
DÖNEM : 18 C t L T : 4 YASAMA YILI : 1 

T. B. M. M. 
TUTANAK DERGİSİ 

38 inci Birleşim 

19 . 3 .1988 Cumartesi 

• l « * ^ 

İÇİNDEKİLER 

Sayfe 
I. — GEÇEN TUTANAK 

ÖZETİ 
II. — YOKLAMALAR 

512 
514,541, 

574 
III. — KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE KOMİSYON
LARDAN GELEN DİĞER İŞ
LER 514,542,576 

1. — Eğitim, Gençlik, Spor 
ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin 
İhdası ile 3074 Sayılı Akaryakıt 
Tüketim Vergisi Kanunu, 197 Sa
yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Ka-

Sfayia 
nunu, 1318 Sayılı Finansman 
Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul 
Kanunu, 6183 Sayılı Amme Ala
caklarının Tahsil Usulü Hakkın
da Kanun ve 492 Sayılı Harçlar 
Kanununda Değişiklikler Yapıl
ması ve Bu Kanunlara Bazı Hü-, 
kümler Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/395) (S, Sa
yısı : 19) 514:541,542:574,576:607 

> • • < « 



T. B. M. M. B : 3 8 1 9 . 3 . 1 9 8 8 0 : 1 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel 
açıldı. 

Kurulu saat 15.0'te 

Birinci, İkinci ve Üçüncü Oturum 
Siirt Milletvekili Zeki Çeliker, Bat

man Çayı üzerindeki Maiabadi Köprü
sünden uçan kamyon ve içinde bulunan 
üç cesedin çıkarılmasına ilişkin gündem 
dışı bir konuşma yaptı. 

Ürdün'e gidecek olan : 
Devlet Bakanı Yusuf Bozkurt Özal'ın 

dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Dev
let Bakam Adnan Kahveci'nin, 

Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın 
dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, 
Devlet Bakam Ali Bozer'in; 

Libya'ya gidecek olan Sanayi ve Ti
caret Bakanı Şükrü Yürür'ün dönüşüne 
kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Ma
liye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe 
Alptemoçin'in, 

İtilya'ya gidecek olan Devlet Bakanı 
Veysel Atasoy'un dönüşüne kadar Dev
let Bakanlığına, Devlet Bakanı Kâzım 
Okşayan, 

Tunus ve Irak'a gidecek olan Ulaş
tırma Bakanı Ekrem Pakdemirli'nin dö
nüşüne kadar Ulaştırma Bakanlığına, Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüs
nü Doğan'ın; 

Vekillik etmelerinin uygun görüldü

ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkere
leri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hiz
metleri 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 Usûl Kanunu, 6183 Sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun ve 492 Sayılı Harçlar Ka
nununda Değişiklikler Yapılması ve Bu 
Kanunlara Bazı Hükümler Eklenmesi
ne Dair Kanun Tasarısının (1 /395) (S. Sa
yısı : 19) Maddeleri üzerindeki görüş
melere devam olunarak; 15 inci maddesi
ne kadar kabul edildi, 16 ncı maddesi 
üzerinde bir süre görüşüldü. 

Genel Kurulun 17.3,1988 Perşembe 
günlü 36 ncı Birleşiminde alınan ve gö
rüşmelerine aynı gün devam edilecek 
olan 19 sıra sayılı kanun tasarısının gö
rüşmelerinin bitirilmemesi halinde çalış
ma süresinin görüşmelerin bitimine ka-

' dar uzatılması ve gerektiğinde saat 
24.00'ten sonra da devam edilmesine 
ilişkin kararın 18.3.1988 Cuma günü de 
uygulanıp uygulanamayacağı hakkında 
usuı görüşmesi yapıldı. 

Saat 01.40'ta birleşime 20 dakika ara 
verildi. 

Kâtip Üye 
Bursa 

Mustafa Ertuğrul Ünlü 

Başkan 
Başkanvekili 
İlyas Aktas 

Kâtip Üye 
Sakarya 

Mümtaz Özkök 
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Dördüncü Oturum 

Fğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hiz
metleri Vergisinin İhdası ile 3074 Sayılı 
Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu, 197 
Savılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 
1318 Sayılı Finansman Kanunu, 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 sayılı 
Vergi Usul! Kanunu, 6183 Sayılı Amme 
Akcaglarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun ve 492 Sayılı Harçlar Kanunun
da Değişiklikler Yapılması ve Bu Ka
nunlara Bazı Hükümler Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısının (1/395) (S. Sa
yısı : 19) Maddeleri üzerindeki görüşme

lere devam olunarak; 19 uncu maddesi
ne kadar kabull edildi. 

Ankara Milletvekili Ömer Çiftçfye, 
Meclisten üç birleşim geçici olarak çıkar
ına cezası veriildi, 

Bir önergenin oylanması sırasında 
İçtüzüğün 58 inci maddesi uyarınca yok
lama yapılması istendiğinde, Başkanlığın 
gözle görülür bir çoğunluk bulunduğu 
>avıyla, bu talebi nazarı dikkate alıp al
maması gerektiğine ilişkin usul görüşme
si yapıldı. 

Alman karar gereğince, 19 Mart 1988 
Cumartesi günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere birleşime saat 04.24'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye 
Sakarya 

Mümtaz Özkök 

Kâtip Üye 
Kastamonu 

Nurhan Tekinel 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili İlyas Aktaş 
KÂTİP ÜYELER: Mümtaz özkök (Sakarya), İsmail Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 38 inci Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklarna: yapılacaktır. Salonda hazır bu
lunan üyelerin burada olduklarını yüksek 
sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Yoklaıma yapıldı) 

1. — 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 Eklenme
sine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/395) (S. 
Sayısı : 19) (1) 

BAŞKAN — Tasarı üzerindeki görüş
melerimize kajldığımız yerden devam edi
yoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

(1) 19 S. Sayılı Basmayazı, 10.3.1988 
tarihli 33 üncü Birleşim Tutanağına ekli
dir. 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız 
vardır. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, 151 kişi var mı? 

BAŞKAN — Var efendim. 

Taslarının 19 uncu maddesini okutu
yorum : 

MADDE 19. — 1318 sayıfo Finans
man Kanununun 2346 sayılı Kanunun 9 
uncu maddesi ile değiştirilen 9 uncu mad
desi, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Belge İsteme ve Bildirme Görevi ve 
Sorumluluk 

Madde 9. — Trafik, belediye ve liman 
sicil memurları, noterler, gümrük memur
ları, Ulaştırma Bakanlığı sivil hava vası
taları sicil memurları ile yetkili satıcılar 
ile motorlu araç ticareti yapanlar gibi, 
taşıtların her türlü iktisap, ithal ve de
vir işlemlerini yapanlar, ifcisap, ithal' ve 
devir işlemlerinin tamamlanmasından ön
ce, ilgili vergi dairesince düzenlenmiş ta
şıt alım vergisinin ödendiğini gösterir bel
geyi istemeye ve bu belgelerdeki bilgileri 
muhtevi listeleri, işlemlerin bitimini takip 
eden ayın 15 inci gününe kadar ilgili ver
gi dairesin© göndermeye mecburdurlar. 

Bu mecburiyete uymamak suretiyle 
gerekli verginin ödenmesinden önce işlem 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 
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yapanlar, ödenmeyen vergi, vergi cezası 
ve gecikme faizinden mükellef ile birlikte 
ımüteselsilen sorumludurlar. Ancak bun
lar, ödemek mecburiyetinde kaldıkları ver
giler için mükellefe rücu hakkına sahip
tirler. 

Listelerin şekil ve muhtevası Maliye 
ve Gümrük Bakanlığınca tespit olunur.» 

BAŞKAN — Madde hakkında, şah
sı adına, Sayın Mustafa Şahin söz iste
miştir. 

Sayın Şahin?.. Yok. 
Saym Mehmet Kaşıkçı madde hak

kında söz istemiştir. Buyurun Saym Ka
şıkçı. 

Sayın Kaşıkçı, süreniz 5 dakikadır. 
NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayse

ri) — Sayın Başkan, muhterem üyeler; 
görüşülmekte olan tasarıyla getirilecek im
kânlarla, iyileştirilmesi gereken, sağlık hiz
metlerine ve millî eğitim hizmetlerine ye
ni kaynak sağlanacaktır. Hiçbir iktidar, 
vatandaşına yük yükleyen vergi mevzuatı
nı getirmek istemez; ama sağlık ve milî 
eğitim gibi, ıtüm halkımızı yakından (ilgi
lendiren hayatî bir konuya imkân sağla
yacaksa, bir an önce çıkmasında fayda 
vardır. 

Maddelerde, tümü üzerindeki görüş
melerde olduğu gibi, değişik konulara 
değinmeden yalnız maddeyle ilgili konu
larda görüşülmesinde fayda olduğunu arz 
etmek istiyorum. 

Hepinizi saygılarımla, hürmetlerimle 
selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Madde hakkında, şahsı 
adına, Sayın Alaattin Fırat söz istemiş
tir. Burada mı efendim?.. Yok. 

Başka söz isteyen?.. Yok. 
Majdde hakkında, maddenin fıkra fık

ra oylanmasına dair Saym Fuat Atalay ve 
arkadaşları tarafından verilmiş bir öner
ge vardır, 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 Finans
man Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Ka
nunu, 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 19-
uncu maddesi birden çok fıkradan oluş
maktadır. 

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

Mehmet Tabir Köse 
Amasya 

Tufan Doğu 
Muğla, 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Ali Haydar Erdoğan 
İstanbul1 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Yusuf Kenan Sönmez 
istanbul 

Erol Güngör 
İzmir 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

Kâzım Ulusoy 
Amasya 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Mehmet Adnan Ekmen 
Mardin 
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Neccar Tiirkcan 
İzmir 

Erol Köse 
Kocaeli 

Erdal Kalkan 
Edirne 

İbrahim Alksoy 
Malatya 

M. Kemal! Duduoglu 
Hatay 

Kenan Süzer 
Tokat 

Ali Uyar 
Hatay 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ka
tılıyor mu efendıim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLI ÎLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALFTEMOÇIN 
(Bursa) — Katılmıyoruz. 

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

19 uncu maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 20. — 1318 sayılı Finans

man Kanununun 2346 sayılı Kanunun 
10 uncu maddesi ile değiştirilen 10 un
cu maddesi, aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Yetki 
Madde 10. — Bu Kanunun 4, 5 ve 

6 nci maddelerinde yer alan (I), (II), 

(III), (IV) ve (V) sayılı tarifelerdeki ver
gi miktarlarını 10 (on) katına kadar ar
tırmaya Balkanlar Kurulu yetkilidir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde şahsı 
adına Sayın Allaaıttin Fırat söz istemişler
dir. 

Sayın Fırat?.. Yok. 
Sayın1 Mehmet Kaşıkçı?.. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayse
ri) — Vazgeçtim Sayın Başkan. 

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

Madde üzerinde verilmiş bir önerge 
vardır, okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 19 sıra sayılı Ya

sa Tasarısının 20 nci maddesinin tasarı 
metninden çıkarılmasını arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Hilımü Ziya Postacı 
Aydın 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 
Ali Uyar 

Hatayı 
Fuat Erçetin 

Edirne 
Gürcan Ersin 

Kırklareli 

BAŞKAN — Komisyon okunan bu 
önergeye katılıyor mu efendim? 

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

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALIYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇTN 
(Bursa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
önerge kabul edilmemiştir. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

21 inci maddeyi okutuyor um: 
MADDE 21. — 1318 sayılı Finans

man Kanununa taşıt alım vergisi ile 'ilgili 
hükümlerden sonra gelmek üzere aşağı
daki geçici 1 inci madde eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 1. — Otomobille
rin hangi derecelerde lüks otomobil sayı
lacağına dair gerekli tespitler yapılıncaya 
kadar, halen spor veya lüks otomobil 
olarak kabul edilen taşıtlar, bu Kanun 
uygulamasında II nci derece lüks otomo
bil olarak dikkate alınır.» 

BAŞKAN — Madde hakkında Sayın 
Halil Şıvgın şahsı adına söz istemiştir. 

Sayın Şıvgın buradalar mı?.. Yok. 
Sayın Akaittin Fırat?.. Yok. 
SHP Grubu adına, Sayın Kamer Genç; 

buyurun efendim. 
Sayın Genç, süreniz 10 dakikadır. 
SHP GRUBU ADINA KAMER 

GENÇ (Tunceli) — Zaten kısa konuşaca
ğım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın 

Başkan, değerli üyeler; üç veya dört gün
den beri bu kanun tasarısının müzake
resini hep beraber yapıyoruz; aşağı yu
karı, birbirimizi biraz tanıdık, birbirimi
zin bilgi ve kültür seviyesini de öğren
dik. Şimdi, merak ediyorum, acaba Sa
yın Başbakan hâlâ, «SHP bize iktidar al
ternatifi değildir» yolundaki kanisim de
vam ettiriyor mu? (ANAP sıralarından 
Ediyor, ediyor» sesleri) Artık inanıyorum 
ki, herhalde bundan sonra Sayın Başba
kan televizyona çıkıp da, «Efendim, bizim 
alternatifimiz yok, Mecliste alternatifimiz 
yoktur» şeklinde ifade ettiği beyanlarından 
bundan sonra vazgeçecektir, tşte alternatif 
biziz ve ürettiğimiz politikaları sizlere 

söylüyoruz ve sizden çok daha güzel de 
Türkiye'yi yöneteceğiz; bu kesin. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İs
tanbul) — Böyle mi yöneteceksiniz?.. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Tabiî. 
Değerli arkadaşlar, bu kanun tasa

rısı - gelecek maddelerinde de görecek
siniz - öylesine aceleyle hazırlanmış bir 
tasarı ki, lüks otomobiller için eskiden ya
pılan sınıflandırmaya, yeni bir şekil geti
riyor. Niye getiriyor, onu anlamak müm
kün değil. Eskiden beri kurulmuş bir dü
zen var, bu düzeni devam ettirmek bence 
daha yerinde bir husus. 

Şimdi, her maddede, artık Bakamlar 
Kurulu 1 katı, 2 katı çok az buluyor, illa 
10 kat olsun diyor. Yani, bu 10 kat ne
ye bağlı, ben anlayamadım. Bu 10 katın 
gerekçesini sayın Hükümetin bize açıkla
ması lazım. Görüyorsunuz ki, kanun mad
deleri buraya geliyor ve özellikle die sayın 
ANAP iktidarının 292 üye çoğunluğu
nun kendisine yarattığı üstünlük nedeniy
le süratle geçiyor. 

ÜNAL AKKAYA (Çorum) — O mad
de geçti, geçti. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ona 

bağlı efendim, ona bağlı... 
Şimdi, böyle olunca, kanımızca Hü

kümetin böyle maddelerle bizden sık sık 
yetki istememesi ve özellikle kanunları 
zamanında usulüne uygun hazırlayarak 
getirmesi gerekir. Arkadaşımız «geçti» di
yor; ama müzakere ettiğimiz 21 inci mad
de değil mi, nasıl geçiyor? 

BAŞKAN — Devam edin efendim, o 
daha değişik bir madde. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ora
da, «Vergi miktarlarını! 10 katına kadar 
artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir» di
yor. 

Sayın Başkanım biz de, acaba yanıl
dık mı diye tereddüt içine giriyoruz. 
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BAŞKAN — Hayır efendim, yanü-
madınız, devam edin. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Mec
lis süratle toplandı; bu süratli toplanma 
nedeniyle, tabiî konuyu çok kesin bir ka
nı içinde bilemediğim için, arkadaşın mü
dahalesine bu yönde bir cevap vermek 
zorunda kaldım. 
Kanunları anında değiştirdiğinize göre1, 

niye 10 kat ölsün arkadaşlar? Balkanlar 
Kurulu, acaba Yüce Meclise güvenmiyor 
mu ki, böyle kanunlarda 10 katına ka
dar artırma yetkisi istiyor? Bu 10 kat ha
kikaten çok büyük bir orandır; bu yet
kisini lütfen kıssın. Bir kat olabilir; 
ama Cumhuriyet hükümetlerinin bakın, 
şimdiye kadar istedikleri yetkiler hiçbir 
zaman böyle fahiş bir misi derecesinde 
değildir; bir kattır, ilki kattır. Zaten, Bal
kanlar Kuruluna böyle, vergi tarifelerini 
artırma ve eksiltme yetkisini 1982 Ana
yasası verdi. Bakanlar Kurulu da, bu 
kadar çoğunluğu olmasına rağmen bunu 
da kâfi görmemekte, ila 10 katma kadar 
yetki istemektedir. Biz, istenen bu 10 kat 
yetkinin çok fazla olduğunu ve vatandaş 
bakımından büyük sıkıntılar yaratacağına 
inandığımız için buna karşıyız. 

Daha önceki madde üzerinde yaptığım 
konuşmada da değinmiştim : Bir minibüs
ten 500 bin lira Motorlu Taşıt Alım 
Vergisi alıyorsunuz. Bir vatandaş sırf ço
luk çocuğunun nafakasını temin etmek 
için gidip bir minibüs alacak, bundan 500 
bin lira Taşıt Alım Vergisi alacaksınız, 
arkasından da Bakanlar Kuruluna, bunu 
5 milyon liraya kadar artırma yetkisi ve
receksiniz... Bu, insaf ölçülerini çok aşan 
bir düşünce, bir yetki meselesidir arka
daşlar. 

Yine, kamyonlara, otobüslere baka
lım : Bugün bu sahada çalışan arkıadaş-
larıımız... 

BAŞKAN — Sayın Genç, müsaade 
eder misiniz lütfen? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi müza
keresini yaptığımız madde, eski 22, şu 
anda 21 inci madde. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Tamam 
efendim. 

BAŞKAN — Yani... 
KAMER GENÇ (Devamla) — 10 ka

tına kadar artırma yetkisi. 
BAŞKAN — Değil, efendim; o geçti 

de, ondan bir sonrası Sayın Genç. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

Lütfen arkadaşlar... Lütfen... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim... 

BAŞKAN — Bakın, isterseniz ben 
Size hatırlatayım; otomobillerin hangi de
recelerde lüks otomobil sayılacağına da
ir olan madde efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ney
se, Sayın Başkan; yani, o konuya da bi
raz bağlı olduğu için vurgulamak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Tamam efendim, o hal
de devam edin. 

ZİYA ERCAN (Konya) — Sayın 
Genç, hatalı olduğunuzu kabul edin. 

BAŞKAN — Lütfen!.. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Haklı

sınız, burada hatamı kabul ediyorum, 
biraz iş aceleye geldi. 

ZİYA ERCAN (Konya) — Yani, ha
talı olduğunuzu kabul ediyorsunuz değil 
mi Sayın Genç? 

BAŞKAN — Sayın Ercan, lütfen mü
dahale etmeyelim. 

Devam edin Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Şim

di, bu maddede, «Otomobillerin hangi 
derecelerde lüks otomobil sayılacağına 
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dair gerekli tespitler yapılıncaya kadar 
hailen spor veya lüks otomobil olarak 
kabul edilen taşıtlar, bu Kanun uygula
masında II nci derece lüks otomobil ola
rak dikkate alınır» denmekte. Bu da, Ma
liye Bakanlığına verilmiş bir yetkidir. Ma
liye Balkanlısının, -kanun tasarısını ge
tirdiğine göre- hangi arabanın lüks ol
duğunu, hangilerinin spor olduğunu bu 
tasarıya bağlı olarak bize getirmesi gere
kirdi; getirmediğine göre burada -arka-
daşilarımız kusura bakmasınlar ama,- bir 
ihmalleri vardır. Kanunlar böyle acele 
hazırlanmaz. Biliyorsunuz, bir kanun' ta
sarısını hazırlamak için, bir doktora, tezi 
yapıyormuşcasına önce gerekli araştırma
ların yapılması lazım ve kanunlarda hata 
nispetinin çok asgarî düzeye indirilmesi 
lazım. Bu şekilde getirilen bu hükümler, 
bu tasarıların, hazırlanma safhasında ye
terli titizlik ve hassasiyetle gözden geçi
rilmediği izlenimini vermektedir. 

, Değerli arkadaşlar, mesela, Fransa'da 
kanun ıtasariarı hazırlanırken, önce Da-
nışıtaya gönderilir. Bizim Anayasamızda 
dla vardır; Danıştaym görevleri arasında, 
hükümetçe gönderilen kanun tasarı ve tek
liflerini inceleme yetkisi vardır; ama ma
alesef- bugüne kadar hiçbir hükümet bu 
yolu kuMıanmarnıştır. Kanun tasarılarının 
Danıştaya gönderilmesi niye önerilmiştir? 
Çünkü, özellikle idarî uyuşmazlıkların en 
üst aşamada, en son aşamada çözüm ye
ri Danıştaydır. Birçok uyuşmazlıklar ora
ya gider. Orada her konuda mütehassıs 
elemanlar vardır. Uygulamada, özelikle 
uyuşmazlıkların çözümünde karşılaşılan 
tereddütler, kanunlarda görülen noksan
lıklar, Danışıtayda bulunan uzman kişiler
ce incelendiği takdirde, bu eksiklikler gi
derilir ve tasarılar en mükemmel şekliyle 
yasama meclislerinin onayına sunulur. 
Dünyanın birçok yerinde bu böyledir. Ay
rıca, Fransa'da tasarılar Meclise sunulma

dan önce, bir de Anayasa Konseyi var
dır; Anayasa Konseyi de, Anayasaya uy
gunluk yönünde denetim yapar ve böy
lece kanunlara bir mükemmeliyet verilir. 
Bizde ise, sayın Hükümet bu yallara baş
vurmadığı için, özelikle de yasalar acele 
hazırlandığı için ne oluyor?.. Bürokratla
rın hazırladıkları veya alelacele kendi dü
şünceleri paralelinde hazırladıkları kanun
lar huzurunuza getiriliyor. 

Efendim, sizi fazla yormak da iste
miyorum; saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Genç. 

Efendim, maddeyle ilgili olarak şa
hıslan adına Sayın Halil Şıvgın, Sayın 
Alaattin Fırat, Sayın Kenan Sönmez ve 
Sayın Ali Şahin söz istemişlerdir. 

Sayın Şıvgın?.. Yok. 
Sayın Alaattin Fırat?.. Yok. 
Sayın Kenan Sönmez; buyurun. 
Sayın Sönmez, konuşma süreniz 5 da

kikadır efendim. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (istan
bul) — Sayın Başkan, değerli üyeler; ko
nuşmama başlamadan önce, Sayın Baş
kana huzurunuzda bir kez daha teşek
kürü bir borç biliyorum. Özellikle ilk 
dönem milletvekili olarak, seçimden bu 
yana geçirdiğimiz şu kadar zaman süre
si içinde, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde bir oturumu yöneten bir başka 
Meclis Başkanının dün akşamki tutumun
dan sonra, sözlerime başlamadan önce, 
Sayın Aktaş'a burada teşekkür etmek 
gereğini bir kez daha duydum. Kendisi
ne, sahsım adına ve bu Yüce Meclis adı
na teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, görevimiz; 
ben de teşekkür ederim Sayın Sönmez. 

Buyurun. 
YUSUF KENAN SÖNMEZ (De

vamla) — Değerli arkadaşlarım, eğer 
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hükümet, birçok arkadaşımın dediği gi
bi, 7 yasayı bir yasada toplayıp da so
nucunda bu yasayı gece yarısı yasası 
şekline dönüştürürse, bu, çarşamba gü
nünden bugüne kadar hükümet ve Ana
vatan Partili milletvekiMerinin bu yasa
nın çıkması yönündeki çabasına karşın, 
muhalefet milletvekillerinin de, tasarı
nın yanlışlıklarının düzeltilmesine1 yöne
lik çabaları, bizi dört günde bu tasarı
nın ancak 21 inci maddesine, hatta dün 
akşamki hesaba bakarsak, 18 inci, 19 un
cu maddesinin görüşülebildiği noktasına 
getirir. 

Dün akşam bu yasanın özü ve şekli, 
biçimi kulislerde tartışılıyordu. Bir de
ğerli ağabeyim, «Korkarım artık Anava
tan Partisi ve onun hükümeti bundan 
sonra Meclise öyle yasalar getirecek ki, 
tek satır, yorumlanmaya müsait değil, 
açıklanmaya müsait değil, hatta satır da 
olmayabilir, -• aynen kendisimin tabiriyle -
çink - çonk, pink - ponk gibi yasalarla 
karşılaşırsak şaşmayalım» dedi. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, ülke yö
netiyoruz diyoruz, sorumluyuz diyoruz, 
burası bir yasama organı diyoruz, bura
da yapılacak yasaların burada bulunan, 
halkın temsilcisi olan; dster iktidar parti
sinin isterse muhalefet partilerinin üye
si olsun, katılımının sağlanması gerek
sin diyoruz. Sayın Bakanım beni bağış
lasınlar, bu yasada kaç geçici madde ol
duğunu saymadım; ama bu yasada da 
yine geçici bir madde var : «Otomobil
lerin hangi derecelerde lüks otomobil 
sayılacağına dair gerekli tespitler yapı
lıncaya kadar, halen spor veya lüks oto
mobil olarak kabul edilen taşıtlar, bu 
kanun uygulamasında II nci derece lüks 
otomobil olarak dikkate alınır.» 

Değeri i arkadaşlarım, aynı yasa ta
sarısının 17 nci maddesiyle değiştirilen 

geçici 3 üncü maddesinde - dünkü ko
nuşmama da neden olan - 1.7.1988 tari
hine kadar aynı şekilde devam olunur, 
ondan sonra değilşebilecekse değiştiririz, 
diyoruz. Yine 18 inci maddesinde, «Bu 
hadler, I inci derece lüks otomobiller 
için 3 kat, II nci derece lüks otomobil
ler için 2 kat ve III üncü derece lüks 
otomobiller için 1,5 kat olarak uygula
nır» diyoruz. 

Şimdi, bir tarafta «Halen spor veya 
lüks otomobil olarak kabul edilen taşıt
larla ilgili uygulamaya 1.7.1988 tarihine 
kadar aynı şekilde devam olunur» diye
ceğiz, onun altına gelen maddede, spor 
ve lüks arabaları, otomobilleri birinci 
sınıf, ikünci sınıf, üçüncü sınıf, diye sı
nıflandıracağız; ondan sonra da 21 inci 
maddeye geleceğiz - az önce aynen oku
duğum gibi - «Bu kanun uygulamasında 
ikinci derece lüks otomobil olarak dikka
te alınır» diyeceğiz... 

Şimdi benim, bu metni hazırlayan gö-
ievli arkadaşların ne anlamda, ne için, 
neyi ölçü alarak bu yasa tasarısını hazır
ladıkları konusunda ciddî kuşkularım 
var. Yani bu yasa tasarısı, nasıl ki, ge
ce yarısı, tartışılmadan, tartışılırken de, 
özünde getirdiğimiz ciddî değişiklikler 
dikkate alınmadan bir gecede çıkartılması 
amacıyla hazırlanmış bir yasaysa - İn
şallah yanılırım, yanılmak isterim - bu 
yasa tasarısının hazırlanışının da yine 
böyle bir gece yarısı olduğu kanısını ta
şıyorum. Çünkü, yaklaşık 44 maddenin 
yer aldığı bu yasa tasarısı içinde, gerçek
ten birbirini tamamlamayan; ama geçici 
maddelerle o eksiklikleri giderilen birçok 
maddeyi, Sayın Bakanım da herhalde in
kâr etmeyecektir. 

îşte, böylesine kendi içinde bütünlük
ten yoksun olan, böylesine kendi içinde
ki çelişkileri ek geçici maddelerle gider-
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mek noktasında hazırlanmış olan bir ya
sa tasarısının, önce şekil şartıyla yanında 
olmayacağımızı tabiî ki söylemiştik; yine 
söylüyoruz, İkinci olarak da, bu yasa 
tasarısının sokaktaki insanımıza ne geti
rip, ne götüreceğini bildiğimiz için karşı 
çıkıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 
bugün Hürriyet Gazetesinin ekinde bir 
başlık var; bir gıda uzmanı bir başlık at
mış, bir düşüncesini söylemiş ve Türk 
insanına, Türk halkına, «Sabahları mer
cimek çorbası için» diyor. Şimdi, «merci
mek çorbasıyla bu yasa tasarısının ne 
alakası var?» diyeceksiniz. 

BAŞKAN — Sayın Sönmez, süreniz 
dolmuştur, lütfen toparlayınız. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (De
vamla) — Tamamlıyorum Sayın Başka
nım. 

Şu alakası var : Ülkedeki insanımız, 
halkımız gerçekten, ekonomik baskılarla 
o kadar çok bunalmıştır ki, artık, kahval
tı sofrasında peyniri, zeytini dahi unut
ma noktasına gelmiştir ve bu nedenle de, 
ülkemizde, gerçekten bu halkı seven in
sanlardan olduğuna inandığım bu. uz
man, sabah kahvaltısını yapamayacak du
ruma gelmiş bu insanımıza, «Daha eko
nomik olur, besin değeri aynıdır, çorba 
içiniz» gibi öneriler getirmektedir. 

ALÎ NECMETTİN ŞEYHOGLU 
(Çankırı) — Eskiden de içerdi. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (De
vamla) — Ben bunları söylediğim zaman 
arkadaşlarım, tabiî rahatsız oluyorlar. 
Çünkü biz, bu ekonomik sıkıntının için
de değiliz, ne sizsiniz, ne biziz; o sıkıntı
nın içinde olan insanlar bu Meclisin dı
şındaki insanlardır. Bu Yüce Meclisin 
değerli üyeleri kendi imkânlarımızı gö
rerek, - Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin bütçe tasarısı görüşmelerine katılan 
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arkadaşlarım bilirler - lojmanlardaki ek
siklerimizi söyledik, Meclisteki eksikleri
mizi söyledik; biz bir aileyiz, aile büt
çesi konuşuyoruz dedik, ama bu ülkede
ki tüm toplum birimlerinin de bir aile 
olduğunu unuttuk, bütçe görüşmelerinde 
yalnızca kendimize, kendi çalışmalarımı
za, kendi ekonomik durumlarımıza yöne
lik öneriler getirdik. 

Hemen toparlıyorum Sayın Başka
nım... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (De
vamla) — Şunu söylemek istiyorum : 
Geliniz, bu tasarı böyle geçti, bugün ve
ya yarın geçecek; fakat sokaktaki insanı
mız da bu tasarının sorumluluğunu kim
lerin taşıdığını, bu tasarının altında kim
lerin, hangi siyasî görüşün imzası oldu
ğunu çok açık biliyor, kimse bunu inkâr 
edemez; ama geliniz - bu ülke hepimizin, 
Türkiye'de yaşayan tüm İnsanımız bizim -
bundan sonra gelecek yasa tasarılarında, 
birazcık olsun, salt bütçe açığını kapat
mak adına, faturayı çalışan insanların 
üzerine yıkmak adına, o, çok sosyal ada
letçi dediğiniz, sosyal adaletten yana de
diğiniz politikanızın gereğini değiştiriniz; 
ülkede çalışan insanların üzerindeki eko
nomik baskıları azaltıcı, hatta giderici ya
sa tasarıları getiriniz. Göreceksiniz ki, 
biz, gerek Sosyaldemokrat Halkçı Parti, 
gerekse Doğru Yol Partili milletvekilleri 
sizin yanınızda olacak, slilzi alkışlayacak; 
sizin yaptığınız o girişimlerden bu Mec
lis iftihar edecektir. Hepinize saygılar 
sunarım değerli arkadaşlarım. (SHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Sönmez, 

Sayın Ali Şahin; buyurun efendim. 
Sayın Şahin, süreniz beş dakikadır 

efendim. 

— 521 — 



T. B. M. M. B : 38 19 . 3 . 1988 O : 1 

ALÎ ŞİAH1N (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkam, değeri arkadaşlarım; gö-
rüş'üilmekte olan yasa 'tasarısının 21 iitnıoi 
maddesi üzerinde görüşlerimi sunmak 
üzere slöz aldım. Bu kürsüden aız da ol
sa konuşan lANAP'li rniillİHefcvdkıillii arka
daşlarımız konuşmalarında, mıuhafafelfcin 
sanki mûllıffi eğitime -ve sağlık teşkilatına 
(hiızmıetü liıstemediğiniiı, bu nedenle bu ku
ruluşlara yapılacak hizmet ıiçin alınması
nı düşündükleri vergiyi çıkarmamak üçıin 
gayret sari ettiklerini ve engeledMeriini 
ortaya koyuyorlar. Muhalefet, Sosyal-
demokraıt Halkçı Pariti, asla Iböylle hiır 
Igörüş liçeriısinıde değiıldir. 

Sağlık IhizmetıDerinlin Türkiye'de yü
rümediğini, hastalarımızın kuyrukta bek: 
ılediğini, hastanelerde hastane kapıcııları 
vıe odacıları tarafından kovulduğunu, 
muayene .olacak doktor bulamadığını, 
içeri giremedMbrıini biliyoruz. Buniliaıra 
(hizmöt iiçin Ihıer şeyin yapılmasından, tıüım 
oflamakların seferber edilimeslkıden yana
yız. Milfi eğiıtiımıkı, ©enciğimizin, üılke-
ımıiızin temeli sorunu olldluğunu biıljyorıuz. 
'Okulu oBmıaiyan köyler, okulu olmayan 
obalar, öğretmeni Olmayan okuMar olu 
/duğunu biliyoruz. Bunlara akacak kay
naklara her zaman varız; ama burada 
görüşülen yasıa tasarısı ve uygulaman usul 
çok daha değişiktir. MuhalJefelt, Mecls 
açı'ldıktan Ibu yana, Hükümetimiz (tara
fından gdtiırllen hangi yasanın çıkışını 
enigellernıiştik;, hanıgi yasanın çıkışını dur
durmuştur? Hükümöt, ıi)lk ddfa muhale-
ıfiette biır diyalog kuırmanıitt ötesinde,, ola
ğanüstü (btiır halüe çıkaırımak listedliği Ibu 
yasa tasarısını, muhaliefeltıiı durdurımak 
/için gece yarısı yasa tasarısı haine ge-
ıtirımiiş, ıbunu bilr çırpıda çıkarabilmek 
için, (Miecıllİlsiin çalışmalarına devam et-

ımesii kararını almaştır; buma katılmıyo
ruz.. Eğer böyle ıbiir karar alınmasaydı, 

belki bu yasa tasarısının çıkmasına daha 
başka türlü yardımda bulunurduk. 

Bu yasa tasarısının getirdiği vergi 
yüklünlün, vatandaşımıza adil ibir sekilide 
dağıltıldığına linanmayoruz. 

Mâlî Eğildim Gençlik ve. Slpor Bakan
ağı liçûn, Sağlik ve Sosyal! Yardım Ba
kanlığı liçiin, Sayın Başbakanıımız, iîjgilıi. 
Bakanlar konuştukları zaman, gereklliı 
'ödeneğin fazlasıyla ayrıldığını Siddia edi-
yorlSaırdı, Nerede ıbu ödenekler? Yoksa o 
ısözfü, çıkması muhtemeli ıbu yasa tasa
rılarına, içilmesi muhtemel! içkilere (gü
venerek mi söylemişlerdi? İşte, Ibiz bu
nun liçin bunun mücadelesini veriyoruz. 

Şimdi1, Sayın Maliliye Bakanlığımıza, 
hangi arabanın lllülfcs olduğunu takdir yelt-
kılsi veren bu 21 dinci madde, esas İtiba
riyle, glörüşüflmıeiklte olan yasa tasarısının 
I I ilimci nıaddesıiyle iiıllgiülidüır. 

Tasarının 11 inci maddesinde «Mali
ye ve Gümrük Bakanlığı, uluslar arası 
otomobilli kataloglarındaki! bigıiıleri dikka
te almak sure/tiyle 'lüks sayılan otomobi
lleri toyun ve tespliıt eder» denillliyor. 

13 üncü maddede u'ıse, ıllülkıs oltomobilll-
ler sıralanmış ve bunlar «I inci, II meri; 
III üncü derece llüks otomobiller» diye 
üç kategoriye ayrılmış, verilecek vergi
lerin de 1,5; 2 ve 3 kata çıkarılabileceği; 
hükme bağlanmıştır. / 

IŞIiımdi, bu 21 linçi madde daha deği
şik bir yapıda, «Hangi otomobilin üiiks 
olduğu tayin edilinceye kadar hepsi II 
nai derecede llüks sayılır» diyor. 

Simidi soruyorum': Adamın altoda 
200 - 300 miıllyon 'liraik Mercedes var, 
bu adam II noi kategori üzeninden vergi 
ödeyecek; öbür arkadaş aldığı üçüncü 
derecede lüks bir otomobili, döküten bir 
otomobil! lilçin de aynı vergiyi verecek... 
Şimdi, bu eşiltlik mi? Burada kayırJ-
makta olan kim? Burada kayırılmakta 
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oHan, ımıiyonl&rea lira değeriiındekii llüks 
arabalara binenlerdir. Niçin orilar az 
vergi versin?.., 

Yiıne (bu yasa (tasarısında, Malüye ve 
Gümırtük (Bakanlığı şu 'kadar zaman içe-
rtisiırade bunu ortaya koyar denımiyor, sü
re tanımıyor. Maılliıye ve Gümrük Ba
kanlığı bunu 'bir lilki sene uzatırsa ne 
olacak? Tamamen bir bakanlığın /takdi
rine mevdu yasa olmaz. Madem bir yasa 
çıkarıyoruz, o hailde Ibu yasanın uygu
lanmasını erteleyelim; Maliye ve Güm
rük Bakanlığı bu llüks kaıtegorıisini tayin 
ve tespit edinceye kadar bu yasa uygu
lanmasın. 

Bu nedenle bu yasa tasarısına teatıîl!-
ımadığımı arz eder, hepimizi saygıyla se
lamlarını. {1SMP ve DYP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın 
Şahin. 

IMadlde hakkındaki müzakereler ta-
mamlanmıışltır, 

IMadde hakkında veriilimiış herhangi 
bir önertge de yoktur. 

(Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka-
'buıl edenler... Etmeyenler... Madde kalbul1 

edimıiştıir. 
22 nei maddeyi okutuyorum: 
IMADDE 22. —1'31'8 sayıh Finansman 

Kanununa taşıt alım vergisiı il© 'illgi'ii 
hükümllerden sonra (gelmek üzere aşağı
daki geçici 2 iradi madde eMenmıişıtir. 

^GEOİDİ MAODE 2. — Bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği itarihten itibaren 
10 yıl! ıslüne liıle geçeri Oıllmak üzene, oto-
ımıobil!, kaptıkaçtı, panel1, arazi (taşıtı 
(münhasıran yük taşımak maiksadı idle 
ıknal edilenler hartiç) ve münifoıMbrin, 
'falbrika, anabayi, bayi, bölge bayii, yet-
kii saitıcı, aoenta, satıcı ve ımötorllu araç 
ticareti yapanlardan, fatura veya1 benzeri 
belgeler i e liılk likitiisabı veya yurt dışın

dan litllıaıi, bir defaya mahsus olimak 
'üzere, ek taşıt allım vengisıine tabiidir. 

Ek taşıt alım vergistinin miktarı 
H 000 000,— TL.'dir, Balkan'lar Kurudu 
bu vergi mikıtaırıını yıunt İçimde aımal veya 
•yurit dışından ithal edilen ıtaşıltiliaır 'için, 
ayrı ayrı veya birilikte 5 'katına kadar 
antırmaya yetkıilıfcliır. 

Ok 'taşıt altom vergisi, taşıt altom ver
gisi beyannamesi i'le beyan ed'iİliır ve bu 
vergi (ile birilikte aynı sürede ödenir. Ek 
taşıt alım vergisinin, tarih, tahakkuk ve 
ödenmesıi ilıe muaflık, lisıtisnaıllar, sorum
luluk, ve vertgMbndiınrneye ifliişklin diiğer hu
susları hakkında V318 sayuld Finansman 
Kanununun taşııt allım vengiısiine 'ilişkin 
hülkümllerıi uyigulıaınır. Vergi Usul) Kanu
nunun (taşıt altom vergisine lilişkün hıüküım-
'lleri bu vergi hakkında da geçerlidir. 

• Verigi daireleri, ek taşııt alım vergisi 
hâsılatının tamamını, İMalliye ve Güm-
nük Bakanlığı Merkez Saymanlığında 
ayrı bir hesaba, bu Bakanlıkça belIMİe-
neoek esaslar dahilinde, tahsii edildiği 
ayı Itakip öden bir ay üçünde yatırırlar. 

Bu maddenin uygulanmasına illişkin 
olarak usul ve esasları tespit etmeye MaL 

liye ve Gümrlük Bakan'lıığı yetkilidir.» 
BAŞKAN — Madde hakkında... 

HİLMlZlYA POSTACI (Aydın) — 
Grup adına söz istiyorum Sayın Başkan. 

KAMER GENÇ (Tünedi) — Şahsım 
adına söz (istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Şahıslan adına söz alan
ları okuyayım, arkadaşlar ona göre talep
te bulunsunlıar efendim. 

Şahsı adına söz talep edenler : Halil 
Şıvgın, Alaattin Fırat, Cumhur Keskin, 
Nuh Mehmet Kaşıkçı, Talip Özdemlir ve 
Kamer Genç. 

Süsyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Postacı; buyurun efendim. 

Süreniz 10 dakikadır. 
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SHP GRUBU ADINA HİLMİ ZİYA 
POSTACI (Aydın)—Sayın Başkanı, sayım 
milletvekilleri]; eğitim, gençlik, spor ve. 
sağlık hizmetleri vergisi ihdas edecek ve 
7 tane yasada değişiklik yapacak olan ta
şanının enteresan bölümlerinden , birime 
geldik. Ifflk haliyle 23, şimdilki haliyle 22 
nci maddedeki geçici maddede, hem ha
zırlanış, hem sunuş, hem de getireceği so
nuçlar itibariyle, gözden kaçmış şey var. 
Aslında bu tasarıya karşı, başından beri 
savunduğumuz ve bir baskın yasası ola
rak nitelendirilerek koyduğumuz ihtkıazî 
kayıtlarımızın çok haklı olduğu anlaşılı
yor, 

Bir kere, bu tasan, ilk kalemde bütün 
araçlar için ,1 milyon liralık bir ek veırgi 
getiriyor; yani minicik Serçe'den upuzun 
Cadilllac'a kadar, aklınıza gelebilecek ve 
sayabileceğiniz taşıtlar, bu Yasa yayım
landığından itibaren, hepsi birden eşit ola
rak 1 milyon ikıalrk yani bir vergi ite kar
şı karşıya kalıyorlar. 

Tabiî ki, heım sosyal adalet ilkelerine 
ters, hem de böylesine iddialı olduğunuz 
bir yasa tasarısında, birtakım dengesiz
likler nedeniyle, inanıyorumı ki, çok geç
meden gelen itirazlar ve tepkiler yüzün
den -sizler de şiah'iıt olıaciaksunız- Yüce 
Meclisin önüne, yine iki üç cümlelik de
ğişiklik tasarıları ile geleceksiniz. O tasa
rıları görüşürken, biz de sizlere «Daha ön
ce şurada şu yanlışlarınız vardı. Her de-
diğiımize karşı çıkacağınıza, o gün bu yan
lışları düzeltseydiniz, bugün buraya gdıip 
boşuna konuşmazdık» diyeceğiz; siz de 
buna karşılık, burada süre çaldığımız id
diasında bulunacaksınız. 

Aslımda, daha önce de söylediğim gibi, 
işte böyle yanlışlıklarla, iktidar, engelle
meyi! kendi içerisinde hazırlıyor, Gelin, 
lütfen, böyle konularda çok dikkatli ol

ma gereğine siz de inanım; tasarının bu 
maddesindeki birinci yanlışlık buradadır. 

Kıymetli arkadaşlarımı, ikinci olanak, 
«Otomobil, kaptıkaçtı, panel, arazi taşıtı 
(münhasıran yük taşımak maksadı ile imal 
edilenler hariç) ve minibüsler» diye bir 
de araçları tasnif etmiş yasa tasarısı. 

Devlet istatistik Enstitüsünün verdiği 
kategorilere bakarsak, otomobil, minibüs, 
otobüs, kamyonet ve kamyon, bir taşıt 
cinsidir. Oysa, şuraya sıkıştırarak, minicik 
Serçe'den Cadillac'a kadar otomobiller 
için, «kaptıkaçtılar, panel, arazi taşıtları 
(münhasıran yük taşıyanlar hariç) ve mi
nibüsler» diyorsunuz. 

Beyler, kamyon nerede, otobüs nerede? 
Yarın bu Yasayı yorumlayacak Türkiye' 
nhn dört bir tarafındaki kişiler, traktörü 
de bu şekliyle ele alırsa ve bu yorumu 
yapamazsa; bu Yasanın getirdiği hüküm
ler en önce idarenin başını, Hükümetin 
Maliye Bakanını, Hükümetim her kademe
sindeki üyesini rahatsız etmez mi? Niye 
böylesine yanlışlıkları yaparsınız da, biz
ler de buraya gelip bu yanlışları düzeltin 
dediğimizde, illa dediğimiz gibi çıkacak 
iddiasıyla her şeyi bir kalemde reddeder
siniz? 

Sayın Bakan, bu Yasa tasarısının gö-
rüşülmesinim her kademesinde, bir espri 
havası içerisinde, yapılmış yanlışları bite 
ders verir bir eda ile, hatta hatta bazan, 
«tekaza» dödiğimiz, hafife alma ile suçla
mıştır. Ben şimdi bumu, bu şekliyle ken
dilerine iade etmiyorum; ama bu tasarı
nın- bu bendinde, açık açık, yarın yeni ya
salar, yarın yeni kanun kuvvetimde karar
namelerle düzeltmelere gideceğimiz ve yine 
bu Meclisin önüne getireceğiniz açık yan
lışlıklar vardır, Bu yanlışlıkları mutlaka 
düzeltmelisiniz. Meclisin önüne iktidar 
olarak getirdiğiniz her yasada, bu açık 
yanlışlıkları bir daha yapmamalısınız. 
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Kıymetli arkadaşlarım, böyle yanlış
lıklar olursa, elbette biz de bunları konu
şacağız. Bunları konuşmadan siyaset yap
mak; muti biır siyasî parti, muıti bir mu
halefet görmek beklentileriniz boşla çıkar. 
Getirin en iyisini en güzelini, beğendiği
miz yerlerde itirazlarımızı yapalım; ama 
memleketin yararına ve birtakım sıkıntı
ları arkasından getirecek yanlışlar yapma
dan bu yasaları çıkaralım. 

Kıymetli arkadaşlarımı, çok enteresan
dır; ANAP tktidaonca, bizim Parlamen
toda olmadığımız ve olduğumuz günler
den bu yana, bir yasa yapılıyor, bir ka
rarname çılkaırılıyor, gelirlerin bir kısmı 
fonlara aktarılıyor ve belli bir kışımı büt
çe açıklarını karşılamak için tekrar büt
çe içine alınıyor; ondan sonra yeni bir 
yasia yapılıyor, o yasayla elde edilen ge
lirlerin bir kısmı fonlar aracılığıyla, bir 
kısmı da Malıiye ve Gümrük Bakanlığı
nın göstereceği adresteki yasal düzenle
melerde kullanılıyor. Bu, tam anlamıyla 
karışıklığı, kargaşayı artıran bir olaydır. 

Ne Ikadar enteresan; kendi elinizle yap
tığınız yasaları, kendi elinizle getirdiği
niz kuralları çok keyfî kullanıyorsunuz.: 
Keyfîliğin sonu yoktur. Bu keyfîliğe, en 
önce İktidar Partisi milletvekilli arkadaş
larım dur demezse, bu keyfîliği burada 
durduramazsak, çok süratle, çok dikkat
siz araç kullananın arkasından yaptığınız 
bütün ikazlar boşa gider. O araç, süıaırtle 
bir yere bindirir. O araç, biır yere çarptı
ğında, yalnız 'kendisine zarar verse, «ken
di hatasından kendi cezasını çekmiştir» 
dersiniz; ama, o yanlış kullanma, o aracı 
bir yere çarptırdığında, kendisinden baş
kalarını da nahak yere, suçsuz yere zede
liyorsa, bu Meclis buna müsaade etme
melidir arkadaşlarım. 

Bu taslarınım bir başka bölümünde -es
ki şekliyle 34, herhalde bir atlama olmaz

sa 33'e inecek- «Payların Dağıtımı» diye 
bir bölüm var. Payların dağıtımını, biraz 
önce dediğ'm ölçeklerle ikiye bölüyorsu
nuz, bu parayı da, münhasıran millî eği
tim ve sağlık hizmetleri içki kullanmak 
istiyorsunuz. Bir kiismını fonlara, bir kıs
mını da Maliye Bakanlığının göstereceği 
adreslerde kullanmaya niçin itiyorsunuz? 
Bu espriyi anlamak mümkün değil arka
daşlarım. Bu kadar açık bir şekilde tarif 
edilmiş taşıt cinsleri varken, yine açıklık
la söylüyorum; bu kadar aceleyle, 'bu ka
dar yanlışlıklara düşmenin gerekçesi ne
dir? Bu Yasa sizlerin yasası olacaktır, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde sizlerin 
oylarıyla kabul edilmiş olacaktır. Bu Ya
saya karşı olduğumuzu biliyorsunuz; özel
likle böyle gell'şine karşı olduğumuzu bili
yorsunuz; o halde, bu Yasanın kendi içe
risinde bulunan çelişkileri kaldırın. 

Sayın milletvekilleri, Devlet İstatistik 
Enstitüsünün hepinize yolladığı raporu 
açın, 240 ve 241 inci sayfalarına bakın; 
Türkiye'de yerli araçlar ve ithali iaraçlar 
kaçar adettir, ağırlıkları nedir, 'kaliteleri 
nedir? Daha önceki maddelerde, kilogra
mına bile bakarak, yıllık vergilerini has
sasiyetle ölçtüğünüz anaçlara çeşitli ver
giler koyuyorsunuz; ama, tekraren söylü
yorum, minicik bir Serçe'den ta Cadillac' 
ına kadar, Jaguar'ına kadar, milyonlarla, 
yüz milyonlarla alınan araca da 1 milyon 
ekliyorsunuz ve «Bunu 10 yıllık bir sürede 
kullanacağız» diyorsunuz. Niçin? 

Kıymetli arkadaşlarım, Sayın Başkan 
dün saat 15.00'ten gecenin 03.00'üne ka
dar, hakikaten, aynı engellemeleri yaptığı
mız halde, anlayışla ve «bunlar olur» dü
şüncesiyle çok güzel bir noktaya getir
mişti; fakat, yaptığınız ani bir değişiklik
le «Sizin engellemelerinizi o andaki Baş
kan değil; ama, şlimdi getireceğimiz bir 
güzel kırar, siz de bu engellemeden vaz-

— 525 — 



T. B. M. M. B : 38 19 . 3 . 1988 O : 1 

geçersiniz» inadıyla, hemen havayı boz
duk. Bunu yapmayalım!. İnanın şu iyi 
niyetli eleştiriler, bu eleştirilerde gösterdi
ğimiz doğrular öncelikte iktidarla, iktidar 
partisinin milletvekMerine fayda sağlaya
caktır. Tahmin ediyorum Sayın Hükümet 
ve onun temsilcileri, hiç olmazsa, şura
daki bu büyük maddî yanlışı bu görüşme 
sırasında kendileri de fark ederler, düzel
tirler. 

Kıymetli arkadaşlarım, siz, bu tasarı
ya ne kadar süratle asılırsanız asılın, bu 
tasarıyı ne kadar süratle yasalaştırırsanız 
yasalaştırın, bu kürsüden şunu bir kere da
ha söylemek mecburiyetinde bissediyoıruz 
kendimizi : Bu Yasa, istediği güzellikleri 
sizlilerin düşündüğü gibi getirsin; ama, bu 
Yasa yayımlandığı (tarihten itibaren, ilk 
günde, Türkiye'de hayat pahalılığımı en 
az yüzde 20 yüzde 30 artıracaktır. Bu Ya
sa enflasyonu ve pahalılığı körükleyen bir 
yasa olacaktır. Sekiz yıldır, «Enflasyonla 
mücadele ©diyoruz, önümüz düz, üç sene, 
beş sene, on sene...» demenize rağmen, 
bu Yasayla, bu güne (kadar aldığınız yol
lardan da gerii döneceksiniz ve biz de ta
biî bu konuda rahatsız olacağız. O paha
lılık, bizleri de çok üzüyor, sıkıyor, Türk 
halkımı çok üzüyor, çok sufkıyor. 

O yüzden, gelin, hayatı birdenbire bu 
kadar pahalılaştıracak, enflasyonu bu ka
dar azdıracak; akaryakıtından, yatından, 
kotrasından birtakım yeni kaynaklar yara
tacak,- bu tasarıyı hiç olmazsa bu madde 
gerekçesiyle birilikte bir kere daha göz
den geçirelim. 

Sosyalıdemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, hepinize saygılar, sevgiler sunuyo
rum arkadaşlarım. (SHP s ıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür edertim Sayın 
Postacı. 

'Şahsı adına, Sayın Halil1 Şıvgın, bu
yurun efendlim. 

Sayın Şıvgın, süreniz 5 dakikadır. 
HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Sayın 

Başkan, değerlii arkadaşlarım; görüşmekte 
olduğumuz bu maddeyle ek taşıt alım 
vergisi ihdas edilmiş, bunun süresi 10 yıl 
olarak kabul edilmiş ve yine bu maddeye 
göre bu miktar da 1 milyon lira olarak 
tespit edilmiş bulunmaktadır. Ancak, yine 
bu maddenin okunmasından anlaşılacağı 
gibi, bu 1 milyon liralık miktarı, Bakan
lar Kurulu, verilen yetki ile yurt içinde 
imal ve yurt dışından ithali edilen taşıtlar 
için, ayrı ayrı veya birlikte, 5 katına ka
dar artırmaya yetkili kılınmıştır. Dolayı
sıyla, benden önce SHP Grubu adına ko
nuşan arkadaşım izin burada dile getirme
ye çalıştığı görüşlere katılmıyorum.. Her
halde, arkadaşımız, maddenıiın bu fıkra
sını okumamış. 

Ayrıca, şu anda içinde bulunduğumuz 
şartları da dikkatle değerlendirecek olur
sak, içeride limraî edilmekte olan otomo
billerimize talebin fazlalığı da dikkate 
alınırsa, burada getirilmekte olan ek Ta
şıt Alım Vergisinin doğru olduğu ve bu 
vergiyle de bu Kanunun oldukça iyi bir 
şekilde çalıştırılarak amacına ulaşacağı ka
naatini taşıyorum. 

, Ayrıca, buradaki görüşlerin doğrulu
ğunun yanı sıra, nispî değer üzerinden 
alınması görüşüne de katılıyorum, saygı
lar sunuyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Şıvgın. 

Sayın Alaattin Fırat?.. Yok. 
Sayın Cumhur Keskin, şahsı adına, 

buyurunuz. 
Sayın Keskin, süreniz 5 dakikadır. 

CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerii milletvekilleri,-
Genel Kurulumuzda görüşülmekte olan 
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bu tasan daha görüşülmeye başlandığı an
dan itibaren toplumda ve basınımızda mi
zah konusu olmuştur. Mizah konusu ol
duğunu ortaya 'koyan en önemli kanıt, 
•yasanıını ismidir. Şu an, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyesi olarak görev yapan 
•arkadaşlarımızdan hangisi -üstelik bu Ya
sanın üç gündür görüşüldüşü hususu dıa 
gözetilire©- hangi arkadaşımız bu Yasanın 
ismini-ezbere okuyabilir? İşte bu husus 
bile, bu Yasıanın gerçeikten toplumda ve 
basınımızda mizah konusu olmasına hak
lılık kazandırmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, «Devlet, hiz
met için vardır» diyoruz. Devlet hizmet 
yapar. Hizmeti nasıl yapar? Vatandaştan 
almış olduğu vergilerle yapar. O zaıman, 
getirmiş olduğumuz vergi yükümlülüğü 
karşısında, vatandaşa hangi hizmeti vere
ceğimizi de açıkça ortaya koymalıyız. Ya
ni, biır vaıtandaşıtan vergi: alıyoruz, o va
tandaşa, bu laıldığımız vergi karşılığı han
gi hizmeti götüreceğiz, ne yapacağız? Bu
nu açıklıkla ortaya koymıamız gerekir. Şu 
an, yasa tasarısının, üzerinde görüşme 
yaptığımız maddesine bakınız, burada «Bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren 10 yıl süre ile geçerli olmak üzere, 
otomobil, kaptıkaçtı, panel, arazi taşıtı... 
ek taşıt alım vergisine tabidir» sökün
de hüküm vardır. Ayrıca, bu miktarın 1 
milyon lira olduğu beliirtiılmekıtedir. Yani, 
bu madde ek Taşıt Alım Vergisi mikta
rının 1 milyon Türk Lirası olduğunu orta
ya koymaktadır. 

Bir kere, bu husus, Anayasanın vergi
lerle ilgili hükmüne aykırıdır; eşitlik pren
sibine aykırıdır. Zira, Anayasanın 73 üncü 
maddesinde, «Herkes, kamu giderlerini 
karşılamak üzere, mıalî gücüne göre, vergi 
ödemekle yükümlüdür» deniliyor; halbu
ki, taşıt alan vatandaşım, zenginliğime, ma
lî varlığıma, malî gücüne bakmaksızın 1 

milyon lira ek Taşıt Alım Vergisi alına
caktır ve üstelik bu hüküm de 10 senelik 
bir süre için geçerli olacaktır; 10 sene 
sonra, taşıt alan vatandaştan vergi ala
mayacağız. Bu liki husus, getirilen bu dü
zenlemenin Anayasaya aykırı olduğunu, 
çok açık biır ıbiçimde ortaya koymaktadır,; 

Sayın milletvekilleri, «bütçe» deyimi, 
yaptığınız uygulama ile, toplumda artık 
isim olarak, deyim olarak önemini gittik
çe kaybetmektedir. Zira, bütçeyi o haile 
soktunuz ki, bütçe açıklarıyla, bütçe kay
naklarıyla toplanan vergilerle kesim birta
kım hesaplamalar yapma olanağı ortadan 
kalkıyor. Bu husus, aile bütçesi için de 
söz konusu. Vatandaş, sürekli olarak yap
tığınız değişiklikler, getirdiğiniz zamlar, 
koyduğunuz vergilerle, bütçesini ne şekil
de düzenleyebileceğinin hesabımı 'artık ya
pamamaktadır. 

Yine, Anayasanın 160 ve 161 incii ımıad-
deferina aykırı (bir durum teessüs ettirdi
niz. Öncelikle, getirmiş olduğunuz bu dü
zenlemelerle, Maliye Bakanlığına verginin. 
değerini hesaplama konusunda 10 kat, 5 
kat artırıma yetkisi veriyorsunuz ve 'bumu, 
aslında Meclis denetimini ortadan kaldır
mak içim yapıyorsunuz. Bu yolla sağladı
ğımız gelirleri birtakım fonlara aktarmak, 
Meclis denetimini kısmak, Meclis deneti
mlini ortadan kaldırmak amacıyla bu yola 
başvuruyorsunuz. Gerçekten, bütçenizle, 
topladığınız vergilerle, getirdiğiniz zamlar
la, ülke ekonomisini tam anlamıyla ara
besk bir ekonomi haline soktunuz. Ana
vatan Partisi kurulduğu zaman, «bu parti 
dört görüşü birlikte 'temsil ediyor» dediniz. 
«Sağdan limsanlar var, soldan insanlar var, 
dinci kesimden insanlar var, ırkçı kesim
den insanlar var» dediniz, «Dört ayrı gö
rüşü bir çatı altımda topladığınızı» söyle
diniz; böylelikle, arabesk particilik Türk 
politik hayatına girdi.' Şimdi bütçemiz dle 
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arabesk oldu; bir tarafta devlet bütçesi 
var, bil' tarafta fonlar var. Vergilerde de 
şimdi aynı şey söz konusu oldu. Vergi ya
salarında değişiklik öngören taşarı, bir 
tasarı şekillinde ve yedi ayrı yasayla ilgili 
olarak bir değişliktik getiriyor. 

Değerli milletvekilleri:, bizim korku
muz şudur : Osmanlı döneminde iltizam 
usulü vardı biliyorsunuz. Bu iltizam usu
lüyle, devlet, vergi toplama yetkisiini bir
takım şahıslara devretmişti. Onlar da ih
das ettikler1! vergilerle vatandaşı öyle hale 
soktular İki, vatandaş dağa çıkmaya başla
dı ve böylelikle Celali İsyanları ortaya çık
tı. Biz korkuyoruz ki, bu getirdiğiniz ver
gi yükünün altından vatandaş 'kalkamaz, 
ileride aynı şekilde, toplumda sosyal pat
lamalar, sosyal huzursuzluklar artar, bun
lara sahip çılfoma, bunları ortadan kaldır
ma olanağı yok olur. 

Değerli millet vekilleri, eğitini ve sağ
lık hizmetlerliniri yerinde ve sağlıklı bir bi
çimde yürütülmesi içim bu tür vergileri 
getirdiğinizi söylüyorsunuz. Halbuki, da
ha önceden devlet bütçeslmden yaptığınız 
yatırımları, sağlıklı bir şekilde kullanma
dınız ve özellikle Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerinde olağanüstü hail uy
gulaman Merdimizin bık kısmındaki sağlık 
evleri, sağlık ocakları köy ilkokulları, te
mel eğitim yatılı bölge okulları, kışla ve
ya karargâh olarak kullanılıyor. 

BAŞKAN — Sayın Keskin, süreniz 
dolmuştur ,lütfen toparlayınız efendim. 

CUMHUR KESKİN (Devamla) — 
Toparlıyorum efendim. 

Siz öncelikle, daha önceden büyük sar
fiyatlar yaparak devletin yaptırdığı bina
ları, inşaatları, okulları kışla olmaktan 
kurtarın; bunları gerçek amacına uygun 
olarak kullanın, ondan sonra gelin sağlık 
ve eğitim hıizmetlerü için kaynak isteyin. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (SHP 
sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Keskim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, sorum var. 

BAŞKAN — Tabiî, soru soracak ar
kadaşlarımızın İsimlerimi yazalım. 

Sayın Kamer Genç, Sayın Turhan 
Hırfanoğlu, Sayın Kemal Duduoğlu. 

Başka soru sormak isteyen?.. Yok. 
Buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, Hükümet bu 23 üncü ımıadde lile, 
'bazı nakil vasıtalarına, daha önce ilgili 
tablolarda kabul edilen Taşıt Alım Ver
gilerine ek olarak, her birisinden l'er 
milyon lira imalat ve ithalat safhasında al
mayı öngörmektedir. Daha önceki mad
deler, bunlarım miktarlarını 10 katına ka
dar artırma yetkisini de ayrı btir hüküm 
halinde düzenlemişti. Burada ise, bunları 
5 katına kadar artırır şeklindeki yetki de 
aynı madde içinde düzenlenımıiş, 

Şimdi, kanunun insicam dahilinde 
yürüyebilmesi için, baştan beri kabul 
edilen maddeler nazara alınarak, acaba, 
Hükümet bu maddeyi geri alarak, Yü
ce Meclisin fcalbul ettiği sistem içinde, 
5 katına kadar artırma yetkisini ayrı bir 
madde metni halinde getirmeyi uygun bu
luyor mu? Birinci sorum bu. 

İkinci sorum, Sayın Başkan: Bir mi
nibüs ele alalım. Yufkanda kabul etti
ğimiz Taşıt Alım Vergisine göre, vatan
daş fabrikadan minibüs aldığı zaman 500 
bin lira Taşıt Alım Vergisi verecek. Hü
kümet, verdiğimiz yetki ile bu vergiyi 
10 katına kadar artırabilecek. Artırırsa, 
vatandaş 5 milyon lira Taşım Alım Ver
gisi verecek; arkasından da bu minibüs
ten 1 milyon lira ek Taşıt Alım Vergi
si alınacak ve 5 katına kadar Hükümet 
artırabilecek, böylece 5 milyonu da bu 
maddeye göre vatandaştan alacak. 
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Şimdi, Sayın Başkan, Sayın Hükü
met, acaba minibüs dışında vergilendi
recek bir şey bulamıyor mu da illa mini
büsün kuyruğuna yapışıyor?... 

Üçüncü sorum, Sayın Başkan: Sayın 
Başfcanum, bu suretle alınacak vergilerin 
del ne şekilde kullanılacağı ileride 40 
inci maddede belirtilmiştir. Yarısı, Ma
liye ve Gümrük Bakanlığınca, bir yan
dan bütçeye gelir, kaydedilecek, diğer 
yandan yüzde 60'ı Millî Eğitim, Gençlik 
ve Spor Bakanlığı bütçesine, kalan 
yüzde 40'ı ise Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına aktarılacak. Yarısını genel 
bütçe kuralları içinde harcayacak, - be
nim anladığım kadarıyla - diğer yansını 
aynı idarelere fan olarak aktarmayı dü-
şünmüŞn Sayın Maliye Bakanımız, yahut 
da kanun tasarısını getiren Hükümetimiz, 
bizim bu tasarının başlığında kabul 
ettiğimiz; yani eğitim, gençlik, spor ve 
sağlık hizmetleri için ayrı özel varidat 
sistemiyle, o madde içinde getirildiğine 
göre; acaba niye o madde içinde, ya
ni alkol ve alkolsüz içkilerle tütün ve tü
tün mamulleri bölümüne ilave ötmemiş 
de, buraya ayrı bir madde olarak getir
miş? Buradan bu hususları çıkarıp ora
ya monte etmeyi düşünmüyorlar mı? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Turhan Hırfanoğlu, buyurun 

efendim. 
TÖRHAN HIRFANOĞLU (Hatay) 

— Sayın Başkan, arazi taşıtlarım ülke
mizde gerek yük aracı olarak, gerekse 
binek aracı olarak kimlerin kullandığı bel
lidir. Yani, demek istediğim şudur ki, 
gerek btiniek araçlarım, gerekse yük ta
şıyan arazi araçlarını köylümüz ve çift
çimiz kullanıyor. Bunu bile bile, arazi ta
şıtlarım, 22 nci maddenin eklediği geçici 
2 nci maıdde kapsamı içine neden aldı
nız? 

Geçici 2 nci maddede, 10 yıllık sü
reyle, ve bir defaya mahsus olmak üzere, 
araçlar için ayrıca ek bir vergi getirmek
tedir. Bu ek vergiyi koymaktan amacı
nız nedir? 

BAŞKAN — Sayın Duduoğlu,* buyu
run .efendim. 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) 
— Sayın Başkan, görüşülen maddede 
«kaptıkaçtı» diye bir 'araç çeşidi var. 
Kaptıkaçtının anlaşılır bir terimle değiş
tirilmesi lazım geldiği kanısındayım. Bu 
konuda Sayın Bakan ne düşünür? 

Ayrıca «panel» ne delmektir? 

Minibüs var, midibüs ile otobüs yok. 
Minibüsü, ımidibüsten ayıran nedir. Mi
nibüs sahibiyle midibüs sahibi arasında, 
minibüs sahibi aleyhine, bizce daha az 
düzeyde gelir sahibi olduğu kanısı var
dır. Acaba midibüs sahibi korunuyor mu, 
korunmuyor mu? 

Kamyonet, minibüs, otobüs, kamyon 
treyler tarifleri bu maddeden niye çı
karılmıştır veya bu maddede neden bu
lunmuyor? Bu konuda Sayın Bakandan 
bilgi rica edeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇtN 
(Bursa) — Sayın Başkan, çok değerli 
milletvekilleri; bu üstünde görüştüğümüz, 
bir geçici madde. Sayın Genç, «5 katına 
kadar artırmayı bir geçici madde olarak 
niye1 düzenlemiyorlar?» diyor. Geçici 
maddenin geçici maddesi olmaz da onun 
için.j Bu geçici bir maddedir; geçici bir 
madde olduğu için, geçici bir maddeyle 
ilgili bir artırma yetkisini bir başka yer
de düzenlemek mümkün değil. Eğer ge
çici madde olmasaydı, o zaman, bu ar
tırma yetkisini, başka artırma yetkilerini 
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havi maddeyle tadat etmek mümkün ola
bilirdi. 

«Minibüsten başka bir şey bulamıyor 
musunuz?» diyor. Minibüsün yanında 
bir sürü şeyler sayılıyor; burada özel
likle binek otomobiller hedef alınmış
tır. 

Sayın Genç, son sorusunda, «ne şe
kilde kullanılacağı madde 40'ta ifade edi
liyor. Buradan çıkarılıp, tütünle ilgili 
olan bölüme konulamaz mı?» diyor. Tü
tünle ilgili, eğitimi gençlik, spor ve sağ
lık hizmetleri vergisi ayrı bir vergi; bu
nun yeri burası, ©u, Taşıt Alım Vergi
siyle ilgili bir hadise; bir ek taşıt alım 
vergisi, Dolayısıyla, ıbunun yeri burası. 
O, yerini bulmuşıtur, oraya koymayı dü
şünmüyoruz, 

Sayın Hırfanoğlu, arazi taşıtlarıyla 
ilgili olarak soruyor; müsaade ederseniz, 
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun ara
zi, taşıtının tarifini sizlere okuyayım: 
«Arazi taşıtı: Karayollarında yolcu veya 
yük taşıyabilecek evsafta olmakla bera
ber, bütün tekerlekleri muharrik olan 
veya olabilen motorlu taşıtlardır.» Sim
di, bu tarifin içinde olan şu gün itiba
riyle şjehirlerimizde kullanılan bütün te
kerlekleri müteharrik olabilen veya mü
teharrik olan pek çok, lüks tarife gire
cek araç var. Bunların örneklerini görü
yoruz. Burada amaçlanan bunlardır. 
Sizin kastettiklerinizi, biz dışarıda bıra
kacağız, hiç endişe etmeyiniz. Bunu, 
özel olarak düşünüyoruz ve maddede de 
«Yük taşıyanlar hariç olmak üzere...» di
ye tasrih edilmiştir, açıkça ifade edil
miştir. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Sayın Balkan, arazi aracı.» 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇIN 
(Bursa) — Efendim, arazi aracı tarif 

ediliyor. Bir lüks araç, hatta sizin Do
ğanınızdan, Kartal'ınızdan üç misli, beş 
misli fiyatlı bir arazi aracı; bu tarife gi
riyor. Dört tekeri arazi vitesli olabilecek 
şekilde araç var; 'biz, onları hedefliyoruz. 
Bilmem anlatabildim mi? 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) 
— Özür dilerim Sayın Bakan. Arazi ara
cı tarif edilirken, bizim düşündüğümüz 
tipteki arazi araçları dışında tutulacak 
diyorsunuz değil rni Sayın Bakan? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇtN 
(Bursa) — «Hariç» diyor zaten efendim; 
yük taşıımak üzere özellikle yapılanlar 
hariç efendim; madde de var. 

TURHAN HIRFANOĞLU {Hatay) 
— Tavzih için Sayın Bakan... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇIN 
(Bursa) — Bakınız ben de burada tas
rih ediyorum, açıkça söylüyorum: Zaten, 
kanun, madde metni ve burada yapılan 
görüşmelerle ve gerekçeleriyle birlikte 
bir bütün teşkil eder. 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) 
— Teşekkür ederim Sayın Bakana 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇIN 
(Bursa) — Sağ olunuz efendim. 

Bir arkadaşımız, «Panel ne demek?» 
diye sordular. Panel yerleşmiş bir tarif; 
müsaade ederseniz Motorlu Taşıtlar Ver
gisi Kanunundan okuyayım. Kanunun 
2 noi maddesinde panel şu şekilde tarif 
edilmiş: «insan veya yük taşımak mak
sadıyla imal edilmiş ve sonradan yapı
lacak herhangi bir tadille otomobil veya 
benzeri taşıt haline getirilmesi mümkün, 
arka kısmı kapalı motorlu taşıtlardır.» 
Teamül haline gelmiş, ahşılagelmiş, yer
leşmiş tabirleri kullanıyoruz, bilinmeyen 
tabirleri burada kullanmıyoruz. 
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Sayın arkadaşımız, «Niye burada 
kamyon, otobüs yok?» diye soruyorlar. 
Kamyonu ve otobüsü özellikle koyma
dık. Hep bahsediyoruz, «Kamyon, oto
büs işte bu arkadaşlarımızın ekmek tek-
nesidir» vesairedir diyerekten. Efendim, 
şimdıi, aslında burada bir ince1 husus da
ha var; bir konuşmacı arkadaşımız da 
kısaca değindi.. Bugün itibariyle, özellik
le binek otomobillerinde ve minibüslerde 
çok büyük bir izdiham var; büyük sıralar 
teşekkül etmiş vaziyette. Biz, bu bü
yük sıralar teşekkül etmiş binek otosu ve 
minibüslerden bir ek vergi almak sure
tiyle bu izdihamı dengelemek ve bura
dan bir pay almak suretiyle, alman bu 
payın millî eğitim, gençlik, spor ve sağ
lık hizmetlerinde kullanılmasını amaçlı
yoruz. Aslında, herhangi bir kesimi bir 
başka kesime tercih etm;ek istikametinde 
bir tutumumuz yok; hedef, o araçtır. 
Hedef, o araca olan talebin çok yoğun ol
masıdır ve1 çok yoğun olan bu talepten 
devletlin bir pay alması ve bu payı da 
baştan ilan ettiği bir hedefte kullanma
sıdır; o da, millî eğitim, gençlik, spor 
ve sağlık hizmetleridir. 10 yıl olarak za
man konulmuş ve geçici bir madde dü
zenlenmiştir 10 yıl içinde bu dengele
rin, talep meselelerinin bir düzene gire
ceği - yapılan hesaplara göre - varsayıl
mıştır. 

Bütün bunların ışığı •altında maddeyi 
bir kere daha değerlendirmenizi arz edi
yor, saygılar sunuyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Sayın Başkan, müsaade ederseniz çok 
küçük bir... 

BAŞKAN — Usulümüz müsait de
ğil efendim. 

HtLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Bir açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Emsal teşkil etmemek 
üzere buyurun. Yarın, böyle bir şey yap
mıştınız diye herhangi bir 'arkadaşımız 
düşünmesin. 

HİLMÎ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Hayır efendim. 

BAŞKAN — Tabiî buyurun. 
HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 

Sayın Başkan, Sayın Balkan açıklama 
getirmek kaydıyla ifade buyurdular, de
diler ki; «Minibüslerde yoğun bir ilgi 
var; biz bu ilgiyi 'bir yerde durdurup, 
daha büyük taşıt araçlarıyla..» 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCBBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Bir yerde durdurmak isteme
dik, sadece «Bu talepten pay almak isti
yoruz» dedim. 

BAŞKAN — O manada değil, ben 
öyle anlamadım Sayın Postacı.) 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Balkınız efendim, şimdi yine aynı isıtatis-
tiıkin 1987 yılı sonuçları bölümünde, 
1984, 1985 ve 1986 yıllarındaki minibüs 
talepleri veriliyor. Bunlar, 1984'te 80 697; 
1985'te 87 951 ve 1986'da ise1 97 917'dir. 
Otobüs - aynı süriede - 43 bin, 47 bin ve 
50 bindir. Yani, söylendiği gibi, minibüs
lerde çok yoğun bir izdiham var, oto
büslere bunu kaydıralım» veyahut da «Bu 
şekilde transfer yapılmasını sağlayalım» 
konusunda bazı kaimleri kollamak ve 
onların yükünü hafifletmek düşünülü
yorsa - çak iyi niyetle söylüyorum - bu 
maddeden «Minibüs» ifadesini kaldıra
lım; çünkü, midiıbüs var, otobüs var. 

Ben bu konuda itirazda bulunarak, 
konu hakikında bir kere daha düşünül
mesi ve görüşülmesi için söz istedim; 
teşekkür ederim. 

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

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
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(Bursa) — Efendim, teamüllerin dışına 
çıkıyoruz; soru müessesesi bitmiştir, ce
vaplar verilmiştir. Ben bu konuyla ilgili 
açıklamalarımı zaten yaptım Sayım Baş
kanım. 

Arz ederim, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde hakkında verilmiş önergeler 

vardır; ancak, malumualiniz her fıkra 
için 4'ten fazla önerge verilemeyeceği 
hususundaki içtüzük hükmünü nazarı 
itibara almak suretiyle, geliş sırasına gö
re 4 önergeyi işleme koyacağız. Bu se
beple, Hatay Milletvekili Sayın Öner 
Miski ve arkadaşlarının vermiş olduğu 
önergeyi işleme koyamıyacağız. 

Teşekkür ederim. 
Önergeleri okutmaya başlıyorum; bi

rindi önergeyi okutuyorum efendim: 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 19 sıra sayılı yasa 
tasarısının 22 nci maddesinin tasarı met
ninden çıkarılmasını saygılarımızla arz 
ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 
Ali Uyar 

Hatay 
Fuat Erçetin 

Edirne 
Gürcan Ersin 

Kırklareli 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu
yorum;: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 19 sıra sayılı Ka
nun Tasarısının 22 nci maddesi ile Fi

nansman Kanununa eklenen geçici 2 ncı 
(maddenin, ikinci fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmjesini arz ve teklif ede
riz. 

Abdulkadir Aksu 
Gaziantep 

Ali Talip Özdemir 
Konya 

İsmet Oktay 
Eskişehıir 

Hükrnet Bieentürk 
İçel 

Galip Demire! 
Malatya 

Tevfik Ertürk 
Ankara 

«Ek Taşıt Alım Vergisinin matrahı 
3065 sayılı Kaitaıa Değer Vergisi Kanu
nu gereğince, Katma Değer Vergisi mat
rahını oluşturan unsurlardan teşekkül 
eder. Ek Taşıt Alım Vergisinin nispeti 
yüzde 12'dir. Bakanlar Kurulu bu nis
peti yansıma kadar indirmeye; bir katına 
kadar artırmaya; taşıtların yurt içinde 
•imal edilmesine veya yurt dışından ithal 
edilmesine göre, ya da taşıtların teknik 
özellikleri itibariyle, bu hadler içinde 
farkMaştınmaya yetkilidir.» 

Gerekçe : Ek (taşıt alım vergisinin, 
bu vergiye tabi taşıtları kullanım ama
cıyla ithal edenler ile yurt içinde imal 
edilen veya yurt dışından ithal edilen 
taşıtları ilk defa iktisap edenler ödeye-
ceklerdir.ı Bu verginin, taşıtların gerçek 
değerlerinin kavranması bakımından, 
maktu tarife yerine değer esasına göre 
vergilendiren bir sisteme bağlanması uy
gun olacakta^ 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu
yorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan ve özeılliiklie emek
li, dul ve yetimler çalışan ttüm emekçile
re yani kısacası halikımıza Anayasanın 
ilgili amir hükmüne karşın en küçük 
ıbir farklı gözetim getirmeksizin dolaylı 
yoldan 'ağır vergi yükü yükleyen yasanın 
22 nci maddesi 1318 sayılı Finansman 
Kanununa taşıt ataı vergisi 'ile ilgili hü
kümlerden sonra gelmek üzere şu geçici 
ikinci maddeyi eklemiştir: 

Geçici Madde 2. — Bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren on yıl 
süre ilje geçerli olmak üzere otomobil, 
kaptıkaçtı, panel, 'arazi taşıtı münhasıran 
yük taşımak maksadı lile imal edilenler 
hariç ve miinibüskrin, fabrika anabayii, 
bölge bayii, yetkili satıcı, acenta satıcı 
ve motorlu araç tticareti yapanlardan, fa
tura veya benzeri belgeler ile ilk iktisa
bı veya yurt dışından ithali, bir defaya 
mahsus olmak üzere, ek taşıt alım ver
gisine tabidir.» 

22 nci maddeye bağk geçici madde
nin yasadan ıtamamen çıkarılmasını arz 
ederiz. 

Saygılarımızla. 

Tufan Doğu 
Muğla 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

Özer Gürbüz 
Sinop 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu
yorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan ve emekli, dul ve 
yetimler başta olmak üzere emeğiyle1 ge
çinen ve çalışan tüm emekçüsere büyük 
yükler getiren dolaylı vergi yasası 22 
nci madde ile 1318 sayılı Finansman 
Kanununa taşıt alım vergisi 'ile ilgili 
hükümlerden sonra gelmek üzere yeni 
yükler getiren aşağıdaki geçici ikinci 
maddenin birinci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesıinıi öneririz: 

Geçici Madde 2. — (Birinci fıkra) Bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren on yıl süreyle geçterli olmak üze
re, otomobil, kaptıkaçtı, panel ve mini
büslerin, fabrika, anabayi, bayii, böl
ge bayii, yetkili satıcı, acenta, satıcı ve 
motorlu araç ticareti yapanlardan fatu
ra veya benzeri belgeler ile ilk iktisabı 
veya yurt dışından ithali bir defaya mah
sus olmak üzere ek taşıt alım vergisine 
tabidir. 

Arz ederiz. 

Kenan Sönmez 
İstanbul 

Özer Gürbüz 
Sinop 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Tufan Doğu 
Muğla 

Cumhur Keskin 
Hakkâri 

Orhan Veli Yıldırım 
Tunoelii 

Kenan Süzer 
Tokat 
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Türlkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığının 19 uncu 
ssra sayısında yer alan söz konusu yasa
nın, işçiler, köylüler başta olmak üzere; 
dul, emekli ve yetimlere, özcesi, tüm ça
lışan halk kitlelerine dolaylı ve ağır ver
gi yükü getirdiği, 'biz ımuhaMet millet
vekilleri kadar öyle zannediyoruz İki, ik
tidar partisine bağlı değerli milletvekille-
rimizin de takdirlerindedir. Mükelleflere 
ve yurttaşa yük yük üstüne yük geti
ren bu yasanın 22 nci maddesiyle 1318 
sayılı Finansman Kanununa Taşıt Alım 
Vergisiyle ilgili bükümlerden sonra getiri
len geçici 2 nci madde ile bazı insanla-
tımıza getirilen yükler yetmiyormuş gi
bi yeni bir yük daha getirmektedir. 22 
nci maddede yer alan geçici maddenin 
birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş-
tMlmesiıni öneririz. 

Geçici Madde 2. — (Birinci fıkra) 
Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren beş yıl süreyle geçerli olmak üze
re, otomobil, kaptıkaçtı, panel, arazi 
taşıtı, (münhasıran yük taşımak maksa
dıyla imal ©dilenler Ihariç) ve minibüsle
rin, fabrika, ana ıbayii, bayi, bölge ba
yii, yetkili satıcı, acenta, satıcı ve mo
torlu araç ticareti yapanlardan fatura 
veya benzeri belgeler ile ilk iktisabı ve
ya yurt dışından ithali, bir defaya mah
sus olmak üzere ek taşıt 'alım vergisine 
tabidir. 

Arz ederiz. 

Tufan Doğu 
Muğla 

Kenan Sönmez 
İstanbul 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

M. Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Öner Miski 
Hatay 

Türkiye Büyüik Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan yasa iktidar par
tisi, öyle zannediyoruz ki bizim kadar, 
iktidar partisine mensup değerli millet
vekillerinin de takdirinde olduğu gibi, 
Türkiye'ıde yaşayan tüm insanlara dolay
lı olarak 1 trilyonluk bir vergi yükü ge-
tirmjöktedir. 

Oysa fci Anayasamızın ilgili maddesi 
«Herkesin kazandığı oranda vergilendiril
mesi» amir hükmünü taşımaktadır. Her 
şeyden önce bu yasa ve içeriği ile Ana
yasaya aykırı bir görüntü vermektedir. 
Bu hakkıımızı yasanın yürürlüğe girme
sinden sonra saklı tutarak, yetkili ma
kamlar nezdinde gerekli itiraz girişimle
rinde .'bulunacağımızı bildirir ve yasa
nın 22 nci maddesinin 'birinci fıkrası ile 
ilgili değişiklik önerimizi saygıyla suna
rız. 

«Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren 5 yıl süre ile geçerli olmak 
üzere, otomobil, kaptıkaçtı, panel ve 
minibüslerin, fabrika, anabayi, bayi, böl
ge bayii, yetkili satıcı, acenta, satıcı ve 
motorlu araç ticareti yapanlardan, fatu
ra veya benzeri belgeler ile İlk iktisabı 
veya yurt dışından ithali, bir defaya 
mahsus otaıak üzere, ek taşıt alım vergi
sine tabidir. 

Tufan Doğu 
Muğla 

Veli Yıldırım 
Tunceli 

Kenan Süzer 
Tokat 
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M. Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Öner Miski 
Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığıma 

Görüşülmekte olan «Eğitim, Gençlik, 
Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin 
İhdası i e 3074 sayılı Akaryakıt Tüke
tim Vergisi Kanunu, 197 sayılı Motorlu 
Taşıtlar 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 Hüküm
ler Eklenmesinle Dair Kanun Tasarısı
nın» 22 nci maddesinin birinci fıkrası
nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz., 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Fuat Erçetin 
Edirne 

Kâzım Ulusoy 
Amasya 

Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Kenan Sönmez 
İstanbul 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Öner Miski 
Hatay 

M, Kemal Duduoğlu 
Hatay; 

«GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanu
nun yürürlüğe' girdiği tarihten itibaren 
10 yıl süre ile geçerli olmak üzere, oto

mobil, kaptıkaçtı, panel, arazi taşıtı 
(münhasıran yük taşımak maksadı ile 
imal ©dilenler hariç) ve minibüslerin, 
fabrika, amabayi, bayi, bölge bayii yet
kili satıcı, acenta, satıcı ve motorlu araç 
ticareti yapanlardan, fatura veya benzeri 
belgeler ile ilk iktisabı veya yurt dışın
dan ithali, bir defaya mahsus olmak 
üzere ek taşıt alım vergisine ttabidir» 
fıkrasından «minibüslerin» ibaresinin çı
karılmasını, fıkranın bu değişiklikle 
maddede yerini almasını arz ve teiklif 
ederiz. 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık sı
rasıyla yeniden okutup işleme koyaca
ğız. 

Sayın Kamer Genç ve arkadaşları
nın önergesi ile Tufan Doğu'nun öner
gesi aynı niteliktedir; maddenin metin
den çıkarılmasını teklif eden önergedir, 
bu itibarla ikisini birlikte okuyup, tek 
bir işleme tabi tutacağız. 

Buyurun efendim. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 19 sıra sayılı ya
sa tasarısının 22 nci maddesinin tasarı 
metninden çıkarılmasını saygılantmızla 
arz ederiz. 

Kamer Genç 
(Tunceli) ve 'arkadaşları 

22 nci maddeye bağlı geçici 2 nci 
maddenin yasadan tamamen çıkarılması
nı arz ederiz. 

Tufan Doğu 
(Muğla) ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor 
mu?... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLI İLHAN AŞKİN (Bur
sa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor 
mu?... 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇÎN 
(Bursa) — Katılmıyoruz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, önergemle ilgili açıiklama yap
mak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyanın Sayın Genç. 
Sayın Kamer Genç, konuşana süreniz 

beş dakikadır efendimi 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Başkan, değerli üyeler; Sayın Başkanı
mızın gerçekten güzel idaresinden dola
yı ben de kendisine çok teşekkür ede
rim; çok sakin ve dostluk 'havası için
de kanun tasarısının müzakeresine de
vam ettiğimiz İçin de mutlu oluyorum. 

Değerli arkadaşlar, ıbiz bu madde-' 
nin tasarı metninden çıkarılmasını niye 
istedik?... Biraz önce, madde üzerinde 
konuşma imkânını bulamadığımız için, 
önergemizle ilgili olarak fikirlerimizi 'be
yan etmek istiyoruz. 

Değerli arkadaşlar, Hükümetimiz, 
Özellikle ANAP 'İktidarı, nedense, Tür
kiye'nin bütün harcamalarını nakliye va
sıtalarının üzerine yüklemek istemekte 
ve neredeyse, bunun dışında hiçbir ver
gi bilmemektedir. 

Biraz önce de soru sorarken size söy
ledim: Bir minibüsü ele alalım. Eğer, Hü
kümet yetkisini kullanırsa 'bundan 5 mil
yon lira Taşıt Alım Vergisi alacak, ar
kasından da yine yetkisini kullanırsa 
5 milyon lira da Ek Taşıt Alım Vergisini 
alacak, 10 milyon lira; icabında değeri 
5 milyon lira olan bir Serçe arabadan 
10 milyon lira vergi alacak, öte taraf
ta lüks hayat içinde yaşayan vatandaş
tan vergi almayacak... Yani, bu, vergilen
dirmede çok basit bir yoldur. 

Biz burada birtakım kanunları çıka
rırken, yasama faaliyetinde bulununken, 
bana göre, bağlı yetki içindeyiz; yani 

burada istedıiğimiz şekilde, lâyüsel, bir 
kanun çjkaramayız. 

•Bağlı yetkimiz de şuradan kaynaklan-
maktadır: Yasama faaliyetleri Anayasada 
belirtilen genel ilkeler çerçevesinde yeri
ne getirilir. Nedir bu genel ilkeler?... 

Verginin hangi şekilde getirileceği 
Anayasamızın 73 üncü maddesinde açık 
ve seçik belirtilmiştir., Bu maddede 
«Herkes, kamu giderlerini karşılamak 
üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle 
yükümlüdür,j 

Vergi yükünün adaletli ve dengeli 
dağılımı, maliye politikasının sosyal ama
cıdır» denilmektedir. 

Konu olarak, kalkınmada öncelikli 
yörelerdeki bir insanı ele alalım. Oradaki 
insanlar, işsiz güçsüz insanlar. Adam, 
kendisinin ve ailesinin maişetini temin 
etmek için bir minibüs almaya mecbur
dur ve bunun şehirle ilçe arasında çalış
tırır. Siz, daha başlangıcında ondan 10 
milyon Ira vergi alırsanız, artık bu ada
mın yaşama hakkım tehlikeye sokar
sınız. Bu adam bir minibüse 10 milyon 
lira verecek, ondan sonra bu minibüsü
nü çalıştıracak, bundan para kazanacak, 
ailesini geçindirece'k. Arkadaşlar, gerçek
ten biraz insaf; «İnsaf, dinin yarısıdır» 
derler. Yani, lütfen, bu kadar insafsızca 
'kanunları getirip de insanları bu kadar 
mağdur etmeyelim. 

(Sayın Bakanımız, «Otomobil» diyor. 
Türkiye'de insanlar niye otomobile para 
yatırıyorlar? Otomobil fabrikaları ayda 
üç defa zam yapıyor; siz, «Liberal eko
nomi gereği» diyorsunuz. Hesabınıza 
geldiği zaman liberalsiniz, hesabınıza gel
diği zaman da müdahalecisiniz; ama bu
na hiç müdahale etmiyorsunuz. 

Arkadaşlar, ne değişiyor ki, bir oto-
mobİT fabrikası ayda üç defa ve hem de 
yüzde 15 seviyesinde zam yapıyor? Bun-
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lar, durup dururken fiyatları artırıyorlar, 
vatandaş da, parası bankada aşınmasın 
diye bir otomobile yatırmak için, oto
mobil fiyatı fabrikada 5 milyon lirayken 
sıraya giriyor ve sırası geldiğinde 15 mil
yon İra ödeyerek fabrikadan otomobili 
satın alıyor; arkasından da 10 milyon 
lira kadar böyle" vergiler geliyor - ben 
asgarî seviyeden alıyorum - ve ne olu
yor? Vatandaş da şaşkın hale dönüyor. 

Değerli arkadaşlar, o 'halde, bu kadar 
gayri adil, insanlara sıkıntıya sokan, in
sanların yaşamını sıkıntıya sokan ve özel
likte dar ve az gelirli insanların yaşama 
haklarını telinden alan bu kanunları bu
raya getirmeyelim, bunları (kabul etme
yelim. Vergiyi başka sahalardan alalım, 
Türkiye'de vergi alınacak o kadar çok 
saha var ki, arkadaşlar. Şimdi siz, 5 mil
yon dirlik blir Serçe marka otomobilden 
de 10 milyon lira vergi alacaksınız, Sayın 
Başbakanımızın 150 milyon liraya al
dığı BMW marka otomobilden de 10 mil
yon lira vergi 'alacaksınız... Hani bunda 
sosyal adalet arkadaşlar? Bu memlekette 
sosyal adalet denilen bir şey var. Anaya
samızın başında, «Türkiye Cumhuriye
ti, sosyal bir devlettir» deniyor. Yine 
Anayasamızın 73 üncü maddesinde, ver
ginin hangi ilkeler çerçevesinde alınaca
ğı belirtiliyor^ 

Türkiye'de lüks sınıfa giren o kadar 
büyük araba var ki; 200 milyon liralık 
Mercedes var arkadaşlar. 200 milyon li
ralık Mercedesten - getirilen bu hadler 
çerçevesinde - milyon liralık vergi aldı
ğınız zaman, yüzde yarım vergi almış 
oluyorsunuz; 5 milyon liralık Serçe tipi 
arabadan da yine 1 milyon lira vergi al
dığınız zaman yüzde 20 vergi almış olu
yorsunuz. Bu, hangi vergi mantığı ve ku
ralıdır ki, bu şekilde hareket ediliyor ar
kadaşlar? 

Maktu vergilerin zamanı geçti; bili
yorsunuz geçmişte kaldı artık. Çağımız
da, hele, özellikle geri kalmış ülkelerde, 
enflasyonun üç rakamlı boyutlara var
dığı bir dönemde, maktu vergilere gerek 
de yok. Sayın Hükümet böyle bir vergi 
alıyorsa, hiç olmazsa nispî bir vergi al
sın, «Arabanın değerinin yüzde l'i ka
dar vergi alınır» desin ki, sosyal adalet 
ilkesi çerçevesi içerisinde tahsil edilen 
bir vergi durumuna gelsin bu. 

• Ben, hakikaten anlayamıyorum; 200 
milyon liralık bir arabadan da 1 milyon 
lira, (Hükümet yetkilerini kullanırsa, 10 
milyon lira) 5 milyon liralık arabadan 
da yine 1 milyon lira (Hükümet, yetkisini 
kullanırsa 10 milyon lira) vergi alacak... 
Bu olacak şey değil. 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz dol
muştur efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ta-' 
mam Sayın Başkanım. 

Ben sizden rica ediyorum, bu gayri 
adil, bu haksız vergileri ve bu şekil
deki bir verginin Yüce1 Meclisin tasdi-
fcindten geçmesini engelleyelim, şu madde
yi tasarı metninden çıkaralım. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efen

dim. 
Maddenin tasarı metninden çıkarıl

masına dair önergeleri oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler...; 
Önergeler reddedilmiştir. 

ı Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan ve emekli, dul ve 
yetimler başta olmak üzere emeği ile ge
çinen ve çalışan tüm emekçilere büyük 
yükler getiren dolaylı vergi yasası 22 nci 
maddesi ile, 1318 «ayılı Finansman Ka
nununa Taşıt Alım Vergisiyle ilgili hü-
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kümlerden sonra gelmek üzere yeni yük
ler getiren aşağıdaki geçici 2 nci mad
denin birinci fıkrasınla aşağıdaki şekilde 
değiştkilmessini öneririz. 

GEÇİCİ MADDE 2. — (Birinci fık
ra) bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren 10 yıl süre İle geçerli olmak 
üzere, otomobil, kaptıkaçtı, panel ve 'mi
nibüslerin, fabrika, anaibayi, bayii, bölge 
baytili, yetkili satıcı, aoenta, satıcı vje mo
torlu araç ticareti yapanlardan, fatura 
-veya benzeri belgeler üe ilk iktisabı veya 
yurt dışından ithali bir defaya mahsus 
olmak üzere ek taşıt alım vergisine ba-
bidir. 

Yusuf Kenan Sönmez 
.(İstanbul) ve arkadaşları 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ka
tılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİUİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyor Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
IMALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇ1N 
(Bursa) — Katılmıyor. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığının 19 sıra 
sayısında yer alan söz konusu yasamn, 
işçiler, köylüler başta olmak üzere; dul, 
emekli ve yetimlere, özcesi tüm çalışan 
halk kitlelerine dolaylı ve ağır vergi yü
kü getirdiği, biz, muhalefet milletvekille
ri kadar öyle zannediyoruz ki, iktidar 
partisine bağlı değerli mâletvekillerimizin 
efe takdirlerindedir. Mükelleflere ve yurt
taşa yük üstüne yük getiren bu yasanın 

22 nci maddesiyle 1318 sayılı Finans
man Kanununa Taşıt Alım Vergisi ile 
ilgili hükümlerden sonra getirilen geçici 
ikinci madde ile bazı insanlarımıza ge
tirilen yükler yetmiyormuş gibi yeni bir 
yük daha getirmektedir. 22 nci maddede 
yer alan geçici maddenin birinci fıkra
sının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
öneririz. 

Geçici Madde 2. — (Birinci Fıkra) : 
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 5 yıl süre ile geçerli olmak üze
re otomobil, kaptıkaçtı, panel, arazi ta
şıtı (münhasıran yük taşımak maksadıy

la imal edilenler hariç) ve minibüslerin 
fabrika, anabayi, bayi, bölge bayii, yet
kili satıcı, acenta, satıcı ve motorlu araç 
ticareti yapanlardan fatura veya benzeri 
belgeler ile ilk iktisabı veya yurt dışın
dan ithali, bir defaya mahsus olmak üze
re, ek taşıt alım vergisine tabidir. 

Tufan Doğu (Muğla) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye ka
tılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Komisyon katılmıyor Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇÎN 
(Bursa) — Katılmıyor efendim. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan yasa iktidar par
tisi öyle zannediyoruz ki, bizim kadar 
iktidar partisine mensup değerli millet
vekillerinin de takdirinde olduğu gibi 
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Türkiye'de yaşayan tüm alışanlara dolay
lı olarak 1 trilyonluk bir vergi yükü ge
tirmektedir. 

Oysa ki, Anayasamızın ilgili madde
si «Herkesin kazandığı oranda vergilen
dirilmesi» amir hükmünü taşımaktadır. 
Her şeyden önce bu yasa, bu içeriği tiRe 
Anayasaya aykırı bir görüntü vermekte
dir. Bu hakkımızı yasanın yürürlüğe gir
mesinden sonra saklı tutarak, yetkili ma
kamlar nezdinde gerekli itiraz girişimle
rinde bulunacağımızı bildirir ve yasanın 
22 ne! maddesinin birinci fıkrasıyla il
gili değişiklik önerimizi saygı ile suna
rız. 

«Bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren 5 yıl süre ile geçerli ol
mak üzere, otomobil, kaptıkaçtı, panel 
ve minibüsleriln, fabrika, anabayi, bayi, 
bölge bayii, yetkili satıcı, acenta, satıcı 
ve motorlu araç ticareti yapanlardan, fa
tura veya benzeri belgeler ile ilk iktisabı 
veya yurt dışından ithali, bir defaya 
mahr.us olmak üzere, ek taşıt alım ver
gisine tabidir.» 

Kenan Süzer (Tokat) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu 
efendim?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKÎLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇlN 
(Bursa) — Katılmıyor. 

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 th-

dası ile 3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim 
Vergisi Kanunu, 197 Saydı 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 Tasa
rısının 22 nci maddesinin birinci, fıkra
sının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Salih Sümer (Diyarbakır) 
ve arkadaşları 

22 nci Madde : 
Geçici Madde 2. — Bu Kanunun yü

rürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 yıl 
süreyle geçerli olmak üzere, otomobil, 
kaptıkaçtı, panel, arazi taşıtı (münhası
ran yük taşımak maksadıyla imal edi
lenler hariç) ve minibüslerin, fabrika, 
anabayi, bayi, bölge bayii, yetkili satı
cı, acenta, satıcı ve motorlu araç ticaretil 
yapanlardan fatura veya benzeri belgeler 
ile ilk iktisabı veya yurt dışından ithali, 
bir defaya mahsus olmak üzere ek taşıt 
alım vergisine tabidir fıkrasındaki, «Mi
nibüslerin» ibaresinin çıkartılmasını, fık
ranın bu değişiklikle maddede yerini al
masını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

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

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇlN 
(Bursa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 
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Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 19 sıra sayılı Ka

nun Tasarısının 22 nci maddesi ile Fi
nansman Kanununa eklenen geçici 2 nd 
maddenin ikinci fıkrasında aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Abdulkadir Aksu (Diyarbakır) 
ve arkadaşları 

«Ek Taşıt Alım Vergisinin matrahı, 
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanu
nu gereğince, Katma Değer Vergisi" mat
rahını oluşturan unsurlardan teşekkül 
eder. Ek Taşıt Alım Vergisinin nispeti 
yüzde 12'dir. Bakanlar Kurulu bu nispe
ti yarısına kadar indirmeye; bir katına 
kadar artırmaya; taşıtların yurt içinde 
imal edilmesine veya yurt dışından ithal 
edilmesine göre, ya da taşıtların teknik 
özellikleri itibariyle, bu hadler içinde 
farklılaştırmaya yetkilidir.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu 
efendim?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKÎLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Sayın Başkan, Komisyon yeter sa
yısı olmadığından katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum, Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmiştir. 

Efendim, maddenin fıkralarının ayrı 
ayrı oylanmasına dair Sayın Fuat Atalay 
ve arkadaşlarının bir önergesi vardır, 
okutup, Yüce Meclisin onayına sunaca
ğım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına ' 

Görüşülmekte olan «Eğitim, Gençlik, 
Spor ve Sağlık Vergisinin İhdası ile 3074 

sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu, 
197 Saydı Motorlu Taşıtlar Vergisi Ka
nunu, 1318 Sayılı Finansman Kanunu, 
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 Tasarısının çerçeve 22 nci 
maddesine bağlı geçici 2 nci maddesi, 
birden çok fıkradan oluşmaktadır. 

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

M. Tahir Köse 
Amasya 

Tufan Doğu 
Muğla 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

A. Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Erol Güngör 
İzmir 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Kenan Sönmez 
İstanbul 

Kâzım Ulusoy 
Amasya 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Rıza Ilıman 
Çorum 

M. Adnan Ekmen 
Mardin 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

İbrahim Aksoy 
Malatya 

Erdal Kalkan 
Edirne 
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Neccar Türkcan 
İzmir 

Eşref Erdem 
Ankara 

M. Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Kenan Süzer 
Tokat 

Ali Uyar 
Hatay 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

BAŞKAN — Komisyon katıhyor mu 
efendim?.. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (İstan
bul) — Sayın Başkan, çoğunluk yoktur; 
yoklama yapılmasını istiyoruz. 

(SHP sıralarından 10 milletvekili aya
ğa kalktı) 

BAŞKAN — Peki, isimleri yazalım 
efendim. 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Sayın Başkan, daha oylamaya geçmedi
niz. 

BAŞKAN — Oylamaya geçmek üze
reyken, arkadaşlar yoklama istediler. 
(Gürültüler) 

Efendim, Başkanı çok methetmlşti-
niz de; «Arkadaşlar herhalde yoklama 
yapılmasını istemeyecek» dedim; ama, 
istediniz. 

Yoklama isteyen arkadaşlarımızın bu
rada olup olmadığını kontrol ediyorum: 

Sayın Sönmez?.. Burada. 
Sayın Duduoğlu?.. Burada. 
Sayın Erdem?., Burada. 
Sayın Miski?.. Burada. 
Sayın Ünal?.. Burada. 
Sayın Köse?.. Burada, 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKtLl İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

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

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

Madde hakkındaki müzakereler ta
mamlanmış olup, kabu* ettiğiniz değişik
lik istikametinde... 

Say m Ali Şahin?.. Burada. 

Sayın Türk?.. Burada. 

Sayın Hikmet Çetin?., Burada. 

Sayın Kenan Süzer?.. Burada. 
Y'oklama isteyen üyelerin sayısı kifa

yet ediyor. 

Yoklamaya başlıyoruz. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yoklamadan sonra ge
lenler, lütfen, geldiklerini tevsik eden ya
zılarını hemen göndersinler. 

Yetersayımız vardır, müzakerelere de
vam ediyoruz. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, kaç kişi var? 

BAŞKAN — 160'ın üzerinde efen
dim. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Komis-
yondakiler de dahil mi Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Hayır, dahil değil efen
dim, 

II. — YOKLAMA 
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III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLİ 
DİĞER İŞİ 

1. — 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 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) (Devam) 

BAŞKAN — Müzakeresi tamamlanan 
22 nci maddeyi, Yüce Heyetinizin kabul 
ettiği değişiklikle beraber oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
22 nci madde kabul edilmiştir, 

23 üncü maddeyi okutuyorum : 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 
İlgili Değişiklikler 

MADDE 23. — 193 Sayılı Gelir Ver
gisi Kanununa, aşağıdaki mükerrer 18 in
ci madde eklenmiştir. 

«PTT Acentalarında Kazanç İstisnası 
MÜKERRER MADDE 18. — PTT 

acentalığı faaliyetinden elde edilen ka
zançlar, gelir vergisinden müstesnadır. 
Bu kazanç istisnasının, bu Kanunun 94 
üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle 
ödenecek vergiye şümulü yoktur.» 

BAŞKAN — Madde hakkında, Sa
yın Tallip Özdemir söz istemişler. 

KENAN SÜZER (Tokat) — Sayın 
Başkan, grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Grup adına yetki belge
niz var mı efendim?.. 

kXE KOMİSYONLARDAN GELEN 
: (Devam 

KENAN SÜZER (Tokat) — Var 
efendim, 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Ben 
de grup adına söz istiyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Peki. 
SHP Grubu adına, Sayın Kenan Sü

zer; buyurun efendim. 
Sayın Süzer, süreniz 10 dakikadır. 
SHP GRUBU ADINA KENAN SÜ

ZER (Tokat) — Teşekkür ederim Sayın 
Başkanım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili ar
kadaşlarım; Yüce Meclis, üç dört gündür 
bir yasa önerisi üzerinde gerçekten yo
ğun bir çalışma içerisinde bulunmakta
dır. Bir dileğimizi söylemek istiyorum : 

«İcraatın İçinden» Programında, Sa
yın Başbakan, icraatlarını, elindeki kalem
le ve neredeyse, vatandaşın gözüne dürte 
dürte anlatmaya çalışıyor. Dileğimiz o ki, 
Anavatan Partisi Grubu ve diğer parti 
grupları adına üç dört gündür yapılan 
çalışmaları da, «İcraatın içinden» Prog
ramında, yine aynı üslupla; nasıl vergi 
getirdiklerini, vergi getirmek için nasıl 
çalıştıklarını da anlatsınlar ve vatandaş, 
devletin televizyonundan, kendisine na
sıl vergi konulduğunu, cebindeki para
ların bir gecede, beş gecede bu cansipera
ne çalışmayla nasıl alındığını da görsün, 
bilgilensin. Demokrasimiz için de daha 
iyi olur düşüncesiyle, bu mütevazı isteği
mizin, hiç değilse bu yönü ile kabul edil
mesini istiyoruz. Vatandaşın gırtlağına na
sıl çöküklüğünün bilinmesinde yarar ol
duğu düşüncesindeyiz. 

Ayrıca, değerli arkadaşlarımı vergi 
gibi büyük bir olayın, gece yarıları
na kadar çalışmakla çıkarılması son de-
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rece sakıncalıdır. Şunun için : Vatanda
şın sabah kalktığı zaman, kendisinin ce
binden ne kadar para çıktığını aniden öğ
renmiş olması, kendisinde bir şok etkisi 
de yapar. Onun için, vergi yasalar, ka
muoyunda uzun uzadıya tartışılmalı ve 
bu vergilerle toplanan paraların nereye 
harcanacağı, nasıl kullanılacağı vatandaş 
tarafından bilinmeli, vatandaş bilgilendi
rilmeli ve bir kamuoyu oluşturulmalıdır. 

Şimdi, 'bu yasa tasarısı üç dört gün
dür Yüce Mecliste kıyasıya diyebileceği
miz mücadele ile çıkarılmak isteniyor. 
Aceleye getirmek suretiyle, gece yarıları
na kadar çalışarak - cumartesi ve pazar 
günleri de dahil - vergi koymak; sanki 
uğraşacak, yapacak ve bu kadar zamanı
mızı harcayacak başka bir konu yok
muşçasına, vatandaşı şök etkisinde bırak
mak, hiç de doğru bir hareket değildir 
düşüncesindeyiz. 

Şimdi, bir de şu hususu Hükümetten 
sormak gerekir diye düşünüyoruz : El
bette, Hükümetin bir eğitim ve sağlık po
litikası vardır; o politikasını uygulamak 
için de, Hükümet Programındakine uy
gun, bütçesinde yeterli ödenekleri koymuş
tur. Hükümet, yeni bir proje mi hazırla
mıştır ki, kendisine ek imkânlar aramak
tadır? Eğitim politikasında, sağlık po
litikasında bununla ne gibi bir değişiklik 
olacak? Nasıl 'bir program hazırlamış
tır ki; 'buna, mevcut bütçenin imkânları 
yetmemiş de, yeni bir vergi ile 700 mil
yar liralık bir imkân istemektedir? 

Aslında bu, 700 milyar liralık bir im
kân da değil; Hükümete 10 katına kadar 
artırma yetkisi verildiğine göre, 7 trilyona 
kadar varan bir para, ne zaman çıkaca
ğı belli olmayan bir Hükümet kararıyla 
artırılabilecek ve vatandaşın cebinden alı
nabilecek durumda. 700 milyarlık bu ver
gi paketi içerisindeki bir hükümle Hü

kümete, çok büyük bir oranda (10 katı
na kadar) artırma yetkisi vermek ve bunu 
7 trilyona kadar çıkarmak: vergi boyutu
nu geçmiş, kanunu vergi kanunu olmak
tan çıkarmış ve yetki kanunu biçimine, 
şekline dönüştürmüştür. 

Değerli arkadaşlarım, bu kadar büyük 
meblağlarda bir yük getirildiği zaman, 
Yüce Meclisteki tüm partilerin, konuyu 
sosyal yönleriyle de incelemesi gerekir. 
Değerli milletvekili arkadaşlarımızın par
ti düşüncelerinden de ayrılarak, geldikle
ri yeri, oradaki vatandaşlarımızın du
rumunu değerlendirerek oy vermeleri, 
ancak vicdanî bir rahatlık sağlayabilir. 
Aksi halde, düşüncesinin aleyhine oy ver
mek gibi bir durumda kalınır ki, bunu da 
hiçbir değerli arkadaşımız yapmaz sanı
yorum. 

Zaten bozulmuş olan gelir dağılımını 
daha da bozucu bir hale sokmak ve «Alt
ta kalanın canı cılksın» politikasını izle
mek, altta kalan çok geniş halk yığınla
rında, muhakkak ki, çok büyük sosyal 
olaylara da sebep olabilir. İyi düşünmek 
gerekir; bu halk bizim halkımız, bu, üze
rine yük bindirdiğimiz vatandaşlarımız, 
seçimlerde oy veren ve bizleri buraya gön
deren insanlar. 

Bakın Anavatan Partisi grubundaki ya
pılan yoklamalar da onu gösteriyor ki, 
ancak 3-5 kişiyle Mecliste çoğunluk sağ
lanabiliyor. Elbette ki, vatandaşa böyle 
'bir yük yüklemekle hiç kimsenin gönlü 
rahat olmaz; yalnız, getirilen yasalarda 
Hükümete bu kadar yetki vererek çok 
büyük meblağlarda ve çok çeşitli alan-
'larda geniş bir zam furyasını yeniden 'baş
latabilecek biçimde bir vergi getirmek, 
sanıyorum, hiç kimsenin istemeyeceği bir 
olay olmalı. 

Eğer, yasalar, sayın milletvekillerinin 
çok içten davranışlarıyla çıkmaz ise ve 
büyük bir şevk ve heyecanla kabul edil-
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mez 'ise, o yasa, zaten doğuştan sakait 
demektir, benimsenmiyor demektir ve ge
niş halk kesiminde hoşnutsuzluk, huzur
suzluk çıkaracak nitelikte demektir. Ben, 
Yüce Meclisin, bu dört beş günlük çalış
ma süresi içerisinde çok büyük şevkle, 
heyecanla ve iyi niyetli yaklaşımlarla bu 
yasa tasarısını çıkarmadığım huzurunuz
da söylemek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, zam gibi, vergi 
gibi olaylar, gerçekten iyi şeyler değildir. 
Mutlaka, devlet çarkının dönmesi için 
birtakım imkânlara da ihtiyaç Vardır; 
fakat, bu iki dengeyi çok iyi korumak zo
rundayız. pevletin zenginleşmesi uğru
na geniş halk kesimlerini son derece 
yoksullaştırma yöntemi, elbette ki, kanun 
yönünden de, bizler yönünden de Yüce 
Meclisin yapltığı iş yönünden de sakınca
lıdır. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümet, zam 
ve vergi kısırdöngüsüne düştü, zam ya
pıyor, peşinden aynı maddelere vergi ge
tiriyor; akaryakıt örneğinde olduğu gibi, 
otomobili örneğinde olduğu gibi... Zanne
diyor ki, akaryakıt fiyatı arttığı zaman, 
yalnız onu kullanan topluma yansıya
cak; halbuki, akaryakıt gibi temel tüketim 
maddeleri diğer yönlere de amnda yan
sır, ayakkabınızdan elinizdeki tarağa ka
dar her şeye yansır ve tüm tüketim 
maddeleri otomatik olarak kendini ona 
göre ayarlar ve düzenler. O bakımdan, 
Hükümetin, vergi ve zam kısırdöngüsün
den bir an önce kurtulması ve hangi po
litikayı izleyecekse, onu da netleştirmesi 
gerekir ki, vatandaşlarımız, akşam yattığı 
zaman bildiği fiyatların sabah kalkınca 
hangi durumda olduğunu görüp şaşırma-
sınlar. IBöyle birtakım olaylar, böyle bir
takım birikimler, toplumda huzursuzluk 
yaratır. 

Değerli arkadaşlarım, dünya tarihin
de çok büyük olaylar, işte buna benzer, 

vergi ve zam gibi küçük birikimlerin so
nucunda meydana çıkmıştır ve dünya ta
rihini değiştirecek büyük olaylar, ge
nellikle ekmek fırınlarının önünde baş
lamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Süzer, süreniz 
dolmuştur, lütfen bitirelim efendim. 

KENAN SÜZER ((Devamla) — Bağ
lıyorum Sayın Başkanım. 

Şöyle bir söz vardır ve bunu hiç ak
lımızdan çıkarmamamız lazım gelir diye 
düşünüyorum; «Bütün kış boyu kar yağ-
mışsa, bir tavşan ayağı bile çığ yuvar
lamaya yeter» derler. Bir günde vatan
daştan 700 milyar lira para çekeceksiniz, 
7 trilyon liraya kadar para çekme yetki
sini Hükümete vereceksiniz ve akşam ya
tağınızda gönül huzuruyla, vicdanî ra-' 
hatlığınızla yatacaksınız... Ben bunu ya
pamayacağınız inancındayım. 

Hepinize, beni dinlediğiniz için teşek
kür ederim. Yüce Meclisi saygıyla selam
larım ve Değerli Başkanıma, gösterdiği 
hoşgörüden dolayı da saygılarımı suna
rım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

DYP Grubu adına, Sayın İsmail Köse, 
buyurun efendim. 

Süreniz 10 dakikadır. 
DYP GRUBU ADINA tSMAİL KÖ

SE (Erzurum) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; üç günden bu yana görüş
mekte olduğumuz vergi paketi içerisine, 
milletimizin bir kesimine, köyde ticarî 
ilişkisi olan PTT acentelerine istisna mad
desi konulduğu için şükrediyoruz. Gönül 
isterdi ki, mademki bu paket içerisinde 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile bazı 
istisna ve muafiyetler düşünülmüş; o ke
simde yaşayan insanımızın, köylümüzün, 
alın teri göz nuru sarf ötmek suretiyle 
milletimizin dejenere olmasına engel ola-, 
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rak, millî ve manevî değerlerimizi muha
faza eden bu kesimdeki insanlarımızın, 
ziraî kazançları ve1 Gelir Vergisi alınan 
diğer kazançları da muaf tutulsun. An
cak, deryaya atılmış kum zerresi misali, 
burada yalnız PTT acenteliği yapan va
tandaşlarımızın istisna kapsamına alın
ması da, yine ferahlatıcı bir husustur. 

Değerli milletvekilleri, köyde götürü 
usulle Gelir Vergisine tabi olan vatan
daşlarımızın vergiden muaf tutulmasını, 
tarım kazançlarından stopaj alınmamasını 
arzu ederiz. Vatandaşlarımız, yaz kış bir 
sürü emek sarf etmek suretiyle elde etmiş 
olduğu ürününü ya da hayvanını sattığı 
takdirde, devlet tarafından alınan ve Türk 
köylüsünün sırtında büyük yük olan bu 
stopajların kaldırılmasını arzu ederdik. 

Ayrıca, önümüze getirilen bu tasarıy
la, hayat standartları hadlerinin düşürül
mesini ve geçim indirimleri hadlerinin 
yükseltilmesini de aynı şekilde arzu eder
dik. 

Yine, gayrimenkul sermaye iratları
nın, istisnalarının yani yılda 360 bin lira 
olan bu miktarın da yükseltilmesini bek
lerdik. 

Değerli milletvekilleri, doğu bölgesin
de yaşayan vatandaşımızın gelir seviyesini 
yükseltmek maksadıyla uygulama duru
munda olduğumuz teşvik tedbirlerinde, 
gerek teşvik tedbirlerinin alınmasını ge
rek bu teşvik tedbirleri istikametinde ya
pılması icap eden sanayi tesislerinin dev
let tarafından verilecek düşük faizli kre
dilerle desteklenmesini arzu ederdik. 

Hayvancılıkla meşgul olunan bölge
lerde, besici veya köylü vatandaşımız, ik
lim şartlarının ağır oluşu nedeniyle, yem 
alacak parası olmadığından, bugün hay
vanını satmak mecburiyetinde kalmıştır. 
Et ve Balık Kurumu müesseseleri ise, 
kapılarına asmış oldukları ilanlarla, bu 

vatandaşımızın sıkıntılı gününde yanında 
olmamakta, hayvanını vatandaşın elinde 
bırakmaktadır. 

Değerli milleitvekilleri, gerek tarıma, 
gerek sanayie dayalıı yatırımları Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde farklı 
düşünmek mecburiyetindeyiz. Doğudaki 
iklim şartları sebebiyle imkânsızlıklar 
içinde bulunan vatandaşımıza, yalnız teş
vik belgesi vermekle yetinilmemelidir. 
Teşvik belgesini alan müteşebbis vatan
daşa, almış olduğu bu teşvik belgesi is
tikametinde kredi verecek bir banka da 
gösterilmeli, düşük faizli bu kredinin de 
bu bölgede yatırım yapmak isteyen vatan
daşımıza intikali sağlanmalı; hatta yatı
rımın proje safhasından, ta faaliyete ge
çip üretime geçme durumuna gelinceye 
kadar devlet desteği, bu bölgedeki insanı
mızdan esirgenmemelidir. 

Değerli milletvekilleri, aynı istikamet
te düşünen Türk Sanayici ve İşadamları 
Derneği de bu konuda şöyle demektedir: 
«Az gelişmiş bölgelerde özel teşvik ted
birlerine acil ihtiyaç vardır. Geri kal
mış bölgeler için sübvansiyon verilmiş 
faiz oranları ile yatırım finansmanı sağ
layacak bir bölgesel kalkınma enstitüsü 
ve kalkınma bankasının kurulması lazım
ıdır. Yatırımın, kendi kendini finanse ede
ne kadar Gelir ve Kurumlar vergilerinden 
muaf tutulması icap etmektedir. 

Sınaî fabrika alanlarının düşük mali
yetle sağlanması, talep hailinde, fabrikaları 
bir bölgeden diğerine taşımanın maliye-
Itini karşılamak üzere, karşılıksız ödeme 
yapılması lazımdır. Fizibilite çalışmaları, 
işgücünün yetiştirilmesi ve danışmanlık 
hizmetleri için yapılan harcamaların Hü
kümet tarafından karşılanmasının mu
hakkak surette yerine getirilmesi lazım
dır.» 
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Değerli milletvekilleri, değil teşvik 
belgesi vermek suretiyle muayyen 'banka
lardan kredi alınmasını sağlamak, Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu'da yeni yatırım
lar yapmak meselesini ibile bir tarafa bı
rakalım; temelleri atılmış, bütün sosyal 
tesisleri yapılmış, makinelerinin gelmesi 
safhasına getirilmiş olan yatırımlar, maa
lesef 1985 yılından sonra özel şahıslara 
satılmıştır. Ki, satılan bu fabrikaların 
içerisinde, Türk köylüsünün, hayvancılık
la meşgul olan vatandaşımızın hayva
nından almış olduğu sütlerin değerlendi
rilmesini yerine getiren süt fabrikaları 
dahi vardır. Bu fabrikaların yerine, ne 
yenisinin yapılması mümkündür; yenisi 
yapılsa 'bile, aradan uzun zaman geçeceği 
için, bu süt fabrikalarının satılması so-
ınucunda, hayvancılıkla meşgul olan va
tandaşımız sıkıntı içerisinde kalacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Köse, müzake
resini yapmakta olduğumuz madde ile il
gili konuşmanızı rica edeyim. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Sayın 
Başkan, burada, PTT acente sahiplerinin 
Gelir Vergisinden muaf tutulması konu
sundaki madde üzerinde konuşuyorum 
ve konumu, daha ziyade köyde yaşayan 
insanlar teşkil ediyor; çünkü burada, 
köydeki PTT acentesiyle ilgili... 

BAŞKAN — Efendim, madde üze
rinde söz aldınız; lütfen maddeye sadık 
kalarak konuşalım. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Diğer 
sanayi tesisi olarak yapılan fabrikaları
mızın ise kaba inşaatları bitmiş olmasına 
rağmen, makine ve teçhizatlarının, bun
ları satın alacak olan özel şahıslar tara
fından getirileceği düşünülerek bu fabri
kalar satılmış. Ancak, bu satılan fabrika
ları alanlar, değil makine ve teçhizatı 
getirmek; bankalardan yeni kredi almak 
suretiyle, o kredilerden muayyen bir kıs

mını kendi hayatlarını devam ettirmek 
için harcayacaklar, geriye kalanı da, eğer 
harcayabilirlerse, o almış oldukları fab
rikalara ayırmış olacaklar. Bu bakımdan, 
Hükümetimizin, bu bölgede, özellikle Do
ğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 
özel -şahıslara satılan fabrikaların bir an 
önce faaliyete geçirilmesi için, orada ya
pılan satışların ne şekilde gerçekleştiğini, 
kimlerin aldığını ve yapmış oldukları ça
lışmaların hangi safhada olduğunu takip 
etmesi ve bir an önce bu fabrikaların faa
liyete geçirilmesi çalışmalarını yapması 
icap etmektedir. 

Ayrıca, yine bu bölgedeki insanımızın 
Ziraat Bankasından almış oldukları kredi 
faizlerinde de, iklim şartlan aleyhlerine 
olmasına rağmen, Türkiye genelindeki 
diğer bölgelerdeki insanlarımız veya köy
lerde yaşayan, iklim şartları dolayısıyla 
veya toprağın verimliliği dolayısıyla avan
tajlı durumda olan vatandaşlarımızla hiç
bir farklılık yoktur. Diyoruz ki, sekiz ay 
kış şartları altında yaşayan, ağır iklim 
şartları altında yaşayan bu bölgedeki in
sanımızın, sanayi tesislerinden tutun, Zi
raat Bankası kredilerine kadar, faiz oran
larının, farklı düşünülmesi lazımdır. 

Gerçi, şu anda, Ziraat Bankası, ham-
dolsun herhangi bir şekilde kredi verme 
imkânına da sahip değildir; kendi vilaye
timin Anavatan Partisi İlçe Başkanı - is
mini ve ilçesinin ismini söylemek istemi
yorum - bir haftadan bu yana Ankara'da, 
ilçelerindeki vatandaşların Ziraat Ban
kasına müracaatları sonucunda kredi ala
mamaları nedeniyle çektikleri sıkıntıları 
anlattılar. Kendisine «Bankalara talimat 
verildiği, Zirat Bankasından derhal kredi 
alabilecekleri» söylenmişti. 

BAŞKAN —Sayın Köse, süreniz dol
muştur efendim. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Ancak, 
yapmış olduğumuz telefon görüşmesi so-
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nucunda, şu ana kadar Ziraat Bankasının 
hiçbir vatandaşa kredi vermediğini öğ
renmiş bulunuyorum. Bırakın kredi ver
mesini, 1983 yılında Erzurum'un 3 i n 
sinde meydana gelen deprem olayından 
dolayı aile efradını kaybeden, hayvanını, 
evini kaybeden, ocağı baltan, felaketle 
karşı karşıya kalan ve o günkü şartlarda 
kredi alan ve ödeyememek durumunda 
kalan vatandaşımız hakkında Ziraat Ban
kası tarafından icraî işlem yapılmış ve 
icra muamelesine başlanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bu madde ile, 
yalnız PTT acenteliği sahiplerine getirilen 
istisnanın, diğer gelir sahiplerine de, köy
de yaşayan diğer kazanç sahiplerine de 
getirilmesini temenni ederken, yine bu 
bölgedeki kooperatiflerin de desteklene
rek işlerinin sonuçlandırılmasını1 arzu edi
yoruz. Çünkü, bölgedeki kış sekiz ay de
vam etmekte olduğundan, inşaat mevsimi 
çok kısa olmakta, süre, vatandaşın aley
hine çalışmakta; bu bakımdan, bırakın her 
yıl, her ayı, her gün inşaat malzemeleri
nin fiyatlarının yükselmesi karşısında, va
tandaş için kredi almak suretiyle koope
ratif evlerine kavuşmak da artık bir ha
yal olmuştur. 

BAŞKAN — Sayın (Köse, süreniz 
dolmuştur; bu üçüncü ikazım, lütfen... 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Bağ
lıyorum Sayın Başkanım. 

Sekiz ay kış şartları altında yaşayan 
bölgelerdeki kooperatiflere de, Toplu Ko
nut Fonundan bir an önce kredilerinin 
verilerek, yine bahsettiğim gibi, bu böl
gedeki insanımızın fevkalade sıkıntı içe
risinde olduğunu düşünerek, Ziraat Ban
kası kredilerinin faiz oranlarının düşü
rülmesini arzu ediyor, hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. ı(DYP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Şahsı adına, Sayın Talip özdemir söz 

istemişlerdir. 
Sayın Özdemir, konuşma süreniz 5 

dakikadır. Buyurun. 
ALI TALÎP ÖZDEMİR (Konya) — 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; hepinizi saygı ile selamlıyorum. 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda 
yapılan değişiklikle getirilen mükerrer 
18 inci maddeyle, şu anda 35-40 bine 
yaklaşan köydeki PTT acenteleri bu uy
gulamadan -biraz önce sayın konuşma
cının. da söylediği gibi - büyük yarar te
min edecektir. Tabiî arkadaşımız, bütün 
uygulamaların bu şekilde olmasını iste
mektedir; gönül hep bunu ister; ama bu 
memleketin dişli çarklarının da dönmesi 
gerekmektedir. Onun içinde, bu dişli çark
lara mutlaka yağ damlaması gerekmekte
dir. Biz de gönülden isteriz; köylü
müzden, işçimizden vergi almadan bu 
memleketi idare etmeyi; ama, dünya
da hiçbir yerde uygulaması ve benzeri ol
mayan bu uygulamayı, memleketimizde, 
özellikle yüzde 8 kalkınma hızıyla ge
lişmekte olan ülkemizde uygulamanın, 
limkân ve ihtimali yoktur. 

Değerli milletvekilleri, mükerrer 18 
inci madde ile 34 800 adet PTT acente
sinde gerçek usulde alınan vergi, 1986 yı
lında getirilen 3239 sayılı Yasa ile götürü 
usulle çevrilmiştir. Yalnız, burada istih
dam edilen veya sahibi olan vatandaşları
mız, seviye açısından bunu da başara
madıkları için, mükerrer 1.8 inci madde 
ile birlikte bu muafiyet getirilmiştir. Bu 
suretle, PTT acenteleri, faaliyetleri ne
deniyle kendüerine ödenen komisyon üze
rinden tevkif suretiyle vergilendirile
cektir. 

Biraz önce grup adına söz alan de
ğerli milletvekilimizin ifade ettiği gibi, ya-
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pılan çalışmalarla, köyümüze, kentimize 
büyük hizmetler getirilmiştir. Çok kısa 
bir örnekle bunu ispata hazırız. Benim 
belediye başkanlığım döneminde, sadece 
kendi liçeme yapılan 70 milyar liralık ya
tırımı buna en iyi örnek olarak vermem 
mümkündür. 

KAMER GENÇ ((Tunceli) — Tebrik 
ederim. 

ALİ TALİP ÖZDEMİR (Devamla) — 
Değerli arkadaşımız, sayın milletvekilli
miz, ben, özellikle orada otururken, ko
nuşmacı arkadaşlarımıza her zaman için 
büyük saygıda bulunmuş, kusur etmemi-
şimdir. Değerli arkadaşımızın «Tebrik 
ederim» derken, söylemek istediğini an
lıyorum. Burada şunu ifade etmek iste
rim: Eğer, «Bir ayırım söz konusudur» 
imajıyla bakıyorlarsa, bunu da, bir ilçe 
belediye başkanlığını iki dönem yapmış 
bir kardeşiniz olarak, her zaman ispata 
hazırım. 

Bu memleket bizimdir, gelin, birlikte, 
bir ahenk içerisinde bu hizmeti götür
meye çalışalım. Görüş farklılıkları mut
laka olacaktır; ama, adaletten ayrılma
dan, haksızlıktan yana olmadan bu işle
mi götürelim. 

Köye gelen hizmeti anlatmak için, 
PTT acentelerinden bahsetmek istiyorum. 
1983 yılında, sadece 10 bin köyümüzde 
telefon mevcut iken - o da manuel kont
rollü telefon mevcut iken- 1987 yılı iti
bariyle, 40 bine yakın köyümüze telefon 
götürülmüştür. Bunun dışında, o devre 
içerisinde sadece 11 köyde otomatik te
lefon varken, 1986 yılı sonuyla, 500 kö
yümüzde otomatik telefon çalışır hale 
gelmiştir. Bunları sıralamak mümkündür. 

Şimdi, kabulünü oylarınıza sunacağı
mız bu maddede, 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununda mükerrer 18 inci madde ile 
34 800 adet PTT acentesi bu vergiden 
muaf tutulmaktadır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Muaf 
değil de, yüzde 25 tevkifata (tabi. 

ALİ TALİP ÖZDEMİR (Devamla) 
Efendim, aslında o, temelde söylediğiniz 
gibidir, doğrudur; ama, biraz önceki söy
lediğim sebepleri eğer buna katacak olur
sanız Sayın Genç, kesinlikle çok büyük 
kolaylık getirmekte ve bir muafiyet kes-
betmektedir. 

Bu görüşler doğrultusunda maddenin 
34 800 adet acenteye büyük kolaylıklar 
getireceğini ifade eder, Yüce Meclisin de
ğerli üyelerine saygılar sunarım. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Özdemir. 

Madde hakkında şahsı adına Sayın 
Şıvgın söz istemişlerdir. 

Sayın Şıvgın?.. Yok. 
Madde hakkında verilmiş önergeler 

vardır, geliş sırasına göre okutuyorum: 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 19 sıra sayılı Ya
sa tasarısının 23 üncü maddesiyle 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen mü
kerrer 18 inci maddesinin son cümlesinin 
madde metninden çıkarılmasını saygıları-, 
«uzla arz ederiz. 

Kamer Genç 
(Tunceli 

Ali Uyar 
Hatay, 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydını 

Fuat Erçetin 
Edirne 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 
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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-
nu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 492 
Sayılı Harçlar Kanununda DeğişMikler 
Yapılması ve Bu Kanunlara Bazı Hüküm
ler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 
23 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Latif Sakıcı 
Muğla 

Ömer Barutçu 
Zonguldak 

Mehmet Tahir Şaşmaz 
Elazığ 

Albdurrezak Ceylan 
Siirt 

Fuat Kılcı 
İzmir 

İsmail Köse 
Erzurum 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

«Beşinci Bölüm 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunuyla il

gili değişiklikler: 

Madde 23. — 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununa aşağıdaki mükerrer 18 inci 
madde eklenmiştir: 

PTT Acentelerinde Kazanç İstisnası 
MÜKERRER MADDE 18. — PTT 

acenteliği faaliyetinden elde edilen ka
zançlar, tgelir vergisinden müstesnadır. 

Gerekçe; 
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PTT acenteliği faaliyetinden elde edi
len kazançlar, kesin olarak gelir vergisin
den istisna edilmelidir. Gelir Vergisi Ka
nununun 94 üncü maddesine göre stopaj 
(suretiyle de vergilendirilmemelidir. 

IBAŞKAN — Efendim, iki önerge de 
aynı mahiyettedir. Maddenin son cümle
sinin metinden çıkarılması istenmektedir. 
Onun için tek önerge olarak işleme tabi 
tutacağım. Önergeyi tekrar okutuyorum. 

KAMER GENÇ ((Tunceli) — Önce 
benim verdiğim önergeyi okutun Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — önce sizin verdiğiniz 
önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa s 

Görüşülmekte olan 19 sıra sayılı Ya
sa tasarısının 23 üncü maddesiyle 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen mü
kerrer 18 inci maddenin son cümlesinin 
madde metninden çıkarılmasını saygıla
rımla arz ederiz. 

Kamer Genç (Tunceli) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Kütahya Milletvekili 
Mehmet Korkmaz ve arkadaşlarının öner
gesi de aynı niteliktedir. 

Komisyon önergelere katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKlLl İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyor. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTOBBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılmıyor. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O zaman 
İzrJh edeyim Sayın Başkan; müsaade eder 
n-, "siniz? 

FASKAN — Takî, buyurun. 
Sayın Genç, süreniz 5 daÜc'&adır. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - - Teşek

kür ederdim Sayın Başkanım. 
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Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; ya
sanın, PTT acenltelîeriyle ilgili olarak ge
tirilen bu maddesi, olumlu bir madde; as
lında, biz de buna katılıyoruz. 

Ancak, biliyorsunuz ıgelir vergisi s'İs-
teımlmiz iç/inde gerçek usulde vergiye ta
bi ve -götürü usulde vergiye tabi olanlar 
var. Gerçek usulde vergiye tabi olması zo
runlu olan kişiler, 193 sayılı Kanunun 
51 inci maddesinde sayılmış, PTT acente-. 
leri de tavassut işlileri yaptığı için, bunlar 
da gerçek usulde vergiye taibi tultuliması 
gereken kişiler olarak bulgun yürürlükteki 
vergi mevzuatımız içinde mütalaa edil
miştir. Getirilen bu tasarıda «gerçek» .şart
ları kaldırılmış ve «Gelir Vergisinden 
ırriiMesna» denilmiş. Eğer müstesna- ise 
'hiçbir vergi vermemesi lazım bu kişilerin. 
Ama, arkasından da 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun 94 üncü maddesindeki 
tevkiifat suretiyle yapılacak vergilerin bu 
müstesna hükmüne dahil olamayacağı bi
çiminde bir yorum getirilmiş. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, 193 sayılı 
Kanunun 94 üncü maddesinde belirli tev-
kifalta tabi kazanç ve iratlar sayılmuş ve 
bunların vergi nispeti yüzde 25'tir. Bu 
maddeye eklenen bir fıkra ile bu yüzde 
25'i sıfıra indirme veya artırma yetkisi 
Bakanlar Kuruluna bırakılmış. Ancak, bi
liyorsunuz bu PTT acenteleri - biraz önce 
özellikle ANAP'lı arkadaşım konuyu çok 
güzel izah. etiti, kendisini tebrik ederim -
34 800 tanedir, özellikle bunlar köylere 
iş yapıyor. Yani, köye iş yaparken kul
landığı bir minibüsü var; PTT'den aldığı 
1 ^milyon liralık işin yüzde 25'i olan 250 
bin lira tutarında vergi verecektir. Bu ar
kadaşımız bu PTT acenteliği görevini ya 
at sırtında taşıyarak yapacak veyahutta 
'bir minübüs tutup devamlı olarak yapacak. 
İşte biraz önce ben minibüslerden misal 
verirken minibüsten 10 milyon lira Taşıt 

Alım Verigisin'i alıyoımunuz, ayrıca 197 sa
yılı Motorlu Taşı'lllar Vergisi Kanununa gö
re yıllık vergi alıyorsunuz. Ne olacak yani, 
burada da muaf olsun. Siz bu maddeyi 
getirerek bunları vergiden müstesna tut
makla bu arkadaşlara bence bir iyilik yap
mıyorsun uz! Yüzde 25 vergi alıyorsunuz; 
yani, vatandaş defter tutsa, belgelerini dü
zenler, kullandığı nakili vasıtasına yüzde 
20 - 25'e kadar amcrt'isman ayırır, 1 mil
yon liralık bir kazançtan masraflarını düş
tüğü zaman, belki 100 hin lira kazanç be
yan eder. Bugün yürürlükte olan 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununa göre, 5 mil
yon liraya kadar olan gelirler - gerçi bu 
sene 3 'milyon liraya kadar olan gelirler; 
ama önümüzdeki sene 5 milyon liraya 
kadar - yüzde 25 vergi nispetine tabi. Bu 
PTT acentesi deiftter tutsaydı, 100 bin lira 
üzerinden - yıllık 1 milyon lira gelirden, 
(masrafları düştükten sonra 100 bin lira 
kazanç beyan edecekti - 25 bin lira vergi 
verecekti; ama, bu madde ile, gayri safî 
hâsılat üzerinden yüzde 25 tevikİfat ön
görüyorsunuz, dolayısıyla 1 milyon liralık 
kazanç üzerinden 250 bin lira vergi vere
cektir bu mükellef. Hakikaten bu çok 
ağır bir yüktür. 

Biliyorsunuz, bu acenteler PTT*ye kar
şı böyle taahhütlerde bulunur'ken, ihale 
yoluyla bu işleri alırlar. İhale yoluyla 
da bu işler alınırken, resmî dairelere kar
şı yapılan işlerin mulhamımten bedelleri tes
pit edilirken, zaten mültaalhlhit kârları yüz
de 25 olarak hesaplanır. Bir de bunun ten
zilatı var; yani ihaleye iştirak eden arka
daşların rekabet suretiyle yaptıkları tenzi
latlar var. Burada, aşağı yukarı yüzde 
25 oranındaki kârın tamamını vergi ola
rak alıyoruz; eğer tenzilat yapmışsa, onu 
da cebinden Ödeyecektir. PTT acentesinin 
defterini tutmak, o kadar zor bir olay da 
değildir, Türkiye'de okuma - yazma ora-
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nı da arttığına..göre; eğer vergilendirile-
çekse, götürü usulle değil gerçek usulle 
vergiye tabi tutulsun. Acente sahibi, ni
hayet, PTT'den aldığı hâsılatı defterin hâ
sılat tarafına yazar; günlük yaptığı harca
maları, akaryakıt .bedellerimi de defterin 
gider tarafına yazar; sene sonunda da, 
bir amortisman kaydı yapmak suretiyle 
.gerçek kazancını beyan eder ve dolayısıy
la daha gerçek bir vergi ödemiş olur. El
de edilen gayri safî hâsılatın yüzde 25''ini 
aldığınız zaman, bu insanlara iyilik yap
mış olmazsınız. 

Aslında, bu acentelerin çalışma şart
ları çok ağırdır. 34 800 tane vatandaştan 
da - zaten özellikle bu para PTT'nin kay
naklarından transfer edilmektedir - bu 
vergi verilmemiş olsun devlete. Zaten, kul
landığı maddelerde vasıtalı vergileri ödü
yor, kullandığı arabanın vergisini veri
yor, benzine zam getiriyoruz, onun ver
gisini veriyor, istihlâk maddesine vergi ve
riyor. PTT'ye de, o katlandığı meşakkat 
için, vergi vermesin. 

Ben fazla zamanınızı almak istemi
yorum. önergemi size izah ötıtim, kusura 
bakmayın. 

Teşekkür ederim efendim. (SHP sıra
larından alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Genç. 

Önergenin ikisi de aynı niteliktedir. 
önergeleri oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Önergeler kabul 
edilmemiştir. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 24. — 193 Sayılı Gelir Ver

gisi Kanununun 51 inci maddesinin 8 nu
maralı bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«8. Tavassut işi yapanlar (dayılbaşılar 
hariç);» 

BAŞKAN — Madde hakkında, SHP 
Grulbu aldına, Sayın Genç, şahsı adına 
Sayın Talip Özdemir söz istemişlerdir. 

(Buyurun Sayın Genç. 
SHP GRUBU ADINA KAMER 

GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, değer
li üyeler;, sık sik zamanınızı aldığım için 
özür dilerim. Taibiî burada yasama görevi 
yapıyoruz. Her maddede partimizin gö
rüşlerini dile getirmek de bizim için par
tisel bir görevdir; sizin de bunu anlayışla 
karşılayacağınızı umut ediyoruz. Bu iti
barla, sabırlarınızı da istismar etmemeye 
çalışacağız. 

Değerli arkadaşlar, biraz önce verdi
ğim önerge dolayısıyla yaptığım konuş
mada da belirttiğim gibi, bizim yürürlük
te olan 193 sayılı Gelir Verglisi Kanunu
muzda rnükelleifler iki türi'üdür. Birisi; 
vergiden muaf esnaf, diğeri vergiye tabi 
kişiler. Bu vergiye tab'i kişiler de kendi 
aralarında götürü usulde vergiye tabi olan
lar, gerçek usulde vergiye tabi alanlar 
şeklinde ikiye ayrılmıştır. Yalnız 193 sa
yılı Kanunu, 51 inci maddesinde şu şu 
şu mükellefler götürü usulde verg'ilendiri-
lemezler, bunlar gerçek usulde vergilendi-
ril'irler, der. Bunun bir fıkrası 3239 sayılı 
Kanunla değiştirilince «dayıbaşılar ve PTT 
acenteleri hariç» denilmiş. 

'Biraz önce kabul ettiğimiz o mad
deyle PTT acentelerini buradan çıkarın
ca, burada yalnız «dayıbaşıları» kalmış. 
Tabiî bunlar, aslında tavassut işi yapıyor
lar; ama bunların da gerçek usulde vergi
ye tabi olmamaları doğru bir şeydir, ona 
bir şey demiyoruz. Aslında, mükellefler 
için defter tutma zorunluluğunu getirir
ken belirli birtakım 'kıstasları göz önün
de tutmak lazımdır. Bazı yörelerde defter 
tutacak arkadaşlar yak. 
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ANAP iktidarından özdllJkle rica edi
yoruz, bu Malî Müşavirlülk Kanununu bir 
an önce getirirlerse, defter tutana yönün
de vatandaşlarımıza büyük kolaylıklar sağ
lamış oluruz. Gerçi, geçenlerde radıyo 
haberlerinde Yeırriinli Malî Müşavirlik 
Kanunu Tasarısının Bakanlar Kurulu ta
rafından kalbul edildiği şeklinde bir halber 
yayındaimıştı. Bu işi çok uzattık aslında. 
Birçok yerlerde vatandaşlarımız defter 
tu'lma yönünden büyük sıkıntılar içindeler, 
özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
'bölgelerinde yahut da kalkınmada önce
likle yörelerde, mahrumiyet .bölgelerinde
ki mükellefler defterlerini çok zor şart
larda tutuyorlar. 

Sayın Hükümetiimizin, Yeminli Malî 
Müşavirlik Kanunu Tasarısını bir an ev
vel Meclise getirmesini ve bu yörede ça
lışan mükellef terin de gerçek usulde ver
giye tabi olmanın gerektirdiği özel ve ge
nel şart miktarlarını artırmasını istiyo
ruz. Burada; esnaflar, özellikle bakkal ve 
nakliyeciler defter tuiflma konusunda bü
yük sıkıntı içindeler. Bunun halledileceği
ne inanıyoruz. 

Eu maddede fazla zamanınızı almak 
istemiyorum, ilerideki maddelerde yine 
konuşuruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 

Genç. 
Şahsı adına, Sayın Talip Özdemir; bu

yurun efendim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

Süreniz 5 dakikadır Sayın Özdemir. 
ALÎ TALİP ÖZDEMÎR (Konya) — 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; 24 üncü maddede «193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun 51 inci maddesi
nin 8 numaralı bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

19 . 3 . 1988 O : 1 

8. Tavassut işi yapanlar (Dayıbaşı
lar hariç);» denilmektedir. 

Sayın Genc'in de ifade etmeye çalış
tığı gibi, «dayıbaşı» terimi yöresel bir te
rimdir, yani Anadolu'da, özellikle Konya 
çevresinde de çok kullandığımız bir ta
birdir. Bu «dayıbaşına» Konya'da «ça
vuş» tabir ederiz, özellikle pancar işle
rinde, elma işlerinde tarlada çalışan işçi
lerin getirilip götürülmesinde, bir onbaşı, 
çavuş gibi onlara başkanlık eden kişi an
lamındadır. 

Şimdi biz, bir önceki maddede, 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanununun 18 .inci 
maddesinde, PTT acentelerini bu mad
deden istisna tutmuştuk. Şimdi, 8 inci 
maddede «PTT acenteleriyle, dayıbaşılar 
hariç» denmektedir. PTT acentelerini bir 
önceki maddeden çıkardığımıza göre, ge
riye kalan «dayıbaşılar» dır. Bu madde
de de bunu düzeltiyoruz. 

Arz ederim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 25. — Gelir Vergisi Kanu

nunun 3239 sayılı Kanunun 59 uncu mad
desiyle değişen mükerrer 81 inci mad
desinin sonuna aşağıdaki fıkralar eklen
miştir. 

Dar mükelleflerin (kurumlar dahil), 
yabancı sermaye mevzuatına göre ilgili 
mercilerden izin almak suretiyle, Tür
kiye'ye bizzat getirdikleri nakdî veya ay
nî sermaye karşılığında iktisap" ettikleri 
menkul kıymetler ile iştirak hisselerini el
den çıkarmalarından doğan değer artışı 
(kazançlarının hesabında, kur fartkından 
doğan kazançlar dikkate alınmaz. Şu ka-
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darki, bu mükelleflerin Türkiye'de elde 
ettikleri kazançların, münhasıran bu men
kul kıymet veya iştirak hisseleri dolayı
sıyla elde ©dilen menkul sermaye iratla
rından ve bu kıymet veya hisselerin el
den çıkarılmasından doğan değer artışı 
kazançlarından ibaret olması şanttır. Bu 
mükelleflerin, Türkiye'de menkul kıymet 
alım satımıyla devamlı olarak uğraşma
ları halinde, kur farkından doğan kazanç
lar da ticarî kazancın hesabında dikkate 
alınır. 

Kur farkından doğan kazançların he
sabında, menkul kıymet veya iştirak his
selerinin iktisabına tahsis edilen yabancı 
sermayenin, bu kıymet veya hisselerin ik
tisap tarihindeki T.C. Merkez Bankası 
döviz alış kuruna göre hesaplanan Türk 
Lirası karşılığı ile bu kıymet veya hisse
lerin elden çıkarılması tarihindeki aynı 
miktar yabancı sermayenin T.C. Merkez 
Bankası döviz alış kuruna göre hesap
lanan Türk Lirası karşılığı arasındaki 
fark esas alınır. 

BAŞKAN — Madde hakkında, SHP 
Grubu adına, Sayın Kamer Genç söz is
temiştir; buyurun efendim. 

Sayın Genç, süreniz 10 dakikadır. 

SHP GRUBU ADINA KAMER 
GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; ben, bu tasarının tümü üze
rinde yaptığım konuşmalarda, Başkanlık 
Divanının, burada, özellikle içtüzüğümü
zün 36 ncı maddesi hakkında bir usul 
müzakeresi açarak, komisyonların kanun 
teklifi yapıp yapamayacakları konusu
nun Yüce Kurulca karara bağlanmasmı 
istemiştim. Getirilen tasarının bu 26 ncı 
maddesi Komisyon tarafından ilave edil
miştir; Hükümetten gelen teklifte bu yok. 
Komisyonda, birtakım arkadaşlar, böyle 
birtakım tuzak maddeleri kanun metinle

rine ilave etmektedirler; bu çok tehlikeli 
sonuçlar doğurur. 

Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz, ko
misyonlar Türkiye Büyük Millet Meclisi 
adına inceleme yapma yetkisine sahiptir
ler. Komisyonun, incelemesini çok sağ
lıklı, araştırmalı olarak yapması lazım; 
ama, o arada hiçbir incelemeye dayanıl
madan birdenbire bir madde getirilip ta
sarıya ilave ettirilirse, Meclisin ve komis
yonun iradesi dışında birtakım madde
lerle karşı karşıya kalabiliriz ve daha 
önce yaptığım konuşmalarda bunun bir
takım misallerini de verdim; aynı şeyi 
tekrarlamak istemiyorum. 

Şimdi, getirilen bu maddeyle 193 sayılı 
Kanunun 81 inci maddesine bir fıkra 
eklenmiştir. Bu fıkranın anlamı şudur ar
kadaşlar : Bu fıkra, yabancı sermayeye bir 
kur garantisini getiriyor. 

Değerli arkadaşlar, elbette ki bu, Hü
kümetimizin bir politikasıdır, bunun üze
rinde konuşma hakkımız yok, siyasî ter
cihiniz bu yoldadır, elbette ki, tercihini
zi o yolda gerçekleştirebilirsiniz; ancak, 
bu durum, Türkiye Cumhuriyeti hudu
du içinde faaliyette bulunan Türk vatan
daşlarıyla, yabancılar arasında vergi mü
kellefiyeti bakımından büyük bir eşitsiz
lik doğurur. Getirilen maddeye göre, me
sela 1980 yılında vatandaş Türkiye'ye 1 
milyon dolar sermaye getirmiştir, o za
man doların fiyatı 47 liradır. Yıl 1990, 
doların fiyatı 1 500 lira... 

İHSAN NURÎ TOPKAYA (Ordu) — 
Ne 1 500 lirası? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Yani 
1990'da 1 500 lira olacak, inşallah olmaz, 
biz de isteriz olmasın. 1990'da dolar 
1 500 liradır, Türkiye'de bir vatandaşı
mızın 1980 yılında bir dolar (47 lira) 
olarak sermaye yatırdığı bir faaliyet dü
şünelim veya 1980 yılında bir vatandaş, 
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bir dolara bir tesis almış farz edelim, 
47 lira maliyeti, 1990 yılında bu tesisi 
1 500 liraya satarsa, 47 lira ile 1 500 
lira arasındaki fark, değer artış farkı 
olarak .vergilendirilecek; ama yabancı bir 
kişi olursa, getirilen bu maddeye göre, 
47 lira üzerinden bir dolarla yatırım yap
tı, o gün o dolar 47 lira idi, 1990 yı
lında 1 500 liraya çıktı, bundan vergi: 
alınmayacak, yani getirilen sistem bu. 

Değerli arkadaşlar, daha sonra gele
ceğiz, 29 uncu maddeye yapılan bir ila
ve ile, halihazır, Türkiye'ye gelmiş ve 
(transfer edilmemiş sermayeler de, men
kul sermaye iratlarıma bu sebeple yapıdan 
yatırımlarda bu şekilde vergilendirilir. 
Eğer o maddede konuşma imkânım olur
sa, bunun Türk Maliyesine getireceği kül
feti açık ve teferruatlı olarak izah ede
ceğim. 

Arkadaşlar, özellikle, yabancı serma
ye sahibi bu kişiler, o zaman zaten Tür
kiye'deki kanunları bidiyorlardı, yani kur 
garantisi olmadığını biliyorlardı ve ona 
gere sermaye getirmişlerdi, Türkiye'ye 
yatırmışlardı. Şimdi siz bunlara, hava
dan, devletin kesesinden bir iane dağı
tıyorsunuz, bu başka bir şey değil, dev
letin kesesinden bunlara bir para veri
yorsunuz. Bu hususu ilgili maddesi gö
rüşülürken izah ederiz arkadaşlar. Yal
nız, bunların menkul sermayelere veya
hut da hisse 'senetlerine yatırılması ha
linde bu şekilde vergilendirileceği ilkesi 
kabul edilmiş; ancaik bunun, Türkiye'ye 
gelen ve özellikle Türkiye'de de ortağı 
olan birtakım yabancı bankaları -hedef 
alıp almadığını bilmiyoruz. Ben, 1988 yılı 
Programını inceledim; 62 nci sayfada, 
Türkiye'ye gelen yabancı sermaye mik
tarı 2 milyar 611 milyon dolar olarak 
görünüyor; ancak daha sonra yaptığım 
araştırmalarda gördüm ki, programa al

dığınız bu rakamlar yanlış. Ben, Başba
kanlık Yabancı Sermaye bölümüne ba
kan ilgili arkadaştan sordum, «Kusura 
bakmayın, programda Türkiye'ye gelen 
sermaye 2 milyar 611 milyon dolar ya
zılı; ama aslında gelen sermaye miktarı 
2 milyar 339 milyon dolar» dedi. özel
likle bu hususun Sayın Maliye Bakanı 
tarafından izahının yapılmasını istiyo
rum. Eğer bir hükümet ciddî ise, progra
mındaki rakamların da ciddî olması la
zım, 2 milyar 611, milyon dolar ile 2 
milyar 339 milyon dolar arasında takdim 
tehir yapılabilecek derecede bir hata yok; 
ama maalesef 1988 Yılı Programında ger
çek yabancı sermaye miktarı 2 milyar 339 
milyon dolar iken, nedense, Hükümeti
miz bunu biraz fazıla gösterelim hevesiy
le mi 2 milyar 611 milyon dolar gös
terdi; onu bilmiyorum. 

Türkiye'ye 839 tane yabancı serma
ye şirketi gelmiş, bunlar aynı zamanda 
mecburdurlar birtakım yatırımlar yapma
ya. Türkiye'ye gelen bu kişilere, durum 
böyle iken, neden kur garantisi sistemini 
getirelim? Onlar da Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı gibi vergi ödesinler. Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlarını, onlarla reka
bet edemez durumdan kurtarmamız la
zım. 

Böyle genel bir madde ile bu kişilere 
sağlamam kur garantisi ve bu kur garan
tisinin sağlanması dolayısıyla elde ettik
leri büyük 'kazancılarına vergiden muafi
yet şeklinde sağlanan bu avantaj, Türki
ye Cumhuriyeti vatandaşları yönünden 
büyük sakıncalar doğurmaktadır, özellik
le, maddeler komisyonlarda düzenlendiği 
içim bir gerekçesi de yok; gerekçesi varsa 
da zaten bizim tarafımızdan bilinmemek-
itedir. Türkiye'ye zorunlu olarak gelen 
yabancı şirketler var ve bunlar Türkiye' 
de yatırım yapmak zorundadır. Yaptığı 
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anlaşmalar gereği, bu kişilerin Türkiye'de 
birtakım mükellefiyetleri de vardır; bun
lara kur garantisini niye getiriyoruz, an
lamıyorum. 

Gerçi, siz iktidar olarak, biz yabancı 
sermayeyi getirelim de, ne pahasına olur
sa olsun gelsin diyorsunuz. Biz aslında 
bu düşüncenin karşısındayız. Gelen ya
bancı sermayenin, Türkiye Cumhuriyeti
nin menfaatına olmasını istiyoruz. Türki
ye Cumhuriyeti Devletinin ve insanları
nın menfaatına olabilmesi için de, onun, 
Türk insanına sakınca yaratacak bir im
tiyaza sahip olmamasını istiyoruz. 

Bu itibarla, biz bu maddenin bu şe
kilde, bir tuzak madde olarak getirilip 
komisyonda konulmasına karşıyız. Bana 
göre, Yüce Heyetinizin bu konu üzerin
de çok titizlikle durması lazım. 

Balkın arkadaşlar, aslında söylemek is
temiyorum; ama bazı önemli olaylar, mi
saller var: 2995 sayılı bir kanun var; 
bu kanun, Gelir Vergisi Kanununda bir 
değişiklik yapıyor. O değişiklik yapılması 
sırasında, 1960 yılında Türk' vergi sis
temine konulan ve ancak ihtilaller sıra
sında konulabilecek nitelikte olan bir ser
vet beyanı ilkesini kaldırıyor. Servet be
yanı, Türkiye'de vergi kaybını aşağı yu
karı yüzde 90 önlüyordu. Mükellef sene 
sonunda beyannamesini dolduracak; ser
vet beyannamesini dolduracak. Yıl için
de apartman dairesi almış; ama beyan 
edeceği kazanç ne? Bir bakıyorsunuz, 5 
bin lira kazanç beyan edecek; ama yıl 
içinde 100 milyon serveti var. Ne yapa
cak? Bu servetinden bahsetmek için ge
lirini artırmak zorunda kalacak. 

işte bu 2995 sayılı Kanun 1984 yılın
da, Sayın Hükümetiniz zamanında kal
dırıldı. Bu da bir politika; ancak, o ka
nunun Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
müzakeresi sırasında 5 arkadaş - ilgili 

maddesini de söyleyeceğim- bir önerge 
veriyor, bu önergeyle bir cümle ilave edi
liyor; «Servet beyanı esasına göre yapı
lan ve halen ihtilaflı olan vergiler ile tah
sil edilmemiş olan vergiler terkin edilir» 
diyor. 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz 
doldu. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Topar
lıyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ben, 

o zaman malî müşavir olarak çalıştığım 
için biliyorum, Bursa'da bir mükellefin 
Bursa Vergi Mahkemesinde görüşülmek
te olan 830 milyon liralık bir vergisi var
idi, o vergi gitti arkadaşlar. Yine, Anka
ra'da bir vergi mükellefi vardı, servet 
beyanı esasına göre adına 100 milyon li
ranın üzerinde vergi tarhiyatı yapılmıştı, 
o vergiler de gitti. Neticede, küçük bir 
cümlenin devlete maliyeti 25 - 30 milyarı 
buldu. 

Değerli arkadaşlar, o bakımdan, siz
lerden özellikle rica ediyorum, yaşamla
rını sürdürebilmek için motorlu kara ta
şıtlarını kullanmak zorunda olan bir kı
sım insanlardan, limon gibi sıkarak, can 
bırakmayarak, bütün imkânlarından na
sıl vergi alıyorsak; hiç olmazsa, gerçek
ten büyük sermayeyle Türkiye'ye gelen 
birtakım insanlara da vergi imtiyazları 
tanımayalım. Bunları uzun uzadıya tar
tışalım, Türkiye'ye ne getiriyor, ne götürü
yor bunları tartışalım; ondan sonra bun
lara muafiyet tanıyalım. 

Size basit bir misal vereceğim: Tür
kiye'ye 2 milyar dolar yabancı sermaye 
gelmiş, 1980 yılında doların kuru 47 
lira idi, bugün 1 300 lira; aradaki farkı 
aşağı yukarı 1 000 lira kabul edersek, 
2 milyarı 1 000 ile çarparsanız 2 tril
yon eder. Bugün, vergi sistemimiz için-
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de Kurumlar Vergisi oranı yüzde 40'tır 
ve bu 2 trilyonun yüzde 40'ı olan 800 
milyar lira, Kurumlar Vergisi olacaktır. 
Bunun bir de Gelir Vergisi yönünden 
vergilendirilmesi vardır. Bunu da hesap 
edersek aşağı yukarı 1,2 trilyon liralık 
bir vergi kaybına sebebiyet vermiş olu
yoruz. 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — 
Ne biçim muhasebe bu? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Şimdi, 
rakamları burada hemen irticalen çarpıp 
bölmekle hata edebilirim, ama ben bun
ları, size bir fikir vermek bakımından 
izah ediyorum arkadaşlar; ama bunlar ha
vaî şeyler değil. 

BAŞKAN — Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ta

mam efendim. 
Türkiye'de Gelir Vergisinin en üst 

kazançlardaki oranı yüzde 50'dir. 2 tril
yon liranın da yüzde 50'si 1 trilyon lira
lık vergidir; işte gitti diyorum. O bakım
dan, benim sizden ricam, bu konuları 
çok iyi tartışmak ve ondan sonra bura
ya muafiyet getirmektir. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Şahsı adına Sayın Talip Özdemir; 

buyurun efendim. 
ALt TALİP ÖZDEMİR (Konya) — 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bu yoğun çalışmalar içerisinde, huzu
runuzu sık sık işgal ettiğim için beni lüt
fen bağışlamanızı diliyorum; ama bu ça
lışmaların gereği olduğu için, grubumu
zun da tavsiyesi; üzerine huzurunuza çık
mış bulunuyorum. 

Benden önce sizlere açıklamalarda bu
lunan, değerli arkadaşımız, sayım millet
vekilimiz Kamer Genc'in söylediği gibi, 
bu tasarı, adaletsiz ve haksız kazanç te

min eden bir nitelik taşımamaktadır. Ak
sine, özellikle partimizin temel prensip
lerinden olan sosyal adaleti simgeleyen 
bir unsuru taşımaktadır. Basit bir örnek
le bunu şöyle cevaplamak istiyorum. Dı
şarıdan' 5 bin dolar getiriyorsunuz. Bu 5 
bin doları, yaklaşık on yıl sonra, tekrar 
yurt dışına çıkarken götürmek istiyorsu
nuz. Getirilen bu tasarıyla, aynı miktarı 
yurt dışına çıkarırken vergi alınmaya
cağı söylenmektedir; ama bu 5 bin do
ların, 5 500 dolar olarak çıkışında, ge
riye kalan 500 dolar, bugünkü değerler
de vergiye tabi olacaktır. 

Şunu ifade etmek istiyorum. Banka
cılığın esası para toplamaktır. Bankalar, 
bunu toplarken, bunu yaparken birçok 
alternatif getirmişlerdir. Bizim Hazinemi
zin de şu anda ihtiyacı olan değer dö
vizdir. O zaman, ben, dövizi memleketi
me çekebilmek için değişik alternatifleri 
mutlaka uygulamak zorundayım. O yüz
den, bu yasa, gerçekten ihtiyacımız olan, 
Hazinenin ihtiyacı olan dövizin yurt dı
şından transferi açısından en iyi şekilde 
organize edilmiş, dizayn edilmiştir. Bu 
yüzden, gerçekten sosyal adaleti ve mem
leketin döviz ihtiyacını karşılaması açı
sından, 25 inci madde çok düzenli ve teş
kilatlı olarak hazırlanmıştır. Yüce Mec
lisin değerli üyelerine arz ederim. 

Saygılarımla. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Şahsı adına, Sayın Ta
bir Köse; buyurun efendim. 

MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) 
— Sayın Başkan, sayın üyeler; ticaretle 
uğraşan bir kimsenin kârının da olması, 
zararının da olması mümkündür; fakat 
bu kanunla biz yabancı sermaye sahibine 
zarar diye bir şey tanımıyoruz, burada 
zarar faslı yoktur. En kötü ihtimale, bağ
ladığı parasını aynen geri alacak. Ben bu-
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nu Anayasanın eşitlik ilkesine uygun gör
müyorum. Gerçi Türk vatandaşı ile ya
bancı vatandaşın eşit olduğunu Anayasa
mıza göre iddia edemeyiz; ama bu bura
da da açıktır. 

ikinci değinmek istediğim konu, bu 
kanun tasarısındaki ifadelerle! ilgilidir, Sa
yın Bakan da dinlerlerse, katılırlar mı bil
miyorum!.. Burada, «İlgili mercilerden izin 
almak suretiyle, Türkiye'ye bizzat getir
dikleri nakdî veya aynî sermaye karşı
lığında iktisap ettikleri menkul kıymetler 
ille iştirak hisselerini elden çıkarmaların
dan doğan değer artışı kazançlarının he
sabında, kur farkından doğan kazançlar 
dikkate alınmaz» diyor. Ayrıca bu parag
rafın devamında «Bu mükellieferin, Tür
kiye'de menkul kıymet alım satımıyla de
vamlı olarak uğraşmaları halinde, kur far
kından doğan kazançlar da ticarî kazan
cın hesabında dikkate alınır» diyor. 

Ben, buradaki «devamlı olarak uğraş
maları» ifadesini pek anlayamadım. Şöy
le ki : Yabancı (A) şahsı veya (B) şirketi 
Türkiye'ye geldi, Bakanlığınızdan bir izin 
aldı, menkul kıymetlerini satın aldı ve bir 
sene sonra sattı gitti. Bu şirket veya şa
hıs tekrar müracaat etti, siz tekrar müsaa
de ettiniz, vuracağını vurdu, altı ay son
ra onu da sattı gitti. Bu devamlılık mı
dır? Üçüncüsünü yaptı, dördüncüsünü 
yaptı; bu devamlılığı neye göre anlayaca
ğız? Aksi takdirde, madde metnine şöyle 
bir ifade eklememiz lazım: «Her şahıs 
veya şirket bunu sadece bir defa yapar, 
ikinci defa yaparsa bu devamlılığa girer.» 
Sanıyorum, bu daha açıktır. Benim söyle
yeceğim husus' buydu. 

Teşekkür ©der, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efen

dim. 

Madde hakkında verilmiş önergeler 
var, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 19 sıra sayılı Ya

sa Tasarısının 25 inci maddesinin tasarı 
metninden çıkarılmasını saygılarımızla arz 
ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Ali Uyar 
Hatay 

Gürcan Eriin 
Kırklareli 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

Fuat Erçetin 
Edirne 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ka
tılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEK1L1 İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyoruz Savın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılmıyoruz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, önergemizle ilgili açıklama yap
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Genç, çok izah 
ettiniz. 

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

Efendim, Sayın Fuat Atalay ve arka
daşlarının, maddenin fıkra fıkra oylan
masına dair bir önergesi vardır, önergeyi 
okutup Genel Kurulun oyuna sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Eğitim, Gençlik, 
Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İh
dası ile 3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim 
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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 25 inci maddesi birden çok fıkra
dan oluşmaktadır. 

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

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Erol Güngör 
izmir 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Kâzım Ulusoy 
Amasya 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

Mahmut Almak 
Kars 

Ali Haydar Erdoğan 
istanbul 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

Tufan Doğu 
Muğla 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Rıza Ilıman 
Çorum 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

Kenan Süzer 
Tokat 

M. Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Eşref Erdem 
Ankara 

Kenan Sönmez 
istanbul 

M. Tahir Köse 
Amasya 

İbrahim Aksoy 
Malatya 

Erol Köse 
Kocaeli 

Ali Uyar 
Hatay 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ka
tılıyor mu efendim? 

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

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılmıyor. 

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

Müzakeresi tamamlanan 25 inci mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 26. — 193 Sayılı Gelir Ver

gisi Kanununun 3239 Sayılı Kanunla De-
eışik 94 üncü maddesinin (A) fıkrasının 
13 numaralı bendinden sonra gelmek üze
re aşağıdaki 14 numaralı bent eklenmiş
tir. 

«14. PTT acenteliği! yapanlara, bu 
faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon 
bedeli üzerinden,» 

BAŞKAN — SHP Grubu adına, Sa
yın Kenan Sönmez; buyurun efendim. 
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Sayın Sönmez, süreniz 10 dakikadır. 
SHP GRUBU ADINA YUSUF KE

NAN SÖNMEZ (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; maddeye geç
meden evvel, bîr cümle ile Plan ve Büt
çe Komisyonunda Sayın Bakanın" da İfa
desiyle, bu «Dayıbaşı» tabiri ile ilgili dü
şüncelerimi söylemek istiyorum. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sayın 
Ateş'in bir sorusu üzerine, Sayın Bakanı
mızın verdikleri yanıtı önce okumak isti
yorum : «özellikle mevsimlik çalışan iş
çilere, tarım işçilerine iş bulan, onları 
yaşadıkları mahallerden topluca alıp gö
türen, onlara mesken ve çalışacak yer te
min eden, daha sonra tekrar onları to
parlayıp, ücretlerini ödeyip, götüren or
ganizatörler. Yaygın ve bilinen 'bir tabir
dir.» 

«Dayıbaşı» tarifi Sayın Bakanımın de
diği gibi. «Modern bir ülkeyiz» diyoruz, 
Sayın Hükümetimizin dediği gibi «Çağ 
atladık» diyoruz, «Çağdaşız» diyoruz; 
ama, böylesi tabirlere artık ne mevzuatı
mızda, ne toplumumuzda yer vermemek 
konusunda, gerçekten çağ atlamak konu
sunda da Sayın Hükümet yetkililerinin bi
raz daha duyarlı olması gerektiğine inanı
yorum. Çünkü, gerçekten, Gelir Vergisi 
Yasasının 50 nci maddesinde götürü vergi 
mükellefleri kısmında belirtildiği gibi, 
«PTT ve dayıbaşılar hariç» deniyor, «da
yıbaşı» tabiri vergi sistemimiz içinde de 
var. Yani, bu «dayıbaşı» kelimesinin kar
şılığını öğrendikten sonra, 1860'larm Ame-
rikası aklıma geliyor; portakal bahçeleri. 
Ve 1988 yılında bu dayıbaşıların pamuk 
toplamak üzere Çukurova'ya işçi götür
dükleri aklıma geliyor ve bir taraftan 
da «Çağ atladık» diyoruz; yani bunun 
başka bir tabiri yok mu Sayın Bakanım? 
Bu «dayıbaşı» tabirini kökten çözmeyip, 
bile bile vergi yasasında kabullenmek ola
yını aklım almıyor. 

Sayın Başkan değerli milletvekili ar
kadaşlarım; «193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nunun 3239 sayılı Kanunla değişik 94 
üncü maddesinin (A) fıkrasının 13 nu
maralı bendinden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki 14 numaralı bent eklenmiştir» 
(denilmektedir; yani 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun 94 üncü maddesinin (A) 
fıkrasının 13 numaralı bendinde sonra'bir 
'bent eklenmiş, bu bentte de, «PTT acen
teliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle 
ödenen komisyon bedeli üzerinden» denil
miş. 

Biraz evvel, Sayın Bakanıma özel ola
rak söylediğimi bu kürsüden söylemek is
tiyorum. Gerçekten, çok çelişkili ve özün
de çok olumsuz olan bu yasa tasarısının 
tek olumlu maddesidir bu madde; ancak, 
bu olumlu maddesine bakarken de, iyi
leştirme adına, «önerisi» adi altında bir 
iki eleştirimi sunmak istiyorum. 

PTT acenteliğini Gelir Vergisi mü
kellefiyetinden çıkararak komisyon be
deli üzerinden Stopaj Vergisine tabi tutu
yoruz Bununla ilgili olarak yasa tasarı
sının «Genel Gerekçe» kısmında 26 ncı 
maddenin gerekçesinde, «PTT acenteleri 
komisyon bedelleri üzerinden, Gelir Ver
gisi Kanununun 94 üncü maddesinde ya
zılı olan % 25 nispetinde Gelir Vergisi 
tevkifatına tabi tutulacaklardır» denil
mektedir. Yani, PTT acentelerini gerçek 
usulde Gelir Vergisi mükellefiyetinden 
çıkarıyoruz, aldıkları komisyon bedelleri 
üzerinden yüzde 25 tevkifat, stopaj ya
pıyoruz. 

Sayın Bakanım, köylere telefon gitti, 
köylerde uzun süredir, yıllardır acente
likler var. Ama bu müessese sahiplerini 
ekonomik anlamda bugünkü şartlara uy
gun hale getirmezsek, yarın bu acenteler 
ekonomik anlamda tatmin olmazlarsa, 
köydeki acenteliği kendilerine yük ola-
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rak görebilirler ve görevlerini yerine ge
tirmeyebilirler. Bîr gün bakarız -. inşallah 
öyle olmaz - köy acenteliği olayı teoride 
var, yasada var, vergi yasasında da ko-
•ıumu belli; ama yaşamda yok... 

O zaman bir başka sorun gündeme 
gelir; her köy PTT şubesi istemeye baş
lar. PTT acenteliğini gerçek usulde Ge
lir Vergisi mükellefiyetinden çıkarmak 
güzel, yüzde 25 stopajı kaldıralım demi
yorum; ama, azaltmak mümkün değil 
mi? Çünkü, haberleşme, çağımızın en 
önemli olayı. O acenteliği yapan insanı 
teşvik etmek anlamında, kazancından 
az vergi alarak onu tahkim etmek ve 
önemsemek için bir değişiklik yapılabilir 
mi diye düşünüyorum, 

Bu acentelerden bugüne kadar Gelir 
Vergisi olarak tüm Türkiye çapında alı
nan vergilerin toplamının hesabı yapıldı 
mı bilmiyorum ve bu acentelerden stopaj 
yoluyla vergi kesintisinden devletin ka
zancı ne olacaktır, onu da bilmiyorum, 
ama kanımca ve tahminimce çok büyük 
vergi dilimlerine ulaşmasa gerektir. Bu, 
gözle, baktığınızda, tutmaya çalıştığınızda 
belki çok önemsenmez; ama, bugünkü 
hükümetin en çok üzerinde durduğu bir 
olay ve en çok iftihar ettiği olay, haber
leşme olayıdır. Köye kadar telefon gö
türdük, herkesin evinde bir telefon... 

Jşte, bu haberleşme ağında bir parça 
olan PTT acentesini bu yüzde 25 stopaj
dan daha da az vergilendirerek, PTT 
acentesinin gelirini artırmak mümkündür 
diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir de, PTT 
acenteciliğinden komisyon bedeli üzerin
den alınacak yüzde 25 stopaj, bir başka 
şeyi de getirecektir, o da, gerçekten çok 
şikâyet ettiğimiz bürokrasidir. PTT acen
teliği, yılda 100 bin lira civarında bir ge
lir elde edecek, bunun yüzde 25'ini dev

lete ayıracak. Bir sürü yazışma çizişme-
Ierle, devlet, o PTT acentesinden aldığı
nı zannettiği paranın daha üzerinde bir 
harcama yapacak. Bu durumun da, bu 
ülkede hepimizin bu çatı altındaki bütün 
partilerin şikâyet ettiği bürokrasinin ön
lenmesi konusunda bize yardımcı olama
yacağı kanısını taşıyorum. 

Sayın Başkan, siz uyarmadan sözleri
mi bitireceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Sönmez. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (De
vamla) — Sayın Bakanım, 20 nci Yüzyıl
dan 21 inci Yüzyıla yaklaştığımız şu gün
lerde, ekonomik yaklaşımlarımız da bir 
yana; yasallarımızdaki belirli sözcükleri 
de artık çağdaşlaştırmanın zamanının 
geldiğine inanıyorum. Bu konuda yapa
cağınız her girişimde, muhalefet partisi 
olarak yanınızda olacağımızı da şimdiden 
söylüyorum; ama hükümetin ekonomiyle 
ilgili yetkili üyesi arkadaşlarımızdan da ri
cam, «dayıbaşı» gerçekten hepimizi ra
hatsız etmesi gereken bir tabir. Hiçbiri
mizin gülmemesi, toplumumuzun gerçek
ten bir eksikliğinin ifadesi. Yani, belli 
mevsim işçileri, belli yörelerde, belirli 
kişiler tarafından toplamyor - hepimiz 
biliyoruz o mevsimleri; Doğulu milletve
killeri çok daha iyi blîr bunu - kamyon
lara bindiriliyor; kadını, kızı, çocuğu, 
Çukurova'ya götürülüyor veya bir başka 
yere götürülüyor; insanlar orada çadır
lar içinde, sefalet içinde, sağlıksız koşul
larda çalıştırılıyor, işverenle, çalışan in
san muhatap olmuyor, komisyoncu - da
yıbaşı eşittir komisyoncu diyelim mu
hatap oluyor; onun verdiğiyle yetinmek, 
onun sunduğuyla yetinmek zorunda ka
lan bir anlayış, bir sistem. Yani, tabiri 
caizse, 20 nci Yüzyılın köleci sistemi. 

ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — Yok 
öyle şey. 
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YUSUF KENAN SÖNMEZ (Devam
la) — Kim «yok» diyor? 

«Yok» diyorsunuz... Bunu yasaları
mız tahrif ediyor sayın parlamenterim; 
siz bu ülkede yaşamıyorsunuz herhalde. 

BAŞKAN — Sayın Sönmez, süreniz 
dolmuştur. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (Devam
la) — Ben «bu hükümet yaptı» demiyo
rum. «Yok» demeyiniz. Bunu kaldıra
bilmenin, gerçekten toplum için yüzkara
sı olan bu yaklaşımı, bu anlayışı kaldı
rabilmenin şartlarını hep birlikte araya-
Ihm, çünkü bu, hepimizin sorumluluğu. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, hepini
ze saygılar sunarım. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

Şahsı adına, Sayın Ali Talip Özde-
mir; buyurun efendim. 

ALÎ TALÎP ÖZDEMtR (Konya) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; izin verirseniz, benim de kafama 
takıldığı İçin, «dayıbaşı» sözüne ben de 
hemen değinmek istiyorum. 

Ben, Japonya'da yaptığım acizane in
celemelerde, oradaki pirinç tarlalarında 
da aynı organizasyonu yapan kişileri gör
düm; benim yaptığım çalışmalarda, Tay
land'da da, Brezilya'da da bu vardı. Yal
nız, Japonya'da bu işi organize eden 
kişiye, «dayıbaşı» değil de, belki «çekir
ge» deniyordu orada; bilmiyorum. 

Onun için, bunu, 20 nci Yüzyılda bir 
Kölelik müessesesiyle bağdaştırmak, ben
zetmek bana kalırsa çok yanlış. Çünkü, 
ben de belediye başkam iken köyde kent
te onların içinde yaşadım; bu işin orga-
nizatörleriyle bizzat ilgilenen bir kişi ola
rak söylüyorum. Pancar eken kişinin, iş
çiye ihtiyacı vardır; işçinin işe ihtiyacı 
vardır. Bir fabrikada bile, bir müessese

de bile, bîr bölümün başında bir usta
başı vardır, bir organizatör vardır mut
laka. O kişi de, onları alıp getirmekle gö
türmekle yine el emeği alın teri karşılığı 
para almaktadır. Sayın Bakanın Plan ve 
Bütçe Komisyonundaki sözlerinde, bu, 
bariz olarak belirtilmiştir. Dayıbaşı, iş
çileri iş mahalline götürür getirir, onla
rın organizesini yapar. Yani, bir emek 
karşılığında para alır. 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
94 üncü maddesine göre, yüzde 25 sto
paj getirilmiştir. Sayın Sönmez'in dediği 
gibi, bu stopaj kaldırılamaz mı? Zaten, 
94 üncü maddede «Bu milktar Bakanlar 
Kurulu tarafından indirilebilir veya de
ğiştirilebilir» ibaresi mevcuttur. 

Değerli milletvekilleri, bu yetki Ba
kanlar Kurulumuza verilmiştir. Belkli de 
PTT acentelerimiz için bu uygulanacak
tır. Yalnız, hemen elimdeki rakamı size 
okumak istiyorum sayın milletvekilleri. 
1987 Kasım ayı itibariyle 34 800 acente
ye ödenen miktar, yaklaşık 2 milyar li
rayı bulmuştur. Bu gerçekten iyi bir ra
kamdır. 

Bunu da bu şekilde mülahaza ettik
ten sonra kanun tasarısının yüzde 25 sto
pajla sınırladığını arz eder, saygılar su
narım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

Madde üzerinde verilmiş bir önerge 
vardır, okutuyorum efendim : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 19 sıra sayılı Ya

sa Tasarısının 26 ncı maddesinin tasarı 
metninden çıkarılmasını saygılarımızla 
arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Ali Uyar 
Hatay 
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Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Fuat Erçetin 
Edirne 

irfan Gürpınar 
Kırklareli 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMtSYONU 
BAŞKANVEKÎLİ ÎLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE AUPTEMOÇlN 
(Bursa) — Katılmıyor. 

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

26 ncı maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... 26 ncı 
madde kabul edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 27. — 193 Sayılı Gelir Ver

gisi Kanununa aşağıdaki geçici 29 uncu 
madde eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 29. — Bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten Önce ger
çek usulde mükellefiyeti tesis edilen PTT 
acentelerinden, PTT acenteliği işi yanın
da başka faaliyetleri de bulunanların, 
PTT acenteliği dışındaki faaliyetlerinden 
dolayı, 31.12.1988 tarihi itibariyle götürü 
usule tabi olmanın genel ve özel şartla
rını taşımaları ve 31.3.1989 tarihine ka
dar bağlı bulundukları vergi dairesine 
yazılı olarak başvurmaları halinde, bu 
mükellefler Gelir Vergisi Kanununun 50 
nci maddesi hükmü dikkate alınmaksızın, 
1.1.1989 tarihinden İtibaren götürü usulde 
teklif olunurlar.» 

BAŞKAN — Madde hakkında söz 
isteyen olmamıştır. 

Madde hakkında Sayın Kamer Genç 
ve arkadaşlarının bir önergesi vardır, 
okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 19 sıra sayılı ya

sa tasarısının 27 nci maddesinin tasarı 
metninden çıkarılmasını saygılarımızla 
arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Ali Uyar 
Hatay 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

Fuat Erçetin 
Edirne 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu 
önergeye? 

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

BAŞKAN — Hükümet?., 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇÎN 
(Bursa) — Katılmıyoruz efendim. Birçok 
insanı zarara sokacak, sosyal adaletle hiç 
ilgisi olmayan bu teklifi kabul etmemiz 
mümkün değil. 

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

27 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... 27 
nci madde kabul edilmiştir. 

28 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 28. — 193 Sayılı Gelir Ver

gisi Kanununa aşağıdaki geçici 30 uncu 
madde eklenmiştir, 
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GEÇÎCİ MADDE 30. — Gelir Ver
gisi Kanununun mükerrer 81 inci mad
desine bu Kanunla eklenen fıkralar, bu 
Kanunun yayımı tarihinde yurt dışına 
transfer edilmemiş kazançlar hakkında 
da uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Verilmiş önergeler vardır; okutuyo
rum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 19 sıra sayılı ya

sa tasarısının, 28 inci maddesinin tasarı 
metninden çıkarılmasını saygılarımızla 
arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Ali Uyar 
Hatay 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

Fuat Brçetin 
Edirne 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 28 İnci 
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Abduılkadir Aksu 
Diyarbakır 

Mehmet Topaç 
Uşak 

Ledin Barlas 
Adana \ 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Akgün Albayrak 
Adana 

Mustafa Şahin 
Kayseri 

Necat Tunçsiper 
Balıkesir 

Madde 28. — 193 Sayılı Gelir Ver
gisi Kanununa aşağıdaki geçici 30 uncu 
madde eklenmiştir. 

GEÇtCt MADDE 30, — a) Gelir 
Vergisi Kanununun mükerrer 81 inci 
maddesine bu Kanunla eklenen fıkralar, 
bu Kanunun yayımı tarihinde yurt dışı
na transfer edilmemiş kazancılar hakkın
da da uygulanır. 

b) 2802 Sayılı Hâkim ve Savcılar 
Kanununun 106 ncı maddesi ile 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun Ek 
Geçici 7 nci maddesine göre, ödenmek
te olan hâkimi ve yaırgı ödenekleri ve 
2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Ka
nununun 12 nci maddesine göre ödenen 
üniversite ödenekleri 1.1.1988 tarihinden 
31.12.1997 tarihine kadar gelir vergisin
den müstesnadır. Bu hüküm 15.12.1987-
14.1.1988 dönemini kapsamak üzere 
15.12.1987 tarihinde peşin olarak ödenen 
ödeneklerden 1.1.1988 - 14.1.1988 döne
mine isabet eden kısım hakkında da uy
gulanır. 

Gerekçe : 
Bu düzenleme ile hâkim ve savcılara 

ödenen hâkim ve yargı ödenekleri ile üni
versite öğretim üyelerine ödenmekte olan 
üniversite ödeneklerinin 1.1.1988 tarihin
den itibaren gelir vergisinden istisna edil
mesi öngörülmektedir, 

Bu suretle, yargı mensupları ile üni
versite öğretim elemanlarının durumları 
vergi teşviki yoluyla iyileştirilmektedir. 
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Ayrıca, 15.12.1987 tarihinde peşin 
olarak ödenen ödeneklerin 1.1.1988 -
14.1.1988 dönemine tekabül eden kısmı 
da istisna kapsamına alınmaktadır, ilgili 
kanunlarda düzenleme yapılmasını sağ
lamak amacıyla bu istisna hükmün 
31.12.1997 tarihine kadar geçerli olması 
öngörülmektedir. 

BAŞKAN — Aykırılık sırasına göre 
tekrar okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 19 sıra sayılı ya

sa tasarısının 28 inci maddesinin tasarı 
metninden çıkarılmasını saygılarımızla 
arz ederiz. 

Kamer Genç (Tunceli) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN -^ Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLt İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyor. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇÎN 
(Bursa) — Katılmıyor. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Başkan, değerli üyeler; ben tasarının 26 
ncı maddesinde grup adıma konuşurken, 
Türkiye'ye yurt dışından gelen yabancı 
sermayeye, komisyonda ilave ©dillen [mad
deyle kuır garantisü getkıildiği ve bu kur 
garantisi dolaylısıyla da değer artış fark-
lanmıın verıgfendirileımeyeceğini belirtmiş
tim: 

Ancak, «Gelir Vergisi Kanununun mü
kerrer 81 ikici maddesine bu Kamunla ek
lenen Miralar, bu Kanunun yayımı tari
hinde yurt dışıma transfer edilmemiş ka

zançlar hakkında da uygulanır» hükmü
nü Komiisyom ilave etmiş. 

Değerli arkadaşlar, evvela, Hükümet 
Meclise bilgi vermek zorundadır. Bu su
retle, geçirilişte Türkiye'ye gelen yabancı 
sermaye Türk kanunlarını biliyordu, bu
nun kur garantisine tabi olmadığını da 
'biliyordu. Demin de söylediğim gibi, 1980 
yılında doları 47 liradan Türkiye'ye getir
miş, yatırım yapmış. Bugün yurt dışına 
doları 1 300 liradan çıkaracak; fark ver-
gi'lendiıriliyor. 

1988 yuh programınım 62 meii sayfasın
da Türkiye'de faaliyette builunıan 839 ta
ne yabancı sermaye şirketi var. Buluların 
Türkiye'ye getirdiği yabancı sermaye mik
tarı 2 milyar 611 milyon dolardır. Bunun 
ne kadarının bu madde kapsamına girdi
ğini biliniyoruz, araştırma yaptık, maale
sef, üzülerek söylüyorum, Başbakanlığa 
telefon ediyoruz, diyoruz ki; kardeşim ya
bancı sermaye olarak Türkiye'ye gelen 
sermayenin yüzde kaçı menkul kıymetler 
alım satımıyla uğraşıyor, yüzde kaçı bu 
madde kapsamı içine giriyor? Kimse bil
miyor, iştirak hisselerine tahsis edilen 
menkul sermaye iradı kaç, onu söylemi
yorlar bize. Tabiî biz de 'bu yabancı ser-
ımıaıye medeniyle devletin uğradığı vergıi 
kaybını bilmiyoruz. 

Arkadaşlar, burada birtakım şeyleri 
konuşuyoruz; fakat maalesef Hükümet bi
ze cevap vermiyor. Maddeler üzerimde ya
pılan konuşmalara Hükümetim cevap ver
mesi lazım. 

Bakın, bu madde Komisyonda ilave 
edilmiş. Ben iddia ediyorum ki, bu mad
de ile devletimizin kaybı en azımdan 1 
trilyon liraya varıyor arkadaşlar. Böyle 
değilse, Hükümet aksini söyleyerek rakam 
versin. 

icabında Türkiye Cumhuriyeti vatan
daşının üzerinden -yani bazı şeyleri de 
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söylemek istemiyorum- vergi aldığımız 
kaynalklar belli, insanları nasıl bir sıkın
tıya düşürdüğümüz belli, bu linsanlaomız-
dan vergi alırken, yabancı kişilere durup 
dururken istisna' tanıyoruz, onların ka-
zançllarittı vergi dışı tutuyoruz. Arkadaş
lar, 'lütfen, ANAP'dı arkadaşlarımdan rica 
ediyorum, bu önergemize iştirak etsinler 
ve bunu kaldıralım. Bunılar niye vergi dışı 
•tutulsun? Bunların içinde belki Yunan 
sermayesi vardır, bunun içinde Sovyet 
sermayesi de vardır, yani nıeden Türkiye 
Cumhuriyeti vatanına vermesi gereken 
vergiyi devletin kesesinden çıkarıp da o 
insanlara verelim? Ben bunun mantığını 
anlayamıyorum. 

Tamam, Hükümetinizin politikası ge
reği yabancı sermayenin Türkiye'ye gel
mesi için teşvik tedbirlerini alıyorsunuz; 
ama bu madde ile yabancı sermayenin 
Türkiye'ye gelmesinin bir teşviki ydk. Bir 
önceki maddede bu teşviki tanıdınız; ama 
bunu niye getiriyorsunuz? Bunu getirenller 
muhakkak iki birtakım ilişkiler içindedir; 
yoksa, neden bu istisna getirilsin arka
daşlar? 

Komisyonda tuzak bir madde geliyor, 
«Bugüne kadar transfer edilmemiş serma
yeye de bu garanti verilir» diye. Niye ve
riyorsun? Kimin parasını kimin cebinden 
alıp, kime veriyorsunuz? Bu memlekette 
hizmete ihtiyacı olan, sağlık hizmeti bek
leyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları
nın bu hizmetlerini kısarak, böyle hatır 
gönül1 işi veyahut da bu hatır gönül işlini 
aşan birtakımı amaçlar uğruna devletin pa
rasını heba etme hakkına sahip misiniz 
arkadaşlarım? 

Bunu yapamayız arkadaşlar, Yani, bi
ze burada Türkiye Cumhuriyeti vatandaş-
larına bu muafiyetleri tanısak bir derece
ye kadar doğru. Peki, vergisini almadığı
mız bu sermaye İle yarın düşmanlarımız 

silah alıp da, bize sıkarlarsa ne olacak? 
Bunun en güzel ;izahı bu. Lütfen, rica 
ediyorum, Anavatanlı arkadaşlar, belki 
biz burada çok fuzulî konuşuyoruz zan
nediyorsunuz; ama lütfen bu önergemize 
katılın, bu maddeyi çıkaralım metinden. 
Bunun hiçbir mantığı, hiçbir 'izahı yoktur. 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına (muafi
yet tanımıyorsunuz, yabancılara tanıyor
sunuz. 

Çok fazla sabrınızı taşırmak istemi
yorum. özelikle Mesliımizin içindeki bu 
olumlu havayı da bozmak istemediğim 
için, çok da sert konusmalk istemiyorum. 
Lütfen bu önergeme katılın, çok rica edi
yorum. 

Saygılar sunarım efendim. (ANAP sı
ralarından alkışilıar [!]) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Genç. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Sayın Genc'in 
önergesli kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının, 28 inci 

maddesinin' aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Abduâkıadir Aksu (Diyarbakır) 
ve arkadaşları 

Madde 28. — 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununa aşağıdaki geçici 30 uncu mad
de eklenmiştir. 

GEÇÎCİ MADDE 30. — a) Gelir 
Vergisi Kanununun mükerrer 81 inci mad
desine bu Kanunla eklenen fıkralar bu 
Kanunun yayımı tarihinde yurt dışına 
transfer edilmemiş kazançlar hakkında da 
uygulanır. 

b) 2802 sayılı Hâkim ve Savcılar Ka
nununun 106 ncı maddesi üe 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun Ek Geçici 
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7 mci ımaddeslime gör© ödenmekte olan hâ
kim ve yargı ödemeklerü ve 2914 sayılı 
Yüksek Öğretim Personel Kanununun 12 
mci maddesine göre ödenen üniversite 
ödenekleri, 1.1.1988 tatı#ıinden-31.12.1997 
tarihine kadar gelir vergisinden müstesna
dır, Bu hüküm, 15.12.1987-14.1.1988 dö
nemini kapsamak üzere 15.12.1987 tari
himde peşim olanak ödemen ödeneklerden, 
1.1.1988-14.1.1988 dönemlime isabet edem 
kısım hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — önergeye Komiisyom ka
tılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKÎLÎ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Komisyonum karar yetersayısı ol
madığımdan, katılmıyoruz Sayın Başkan. 

1. — Eğitim; Gençlik, Spor ve Sağlık 
Hizmetleri Vergisinin 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 Hakkında 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul ©demler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmiştir. 

Maddeyi kabul edilen önergeyle bir
likte oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Sayım miletvekilleri, görüşmelere kal
dığımız yerden devam etmek ve saat 
20.15'te toplanmak üzere, birleşime ara ve
riyorum. 

Kapanına Saati : 19.15 

Kanun ve 492 Sayılı Harçlar Kanununda 
Değişiklikler Yapılması ve Bu Kanunla
ra Bazı Hükümler Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu {1/395) {S. Sayısı : 19) (Devam) 

BAŞKAN — Müzakerelere kaldığı
mız yerden devam ediyoruz. 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 20.15 

BAŞKAN : Başkanvekilf îlyas Akteş 
KÂTİP ÜYELER : Cemal özbüen (KırklareU), Nurhan Tekinel (Kastamonu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 38 inci Birleşiminin İkinci Oturu
munu açıyorum. 

in. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER (Devam) 
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Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

29 uncu maddeyi okutuyorum : 

ALTINCI BÖLÜM 
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile İlgili 

Değişiklikle!: 

MADDE 29. — 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 5 inci maddesine aşağıdaki 
fıkra eklerıımistir. 

Sahte veya muhteviyatı itibariyle ya
nıltıcı 'belge düzenledikleri veya kullan
dıkları vergi inceleme raporuyla tespit 
olunanların, kanunla kurulmuş meslekî 
kuruluşlarına bildirilmesi vergi mahre
miyetini ihlal sayılmaz. 

Bu bildirimıin şartları, sınırları ve bu 
konuya ilişkin usul ve esaslar Maliye ve 
Gümrük Bakanınca belirlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, SHP 
Gru'bu adına, iSayın Kamer Genç, söz is
temişlerdir. 

Buyurun Sayın Genç^ 
Süreniz 10 dakika efendim. 
SHP GRUBU ADINA KAMER 

GENÇ (Tunceli), — Sayın Başkan, değerli 
miMetfvekİIleri; sizlerden peşinen özür di
lemek isüüyorum, sık silk karşınıza çıktı
ğım için. Karşınıza çıkmam dolayısıyla 
mahcup da olmak istemiyorum. Bu ko
nudaki yeteneğimi de konuşturmak zorun
dayım. 

Değerli arkadaşlar, Gelir Vergisi Ka
nununu bitirdik, şimdi Vergi Usul Ka
nununa geçtik. 29 uncu maddbde, «Sahte 
ve muMevlyati itibariyle yanıltıcı belge 
düzenledikleri ve kullandıkları vergi in
celeme raporu ille tespit olunan mükellef
lerin meslekî bakımdan bağlı bulunduk
ları kuruluşlara bldlirilimesi vergi mahre
miyetini ihlal sayılmaz» deniyor. 

Değerli arkadaşlar, sahte ve muhte-
viyaftı itibariyle yanıltıcı belgenin bugün 
için en önemli kullanma sahası, Çuku-
rova'dafci, Karadeniz'deki, özellikle ziraî 
mahsullerin alım sahalarıdır. Ziraî Gelir 
Vergisinde Stopaj ve Katma Değer Ver
gisinin ziraî ürünlerden alınması üzerine, 

^ bu sahada bayağı bir rnafia türedi. Yani, 
birtakım insanlar, paravan birtakım kişi
leri öne sürerek haksız kazanç sağladı
lar. Öyle oldu ki, mesela ziraî mahsul-
îerden yüzde 10 nispetinde KDV alıyor
sunuz, ayrıca yüzde 7 de onun üzerin
den stopaj kesiyorsunuz. Vatandaş 100 
milyon liralık fatura kestiği zaman bun
dan 17 milyon lira kâr ediyor, rahatlıkla, 
devlette güdecek vergiyi celbine atıyor, be
lirli yerleri de adres olarak veriyor. Talbiî 
bununla mücadele edilmesi bu durumda 
zorfaşııyor; 

Değerli arkadaşlar, ıbu getirilen mad
de, bu olayı önlemez. Bir defa, bir mes
lekî teşekkül, ticaret odası, sanayi odası 
kendi mensubunun sabite ve muhteviyatı 
itibariyle yanıltıcı belge kullandığım bili
yor; belki oranın başkanı da, üyesi de 
kullanıyor; yani siz devlet olarak, bu ki
şilerin, muhltevıyat;ı yanıltıcı belge kullan
dığını biliyorsunuz da niçin önlemiyorsu-
nuz? Bunu oraya bildirmekle, bu sahte 
ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge 
kullanan kişi «Ya, işte kendi meslektaşla
rım bilmesin» diye utanıp da bundan vaz
geçecek mi? Kesinlikle... Bunun pisiko-
lojîk bir etkinliği de olmayacak. 

Değerli arkadaşlar, Maliye Bakanlığı
na, >bu konuyla ilgili olarak elindeki mev
cut kanunlar birtakım yetkileri vermiş. 
Zaten, 3239 sayılı Kanun, vergi kaçakçı
larının, vergi kaçırdıklarının yargı kara
rıyla kesinlöşttnesüıden sonra TRT'de ya
yınlanması yeüJkilsini vermiş. Sayın Bakan
lığa soruyoruz, bugüne kadar hangi vergi 
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kaçakçısını TRT'de yaıyınladılar, halka 
teşhlir ettiler? Söylesinler bakalım... 

O halde, siz elinizdeki yetkileri kul-
lanımıyorsunuz; ama yeni kanun getiriyor
sunuz, kanun getirmekle bir şey halledil
miyor. Siz, «Vergi kaçakçılığını önlemek 
İçin meslekî teşekküle biMirecteğlim» di
yorsunuz. Doktor - ki, doktorlukta pek 
öyle muhteviyatı itilbariyle salbJte beliğe çok 
nadir kullanılır - avukat gilb'i, meslek 
(mensuplarını kendi meslekî teşekkülüne 
ıbffltfirmişs'iniz ne olacak, bildirmemişsiniz 
ne olacak? önemli olan, birtakım insan-
'iar mükellefiyetini tescil öderek geliyor si
ze ve faturayı anlaşmalı matbaalardan alı
yor, gidiyor ve istediği kadar faturayı ke-
sîyor. Siz idareci olarak bunun karşısına 
çıkmayınca meslekî teşekkül ne yapsın, 
nasıl bunun vergi kaçakçılığını önlesin?.. 

Arkadaşlar, diğer bir husus da, vergi 
sistemimizde fcalbul edilen bir usulle, sto
pajda müşterek ve müteselsil sorumluluk 
müessesesi geltirldi. Ancak, bunun uygu
lanabilmesi için Maliye Bakanlığının bir 
yönetmelik yayımlaması lazım. 

MulhteViyatı itibariyle sahte ve yanıl
tıcı beliğe kullanmanın kaynağı, sahası, 
size söylediğim gibi, ziraî mahsullerdir; 
fındıktır, tütündür, üzümdür, incirdir, pa
muktur... Sayın Maliye Bakanımız bu yö-
netimeliği yayımlayarak satıcıyla alıcı han
gi esaslar dairesinde müşterek sorumlu 
olur, nasıl sorumlu olur ilkesini tespit et
miyor; böyle çok izalfî, etkisiz, lüzumsuz 
ıbirttakım yasa maddeleriyle bu işi önle
yeceğini taıhmin ediyor. 

Bize bu sahada, yani Özellikle Ziraî 
Gelir Vergisinde, Katma Değer Vergisin
de ve Ziraî Gelir Vergisi stopajında zi
raat erbabının, saıtJtığı bu mahsuller do
layısıyla vergi dışı kalmasını parti ola
rak işitiyoruz. Gerçi Hükümet, bunlara 
getirdiği stopaj nispetlerini epey dŞüşür-

dü; ama vergi alındığına göre, mademki 
ıbu sahada vergi kaçakçılığını önlemek is
tiyor, o zaman ne yapacaktır? Müşterek 
sorumluluk müessesesini getirecek. Yani, 
malı alan fabrikatör müstahsilden malı 
alırken ödediği para üzerinden tevkifa-
tını yapacak, getirecek vergi dairesine 
yatıracaktır. Tevkufatı yapmadığı zaman 
verg'i dairesi bunu yakalayınca, müşterek 
sorumluluk ilkesi uyarınca, yakaladığı 
kişi adına gerekli kaçakçılık cezası tarhi-
yatraı yapacaktır. 

©ir yandan, kanunların size verdiği 
yetkileri kuUanmayaoaksmiz, öte yandan 
yeni yeni yetkiler isteyecekslin'iz, Öbür ta
raftan Meclisleri yeni yeni yetkiler iste
mekle meşgul edeceksiniz... Bence, bu sağ
lıklı bir yöntem değildir. 

Arkadaşlar, Hükümetlerin birtakım 
işler yapıyormuş görüntüsü içinde Mec
lislerin karşısına çıkması, taisvip edilecek 
bir dumin değildir. Danıştaydian, İdare 
Mahkemelerinden (Hayali ihracat dola
yısıyla tahakkuk eden vergi iadeleri de 
orada görüşülmektedir) yargı mercilerin-
den çıkmış binlerce karar var, vergi ka-

' çakçılığı tasdik edilmiş binlerce insan var. 
Siz, bunların hiç olmazsa birkaç tanesini 
çıkarın radyo ve tdeViızyionda neşredin, 
kanun size bu yetkiyi vermiş, vatandaş 
ıbunları görsün; ötekiler de bunun psiko
lojik etfkM altında kalsın ve hiç olmazsa, 
«Ben vergi kaçakçılığı yaptığım zaman 
teşhir edileceğim» gibi bir duygu altında 
kalsın da o zaman bunun psikolojik bir 
etkisi olsun. 

Bu yollara başvurmayacaksınız ve mes
lekî teşekküllerden umut (bekleyeceksiniz... 
Meslekî teşekküllerden zaten umut bek
lenmez; biz uygulamakla gördük, vergi 
ıryuşmazlık davalarıyla uğraştığımız za
manlar gördük, ıbirçök meslekî teşekkül, 
gerçek dışı bilgiyi zaten kendisi veriyor ve 
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gerçök dışı bilgiler vermek suretiyle ver
gi kaçakçılığının sağlanmasında zaten 
(kendisi yardımcı oluyor. Şimdi, meslekî 
teşekkül böyle vergi kaçakçılığı yapmak
ta yardımcı olan bir kuruluş haline dönü
şünce, siz buna «Falanca mensubunuz 
vergi kaçakçılığı yapıyor, sana bildiriyo
rum, kanun da bana bu yetkiyi verdi» de
mişsiniz ne olacak, dememişsiniz ne ola
cak? Bana göre hiçbir şey de olmayacak; 
daha güzel Vergi kaçakçılığı olacak. O 
meslekî teşekkülün bu konuda daha çok 
bilgisi olacak ve o teşekkülün mensupları 
gelip, «Sen bu vergiyi nasıl kaçırıyorsun, 
bana da yolunu öğret» şeklinde araların
da daha güzel anlaşma olacak. O itibarla, 
bu madde, bence fuzulî getirilmiştir. 

MEHMET AlLl BÎLtCl (Adana) — 
Sizin öneriniz ne? 

ı 
KAMER GENÇ (Devamla) — Benim 

önerim şu: Zalten, Maliye Bakanlığının 
elinde yetki var; vergi kaçakçılarını rad
yo ve televizyonda ilan etme yetkisi var. 
Binlerce vergi kaçakçısı var memlekette. 
O yolla ilan etsin. Hayalî vergi kaçakçı
ları var memlekette. Bakın geçen sene, 
Ibiz biliyoruz, Mersin'de, mesela çok bü
yük bir şirketin mensupları, hayalî vergi 
kaçakçılığı yapmalarından dolayı İsken
derun'da tutuklandılar. Arkasından, o ge
çen olayları hepimiz gazetelerde okuduk, 
Iha'tta öyle şeyler, öyle şayialar kulağımı
za geldi ki, o zamanki Sayın Adalet Ba
kanının bu olay neticesi görevinden alın
dığı sekilinde idi. Taibiî bunlar şayialar, 
doğru mu yanlış mı biz bilmiyoruz; alma 
iş'te bazı kişiler bazı kişilerle böyle çak 
haşır neşir olunca, şayialar da biraz ger
çeğe uygun bir safhaya yöneliyor. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

'BAŞKAN — Sayın Genç, sürenizi aş
tınız, lütfen (toparlayınız efend'im. 

KlAMER GENÇ (Devamla) — Sayın 
Başkanım, toparlayacağım, zaten konu o 
kadar geniş bir şey değil, çok küçük bir 
konu; ama küçük de olmasına rağmen, 
partimiiz adına bütün boyuitlaırıylla arka
daşlara izah etmekten... 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) 
— Sayın Başkan, usul hakkında söz isti
yorum. 

Kürsüden hiç inmeseler, on konuşma
yı bir arada yapsalar, 1,5 saalt konuşsalar, 
bir başka madde idin inip çıkarken za
man kayibetmeseler; çünkü nasıl olsa ko
nuşmaları maddelerle ilgili değil. 

BAŞKAN — Usulümiüz ona müsait 
değil Sayın Kaşıkçı. 

'Devam edin lütfen Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın 

Başkan, siz uygun görürseniz ben arka
daşlara teşekkür ederim, tasarıyı başitan 
sona kadar... 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) 
— Biz de akıllı uslu dinleriz, hiç ağzımızı 
açmayız, siz de konferans verirsiniz. 

BAŞKAN — Oturunuz efendim. Lüt
fen...: 

KAMER GENÇ (Devamla) — Hay 
'hay. 

Sayın Başkan, isterse arkadaş bana 
söz hakkını verebilir. 

BAŞKAN — Usulümüz müsait de
ğil. 

ıKAMER GENÇ (Devamla) — Kusu
ra bakmayın usul müsait değilmiş, bu usu
le göre bu işler yürüıtülecekmiş, özür di
lerim, ne yapalım, isiüeğin'izi 'yerine geti
remediğimiz için üzülüyoruz, ama başka 
zaman belki yeıüne getiririz. 

BAŞKAN — Devam edin ve lütfen 
toparlayın Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Devamla) — De
ğerli arkadaşlar, vergi kaçakçılığının ön
lenmesi için, evvela, Hükümetin vergi ka-
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çakçüannı korumaması lazım, vergi ka
çakçılığını önleyecek riiyet ve kararlılık 
içinde olduğunu göstermesi lazım. Bunu 
nasıl gösterecek sayın arkadaşflar? Biz bu 
memlekette yaşıyoruz ve her şeyin de far
kındayız. Bir bakıyorsunuz, güçlü mil
letvekillerinin olduğu yerlerde, illerde, 
ara seçimlerin olduğu illere hesap uz
ananı gönderiliyor. Giden hesap uzmanla
rı geri geliyor, incelemelere başlayan he
sap uzmanları görevlerinden çekiliyorlar. 
Yarfi, biz burada birçok şeyi açıklamak 
istetmiyoruz; daha fazla birfbirimizi kır
mayalım, olayların daha çok başındayız. 
(SHP sıralarından alkişlar) 

BAŞKAN — Süreniz doldu, bağlayı
nız efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) —' Bağ
lıyorum Sayın Başkanım. 

Vergi kaçakçılığını örtenek için ka
rarlı olmak lazım. Vergi kaçakçılığını ön
leme konusunda biraz önce hakikatten çok 
önemli şeyler söyledim. Burada, yabancı 
sermaye ile ilgli geçmişe teşmil etmek 
suretiyle iblir madde kabul ettiniz. O mad
de üzerindeki müzakerelerde, «Sayın Baş
kan, bu madde ile yalbancı kişilere Tür
kiye Cumhuriyeti kesesinden aktarılan 
vergi 1 trilyona yakındır. Burada rakam
ları yanlış ifade edebMrim; 1 trilyon ol
maz da, en azından 250 milyar lira olur 
efendim. Sayın Bakan izah etsinler» de
dim. Sayın Bakan ıburada izahta bulun
madı Sayın Başkanlık Divanı da, Sayın 
Bakana izah elimesi yönünden bir zorla
mada bulunmadı. Öte taraftan, Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlarından kaşıkla top
ladığımız bu paraları, kepçe ile yabancı 
devletlere, yalbancı şirketlere aktarırsak; 
daha hangi vergi kaçakçısı ile uğraşaca
ğız? Niye uğraşalım ki?.. 

BAŞKAN — Sayın Genç, sürenliz dol
du efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Çok 
vergi alırsak, yabancı devletlere trans
fer ederiz, zaten şimdiye kadar yaptığı
mız transferler yeterli, biraz sonra Yü
ce Meclisin karşısına yine çıkacağım, pe
şinen özür diler, saygılarımı sunarım. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, efen
dim. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) 
— Sayın Başkan, Sayın Genc'in konuş
ması 20 dakika sürdü, ıbir dahaki konuş
ma haklarını kutlanmış oldular efendim. 

'BAŞKAN — Sayın Kaşıkçı, lütfen 
efendim... 

Madde hakkında başka söz isteyen?.. 
Yok 

{Madde üzerinde verilmiş önergeler 
vardır, veriliş sırasına göre okutuyorum : 

Sayın (Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 19 sıra sayılı yasa 

tasarısının 29 uncu maddesinin tasarı met
ninden çıkartılmasını saygılarımızla arz 
ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

H'Mmi Ziya Postacı 
Aydın 

Man Gürpınar 
Kırklareli 

Fuat Erçetin 
Edime 

Ali Uyar 
Hatay 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Halen görüşülmekte olan 213 sıra sa
yılı Vergi Usul Kanunundaki değişiklik
ler ile ilgli 29 uncu maddesi 213 sayılı 
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Vergi Usul Kanununun 5 inci maldldesi-
nin birinci fıkrasında, maddenin ruhun
dan da anlaşılacağı gÜbi, burada doğru
dan ve alenî olarak kişinin meslek onur 
ve haysiyetiyle oynanmaktadır. Yaşamı 
içirtde şu veya bu netten!© bir kez yanlış 
yapan insan yaşamı boyunca taşıyacağı 
'bir lekelemedin içine itilerek orada kal
makta ve itibarı tamamen yok olmakta
dır. Nedamet duymak, iyileşmek dahi o 
kişinin sonrasındaki yaşamını dlumstız 
yöride etkileyeceği alenîdir. 

O nedenle ilgili fıkranın aşağıdaki şe
kilde düzeltilmedim öneririz. 

«Sahte veya muhteviyatı itibariyle ya
nıltıcı belge düzenledikleri veya kullan
dıkları inceleme raporuyla tesp'it olunan
ların, bu fiillerinden dolayı kanunla ku
rulmuş meslekî kuruluşlarına herhangi bir 
duyuru yapılmaz. Hakkında bir kereye 
mahsus cezaî müeyyide uygulanmaz.» 

Saygılarımızla arz ederiz. 
Rıza Yılmaz 

Ankara 
Mehmet Tahir Köse 

Amasya 
Orhan Veli YıÜdırım 

Tunceli 
Ali Haydar Erdoğan 

İstanbul 
Mehmet Fuat Erçetin 

Edirne 
İbrahim Tez 

Ankara 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyo
rum :' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Eğitim, Gençlik, 
Sağlık H'izmetfcleri - Vergisinin İhdası üe 
3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi 
Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Ver
gisi Kanunu, 1318 Sayılı Finansman Ka

nunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6T83 Sayı
lı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun ve 492 Sayılı Harçlar Kanu
nunda Değişiklikler Yapılması ve Bu Ka
nunlara Bazı Hükümler Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısının 29 uncu maddesinin 
aşağı'daki şekilde değiştirlmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Makide 29. — 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 5 indi maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

«Sahte vergi düzenledikleri veya kul
landıkları vergi inceleme raporuyla tes
pit olunanların kanunla kurulmuş mes
lekî kuruluşlarına biMirilmesi vergi mah
remiyetini ihlal sayılmaz. 

Bu bildirimin şartları, sınırlan ve bu 
konuya ilişkin usul ve esaslar Bakanlar 
Kurulunca belirlenir.» 

Saygılarımızla. 
Tufan Doğu 

Muğla 
Haydar Erdoğan 

tsitanhuH 
M. Kemal Düdüoğlu 

Hatay 
Turhan Hııifanoğlu 

Hatay, 
Rıza Yılmaz 

Ankara 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığının 19 uncu sı
rasında yer alan sözkönusu yasa, toplu
mumuzun tamamını oluşturan hireyîere 
dolaylı ve ağır vergi yükü getirmekte, bu 
ıbireylerin bir bölümüne de meslekleri iti
bariyle cezaî yaptırımlar içermektedir. 

Esasen, ülke ekonomisinin getirdiği 
enflasyon, hayat pahalılığı 'başta olmak 
üzere, öteki çok sayıdaki yükün altında 
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ezilen insanımız, öyle gömülüyor ki çok 
kısa bir gelecekte, bırakın vergi eklemeyi, 
kazancını aşan vergi anaparaları, ceza ve 
faizler nedeniyle yaşamını sürdürmek için 
gerekli olan parayı bile bulmakta güçlük 
çekecektir. Ve şu anda konuşmakta oldu
ğumuz yasanın, altıncı bölümü bilindiği 
gibi 213 sayılı Vergi Usul Kanunuyla il
gili değişiklikleri kapsamaktadır. 

önerimiz, yasa taslağının attıncı bö
lümü olan ve 213 sayılı Vergi Usul Ka
nununa yeni değişiklikler getiren hüküm
ler içeren ilik maddesinin, yani 29 uncu 
madıdiesinin tasarıdan tamamen çıkarılma
sını arz ve tekl'iıf ederiz. 

Tufan Doğu 
Muğla 

Sailtih Sümer 
Diyarbakır 

Kenan Süzer 
Tokat 

A. Hayidar Erdoğan 
İstanbul 

Mdhmet Kahraman 
Diyarbakır 

O. Veli Yuldırım 
Tunceli 

Kenan Sönmez 
İstanbul 

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 Finans
man Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nunu, 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 

29 uncu maddesinin tasarıdan çıkarılma
sını arz ve teklif öderiz. 

Latif Sakıcı 
Muğla 

Fuat Kifcı 
İzmir 

Ömer Barutçu 
Zonguldak 

İsmail Köse 
Erzurum 

Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

Erfcekin Durutürk 
İsparta 

Mehmet Tahir Şaşmaz 
Elazığ 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başjkarilığına 

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, 1311*8 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 
29 uncu maddesi birden çok fıkradan oluş
maktadır. 

Bu nedenle İçtüzüğün 84 üncü madde
si uyarınca her fıkranın ayrı ayrı oya su
nulmasını arz ederiz. 

Kenan Sönmez . 
'İstanbul 

M. Tahir Köse 
Amasya 

Eşref Eirdem 
Ankara 
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Rıza Ilıman 
Çorum 

Fualt Atalay 
Diyarbakır 

Ali Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Erol Güngör 
İzmir 

Erol Köse 
Kocaeli 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Ayhan Arif ağaoğlu 
ArtVin 

Oımhür Keskin 
Hakkâri 

tbrahim Aksoy 
Malatya 

M. Kemal Düduoğlu 
Hatay 

Kâzım Ulusoy 
Amasya 

Tufan Doğu 
Muğla 

Turhan Hırf anoğlu 
Hatay 

BAŞKAN — Efendim, elde mevcut 
önergelerden Saiyın Kamer Genç ve ar
kadaşlarının, Salyın Tufan Doğu ve ar
kadaşlarının ve Sayın" Latli'f Sakıcı ve 
arkadaşlarının önergeleri, maddenin me
tinden çıkarrlmalsı şekiridddlir ve aynı ni
teliktedir. Bu iftiharla hu üç önergeyi bir
ilikte işleme tabi tutacağız. 

Komisyon katılıyor mu efendim? 
PUAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Sayın Başkan, bu önergelere katıl
mıyoruz. Ancak, (bir başka önerge hak
kında, müsaade ederseniz açıklama yap
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Onu zamanı gelince açık
larsınız efendim. Hükümet?.. 

MALÎYE VE OÜMiRÜK BAKANI 
AHMET KURTCBBE ALITEMOÇÎN 
(Bursa) — Katılmıyoruz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, müsaade ©derseniz önergemi 
açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, buyurun ta
biî; fakat izahata gerek yok. Sayın Genç, 
nasıl olsa, maddenin metinden çıkarllima-
sını istiyorsunuz ve bu hususu biraz önce 
de izah elmiştiniz. 

(KAMER GENÇ (Tunceli) — Niçin 
çıkarılması gerektiğini izah etmek isti
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Değerli 

arkadaşlarım, her şeyin bir ulsulü vardır 
ve usullere riayet etmek lazımdır. Usul 
nedir? önerge verilir, hükümet ille komis
yon iştirak etmezse önerge Sahibinin iza
hat hakkı vardır; biz de, tiüzüksel hakkı
mızı kullanıyoruz. Kusura bakmayın, bi-
zteı görüntümüzde bu kullanma hakkı bi
raz yerinde olmuyor; ama kanuna karşı 
bir tavrımız var ve politika yapıyoruz bu
rada; politikalarımızı da üreteceğiz, 

Sayın »Başkan, değeri üyeler, madde 
üzerinde biraz önce yaptığım konuşma
larımda da baİrıttiığiım (gübiı, vergi kaçak
çılığının önlenmesinin çok yoları var; 
bir tatne deği, bin itane yolu var; ama 
yefer ki hükümetler vergi fcaçafcçiiliiğı dile 
sağlıklı mücadele etsinler, ciddi ve samimî 
niyet içinde olsunlar. 

Galflba geçen veya evvelki senleydi, 
MaSiiye Bakanlığımız, istanbul'da, bir ki
şiden, malıiiyeıti 600 bin İra olan bir binayı 
2 miByar 100 milyon Kiraya satın aldı, 
aradaki farkı binayı; saıtam vatandaşımız 
beyan etti ve Türküye vergi rekortomıeni 
oldu., 
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Vergi. şampiyonuna bakın şimdi... Ya 
niı, devletin kesesinden linsanlarınuzr vergi 
şampiyonu ediyoruz ve kendililerine top-
(llum içinde (çok güzel) yerler veriyoruz. 
l'şite arkadaşlar, her şey açık, ortada ve 
net 

IBuırada getiiriiılbn madde de ne diyoruz? 
Eğer bunları meslek oda'llarına bildkirsek, 
vergi kaçakçılığından vazgeçerler, Mad-
deriin Igetirilllmesinin amacı 'budur. Biız de 
diyoruz ki, maddeyi çıkaralım, ıgerek yok. 
&"z Hükümet olarak, Ibu maddeyi getir-
ım'ekle vergi kaçakçılığını önleyemezsiniz, 
bilakis teşvik ödersiniz. Bu arada, belki 
/birçok meslekî teşekkül' mensupları, o 
sahada vergi kaçakçılığının nasıl yapıla
cağını bilmezler; buraya bildirdiğiniz za
man, lonliar da igidip araklarında havadis 
yayarak, falanca vertgi kaçakçılığı yapmış, 
gidip soralım bakaılta nasıl yapmış, müm
künse biz de yapalfüm derler. (Bu da bir 
yol ve teşvik ediyor. Vergiı kaçafcçıllığmı 
önlemliyor, bilakis teşvik ediyor. 

IBilzim amacıımız verigi kaçakçılığım 
önlemekise, (teşvik niteliğindeki madde
leri buradan çıkarmaımaz ılazım. 

AIBIDULKAD1R AKSU ((Diyarba
kır) — O suya da' verlgi koyacağız. 

KAMBR GENÇ '(Devamla) — Su 
zaten vergili efendim. 

Bu itibarla, sayın arkadaşlarımızdan 
rica ediyoruz, ıbu önergemize 'iştirak etsin
ler., (Bu madde verigi kaçakçılığını önleyi
ci! değil, teşvik' edibidir, Önergemiz kabul 
ediiırse, vengi kaçakçılıığının önlenmesine 
grulbumuzun da bir katkısı olacaktır. 

RIZA YILMAZ l(Ankara) — Su
yun. Başkan' salonda 40-50 kişi ancak var; 
çoğunluk olmadığından yoklama istiyo
ruz. 
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Teşekkür ©derim efendim. ı(SHP sıraıla-
rındam alkışlar) 

(BAŞKAN — (Efendim, birilikte listeme 
koyduğumuz önergeleri oylarınıza sunu
yorum •: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Her 'üç önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi 'okutuyorum : 
Muğla (Milletvekili Tufan Doğu ve 

arkadaşlarının önergesi 
Görüşülmekte olan kanun tasarlısının 

29 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde de-
ğiiştidıHmıesini arz ve teklif ederiz., 

MADDE 29 — 213 Sayı'lı Verigi Usul 
Kanununun 5 iimci maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenımıiişıfciî". 

Sahte belge düzenledikleri veya ku
tlandıkları vergi linceleme rapornu ille tespit 
oiunanıkrın, kanunla kurulmuş meslekî 

kuruluşlarına bildirmesi vergi mahremi-
yatini ihllal sayilimaz, 

IBu bildirimin şartları, sınırları ve bu 
konuya ilişkin usul ve esaslar Bakanlar 
Kurulunca belrlienıir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKlLÎ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katlamıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCePE AUPTEMOÇDN 
(Bursa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Eltmeyenller.., 
önerge fcabuıl edillmemişltir. 

(9HP ve IDYP sıralarından 10 millet
vekilli ayağa kalktı) 

İBAŞKAiN — Yoklama isteyen arka
daşlarımızın iısiımleriinıi kaydediyoruz : 

II. — YOKLAMA 
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ıSayıın Ouımıbur Kesiklim?.,.(Burada. 
ISayın Rıza Yâmaız?.JBurada 
Sayın Kemali Duduıoğlıu?..Burada 
Sayın Gürcan Ersin?.Burada 
Sayın Fuat Ertekı:ın?JBuradaı 
Sayın Mahmut Ahnak?..'Burada 
Sayın lilbra'h'ım Tez?..Burada 
ISayın Güneş Gürsete?..Burada 
Sayın Turhan Hırfanoğlu?.. Burada 
ISayın Ertetkin IDuıruüürk?..Burada 

Yoklamaya başlıyoruz., 
l(Ydkllaıma yapıldı) 

ıBAŞKAN — Yoklamadan sonra (ge
leniler, lütfen, Başkanlığa 'hemen bildir-
ısinller efendimi. 

HİÜMt ZİYA POSTACI (Aydın) 
— Geleniler verdi1, sabahki ıgiıbi ollmasm; 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. 

Hazır bulunan üyelerin, yüksek sesle 
burada bulunduklarını işaret. buyurma
larını rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sonradan gelen arka

daşlarımızı da yoklamaya dahil edieceğiz, 
yoklama isteyenleri de zaten içtüzük hü
kümlerine göre dahil ediyoruz efendıim. 

bizimi ıtesıpitbimiiıze ıgöre, 116 kliştiı var, efen
dim. 

iBAIŞKAN — Efendim, yoklama anın
da lollmayıp da sonra gelenilere ben özel-
İMe dükteaıt ediyorum. Çok ılica ederim... 

Yeter sayınuz ydk„.. 
AHMET KARABVLt (Takkıdağ) — 

Siz görüyorsunuz Başkan. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA -

UEMU1 l(Kütanya) — ÇoğunMc var 
(Başkan. 

IBAIŞKAIN — Yok, yetmiyor, sizim 
gönderecekleriniz de kâfi değii 

IBİıHbş'ıme, 21.30'da topllanmak üzere 
20 dakiilka ara veriyoruz. 

Kapanma Saati: 21.10 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Oturumu yeni açtınız efendim. 

BAŞKAN — Efendim birleşimin ve o 
iddianın devamındayız. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, biz saydık, çoğunluk yok
tur. 

BAŞKAN — Halen, salonda 154 kişi 
vardır; ekseriyetimiz temin 'edilmiştir. 

Görüşmelere devam ediyoruz. 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılına Saati: 21.30 

BAŞKAN: Başkanvekili Üyas Aktaş 
KÂTİP ÜYELER: Cemâl özbilen (Kırklareli), Nurhan Tekine! (Kastamono) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 38 inci Birleşiminin Üçüncü Otu
rumunu açıyorum. 

II. — YOKLAMA 
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HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
137 kişi vardır. Kaç tone pusula geldi 
efendim? 

BAŞKAN — Gelen pusulalarla bera
ber 154 kişi vardır. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Kaç pu
sula vardır? 

BAŞKAN — 14 pusula vardır. 
BAHRÎ KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa) — 

Otur yerine! 
HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 

Sana mı söylüyoruz?.. Bizim muhatabı
mız Başkanlık Divanıdır. 

BAŞKAN — Sayın Çetin, Sayın Ka-
ralkeçeli, lütfen yerlerinize Oturunuz, Baş
kanlık bu işi halleder. 

KAMER GENÇ '(Tunceli) — Yokla
mada böyle bir tereddüt olursa, bizim 
Başkanlık Divanına güvenimiz kalmaz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, otu
runuz, biz meseleyi halledelim. 

AHMET KARAEVL1 (Tekirdağ) — 
Sayın Başkan, bunlar buraya kavga için 
imi geldi, lütfen müdahale edin. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Kaç tane pusula var? 

BAŞKAN — 14 tane pusula var. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, o zaman, 147 oluyor. 

BAŞKAN — Hayır, öyle değil; arka
daşlarımız orada dikkatle saydılar efen
dim. Yoklama isteyenleri de dahil etme
diğiniz halde salonda 154 kişi vardır. 

Görüşmelere devam ediyoruz. 

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

1. — Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık 
Hizmetleri Vergisinin 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 
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 (11395) (S. Sayısı: 
19) (Devam) 

Önergeyi okutuyorum... (SHP sırala
rından gürültüler) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, 142 kişi var. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lüt
fen oturun. Burada yoklama yapılmıştır. 

Arkadaşlar, halen burada olanları işaret 
etmişlerdir. 14 arkadaş imiz da sonradan 
gelmiş, pusula vermiştir. Yoklama iste
yen 10 arkadaşıımızı da bu yekûna dahil 
etmiş değiliz. 

Bu itibarla, buyurun oturun; görüş
melere devam ediyoruz. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
14 pusula geldiyse, 147 kişi var. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
yerinde. 

Tufan Doğu ve arkadaşlarımın öner
gesini oylayacağız: 

önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... 
önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 

arkadaşlarının önergesi 
Hailen görüşülmekte olan 213 sayılı 

Vergi Usul Kanununun değişiklikleri ile 
ilgili 29 uncu maddesi, 213 sayılı Vergi 
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Usul Kanununun 5 inci maddesinin bi
rinci fıkrasının, 

Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıl
tıcı belge düzenledikleri veya kullandık
ları inceleme raporuyla tespit olunanla
rın, bu fillerinden dolayı kanunla kurul
muş meslekî kuruluşlarına herhangi bir 
duyuru yapılmaz. Hakkında bir kereye 
mahsus cezaî müeyyide uygulanmaz» şek
linde değiştirilmesini öneririz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ka
tılıyor mu efendim? 

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

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇIN 
(Bursa) — Katılmıyor. 

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

29 uncu maddeyle ilgili olarak Ko
misyonun bir talebi olmuştur; buyurun 
açıklayın efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKtLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Sayın Başkanım, bu 29 uncu mad
dede, «Aşağıdaki fıkra eklenmiştir» di
ye bir ifade var. Bunun altında da bir 
fıkra ve bunu takip eden ikinci bir fıkra 
görünümü vardır. Halbuki birinci fıkrayı 
okuduğumuzda, bu ikinci fıkranın, onun 
devamı mahiyetinde olan bir cümle gibi 
olduğu görülmektedir. Yani madde, tek 
fıkradan ibarettir diye düşünmekteyiz. 
Zaten, «213 sayılı Vergi Usul Kanunu
nun 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir» ifadesi de bunu açıkça ortaya 
koymaktadır. Bunu arz etmek istiyorum. 
Herhalde, dizgi yapılırken, kanun metnin
deki 29 uncu madde burada iki fıkra gibi 
basılmış. 
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BAŞKAN — Başkanlık o şekilde dü
zeltme yapacaktır. 

Bu durum karşısında, Sayın Fuat Ata-
lay ve arkadaşlarının vermiş bulunduğu 
ve maddenin fıkra fıkra oylanması ko
nusundaki önergeyi işleme koymuyorum. 

Sayın milletvekilleri, 29 uncu mad
deyle ilgili görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

30 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 30. — 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununun 11 inci maddesine, dördün
cü fıkradan sonra gelmek üzere aşağı
daki fıkra eklenmiştir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı1 ziraî 
ürünlerin (işlenmiş olanlar dahil) alım ve 
satımına aracılık eden kuruluşlar üe 
Ticaret Borsalarını bu mahsullerin satın 
alınması sırasında yapılacak vergi tevfci-
fattndan müteselsilen sorumlu tutmaya, 
sözkonusu ürünlerin satışı dolayısıyla ya
pılacak vergi tevkifatının hangi safhada 
yapılacağını her bir ürün için ayrı ayrı 
belirlemeye yetkilidir. Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı tarafından belirlenen safhadan 
önceki safhalarda tevkif yoluyla alman 
vergier iade edilmez ve süresinde ilgili 
vergi dairesine yatırılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz 
isteyen?.. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Grup 
adına söz istiyorum efendim. 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Söz is
tiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Kamer Genç ve 
İsmail Köse. 

SHP Grubu adına, Sayın Genç; bu
yurun efendim. 

Süreniz 10 dakikadır. 
SHP GRUBU ADINA KAMER 

GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, değerli 
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üyeler; konuşmama, başlamadan önce he
pinizi saygı ile selamlarım. Kusura bak
mayın, gecenin bu vaktinde sizleri tek
rar rahatsız ettiğim için üzgünüm; ama, 
grup sözcülüğü görevini de yapmak zo
rundayım. (ANAP sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Efendim, lütfen, hatibe 
müdahale etmeyin. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Değer
di arkadaşlar, getirilen bu madde ile 213 
sayılı Vergi Usul Kanununun 11 inci mad
desine bir fıkra ekleniyor. 

Biliyorsunuz, 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 11 inci maddesi, sorumluluk 
müessesesi ile ilgilidir. Tabiî, ANAP ik
tidarı, her ne kadar «Biz iş bitiriciyiz» 
diyorlarsa da, hep böyle, devlet yetkile
rini dağıtmaya çalışıyorlar. Devlet yetki
sini kullanacak güç olmayınca, tabiî ola
rak, o yetkiyi başka kurumlara, özel fir
malara devretme durumuna düşersiniz. Bu 
bir güç meselesidir. Güç olmayınca yet
kiyi kullanamazsınız. Gücü kullanmak 
için biraz da kafa olması lazım. 

Nedir bu yetki? «Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı ziraî ürünlerin (işlenmiş olan
lar dahil) alım ve satımına aracılık eden 
kuruluşlar ille Ticaret Borsalarını bu mah
sullerin satın alınması sırasında yapıla
cak vergi tevkif atından müteseil silen so
rumlu tutmaya... yetkilidir.» Gerçi, kanun 
getiriyorlar, kanunda «ımüteselsilen» di
yorlar; ama, müteselsüyetin mahiyetini 
açıklamıyorlar. Nasılı açıklasınlar ki? 1983' 
Herde, 1984'lerdıe çıkmış kanun ve Maliye 
Bakanlığına yetki verilmiş, «Ziraî ürün
lerde stopajı sağlamak ve vergi kaça
ğını önlemek için şu, şu tedbirleri alacak
sın, yönetmelik yayınlayacaksın» denilmiş. 
Oysa, bugüne kadar yönetmelik yayım
lanmamış ve şimdi yeniden aynı ımahiyet-
ıte yetki istenmektedir. Tabiî bunun tes

pit esasları bir iki sene daha sürecek; 
vergi kaçağı yine aynı şekilde devam 
edecek; bu defa iki üç sene sonra yeni
den bir kanun getirecekler, belki o zaman 
borsalarla beraber başka esnafa -mese
la bakkala,- da bu sorumluluğu yükle
meye gidecekler. 

Biliyorsunuz, ziraî ürünlerde Gelir 
Vergisi stopajının yüzde 60'ı Ziraat Ban
kasına gitmektedir. Elbette ki, ziraî faa
liyetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve 
mükemmelleştirilmesi için Ziraat Banka
sı kaynaklarının artırılması gerekir. Bu
nun için de, Ziraat Bankası kaynaklarını 
teşkil eden gelir unsurlarının artırılması 
lazımdır. 

Şimdi, şunu öğrenmek istiyoruz: Aca
ba, 1987 yılında, ziraî mahsullerden do
layı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka
sına bu fondan aktarılan paralar ne ka
dardır, ne kadarı ziraat erbabına, ne ka
darı yakın - dost - ahbap tüccar ve fir-
mualara gitmiştir? Evvela bunun açıklan
ması lazımdır. 

Ayrıca, ziraî faaliyetlerin geliştirilme
si ve iyileştirilmesi için yasada öngörülen 
ziraî kaynakların ve ziraat erbabından 
alınan vergilerin, neden, böyle amaçları 
dışında birtakım eş - dost firmalara ve
rilmesi sağlanmaktadır? Bu hususun da 
açıklanmasını istiyoruz. 

Peki, ticaret borsalarına bu sorumlulu
ğu getiriyorsunuz 'da, niye menkul kıymet 
borsalarına getirmiyorsunuz? Vergide, 
mükellefiyet ve sorumluluk müessesesin
de eşitlik ilkesi olması lazım. Senin kaşı
nı gözünü beğendim, sana muafiyet, istis
na getiriyorum; ama senin kaşını gözünü 
beğenmedim, sana sorumluluk getiriyo
rum demek, ciddî bir hükümet etme po
litikasıyla bağdaştırılatnaz. 

Arkadaşlar, bunun yanında, Tahtakale 
var. Tahıtakale'de sorumluluk kime gele-
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cek?.. Oradan vergiyi nasıl alacaksınız?.. 
Vergi kaçağının kaynağı orada. Kimler bu 
Tahtakale'de vergi kaçırıyor? Bu Tahta
kale'de dönen dövizleri siz, arada sırada; 
iki tane bekçi veya polis göndermek su
retiyle mi yakalayacaksınız? O halde, ver
gi kaçakçılığı ile mücadele etmek. için, 
evvela kararlı olmak lazım diyorum. Ver
gi kaçakçılığını önleme kararlılığı içinde 
olmanız lazım. Bu kararlılık içinde olmaz
sanız vergi kaçakçılığını önleyemezsiniz. 

Kararlı olup olmadığı da kişinin ken
di eylem ve davranışlarından bellidir. Ba
kıyorsunuz, bir bakanın, bir milletvekiii-
nıin güçlü olduğu il'e vergi inceleme ele
manı, merkez inceleme elemanı gönder
miyorsunuz; tama, muhalif olan kişilerin 
başına vergi inceleme elemanı gönderiyor
sunuz; hangi fabrikanın sahibi politik 
yönden' güçlü ise, onun incelemesini yap-
tıramıyorsunuz. Belki, arkadaşlar bu işin 
inceliklerini bilmiyorlar, ben size biraz 
izah edeyim: 1986 yılında Denizi'de ip-
likçilerin defterleri inceleniyor. İnceleme 
yapılıyor; bakıyor, belirli yerlerden, me
sela, Gaziantep'ten oraya kaçak satışlar 
var, Malatya'dan kaçak satışlar var, Ada-
na'dan kaçak satışlar var, Bursa'dan ka
çak satışlar var. Şimdi, inceleme eleman
ları mukabil inceleme yapacak; yapacak 
ama, 1986'da araseçim vardı. Gaziantep'e 
giden hesap uzmanlarına dediler ki, «Gi
din siz.» Bursa'ya gidenler dediler ki, «Ya
hu burası Maliye Balkanının memleketi. 
Maliye Balkanı kendi memleketinde ince
leme yaptırır mı?» Malatya'ya gidenler 
dediler ki, «Burası Başbakanın memleke
ti, burada vergi incelemesi yaptırılır mı?» 
Kala kala bizim zavallı Tuncelililerin ba
şına kaldı vergi incelemesi. (SHP sıra
larından alkışlar) Tunceli'de de zaten es
naf yok, tüccar yok; iki üç tane bakka
lın hesabını incelediler ve orada da bir 
şey bulamadılar. Onlar da, «Kardeşim, ge

lin, isterseniz mal varlığımızın hesabımı 
tümüyle verelim size» dediler, daha son
ra da bir şey çıkmadı. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 
— Tunceli'ye de gitmezler Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Gitsin
ler canım. Bizim, Tuncelililer olarak dev
lete bağlılığımız herkesten daha fazladır. 
Devlete karşı görevlerimizi yerine getir
mekte de çok istekliyiz. İyi bilesiniz ki, 
hiçbir devlet görevini yerine getirmekıten 
de kaçmayız. 

Bu arada, Konya'ya da gitmek istedi
ler... 

BAŞKAN — Sayın Genç, müsaade 
eder misiniz? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bundan sonra 
bir madde var; bu konuyla o madde 
daha fazla ilgili. Onun için, mümkünse 
madde üzerinde konuşmanızı rica ediyo
rum. 

Süreniz de dolmak üzere, rica ede
yim, toparlamaya çalışın. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, daha 3 - 4 dakikam var. 

BAŞKAN — 3 - 4 dakikanız yok, 3 
dakikanız var; buyurun. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Neyse, 
bir de müsamahanız olursa, o da olur. 

Tabiî, konu çok geniş. Biz diyoruz 
iki, Tahtakale'ye de vergi kaçakçılığını 
önleyecek sistem getirin. Ticaret borsası 
evet meslekî bir teşekküldür; ama, ticaret 
borsası bu sorumluluğu nasıl yüklene
cek? «Usul ve esaslarını Maliye Bakanı 
tespit» edecek diyorsunuz. Maliye Baka
nı, bunlara getireceği sorumluluğu hangi 
usul ve esaslara göre -Ticaret borsala
rı var, zahire borsaları var- getireceğini 
burada açıklasın, biz de bilelim. İçimizde 
bilmeyen arkadaşlar var belki; ben öğren
mek istiyorum. 
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Peki, biraz evvel söylediğim gibi, ti
caret borsasına getiriyorsunuz da, nıiye 
menkul kıymet borsasına getirmiyorsunuz? 
Vergi kanunlarında eşitlik ilkesi var. Top
lum içinde eşitlik ilkesine riayet etmek, 
en azından zorunlu bir insanlık görevi
dir, demokratik bir görevdir ve hukuk 
devletinin bir sistemidir. Bu itibarla, ar-
kadaşlaır, getirilen bu sisteme de biz kar
gıyız. 

Yine, daha önceki bir konuşmamda da 
belirttim: Vergi Usul Kanununun 11 in
ci maddesinde çeşitli kanunlarla değişik
likler yapılmış. 11 inci maddede diyor kıi: 
«Ancak üçüncü fıkrada belirtilen mütesel-
siien sorumluluk mal üreten çiftçilerle ni
haî tüketiciler için sözkonusu değildir.» 
Üçüncü fıkrada da,, «Mal alım ve satımı 
ve hizmet ifası dolayısıyla vergi kesintisi 
yapmak ve vergi dairesine yatırmak zo
runda olanların, bu yükümlülükleri yeri
ne getirmemeleri halinde verginin öden
mesinden, alım satıma taraf olanlar ile 
hizmetten yararlananlar, analarında zım
nen dahi olsa irtibat olduğu tespit olu
nanlar müteselsilen sorumludurlar» deni
yor ve beşinci fıkra, «Müteselsil sorum
luluğun santiarı, sınırları ve bu konuya 
ilişkin usul ve esaslar Maliye ve Güm
rük Bakanlığınca belirlenir» şeklinde de
vam ediyor. Kanun numarası 3239; yü
rürlük tarihi 1985. 

Şimdi, iki sene geçmiş, siz hâlâ bu ko
nuda yönetmelik çıkarmıyorsunuz; ziraî 
ürünlerde müteselsil sorumluluğu getirmi
yorsunuz; bu defa, müteselsil sorumlulu
ğu borsalara getiriyorsunuz. Yine bunun 
da esaslarını gösteren bir yönetmelik ge
tirmiyorsunuz. Üç sene de böyle bekle
yecek. 

Arkadaşlar, yani, bu Yüce Meclisle
rin, Maliye Bakanlığının takdiriyle, birta
kım kanunlarla, uzun süre meşgul edil

mesinin karşısındayız. ANAP Grubundan 
ve Komisyondan özellikle rica ediyorum : 
lütfen bu kanun tasarılarını komisyonlar
da ve kendi gruplarında enine boyuna 
eleştirsinler, biz de sizin karşınıza çıkıp 
bunları konuşmayalım. İnanıyoruz ki, siz
ler de bizim gibi, her ne kadar Genel 
Kurulda parti disiplini içinde, bizim de
diğimiz doğruların tersini savunuyorsanız, 
el kaldırıyorsanız da, kendi grubunuz 
içinde doğruları daha rahatlıkla savunur
sunuz. Çünkü, oradan süzülerek gelecek 
buraya. Bu nedenle, orada yanlışları dü
zeltirsiniz. Burada tabiî parti disiplini ol
duğu için, «doğru» dediğimiz konularda 
bize iltihak etmiyorsunuz. Gerçi, asılında 
böyle parti disiplini de olmaz, burada 
memleket menfaatlarında birleşmek lazım. 
O memleket menfaati da nedir? Doğru 
dan şeyi burada yapmaktır. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 
— O bizim bileceğimiz bir şey. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim?.. 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz dol
du, lütfen bitirir misiniz? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Biti
reyim Sayın Başkan; sizi de üzmek iste
miyorum. 

Saygılar sunarım efendim. (SHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın İsmail Köse; buyurun. 

Sayın Köse, süreniz 10 dakikadır. 

DYP GRUBU ADINA İSMAİL KÖ
SE (Erzurum) — Sayın Başkan, değerli 
millet vekilleri i; biz, Türk köylüsünün, 
hangi ziraî ürünü elde ederse etsin, sat
mış olduğu mahsullerinin üzeninden sto
pajın kaldırılmasını ve Türk köylüsünün 
üzerinde eğer vergi var ise onların Ikaldı-
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rulraasunı talep ederken; bir de, belki bu
nun arkasından borsa polisi ihdas ötmek 
suretiyle, vatandasırnıızım, hayvanımın sır
tımda ya da arabasıyla şehire getirmiş ol
duğu mahsullerimi, şehir İçimde herhangi 
bir yerde, biiliınmeyen bir yerde sattığı tak
dirde, hangi kanaldan ihbar edilirse edil
sin, bir kuruluş olan borsayı sıkıntıya sok
mak maksadıyla yeni bir madde getiril
mektedir. Bu, Anayasaya aykırıdır. Bir 
önceki maddede de aynı şekilde önerge-
mliz vardı, (maalesef, önergemiz reddedil
di. Orada da yıkıe, «Sahte veya muhtevi
yatı itibariyle yanıltıcı belge düzenledikle
ri veya kullandııkları vergi inceleme rapo
ruyla tespit olunanlarım, kanunla kurul
muş meslekî kuruluşlarına bildirilmesi 
vergi mahremiyetini ihlal sayılmaz» şek
lindeki maddemin de, Anayasaya aykırı ol
duğumdan dolayı bu vergi paketi içerisin
den çıkarıılmasını talep etmemize rağmen, 
o önergemiz de reddedildi. 

Değerli mMetvekilleri, insanların şeref 
ve haysiyetleri para İle satın alımaımaya-
cak, para İle koruınamayacak manevî de
ğerlerdir. İnsanım doğuşundan ölümüne 
kadar muhafaza etmesi icap eden en 
önemli fazileti haysiyeti ve namusudur. 
Bu bakımdan, Anadolu'nun küçük ile
rinde ticaret ve sanayi odalarına ihbar
da bulunulduğu takdirde, bu ihbarın ba
sma sızmaması ya da hemşeriıleri arasın
da duyulmaması mümkün değildir, öyle 
ise, ticaretle uğraşan bir vatandaşın, ver
gi mükellefi olan bir vatandaşım herhan-

-• gi bir şekilde -siyasî istismar mahiyeti de 
dahil olmalk suretiyle- kasten bir inceleme 
sonucunda bu rapor o kuruluşa inıtilkal 
ettiği talkdirde, belki İstanbul'da, Ankara' 
da, İzmir'de herhangi bir kötü sonuç do
ğurmaz; ama Ankara'nın! ötesindeki Ana-
dolumuzım küçük diterinde ticaretle meş
gul. oılam vatandaşlarımızın haysiyet ve 
şeref duyguları rencide olur. 

Türk insanınım en önemli vasıfların
dan bir tanesi de, devletime bağlılığı do
layısıyla vergisini zamanımda ödeme du
rumudur. Bu bakımdan, bu maddenin de, 
Anayasaya aykırılığı dolayısıyla buradan 
çıkarılmasını talep etmiştik ve Anayasa
mızın, «Temel hak ve hürriyetler» bölü
mündeki «Özel hayatım gizliliği» madde
sinde, «Herkes, özel hayatına ve aile ha
yatına saygı gösterilmesini isteme hakkı
na sahiptir. Özel' hayatın ve aile hayatı
nın gizliliğine dokunulamaz. Adlî soruş
turma ve Ikovuşturmıanın gerektirdiği istis
nalar saklıdır.» 

Değerli millet vekilleri, inceleme rapo
runu devletim bir memuru düzenleme!kte-
dir. Devlet dairesinde çalışan inceleme 
memuru hâkim değildir, mahkeme değil
dir; yaptığı idarî bir iişılemdir. Vatandaşın 
özel hayatıyla ilgili bu ticarî münasebet
lerinden dolayı haysiyet ve şerefini ren
cide edecek bir kararın idarî bir işlem 
sonucunda, hemşerüeri arasımda, ticaret 
erbabı arasında istismar edilmesi ise, o va
tandaşı sıkıntıya sokacaktır. 

Değerli milletvekillileri, 1986 yılının 
ekonomik göstergeleri, enflasyonla sava
şın zorunlu olduğunu göstermesine rağ
men, 1987 yılında -seçim atmosferimin de 
etkisiyle- gerekli önlemler uygulanama
mış1 ve ülke 1988 yılıma, 1987'nin biraz 
daha ağırlaşan sorunlarıyla girmek zorun
da kalmıştır. Buna karşılık, Hükümet, dı
şa açılıma süreciınıi sarsınamak ve döviz ge
lirlerimin giriş hızını aksatmamak amacıy
la, enflasyonla mücadelede, tutarlı deva
lüasyon, fal'z, KİT zamları ve dış ticaret 
politikalarını başarı ile uygülayamamıştır. 
1987 yılımda uygulanması ertelenen önlem
ler, enflasyonum hızlanmasına, dargelirli 
aile bütçelerimin daha da kötüleşmesine, 
piyasa ökonomisıinin sürükleyici (gücü ol
ması gereken özel sektör sanayi yatırım-
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laonın gereci gibi yapılamasın» da se
bep olmuştur. 

Benim, yine üzüntü kaynağı olanak 
kabul etitliğkm bir husus da şudur değerli 
mlletvekilarıi : ANAP Grubu içerisinde
ki değerli milletvekili arkadaşlarımızın 
da, ;şu vergi kanun tasarısının -Meclisimi
ze geldiği günden bu yana- görüşmeleri! 
anındaki sıkıntılarını, vicdan azaplarını 
yalkinen taklip etmekteyim. Samimiyetiım-
le ifade ediyorum (ki, şu anda devletimi
zin imkânları müsait olsa idi, bütçede 
para olsa idi, Hükümet şu kanun tasarı
sını getirmek durumunda kalmayacaktı. 
Çünkü, sayın milletvekillerinin bu rahat-
isızlığnna rağmen şu Mecliste en rahat, hu
zur içeniıslJnde ve zaman zaman da alay 
edercesine tebessümle hareket edan bir 
tek kişi var, o ıda Sayın Maliye Bakanı. 
Kendilerinden istirham ediyorum, kırmızı 
plakalı arabasına bu akşam binmesinler, 
dolmuş taksiye binmek suretiyle evine gi
derken taksi şoförüne sorsunlar : Üç gün
den bu yana Mecliste görüşülen bu Ka
nunun ... 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (istan
bul) — 5 gün, tam 5 gün... 

İSMAİL KİÖSE (Devamla) — ... Va
tandaşımızın üzerine getiırmiş olduğu yük 
nedir, neler getirtmektedir?., Sordukları 
takdirde, taksi şoförünün kendilerini han
gi noktada indireceğini sabahleyin öğre
niriz. 

Değerli milletvekilleri, başından sonu
na kadar, bir tek maddesi hariç (PTT 
aoantecilerinin istisna edilmesi hariç) tü
münün, fakir fukaranın, işçinin, memu
run, dargelMinin üzerine fevkalade yük 
getiren bu Kanunun en son maddesine 
kadar direnmeye devam edeceğiz. Haksız
lıklar karşısında susmadığımızı her çıkı
şımızda ifade edeceğiz. Milletimizin buna 
ihtiyacı vardır. 

Hepinize saygılar sunıarım. (DYP ve 
SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Köse. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Sayın Başkan, söz alımalk 
•istiyorum. 

BAŞKAN — Hükümet adınla, Mali
ye ve Gümrük Bakanı Sayın Alptemoçin; 
buyurun efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Sayın Başkan, çok değerli 
milletvekilleri; bu madde ile ilgili olarak 
bazı açıklamalarda bulunmak istiyorum. 
Belki benden sonra konuşma yapacak 
olan arkadaşlarım da bu konulara deği
neceklerdir; ancak, çeşitli ziraî ürünler
de maalesef bir naylon faturacılık ve pa
ravan şirket müessesesinin var olduğunu 
kabul etmemiz lazım. Bu konularda çe
şitli tedbirler alınmıştır, alınmaktadır. 
Bu kanun maddesinde getirilmek istenen 
de bu tedbirler manzumesinin bir bölü
müdür. 

Özellikle pamuk, fındık gibi ziraî 
ürünlerde meydana gelen bu paravan 
şirket ve naylon fatura müessesesine ar
tık bir son verilmesi gerektiğini herhal
de hepimiz kabul etmek zorundayız. 

Gene hepimizin kabul etmek zorun
da olduğu bir başka husus da, ülkemiz
deki borsaların güçlendirilmesi, yaygın
laştırılması ve işlemlerinin artırılması hu
susudur. Borsalar mutlaka güçlenmelidir, 
borsalar mutlaka yaygınlaştırılmalıdır ve 
memleketimizde işlem gören - özellikle -
ziraî ürünler mutlaka, borsalarda, kay-
dölarak işlem görmelidirler. İşte bunu 
sağlamak için bu maddede birtakım im
kânlar getirilmeye çalışılmaktadır. Mese
la, hedeflerden bir tanesi şudur : Eğer, 
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ziraî ürünler borsada muamele görerek 
piyasaya sürülmüş ise, borsadan geçmiş 
olan fbu ürünler üzerinde müteselsil so
rumluluk aranmayacaktır, denilecektir. 
O halde, o ziraî ürünlerin işlem görmesi, 
borsalardan daha çok geçtiği sürece, hem 
•borsalar güçlenecektir, hem de borsada 
işlem gören mallar mutlaka kayda geçti
ği için, şikâyet ettiğimiz, kayda geçme
yen kazançların vergilendirilmesi ziraî 
kesimde işte böylece gerçekleşmiş olacak
tır. 

Değerli milletvekilleri, bir hususa da
ha değinerek sözlerime son vermek isti
yorum. Bu vergiyle getirilen yüklerden 
'bahsediliyor. Bu vergi 'birkaç bölümden 
ibarettir. Bir tanesi, tütün, tütün mamul
leri ve alkollü içkiler ve diğer içkilerden 
alınan vergiler. Biliyorsunuz, Tekel fiyat 
ayarlamaları yaptı. Şu anda satılan fiyat
lar üzerine, bu kanun çıktıktan sonra ye
ni herhangi bir zam gelmeyecek. Şu gün
kü uygulanan fiyatlarla, Tekel, mamul
lerini satışa deyam edecektir. Dolayısıyla, 
bu kanunun çıkmasıyla, önümüzdeki gün
lerde tekel mamullerine bir yeni zam
mın gelmesi söz konusu değil. 

Ayrıca, Motorlu Taşıtlar Vergisiyle, 
Taşıt Alım Vergisini de konuşurken sık 
sık ifade etmeye çalıştık; bugün, 1.1.1988 
tarihinden itibaren uygulanmakta olan 
tarifeler kanuna geçirilmiştir. Bu tarife
lerdeki vergiler halen mevcuttur, uygu
lanmaktadır. Bu kanun tasarısı yürürlü
ğe girdikten sonra Taşıt Alım Vergisi 
ve Motorlu Taşıtlar Vergisinde yeni ta
rifelerin uygulanmaya başlanması bugün 
itibariyle söz konusu değildir. 

Dolayısıyla, şu anda fiilen kullanılan 
tarifelerin ve Tekel tarafından uygıiıanan 
fiyatların bugün itibariyle kanun metni
ne geçirilmesini konuşmaktayız. Vatan
daşımızın üzerine yeni külfetlerin, yeni 

zamların gelmesi söz konusu değildir. 
Bunu bu vesileyle 'bir kere daha yüce ha-
zuruna arz etmek istedim. 

Saygılar sunarım efendim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Şahsı adına, Sayın Ali Şahin; buyurun 
efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

ALÎ ŞAHİN (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; Sayın 
Maliye Bakanımızın az önce ifade ettiği gi
bi, ziraî ürünlerde uygulaması bulunan 
naylon fatura gibi KDV vergi kaçakçıları
nın devletten kaçırmış olduğu vergileri, 
Hükümetimiz ve Maliye Bakanı borsa
lara ve namuslu esnafa ödetmek istemek
tedir. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Öyle değil, öğle değil sayın 
milletvekili. 

ALI ŞAHIN (Devamla) — izah ede
ceğim, izah edeceğim... 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, Maliye Bakanı müdahale ediyor. 

BAŞKAN — Sayın Tez, Sayın Tez, 
lütfen müdahale etmeyelim. 

ALt ŞAHİN {Devamla) — Şöyle ki : 
Çiftçilerden kütlü alımında, alıcı ödeye
ceği bedelden yüzde 4 keserek Stopaj 
Gelir Vergisi olarak vergi dairesine öde
mek zorundadır. Bunu fırsat bilen bazı 
üretici kişiler, çiftçilerin doğrudan fab
rikaya satacakları kütlüyü, gerçek usul
de Gelir Vergisine tabiymiş gibi kişile
rin birinin faturası ile fabrikaya teslim et
mekte, tüccardan fatura mukabili yapı
lan kütlü mubayaasında stopaj kestir
memekte, tamamı kendisinde kalmakta
dır. Böylece, stopaj muamelelerine na
zaran yüzde 4'lük bir avantaj doğmakta; 
bu avantajı araya fatura sokturan kişinin 
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kazancını oluşturmaktadır. Araya fatu
ra sokturan kişi de, bunun bir kısmını 
çiftçiye ödemekte, böylece çiftçi de sto
paja nazaran daha fazla gelire kavuş
muş olmaktadır. Adına fatura kesilen ki
şi de, hiçbir şey olmadan vergi rekort
meni olmakta, para kazanmaktadır. Bu 
nedenle, Maliye, kütlü mubayaa eden 
fabrika ile karşı karşıya kalmakta ve 
zincirleme ihtilaflar doğmaktadır. Prob
lemin çözümü için, ya stopaj vergisi kal
dırılmalı veyahut da mubayaa edenlerden; 
yani gerçek usulde fatura gösterenlerden 
de stopaj vergisi kesilmelidir. Bu vergiler 
kesildiği takdirde, ziraî ürün mutlaka bir 
sanayi organizasyonuna teslim edildiğin
den, bu sanayi organizasyonuyla üretici 
arasına naylon olarak kaç kişi, kaç fa
tura girerse girsin, nihayet sanayi orga
nizasyonu yüzde 4'lük stopajı kesmek ve 
bunu yatırmak zorunda olacaktır; bun
dan da devlet kazanacaktır; böylece ara
cı ve tefeci para kazanamayacak, aradan 
çıkacaktır, 

Ayrıca; KDVnin yüzde l'e düşme
sinden sonra, bu naylon aracılar şu yolu 
izlemektedirler : Müstahsilden, piyasa 
haricinde, rayicinin üzerinde fiyat ver
mek suretiyle aldıkları küllüleri, bir çır
çır fabrikasında ücreti mukabilinde fason 
olarak çektirmekte ve elde ettikleri pa
muğun yüzde 12 nispetinde KDV'sini 
almaktadırlar, İşlenmiş mal sattıkları için, 
bu yüzde 12'lik aldıkları KDV'yi de Ma
liyeye yatırmaımakta ve yemektedirler. 
(SHP sıralarından alkışlar.) 

Şimdi, Sayın Hükümetimiz bunu 
bildiği için, getirmiş olduğu kanun deği
şikliğiyle, ziraî alım ve satımda aracılık 
eden kuruluşlar ve ticaret borsasının, 
bu mahsullerin satın alınması sırasında 
yapılacak vergi tevkifatından müteselsi-
len sorumlu olduğunu ifade etmektedir. 

Şimdi ne olacak? Bu adam geldi, hiç İgi 
ve alakası olmadığı halde, ticaret borsası, 
naylon fatura kullanmak suretiyle pa
ra kazananların kaçırdığı bu vergileri 
ödemek zorunda kalmaktadır veyahut da 
dürüst çalışan bir fabrikaya üretilmiş 
mal veren kişi, almış olduğu yüzde 12' 
lifc KDV'yi yatırmıyorsa, o malı alan 
fabrika da bunu, müteselsilen sorumlu 
olduğundan, ödemek zorunda kalmakta
dır. O zaman ne olacak? Namuslu tüc
car yarın piyasadan çekilmek zorunda 
kalacaktır. Çünkü, vurguncuyu, soygun
cuyu, Hükümet, devlet takip edemiyor da 
borsa mı takip edecektir veyahut da na
muslu çalışan çırçırcı mı takip edecek
tir?... (SHP sıralarından alkışlar.) Bu 
mümkün değildir. Bu, az önce konuşan 
arkadaşımın dediği gibi, Anayasaya aykı
rı bir hükümdür; namuslu tüccar, yapma
dığı bir eylemden ceza almaktadır. 

Şimdi, kabul edelim ki, bir çiftçi, ara
cı, geldi Sümerbank'a faturalı mal verdi. 
Yüzde 12'lik KDV'yi Sümerbank direkt 
Maliyeye yatırmıyor, bu adama veriyor. 
Bu adam da yatırmıyor, kaçıyor. Bu 
adam meçhul bir kişidir, köyün en faki
ridir, bir kuruş varlığı yoktur; ama, fatu
ra 'bastırmıştır, mal alıp satmaktadır. Bu
nun adına aracı olan vurguncu vekâlet
name almıştır; o adam ortada yok, gizli
dir, kayıptır; ama faturayla o vurguncu 
işlem yapıyor. 

Bunun sorumluluğunu, Sayın Hükü
metimiz ve az önce konuşan Maliye ve 
Gümrük Bakanımız ticaret borsalarına ve 
namuslu çalışan tüccara yıkmak istemek
tedir. Bunu hiçbir surette kabullenmedi
ğimizi arz ederim. (SHP sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Şahin, 
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Saym Talip özdemir; buyurun efen
dim. 

Sayın özdemir, süreniz 5 dakikadır. 

ALİ TALİP ÖZDEMİR (Konya) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclislin değerli üye
leri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, aslında bumad^ 
deyi sosyaldemokrat yapıdaki arkadaşları
mızın bize teklif 'etmesini düşünmek ister-
dim, onların getirmesini isterdim. Çünkü, 
'bu rnaddemlim özü, değerli milletvekilleri -
miz... (SHP sıralarından alkışlar) Gerçek
ten bu madde, kaçaklarım önlenmesi ve 
gerçek anılıamda çiftçinin güçlenmesini te
min eden bir maddedir. 

Bu maddenin liki ana özelliği vardır : 
1. Borsaların güçlenmesi; 
2. Stopaj kaçağının! önlenmesidir. 

Borsaların güçlenmesi için, Sayın Kö-
se'nlin söylediği gibi, bir borsa polisinin 
meydana geleceği doğrultusundaki düşün
ce, bana kalırsa çok yanlıştır. Borsadaki 
arkadaşlarımız, çiftçilerin meydana getir
diği, bir araya gelerek oluşturdukları bor
salar, eğer Sayın Köse'yi bu şekliyle din
lemiş olsalar, herhalde seçim bölgesine 
gittiği takdirde kendisline -tahmin ediyo
rum- bu konuda tenkit ederlerdi. Çünkü, 
üretimdeki malzeme, yani tarladan çıkmış 
olan ürünün değerlendirilmesi için, eğer 
çok zengin bir para babası varsa, darge-
lirli çifitçinlin elindeki malı bir hamilede 
alıp, onu müşkül durumda bırakmaktay-
dı; ama borsaya götürdüğü malzemeyi 
hem değeriyle, hem de hakkıyla satabile
cektir. O zaman, bu madde, özünde bor
sayı güçlendirmekte, dolayısıyla çiftçiiyıi 
ve köylüyü güçlendirmektedir. 

İkincisi, yine her zaman bizim şikâ
yet ettiğimiz gibi, stopaj kaçağının ön
lenmiş olmasıdır; bu madde onu da ge
tirmektedir sizlere. 

Biraz önce, Sayın Köse, «stopajın çift
çimiz üzerinden tamamıyla kaldırılması 
gerektiğini» söylemiştir. Tarım Orman Ba-
kanliğının Maliye Bakanlığımızla yapmış 
olduğu istişare neticesinde, yüzde 7 olan 
stopaj yüzde 4'e, hayvancılık sektöründe 
yüzde 3 olan stopaj da yüzde 2'ye düşü
rülmüştür, 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Ban
ka faizleri kaça çıktı? 

ALİ TALİP ÖZDEMİR (Devamla) 
— Efendim, müsaade ©derseniz 'arz edi
yorum sayın miletvekiliimıiz. 

Bunun, bizim köylümüze bu dönem 
içerisinde geitiırmiş.olduğu kazanç miktarı 
120 milyar lira civarındadır. 

Şimdi, köylümüzün sıkıntısını seçim 
'bölgelerine gittiğimiz zaman hep yaşıyo
ruz, beraber görüyoruz. Gerçekten, her 
taraf, her şey, güllük gülistanlık değil, 
ıtamam, kabul ediyorum; ama şunu İfa
de etmek istiyorum : Geçen yılkı bütçe
mizin1 onda biri miktarında bir değeri 
Tarım Orman ve Köyişieri Bakanlığımız 
köylümüze sübvansiyon olarak vermiştir. 
Bu değer, 1 ıtrilyon liranın üzerindedir. 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) — 
Ne verdiniz? 

ALİ TALİP ÖZDEMİR (Devamla) — 
1 ıtrilyon liranın üzerindedir. Ben rakam
larla ifade ediyorum sayın milletvekilimiz. 
Balkınız, bundaki değerleri de... 

TUFAN DOĞU (Muğla) — Ben de 
çiftçiyim, 'böyle bir şey görmedim. 

ALİ TALİP ÖZDEMİR (Devamla) — 
Efendim anlayamıyorum, izin verinsenliz 
ben arz edeyim, ondan sonra... 

BAŞKAN — Efendim, lütfen karşılık
lı konuşmayalım. 

Sayın milletvekilleri, arkadaşımız her
kesi gayet sükûnetle dinleyen değerli 'bir 
kardleşimıiızdlir. Lütfen, kendisimi sükûnet
le dinlemenizi rica ediyorum, (SHP ve 
DYP sıralarından alkışlar) 
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ALİ TALİP ÖZDEMÎR (Devamla) — 
Efendim, Bakanlığımızın 1 trilyon Miranın 
üzerindeki sübvansiyom miktarının 350 
miyar lirası gühre, 130 milyar 'lirası da 
yem bazında olmuştur. Onun liçiin; bu ye
ni geçinilen madde, gerçekten sosyal ada
letçilik ilkesi içerisinde, sosyaldiemokırat 
bir yapı içerisinde köylümüze büyük ko
laylıklar getirecektir. 

Arz 'ederim, (Alkışlar) 
MEHMET FUAT ERÇETİN (Edir

ne) — Bizim .sıralara gel. (DYP s liraların
dan «Böyle konuşma seni ihraç ederler» 
sesleri) 

BAŞKAN — Teşekkür edıeri'm Sayın 
Özdemir. 

CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — 
Sorum var Sayın Başkan. 

ZEKt ÜNAL (Eskişehir) — Sayın 
Başkan, sorumuz var. 

BAŞKAN — Peki efendim, sorular 
varsa derhal alalım. 

Sayın Cumhur Keskin, Sayın Zeki 
Üruall, Sayın Turhan Hırfanoğlu. 

Buyurun Sayın Keskin. 

CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — 
Sayın Başkan, «Eğitim» sözcüğü ile baş
layıp belleklerde tutulması mümkün olma
yan, ancak son sözcüğü «Sayılı kanun ta
sarısıyla» bjten 'bu tasarının 30 uncu mad
desine getirilen düzenlemeyle, ş... ziraî 
ürünlerin (işlenmiş olanlar dahil) alım ve 
satımına aracılık eden kuruluşlar ile Ti
caret Borsalarını bu mahsullerin satın alın
ması sırasında yapılacak vergi tevtkifatın
dan müteselsilen sorumlu tutmaya...» şek
linde sorumluluk esası getirilmiştir. 

Bu düzenıiemen'in hedefinin, traktörünü 
satmak zorunda bıraktığıımız yoksul çiftçi 
olduğu açıktır. Bu, işin bir yönüdür. As
lında biz, yoksul çiftçiyi hedef alan bu 
uygulamaya karşıyız ve köylü üzerindeki 
stopajın kaldırılmasını istiyoruz. Ancak, 

burada, Sayın Bakandan öğrenmek istedi
ğim husus şudur : Bu yolla vergi tevkifatı 
oldukça uzun ve kırtasiyeciliği ön plana 
alan bir uygulamadır. Halbuki, Hükümeti
miz «Bürikrosayi ve kırtasiyeciliği müm
kün olduğu kadar azaltma çabası içinde 
bulunduğunu» söylemektedir. Bunun yeri
ne, devlet, aracılardan, komıisyoncuilardan 
maktu bir vergi alarak, vergi tahsil etme 
yetki ve hakkını 'aracılara, komisyoncula
rla devretse daha tiyi sonuçlar doğmaz mı?.. 
Müteselsil sorumlu tuttuğumuz aracı, ko
misyoncu ve borsa, devlete böylece direkt 
vergi borçlusu olur; bu mümkün müdür?.. 

İklinoi sorum da şudur ©fendim : «... 
söz konusu ürünlerin satışı dolayısıyla ya
pılacak vergi tevkifatının hangi safhada 
yapılacağını her btirr ürün için ayrı ayrı 
belirlemeye yetkilidir. Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı tarafından belirlenen safhadan 
önceki safhalarda tevkif yoluyla alınan 
vergiler iade edilmez ve süresinde ilgili 
vergi dairesine yatırılır» denilmekfcedıir. Bu 
fıkra ile ne amaçlanmaktadır? Maliye Ba
kanlığının tespit ettiği safhadan önce öde
me yapan vatandaşın verdiği vergi iade 
edilmez; ancak bu safhaya kadar ödeme 
yapmayan vatandaş bir daha ödemeyebilir; 
yani bir ayrıcalık daha meydana gelmiş 
olmuyor mu Sayın Başkan?.. 

Teşekkür edenim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Anladım efendim, teşek

kür ederim. 
Sayın Zeki Ünal; buyurun efendim. 

ZEKİ ÜNAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, halka büyük vergi sorumlulukları ge
tiren ve 'toplam 7 yasada önemli değişiklik-
likler öngören ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığının 19 sıra sayısında 
kayıtlı görüşmekte olduğumuz tasarı, Yü
ce Meclisimizde dört günden beri tartı
şılmaktadır. iDör gün önce başlayan tar
tışmaların ilk günü hariç, diğer günler-
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de ilgili Komisyon, muhalefet partilerinin 
milletvekilleri tarafından verilen onlar
ca önergeye «katıldığını» Başkanları ara
cılığıyla ifade etmiş, Hükümetse, Maliye 
ve Gümrük Bakanı Sayın Kurtcebe Alp-
temoçin aracılığıyla «katılmadıklarını» 
belirtmişlerdir. 

Takdir edileceği gibi, görüşmekte ol
duğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin 19 sıra sayısında kayıtlı bu tasarı, 
Yüce Meclisin Genel Kuruluna inmeden 
önce, aşağı yukarı aynı boyutlardadır. 
Plan ve Bütçe Karma Komisyonunda da 
tartışılmıştır. Aynı Komisyon ve bu Ko
misyonun aynı Sayın Başkanı o zaman, 
muhalefet parti temsilcilerinin tüm öneri 
ve isteklerine karşı çıkmıştır. Buna göre... 

MA(LÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇtN 
(Bursa) — Soru?. 

ZEKt ÜNAL (Eskişehir) — Bu, bizce 
'bir tutarsızlık olarak görülmektedir; bu 
tasarı üzerinde çifte standart uygulanmak
tadır. 

BAŞKAN — Sayın Ünal, soru sor
muyorsunuz. Çok rica ediyorum; kısa, öz 
ve sadece soru niteliğinde olması gerekir. 

ZEKt ÜNAL (Eskişehir) — Soruma 
geliyorum efendim; değerlendirme kısmı 
bitiyor, 

Komisyonun Sayın Başkanı aracılığıy
la Parlamentomuza ve kamuoyuna yansı
yan bu tutumları Parlamento itibarını ze
deleyici olarak yorumlanmaktadır. 

BAŞKAN — Efendim, soru değil yap
tığınız. Sayın Ünal, lütfen sorunuza gelir 
misiniz efendim? 

ZEKt ÜNAL (Eskişehir) — Şimdi gel
dim efendim. 

Plan ve Bütçe Komisyonunun böy
lesine anlaşılmaz tutum içinde bulunan 
Sayın Başkanına soruyorum... 

BAŞKAN — Plan ve Bütçe Komis
yonundan soru sormanız mümkün değil, 

Başkanlığa 'hitaben sorabilirsiniz; buyu
run. 

ZEKt ÜNAL (Eskişehir) — Affeder
siniz efendim, size soruyorum : Komis
yonda «Katılmıyorum», Meclis Genel 
Kurulunda «Katılmıyorum» ikilemi için
de olmaktan tedirginlik duyuyor mu? 

2. Meclis çalışmalarında önce par
ti, sonra ülke çıkarları değil; önce ülke 
çıkarları, sonra parti çıkarları tutum ve 
anlayışı içinde olmak gerekir. Komisyo
nun tutumunu, her şeyden önce ülke, 
halk çıkarlarını koruyan bir anlayış için
de değerlendıirebiliyor musunuz? 

3. Görüşmekte olduğumuz 30 uncu 
madde «Ziraî ürünlerin (İşlenmiş olanlar 
dahil) alım ve satımına aracılık eden ku
ruluşlar ile Ticaret Borsalarını bu mah
sullerinin satın alınması sırasında yapı
lacak vergi tevkifatından müteselsilen so
rumlu tutmaya..» denıilmektedir; Komis
yon bunu uygun ve yerinde buluyor mu? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Ünal. 

Sayın Turhan Hırfanaoğlu; buyurun. 
TURHAN HIRFANOĞLU ÇHatay) — 

iSayın Başkan, kısa bir açıklamam ola
cak!. 

BAŞKAN — Efendim, soru konusun
da ölçüyü tçtüzük koymuş, lütfen kısa ve 
öz soralım. 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) 
— Sayın Başkan, kısa 'bir açıklama yap
mam gerekecek. 

BAŞKAN — O zaman çok kısa ve öz 
olsun. 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) 
— Şimdi, görüşmekte olduğumuz tasa
rının 'İlgili maddesi, bilindiği gibi, 213 Sa
yılı Vergi Usul Kanununda bazı değişik
likler getiriyor. 

Şimdi, görüşmekte olduğumuz mad
dede deniliyor Ki, «Maliye ve Gümrük 
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Bakanlığı ziraî ürünlerin (İşlenmiş olan
lar dahil) alım ve satımına aracılık eden 
kuruluşlar ile Ticaret Borsalarını bu 

mahsullerin satın alınması sırasında ya
pılacak vergi tevkifatından müteselsilen 
sorumlu tutmaya yetkilidir.» Şimdi, hu
kukta, bugüne kadar, bir 'başkasının fiil 
ve eyleminden -eğer doğrudan ya da en-
direkt olarak katkısı yok ise- diğer bir 
başkasının sorumlu tutulduğu görülme
miştir. Oysa bu madde, bu görülmeyeni 
gündeme getirmekte ve kişileri, kuruluş
ları ya da ticaret borsalarını müteselsil 
sorumluluk altına koymaktadır. 

Birinci Sorum : (Buna neden gerek gö
rülmüştür ve bu olay hukukî midir? 

ikinci sorum : Aynı maddenin deva
mında şöyle denilmektedir; «Söz konusu 
ürünlerin satışı dolayısıyla yapılacak ver
gi tevkifatının hangi safhada yapılacağa 
nı her bir ürün İçin ayrı ayrı belirlemeye 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.» 

Ülkemizde hangi ürünün, hangi mev
simde, hatta hangi ayda elde edildiği bi
linmektedir. Bu nedenle, tevkifatın yapı
lacağı safhalar da belli demektir. Do
layısıyla bu safhaların adı bu yasa ta
sarısına neden konmamıştır? Konmamış 
olması, gerek üreticiyi, gerekse bu işlin ti
caretini yapan ticaret adamlarıyla tica
ret borsalarını zor durumda bırakmaz 
mı? 

Ayrıca, yasa tasarısında, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığının vergi tevkifatını 
hangi safhada yapacağına, belirlemenin 
ne zaman yapılacağına ilişkin net ol
mayan bir ifade vardır. Yasa tasarısı
nın oldu bittiye getirildiği burada da or
taya çıkmaktadır. Bu konuda tasarıya bir 
açıklık getirmekte yarar- görmüyor musu
nuz? Sayın Bakandan rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

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

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇÎN 
(Bursa) — Sayın Başkan, çok değerli mil
letvekilleri; sayın soru sahibi soruyor : 
«Hedef, traktörünü satmak durumundaki 
çiftçi midir?» Cevap :' Hayır; çünkü 213 
sayılı Vergi Usul Kanununun 11 inci 
maddesi, vergi kesenlerin sorumluluğu 
maddesidir ve vergi kesenlerin sorum
luluğunu anlatıyor. Maddenin girişi şöy
le : «Yaptıkları veya yapacakları ödeme
lerden vergi kesmeye mecbur olanlar, 
verginin tam olarak kesilip ödenmesinden 
ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine ge
tirmekten sorumludurlar. Bu sorumluluk, 
'bunların ödedikleri vergiden dolayı asıl 
mükelleflere rücu etmek hakkını kaldır
maz.» Yani bu bahsettiğiniz müteselsil 
sorumluluk hadisesi, şu anda Vergi Usul 
Kanununun 11 inci maddesinde var. 

11 inci maddenin bir başka fıkrasını 
okuyorum : «Ancak -çok önemli, altını 
bir kere daha çizerek ifade ediyorum-
üçüncü fıkrada belirtilen müteselsilen so
rumluluk, mal üreten çiftçiler ile nihaî tü
keticiler için söz konusu değildir» diyor. 

Kanun yazmış 'bunu. Kanun diyor ki, 
mal üreten çiftçiyle nihaî tüketici bu mü
teselsil sorumluluktan muaftır, müteselsil 
sorumluluk çerçevesi İçinde değildir. Ka
nunda yazılı olan bir hususu, sayın ko
nuşmacı, «Acaba hedefiniz o mudur» di
ye sordu. Bu vesileyle kendisine teşekkür 
ediyorum, kanun metnini bir kere daha 
tekrar etme imkânına sahip olduk. 

Bu tiususta Anayasa Mahkemesinin 
aldığı bir karar var, müsaade ederseniz 
onu da bu vesileyle okumuş olayım : «Bu 
nedenlerle, müteselsil sorumluluğun bir 
ceza olarak nitelendirilmesi görüşü yerin
de değildir. Müteselsil sorumluluk ceza 
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olarak nitelendirilemeyeceğine göre, mü
teselsil sorumluluğu düzenleyen birinci 
ek fıkranın, Anayasanın 38 inci maddesi
nin altıncı fıkrasında 'belirtilen ceza so
rumluluğu şahsidir ilkesine aykırılığından 
söz edilemeyeceği gibi, «Müteselsil sorum
luluğun şartları, sınırları ve bu konuya 
ilişkin usul ve esaslar Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca belirlenir» şeklindeki fıkra
nın «Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik 
tedbirleri kanunla konulur» diyen Ana
yasanın 38 inci maddesinin üçüncü fık
rasına ve «Yasama yetkisi Türk Milleti 
adına Türküye Büyük Millet Meclisinindir.J 

Bu yetki devredilmez diyen 7 nöi madde
sine de aykırı yanı yoktur.» Müteselsil 
sorumluluk müessesesi böylece kanunla 
tarif edilmiştir. Biz yeni bir şey getirmi
yoruz. Ayrıca, Anayasa Mahkemesi de 
müteselsil sorumluluk konusunda, kanun
da var olan hükümler konusundaki müs
pet görüşünü açıkça ifade etmiştir. 

«Vergi toplama görevi, aracılara, ko
misyonculara verilemez mi» diye ifade 
'buyuruyorlar. Vergi toplama görevi sa
dece vergi dairelerinin bir görevidir, bir 
başkasına devredilmesi mümkün değildir. 
Devletin temel fonksiyonlarından bir ta
nesidir. 

«Orada ifade edilen, daha önceki saf
halarda edilemez; toplandıysa, alındıysa 
vergi, edilemez» sözü de şudur : Kanun
da ifade edildiği gibi, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı diyecek ki, «Filanca ürün için 
bu verginin alınma yeri şu safhadır.» Bu
nu açıkça ilan ettikten sonra, siz daha 
önce bir vergi kestiyseniz, bunun iade 
edilmesi, gayet tabiî ki, yasalara göre 
mümkün değil. 

Sayın Hırfanoğlu «Hukukta, bir kişi
nin eyleminden bir «başka kişiyi sorumlu 
tutmak yoktuo> dedi. Anayasa Mahkeme
sinin kararını okudum. 
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«Buna neden gerek görüldü?» diyor. 
Efendim, bu maddenin ruhunu biraz ön
ce kürsüde arz etmeye çalıştım. Bu mad
denin ruhunda dki şey yatıyor : Bir tanesi, 
borsaları güçlendirmek, borsalardaki 
muamelelerin sayısını artırmak; böylece 
'kayıt dışı işlemleri ortadan kaldırmak ve 
kayda geçmeyen kazançları ortadan kal
dırmak. 

İkincisi, değişik ürünlerde değişik saf
halar tespit etmek suretiyle, naylon fa-
turacılık ve paravan şirfcetçiliğin nihaî 
olarak beline bir kazma vurmak ve bu işi 
ortadan kaldırmak... 

Safhaları koymak Bakanlığın bir teb
liğiyle olacak bir hadisedir; kanun tekni
ğine de uymaz, uzun uzun burada bu saf
haları anlatamayız. Tabiî, her ürünün ken
disine göre "bir özelliği vardır ve bu özel
likler dikkate alınmak suretiyle, Bakanlık 
bunu en kısa zamanda, tasarı kanunlaşır 
kanunkşmaz, -zaten hazırlıklarımız da 
önemli ölçüde tamamlanmıştır- yayımla
yacaktır. 

Arz ederim. 
Diğer suallere, herhalde, Sayın Ko

misyon cevap verecektir. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Komis

yon, 

PLAN VE BÜTÇE KOMÎSYONU 
BAŞKANVEKİLÎ ÎLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Sayın Başkan, Sayın Zeki Ünal, 
«Bütçe Plan Karma Komisyonunda ka
nun tasarısı tartışılmıştır» diye bir ifade
de bulundular; Komisyonun adı, Türki
ye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe 
Komisyonudur, «Karma» tabiri geçme
mektedir; öncelikle onu düzeltmek istiyo
rum, 

«Komisyon buradaki görüşmeler esna
sında çifte standart uygulamıştır, ikilemli 
bir tutum içinde olmuştur, anlamsız ve 

— 589 — 



T. B. M. M. B: 38 19 . 3 . 1988 0 : 3 

anlaşılmaz bir ikilem içindedir» diye bir 
iddiada bulundular. 

Komisyon, içtüzüğün 46 ncı madde
sinde açıkça ifade edildiği üzere, karar 
yetersayısı olduğu takdirde, Yüce Meclis
te görüşülen önergeler hakkında görüş 
serdedebilir; bu iradesini de kullanmış
tır. 

Komisyonun ve Büyük Millet Mecli
sinin tüm üyeleri, öncelikle ülke çıkarla
rını koruyan bir tutum içindedir. Bu an
layışımız, buraya adım attığımız ilk gün
den itibaren böyledir ve sanıyorum, ge
rek iktidar, gerek muhalefet milletvekil
leri bu düşüncemizi hep birlikte paylaş
maktadır. 

Önergeler, kanun tasarı ve teklifleri, 
en son Genel Kurulun liradesıyle ortaya 
çıkar; Genel Kurulumuz da bu konudaki 
iradesini geçen maddeler üzerinde serdet-
miş ve karara bağlamıştır. Bizim görüşü
müz, Sayın Ünal'a vereceğimiz cevap ola
rak bu merkezde toplanmaktadır. 

Ayrıca, 30 uncu maddede zikredilen 
konulara da komisyonumuz aynen katıl
mış ve Yüce Meclise bu konudaki irade
sini de belli etmiştir. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 

Aşkın. 
Madde hakkında verilmiş önergeler 

var, veriliş sırasına göre okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 19 sıra sayılı Ya
sa tasarısının 30 uncu maddesinin tasarı 
metninden çıkarılmasını saygılarımızla arz 
ederiz. 

, Kamer Genç 
Tunceli 

Ali Uyar 
Hatay 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Fuat Erçetin 
Edirne 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

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 Taşıt
lar Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Finans
man Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Ka
nunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 
Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun ve 492 Sayılı Harçlar 
Kanununda Değişiklikler Yapılması ve 
Bu Kanunlara Bazı Hükümler Eklenme
sine Dair Kanun Tasarısının 30 uncu 
maddesinin tasarı metninden çıkarılma
sını arz ve teklif ederiz. 

Latif Sakıcı 
Muğla 

Fuat Kılcı 
İzmir 

Ömer Barutçu 
Zonguldak 

îsmail Köse 
Erzurum 

M. Abdurrezak Ceylan 
SŞihH 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Mehmet Tabir Şaşmaz 
Elazığ 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «Eğitim, Gençlik, 
Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İh
dası ile 3074 Sayılı Akaryakıt Tükettim 
Vergisi Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Ta
şıtlar 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
masına ve Bu Kanunlara Bazı Hükümler 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» nın 
30 uncu maddesinin' aşağıdaki şekilde dü
zenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

MADDE 30. — 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 11 inci maddesine, dördüncü 
fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

Bakanlar Kurulu ziraî ürünlerin (işlen
miş olanlar dahil) alın ve satımına aracı
lık eden kuruluşlar ile Ticaret Borsaları
nı bu mahsullerin satın alınması sırasın
da yapılacak vergi tevkifatı nedeniyle mü-
teselsilen sorumlu tutamaz. Sözkonusu 
ürünlerin satışı dolayısıyla yapılacak vergi 
tevkif atının hangi safhada yapılacağını 
her bir ürün için ayrı ayrı belirlemeye 
yetkilidir. Bakanlar Kurulunca belirlenen 
safhadan önceki safhalarda tevkif yoluy
la alınan vergiler iade edilmez ve süre
sinde ilgili vergi dairesine yatırılır. 

A. Haydar Erdoğan 
istanbul 

Tufan Doğu 
Muğla 

İbrahim Tez 
Ankara 

Zeki Ünal 
Eskişehir 

Eşref Erdem 
Ankara 
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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 Vergi
si Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanu
nu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tah
sil Usulü Hakkında Kanun ve 492 Sayılı 
Harçlar Kanununda DeğişMikler Yapıl
ması ve Bu Kanunlara Bazı HükümHer 
Eklenmesine Dair Kamun Tasarısı» nın 30 
uncu maddesinin aşağıdaki şekilde yeni
den düzenlenmesini öneririz. 

MADDE 30. — 213 sayılı Vergi Usul 
Kanunumun 11 inci maddesine, dördüncü 
fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

Bakanlar Kurulu ziraî ürünlerin {liışlen-
miş olanlar dahil) alım ve satımına ara
cılık eden kuruluşlar ile Ticaret Borsala
rını bu mahsullerin satın alınması şura
sında yapulacak vergi tevkifatından müte-
selsiılen sorumlu tutmaya, söz konusu 
ürünlerin satışı dolayısıyla yapılacak ver
gi tevkifatının hangi safhada yapılacağını 
her b;r ürün için ayrı ayrı belirlemeye 
yetkilidir. Bakanlar Kurulu tarafından be
lirlenen safhadan önceki safhalarda tevkif 
yoluyla alınan vergiler iade edilmez ve 
süresinde ilgili vergi dairesine yatırılır. 

Tufan Doğu 
Muğla 

Eşref Erdem 
Ankara 

İbrahim Tez 
Ankara 

Mustafa Çakır 
Giresun 
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A. Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Zeki Ünal 
Eskişehir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte oîan «Eğitim, Gençlik, 
Spor ve Sağlık Hizmetlıeırii Vergisinin İh
dası ile 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim 
Vergisi Kanunu, 197 sayılı Motorlu Ta
şıllar Vergisi; Kanunu, 1318 sayılı Finans
man Kanunu, 193 sayılı Gelir Ver-
•gjiısıiı Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul 
Kanunu, 6183 sayıl Amme Alacak
larının Tahsili Usulü Haklkında Kanun ve 
492 sayılı Harçlar Kanununda Değişik
likler Yapııîıması ve Bu Kanunlara Bazı 
Hükümler Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı» nıın 30 uncu maddesinin aşağıdafoi 
şekillide yeniden düzerılenımesini öneri/yo-
ruz. 

MADDE 30. — 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 11 (imci maddesine dördüncü 
fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

«Ziraî ürünleri (işlenmiş olanlar da
hil) doğrudan 'tüketiciden ya da toptancı 
haillerinden alım ve satımını gerçekleştire
rek aracılık eden kuruluşlar ile ticaret 
borsaları nakliye dahil ürüne en fazla 
yüzde 25 kâr marjı koyabilir. 

Maliye vs Gümrük Bakanlığı ziraî 
ürünlerin (fişlenmiş olanlar dahil) alım ve 
satımına aracılık eden kuruluşlar ile ti
caret borsalarını bu ^mahsullerin satın alın
ması sırasında yapılacak vergi tevkif a tın
dan müteselsilsin sorumlu tutmaya, söz ko
nusu ürünlerıin satışı dolayısıyla yapılacak 
vergi tevklfatının hangi safhada yapıla
cağını her 'bür ürün için ayrı ayrı belirle
meye yetkilidir. Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı tarafından belirlenen safhadan ön

ceki safhalarda tevkif yoluyla alınan ver
giler iade edilmez ve süresinde ilgili vergi 
dairesine yatırılır. 

Zeki Ünal 
Eskişehir 

Eşref Erdem 
Ankara 

Ali Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Mustafa Çakır 
Giresun 

İbrahiz Tez 
Ankara 

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 Fûnans-
man Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil.1 Usulü 
Haklkında Kanun ve 492 sayılı Harçlar 
Kanununda DeğişlklıMer Yapılması ve 
Bu Kanunlara Bazı Hükümler Eklenme
sine Da::r Kanun Tasarısı» nın 30 uncu 
maddesinin aşağıdaki şekilde düzeni cm-
meşini arz ederiz. 

MADDE 30. — 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 11 inci maddesine, 4 üncü 
fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki 
fıkra eklenmiş tir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı ziraî 
ürünlerin (işlenmiş olanlar dahil) alım ve 

.satımına aracılık eden kuruluşlar ile ti
caret borsalarını bu mahsullerin satın 
alınması sırasında yapılacak vergi tevki-
fatmdan müteselsilen sorumlu tutmaya, 
söz konusu ürünlerin satışı dolayısıyla 
yapılacak vergi tevkifatının hangi safha-
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da yapılacağını her bir ürün için ayrı ay
rı belirlemeye yetkilidir. Maliye ve Güm
rük Bakanlığı tarafından belirlenen saf
halardan önce tevkif yoluyla herhangi 
bir vergi tahsil edilmez. 

Tufan Doğu 
Muğla 

Eşref Erdem 
Ankara 

A. Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Zeki Ünal 
Eskişehir 

Mustafa Çakır 
Giresun 

İbrahim Tez 
Ankara 

BAŞKAN — Sayın Kamer Genç ve 
arkadaşlarının önergesi ile Sayın Latif 
Sakıcı ve arkadaşlarının önergesi aynı 
mahiyette olup, maddenin metinden çı
karılmasını önermektedir. Bu itibarla, 
ikisini birlikte mütalaa ederek işleme ko
yacağız. 

Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANVEKİLÎ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılmıyoruz. 

Önerge sahibi olarak, Sayın Genç; 
buyurun efendim. 

KAMER GENÇ (TunceE) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; burada bir açık
lama yapmak zorundayım. Ben fazla ko
nuşmaya meraklı depim, yalnız, parti 
grubumuz, bu tasarı üzerindeki sözcülü
ğü yapma görevini bana verdi, maliyeci 
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olduğum için. Benden daha değerli arka
daşlarım da var; ama, ben bu tasarıya 
hazırlandım, onun için grup adına çıkı
yorum. O bakımdan özellikle fazla ko
li uşmak gibi ne bir niyetim var, ne de 
sizleri fazla rahatsız etmek niyetindeyim. 
Ancak, şimdi şahsım adına konuşuyorum; 
önergem var çünkü. 

Biraz önce, Maliye Bakanımız bura
da konuştular, dediler ki, «Biz bu hü
kümle borsaları kuvvetlendiriyoruz» Na
sıl kuvvetlendiriyorlar, ben de anlama
dım. Borsalara vergi sorumluluğunu ge
tiriyorlar; vergi sorumluluğunu getirmek
le de borsalar güçleniyor... Böyle bir 
mantığı ben pek anlayamadım; ama ken
dileri önergemize cevap vermek için her
halde izah ederler. Bana göre, borsalar 
zayıflatılıyor, borsalara büyük yükler ge
tiriliyor. 

önergemizle, maddeyi tasarı metnin
den çıkarmayı niye teklif ettik? 213 sa
yılı Vergi Usul Kanununun 11 inci mad
desi, «Yaptıkları ve yapacakları ödeme
lerden vergi tevkif etmek zorunda olan
lar» diyor. Burada borsa bir ödeme yap
mıyor ki, vergi tevkif etsin. Ziraat erba
bı malı getiriyor, borsaya kote ediyor ve 
oradan satış yapıyor. 

Yani, borsa, bu ziraat erbabına her
hangi bir ödemede mi bulunuyor? Hayır. 
Peki, borsa herhangi bir ödemede bulun
madığına göre, malı borsaya getirip sa
tan adama ödemede bulunmadığına göre, 
hangi nedenle bu tevkifatı yapacak? O 
halde, getirilen 11 inci madde, 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun başlığına ters dü
şüyor. Başlığına ters düştüğü için, 11 inci 
maddenin oraya sokulmasıyla maddenin 
gövdesi başına uymuyor. Onun için biz, 
(başıyla gövdesi birbirine uymayan bir 
maddeyi, bir arada monte etmek istemi
yoruz. O itibarla, bunun madde metnin
den çıkarılmasını! istiyoruz. 
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Yine tasarının tümü üzerinde yaptığı
mız konuşmalarda da belirttik; bu mad
delere gerek yok. 31.12.1985 tarihinde çı
karılan 3239 sayılı Kanunda, Maliye Ba
kanlığına, ziraî mahsullerde alınacak ver
gilerin kaçakçılığım önlemek için gerekli 
yetkiler verilmiş. Zaten o yetkiler kulla-
lanıiLsa, ziraat erbabının vergi kaçağı ön
lenmiş olur. Bu yetkiler kullanılmıyor; 
kullanılmayınca, bu defa sorumluluk ge
tiriliyor. 

IBiraz önce konuşan arkadaşlarımız 
bazı konulara temas ettiler; elbette ki, 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, ziraat 
erbabının vergi dışı kalmasını biz de is
tiyoruz; bu, zaten programımızda var. 
Biz, ziraî ürünlerde stopajın kaldırılma
sını kendi programımıza koyduğumuz 
gibi, miting meydanlarında da çeşitli ve
silelerle, çeşitli parti sözcülerimiz kana
lıyla bunu belirttik. Bu itibarla, bizim 
parti politikamızın gerektirdiği bir vergi
nin kaldırılması meselesi başka bir olay, 
sizin parti politikanız gereği aldığınız bir 
verginin, kanunlara, hukuka, memleket 
gerçeklerine uygun olması başka bir olay. 
Bu itibarla, ziraî mahsullerde vergi tev-
k'ifat sistemindeki kaçağı önlemek için 
getirilen bir sistemi müzakere ederken, 
olayları bu bazda dikkate alıyoruz. 

Yine, bir başka arkadaşınız dedi ki, 
K<Aslında, bu maddenin sosyaldernokrat-
lar tarafından desteklenmesi lazım». Ar
kadaşlar, tabiî ki, Sosyaldemokrat Halk
çı Partinin en büyük özelliklerinden bi
risi de, gerçek gelir sahibinden vergi al
maktır, gerçek geliri ekle eden insandan 
vergi almaktır. Vergi kaçakçılığı ile mü
cadele etmek, bizim en önemli görevle
rimizdendir. Zaten, parti olarak, Türki
ye'nin idaresinde başarılı olabilmemizin 
en önemli unsurlarından birisi, vergi ka
çakçılığını asgarî düzeye indirmektir; bat
ta, mümkünse, kaldırmaktır. 

Bu itibarla, biz dlibetteki, vergi kaçak
çılığının Türkiye'de önlenmesi için ge
reken tedbirlerin ne olduğunu biliyoruz 
ve iktidarımız zamanında da bunu uygu
layacağız. Biz, böyle, gidip de başkasına 
el açarak Türkiye'nin bütçesini denkleş
tirmeye ve Türkiye'deki meseleleri hal
letmeye çalışacak bir parti değiliz. Biz, 
kendi vatandaşllarımızıın gücüyle Türkiye 
Cumhuriyetinin imarını, ve gelişmesini 
sağlayacak bir partiyiz ve bunun kaynak
larını, yollarını bilen bir partiyiz. 

Bu itibarla, verdiğimiz önergeyle bu 
maddenin tasarı metninden çıkarılmasını 
istiyoruz. 

Herhalde, zamanımı geçirmeden iner
sem faydalı olur. 

Teşekkür ederim efendim. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Genç. 

önergeleri oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önergeler ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Muğla Milletvekili Tufan Doğu ve 

arkadaşlarının önergesi 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 

30 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde ye
niden düzenlenmesini öneriyoruz. 

Madde 30. — 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 11 inci maddesine dördüncü 
fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

«Ziraî ürünleri (işlenmiş olanlar da
hil) doğrudan tüketiciden ya da toptancı 
hallerinden alım ve satımını gerçekleş
tirerek aracılık eden kuruluşlar ile tica
ret borsaları nakliye dahil ürüne en faz
la yüzde 25 kâr marjı koyabilir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı ziraî 
ürünlerin (işlenmiş olanlar dâhil) alım ve 
satımına aracılık eden kuruluşlar ile ti-
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caret borsalarını bu mahsullerin satın 
alınması sırasında yapılacak vergi tevfi-
katından müteselsilen sorumlu tutmaya, 
söz konusu ürünlerin satışı dolayısıyla 
yapılacak vergi tevfikatının hangi safhada 
yapılacağını her bir ürün için ayrı ayrı 
(belirlemeye yetkilidir. Maliye ve Güm
rük Bakanlığı tarafından belirlenen safha
dan önceki safhalarda tevkif yoluyla 
alınan vergiler iade edilmez ve süresinde 
ilgili vergi dairesine yatırılır. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ka
tılıyor mu efendim? 

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

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇIN 
(Bursa) — Katılmıyor. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
önerge kalbul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
İstanbul Milletvekili Haydar Erdoğan 

ve arkadaşlarının önergesi 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
30 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde dü
zenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 30. — 213 sayıh. Vergi Usul 
Kanununun 11 inci madesine, dördüncü 
fıkradan sonra gelmek üzere, aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir: 

Bakanlar Kurulu ziraî ürünlerin (iş
lenmiş olanlar dahil) alım ve satımına 
aracılık eden kuruluşlar ile Ticaret Bor
salarını bu mahsullerin satın alınması sı
rasında yapılacak vergi tevkifatı nede
niyle müteselsilen sorumlu tutamaz. Söz 
konusu ürünlerin satışı dolayısıyla yapı
lacak vergi tevkifatının hangi safhada 
yapılacağını her bir ürün için ayrı ayrı 
belirlemeye yetkilidir. Balkanlar Kurulun

ca belirlenen safhadan önceki safhalarda 
tevkif yoluyla alınan vergiler iade edilmez 
ve süresinde ilgili vergi dairesine yatırılır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

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

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇIN 
(Bursa) — Katılmıyor. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Eskişer Milletvekili Zeki Ünal ve ar

kadaşlarının önergesi 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 

30 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde ye
niden düzenlenmesini öneririz. 

Madde 30. — 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun, 11 inci maddesine, dördün
cü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki 
fıkra eiklenmiştir. 

Bakanlar Kurulu, ziraî ürünlerin -iş
lenmiş olanlar dahil- alım ve satımına 
aracılık eden kuruluşlar ile Ticaret Bor
salarını, bu mahsullerin satm alınması sı
rasında yapılacak vergi tevkifatmdan mü-
telselsilen sorumlu tutmaya, söz konusu 
ürünlerin satışı dolayısıyla yapılacak ver
gi tevkifatının hangi safhada yapılacağını 
her bir ürün için ayrı ayrı belirlemeye 
yetkilidir. Bakanlar Kurulu tarafından 
belirlenen safhadan önceki safhalarda, 
tevkif yoluyla alınan vergiler iade edil
mez ve süresinde ilgili vergi dairesine 
yatırılır. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor 
mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKÎLÎ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTOEBE ALPTEMOÇÎN 
(Bursa) — Katılmıyoruz. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal ve 

arkadaşlarının önergesi 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının, 

30 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde dü
zenlenmesini arz ederiz. 

Madde 30. — 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 11 inci maddesine, dördüncü 
fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı, ziraî 
ürünlerin (işlenmiş olanlar dahil) alım 
ve satımına aracılık eden kuruluşlar ile 
Ticaret Borsalarını bu mahsullerin satın 
alınması sırasında yapılacak vergi tevkıi-
fatımdam müteselsiten sorumlu tutmaya, 
söz konusu ürünlerin satışı dolayısıyla 
yapılacak vergi tevkifatınm hangi safhada 
yapılacağını her bir ürün için ayrı ayrı 
belirlemeye yetkilidir. Maliye ve Güm
rük Bakanlığı tarafından belirlenen safha
larda önce tevkif yoluyla herhangi bir 
vergi tahsil edilmez. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyoruz Saym Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇtN 
ı(Bursa) — Katılmıyoruz efendim. 

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

30 uncu maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

31 inci maddeyi okutuyorum: 

ALTINCI BÖLÜM 

213 Saydı Vergi Usul Kanunu ile 
İlgili Değişiklikler 

'MADDE 3H. — 21.3 sayılı Vlertgi Usul 
Kanunumun 135 linçi ımaddesiıniın ilkiınci 
'fıkrası aşağıdaki şelkûlldle değLştirıiıllrnıitştirı. 

«Ma'Iıye Mülfetıtiışılerii, Maliliye Müfet
tiş Muavinleri!, GeMler Koıntaolllörlleri ve 
Stajyer Gelüınller Kontrolörleri Ihıer halı ve 
•takdimde vergi 'inceleme yeitaini haizdir.» 

BAŞKAN — SHP Grulbu adına, Sa
yın Kamer Genç -söz iıstemişfflerdk.. 

Buyurun Sayın Kamer Genç. (SHP 
sıraiianmdam aıilkışillar) 

Süremiz 10 dalkıJkadır. 
Doğru Yol ıPaıtiısıiı Grubu adına Sa

yım Zelkiiı OelLker de söz istem filerdir. 

SHP GRUBU ADINA KAMER 
GENÇ (Tumcel) — Sayın Başkan, değerli 
üyieiler; geçendin Ibu saatinde sıiızierıi yoıra-
cağıım ilcim özür dillerim. 

Sayım arkadaşlar, 213 sayılı Vergi 
Usul Kanunumda, limcellemeye yetkili ollaın 
etemanllar ibelrltimdiş. Bunlaır kimleri? 
Def terdarıllar, ima1!) müdürilerıis, vergi daiıresıii 
ımıüdüröeni, ımaılli'ye ımJüfiebtiişiltarii ve mıüifâütliş 
'mıuaviınlteniı, vergi kontrol mıemıudarı, ver-
ıgi konltroilörıllerıi ve hesap uzananları dille 
hesaıp uızmıan ırrıuavıimlıeıridiur. Şimdi bu
raya bir ©kılenti gefciırliılliıyıotr; «iStajyier Ge-
GeflJrfJer Kontrolörleri de her hâ'Ilüıkârda 
'inıoeı'Jemeye ydükilllidiır» deniliyor. 

ALAATTİN FIRlAT l(Muş) — Hangi 
mradde? Kaçuncı madde? 

'KAMER ÖEINÇ i(IDevamlIla) — Efen
dim 31 iimci ımadde. 

IBİAŞKAN — Sayın Fırat, lütfen... Ain-
lamıyıarsıaınıız, önlümüzde maddenim metni 
var, oradan okuyan lütfen. Ya da dik
katli} dinileyim arkadaşjlıaomızı. ^SHP sı-
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raüarrndan «Bravo Başkan» sesil'sri, al
kışlar) 

Buyurun öenç. 
İKıAtMER ÖENÇ iCDevaanDaı) — De-

ğerfJJ arfcadaş/lıar, 'bu maddenin getbiırfllme-
'sindeki. amaç, ısıtajyer ge'üir fconıbroillöriie-
riniin de vergi iineeaiamelieriitnıi' yapmailiarını 
sağûaımaktır. Ancak, iMalüye Bakanlığının 
•emrinde 'bugün yeberliı kadar liıncelleme ele-
mans var; var da, bunllar ça'Iıştırıılimıyor. 
'Bir defa, ıtefltiş görevini yapan elieman-
îlar dağınık. Hesap uzmanları var, He
sap Uzman'ları ıKurulluı var; ımalıiye mü-
'fefötJş'Jeri var, Ma'Jiye IMüfıeittiışılieri Ku
rum var; kontrolörler var; vergii fconıtıroll 
•memurları var. ıBriır bakanlık içinde' dört 
ayrı ıtefitiış birûm! oilur mu arkadaşlar? 
Oüımıaz; burnllan bideştiınmek lâzımı; bir-
lleşbkıilrniıyor ve aralılarında •çaıtıtşıma var. 
Maliye m'üif'etfciışıîıeri' diyorlar İki, Ibüz ken
di kadromuzu dondurmayalım; çünkü, 
dolduruırsak değerimiz düşer... Eskiden, 
\Û"' v'C'mci.Tur, • ;i'a:':: :s müh îijj.şjarıi . ;ab bü
lten Türkiye'de çak biüylük yeifcMere sa-
•hiıpt'iter ve ıgiıttikHeri yerlilerde de ıbüyük 
korku yaratabilecek, yani ıherkesıim ken-
diılierıiınden çekindiği kişıillıerdi., yani, o 
ihavayı 'hâliiâ devam eıtlbiırımek iısıbiyor'laır. 

Hesap 'UzmamjHarı 'Kurulu var, onlar 
maliye ımlüfetbiışHerii ve Ihesap (uzmanlarıy
la çatışma ıhaılliındalbr. 

Bir de korutrıoU! tmemuriları var; bun-
hlar aısümda, «çantada yebilşme» dedik-
ıJeıû, bir kısmı yoklama memurluğundan, 
vergi tahakkuk ımemurl'uğundan yetişi
yorlar, buınOarın büyük 'bir kısmı da Ma
liye Okullu mezunudurlar. Yani, cınta-
'dkü'Jdan sonra 'Maliye Okulluma gidiyor-
11ar, oraıda vergii hukukunun igerelklbirdiği 
biıügiyi!, 'beceriyi alıyorlar; ondan sonra 
defiberdarlıkllann çeşiıtüli: •bir'ıml'ıerinde de 
sitaj yapıyorlar, geliıyorlar -incdlhmeye 
başlıyorlar; ama, Maliye Bakanlığı bu 
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tafiti'ş grubuma çok bor bakıyor. Onları 
eften pülften 'işlerle yoruyor; normal1 Iblü-
yiilkfJütobekiı firmalarıın liınoellenmıesiınıi bun
lara vermiyor, ondan sonra ıböyle ifiek 
maddeîfk kanun 'tasarı'îarıyJa Yüce Meç
isin zamanını almaya çaılişıyoır. 

ıSbaıjyer geiıir kon'troıllörüne de incelle-
mıe yetkisi varıMsin, biz karşı değiliz; an
cak, pdiü ısıtajyer kontrol: memurfan da 
•var, onlar da yüksek ıtahsiilslidir, artık bu
lgun komıtrol mıemuru statüsünde olan 
arkadaşların tıepsiiı de yüksek tahsdliidir; 
peki onlara m'iye burada iiınıcelemıe yeiükisı 
vor!İ!.\miyor?. 

Bitkiden, servet beyannamesi kaildi-
rıimadığı zaman, servet beyannamesli üze
rinde incelleıme yapma yetkisi yalınız he
sap uzananları ile maliye müfeibbişillerine 
verildi, dalha sonra kontrolörlere de 
'teşmili edildi. Blır ara müfettiş nıuavim-
ieni ille hesap uzmanları muavinlerim
den bu yeitki' al'mdı. Yanlı, zaman za
man böyle ıtereddüıtlleır doğuyor, o tered
dütler gideriliyor. 

Biz istiyoruz ki, Maliliye IBakaniliığı 
'1950'hbrden, 1%0'lardan, 1970'leırden ön-
cöki Maliye Balkanlîığı fonksiyonuna geli
şin, yetiışsin. Aikadaşlar, Malıiye B'akan-
Hlığının geçmiişıbe yayiim'ladığı genellgelle-
•rinıiı liınoefiediğiniz zaman, gerçekten bir 
ıgenelige bazırlandığını görürdünüz. Bü-
'bün vergi mevzuatım 'en liyi biüenıller ıta-
raifmdan taşraya, kanundaki boşlluklaırı 
çok iiyi ddlldüran, geraellgeller ıtallimatna-
me'Jer ve mukfcazal'ar veriülirdiı; ama ne
rede?. 

Bugün Maliye BakanHığımın birçok 
yetkileri Bakanlıktan alındı, Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığına verildi; bir 
kısmı alındı Devlet Planlama Teşkilatına 
verildi. İşte, bu Bakanlık böyle tarumar 
edilince, bu Bakanlığa siyaset girince 
Türkiye'de inceleme de rayından çıktı. 
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Jınoaibmle elemanının eskiden sahip ol1-
dıiığu güvence, şiımdi buBakahlIıktayok. 
(Ben önceki konuşmamda da ısöyliediiırrı, De-
ni'zlü'de ıbir inoelteme 'yapıliyor. Oenizlü' 
deki incelemeye bağl'ı olarak ıbkçok yerde 
vergi Utacağı ibespit ediliyor; ama, oraya 
'itnoeûetme elemanı giönderıidlmiyor. Niye 
göndetfiömıiyor. Çiinlkıü, oradaki siyasî ki1-
ışler güçilü kişiillar. Kendii iline inceleme 
eDamıanının gidilip inceleme yapmasını iş
itemiyor. 

O Ihakte, evvieDa - dalha önceki korauş-
matlanım'da da beDJrıütiğirn gibi - vergi 
'kaçağı litfie 'mücadele edecek niyette odt-
ıma'k iDazıım, (bunu samimî ofJarak «istemek 
'lazım. Samimî ıCfiaırialk istemeyince, ne 
yapacaksınıız?.. Siz istediğiniz 'kadar per
sonel verıin, 'istediğimiz Ikadar Ibunlan yet-
kiıîcde mücehhez kılın, Ibu yetikıiOer ve 
bu personel1 gereği giıbi: kullarııllmadıkiban 
sonra, yine vergi kaçakçııllığı alacaktır. 

Türkiye'de vergi iinıceleme nispeti da
lha geçen senelere kadar, 1975 - 1976 
•yııllDarına göre, yüzde 3'ttlü. (Biz, vergi !ka-
çakçı'fığının en seni ve en ebkii ıbiır şekilli
de önlbnmesıiıniı istiyoruz. Türkiıye'de ver
gi kaçakçılığı eğer önlıenımezsc, bu, mlü-
kelöffler arasıında haksız ve insafsız ibıiır-
'balkım trefcalbeibler yaratır. Biır rnükellilöf 
vergi kaçakçısı, vergi kaçakçılığı nede
niyle kendine ıblüyük Ifiinansman kaynağı 
yaratıyor, öüefcier, ibelfci polliifcikacıllann 
karşısında rafc'ıp olduğu için, onun def
teri inceleniyor ve oına ibüyük hafcsıızlık-
lar ediılfiıyor. Onun için, miükelleflier ara
sındaki buı haksız uyguliaımarıın diüzelltıül-
mıes»i liçiın, âncellernelterıin yıaıpıliması Hazım. 
İnceleme nispetlförinin artırıllması llazım, 
inoeflerneûerin böyle siyasî amaç ve ©Acil
lerden kuntarılması (Dazım. Bunun kurta-
rıSmasının (tek yolu da, 'Maliliye Bakan

lığının !bu konuda yapacağı ıbiır tüzükten 
geçer; ıbu dalha ağırfkkii ollur. Kaideler 
Ihjyararişisıi ilcinde yasaya-IDalha doğrusu 
siızin arilayatcağınız kelimeyi kulHanayım-
kanuna-daha yakın olduğu üçin, değişbi-
ırûîlmesti mlümlklün ollmayan Ibiır kural için
de olayı ımüıfcallaa etsin ve inceleme elle-
ımanlarmı siyasî amaç ve etkilerden arın
dırsın. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAŞKANI 
AHMET KURTÖEBE ALFTEMOÇ1N 
i(!Bunsa) — Bravo Genç! Bravo Genç! 

KAMER GENÇ (Devamİla) — 
lEfendim, ıbu arada ıbir diğer konuya da 
temas ebmıek istiyorum. Vergi Usul 
ıKanununun yokllaimayîlla ilgili hükümle
rinde yapıllan bir değiışikiliklıe, yokıllaıma 
ımemurDarına da linoelleme yetkiısi venilLdi. 
Yani, inceleme yetkisi kısmî oliarak ve-
•rjJdi, ıdiğer inceleme ellemanıliaonıın sa
hip oMufc'iarı boyutta bir inceleme yet
kisi verilmedi. Yoklama memuınllarını da, 
sayı litilbariıylie, bugün Malliıye ve Glümrlük 
bafcanlkğında çaâıışan diğer ineeileme elle-
manıBanna eklediğiımıiız zaman, hakikaten, 
'Malliıye ve Gümrük Bakanllığı teşkdlaitı 
iıçinde liıncefflemeyi yapmaya yetkilli olian 
çok geniş biır personel! kitlesi var. Siızl'e-
rin içinde de serbest ça'flışan kimseler 
varsa, görüyorsıunuzdur, ıbir (bakıyorsu
nuz, ımaM müşavirin, avukatın, dokto
run (bürosuna haftada Ibir dki tane me
mur gellir. Niıye gelldin kardeşiım? «Efen
dim, defterlerinize bakacağız.» Peki, 
al. Neyin konıtrolıünlü yapıyonsun?.. lin-
oafleme yaparak, böyle vergi kaçakçıllığı 
önBenımez. Vergi kaçakçıllığını kaynaktan... 

BAJŞIKAN — iSayın Genç, süremiz dol
muştur, 'Mlbfen toparllayıiın. 

IKAMER GENÇ (Oevaımilla) — To-
parâ'yoırum Sayın Başkanım. V^er\gi 
fcaçakçıillığını Ikaynalkltan önllemek (Dazım.ı 
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'Kaynak da neresidir? Tarlada maıhsuîlü 
'alırken, çiftçinin ımallunı, fabrikaya fatu-
raısız, heltgesiz vermesini) önlemde ıllazım. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTGBBE ALPTEMOÇİN 
l(Bursa) '— IBraivo! (SHP sıralarından 
«IRravo Sayım Bakan» •sesleri; allkıışıliar) 

IKAMEIR GENÇ ı(Devamlla) — Bu
nun da yolu, malını sattığı kişiden bir 
ba'gs a an çiftçiye, o imal karşılığında ek 
bir prim vermek lazım. Sayın Bakan tabiî 
benim, sonunda ne söy'.ıeyecsğ'mi bilme
diği için, ben m ç'ftçiden vergi ahnnıas'mı 
isted'ğ'm: zannetti. Halbuki, ben çiftçiye 
prim verilmesini işitiyorum. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTOEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Bravo Sayın Genç. Yine de 
alkışlıyorum; bravo Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Far-
k':m;z orada. Yani, çiftçiye prim verilfme-
«i lazım. 

IBAŞKAN — Sayın Genç, süreniz dol
muştur. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 

(Bursa) — Vergi iiade&i yoluyla o primi de 
veriliyor. Bravo!.. Bravo!.. 

İKAMBR GENÇ (Devamva) — Efen-
d ;m sizin şu anda ödediğiniz sistem baş
ka bir sistem, benim teklif ettiğim baş
ka !bir .sistem. 

ıMALlYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMIET KURTOEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Tabiî, farklı sistem olacak. 

(KAMER GENÇ (Devamla) — Ben 
diyorum iki», ziraat erbabından mahsul 
alırken hiçbir vergi almayacaksınız; di
yeceksiniz ki, «Kardeşim, sen fabrikaya 
imal verdiğin zaman fatura a', veyahut 
gider pu'suilasıni' getir, müstahsil makbu
zunu ıgetir, ben sana ayrıca bu müstahsil 

fişine istinaden yüzde 1, yüzde 2 prim ve
receğim.» 

ıMALlYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
ı(Bursa) — Fındıkta yapılıyor, ayrıca kre
di veriliyor; hepsi var. 

İKAMER GENÇ (Devamla) — Ta
bî , ne yapacaktır? Kaynakta, tarladan 
çılkan mahsu'ün fabrikaya belgesiz ola
rak .in.Ciıkalüni önleyecektir. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Yapılanları, beğenmiş olmanı 
duymak, 'bizleri mutlu ediyor. Sayın Genç. 

'KAMER GENÇ (iDevam'a) — Bir 
defa, fabrikaya belgesiz intikali önı'eyin-
cs, artık fabrikada imalat kapasitesi var
dır, randıman kontrolü vardır, dolayısıy-
Ca bu malım piyasaya faturasız yansıması 
önlenecektir; böyle olunca da vergi ka
çakçılığı önlenecektir. 

BAŞKAN — Sayın Genç... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Cüm
lemi tamamlıyorum Sayın Başkanım. 

Bsn;;m, Maliye Bakanlığından özelik
le istediğim şu arkadaşlar : Bu görevi ya
pan İnsanlarla yıllarca temıas ettim, iıliş-
fcim var, arkadaşlık ett;m; lütfen, bu tef-
t ş e'eman'arını bir çatı altında toplan
sın, bunların arasındaki ayrılıkları, çekiş-
ımeleri giderilsin, bunların yevmiyeleri ve 
çalışma sistemleri bir birlik ve bütünlük 
iç'ıne sokulsun; bu itibarla, yetki çatışma
sına meydan verilmesin ve bu suretle de 
vergi inceleme elemanlarının, inceleme 
yetkilerine müdahale ediılmesin; her sene 
bütün illerde, merkez elemanları kanalıy
la özellikle linoeleme yaptırılışın. 

Efendim, sizlerin sabrınızı da taşır
mak istemiyorum. 

Hepinize saygıllar sunarım. (SHP sı
ralarından alkışllar) 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KUıRTCEBE ALPTEMOÇlN 
(Bursa) — Bravo!.. Bravo, Sayın Genç. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa

yın Zeki Çel'iker; buyurun. 
Sayın Çeliker, süreniz 10 dakikadır 

efendim. 
DYP GRUBU ADINA ZEKİ ÇE

LİKER (Siirt) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; gecenin bu saatinde vakti
ni izi israf etmemek için bu madde üze
rindeki görüşlerimi kısaca arz etmek üze
re huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 

Malumunuz olduğu üzere, 213 sayılı 
Kanunun bu maddesine göre, inceleme 
yapmaya yetkili olları kişiler tadat edil
miştir. Bir İde buna ilaveten, bu madde 
ile, stajyer gelirler kontrolörlerine de in
celeme yetkisi verilmeye çalışılmaktadır. 
Esasına bakarsanız, halihazırda meri olan 
maddede tadat edilen kişilerin muavinle
rinden, hatta stajyerlerinden bu yetkinin 
alınması gerekir. 

Hepimiz seçim bölgelerimizden geddik. 
Yıllardır, vergimin nasıl incelendiğini, na
sıl tahsil edildiğini biliyoruz. Söyleyecek
lerimi, münhasıran bir parti dönemini 
hedef alımak suretiyle ifade etmiyorum; 
ama, her devirde bu böyle olmuştur. Bu
nun, bir siyasî baskı unsuru olarak kul
lan:! Idığunı, ben şahsen müteaddit defalar 
müşahede etmişimdir. Onun için, bu mü
essesenin teminat ali tına alınması, daha 
doğrusu bu yetkili, kişilerin teminatlı kişi
lerden, hatta ve hatta teminatlandırılmış 
kişilerden oluşması kanaatindeyim. 

Bu, tehdit unsuru oluyor diyorum. Se
çim bölgem olan 'Siirt'te, yerli olan ince
leme 'yetkisini: haiz olan kişilerin,- mu
halifi olan partililer üzerinde bir baskı 
unsuru olarak tatbikat yaptıklarını maa
lesef dün de müşahede ettik, bugün de 

müşahede etmiş durumdayız. Onun için, 
Kamer Genç arkadaşımın demin ifade 
ettiği gibi, bunu muhtelif isimlerle kurum-
landırmaya, teşkilatlandırmaya gerek yok; 
teminatlı ve tek isim altında olmak üze
re, siyasî baskıdan uzak bir kurum hali
ne getirmekte fayda vardır kanaatimi ta
şıyoruz. 

Esasına bakarsanız, «stajyer» dediği
niz kişi halka nasıl yaklaşılması, daha 
doğrusu mükellefe nasıl yaklaşılması ge
rektiğini bihakkın billen kişi değildir. Bu
nun en azından üç dört yıllık bir tezkiye 
aldıktan sonra, ehliyeti müşahede edildik
ten sonra bu işle taltif edilmesi gerekir. 
Aksi takdirde, el attığı bir defter üzerin
de veyahut da bir mükellefin muamelesi 
üzerinde yaptığı bir tasarruf, o mükellefi 
haksız olanak, uzun süre uğraştırabllir, 
uğraştırdığı da malumunuzdur, bunlar 
müşahede edilen hadiselerdir. 

Esasına bakarsanız, şu anda huzuru
nuzda görüşülmekte ollan bu kanunu ben 
zait addediyorum. Dün ortaldiıreğin sırtına 
ve Türk Milletinin sırtına yüklemiş ol
duğunuz zamlar sizin gayenizi tahakkuk 
ettirecek kadar ileri seviyede ve ileri de
recededir. (SHP ve DYP sıralarından al
kışlar) Bu arada, hemen şunu ifade ede
yim; ben çok yakın bir zaman önce se
çim bölgem olan Siirt'ten geldim. Vatan
daş, daha seçimin üzerinden üç ay geç
meden -maalesef, üzüntüyle ifade ede
yim, çünkü arzu ettiğim bir hadise değil
dir- «Ne zaman kurtaracaksınız bizi bu 
zamcı iktidardan?».demeye başladı ve se
çim ister hale geldi. Bunu samimi olarak 
litıinaf ediyorum, yani bu bir gerçek. Bu, 
arzu ettiğim bir şey değil. Sebebine gedin
ce; biz sayın. Anavatan Partili milletve
kili arkadaşlarımız kadar kolay gelme
dik. (DYP sıralarından alkışlar) Bizim 
sırtımızda ne Fakir Fukara Fonu vardı, 
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ne devlet kuvveti vardı, ne devlet imkânı 
vardı... (ANAP sıralarından gürültüler, 
«Şapka vardı, şapka» sesi) 

Ne vardı?.. 
BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuş

mayalım. 
ZEKİ ÇEKtLİKER (Devamla) — Bir 

daha buyursun da cevabını alsın, 
BAŞKAN — Sayın Çeliker, 'lütfen, 

konuyu dağıtmayalım. Madde üzerinde 
konuşun lütfen. Rica ediyorum... 

ZEKİ ÇELİKER (Devamla) — Duy
madım; neyse.. 

MEHMET ALt BİLİCİ (Adana) — 
«Şapka» diyor. 

ZEKİ ÇELİKER (Devamla) — «Şap
ka» mı?.. Ben size bir şey söyleyeyim mi?.. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Şapkadan çok korkuyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Çeliker, madde 
üzerimde konuşun lütfen. -

ZEKİ ÇELİKER (Devamla) — Ba
kın, bakın; ne referandumda, ne milletve
kili seçiminde Doğru Yol Partisinin tek 
yetkilisi Siirt'e gelmemiştir. Söylüyorum, 
isterlerse itiraz etsinler. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Siz varsınız efendim. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Adana) — Za
ten yok ki öyle bir parti, 

ZEKİ ÇELİKER (Devamla) — Yok 
mu?... Şu anda huzurunuzda, inkâr ede
mezsiniz. Geçen sefer sayın teşkilat baş
kanınız bizi yavrulukla itham etti; şim
di siz de bizi inkâra çalışıyorsunuz 
(DYP ve SHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) ve o sayın zat kalktı, ken
di sözünü geri almak durumunda kaldı. 
Onun için, oturduğunuz yerden konuş
mak bir hayli kolaydır. 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) 
— Her seferinde böyle; söylerler, her se
terinde geri alırlar. 

ZEKİ ÇELİKER (Devamla) — Biz 
esasen, demin dediğim espri içerisin
de - yıpranmanızı, bizi alelacele seçime 
götürmenizi istemiyoruz; o itibarla, ba
şarınızı istiyoruz. Bizim buradaki ifade
lerimiz sâze yardım etmekten, veyahut 
da sizi doğru yola soikmaiktan başlka bir 
şey değildir. Yani, yanlış anlamayın. 
(ANAP sıralarından gürültüler, «Madde 
üzerinde konuş» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, lütfen, hatibe 
müdahale etmieyeliım. 

Devam edin Sayın Çeliker. 

ZEKİ ÇELİKER (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, Ibu tasarıya lüzum 
yoktur kanaatini taşıyorum. Yeter ki, 
Hükümet ve Hükümete 'bağlı olan ku
rumlar vazifelerini ehliyetle yapsınlar ve
yahut ıda bu vazifeler ehliyetli kişilere 
tevdi edi'lsin.ı 

Sayın Tarım Bakanına buradan ses
lenmek istiyorum - dün de gündem dışı 
konuşmam sırasında ifade ettim - Allah 
sizi inandırsın, bitmiş diye gösterdiği
niz yolda, 6 saat katır sırtında gitmek 
mecburiyetinde kalmışım, hem d,e yaz gü
nü. Şimdi, siz o yola para ödemediniz 
mi zannediyorsunuz? Fazlasını ödediniz. 
O konuda faizim bir itirazımız yok; ama... 

ÜNAL AKKAYA (Çorum) — Mad-
d© üzerinde konuşsun.; 

BAŞKAN — Efendim, lütfen... 
ZEKİ ÇELİKER (Devamla) — Mad

de üzerinde konuşuyorum. 
Diyorum İki, ibu maddede yetki ve

rilmek istenen stajyerlere ihtiyaç yok; 
ıhatta ve ıhatta bu tasarının burada kabu
lüne ide lüzum yok; yeter ki, siz tasar
rufa riayet edin, yeter ki milletten top
ladığınız paraları ehil ellerde, millet için 
sarf etmesini bilin. Bizim demök istedi
ğimiz husus bu. (DYP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Her Bakan, milyon-
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larca liraya, mevcut olan odanın haricin
de kendisine bir başka oda ve maikam 
döşemeye kalkarsa, genel müdürü, müs
teşarı, hatta ve hatta şube müdürüne ka
dar bu durum sirayet ederse, bu israfın 
altından, bu millet kalkamaz, kalkmaz. 
Pek tabiî, bir taraftan zam yapacaksı
nız, ıbir taraftan da vergi koyacaksınız 
ve die 'biz, milletvekilleri olarak milletin 
arasında - muhalefet milletvekili olsak 
dahi - gezemez hale geleceğiz... Acaba 
millet bizi zorlayacak da birbuçuk iki ylı 
sonra seçime mi gideceğiz korkusuna ka
pılacağız; ama siz bir rehavetin, bir 
rahatlığın içerisindesiniz. 

ÜNAL AKKAYA (Çorum) — Sizin 
canınız öyle istiyor. 

ZEKİ ÇELİKER (Devamla) — Efen
dim?.,. 

BAŞKAN — Sayın Akkaya, lütfen 
müdahale etmeyin. 

Devam edin Sayın Çeiüker. 
Yalnız, süreniz dolmuştur, lütfen to

parlamanızı rica ©diyorum. 

ZEKÎ ÇELİKER (Devamla) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; bura
da verginin karşılığı sarftır, israftır. Pek 
tabiî bunları konuşmak mecburiyetinde
yiz.] Gönül arzu eder ki, Türkiye Cum
huriyeti Başbakanı en lüks, en mükemmel 
uçakla gezsin; ama bugünkü şartlarda 
bunun mümkün olmaması gerekir. Gö
nül arzu eder ki, her Bakanın özel bir 
uçağı olsun; ama bugün için mümkün 
değil; fakat bakıyoruz ki, cari masraf
larda azamî lükse itina ediyorsunuz, öbür 
taraftan da vatandaşı zam ve vergi al
tında inim inim inletiyorsunuz. 

Benim bir aracım var. İnanır mısı
nız, eskiden ben benzinciye yaklaştığım, 
zaman «Depoyu doldur» diyordum, şimdi 
5'er hin liralık koyduruyorum, bazen de 
otobüsle gelmek mecburiyetindie kalıyo-
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rum. (DYP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Bu lüks değil. Bu, bundan önceki dö
nemde memurun kullandığı ıbir vasıta idi; 
ortadirefc diye himaye etmeye çalışıp da 
batırdığınız kitlenin kullandığı, fakat 
şimdi caydırdığımız bir vasıta idi. Dün 
arabaya rahatlıkla binen memur, ortadi
rek, esnaf, işçi, bugün arabayı atacak 
yer bulamıyor. Atsa ne olacak? 

BAŞKAN — Sayın Çeliker, süreniz 
dolmuştur. (ANAP sıralarından gürültü-
ler) 

Lütfen hatibe müdahale etmeyelim 
efendim. 

Sayın Çeliker, lütfen bitiriniz efen
dim. 

ZEKt ÇELİKER (Devamla) — Sayın 
Başkan, toparlayacağım. 

«Zor geldik» dedim. Pek tabiî zor 
geldik. Sızan haberlere göre1, fakir fuka
ra fonundan Siirt'te seçim öncesi 1,5 mil
yar lira para sarf edilmiştir. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanma
raş) — Kötü mü? 

ZEKİ ÇELİKER (Devamla) — Yok, 
kötü değil, fevkalade iyi, ama kime ve
rildi? Keşke fakire verilseydi... Ama, 
ağaya verildi, zengin olan muhtara veril
di. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Hedefine ve gayesine uygun olarak 
sarf edilmeyen bu paraları. (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

ZEKİ ÇELİKER (Devamla) — ... şu 
anda muhtaç olan Hazineye, genel büt
çeye laktarsaydıınız daha doğru olmaz 
mıydı? 

BAŞKAN — Sayın Çeliker, süreniz 
dolmuştur efendim. 

MİTHAT BALAK (Çorum) — De
dikodu yapma. 

ZEKİ ÇELİKER (Devamla) — Ben 
dedikodu yapmıyorum, ben alenen, mil-
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Jetin kürsüsünden millete ve sizlere ses
leniyorum; bu, dedikodu değildir. Eğer 
buradan konuşmayı dedikodu olarak ka
bul ediyorsanız... Zaten siz burayı ki
litlemek niyetindesiniz, ben o kanaati 
taşıyorum. Allah göstermesin. 

BAŞKAN — Sayın Çeliker, süreniz 
dolmuştur efendim* 

ZEKİ ÇELİKER (Devamla) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; inşallah 
bir başka madde üzerinde görüşmek v,e 
arta kalan fikirlerimi ifade etmek üzere 
huzurlarınıza tekrar geleceğim. Gecenin 
bu saatinde vaktinizi israf ettiğim 
için - ama faydalı bir şekilde israf etti
ğim için - özür diler, saygılarımı suna
rım. 

İyi geceler efendim. (DYP ve SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sa
yın Çeliker. 

Şahsı adına söz isteyenler; Sayın Ke
nen Sönmez, Sayın Senan Süzer ve Sa
yın Tabir Köse'dir. İki kişiye söz vere
ceğim. 

Sayın Kenan Sönmez?... Yok. 
Sayın Kenan Süzer?... Buyurun efen

dim. 
İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Sayın 

Başkan, ben de söz istemiştim. 

BAŞKAN — Yok efendim, söz vere
miyorum; çünkü iki kişiye söz verebili
yorum: Daha önce söz istekleri sırayla 
işleniyor efendim. 

Sayın Süzer, konuşma süreniz 5 da
kikadır, sürenizi taşınmamanızı istiyorum, 
çok rica ediyorum efendim. 

KENEN SÜZER (Tokat) — Dikkat 
edeceğim Sayın Başkanım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bu Kanunla millî eğitim, gençlik ve sağ
lık konularında yeni icraatlar yapacağını 
iddia eden Hükümetin, hangi konular

da çalışma yapacağını anlamak mümkün 
değil. Yukarıda bütçe görüşülüyor; ge
lirler belli, giderler belli, yapılacaklar 
belli; ama, buradan alınacak 700 milyar 
liranın nereye ve nasıl harcanacağı hiç 
belli değiL 

O bakımdan, biz bu yasa tasarısının 
tümüne karşı çıktık, «Tasarının yasalaş
masından sonra bundan elde edilecek 
gelirin, millî eğitim, sağlık ve gençlik ko
nularına harcanacağından kuşkularımız 
var» dedik. Kuşkumuz haklı olmasaydı, 
bunu zamanında getirirdiniz ve buradan 
elde edilecek paraların da, nerede ve na
sıl kullanılacağını ıbütçe kanunuyla açık
lardınız. 

Bizim endişelerimizden biri de şu: 
Bütçeden, ımililî eğitim ve sağlık konula
rına gerçekten ciddî ödenekler ayrılmı
yor; bu ödenekler görüşülüp kabul edil
dikten sonra, nedense o konuda harcan
mıyor; sonra, hükümetler «Kendi oku
lunuzu kendiniz yapınız, kendi sağlık 
ocağınızı kendiniz yapınız» gibi birta
kım kampanyalara başlıyorlar. 

Buradan 700 milyar lira elde edile
cek; Hükümete 10 misline kadar da ar
tırma yetkisi verildiğine gör,e, 7 trilyon 
liraya kadar para elde etme yetkisini, 
kendiliğimizden ve peşinen Hükümete 
teslim etmiş olmakla, yarın öbür gün 
yine böyle kampanyalarla, halkın sırtına 
daha ıbaşka vergilerin de getirileceği kay
gısını her zaman taşıdık. < 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bu mad
dede, maliye müfettişleri, maliye müfet
tiş muavinleri, gelirler kontrolörleri ve 
stajlyer gelirler kontrolörleri her zaman 
inceleme' yetkisini haiz kılınmakta... Asıl 
değişiklik, stajiyer gelirler kontrolörle-
riyle ilgili olan bölüm. 

Kısaca, bakkalın defterini, esnafın, 
sanatkârın defterini inceleme, zaten gel-
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miş geçmiş hükümetlerin alışkanlıkları 
olmaktan öteye gidemedi; ama ne kadar 
uzman olursa olsun, holdinglerin defter
lerini, diğer şirketlerin ve ayrıcalıklı 
insanların defterlerini, ne kadar sıfat ve
rirsek verelim, kimse inceleme cesareti
ni de bulamada 

Bu madde, yeni 'bir değişiklik getir
miyor; yetki konusunu daha da yaygın
laştırmakta. Artık, karayollarında bile 
«vergi kontrolörü» levhalarını görmek ve 
oralarda durup hesap vermek, sade yurt
taşlarımızın, hiç de hesap vermeye zo
runlu olmayan yurttaşlarımızın sıkıntıla
rı haline geldi; ama asıl hesap vermek 
zorunda olan insanlar, zaten karayolla
rında hesap vermiyorlar, hiçbir yerde 
de hesap vermektıen sorumlu değiller. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bunları 
yaparken, bir nalbantın bir 'bakkalın, 'bir 
berberin defterini inceleme yetkisini faile 
elinde tutan Maliye ve Gümrük Bakan
lığı, nedense ve ne gariptir ki, holding
lerin defterlerini incelemekte âciz duru
ma düşmektedir. Onun için, bu yetkilerin 
gen işletilmesi, inoele<me yetkisinin daha 
da başka maliye uzmanlarına verilme
si, birtakım faydalar (»ağlamayacak, ak
sine, halkın daha da sıkboğaz edilmesine 
sebep olacak. 

Değerli arkadaşlarım, bu maddeyle 
ilgili olarak, Hükümet ve Komisyon bel
ki diyecek ki; «Biz bunu, halkımıza iyi
lik olsun diye yapıyoruz.» İyilik midir, 
kötülük müdür, 'bunu uygulama göste
recek; atma şunu unutmamak lazım ki; 
şemsiyeler, yağmurun yağmasını durdur
maz, ancak, taşıyanın üzerine yağmasına 
engel olur. Bu bakımdan, zaten malî sı
kıntı içerisine düşen, zamla, zulümle 
zaten sıkboğaz olan halkın, bir de dene
tim mekanizmasıyla daha da içinden çı
kılmaz bir hale sokulmasını yadırgamak

tayız. Vatandaşı gerçekten çok sıkıyor
sunuz; 'bunu her yerde ve1 her zaman 
söylüyoruz; fakat bir balonun içerisine 
de taşıyabileceği 'biçimden fazla hava 
verdiğiniz zaman ve onu sıktığınız za
man, en zayıf yerinden patlar. Bunlar 
doğa yasalarıdır. Bunlara dikkat edin. 

BAŞKAN — Sayın Süzer, süreniz 
doldu, zamanımız azalıyor., Lütfen efen
dim... Çok rica ©diyorum, hemen topar
layın. 

KENAN SÜZER (Devamla) — He
men ıbitiriyorum Sayın Başkanım/ Sizi 
sıkıntıya düşürmeyi hiç de istemem. Yal
nız şu sözümü de söylemekten kendimi 
alıkoyamıyorum. 

Değerli milletvekilleri, gecenin' geç 
saatlerine kadar çalışıyorsunuz. Gönül 
isterdi ki, halkın çıkarına yapılacak ya
salarda hep birlikte böyle çalışsaydık ve 
birlikte o kararları alsaydık, o yasaları 
çıkarsaydık; ama, bizim direnmemiz, bu
nun halkın mutluluğuna, yemim ettiğimiz 
Anayasa metnine pek de doğru ıbiçimde 
yaklaşmadığımız kaygılarımızdan ileri 
gelmektedir. 

İsterseniz şu öneriyi getireyim: Bu 
yasayı kabul etmekle vicdanınız rahatsa, 
gelin hep birlikte şunu yapalım. Bu ta
sarının sonunda tasarının tümü oylanır
ken televizyon nalklen yayın yapsın ve 
kimin bu yasaya oy verdiğini, kimin 
vermediğini, gelin, Türk Halkının huzu
runda hep birlikte yaşayalım. Bizim is
tediğimiz bu. (SHP siralarından alkışlar) 
Biz bu yasanın halkın çıkarlarına uyma
dığı görüşündeyiz. 

Biliyorum iki, sizler de1 evinize gittiği
nizde, çoluğunuza çocuğunuza bu yasa
nın hiç de halkın mutluluğu için olduğu
nu söyleyemiyorsunuz. O bakımdan, oy 
verirken elinizi vicdanınıza koyun ve 
elinizi vatandaşın cebinden lütfen çıkarın, 
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Hepimize saygılar, sevgiler sunuyor, 
teşekkür ediyorum. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

Sayın Köse, buyurun efendim. 
Süreniz 5 dakikadır, lütfen sürenizi 

aşmayın efendim. 
MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu 
maddede stajiyer gelirler kontrolörlerine 
incjeleme yetkisi veriliyor. Hepimizin 
bildiği gibi, staj, bir kimsenin bir işi 
daha iyi yapabilmesi için eğitilmesi de
mektir. Zaten, madde gerekçesinde de 
«Bu elemanların daha iyi yetiştirilmele
rinin sağlanması amaçlanmaktadır» de
nilmektedir. 

Sayın Bakanla aynı okuldan mezu
nuz. Üniversitemizde bir makine atölye
miz vardır; talebenin eline eğe ile bir 
demir parçası verirler - 15 günlük bir 
yaz stajı vardır - «Bunu eğele» derler ve 
o {talebe orada staj yaparak biraz yeti
şir, ondan sonra da tornanın veya baş
ka bir aletin başına geçer. 

Arkadaşlar, Türkiye deneme tahtası 
mı? Gayet ciddî bir görevi stajiyerin eli
ne veriyorsunuz. Stajiyerlere bu inceleme 
görevinin verilmesinden yana değilim; 
çünkü, vatandaşı mağdur etmekten baş
ka bir işe yaramayacaktır; fakat, ANAP 
Hükümeti hjer şeyi stajiyerlere yaptırıyor. 
Başbakan da stajiyer, Bakanlar da sta
jiyer; 'ben hiçbirinin uzman olduğunu ka
bul etmiyorum.: (ANAP sıralarından «Al
lah Allah?!.» sesleri, SHP sıralarından 
alkışlar) 

Cumhuriyet hükümetlerine şöyle bir 
ıbaikıyorum, hiçbir yedi senelik periyotta 
Türk Lirası 30 misli değer kaybetmemiş 
arkadaşlar. Bakın, her tarafa bakım, eğer 
varsa söyleyin. 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) 
— Ekonominin gereği... 

MEHMET TAHİR KÖSE (Devam
la) — Hangi 7 senelik periyotta Türk 
1 irası 30 kat değer kaybetmiş? 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — 
Dolar ne olmuş? 

MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) 
— 1980 yılında 49 liraymış, bugün 1 200 
İra olmuş; yaklaşık 30 kat artmış; bu
nu ancak bir stajiyer yapabilir arkadaş
lar, bir uzman bunu yapamaz. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) 
— Nasıl becerikli ymiş bak(!) 

MEHMET TAHİR KÖSE (Devam
la) — Bu yanlışın düzeltileceğini umar, 
saygılar sunarım efendim. (SHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
K öse. 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) 
— Sayın Başkan, bir şey sorabilir mi
yim? 

BAŞKAN — Hiçbir şey sormayın; 
süremiz azaldı şu işi bitirelim. 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) 
— Çok kısa, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Çok kısa olarak sora
bilirsiniz; buyurun. 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) 
—- Maliye Uzmanları Kurulu ile Maliye 
Teftiş Kurulunu birleştirmeyi düşünüyor 
musunuz? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTOEBE ALPTBMOÇtN 
(Bursa) — Hayır. 

BAŞKAN — Madde hakkında veril
miş önergeler var, okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Eğitim, Gençlik, 
Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İh-
dasıyla 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim 

- , 605 — 



T. B. M. M. B: 38 19 . 3 . 1988 O : 3 

Vergisi Kanunu, 197 sayılı Motorlu Ta
şıtlar Vergisi Kanunu, 1318 isayılı Fi
nansman Kanunu, 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanunu, 213 isayılı Vergi Usul Ka
nunu, 6183 sayılı Amine Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 492 
sayılı Harçlar Kanununda Değişiklikler 
Yapılması ve Bu Kanunlara Bazı Hü
kümler Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısının 31 inci maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

İsmail Köse 
Erzurum 

Latif Safcıcı 
Muğla 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Mehmet Tahir Şaşmaz 
Elazığ 

Ömer Barutçu 
Zonguldak 

Fuat Kılcı 
İzmir 

M. Abdurrezalk Ceylan 
Siirt 

MADDE 31. — 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 135 inci maddesinin' 2 nci 
fıkrası 'aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Maliye Müfettişleri, Maliye Müfet
tiş -Muavinleri, Gelirler Kontrolörleri ve 
Stajiyer Gielirler Kontrolörleri ile Stajiyer 
Kontrol Memurları vergi inceleme yet
kisini haizdir.» 

Gerekçe : Maddeye Stajiyer Kontrol 
Memurlarının eklenmesi, idarenin dene
tim gücünü artıracaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sayın Başkanlığına 

Tasarının 31 inci maddesinin tasarı 
metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Zeki Çeliker 
Siirt 

Latif Sakıcı 
Muğla 

İsmail Köse 
Erzurum 

Ömer Barutçu 
Zonguldak 

BAŞKAN — Efendim Sayın Zeki 
Çeliker ve arkadaşlarının önergesi, mad
denin metinden çıkarılması istikametin
dedir. 

Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANVEKlLt İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılmıyor. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve 

arkadaşlarının önergesi. 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 

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

Madde 3,1. — 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 135 linçi maddesinin ikinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Maliye Müfettişleri, Maliye Müfet
tiş Muavinleri, Gelirler Kontrolörleri ve 

Ertekin Durutürk 
İsparta 
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Stajyer Gelirler Kontrolörleri ile Stajyer 
Kontrol Memurları vergi inceleme yet
kisine haizdir.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu 
efendimi? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKtLÎ ÎLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?... 

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

1 9 . 3 . 1988 O : 3 

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

31 inci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul ledenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Sayım milletvekilleri, denetim konula
rını sırasıyla görüşmetk ve 22 Mant 1988 
Sah günü saat ^OO'te toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Hepimize iyi geceler dilerim. (SHP ve 
DYP, sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Kapanma Saati : 23.55 

• mm 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

38 İNCİ BİRLEŞİM 

19 . 3 . 1988 Cumartesi 

Saat: 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 -
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

ÎŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK ÎŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜLMELER 
1. — Gaziantep Milletvekili Abdulka-

dir 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, içtüzüğün 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 (10/11) 

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, içtüzüğün 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 araşıtırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/14) 

6. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Günseler 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, İçtüzüğün 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 hakikında dava açılan 'bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü, soru önergesi (6/52) (1) 

4. — Balıkesir Milletvekili t. önder 
Kırlı'nun, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
durrezak Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan 
edilen illerde ateşli silah 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 ııcı maddesi uya-
rınca sözlü soruya çevrilmiştir. 

tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) 

7. — İstanbul Milletvekili Mehtnet 
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 tarihinden 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 saydı 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 PTT'ye 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 nasıl 
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 
gli'bi 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, tiler 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 yerteşim '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 alman 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 (6/40) 



28. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman' 
in, Çorum İh Alaca İlçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

29. — Çorum Milletvekili Cemal Şa- • 
fain'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 İline 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 Maliye 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. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli iline bağlı bazı 
(köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olay-. 
larm sorumlularına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/46) 

34. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın, Antalya İli BeMi'b'i mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yap
tırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

35. — Çorum Milletvekili Rıza 11ı-
man'ın, Çorum İli 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 Anılaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

37. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, işçilerin kldem 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 içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/51) 

39. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzincan iline 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 ihdası 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 



ye Bu Kanunlara Bazı Hükümler Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ye Bütçe Komisyonu Raporu (1/395) (S. 
Sayısı : 19) (Dağıtma tarihi : 29.2.1988) 

2. — 5.8.1971 Tarihli ve 1467 Sayılı 
Harp Akademileri Kanununun 5 inci Mad-
desliııiin 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 
Geçiei 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 İlave 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^ 

I 




