil tanımlamasında değişiklik 
düşünülüyorsa, bu değişikliğin bu yasa 
tasarısı içerisinde yapılması yararlı olur 
düşüncesindeyim. Neden konuyu sürün
cemede bırakıyoruz? Acaba geçici mad
dedeki bu anlayış, bugünkü ANAP Hü
kümetinin bugüne kadar sürdürdüğü eko
nomik ve siyasal anlayışın bir parçası 
mı? Eğer, söz konusu tanımların veya sı
nıflandırmanın şu anda bazı aksayan ve 
vergi adaletini zedeleyici yönleri varsa, 
bunu bugün niye değiştirmiyoruz, niyr 
düzeltmiyoruz? Şimdiki uygulama, keyfî. 
kanunun teknik temel esasları göz önüne 
alınmadan hazırlanmıştır. Yani, simidi bu 
ülkede spor ve lüks araba diyeceksiniz, 
hatta o lüks arabalar içinde - geçtiğimiz 
maddelerde vardı - arazi taşıtlarını da sa
yacaksınız... Sayın Bakanım beni bağışla
sın, yani o lüks taşıtlar dbyiminin içinde, 
hem Jaguarı sayacaksınız, hem arazide 
kullanılan taşıtları sayacaksınız, hani o 
davullu meşhur Jaguarı, hem Oorveti sa
yacaksınız Lumileri sayacaksınız - dili
miz bile alışmamış teleffuz edemiyoruz, 
isizler lîyi biliyorsunuz - Dulmbuıgliteri sa
yacaksınız, Mercede'sleri sayacaksınız; 
ama aynı ölçülde arazi taşıtlarını da sa
yacaksınız!.. 

Şimdi, her hükümet sözcüsü bu kür
süye çıktığı zaman «solsyal adalet» diyor, 
«vtergi adaleti» diyor. Bir önceki konuş
mamda da söylediım; kalkınmanın teme
li vergileridir. «Vergilendİrito'iş kazanç 
kutsaHdır» ibaresini vergi dairelerinle yaz
dırdık. Bu maddede de çok açık ve seçik 
görülüyor ki... Mantığını kavrayamadım; 
belki Sayın Balkan bu konuda bir açık
lama yapmak gereğini duyacaktır. İnşal
lah yanılırım, bu geçici 3 üncü madde-
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deki «1.7il988'e kadar aynı şekilde de
vam olunur», yani «1.7.19881den sonra 
değişir» şeklinde çıkan mantıkla, yani te
mellinde «vaktimiz yoktu, düzelemedik, 
yapamadık. 3 ay daha zaman kazanı
nım» mantığı anı ya'ttmakta, yoksa başka 
bir mantık mı var?.. Çünkü, ANAP Hü-
kümdtJi 1983 'yılından Ibujgüne kadar, bir 
ekonomik tedbir alır, o tedbirin uygula-
nalbilMiğini, o tedbirin tesirlerini, fak
törlerini gözetoeden uygulamaya sokar; 
bakansınız üç ay sonra, fülan kanunun 
filanca maddesine eik geçici madde ile 
maddeler ekleyerek düzeltene yoluna gi
der. 

ALI RIFKI ATASEVER (Tekirdağ) 
— Talbiî, öyle; başka nasıl yapacak? 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (De
vam) — Talbiî, yani bir iktidarın, bir 
hükümetlin temelde ekonomik ve siyasî 
politikaları yoksa, deneme -yanılma po-
lMkalarına girer. Zaten bu ülkeyi de de
nem- yanılma metotlarıyla bu hale getir
diniz;. 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (tamir) 
— Sizin metodunuz ne? Varsa söyleyin. 

IBAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen... 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (De-
vamîa) — Sayın Bakan, neyin olup ol
madığını gelecek günlerde hep beraber 
^Öreceğiz, 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (tzmir) 
— Varsa söyleyin, söyleyin. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, karşılıklı 
konuşmayınız. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (De
vamla) — Bu halk, sizde bir şey olma
dığını gördü. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... De
vam ekltin. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (De
vamla) — Sizde hiçbir şey olmadığını 
.gördü; gelecek günlerde, sizde hiçbir şey 
olmadığının faturasını size çıkaracak 
Sayın Balkan. 

BAŞKAN — Efendim, devam edin 
GÜNEŞ TANER (listanbul) — Teh

dit mi ediyorsun? 

BAŞKAN — Lütfen ©fendim... 
YUSUF KENAN SÖNMEZ (De

vamla) — Eğer, halkımın düşündükleri
ni tehdit kalbul ediyorsanız, tehdit ediyo
rum, 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Se
çime var mısın, seçüme?. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (De
vamla) — Büz, seçime her zaman varız. 

,BAŞKAN — Lütfen müdahale et
meyiniz. • 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (De-
vamlla) — Değerli arkadaşlarım, sizin 
gerçekten bir telaşınız var. 

ALİ RIFKI ATASEVER (Tekirdağ) 
— Vakit doldu Sayın Başkan. 

ıBAŞKAN — Efendim, onu ben bi
lirim. Lütfen efendim... 

ıDevam edin efendim. 
YUSUF KENAN SÖNMEZ (Devam

la) — Doğru Yol Part'isinin sözcüsü 
«IBeytülmal» dedi, «Malı götürdünüz» 
dedi. Biraz dalha mail kaldı, hani b'ir ko-
mışimacı arkadaşın dediği gibi, bir ko
yundan üç post çıkmaz; siz, o üç postu 
çıkardınız. Şimdi, o götürülen maldan 
arta kalandan acaba bir post daha çı
karır mıyım diye direniyorsunuz; ama 
bilesiniz ki, o dördüncü postunu bu halk 
size vermeyecek; o dördüncü postu ken
disinden sizlin çıkarlarınız adına çıkar
tmayacak; bunu bilesiniz. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) — 
Seçime gidelim ini, seçime? 
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YUSUF KENAN SÖNMEZ (Devam
la) — Göreceğiz o seçimi de, göreceğiz; 
gideceğiz, hep beraber gideceğiz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Mü
dahale etmeyin, lütfen. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (Devam
la) — O seçimden sonraki günlerde de, 
bu Meclis sandalyelerinde, bizim bu ko
nuşmalarımıza, şu anda söylediklerimizi 
hatırlamanızı, söylemenizi istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sönmez, topar
layınız efendim. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ Devam
la) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 

Saym Başkan, zaten, konuşmamın ya
rısı arkadaşlarımızın çok meraklı sataş-
malarıyla geçti. 

BAŞKAN — Onu hesaba kattım efen
dim. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (Devam
la) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım, her kürsüye çıktığımda söylediğim 
bir lafı tekrarlayarak sözlerimi bitirmek 
istiyorum. Bu yasanın er geç çıkacağını 
biliyoruz. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Bra
vo (!..) 

BAŞKAN — Siz «îBravo» demeseniz, 
Medıiisin müzakereteri ıd'eva'm 'e'fcmıezdi; 
ben de size bravo diyorum (!) 

Devam ^din efendim. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (Devam
la) — Sizin yasa çıkarma mantığınız şu 
felsefeye dayanıyor: Benim 292 tane oyum 
var veya 290 tane oyum var, hangi ya
sayı getirirsem getireyim, parmaklarımı 
kaldırıp... Biraz önce, Sayın Başkan, bu
rada 150 kişi var» diyordu, maddeye ge
çildi, onun 110 kişisi dışarı çıktı; ama 
biraz sonra bu madde oylanacak, hep be
raber göreceğiz, o 110 kişi tekrar buraya 
gelecek. İşte bu felsefeyle siz bu Meclis
te yasa çıkarırsınız; ama geleceğin tarihî 

sorumluluklarından kaçamayacakınız, bu
nun hesabını 'er igeç bu (Meclilste verecek -
simiz. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sa

yın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Grup adına mı efendim? 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Şah

sım adına. 

BAŞKAN — Şahsı adına, Sayın Mus
tafa Şahin, buyurun efendim. 

Sayın Şahin, madde üzerinde konuş
manızı rica edüyorum. (Madde şümulünü 
aşmayınız efendim. 

MUSTAFA ŞAHİN {Kayseri) — Sa
yın Başkan, değerDi m'üHötıveikilleri; za
man zaman söylüyoruz, fakir insanları
mız var, hastanede tedavi olamıyorlar. 
«Parasız olması lazımdır» deniyor; bun
lara imkân verebilmek için lüks arabası 
olanlarda bir miktar para alıp, bu fakir 
vatandaşlarımızı tedavi ettirelim diyo
ruz... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sağlıkla 
ilgisi yok. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — 
Hangi madde üzerinde konuşuyor? 

MUSTAFA ŞAHİN (Devamla) — 
Üniversitelerde, gerçekten sıkıntı çeken 
gençlerimiz var, bunlara rahat bir eğitim 
yaptıralım diyoruz; ama yine buna im
kân verilmiyor. Biz de ne olduğunu an
layamadık. 

ıMulbterem arkadaşlar, ya fakirlik ede
biyatı yapmayalım veyahut da çarelerin 
bulunuşuna hürmet edelim. 

Saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Kaşıkçı... 
Buyursunlar Sayın İbrahim Demir... 

Affedersiniz, Saym Kaşıkçı buradalarmış 
efendim. 
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İBRAHİM DEMİR (Antalya) — iBu 
tereddüt niye Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim?.. . 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sa

yın Başkan, Yüce Meclise saygımı mu
hafaza etmek işitiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, önümdeki... 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Za

tı âlinize olan saygımı muhafaza etmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Kanunlar Mü
dürlüğüne 'daiha evvel müracaat yapılmış. 
Kanunlar Müdürlüğü, madde müzake
resi geldiğinde, listeyi önüme uzatır, ben 
de okurum. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — 
Müdür idare ediyor sizi. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kaşıkçı. 
,NÖH 'MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) 

— ISayın IBaşkan, imulhıtferem ımile't'vdk illeri; 
konuşulmakta olan madde, bir cümlelik, 
okumakla gayet açık anlaşılacak bir mad
de; izahına fazla lüzum görmüyorum. 
Burada, bu saaıtte bu tasarıya yapılacak 
en iyi hizmet, en kısa konuşmaktır. 

Hepinizi en derin saygılarımla ve hür
metlerimle selamlıyorum. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Efen
dim, konuşma talebim vardı. 

BAŞKAN — Efendim, maalesef iki 
arkadaşımız... 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Efen
dim, daha önce grup adına verilmişti. 

BAŞKAN — Efendim, grup adına bir 
talebiniz varsa... 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Bir 
tetkik ©derseniz... Lütfen efendim... 

BAŞKAN — Bakalım efendim, baka
lım... 

Efendim, maalesef zatı âliniz için böy
le bir müracaat yok. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Ka
yıp mı olmuş efendim?.. 

BAŞKAN — Müracaat yok efendim. 
Madde üzerindeki müzakereler tamam-

lanmıştur. önergeler vardır... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Yokla
ma istiyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeler okunsun on
dan sonra efendim, oylamaya geçmedik 
daha... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Efen
dim, «Madde'üzerindeki müzakereler ta
mamlanmıştır» diyorsunuz, nasıl önerge
ler okunmadan tamam oluyor; yani ağzı
nızdan çıkanı kulağınız duysun. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Sizin 
anlayışınızla benimki arasında elbette fark 
olacak efendim; bu büyük isabet; ara
mızdaki1 fark... 

Önergeyi okutuyorum efendim: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Eğitim, Gençlik, 
Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İh
dası ile 3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim 
Vergisi Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Ta
şıtlar Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Fi
nansman Kanunu, 193 Sayılı Gelir Ver
gisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Ka
nunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 492 Sa
yılı Harçlar Kanununda Değişiklikler Ya
pılması ve Bu Kanunlara Bazı Hüküm
ler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 
17 nci maddesinin metinden çıkarılması
nı arz ve teklif ederiz. 

ibrahim Demir 
Antalya 

ismail Köse 
Erzurum 

Abdunrezafc Ceylan 
Siirt 
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İbrahim Gürdal 

İsparta 

Mehmet Karıkmaz 
Kütahya 

Gerekçe: Bu madde ile getirilen hü
kümler Anayasanın vergi görevinde eşit
lik ilkesine aykırıdır. 

BAŞKAN — Önerge tektir. 
Komisyon iştirak ediyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇ1N 
(Bursa) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum... 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; Anava
tan İktidarının hazırlayıp önümüze ge
tirdiği bir kanun tasarısını üç gündür bu
rada Yüce Meclisimizde yoğun bir şekil
de görüşüyor, tartışıyoruz. 

Daha evvel bir başka vesileyle söz al
mış ve bumda çok ciddî bir iş yaptığımı
zı ve bu işi, Yüce Meclisin, devletimizin 
bütünü içerisinde meşgul ettiği mevkie 
yakışır bir şekilde yapmamız gerektiğimi; 
gerek bu kürsüde yapılan konuşmaların, 
gerekse sayın milletvekillerinin yerlerinde 
otururken burada konuşan hatibe yaptığı 
müdahalelerin bu Meclisin mevkiine ya
kışır şekilde olması temennimi ifade et
miştim. 

Sayın milletvekilleri, gerçekten, bu yü
ce müessesenin, itibarını koruması gerek
tiğine inanan bir arkadaşınızım. (ANAP 
sıralarından «Konuya gel» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen... 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 
Çünkü, Türkiye Cumhuriyetindekii yöne
tim biçimi bir parlamenter demokrasidir, 
bir temsilî demokrasidir. Dolayısıyla, bu 
sistemin, bu rejimin belirleyici faktörü, 
dengeleri sağlayan mihenk taşı bu mües
sesedir. Eğer biz bu müessesenin itibarı
nı dışarıya karşı iayıkı veçhile müdafaa 
edemezsek, hatta kendimiz, buradaki tu
tum ve davranışlarımızla bu müessesemin 
itibarına gölge düşürürsek, bu, bir yerde, 
tök tek her birimizin de itibarını zedeler 
ve kuytu köşelerde, bundan sonraki ku-
detanım hesabını yapanlara fırsat vermiş 
oluruz. O bakımdan, biz, burada yaptı
ğımız işin ciddiyetine, önemine uygun şe
kilde hareket etmek zorundayız. 

Sayın Başkan, sayın mMetvekilleri; 
insanları toplum yapan, toplumları dev
let yapan, devletleri büyük, güçlü yapan 
kurallar vardır. Tarihî süreci içerisinde, 
bu kurallar, örf, âdet, gelenek, din kural
ları; bugün ise hukuk kuralarıdır. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — 
Önergede bunlar yazıyordu değil mi? 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — Hu
kuk kuralları çok ciddî kurallardır, uyul
mak için konulmuş kurallardır ve bu ku
rallar konulurken, uymamız gereken bir
takım şekil şartları vardır, prosedür hü
kümleri vardır. 

Şimdi, bendeniz, bu çatı altında yeni 
bir arkadaşınız olarak, burada yaptığımız 
kuralların, uymak zorunda olduğumuz 
prosedür hükümlerine pek uyularak ya
pıldığı kanaatinde değilim. Gerek üyesi 
bulunduğum Plan ve Bütçe Komisyonun
da, gerekse iştirak ettiğim Genel Kurul 
çalışmalarında, sık sık usul hataları ya
pıldığına şahit oldum ve bir hukukçu ola
rak buna çok üzüldüm. 
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Bizim, muhalefet kanadını temsil eden 
parlamenterler alarak, tartışmakta olduğu
muz tasarı üzerine fikir söylememiz, soru 
sormamız, bu tasarıların daha isabetli, 
daha sağlıklı olmasına katkıda bulunma
mız, her fırsatta, her vesile ile ya güç
leştirilmiş, ya engellenmiştir. Halbuki, de
mokrasi! kuraları çerçevesinde, iktidar 
partisinin muhalefete tahammül etme 
mecburiyeti' vardır. Biz sizin yaptıklarını
za tahammül ediyoruz, sizin bu memle
kete, bu millete yaptıklarınıza tahammül 
ediyoruz. Lütfen siz de bizim... 

BAŞKAN — Sayın Demir, toparlayı
nız efendim. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — To
parlıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Toparlayınız ve önerge 
üzeninde konuşunuz efendim. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 
önerge üzerinde 'konuşacağım Sayın Baş
kan. 

BURHAN KARA (Giresun) — Daha 
ne konuşacaksın? Demokrasi dersi veri
yorsun! 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — Çok 
ihtiyacınız var da onun için ihtiyaç his
settim, bu derse ihtiyacınız var. 

BURHAN KARA (Giresun) — önce 
sen öğren. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri... 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Ne 
konuştuğunun farkında değilsin. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Sa
yın İbrahim Demir sözünü tamamlamış
tır. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — Ta
mamlıyorum Sayın Başkan, müsaade eder
seniz bir cümleyle tamamlıyorum. 

BAŞKAN — Lütfen... Rica ediyo
rum... 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — Siz 
burada, bu davranışlarımız sebebiyle, bir 
engelleme yaptığımız, bir obstrüksiyon 
içinde olduğumuz peşin hükmü içindesi
niz; lütfen bundan vazgeçiniz. Biz, bu ta
sarının daha, sağlıklı olmasına, bu tasarı
nın daha faydalı olmasına katkıda bulun
maya, çalışıyoruz. Ben ne zaman bu kür
süye gelsem, bu tasanlar üzerinde söz al
sam, demişimdir ki, şurada şu teknik ha
ta vardır, burada şu yanlış anlaşılmaya 
müsait terimler kullanılmıştır... Sorularım
da da amacım, hep, bu konuda açıklık 
getirilsin, bu açıklamalar ileride tatbikat
çıya ışık tutsun' istikametinde olmuştur. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Demir, ta
mamlandı efendim konuşmanız. Rica edi
yorum... Lütfen efendim... 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 
Ama siz bir peşin hükümlülük içerisinde, 
bizim fikrimizi söylememize, bizim Par
lamentonun çalışmalarına katkıda bulun
mamıza mani olmaya çalışıyorsunuz ki, 
demokrasi açısından bunun mahzurlu, 
zararlı, ileride faturasını, korkarım ki, he
pimizin ödememize sebep olacak sonuç
ları olacağı endişesini taşıyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... önerge kabul edilmemiştir. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Yokla
ma istiyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Oylamaya geçtik efen
dim. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 
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"18 inci maddeyi okutuyorum. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

1318 Sayılı Finansman Kanununun Taşıt Alını Vergisi üe İlgili 
Hükümlerinde Değişiklikler 

MADDE 18. — 1318 sayılı Finansman Kanununun 29.11.1984 gün ve 3089 sa
yılı Kanunun 2 nai, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri ile değiştikilen 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı 
maddelerindeki tarifeler, aşağıdaki sekilide değiştirilmiştir. 

(I) SAYILI TARİFE 

Taşıtların yaşları ile bunlar için ödenecek vergiler 
1 yaş 2 - 3 yaş 4 - 5 yaş 6 - 8 yaş 9-11 yaş 

Taşıtların net ağırlığı TL. TL. TL. TL. TL. 

950 ikg. ve daha aşağı 
951 - 1.200 Ikg./a ıkadar 

1.201 - 1.600 fcg.'a 'kadar 
1.601 - 1.800 kg.'a ıkadar 
1.801 kg. ve daha yukarı 

300.000 
500.000 
700.000 

1.000.000 
1.200.000 

200.000 
350.000 
500.000 
700.000 
900.000 

150.000 
250.000 
350.000 
500.000 
650.000 

100.000 
150.000 
225.000 
325.000 
450.000 

75.000 
125.000 
175.000 
250.000 
300.000 

Bu hadler, I inci derece lüks otomobiller için 3 ıkat, II nci derece lüks otomobil
ler için 2 kat ve III üncü derece lüks otomobiller için 1,5 kat olarak uygulanır. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, önerge göndermiştim, İşleme koyar 
mısınız efendim? 

BAŞKAN — Dikkate alacağız efendim. 

Devam ediniz efendim. 
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(II) SAYILI TARİFE 

Taşıtların cinsi ve 
istiap hadleri 

A) Kamyonet, kamyon çekici 
ve benzerleri 
(istiap haddi) : 

1. 1.500 kg.'a kadar 
2. 1.501 - 3.500 kg.'a kadar 
3. 3.501 - 5.000 kg.'r kadar 
4. 5.001 - 10.000 kg.'a kadar 
5. 10.001 - 20.000 kg/a kadar 
6. 20.001 ıkg. v,e daha yukarı 
B) Minibüs, otobüs, troleybüs 

ve benzerleri 
(Oturma yeri) : 

1. 15 kişiye kadar 
2. ,16 - 25 'kişiye1 kadar 
3. 2 6 - 3 5 'kişiye kadar 
4. 3 6 - 4 5 kişiye kadar 
5. 46 kişi ve daha yukarı 

Taşıtların yaşları ile bunlar için ödenecek vergiler 
1 yaş 2 - 3 yaş 4 - 5 yaş 6 - 8 yaş 9-11 yaş 
TL. TL. TL. TL." TL. 

400.000 
500.000 
600.000 
800.000 
920.000 

1.120.000 

250.000 
300.000 
400.000 
480.000 
640.000 
840.000 

180.000 
220.000 
280.000 
440.000 
520.000 
720.000 

140.000 
180.000 
200.000 
360.000 
400.000 
600.000 

100.000 
140.000 
160.000 
240.000 
280.000 
480.000 

500.000 
600.000 
720.000 
920.000 

1.120.000 

300.000 
400.000 
480.000 
640.000 
840.000 

220.000 
280.000 
400.000 
560.000 
720.000 

180.000 
200.000 
280.000 
400.000 
600.000 

140.000 
160.000 
200.000 
280.000 
480.000 

Taşıtların cinsi 

(III ) SAYILI TARİFE 

Motosiklet 
Yük veya yolcu motosikleti 
Triportör 

Taşıtların yaşları 
ile bunlar için ödenecek vergiler 

1 yaş 2 - 5 yaş 6-11 yaş 
TL. TL. TL. 

18.000 
45.000 
54.000 

12.000 
30.000 
45.000 

9.000 
18.0C0 
30.000 
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Taşıtların cinsleri 
ve motor gücü (BG) 

(IV) SAYILI TARİFE 

Taşıtların yaşlan ile her motor gücü birimi 
(BG) için ödenecek vergi miktarı 

1 yaş 2 - 3 yaş 4 - 5 yaş 6 - 8 yaş 9 - 11 yaş 
TL. TL. TL< TL. TL. 

A) 

10 
21 
51 

101 
151 

Yat, kotra ve her ıtürlü 
motorlu özel tekneler : 
- 20 BG'ne kadar 
- 50 BG'ne kadar 
- 100 BG'ne kadar 
- 150 BG'ne ikadar 
BG ve daha yukarı 

10.000 
17.500. 
20,000 
22.500 
25.000 

7.500 
8.000 

10.000 
12.000 
15.000 

5.000 
6.000 
7.500 
9.000 

11.000 

3.500 
4.000 
5.000 
7.000 

10.000 

2.500 
3.500 
4.500 
6.500 
7.500 

Bu hadler, Türlkiye Yelken Federasyonuna ikayıtü, Federasyondan yelken numa
rası almış, motorları olan yelkenli tekneler (kotralar) için '% 50 nispetinde uygulanır. 

B) Traktörler : (Fabrika, anabayi, ibayi bölge bayii yetkili satıcı ve acenteler
den fatura ile ilik iktisabında veya yurt dışından ithalinde bir defaya mahsus) her 
motor gücü birimi (BG) için 2.250,— TL. esas alınarak vergilendirilir. 

Taşıtların azamî 
kalkış ağırlığı 

Uçak ve helikopterler : 
1.150 kg.'a kadar 
1.151 - 1.800 kg.'a kadar 

300 kg.'a ikadar 
5.000 kg.'a kadar 
10.000 kg.'a kadar 
20.000 kg.'a kadar 

1.801 
3.001 
5.001 

10.001 
20.001 kg. ve daha yukarı 

(V) SAYILI TARİFE 

Taşıtların yaşları ile bunlar için ödenecek vergiler 
1 yaş! 2 yaş 3 - 5 yaş 6 - 1 1 yaş 
TL. TL. TL. TL. 

1.200.000 
1.500.000 
2.200.000 
3.000.000 
5.000.000 
8.000.000 

10.000.000 

1.000.000 
1.250.000 
2.000.000 
2.750.000 
4.500.000 
7.500.000 
9.000.000 

900.000 
1.000.000 
1.800.000 
2.500.000 
4.000.000 
7.000.000 
8.000.000 

800.000 
850.000 

1.600.000 
2.250.000 
3.500.000 
6.500.000 
7.000.000 
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BAŞKAN — Madde üzerinde, Doğru 
Yol Partisi Grubu adına Sayın Ibrahıiım 
Demir söz istemişlerdir. 

Sayın Demir?... Yoklar, 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 

adına, Sayın Kamer Genç, buyurunuz 
efendim. 

SHP GRUBU ADINA KAMER 
GENÇ (Tunceli) — Sayın mdlletyekiMe-
ri; Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar, 
hu Yüce Meclisin bugün 'karşılaştığı man
zarayla karşılaştığını kesinlikle kabul et
miyorum. 

Başkanlık makamındaki kişi, kendisi
ne ağır suçlamalar yapılmasına rağ
men, kendisini suçlayan kişilere ceza ver
mekle yetinmiştir. Aslında, kendisine dü
şen görev, ibu kürsüyü o anda terk edip, 
madem ki 'muhalefet partilerine mensup 
arkadaşlar kendisi hakkında şüphe duy
maktadırlar; en azından, tarafsız bir Baş
kanın anında hu şüpheleri gidermesi ge
rekirdi. 

Bu da yetmiyormuş gibi, kiendisi, 
taraflılığını açık ve seçik olarak ortaya 
koyarak, yoklama isteyen muhalefet par
tisine mensup milletvekillerine, «İçtüzü
ğün kendilerine verdiği hakkı suiistimal 
ettiklerimi», söylemiştir. (ANAP sırala
rından gürültüler) 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — 
Madde üzerinde konuş... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bu 
suiistimalin ne olduğunu evvela kendisi
nin bilmesi lazımdır. (ANAP sıralarından 
«Madde üzerinde konuş» sesleri, gürültü
ler) 

BAŞKAN '— Lütfen efendim... Da
ğarcığında ne varsa söyledi. 

KAMER GENÇ (Devamla) — tik 
başta, Başkanlığın, ikazları dikkate al
malı, tarafsızlık ilkesi içinde olduğunu 
kendisinin göstermesi lazımdır. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bura

da, Komisyon önergelere gerçekten katıl
madığı halde, sırf üyelerin beş dakikalık 
konuşma hakkını gasp ietmek için hu yet
kisini sdiıistimal etmektedir. ANAP'lı 
milletvekilleri sırf buradalki muhalefet 
partisi milleitveikillerinin, İçtüzüğün ken
dilerine verdiği konuşma hakkını gasp 
etmek için.., 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Sayın Başkan, İçtüzüğün verdi
ği hakkı kullanıyoruz. O sözünü geri 
alması lazım, «Suiistimal» bahis konusu 
değildir. 46 ncı maddeyi kullanıyorum. 

KAMER GENÇ (Devamla) — .* bu
raya çıkıp «Efendim, biz bu madde üze
rinde konuşacak bir şey bulmuyoruz» 
diyorlar ve ondan sonra iniyorlar. Siz da
ha hangi sıfatla bu kişileri, hakka, ada
lete uygun hareket eden kişiler olarak 
görüyorsunuz ve len zor şartlarda muha
lefet görevini yapan kişileri, «Siz hakkı 
suistimal ediyorsunuz» diyorsunuz. 

Sayın Başkan, size1 tekrar söylüyorum; 
size güvenimiz kalmadı. 

BAŞKAN — Sayın Kamer Genç, 
şimdi şu yaptığınız hareket bir hakkın 
suiistimali değil mi? Madde hakkında 
söz istiyorsunuz ve ondan sonra Başka
na uluorta konuşuyorsunuz. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

O itibarla... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ulu
orta konuşan sizsiniz Sayın Başkan. Sö
zünü geri al! 

BAŞKAN — O itibarla... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Siz, 

bana burada İçtüzüğe uygun olarak iste
diğimiz sözü kuUandınmıyorsunuz, bu 
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kürsüyü ıbize yasaklıyorsunuz. (ANAP sı
ralarından «Kürsüye vurma» sesleri) O 
halde, siz hakkı suiistimal ettiğiniz za
man, ben de size karşı kendimi savunma 
yollarını aramak zorundayım. (ANAP 
sıralarından «Bravo(!)» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Kamer Genç, 
dinleyin Sayın Kamer Genç. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Şim
di, Sayın ANAP'lı milletvekilleri, ba
kın, fonlardan iyi beslenmişsiniz, haki
katen enerjiniz çoktur. 

BAŞKAN — Sayın Kamer Genç... 
KAMER GENÇ {Devamla) — Ama, 

bakın, biz bugün 12 saattir ıburada çalışı
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Kamer Genç, bir 
husus var... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ha
yır, ben sözümü bitireyim, ondan sonra 
siz konuşun lütfen. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Baş
kan, 'başkanlığını bil. 

YAŞAR ALBAYRAK (İstanbul) — 
Ne demielk «Başkanlığını bil» yahu? 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — 
Başkana saygısı olmayanın kendisine say
gısı olmaz. 

BAŞKAN — Şimdi, lefendim ben, 
kürsüdeki arkadaşların durumuna göre 
hareket ederim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Du
ruma göre hareket edemezsiniz. 

ABDULKADÎR ATEŞ (Gaziantep) 
— İçtüzük varken, duruma göre hare
ket olur mu? 

BAŞKAN — Söylediğiniz sözü... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Siz 

"curada duruma göre hareket edemezsi
niz; hayır. 

BAŞKAN — Söylediğiniz sözü size 
layık görüyorum, onun için hakkınızda 

bir ceza tertip etmiyorum efendim. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Na

sıl?... 
BAŞKAN — Bir ceza tertip etmiyo

rum Sizden bunu 'beklediğim için bir ce
za tertip etmiyorum. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) 
— Başkan, ciddî olun, Milletvekili o... 
Milletvekiliyle nasıl konuşuyorsunuz? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ben 
de bunun fazlasını sizden bekliyorum 
zaten. Bana ceza verseniz ne olacak Sa
yım Başkan, vermeseniz ne olacak? Zaten 
bu kadar taraflı hareket eden 'bir Baş
kan bana ceza verse, benim için daha 
onurlandırıcı olur. 

Şimdi, bugünkü gazeteleri okumuş
sunuzdur. Bir ıtane kaçak Mercedes özel 
bir kararname çıkarmışsınız; af karar
namesi. 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — O, 
dünkü gazete. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ta
biî, doğru, haklısınız. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Biz 

burada çalışmakla artık günleri de şa
şırdık; çünkü çatı altına bizi hapsettiırırnjş-
siniz. 

BAŞKAN — Efendim, sayın millet
vekilleri... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Çün
kü biz die yasama görevi yapıyoruz; çün
kü sizi... 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, ha
tip konuşmasını sürdürmek için sırf söz 
atmanızı bekliyor, siz de bu söz atmaya 
vesile veriyorsunuz., 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bu 
Mercedeslerden kimler yararlanıyor, on
ları ortaya çıkaracağız. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) 
— Nasıl konuşuyorsunuz Başkan? Nasıl 
itham edersiniz öyle? 

— 488 — 



T. B. M. M. B : 37 18 . 3 . 1988 0 : 4 

YAŞAR ALBAYRAK (istanbul) — 
Başkana nasıl hitap ettiğini duymuyor 
musunuz? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkan, sen ne dedin? Ben dinleme
dim seni; ne dedin? 

BAŞKAN — Siz devam edin efen
dim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Eğer 
ikötü söz söylediyseniz, aynen iade edi
yorum. 

BAŞKAN — Siz devam edin efen
dim. Devam ©din. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bir 
kötü laf söyledinizse, size aynen iade edi
yorum; sizi duymadım; çünkü siz, artık 
kendinizi idare edecek durumdan yok
sunsunuz. Bu itibarla, ben kürsüye çıktı
ğım zaman, başta zaten, «Başkana güve
nim Ikalmamıştrr» dedim; tamam mı? 

BAŞKAN — Efendim, söyleyebildi
ğiniz her şeyi söyleyin. 

KAMER GENÇ (Devamla) — De
ğerli (milletvekilleri, bir yasa gelmiştir. 
Bakın, dün kararname çıkarıyorlar, bir
takım insanlara ıkaçak Mercedes getiri
yorlar ve diyorlar ki: «Size gümrüklere 
getirin, biz 'bir ıkararname çıkaracağız.» 
Ondan sonra o arabaları gümrüklerden 
çekiyorlar; ama ıbir kanun getiriyorlar, 
bir minibüse 500 bin lira Taşıt Alım Ver
gisi koyuyorlar. İşte, Anadolu'da binler
ce, yüzbinlerce, milyonlarca işsiz İnsan 
var; vatandaş, çoluk çocuğunun ekmeği
ni sağlamak için bir minibüs alıyor. Dü
şünün; Hakkâri'nin bir ilçesinde, Tunce
li'nin yoksul bir ilçesinde bir vatandaş 
bir minibüs alıyor; amacı ne?... 

FAHİR SABUNİŞ (Bursa) — Mini
büs kaç para biliyor musunuz? 

KAMER GENÇ (Devamla) — ... Üç 
beş vatandaşı taşıyıp, çoluk çocuğunun 
nafakasını temin etmek istiyor. 

FAHİR SABUNİŞ (Bursa) — Bir 
minibüs kaç para biliyor musunuz? 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (İstan
bul) — Borçlanarak alıyor, taksitle alı
yor. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) 
— Minibüs de mi almasın? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Siz 
Türkiye'de mi yaşıyorsunuz? Siz nerede 
/açıyorsunuz beyefendi? 

FAHİR SABUNİŞ (Bursa) — Mini
büs kaç para, onu söyle. 

BAŞKAN — Sayın Sabuniş... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Siz 

İktidar Partisisiniz, bir otomobille bir 
ayda üç defa zam yapılır mı? Niye zam 
yaptırıyorsunuz? Siz İktidar Partisisiniz, 
kaç lira olduğunu niye bana soruyorsu
nuz? 

FAHİR SABUNİŞ (Bursa) — Mini
büs kaç para, onu söyle. 

BAŞKAN — Sayın Sabuniş... Sayın 
Sabuniş... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Siz 
bana niye soruyorsunuz? Kendi kendini
ze sorun. 

BAŞKAN — Sayın Sabuniş... 
FAHİR SABUNİŞ (Bursa) — Affe

dersiniz Sayın Başkan, haklısınız. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 

Başkan! Her türlü müdahaleyi yapacak, 
ondan sonra «Affedersiniz» diyecek; 
bu ne biçim iş? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen siz de yapmayın. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Va
tandaş bu minibüsü, çoluk çocuğunun 
nafakasını ıtemin etmelk için alıyor; üç 
beş vatandaşı taşıyıp da yaşama hakkını 
temin etmelk için alıyor. Siz bundan 500 
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bin lira Taşıt Alıaıı Vergisi alın; öte ta
raftan sizin lüks için kullandığınız yat
lardan, kotralardan 25 bin lira vergi 
alın! Adaletiniz ne güzel. Bu adaletiniz
den dolayı sizi tebrilk ederim! Gerçekten 
en büyük adaletçi siz ve Başkanınız, si
zi çak tebrik ederim! 

Bu memlekette, aslında sizi kınamı
yorum. Niye 'kınamıyorum biliyor mu
sunuz? Siz bu kanunları getirmekle so
nunuzu hazırlıyorsunuz. Yarın biz çıka
cağız, halika, bu yaptıklarınızı anlataca
ğız: Ey vatandaş, bakın sizin rey verdiği
niz insanlar bunlar, bunlara artık sokak
ta hesap sorunuz diyeceğiz. Çünkü, bun
lar sizin ak, oylarınızla aldıkları yetkileri 
suiistimal ettiler. Bunlar sizin haklarını
zı, sizin verdiğiniz halkları sizin aleyhi
nize kullandılar. O halde, sizden, vatan
daş reyi ile de hesap soracak. O özel lüks 
Mercedesler için af çıkaranlardan da he
sap soracak. 

BAŞKAN — Sayın Kamer Genç, to
parlayınız efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkan, daha yeni çıktım. 

BAŞKAN — Lütfen toparlayınız. Ri
ca ediyorum... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ka
nun, aslında her yönüyle hatalı. Bakın, 
şu anda mevcut, yürürlükte olan kanu
na göre, yaptığınız zamlara bakın. Yü
rürlükteki 'kanunda 950 kilogram ve da
ha aşağı olan taşıtların alım vergisi 120 
bin lira liken, 300 bin liraya çıkarıyor
sunuz. Yüzde kaç zam? Yüzde 150. 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Yüz
de 150 değil, yüzde 300'dür aslında. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, bu söze 
ne gerek var? 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Ama, 
eksik söylüyor. Sayın Başkan. 

KAMER GENÇ •(Devamla) — 120 + 
120=240, 60 daha, eder 300. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Ya
kışmıyor size. Lütfen... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ama, 
sizin hesaplarınız biraz eksik, Yüzde 150 
bunlara zam yapıyorsunuz. 

Gfcrçi, 30.12.1987 tarihinde bir karar
name ıdö çıkardınız orada ayrıca bir zam 
yaptınız. Bu kanunu, (böyle, ile yakala
dığınızı vergilemek için; fakirin, yoksu
lun ekmek kaynağı olan, geçim kaynağı 
olan vasıtasına yüzde 150'ler, 200'ler, 
300'ler oranında zam yapmak için getiri
yorsunuz; ama, 'bu Kanunun artık bura
da müzakere imkânı kalmamış arkadaş
lar. 

BAŞKAN — Sayın Kamer Genç, lüt
fen toparlayınız efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bir 
insanın, 13 saat, 14 saat çalışması müm
kün değildir. Başkanlık Divanı burada 
nöbet değiştirerek Başkanlık yapabilir; 
ama biz milletvekili olarak kendimizi de-
ğiştiremeyiz ki, yerimize getirip de baş
kasını koyup yasama görevimizi devam 
ettiremeyiz ki arkadaşlar. 

O halde, Sayın Başkana şunu teklif 
ediyorum: Lütfen - eğer tarafsız bir Baş
kan olduğuna inanıyorsa - şu saatten 
sonra 'Meclisin çalışmalarına ara versin. 
Bizim konuşmaya mecalimiz de kal
madı, sizinle mücadele etme gücümüz de 
kalmadı. Lütfen... Ama, biraz tarafsız 
olan Sayın Başkan... 

Saygılar sunarım.. 

BAŞKAN — Sayın Kamer Genç, si
ze göre eğer 'ben taraflı hareket ediyor
sam, bundan gurur duyarım; bu itibarla 
sizin neye taraflı neye tarafsız olduğu
nuzu 'bilemedim, bunu da bilmeye im
kân yok. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ba
kın, sataşıyorsunuz, söz de vermiyorsu-
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nuz; hem sataşıyorsunuz hem de söz ver
miyorsunuz, 

BAŞKAN — Sabahtan beri Başkana 
hakaret lediyorsunuz, ağır sözler söylü
yorsunuz, bunlar zapta geçiyor ve ondan 
sonra kürsüye elinizi vurmak suretiyle, 
«Be» diyorsunuz, vesaire diyorsunuz. 
Bunlara tahammül ediyoruz. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ben 
kimseye hakaret etmem; ama hakaret 
edene de edenim. 

BAŞKAN — Rica ederim... 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Söz 

hakkımı kullanmak istiyorum. 

BAŞKAN — Vereceğim efendim. 
Efendim, 18 inci maddenin müzake

resinden sonra 'birleşimi kapatacağım; bu 
itibarla, arkadaşlarımın ıbiraz daha Sa
bırlı olmalarını rica ediyorum. 

Buyurun. 

DYP GRUBU ADINA İBRAHİM 
DEMİR (Antalya) — Sayın Başkan, sa
yın miletvekileri; görüşmekte olduğu
muz tasarının, yani Eğitim, Gençlik, Spor 
ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İhdası 
ile 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Ver
gisi Kanunu, 197 sayılı Motorlu Taşıt
lar Vergisi Kanunu, 1318 sayılı Finans
man Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun ve 492 sayılı 
Harçlar Kanununda Değişiklikler Yapıl
ması ve Bu Kanunlara Bazı Hükümler 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 
komisyon raporuna göre il9 uncu, bila-
haıra Genel Kurulda yapılan değişiklik
ten sonraki numaralamaya göre 18 inci 
maddesi üzerinde Doğru Yol Partisinin 
görüşünü açıklatmak üzeer huzurlarınız-
dayını, hepinize saygılar sunuyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bütünü itibariyle Yüce Meclisi üç gündür 

meşgul etmekte olan bu tasarı, bazı ver
gi kanunlarında değişiklik yapmayı, eği
tim, gençlik ve sporla ilgili faaliyetlere 
kaynak yaratmayı amaçlamaktadır. 

Onun da ötesinde1, bu Kanunun ama
cı, piyasadan para çekmektir. Peki, bu 
piyasadan para çekme ihtiyacı nereden 
kaynaklanmıştır? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Anavatan İktidarı, Birinci özal Hükü
metinin son birbuçuk yılında, bu mem
lekette üç önemli oylama yapmıştır. Bun
lardan birisi - hatırlayacaksınız - millet
vekili ara seçimleri, ikincisi demokrasi
mizde Alık defa kullanılan referandum, 
üçüncüsü, İse, erken genel sceçimlerdir. 

Bu seçimler, ANAP İktidarının se
çim ekonomisi uygulamasına sebep ol
muştur. Bu uygulama çerçevesinde, Mer
kez Bankası kaynaklan sorumsuzca kul
lanılmış, bol bol para basılmış, piyasa* 
daki (tedavüldeki) para hacmi 3 tril-
yonların üstüne çıkmıştır. 

öte yandan, bu para, piyasaya, fa
kir - fukara fonlarıyla, birtakım seçim 
maksatlı sübvansiyonlarla dağıtılmıştır. 
öyle ki, bu uygulamalar çerçevesinde 
amme alacaklarının tahsilinden vazgeçil
miş, bu maksatla icra »takipleri dahi dur
durulmuştur. Böylece bir yandan enflas
yon hızlanmış, öte yandan enflasyon ca
navarı toplumumuzdaki ekonomik ve 
sosyal dengeleri altüst etmiştir. 

Şimdi Özal İktidarı bu seçim ekono
misinin olumsuz etkilerini azaltabilmek 
için piyasadan para çekme yollarını ara
makta; bunu ise, zamlarda, fiyat ayar
lamalarında, yeni vergiler ihdas etmek
te, mevcut vergi oranlarının tarifelerini 
artırmakta, Vergi benzeri uygulamalara 
başvurmakta aramaktadır. Tabiî, bu şe
kilde sorumsuzca uygulanan, sonuçları 
hesap edilmeden uygulanan bir seçim 
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•ekonomisi ve arkasından bu şekilde has
talandırılan ekonominin iyileştirilmesi 
için birtakım şok yöntemlere başvurul
ması, Türk ekonomisini bocalatmıştır, 
şaşkına çevirmiştir; ancak bu uygulama
lar... Evet, işverenler şaşkındır, işçiler 
şaşkındır, hatta ANAP milletvekilleri ve 
Hükümet şaşkındır, ne yapacağını bile
memektedir. (ANAP sıralarından «Asıl 
sen şaşkınsın, ne söylüyor yahu bu?» ses
leri, gürültüler) 

Ancak, Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; şaşkınlığınız şuradan belli ki, bir 
taraftan yalan makinesine çıkıp «•Eko
nomimiz, sosyoekonomik göstergelerimiz 
başarılıdır, işsizlik yoktur.» diyorsunuz. 
Hiç değilse, göreceli olarak azalmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Demir... 
İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 

Öbür taraftan şok tedaviler uyguluyor
sunuz; bu, şaşkınlık değil de nedir? 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Demir, bu fikri
nizi daha güzel, temiz ıbir İfadeyle kul
lanabilirsiniz; bu itibarla, zedeleyici sö
zünüzü düzeltiniz efendim. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 
Düzeltiyorum Sayın Başkan. Benim bu
rada, sağlıklı konuşmam, faydalı ko
nuşmam, benim söz hakkıma müdahale 
edilmemesi şartına bağlıdır Sayın Baş
kan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇIN 
(Bursa) — Kimse müdahale1 etmiyor sa
yın konuşmacı. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; bütün 
t>u uygulamalarda, en büyük hata... Di
limizde çok güzel bir deyim vardır, 
«Dikeni battığı yerden çıkarmak» şek
linden Şimdi, sizin piyasaya saçtığınız 
paralar, döndü dolaştı, holdinglerde, ku

marhanelerde ve gayri meşru ilişkiler 
içinde dönen ekonomik aktivitelerde top
landı. Halbuki, siz bu zamlarla, siz bu fi
yat ayarlamaları ve yeni vergi düzenleme
leriyle, dikeni başka yerden çıkarmaya 
çalışıyorsunuz; dar gelirli vatandaşın 
üzerine gidiyorsunuz, toplumun mağdur, 
geniş kesimi üzerine gidiyorsunuz ve 
bunu yaparken, 'bu insanların taham
mül sınırını zorladığınızın farkında de
ğilsiniz, 'bıçağın kemiğe dayandığının far
kında değilsiniz. Biz, muhalefet olarak 
bu uygulamaların yanlış olduğunu size 
söylerken, tehlike sınırında olduğunuzu 
vurgulamak, ortaya çıkarmak niyetinde
yiz. Siz, bizim bu yaklaşımlımızı yanlış 
yorumluyor, yanlış anlıyorsunuz. 

Gerçekten; eğer devlet bugün kay
nak arıyorsa, kendisine ve masraflarına 
para bulmak istiyorsa, önce, tahakkuk et
tirip de tahsil edemediği vergilerin peşi
ne" düşmelidir. önce, işverenlerin ödeme
diği milyarlarca liralık sigorta primleri
nin peşine düşmelidir; önce, ödenmeyen, 
devletin hakkı olan Bağ - Kur primle
rinin peşine düşmelidir. Devlet, eğer pi
yasadan para çekmek, kendisine kaynak 
yaratmak istiyorsa, önce, batağa saplan
mış kamu bankalarının kredilerini geri 
alma gayreti içinde olmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Demir, lütfen to
parlayınız efendim. 

IBRAHÜM DEMİR (Devamla) — 
Bir memlekette eğer devletin gücü sade
ce fakir fukaraya, taksi şoförüne yeti
yorsa, buna karşılık, eğer milyarlar ve 
daha fazla miktarda kamu imkânları 
az sayıda insanların elinde geri alına
maz bir pozisyona düşmüşse, orada, biz 
muhalefet olarak, gayet tabiî, sizin bu 
tasarınızın ve bu tasarıyla varmak iste
diğiniz maksadın karşısına dikiliriz. Biz 
insanlarımızın hakkını, hukukunu size 
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karşı da, eğer haksızsa devlete karşı da 
savunmak zorundayız. O bakımdan, lüt
fen, - biraz evvel söylediğim gibi - biz 
sizin haksız uygulamalarınıza, Anayasaya 
aykırı, devlet geleneğimize aykırı uygu
lamalarınıza, zamlarmıza, 'işkencelerinize 
tahammül ediyorsak... 

GÖKSEL KALAYCIOGLU (Anka
ra) '— Ne işkencesi?... 

İBRAHtıM DEMİR (Devamla) — 
... etmek zorundaysak, lütfen, siz de bi
zim bu kürsüden bu fikirlerimizi söyle
memize, 'bize katlandığımız, bizim sineye 
çekmeye tahammül ettiğimiz »bu uygula
malara karşı hiç değilse bizim bu mik
rofondan, bu kürsüden fikirlerimizi be
yan etmemize tahammül gösteriniz. Türk 
demokrasisini bozmayalım, gelişmesi için 
gayret sarf edelim. 

(Hepinizi saygı ile selamlıyorum. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Madde üzerindeki müzakereler ta
mamlanmıştır. 

Şimdi, madde üzerinde verilmiş 40'a 
yakın önerge vardır, İçtüzüğün 89 uncu 
maddesine göre bunun 4 ünü işleme ko
yuyoruz. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Hepsini okutmak zorundasınız Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Okutuyorum: 

«Türkiye' Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Eğitim, Gençlik, 
Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin 
İhdası ile 3074 sayılı Akaryakıt Tü
ketim Vergisi Kanunu, 197 sayılı Mo
torlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 1318 sa
yılı Finansman Kanunu, 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul 
Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacakları
nın Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 
492 sayılı Harçlar Kanununda Deği
şiklikler Yapılması ve Bu Kanunlara 
Baza Hükümler Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısının 18 inci maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

İrfan Demiralp 
Samsun 

Ahmet Njeİdim 
Sakarya 

Şinasi Altmer 
Zonguldak 

İsmail Köse 
Erzurum 

Mehmet Çakıroğlu 
Trabzon 

Madde 18. — 1318 sayılı Finansman 
Kanununun 29.11.1984 gün ve 3089 sa
ydı Kanunun 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü 
maddeleri ite değiştirilen 4 üncü, 5 inci 
ve 6 ncı maddelerindeki tarifeler, aşa
ğıdaki sekilide değiştirilmiştir. 

— 493 — 



T. B. M. M. B : 37 18 . 3 . 1988 O : 4 

Taşıtların net ağırlığı 

(I) SAYILI TARÎFE 

Taşıtların yaşları ile bunlar için ödenecek vergiler 
1 Yaş 2-3 Yaş 4-5 Yaş 6-8 Yaş 9-11 Yaş 

TL. TL. TL. TL. TL. 

950 kg. ve daha aşağı 
951-1 200 kg.'a kadar 
1 201-1 600 kg.'a kadar 
1 601-1 800 kg.'a kadar 
1 801 kg. ve daha yukarı 

150,000 
250.000 
350.000 
500.000 
600.000 

100.000 
175.000 
250.000 
350.000 
450.000 

75.000 
125.000 
175.000 
250.000 
325.000 

50.000 
75.000 
112.500 
162.500 
225.000 

37.500 
62.500 
137.500 
125.000 
150.000 

Taşıtların cins ve 
istiap hadleri 

(II) SAYILI TARİFE 

Taşıtların yaşları iile bunlar için ödeneceik vergiler 
1 Yaş 2-3 Yaş 4-5 Yaş 6-8 Yaş 9-11 Yaş 

TL. TL. TL. TL. TL. 

A) Kamyonet, kamyon çekici 
ve benzerleri (istiap haddi) 

1. 1 500 kg.'a kadar 
2. 1 501- 3 500 kg.'a kadar 
3. 3 501-5 000 kg.'a kadar 
4. 5 001-10 000 kg.'a kadar 
5. 10 001-20 000 kg.'a kadar 
6. 20.001 Ikg. ve daha yukarı 

200,000 
250.000 
300.000 
400.000 
460.000 
560.000 

125.000 
150.000 
200.000 
240.000 
320.000 
420.000 

90.000 
110.000 
140.000 
220.000 
260.000 
360.000 

70.000 
90.000 

100.000 
180.000 
200.000 
300.000 

50.000 
70.000 
80.000 

120.000 
140.000 
240.000 

Taşıtların cins ve 
istiap 'hadleri 

B) 

1. 
2. 
3. 
4. 

Minibüs, otobüs, troleybüs 
ve benzerleri (oturma yeri) 

15 kişiye kadar 
16-25 kişiye kadar 
26-35 kişiye kadar 
36-45 kişiye kadar 

Taşıtların yaşları ile bunlar için ödeneceik vergiıler 
1 Yaş 2-3 Yaş 4-5 Yaş 6-8 Yaş 9-11 Yaş 

TL. TL. TL. TL. TL. 

250.000 
300.000 
360.000 
460.000 

15.000 110.000 
200.000 140.000 
240.000 200.000 
320.000 280.000 

90.000 70.000 
100.000 80.000 
140.000 100.000 
200.000 140.000 

5. 46 kişi ve daha yukarı 560.000 420.0C0 360.000 300.000 240.000 
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fi II) SAYILI TARİFE 

Taşıtların cinsi 

Taşılların yaşlan İle bunlar için ödenecek vergiler 
1 Yaş 2-5 Yaş 6-11 Yaş 
TL. TL. TL. 

Motosiklet 
Yük veya yolcu motosikleti. 
Triportör 

9.000 
22.500 
27.O0O 

6.000 
15.000 
22.500 

4.500 
9.000 

15.000 

Taşıtların cinsleri ve 
motor gücü (BG) 

(IV) SAYILI TARİFE 

Taşıtların yaşları ite her motor gücü birimi 
(BG) v için ödenecek vergi miktarı 

1 Yaş 2-3 Yaş 4-5 Yaş 6-8 Yaş 9-11 Yaş 
TL. TL. TL. TL. TL. 

A) Yat, kotra ve her türlü 
motorlu özeli tekneler : 

10-20 BG'ne kadar 
21-50 BG'na kadar 
51-100 BG'ne kadar 

101-150 BG'ne kadar 
151 BG ve daha yukarı 

3.250 
4.000 
5:000 
6.000 
7.500 

2.500 
3.000 
3.500 
4.500 
5.500 

1.750 
2.000 
2.500 
3.500 
5.000 

1.250 
1.750 
2.250 
3.250 
3.750 

5.000 
8.750 

10.000 
11.250 
12.500 

Bu hadıler, Türkiye Yelken Federasyonuna kayıtlı, federasyondan yelken numara
sı almış motorları olan yelkenli tekneler (kotralar için % 50 nispatinde uygulanır. 

B) Traktörler : (Fabrika, anabayü, bayii, bölge bayii, yetkili satıcı ve acente
lerden fatura ile ilk iktisabında veya yurtdışından ithalinde bir defaya mahsus) her 
motor gücü birimi (BG) için 2.250 TL. esas alınarak vergilendirilir. 

Taşıtların azamî kalkış ağırlığı 

(V) SAYILI TARİFE 

Taşıtların yaşları ile bunlar için ödenecek vergiler 
1 Yaş 2 Yaş 3-5 Yaş 6-11 Yaş 

TL. TL. TL. TL. 

Uşak ve helikopterler : 
1.150 kg.'a kadar 
1.151-1.800 kg.'a kadar 

1.801-3.000 kg.'a kadar 
3.001-5.000 kg.'a kadar 
5.001-10.000 (kg.'a kadar 
10.001-20.000 kg.'a kadar 
20.001 kg. ve daha yukarı 

600.000 
750.000 

1.100.000 
1.500.000 
2.500.000 
4.000.000 
5.000.000 

500.000 
625.000 

1.000.000 
1.375.000 
2.250.000 
3.750.000 
4.500.000 

450.000 
500.000 

1.400.000 
1.250.000 
2.000.000 
3.500.000 
4.000.000 

400.000 
425.000 

1.300.000 
1.125.000 
1.750.000 
3.250.000 
3.500.000 
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BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu
yorum : 

Türkiye Büyük M'illet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «Eğitim, Gençlik, 
Spor ve Sağlık Hizmetleri: Vergisinin İh
dası ile 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim 
Vergisi Kanunu, 197 sayılı Motorlu Ta
şıtlar Vergisi Kanunu, 1318 sayılı Finans
man Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 
6183 sayılı Amme Alacak'knnm Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun ve 492 sayılı 
Harçlar Kanununda Değişiklikler Yapıl
ması ve Bu Kanunlara Bazı Hükümler 
Eklenmecine Dair Kanun Tasarısı» nm 18 

Taşıtların net ağırlığı 

950 kg. ve daha aşağı 240.000 
951-1.200 kg.'a kadar 350.000 

1.201-1.600 kg.'a kadar 550.000 
1.601-1.800 kg.'a kadar 800.000 
1.801 kg. ve daha yukarı 800.000 

Bu halde 1 inci derece lüks otomobil
ler için 10 kat, II inci derece lüks otomo
biller için 5 kat ve III üncü derece lüks 
otomobiller için 3 kaıt ölaraik uygulanır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «Eğitim, Gençlik, 
Spor ve Sağlık Hizmetlerinin İhdası ile 

inci maddesinin 1 sayılı Tarifesilnin aşa
ğıdaki şeiküde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

İbrahim Tez 
Ankara 

H. Fehmi Güneş 
İstanbul 

Aytefcin Katil 
İstanbul 

> Mustafa Çakır 
Giresun 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

Tufan Doğu 
Muğla 

Kenan Sönmez 
İstanbul 

140.000 
200.000 
350.000 
500.000 
500.CO0 

90.000 
100.000 
200.000 
300.000 
300.000 

40.000 
30.000 
100.000 
175.000 
175.000 

20.000 
20.000 
50.000 
100.000 
50.000 

3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Ka
nunu, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergi
si Kanunu, 1318 sayılı Finansman Kanu
nu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 
sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 sayılı Am
me Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın
da Kanun ve 492 sayılı Harçlar Kanu
nunda Değişiklikler Yapılması ve Bu Ka
nunlara Bazı Hükümler Eklenmesine Da
ir Kanun Tasarısının» 18 inci maddesi
nin II sayılı Tarifesinin (A) Bendinin 

(1) SAYILI TARİFE 

TaşjÜarıın yaşları tile bunlar için ödenecek vergiler 
1 Yaş 2-3 Yaş 4-5 Yaş 6-8 Yaş 9-11 Yaş 

TL. TL. TL. TL. TL. 
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aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

M. Adnan Ekmen 
Mardin 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

Arif Sağ 
Ankara 

Mustafa Kul 
Erzincan 

A) Kamyonet, kamyon çekici ve 
benzerleri (istiap haddi) : 

1.. 1 500 kg/a kadar 219.815 
2. 1 501-3 500 kg.'a kadar 439.617 
3. 3 501-5 000 kg.'a kadar 593.822 
4. 5 000-10 000 kg'a kadar 791.918 
5. 10 001-20 000 kg.'a kadar 918.918 
6. 20 001 kg. ve daha yukarı 1.119.716 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu
yorum : 

Türlkiye Büyük Millet Meclli&i 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «Eğitim, Gençlik, 
Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İh
dası ile 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim 
Vergisi Kanunu, 197 sayılı Motorlu Ta
şıtlar Vergisi Kanunu, 1318 sayılı Finans
man Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nunu, 213 sayılı Vergi Usuil Kanunu, 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun ve 492 sayılı Harçlar 
Kanununda Değişiklikler Yapılmasına ve 
Bu Kanunlara Bazı Hükümler Eklenme
sine Dair Kanun Tasarısının» 18 inci 

Ahmet Türle 
Mardin 

İbrahim Aksoy 
Malatya 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

Salih Sümer 
'Diyarbakır 
Zeki Ünal 
Eskişehir 

Kenan Sönmez 
İstanbul 

139.613 
247.415 
392.919 
476.414 
637.542 
835.927 

96.666 
180.217 
267.783 
436.622 
512.877 
710.917 

79.819 
159.743 
176.766 
347.426 
387.743 
511.067 

58.347 
112.426 
157,549 
236.922 
276.643 
456.987 

maddesinin (III) sayılı tarifesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Kenan Sözer 
Tokat 

Zeki Ünal 
Eskişehir 

Kenan Sönmez 
İstanbul 

Gevdet Selvi 
Eskişehir 

Tufan Doğu 
Muğla 

A. Haydar Erdoğan 
İstanbul 

(II) SAYILI TARİFE 

Taşıtların yaşları ile bunlar için ödenecek vergiler 
.1 Yaş 2-3 Yaş 4-5 Yaş 6-8 Yaş 9-11 Yaş 

Taşııtların cins ve istiap hadleri TL. TL. TL. TL. TL. 
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(III) SAYILI TARİFE 

Taşıtlarım yaştan ile bunlar içim ödenecek vergiler 
1 Yaş 2-5 Yaş 6-11 Yaş 
TL. TL. TL. 

Motosiklet 
Yük veya yolcu motosikleti 
Triportör 

18.000 
40.000 
50.000 

10.000 
25.000 
40.000 

8.000 
15.000 
30.000 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık de
recesine göre okutup işleme koyacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Eğitim, Gençlik, 
Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İh
dası ile 3074 sayılı Akaryakıt Tüketimi 
Vergisi Kanunu, 197 sayılı Motorlu Ta
şıtlar Vergisi Kanunu, 1318 sayılı Finans
man Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu
lü Hakkında Kanun ve 492 sayılı Harçlar 

Kanununda Değişiklikler Yapılması ve Bu 
Kanunlara Bazı Hükümler Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısının 18 inci maddesi
nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 17.3.1988 

irfan Oemiralp (Samsun) 
ve arkadaşları 

MADDE 18. — 1318 sayılı Finans
man Kanununun 29.11.1984 gün ve 3089 
sayılı Kanunun 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü 
maddeleri ile değiştı'rilen 4 üncü, 5 inci 
ve 6 nci maddelerindeki tarifeler, aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Taşıtların net ağırlığı 

(I) SAYILI TARİFE 

Taşıtların yaşları ile bunlar için ödenecek vergiler 
1 Yaş 2-3 Yaş 4-5 Yaş 6-8 Yaş 9-11 Yaş 

TL. TL. TL. TL. TL. 

950 kg. ve daha aşağı 
951-1.200 kg.'a kadar 
1.201-1.600 kg.'a kadar 
1.601-1.800 kg.'a kadar 
1.801 kğ. ve daha yukarı 

150.000 
250.000 
350.000 
500.000 
600.000 

100.000 
175.000 
250.000 
350.000 
450.000 

75.0C0 
125.000 
175.000 
250.000 
325.000 

50.000 
75.000 
112.500 
162.500 
225.000 

37.500 
62.500 
137.500 
125.000 
150.000 
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(II) SAYILI TARİFE 

Taşıtların cins ve 
istiap hadleri 

A) Kamyonet, (kamyon ve çekici 
ve benzerleri (istiap haddi) : 

1. 1.500 kg.'a kadar 
2. 1.501-3.500 kg.'a kadar 
3. 3.501-5.000 kg.'a kadar 
4. 5.001-10.000 kg.'a kadar 
5. 10.001-20.000 kg.'a kadar 
6. 20.001 kg. ve daha yukarı 

Taşıtların yaşları ile bunlar için ödenecek vergiler 
1 Yaş 2-3 Yaş 4-5 Yaş 6-8 Yaş 9-11 Yaş 
TL. TL. TL. TL. TL. 

200.000 
250.000 
300.000 
400.000 
460.000 
560.000 

125.000 
150.000 
200.000 
240.000 
320.000 
420.000 

90.000 
110.000 
140.000 
220.000 
260.000 
360.000 

70.000 
90.000 
100.000 
180.000 
200.000 
300.000 

50.000 
70.000 
80.000 
120.000 
140.000 
240.000 

Taşıtların cins ve 
istiap hadleri 

B) 

1. 
2# 

3. 
4. 
5. 

M!in'ilbiis, o tobüs , troleybüs 
ve benzerleri 
(Oturma yeri) : 

15 kişiye kadar 
16 - 25 kişiye kadar 
26 - 35 kişiye kadar 
36 - 45 k'işiye kadar 
46 kişi ve daha yukarı 

Taşıtların yaşları ile bunlar için ödenecek vergiler 
1 Yaş 2-3 Yaş 4-5 Yaş 6-8 Yaş 9-11 Yaş 

TL. TL. TL. TL. TL. 

250.000 150.000 110.000 
300.000 200.000 140.000 
360.000 240.000 200.000 
460.000 320.000 280.000 
560.000 420.000 360.000 

90.000 70.000 
100.000 80.000 
140.000 100.000 
200.000 140.000 
300.000 240.000 

Taşıülarm Cinsi 

Motosiklet 
Yuk veya yolcu motosikleti 
Triportör 

(III) SAYILI TARİFE 

Taşıtların yaşları ile bunlar için 
(ödenecek vergıiler 

1 Yaş 2-3 Yaş 6-11 Yaş 
TL. TL. TL. 

9.000 
22.500 
27.000 

6.000 
15.000 
22.500 

4.500 
9.000 
15.000 
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Taşıtların cinsleri ve 
motor gücü (BG) 

(IV) SAYHJ TARİFE 

Taşıtların yaşları ile her motor gücü 'birimi (BG) 
için ödenecek vergi tmükıtarıı 

1 Yaş 2-3 Yaş 4-5 Yaş 6-8 Yaş 9-11 Yaş 
TL. TL. TL. TL. TL. 

A) Yat, kotra ve her türlü 
motorlu özel 'tekneler: 
10 - 20 BG'ne kadar 
21 - 50 BG'ne kadar 

5'1 - 100 BG'ne kadar 
101 - 150 BG'ne kadar 
151 BG ve daha yukarı 

5.000 
8.750 

10.000 
,11.250 
12.500 

3.250 
4.000 
5.000 
6.000 
7.500 

2.500 
3.000 
3.500 
4.5O0 
5.500 

1.750 
2.000, 
2.500 
3.500 
5.000 

1.250 
,1.750 
2.250 
3.250 
3.750 

Bu hadler, Türkiye Yelken Federasyonuna kayıftlı, federasyondan yelken numa
rası almış motorları (Olan yelkenli tekneler (kotralar) için % 50 nispetinde uygulanır. 

<B) Traktörler: (Falbrika, anahayiii, 'bayii, bölge bayii, yeltMh' satıcı ve acente
lerden fatura ile ilk iktisabında veya yurt dışından ithalinde b!lr defaya mahsus) her 
motor gücü birimi (BG) içlin 2.250 TL. esas alınarak vergilendıir'ilir. 

(V) ISAYILI TARİFE 

Taşıtların azami kalkış ağırlığı 

Uçak ve helikopterler: 
1.150 kg.'a kadar 
1.151 - 1.800 kg.'a kadar 
1.801 -3.000 kg. 'a kadar 
3.001 -5.000 kg.'a kadar 
5.001 - 10.000 kg. 'a kadar 
10.001 - 20.000 kg.'a kadar 
20.001 kg. ve daha yukarı 

Taşılların yaşları ile bunlar için 
ödenecek vergiler 

1 Yaş 2 Ya$ 3-5 Yaş 6-11 Yaş 
TL, TL. TL. TL. 

600.000 
750.000 

1.100.000 
1.500.000 
2.5D0.O0O 
4.000.000 
5.000.000 

500.0C0 
625.000 

1.000.000 
1.375.000 
2.250.000 
3.750.000 
4.500.000 

450.000 
500.000 

1.400.000 
1.250.000 
2.000.000 
3.500.000 
4.000.000 

400.000 
425.000 

1.300.000 
1.125.000 
1.750.000 
3.250.000 
3.500.000 
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BAŞKAN Komisyon önergeye ka
tılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTOEBE ALPTEMOÇ1N 
(Bursa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kafbul edenler... Emmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okuituyorum: 
Türkiye Büyük Mifllet Meciis'i 

Başkanlığına 
Görüşülmeıkte olan «Eğitim, Gençlik, 

Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin ih

dası ile 3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim 
Vergilisi Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Ta
şıtlar Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Fi
nansman Kanunu, 193 Sayılı Gelir Ver
gisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanu
nu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tah
sil Usulü Hakkında Kanun ve 492 Sa
yılı Harçlar Kanununda Değişiklikler Ya
pılması ve Bu Kanunlara Bazı Hüküm
ler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 
18 inci maddesinin (I) sayılı tarif esimin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

ibrahim Tez 
Ankara 

ve arkadaşları 

Taşıtların net ağırlığı 

950 kg. ve daha aşağı 
951 - 1.200 fcg.'a kadar 

1.201 - 1.600 kg.'a kadar 
1.601 - 1.800 kg.'a kadar 
1.801 kg. ve daha yukarı 

(I) SAYILI TARİFE 

Taşıtların yaşları ile bunlar için ödenecek vergiler 
1 Ya$ 2-3 Yaş 4-5 Yaş 6-8 Yaş 9-11 Yaş 

TL. TL. TL. TL. TL. 

240.000 
350.000 
550.000 
800.000 
8CO.000 

140.000 
200.000 
350.000 
500.000 
500.000 

90.000 
100.000 
2ÜO.O0O 
300.000 
300.000 

40.000 
30.000 

100.000 
175.000 
175.000 

20.000 
20.000 
50.000 

ıoo.coo 
50.000 

Bu hadler, I inci derece lüks otomobiller için 10 kat, II nci derece lüks otomobil
ler için 5 kat ve III üncü derece lüks otomobiller üçin 3 kat olarak uygulanır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye ka
tılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılıyor. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCBBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «Eğitim, Gençlik, 
Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin 
îhdası ile 3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim 
Vergisi Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Ta
şıtlar Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Finans
man Kanunu, 193 Sayılı Gd'ir Vergisi Ka
nunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 
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Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun ve 492 Sayılı Harçlar 
Kanununda Değişiklik Yapılması ve Bu 
Kanunlara Bazı HüMimler Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısının» 18 inci maddesi

nin (II) sayılı tarifesinin (A) bendinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmıesihi arz ve teklif 
ederiz. 

Mehimöt Aldnan Ekmen 
Mardin 

ve arkadaşflan 

Taşıtların cins ve 
istiap hadleri 

(II) SAYILI TARİFE 

Taşıtların yaşlan ile bunlar için ödenecek vergiler 
1 Yaş 2-3 Yaş 4-5 Yaş 6-8 Yaş 9-11 Yaş 

TL. TL. TL. TL. TL. 

A) 

1. 
2. 
3, 
4, 
5. 
6. 

Kamyonet, kamyon çekici. 
ve benzerleri 
(İstiap haddi): 

1.500 kg.'a kadar 
1.501 - 3.500 kg.'a kadar 
3.501 - 5.000 kg.'a kadar: 
5.001 - 10.000 kg.'a kadar 
10.001 - 20.000 kg.'a kadar 
20.001 kg. ve daha yukarı 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Ko'mİSyon katılıyor Sayın Başkan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇ1N 
(Bursa) — Hükümet katılmıyor efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kalbul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «Eğitim, Gençlik, 

Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisimn Ih-

219.815 
439.617 
593.822 
791.918 
918.918 

1.119.716 

139.613 
247.415 
392.919 
476.414 
637.542 
835.927 

96.666 
180,217 
267.783' 
436.622 
512.877 
710.917 

79.819 
159 743, 
176.766 
347.426 
387.743, 
511.067 

58.347 
i l 2.426 
157.549 
236.922 
276.643 
456.987 

dası ile 3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim 
Vergisi Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Ta
şıtlar Vergisi Kanunu, 13118 Sayılu Fi
nansman Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergi
si Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanu
nu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tah
sil Usulü Hakkında Kanun ve 492 Sayılı 
Harçlar Kanununda Değişiklikler Yapıl
ması ve, Bu Kanunlara Bazı Hükümler 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının» 
18 inci maddesinin (III) Sayılı Tarifesi
nin . aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Kenan Süzer 
Tokat 

ve arkadaşian 
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(II'I) SAYfLI TARİFE 

Taşıtların Cinsi 

Motosiklet 
Yük veya yolcu motosikleti 
Triportör 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyorlar mı efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılıyor. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTBMOÇİN 
(Bursa) — Hükümet katılmıyor. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabil edilmemiştir. 

18 inci maddenin fıkra fıkra oylanma
sı hakkında bir önerge vardır; fakat, 18 
inci maddenin tek fıkra olması sebebiyle, 
Sayın Eşref Erdem ve arkadaşlarının öner
gesini işleme koyamıyorum. 

Taşıtların yaşları ile bunlar için 
ödenecek vergiler 

1 Yaş 2-5 Yaş 6-11 Yaş 
TL. TL. TL. 

18.000 
40.000 
50.000 

10.000 
25.000 
40.000 

8.000 
15.000 
30.000 

18 inci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kalbul edenler... Kabul etmeyenler... 
18 inci madîde kabul edilmiştir. 

Efenden, arkadaşların yorulduğunu 
görüyorum. Bendenize de şu ana kadar 
8 önerge gelmiştir. Arkadaşlarımız uyu
yacaklardır. Yarın da çalışmaya devam 
edeceğiz. Sefctiz saat uyku uyunduğu tak
dirde, saat 15.00teki çalışmamıza katıfla-
bilırrrek için güçlük çekeceklerini hesaba 
katıyorum. 

Bu itibarla, görüşmelere kaldığımız 
yerden devam etmek ve alınan karar ge
reğince 19.3.1988 Cumantesi günü (yani 
bugün) saat 15.00te toplanmak üzere bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 04.24 
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VIII. — SORU 

A) YAZILI SORULAR VE CE
VAPLARI 

İ. —Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, Millî İstihbarat Teşkilatına iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Baka
nı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya 
Erdem'in yazılı cevabı (7162) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına. 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sa
yın Turgut Özal tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygı ile talep ederim. 

15.2.1988 
Cüneyt Canver 

Adana 

Millî Savunma Bakanı Ercan Vural-
han'ı savunmak amacı ile 20 Ocak 1987 
tarihli gazetelerde yaptığınız söyleşilerde, 
bazı devlet dairelerinde üç - dört senedir 
iç kavgalardan dolayı birbiri aleyhine 
vesika vermeyi, kötülemeyi veya ihbarda 
bulunmayı marifet sananlar bulunduğu
nu, bu şekilde ihbarda bulunanların ce
zalandırılması için her türlü tedbiri alaca
ğınızı, bazı güç odaklarının var olduğu
nu, bunların eski güçlerinde olmadığını, 
bu güç odaklarının hepsinin hizaya ge
tirileceğini belirtmektesiniz. Bu güç odak
larından bahsederken, 

1. Millî İstihbarat Teşkilatını, yok
sa kontrgerilla benzeri kuruluşlar mı kas
tettiniz, açıklar mısınız? 

2. Eski Genelkurmay Başkanı Nec
det Ürüğ hakkındaki belgenin varlığı ka
nıtlandı, ama Cumhurbaşkanlığı ve Baş
bakanlık böyle bir raporun olmadığını 
açıkladığına göre şimdi ne yapılacak? Or
tada dolaşan belge kim veya kimler tara
fından ve ne amaçla hazırlandı? 

Bu soruların yanıtlarını, kim veya kim
ler (MİT raporları gizli olduğuna göre) 

t VE CEVAPLAR 

nasıl verecek? Gizlilik ilkesi arkasına sı
ğınılıp hiçbir açıklama yapılmaz ise, suç
lanan kişiler kendilerini nasıl savunacak 
ve nasıl aklanacaklar? 

3. Bu şekilde gizli, imzasız raporlar 
ile ülkemizde binlerce insan tutuklanmış, 
•işkence görmüş, görevinden olmuştur. Bu 
vatandaşlarımız hakkında birtakım rapor
ların mevcut olup olmadığını, gerçekten 
MİT'çe hazırlanıp hazırlanmadığını, ra
porlar basına yansıtıldığına göre bu va
tandaşlarımız öğrenemeyecek ve hakları
nı arayamayacaklardır. Onların hakların
daki bu gizli raporları öğrenmemizi ve 
haklarım aramasını sağlar mısınız? 

4. MİT'i reorgaraize etmek gibi bir 
düşünceniz yar mı? MİT'i denetlemek 
üzere Parlamentodan gizli veya açık bir 
komisyon kurulması düşünülebilir mi? 

5. Bazı bilgilere göre MİT'e 2 bin 
yeni kadro verildiği öğrenilmiştir. Bu kad
rolara yeni atamalarj; kim veya kimler 
yapacak? Yeni atananların görevleri ne 
olacak? Teşkilatta bugün kaç kişi çalış
maktadır? Bu yeni kadro ihtiyacı niçin 
meydana gelmiştir? 

6. Asıl görevi ülkenin ve Devletin 
bütünlüğünü korumak, bu amaçla istih
barat yapmak ve bu istihbaratı yetkili 
yerlere ulaştırmak olan MİTPin bir şah
sın hangi kadınla ilişki kurduğunu araş
tırmak ve bunu rapor haline getirip, üs
telik yetkili yerlere vermeden önce ka
muoyuna açıklatması doğru mudur? 

7. MİT'in politik olaylara karıştığı, 
yan tuttuğu, içe dönük çalışmalar yaptığı, 
telefon dinlediği iddiaları doğru mudur? 
Doğru ise, Teşkilatı bu gibi uygulama
lardan vazgeçirip, asıl görevleri sınırları 
içine çekilmesi için ne gibi tedbirler ala
caksınız? 
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T. C. 
Devlet Bakanlığı . 18.3.1988 

Başbakan [Yardımcılığı 
Sayı : 03-1/002/0175 

Türkiye; Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : a) Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığının 19.2.1988 tarih ve 7/62-
305/01695 sayılı yazısı. 

ib) Başbakanlık Kanunlar Kararlar 
Genel Müdürlüğünün 26.2.1988 tarih ve 
07/106-103/01714 sayılı yazısı. 

İlgi (a) yazıları ile Başbakanlığa gön
derilen ve ilgi (b) yazı ile tarafımdan 
cevaplandırılması istenen Adana Millet
vekili Cüneyt Canver'in yazılı soru öner
gesine verilen cevap ekte takdim edilmiş
tir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Kaya Erdem 

Devlet Bakam ve 
Başbakan Yardımcısı 

Adana Milletvekili Sayın Cüneyt Can
ver'in 15.2.1988 Tariih ve 7/62-305/01695 
Sayıh Yazılı Soru Önergesi Cevabıdır. 

1. Sözü edilen demeçteki «bir takım 
güç odakları» ibaresi, MİT dahil hiç bir 
resmî kuruluş veya merci ile ilgili değil
dir. 

2. Bu sorularınızın cevabı, aynı konu
da tarafınızdan verilmiş bulunan Meclis 
araştırması önergesinin 8 Mart 1988 tari
hinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
31 sayılı oturumunda yer alan müzake
reler sırasında Devlet Bakanı Mehmet 
Yazar tarafından verilmiştir. 

3. MİT, devlet istihbarat teşkilatı 
olup idarî, adlî iddia veya karar organı 
değildir. Bu itibarla Iböyle iddiaların mu
hatabı sayılmamalıdır. 

4. Mevcut şartlar altında böyle bir 
ihtiyaç söz konusu değildir. MİT'in nasıl 

çalışacağı, kime karşı sorumlu olduğu 
2937 sayılı Kanunda, İdarenin nasıl de
netleneceği ise Anayasada belirtilmiştir. 

5. Devlet Dairelerinin Personel kad
roları hizmetin ihtiyaç ve şartlarına göre 
artırılır veya eksiltilir. 

Millî İstihbarat Teşkilatı Personeli 
atama usul ve esasları, personelin görev
leri 2937 sayılı Kanunun 7, 9, 10, 12, 13 
ve 19 uncu maddelerinde belirtilmiştir. 

6. Bu sorularınızın cevabı, aynı ko
nuda tarafınızdan verilmiş (bulunan Mec
lis araştırması önergesinin 8 Mart 1988 
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin 31 sayılı oturumunda yer alan mü
zakereler sırasında Devlet Bakam Meh
met Yazar tarafından verilmiştir. 

7. 4leri sürülen görüşler mesnet ve 
delili verilmemiş, genelleştirilmiş bir ta
kım iddia ve ithamlara dayanmaktadır. 

2. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, gizli istihbarat bil
gileri ihtiva ettiği iddia edilen ve ön ra
por olarak adlandırılan belgenin hangi 
amaçla hazırlandığına ve bu olayın so
nuçlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
İsmet Kaya Erdem'in yazılı cevabı (7171) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Devleti kökünden sarsarak bütün de
ğerlerini altüst eden çirkin söylentilerin 
arşu alaya çıkmasına sebep olan malum 
rapor hakkında Başbakanlıkta resmî açık
lama yapılmasıyla değişik boyutlar ka
zanmıştır. Gizli İstihbarat bilgilerini ihtiva 
eden etüt veya ön rapor diye adlandırı
lan Millî İstihbarat Çalışmaları hakkında 
aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan 
Turgut özal tarafından yazılı olarak ce-
vapkndırılmasmı saygı ile arz ederimi 

M. Murat Sökmenoğlu 
Hatay 
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1. Resmî açıklamada ilk inceleme, 
denilen kademeden geçmediği için rapor 
niteliğinde sayılmayan, duyumlar, bazı 
dokümanlar ve arşiv bilgi ile kuvvet
lendirilerek gizli istihbarat bilgileri ihti
va eden ve ön rapor haline getirildiği 
resmen ifade edilmesi çelişki değil midir? 
IBu hususta Cumhuriyet Hükümeti niçin 
direkt bir açıklama yapmamıştır? 

Söz konusu raporun hedefi ne idi, 
hangi istikamete çekilmiştir. 

2. Önce yalanlanan, sonradan ön ra
por dahi olsa varlığı kabul edilen böy
lesine bir belgenin hangi şartlarda olursa 
olsun mevcudiyeti ve el altından yayıla
rak Cumhuriyetin ayıbı haline gelmesi 
karşısında ciddî ne gibi tedbir aldınız? 
Bu skandaldan sonra kim istifa edecek? 

3. Çağın gerisinde kalması gereken 
jurnal virüsünün Devletimize hâkim ol
masına niçin müsaade edilmiştir? 

4. Duyumla, Silahlı Kuvvetlerin en 
üst kademesinde şerefle görev yapmış in
sanlar hakkında etüt yapmak teşkilatın 
Kanunla sınırlı yetkileri ile bağdaşmakta 
mıdır? Bağdaşmıyorsa, niçin müsamaha 
görmüştür? 

5. Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli 
kademelerinde şerefle yükselip MİT Müs
teşarı olan bir Generalin ismi.imzası MİT 
antetli kâğıda kimler tarafından taklit 
edilmiştir? Yalan istifa karşısında hükü
metçe niçin resmî açıklama yapılma
mıştır? Sahte belge kimler tarafından ne 
maksatla dağıtılmıştır? Sorumluları tespit 
edilip haklarında ne gibi işlem yapıl
mıştır? 

6. Askerî, siyasî ve içtimaî durumu 
itibariyle toplumda saygın olan kişiler 
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hakkında duyumla tutulan raporlar ne 
olcaktır? Haysiyetleri ve şerefleri için ya
şayan bu insanlara sürülmek istenen le
keler nasıl temizlenecektir? 

7. Vatanları için hayatlarım seve se
ve feda eden elemanlara Cumhuriyet sa
hip çıkmaz iftira ile karşı karşıya bıra
kırsa Devleti için cansiperane çalışacak 
yeni elemanları nasıl bulacaksınız? Dev
letin güvenliği ne olacak? MİT'in daha 
fazla yara alıp bunun Türkiye düşman
larına yaramaması için ne gibi ciddî ted
bir alınmıştır? 

8. Yapılan, yapanların yanına bıra
kılacak mıdır? İftira atılan kişilere nasıl 
bir savunma imkânı sağlanacaktır? Onla
rın elindeki belgelerin açığa çıkmaması 
için mi MİT yasası Cumhuriyet Savcıla
rına hatırlatılmıştır? 

9. Haftalarca toplumun her kesimi
ne hatta ülke dışına yayılmasına mü
samaha edilip sonra da yayın yapan ga
zetelerin ve basın mensuplarının cezalan
dırılması için Cumhuriyet Savcılarını ha
rekete geçirmek demokratik hukuk dev
leti ilkeleriyle bağdaşır mı? 

•10. Hür ve demokrat ülkelerde eşi
ne rastlanmayan, skandal haline gelen öy
kü kimin emriyle yazılmıştır? Esas so
rumluları kimlerdir? Siyasî sorumluluğu 
kimlerin olacaktır? 

1. Böylesine önemli, Devleti kökün
den sarsacak bütün değerlerini altüst eden 
değişik boyuttaki bir konuda niçin Tür
kiye 'Büyük Millet 'Meclisi dışlanmakta
dır? Millî İrade temsilcilerine Cumhuri
yet Hükümeti niçin bilgi vermemektedir? 
Gizliliği kalmış ise, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde gizli bir celse neden ya
pılmamaktadır? 
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T. C. 
Devlet Bakanlığı 18.3.1988 

Başbakan Yardımcılığı 
Sayı : 03-1/002/0189 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığuna 

İlgi : a) Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığının 29.2.1988 tarih ve 7/71-
387/02028 sayılı yazısı. 

ıb) Başbakanlık (Kanunlar ve Karar
lar Genel Müdürlüğünün 4.3.1988 tarih 
ve 07/106-120/01871 sayılı yazıları. 

ilgi (a) yazüarı ile Başbakanlığa gön
derilen ve ilgi (b) yazı ile tarafımdan ce
vaplandırılması istenen Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun yazılı 
soru önergesine verilen cevap ekte tak
dim edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Kaya Erdem 

Devlet Bakanı! ve 
Başbakan Yardımcısı 

Hatay Milletvekili M. Murat Sökmenoğ
lu'nun 25.2.1988 Tarih ve 7/71-387/ 
02028 Sayılı Yazılı Soru Önergesi Ceva
bıdır. 

1. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
8 Mart 1988 tarih ve 31 sayılı oturumun
da Devlet Bakanı Mehmet Yazar tara
fından yapılan konuşmada da belirtildiği 
gibi basına sızdırılan metin bir MİT Ra
poru değil bir MİT görevlisinin ön ça
lışması ile ilgili olup, Başbakan adına 
gerekli açıklama yapılmıştır. 

2. Tahkikat devam etmektedir. Ne
ticesinden Yüce Meclise bilgi verileceği 
sözü geçen konuşmada açıklanmıştır. Va
rılacak sonuca göre gerekli ek tedbirler 
alınacaktır. 

Kişisel kusurları «Cumhuriyetin ayıbı» 
gibi değerlendirmek ne haklı ne de in
saflıdır. 

3. Olayın bu tarzda değerlendirilme
si hem gerçeklere aykırı hem de yanlıştır. 

4. Bu sorunun cevabı, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin yukarıda sözü ge
çen oturumunda verilmiştir. 

5. MİT Müsteşarına atfen basında 
yer alan sahte belgenin kim tarafından ne 
maksatla ve nasıl yapıldığı tahkikat so
nucunda açıklığa kavuşturulabilecektir. 

Olayın gerçek dışı olduğu MİT Müs
teşarı tarafından zamanında açıklanmıştır. 
kanunlarımızın himayesi altındadır. 

6. Vatandaşlarımızın kişilik haklan 
kanunlarımızın himayesi altındadır. 

7. Tahkikat verdiği sonuçlara göre 
ne gibi tedbirler alınması gerektiği açık
lık kazanacaktır. 

8. MKT ile ilgili belge ve bilgilerin 
yayınlanması 2937 saydı Yasa tarafından 
yasaklanmıştır. Kanunların uygulanması-
m temin her yetkilinin görevidir. 

9. Yasaların uygulanmasını, Demok
ratik Hukuk Devleti ilkelerine aykırı gör
mek mümkün müdür? Hiç şüphesiz ya
salar uygulanmak içindir. 

10. 11 inci sorularınızın cevabı Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin sözü geçen 
oturumunda arz edilmiştir. 

-?. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, devletin ekono
mik gücünün basına karşı baskı unsuru 
olarak kullanıldığı iddiasına ilişkin soru
su ve Devlet Bakanı Mehmet Yazar'm 
yazılı cevabı (7/74) 

Türküye Büyük Millet M-ecfei 
Başfcanübğıma 

Devltetiın eHlndeki ökonoırni'k güçle 
basma yapüan baskılar ve bu ekonomik 
gücün ferttere karşı baskı unsuru oıîa-
raik kuCOandlması karşısında aşağıdaki 
sorulanımın Devibt Raıkanı Sayın Meh
met Yazar tarafından yazıll olarak ce-
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vaplaındırıılknasımı saylgıllannmık rica ede-
riım. 

Musitafa Murat iSökmenoğlu 
HaJtJay, 

1. 'Basına kanumlaırJa getıimiıllmek is
tenen kısıtlama konan ekonomik ambar
go ile Türkiye hürriyetçi demokrasiden 

uzakllaışıma ıslüreoime mi1 ıgürmiiıştlır? 
2. IBasına karşı alınan ve afınmak 

'istenen önllamıllerde ne gibi (bir gaye var
dır? Gayede susan biır Türkiye öizülemli 
yoksa bu önıllemler niçin ahnımakifcadır? 

3. Neden baz» gazetelere reklam 
ambargosu uygüBammakitadur? Niçin yük
sek tirajlı bazı gazetelere özellleştiırımıe 
ite iHlgilli lilian'üar verilürken diğerlerime 
dağıtıllmıyor? 

A, Devilefcin ekonomik gücü niçin 
basma karşı baskı unsuru olarak kuMa-
nıihyor? 

5. Kamu bankalarımın ilamüarı hangi 
kıstaslara göre basına daığııtılmakta-
dır? Bu dağıtım kıstasında hangi demok
ratik ülkeyi, örnek allıyorsunuz? Bu uy-
guliama Kore demokrasilinden esıimıfeıne-
rek imi yapılmaktadır? 

T.C 
Devteö Bakanlığı 1 7 . 3 . 1988 

Sayı : 03-8 1(10-1) 543 

Türkiye Büyük MüHUat Mecliisi 
Başkanllığma 

flgi : 4 Mart 1988 tarih ve 7/74-409/ 
02179 sayıl'ı yazılan. 

Hatay MiüMvefcMli M. iMurat Sok-
ımenoğlu (tarafından verilen yazıli soru 
önergesı'inıin cevapları aşağıda arz edil-
rriisjtir. 

Mehmet Yazan 
Devlet Bakanı 

Cevap 1. Basınımıza ne ekonomik 
ambargo koymak nede kısıtlama getirmek 
söz konusudur. 

Cevap 2. Türk Ceza Kanunumda, 
5680 sayılı Basın Kanununda, 1117 sa
yılı Küçükleri Muzur Neşriyattan Ko
ruma Kanununda yapuliacak değişikll'lkllie-
rin mahiyet ve maksadı aışağıda sunui-
muşltur. 

Mevcut mevzuatta yapılacak düzen-
lemeller sırasında şu ilkellerden hareket 
edfflmlışitir: 

1. İ%i!İi yasalarda yapılacak değişik-
ûj'iklierde basınımız iiçıin yeni b.V suç 'ihdas 
edillımeyecekltir. 

2. Basın hürriyetine yani Basımımı -
zıtn sıerbesıtçe haber a'llmak ve yaymak 
hürrityeıtine herhanigij ibiır 'yeni sınır geftıi-
riiümeyeoekıtir. 

3- Vatandaşların cevap ve düzelltoıe 
haklarına iış'JerlI'k ve sür'at kaizandıracak 
değlşMMİer yapılacaktır. 

4. Kamuoyunda muzır yasası ola
rak b'flimen yasamın öngördüğü cezalar 
makul seviyelfere indirilecektir. Yasalar
daki uyıgutamaya iiı'.liışfcim bazı bosjlıulk'lar 
ıgiıderiıfeoekıtir. 

5. Ceza Kanunundaki para cezaları 
günceli halis ıgetiriiıüeoektıir. 

Yapılacak DeğiışikliMferi Üç Ana 
Gruplta Öaetlıeyelbiilıiriz : 

1. — Türk Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinde Yapılacak Değişiklikler : 

A) AçılkFama Tehdidi 'ile Menfaat 
Temim'} 

TCK'nın, bir gerçek veya tüzelkişi 
hakkında mıeştir yollu ite açıktama yap
mak (tehdidi ille çıkar sağflaımak islteyerulle-
re iltiişkrm 192 nci maddesttmey 

— Tüzel kişi: ibaresi ekiltenecek 

— Cezaları günceüilleştiriilieıoekıtiir. 
B) Müstehcen Neşriyat 
TCK'nın 426 net maddesinin ikinci 

fıkrası değ'işıtirieoetotir, 426 ncı maddede 
daha önce yapılam. dıeği&Jikllik üfle (müsteh
cenlik suçlan ficim uygulanan ortalama 

— 50« — 



T. B. M. M. B : 37 18 . 3 . 1988 O : 4 

günlük satış tutarınım beş illa onlbeş katı 
tutarındaki ceza, bu defa ortalama (bir 
günılluk satış tutarının ;% 90'ına indıMle-* 
oakltıiır. Diğer mevkuteler için aynı esas 
ve ölçMer ıgeçerılli: oliaoaktır. 

Ancak, patra cezalara 50 milyon lira
nın altına düşemeyeçektir. 

Gönüileceğiı üzere, KDV'min ceza mat
rahımdan çıkanJmaısı hesapllara güçlük 
ve kanışılkiılkillar getıkıeoeğimdeın, ceza miıs-
'böti ortaEama günlük satışın iblr katından 
% 90'a indıirlerek KOV fiilen ceza' mik-
'tarı duşunda toırakııllacaktır. 

C) Şahsî Hakaret Suçları 
Hafen, T.CjK'mım 480 ıinoi madde&iın-

de mevcut para cezaları günceleştirile-
cekfcir. 

D) ispat Hakkı Doğduğu Halide Is-
patrıaıyaımamak Duruım'U 

Mağdur vatandaşın kıendlLsıkııe isnat 
edilBen (hakaret veya suçun ispatını (talep 
öömesi halinde, karşı tarafın hakaretinin 
dayanağını lispaıöllayamaması durumumda 
kanunda esasen mevcut ağırlaştırıcı pa
ra cezası güncelleştirilecektir. 

E) Namus Şöhret ve Haysiyete 
Taarruz Suçları 

T.CJK'nın 482 mci ek mevcut para 
cezata, ıgürceMleşıCiırıiıtecekfe 

ili. — Basarnla Doğrudan lilgli Ko
nular : 

A) Oevap ve Düzeltene Hakkı, ille 
İUgiiıL'L 'Değişiklikler 

— 5$80 sayı'Üı Basın Kanunumun 19 
uncu maddesi, uygulamada gözlenen ak
samalar dikkate aiknarafc yeniden düzen-
llenecektir. OüZenılıernede oevap ve dü
zelltme hakkımın kulamllmasımda vatan
daşa kokyhklar getMlteceklfeir. 

Özelikte süreler gözden geçirilecek-
ıtiır. 

— Cevap ve düzeDtaııe (hakkımın kul
lanılması süresi üç aydan lükıi aya indiri
lecektir. 

— ıltıiıpaz, tebliğ, inceleme gibi süre-
lier kısaMacaktır. 

— 5680 sayıillı yaşamım 29 uncu mad
desi dıe yenliden dıüzeniienecek oevap ve 
düzölifcme hakillarına, uyulmaması hallimde 
para cezaları ağırilaşitırıJacaktır. 

- - Oevap ve düzeltime hakkının ya
yımlanması esas atadığından yayımflan-
ımadaki her geçen güm liçim ek beşyüzbiın 
liıra para cezası öngöıMeeektir, 

— Maddede mevoutt Ih'ütlüm hapis ce
zaları kaldırılacaktır. 

O) 18 Yaşından Küçük Suçliu ve 
Mağdurların Teşhirinim önlenmesi. 

5680 «ayık Basım Yasasının 33 üncü 
maddesine bir fıkra ilave edilecek, 18 
yaşım doMummayaın ısuçliu ve mağdurila-
ırın ıbeşjhliri men okunacaktır. 

E) Hakaret ve Sövme Suçlarımda 
Vatandaşım Saıvcııhk YofluySa Hakikim 
Arama İmkânımın Getirilmesi 

Bu konuda Ceza Mahkemeleri Usulü 
Kanununda gerekli 'tadilat yapılacaktır. 

III. — Küçükleri Muzır (Neşriyattan 
Koruma Kanununda Yapılacak Düzenlie-
melbr : 

1117 Sayılı yasada yapılacak yeni dü-
zenîernellleırlle: 

— Afişler, kartpostallar, takvimler 
posteriler vs. muzır kapsamına alınacak
tır-

— IMuz'ır neşriyat dle illgii kuruluş 
kararlarına karşı idarî mahkemelere baş
vuru hakkı ıtanumajcak, yargı usulü açı
sından koıüayMc getıirlileoektiır. 

— Hâlen fcesimilieşımemiış, devam eden 
davaliarda, öngörülecek Ihafiffetimüş para 
cezaları uygulanacaktır. 

— Birinci böllümde de açıklandığı 
üzere T.CJK.'nım 426 inci ırnaddesimde ya
pılacak tadilat İle para cezaları ımakuil se
viyelere indirilecektir. 
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Oevap 3. Hiç 'bir gazete içim rek
lam amibargosu uyguDamak söz konusu 
değildir. 

Özelleştirme ile ilgili ilanlar, olayı 
en az masmafıla ıen çok vatandaşa duyır-
ımıaJk maksadına maıttulfitur. Bkıonomıik il
kelere uyulllması itaMîdiir. 

Oevap 4. (Delilli ve mesnedi veriılime-
yen ve gerçektene aykırı olıan ıbu yoru-
ıma kaltıümıyoıruz. 

Cevap 5. Kamu bankalarınım yöne-
'tiımliı ımlüıstıakıiıl! olup, kararillarıınıı kendililer* 
vermektedirler. Bu ıbaınkaiBarım yönetitmi! 
ıkaraiPİlarjınıda ekonomi ilkellerime uymak 
zorundadunBar. 'Retkıllaımllaır ıtaim sübvansiyon 
vasıtası değil, ibiır tanıtma anacıdır. Rek-
lıamlların etkinliği açısından yönetimliler 
kendi sooımlüllukflan çerçevesiınde karar 
'allırikr, 

4. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Millî İstihbarat 
Teşkilatına 281 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile sözleşmeli personel alın
masına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
İsmet Kaya Erdem'in yazılı cevabı 
(7/75) 

Türkiye Büyük MıiıMlet Meclisi 
Batşkanjllığına! 

!MİT life ijgtii aşağıdaki sıoruLarırnıın 
Başbakan Sayın Tuırgult özaH tarafın
dan yazılı olarak (oevapliandırılîmasunı 
saygııliarımlla rica edenim. 

ıM. Murat İSökımenoğılu 
Hatay 

17 Haziran 1987 ıtaırilh ve 281 5#ılı 
IKanum Hükmümde (Kararname ille bizzat 
'Başlbakan taraflından ibelıirîenerefc Per-
sıonei Sözleşmeli' Olarak MÎT'e ataması 
2937 Sayılı yasa iillıe ıbeDktenen MİT'im 
görevlerime ilaveten özel) Dedektiflik 
ımüessesesıiı geıtkıiılerek kilslerin haysiyet ve 
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şerefleri ile oynayıp siyasal müfus halime 
dödüştünüllimesıi mi ımıuınad edüyordu? 
BBüd rapor humun mıalhsulü müdür? İBtüd 
rapor hazırlıyanılar söz konusu raporda 
mesuliyetten! mıedk? 

T.C 
Devleti ÎBakairilsgı 18 . 3 . 19S8 

Başlbakan Yardımcıüığı 
Sayı: 03-1.002/01(98' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığıma 

ilgi : a) Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığınım 43.1988 tamim ve 7/75-
410/02182 say* yazısı. 

Ib) Başbakanlık İKıaınumllar ve (Kanar
lar iGeneü Müdürlüğünüm 9.34988 tarih 
ve 07-106-129/01945 sayılı yazıları. 

'llllgi (a) yazıüları ite Başbakanlığa gön-
deniıllan ve ii'llgi l(b) 'yazı liıle taraf ımdan ce-
vapDanıdırıJlmasd lisltenen Hatay Miılletve-
fcii (Mustafa IMurâıt Sökmenoğıllu'num 
yazılllı soru önergesine veniıten cevap ek
te Itakdiim editaiişjtir,. 

BiıIgİterliınize arz ederûm. 
(Kaya Erdem 

Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı 

Hatay Milletvekilli M. Murat Sök-
ımenoğlu'nuın 2 Maınt 1988 Tarih ve 
7/75-410/021:82 Sayiı Yaızıft Soru Öner-
gesıiı Cevabıdır. 

IMüM fMıhbetojalt Teşkilatı için aliınan 
kadrolar 2937 sayılı kamumla kuruluşa 
veniıten 'gönevtertimıi yenime getirebilmesini 
Demim liçimdiır. Başka ıbin amaç söz ko
nusu) oliarrııaız. 

Basıma sızdrtan «Btüd Rapor» tite il
gili sorularınızın cevabı geniş bir şekil-
de Türküye Büyük Miâbt MeCl'isıimıiın 
8 Mart 1988 tartih ve 31 sayılı oturumum
da Devlet Bakanı IMe'hımeit Yazar tara
fından veriilmiş. ibuıDumımaktıadır. 

1 ı n 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

37 NCİ BİRLEŞİM 

18 , 3 .1988 Cuma 

Saat: 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

, 2 • 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

3 v 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK tŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Gaziantep Milletvekili Abdulka-

dlr Ateş ve 34 arkadaşının, bankacılık 
sektörünün-içinde bulunduğu sorunları ve 
Anadolu Bankasının Türkiye Emlâk Kre
di Bankası ile birleşmesinden önceki du
rumunu ve birleşmeden sonra ortaya çı
kan sorunları tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) 

2. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan ve 10 arkadaşının, bankacılık sek
törünün içinde bulunduğu sorunları ve 
Anadolu Bankasının Türkiye Emlak Kre
di Bankası ile birleşmesinden önceki du 
rumunu ve birleşmeden sonra ortaya çı
kan sorunları tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi fi 0/1U 

3. — Konya Milletvekili Ömer Şeker 
ve 32 arkadaşının, uygulanan tarım po

litikası ile fukaralığa, işsizliğe ve çare
sizliğe itildiği iddia olunan Türk köylü
sünü bu durumdan kurtarmak için alın
ması gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/12) 

4. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş 
ve 39 arkadaşının, yüksek faizin ekono
mik, malî ve toplumsal etkileri konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/13) 

5. — Kars Milletvekili Mahmut Alm
ak ve 12 arkadaşının, tutuklu ve hüküm
lülere cezaevlerinde yapıldığı iddia olunan 
haksız ve insanlık dışı uygulamalar ko
nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması (açılmasına ilişkin öner
gesi (10/14) 

6. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler ve 33 arkadaşının, ülkemizin sa
hip olduğu çevre değerlerini korumak ve 
mevcut çevre sorunlarını gidermek için 
gerekli tedbirleri tespit etmek ve bir çev-
re politikası oluşturmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

7. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 41 arkadaşının, 
T.R.T. ile ilgili konuların ve yolsuzluk 
iddialarının açıklığa kavuşturulması ama-



cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/16) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla ya 
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, işçi, memur ve emekliler ile 
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, hayali ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş-
bakanidan Sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

4. — Balıkesir Milletvekilli İ. önder 
Kıriı'nın, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin MiilM Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
dürrezak Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan 
edilen illerde ateşli »ilah ruhsatı almak 
için yapılan müracaatlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) 

6. — Denizli Milletvekili Adnan Kes
kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu-

(/) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir, 

tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) 

7. — İstanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

8. — Sakarya Milletvekili Ahmet Nei-
dim'in, 1.1.1988 tarilıinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bu mamuller 
için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

9. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

10. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, 3392 sayılı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/22) 

11. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay İline bağlı'bazı 
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve 
taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

12. — İstanbul Milletvekili Yüksel 
Çengel'in, 16.1.1988 - 27.1.1988 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen plastik ve deri 
terlik ihracatına ve bu terlikler için Des
tekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ya
pılacak ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/24) 

13. — İzmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 ta-



rihli nüshasında yeralan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu edi
len olaya ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/25) 

14. — İstanbul Milletvekili Yüksel 
Çengel'in TELETAŞ/da PTTye ait oldu
ğu belirtilen % 40 hissenin bir kısmının 
özelleştirilmesinde izlenecek yönteme iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/26) 

15. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan şeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve hasıl 
ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/27) 
. 16. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu

rat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin aç
tığı sosyal yaraları önlemek ve kumar
haneleri cazip halden çıkarmak için ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/28) 

17. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman Ser-
gisi'nin Londra'daki açılışının Başbakanı 
temsilen eşi Semra Özal tarafından yapı
lacağı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/29) 

18. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin' 
in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek is
teyip de sakıncalı görüldükleri için pasa
port verilmeyen vatandaşlarımıza ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/30) 

19. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, İller Bankası 16 ncı Böl
ge Müdürünün bir müteahhide fazla 
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31) 

20. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos

yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge: 

si (6/32) 
21. — Erzincan Milletvekili" Mustafa 

Kul'un, belediye kurulması için istemde 
bulunan yerleşim birimlerine ve bu istem
lerin değerlendirilmesinde hangi ölçüle
rin esas alındığına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33) 

22. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, pancar üreticilerine yapılacak 
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34) 

23. — İzmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın S. S. K. ve Bağ - Kur üyelerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/35) 

24. — İçel Milletvekili M. Istemihan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirilmesine 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/37) 

25. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/38) 

26. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir,atamaya ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

27. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık İstasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4Ü) 



28. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman' 
in, Çorum ili Alaca ilçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

29. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum tli Sungurlu İlçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/42) 

30. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum tüne bağlı bazı köylerin 
sınır ihtilafı nedeniyle odunsuz kaldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43) 

31. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
lahara işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük haklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Mâliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

32. —Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, halen görevde bulunan 
valilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/45) 

33. — Tünedi Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli tüne bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olay
ların sorumlularına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/46) 

34. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namarın, Antalya tli BeMi'bi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yap
tırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıl'dığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

35. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-
man'ın, Çorum tli Ortaköy İlçesi Yay-

lacık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

36. — Hatay Milletvekili öner Mis-
ki'nin, ABD ile yapılan Savunma ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

37. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

38. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/51) 

39. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzincan tline bağlı bazı bucak 
ve köylerde kapatıldığı ve sağlık evine 
dönüştürüldüğü iddia edilen sağlık ocak
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/54) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 

X 1. — Eğitim, Gençlik, Spor ve 
Sağlık Hizmetleri Vergisinin İhdası,ile 
3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi 
Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar 
Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Finansman 
Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanu
nu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 
Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu
lü Hakkında Kanun ve 492 Sayılı Harç
lar Kanununda Değişiklikler Yapılması 



ve Bu Kanunlara Bazı Hükümler Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/395) (S. 
Sayısı : 19)v(Dağıtma tarihi : 29.2.1988) 

2. — 5.8.1971 Tarihli ve 1467 Sayılı 
Harp Akademileri Kanununun 5 inci Mad-
deslimıin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (1/400) (S. Sayısı : 20) (Dağıtma 
tarih : 7.3.1988) 

3. — 5434 Sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununa Altı Ek Madde ile iki 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
18.6.1987 Tarih ve 3390 Sayılı Kanun 
ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gere
ğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezke
resi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/1> (S. Sayısı : 21) (Dağıtma tari
hi : 9.3.1988) 

4. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanu
nuna Bir Ek Madde ilave Edilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
ve Adalet Komisyonları Raporları (1 /401) 
(S. Sayısı : 24) (Dağıtma tarihi : 
14.3.1988) 

5. — 743 Sayılı Türk Kanunu Mede
nisinin Bazı Maddelerinin ve 818 Sayı
lı Borçlar Kanununun 49 uncu Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/392) 
(S. Sayısı : 25) (Dağıtma tarihi : 
14.3.1988) 

6. — Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/396) (S. Sayısı: 
26) (Dağıtma tarihi : 14.3.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 




