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İÇİNDEKİLER 

Sayfa 
I. — GEÇEN TUTANAK 

ÖZETİ 80 
II. — GELEN KAĞITLAR Sİ 

III. — YOKLAMALAR 82,138, 
Hi65r2H6 

W. — BAŞKANLIĞIN GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 83,110 

A) Gündem Dışı Konuşmalar ®3 
1. — Bursa Milletvekili Bey-

tullah Mehmet Gazioğlu'nun, te
levizyonda yayınlanan ve Ata
türk'ten söz edilmeyen «Çanak
kale Zaferi» ile ilgili programa 
ilişkin gündem dışı konuşması ve 
Devlet Bakanı Adnan Kahveci' 
nin cevabı 83:87 

B) Tezkereler ve önergeler 87 
1. — Federal Almanya'ya gi

decek olan İçişleri Bakanı Mus
tafa Kalemli'nin dönüşüne kadar 
İçişleri Bakanlığına, Adalet Ba
kanı Mahmut Oltan Sungurlu' 
nun vekillik etmesinin uygun gö

rüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/486) 

C) Gensoru, Genel Görüş
me, Meclis Soruşturması ve Mec
lis Araştırması önergeleri 

1. — Sakarya Milletvekili 
Mehmet -Gölhan ve 18 arkadaşı
nın, ülkemizin sanayileşmesi ko
nusunda genel görüşme açılmağı
na ilişkin önergesi (8/4) 

2. — Samsun Milletvekili İr
fan Demiralp ve 21 arkadaşının, 
Türkiye'deki resmî ve özel 'banka
larda açılmış olan döviz tevdiat 
hesapları ve tüketim malları it
halatı konusunda Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi 
(tO/18) 

D) Çeşitli İşler 
1. — Diyarbakır Milletvekili 

Hükmet Çetin ve Sinop Milletve
kili Yaşar Topçu'nun, bir gün-
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87 

88 

88:89 

89 

110 
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Sayfa 
dem dışı konuşmayı cevaplandı
ran Devlet Bakanı Adnan Kah-
veci'nin, gruplarına sataşmalarına 
'ilişkin konuşmaları 110:114 

V. — KANUN TASARI VE 
TEKLtFLERtYLE KOMİSYON
LARDAN GELEN DİĞER 1Ş-
LER 92,l115,140,;l 70,216 

1. — Eğitim, Gençlik, Spor ve 
Sağlık Hizmetleri Vergisinin İh
dası ile 3074 Sayılı Akaryakıt Tü
ketim Vergisi Kanunu, 197 Sayılı 
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 
1318 Sayılı Finansman Kanunu, 
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 
6183 Sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

İstanbul Milletvekilli Ali Haydar Er
doğan'ın, Türkiye'de paralı eğitime geçil
mesi ve bunun yaratacağı sakıncalar ko
nusunda yaptığı gündem dışı konuşmaya, 
Milî Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Ha
san Celâl Güzel cevap verdi. 

Kars Milletvekili Sabri Araş, sözde 
Ermeni soykırımı iddiaları; Ermenilerin 
Anadolu'da ve Azerbaycan Cumhuriye-
tkıde işledikleri cinayetler ile, son günler
de ortaya, çıkan toprak is'teklerine ilişkin 
gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi 
ve 44 arkadaşının, kamu iktisadî teşeb-
büslerin'in özelleştirilmesi konusunda 
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Sayfa 
ve 492 Sayılı Harçlar Kanununda 
Değişiklikler Yapılması ve Bu 
Kanunlara Bazı Hükümler Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Büitçe Komisyonu Rapo
ru (1/395) (S. Sayısı : 19) 92:1110,1115: 

il 3>8,140:165,170:216,218:225,229:246 
VT. — SORULAR VE CE

VAPLAR 226 
A) Yazılı Sorular ve Cevap

ları , 226 
1. — Erzurum Milletvekili İs

mail Köse'nin, 30.10.1983 tarihin
de Horasan ve Narman ilçelerin
de meydana gelen depremden 
sonra yaptırılan konutlara ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Bayın
dırlık ve İskân Bakanı İsmail Sa
fa Giray'ın yazılı cevabı (7/59) 226:228 

Meclis anlaştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/17) Genel Kurulun bilgisine su
nuldu; önergenin gündemdeki yerini 'ala
cağı ve öngörüşmesiniın, sırasında yapı
lacağı açıklandı. 

3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci 
Maddesinde Değişiklik Yapılması 'Hak
kında Kanun Tasarısının (1/403) geri ve
rilmesine 'ilişkin Başbakanlık tezkeresi 
okundu; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonunda 'buılunıan tasarı
nın Hükümete geri verildiği açıklandı. 

Genel Kurul gündeminin Kanun Tasarı 
ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen 
Diğer İşler kısmının 13 üncü sırasında 
yer alan 33 sıra sayılı, Bazı Suç Faille
ri Hakkında Uygulanacak Hükümlere 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 
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Dair Karamı Tasarısının gündemim birinci 
sırasına alınmasına, 

Genel Kurulun 23 Mart 1988 Çar
şamba günkü birleşiminde görüşmelerime 
devam edilecek olan 19 sıra sayılı, Eği
tim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri 
Vergisinin İhdası ile Bazı Vergi Kanun
larında Değişiklik Yapılmasına İlişiklin 
Kanun Tasarısı ile, birinci sıraya alınması 
kabul edilen 33 sıra sayılı Kanun tasa
rısının görüşmelerinin bitimine kadar, 

' çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve 
pazar günleri de dahil olmak üzere her-
güm çalışma ısaatlenimlin uzatılması ve 
gerektiğinde saat 24.00'tem sonra da ça
kışmalara devam edilmesine, 

İlişkin ANAP Grubu önerileri kabul 
edildi. 

Görüşmeleri birilikte yapılması kabul 
edilen; 

Gaziantep Milletvekili Abdulkadir 
Ateş ve 34 arkadaşının; 

Rapor 
1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey 

Klbri's Türk Cumhuriyeti Arasında Sos
yal! Güvenlik Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler; Dışiş
leri komisyonları raporları (1/369) (S. 
Sayısı : 37) (Dağıtma tarihi : 23.3.1988) 
(GÜNDEME) 

Zonguldak Milletvekili Köksıal Toptan 
ve 10 arkadaşının; 

Bankacılık sektörünün içinde bulun-. 
duğu sorunları ve Anadolu Bıanfcasının 
Türkiye Emlak Kredi Bankası ile birleş-
mesünden önceki durumunu ve birleşme-
den sonra ortaya çıkan sorunlan tespit 
etmek amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkim ömergelerti (10/10, 10/11) 
üzerindeki ongörüşmeler tamamlandı; 
Meclis araştırması açılması reddedildi. 

Konya Milletvekili Ömer Şeker ve 
32 aırkadaşmın, uygulanan tarım politika
sı ile fukaralığa, işsizliğe ve çaresizliğe 
itildiği iddia Olunan Türk köylüsünü bu 
durumdan kurtarmak için 'alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/12) üzerinde bir süre görüşüldü. 

23 Mart 1988 Çarşamba günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 
18.57'de son verildi. 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateş-

oğuîları'nın, Sosyal Sigortalar Kurumu
nun prim alacaklarına ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/100) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 22.3.1988) 

2. — Gaziantep Milletvekili Abdul
kadir Ateş'in, 1984-1987 yılarında erte-

Başkan 
Başkanvekili t 

İlyas Aktaş 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

İstanbul Kastamonu 
Mustafa Sarıgül Nurhan Tekinel 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
23.3.1988 Çarşamba 

- 81 — 



T. B. M. M. B : 4 0 

İlenen vergi borçlarına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından yazılı soru önerge
si (7/101) (Başkanlığa geliş tarihi : 
22.3.1988) 

Genel Görüşme Önergesi 
1. — Sakarya Milletvekili Mehmet 

Göllhan ve 18 arkadaşının, ülkemizin sa
nayileşmesi konusunda Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/4) ((Başkanlığa geliş ta
rihi : 23.3.1988) 

BAŞKAN — Ad okummafc suretiyle 
yoklama yapılacaktır; sayın üyelerin, sa
londa bulunduklarını yüksek sesle bil
dirmelerini rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın mMletvdkiileri, yok-

lama esnasında ve şimdi gelenler, lütfen, 
imzalı birer pusula göndersinler, kendile
ri mevcut yazılıaoaklıardır, 
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Meclis Araştırması önergesi 

1. — Samsun M'iletvekili Man De-
miralp ve 21 arkadaşının, Türkiye'deki 
resmî ve özel bankalarda açılmış olan 
döviz tevdiat hesapları ve tüketim mal
ları ithalatı konusunda Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/18) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 23.3,1988) 

Son gönderilen pusulalarla beraber, 
toplantı yeitersayısımız vardır, görüşmelere 
basılıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce, gündem dışı 
söz istekleri vardır; arkadaşlarıma söz ve
receğim. 

Manisa Milletvekili Sayın Erdoğan 
Yetenç?.. Yok. 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanveküi E. YıMınm Avcı 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sangül, (fatobul), İsmail Ügdül (Edirne) 

"»• o t o •••• 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Milılıet Meclıisinin 40 inci Birleşimini açıyorum. 

IH. — YOKLAMA 

— 82 — 



T. B. M. M. B: 40 23 . 3 .1988 0 : 1 

IV. — BAŞKANLIĞIN GE]> 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMA
LAR 

1. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazipğlu'nun, televizyonda ya
yınlanan ve Atatürk'ten söz edilmeyen 
«Çanakkale Zaferi» ile ilgili programa 
ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet 
Bakanı Adnan Kahveci'nin cevabı 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Gazioğ-
lıu, 'buyurun. 

Konu; 18 Mart 1988 gecesi yapılan 
ve Atatürk'ten hiç söz edilmeyen televiz
yon programıdır.. 

Buyurun, 

BEYTULLAH MEHMET GAZİOÖ-
LU (Bursa) — Sayın Başkan, sayın mil
let vekilleri; 18 Mart 1988 gecesi devle
tin televizyonunda ekrana getirilen Ça
nakkale Zaferi lile iiilgili program sebebiy
le söz almış bulunuyorum. Hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Büyük devlet adamı, büyük asker, bü
yük şair, büyük mütefekkir, büyük din 
adamı kolay yetişmez. Adam olmak zor, 
büyük adam olmak daha bir zordur. Bü
yük adam sayısı da parmakla gösterile
cek kadar azdır. Büyük adam, topluma 
Allah'ın, bir lütfudur. Bu sebeple, millet
ler, büyük adamlarını göz bebekleri gibi 
korurlar, korumalıdırlar; saygı beslerler ve 
asla da unutmazlar. 

Sanırım, sadece biz büyük adamlarımı
za saygı göstermiyoruz. Atatürk'süz bir 
Çanakkale Zaferini, devletin televizyonu 
programa koyma cüretini gösterebiliyor. 
Yetkililer, kimlere yaranmak gayretindey-
seler, Atatürk'süz bu programı (içlerine 
ısindirebiliyoırlar. 

Çanakkale'de yenien Komutan Ohur-
chil, «insanlığın 'yüz yılıda yetiştirdiği bir 
dehaya yenlildıik» diyerek, saygı ve hayıran-

KURULA SUNUŞLARI 

lığını dile getirirken, Özal'a yakınlığıyla 
tanınan Suudî Arabistan sermayeli Faisal 
Finans'a reklam sermayesi olarak verile
rek, Çanakkale Zaferi Atatürkken soyut
lanabiliyor; savaşın millî önemi üzer,inde 
hiç durulmuyor, yüce milletimizin, Ikazan-
dığı bu eşsiz zaferle, tükenmeyen gücünü, 
yenlilmezliğini, büyük imkânsızlıklar için
de ve en kötü şartlar içinde nelere muk
tedir olduğunu dünyaya göstermişken, 
bunlardan hiç bahsedilmiyor. Biz, bunun 
bir ihmal olduğunu, Atatürk'e yer veril
memesinin tesadüfî olduğunu kabul ede
miyoruz. 

Türk milleti konuya duyarlılığım gös
termiştir, protesto etmiştir; Çanakkale şe
hitlerinin, Faisal Finans'a reklam serma
yesi olmak üzere ölmediklerini idile getir
miştir. Miilletiımiiziri bu konudaki üzüntü 
ve tepkileri, TRT yönetimi ve onun bu 
yanlışlığına arka çıkacak siyasetçiler içtin 
de yeterli müeyyideleri taşımaktadır.; De
mokratik bir ülke olarak, milletten daha 
etkileyici blir müeyyidenin olmadığını da, 
sanırım kabul edersiniz. Gaf ve sorumllu-
luk, tamamen TRT Yönetim Kuruluna 
aittir. 250 bin. şiehlit verilmiş, Çanakkale 
verilmemiştir; ama, 73 yıl! sonra bu des
tanın belgeselini yazmak, maalesef Faisal 
Finansa verilebilmiştir. Gelin görün ki, 
TRT görevlileri, «görevlerini eksiksliz 
yaptiklarını» yüzleri kızarmadan sileri sü-
Tebi'lmektedirier. Bu, çağ atlamak mıdır, 
çağ dişilik mıdır?.. 

TRT'nin, adaletsizliğimi; devletin rad
yo ve televizyonu olduğunu unuttuğunu, 
iktidarın borazanı olduğunu; Sayın Tur
gut özal'ı, Sayın Semra Özal'ı, Sayın Yu
suf özal'ı göstermekten başka bir şey 
yapmadığım, bu kürsüde de başka ze
minlerde defalarca dile getirdik. Sesimize 
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kulak vermeyen, kaale almayan bazı ku
rum ve kuruluşların yetkiöerdnin, bu ko
nuda olsun, hassasiyetlerini, yine de se
vindirici 'karşılıyoruz. 

Sayın ırııilletvekMerj, bıir de Atatürk 
Külıtür, D i ve Tarih Yüksek Kurumu adlı 
bir kuruluş ve başında da emekli bir kor
general bulunmaktadır. Görevi, Atatürk
çü düşünceyi ve Atatürk ilke ve inkılapla
rını tanıtmak ve yaymaktır. Bu kuruluş, 
Anayasamızın da teminatı altındadır. Sıiz, 
bu kuruluştan, TRT'deUci son program da 
dahil, Atatürk'e saldırı ve ilgisizliğe karşı 
tepki gördünüz mü hiç? 

Bizim, 'bir devlet anlayışımız, millet 
tefekkürümüz vardır; bunlar çiğnenmeme
lidir, çiğnetilmemelidir. Yoksa, gayri mil
lî mi oluyoruz?.. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP 
ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Gazjio'ğlu, 

DEVLET BAKANI ADNAN KAH
VECİ (İstanbul) — Söz istiyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI ADNAN KAH
VECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; öncelikle, dikka
timi çeken 'bir konuya bilhassa dikkatleri
nizi çekmek istiyorum. Sayın muhalefet, 
eksiık olmasın, basınımızda çıkan her ko
nuyu aynen 'alıp, Mealisin gündemine ge
tiriyor. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Suç mu 
onu buraya getirmek? 

DEVLET BAKANI ADNAN KAH
VECİ (Devamla) — Müsaadenizle efen
dim... Bir dakika... 

Biliyorsunuz, basınımızda şu sıralar
da bir malî sıkıntı olduğu konusunda bazı 
tartışmalar oluyor. Basına gelir sağlamak 

için ben güzel bir yol buldum. Bir Telif 
Hakkı Kanunu var... Basında çıkan her 
şeyi, ücret ödemeden alıp buraya getir
mek, herhalde telif haklarına saygısızlık 
olur. Onun içün, Telif Hakkı Kanununa 
bir ek madde koyalım... 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — 
Basın yalan mı söylüyor? 

DEVLET BAKANI ADNAN KAH
VECİ (Devamla) — ... muhalefetimiz, 

' kullandığı her konuya bir telif hakkı öde
sin... (ANAP sıralarından alkışlar, SHP 
ve DYP sıralarından gürültüler) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Bu -söz 
size hiç yakışmıyor. 

1. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Yap
madığınız kepazelik kalmadı. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Ayıp, 
ayıp!.. Atatürk'ün adının anılıp anıilmadı-
ğını söyleyin; demagoji yapmayın, yakış
mıyor «ize. Yakışmıyor size... 

DEVLET BAKANI ADNAN KAH
VECİ (Devamla) — Sayın milletveklMeri..: 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Ga
zeteciler yalan mı söylüyor? 

DEVLET BAKANI ADNAN KAH
VECİ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, 
dediğim gibi, herkesin -basın dahili- telif 
hakkı doğmuştur. Muhalefetin, daha faz
la emek sarf ederek, kendi bulduğu, kendi 
ürettiği konuları kürsüye getirmesini arzu 
ederdik. Gazetelerde çıkan konuları, hiç 
değiştirmeden Meclis kürsüsüne getirmek, 
bence, büyük bir çalışkanlık belirtisi de
ğil. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — 
Yalan mı?.. 

DEVLET BAKANI ADNAN KAH
VECİ (Devamla) — Yalnız, şunu da ifade 
edeyim : Telif hakkı ile (ilgili tadil mad
desini Yüce Meclisimizden geçiırebilirsek, 
bu, basınımıza herhalde büyük bir gelir 
kaynağı olacaktır. 

— 84 — 
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SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Ha
ni, basın özgürdü?.. Niye basıma karşısı
nız? 

DEVLET BAKANI ADNAN KAH
VECİ (Devamla) — Basın özgürdür de, 
basını kullandığı haberleri 'telif hakkı öde
meden kullanmak, herhalde emeğe saygı
sızlıktır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — 
Basından niye gıcık alıyorsunuz? 

DEVLET BAKANI ADNAN KAH
VECİ (Devamla) — Değerli mi'lletvekil-
leri, 'basın, başımızın «tacıdır. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Yok, 
yok... 

(DEVLET BAKANI ADNAN KAH
VECİ (Devamla) — Basın bugün, bir 
ülkede demokrasinin 'işlemesinde en 
önemli güçtür. Kim ne derse desin, ba
sın, 'bir ülkede demokrasinin işlıe'me'sün-
de de en önemli araçtır. O bakımdan, 
bu konuyu iburada tartışmamıza zaten 
gerek. yıok. 

Değerli mllleitvekilleri, Atatürk ve 
eserlerine sahip çıkmak, hep'imiizn aslî 
görevlidir. Atatürk'ün eserlerine sadece 
'sözle salhip çıkmaz; ama uygulamada 
tam tersinil yapmak da, ne benim, ne de 
sizin kabul edebileceği ibir davranıştır. 
Atatürk ve Atatürkçülük, her ihtiyaç du
yulduğunda sırıt dayanılacak !bir k'işi ve 
felsefe, kesinlikle olmamalıdır. Modern 
Türkiye'nin kuruluşunda, Ataltürk'ün de
ğerini ve yerini yurt dışına çıkınca çok 
daha iyi anlıyoruz. Hepimiz Atatürk'ün 
değerini, bu ülkeye getirdikleriyle ve yap
tığı inkılâplarla çok daha İyi anlıyoruz; 
değerini ıbin »kat daha kavrıyoruz. Hiçibir 
iktlidann, Atatürk ve inkılaplarına karşı 
tavır alacak cesareti ve ıgücü bulabilece
ğine de kesinlkile inanmıyoruz; ama, bu 
yüoe varlığı küçük politik hesaplar için
de harcatmaya da hiç niyetimiz yoktur. 

İDeğerli rriilîet!vekilleri, gerçek Atatürk
çülüğün sadece şekilde değil, ruhta ve 
manada olduğuna inanıyoruz. Anavatan 
İktidarı olarak, gerçek Atatürkçülüğün 
(gereklerini, sözde Atatürkçülerden çok 
daha iyi yaktığımıza inanıyoruz. Atatürk, 
Türk Milleti için çok kutsal İbir varlık
tır. Onu, inkılâplarını ve kurduğu mo
dern Türkiye'yi korumak ve (geliştirmek 
hepimizin vazifesidir. 

Atatürk'e saygısızlığı hiçbiriımİzin haz
metmeye niyeti de yoktur. Bu saygısızlı
ğı, ister bilinçli, ister bilinçsiz olsun, hiç
birimizin Ihazme'taeye niyeti yoktur. 

TRT'de yayınlanan programla ilgili 
olarak, TRT Genel Müdürü, konuyu 
Teftiş Kuruluna, tahkikat için intikal et-
'tirmıiştir. Teftiş kurulundan alman so
nuçları Yüce Meclistaizde, ilgili arka
daşlara şifahen veya yazılı olarak İlet
mek de bizim için bir ıgörevdir. 

Tekrar ediyorum; Televizyon özerk 
İbir kuruluştur ve televizyondan yapılan 
her türlü yayının denetlenmesi; hatalı bir 
işlem olduğu takdirde sorumlularının ce
zalandırılması, öncelikle TRT Teftiş Ku
rulundan, sonra 'Başbakanlık Yüksek De
netleme Kurulundan ve en sonra da Yü
ce Meclisimizden geçer. 

ıBu düşüncelerle, Atatürk'ün yüce var
lığına, sadece şekilde değil, rulh ve ma
nada salhip çıkmamız ıgerektüğini tekrar 
belirtmeyi bir borç b'Ür, hepinize say
gılarımı sunarım. (ANAP sıralarından 
«IBravo» sesleri, alkışlar) 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, Sayın Bakanın konuşma
sında, «Muhalefet, kullandığı her konu
ya (telif halkkı ödesin. Muhalefet, kendi 
bulduğu konular ıgetürsin» sekilinde, mu
halefete sataşma olmuştur; isöz istiyo-
ruım... Aynen okudum Sayın Başkan, Sa-
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yın Bakan aynen İbu lifa'deleri 'kullanmış-
ıtır 'konuşmasında. 

BAŞKAN — 'Ben o sırada ışıkla meş
guldüm Sayın Çetin. '(İSHP -sıralarından 
gürültüler) 

MÜ'KMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, aynı 'ifadeleri birkaç ıdefa 
tekrarladı Sayın Bakan. 

ıBAŞKAN — Bir dakika efendim... 
IBİr dakika... Sataşmadan -dolayı söz ver
mem 'için, benim zabiları tetkik etmem 
lazım. Müsaade buyurun, zabıtlarJ tetkik 
edeyim, ibu şekilde bir 'ifade varŝ a, size 
siöz veririm. 

zin de 
ilk 

j. . . Ay-
yerme-

ola-
ve 

ifk 

'Sayın Yefcenç, aynı mevzuda s 
söz isteğiniz vardır. Ben zatı âliıiizi 
konuşmacı olarak çağırdım; fakat 
nı mevzuda mükerrer olarak söz 
me imkân yoktur. Aynı konutla, i 
rak Sayın Gazüoğlu konuşmuşlardır 
Hükümet de cevap vermiş'dir. 

Gündeme geçiyoruz. 
Gündemin «Sunuşlar» kıismın'daj Cum

hurbaşkanlığının bir... 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Sayın Başkan, değişik... 

iSAUÎH SÜMER (Diyarbakır) I - Ay
nı değil efen'dim, değişik. 

ıBAŞKAN — Efendim, benim elimde 
kâğıtlar var; aynı mevzu. 

M. ERJDOGAN YETENÇ (Manisa) 
— iSayın Başkan, (biz buradayız; Hükü
mete niç'in söz veriyorsunuz? 

BAŞKAN — Efendim, çok istirham 
edeceğini; bunun takdiri Başkanlığa ait. 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Ama, niçin Hükümete söz veriyorsu
nuz; (biz buradayız? 

ıBAŞIKAN — Ben söz vermiyorum, 
yarın vereceğim. İstirham ediyorum... 
Önce zatı âlinize söz verecektim; ama 
siz yoktunuz. 

BEŞER BAYDAR (Ankara) — Sa
yın Başkan, benim de söz istemim var. 

BAŞKAN — Efendim, bugün ben, 
gündemin ehemmiyetine binaen... 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Hepimiz konuştuktan sonra Hüküme
te söz verebilirdiniz efendim. 

BAŞKAN — Sayın 'milletvekili, ben 
«Gündeme... 

BEŞER BAYDAR (Ankara) — Bir 
kere, mantık ve içerik olarak farklı. 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Sayın Başkan, bu ülkede Atatürk'e 
yapılan bir saygısızlığı protesto etmek is
teyen .mülötyekiMerini engelleyemezsiniz, 
engelleme hakkına sahip «değilsiniz. Bu 
ülkede Atatürk'e yapılan bir saygısızlık 
vardır. Ulu Öndere yapılan, saygısızlık
tır; siz de bu saygısızlığı 'alkışlayamaz-
sınız. Bu saygısızlığın sorumlusu «sizler
siniz. (SHP sıralarından alkışlar; ANAP 
sıralarından gürültüler) • 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — 
Otur yerine! Sen kim oluyorsun ki Ata
türk'e sahip çıkıyorsun. 

AHMET fKARAEVLl (Tekirdağ) — 
Ne demek?.. M«eciste misin, sokakta mı
sın? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
lütfen sükûneti muhafaza ©delim. 

Efendim, gündem dışı söz verme hak
kı tamamıyla Başkanlığa bırakılmıştır. 

AHMET KARAEVLl ,(Tekirdağ) - • 
Biz ona karışmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın (Karaevıi, bir da
kika lütfen... Başkanın konuşmasını da
hi engellerseniz, birbirinizin konuşmasını 
nasıl duyacaksınız? İstirham ediyorum... 

AHMET KARAEVLl (Tekirdağ) — 
Sayın Başkan, o «sizin takdiriniz, biz ona 
karışmıyoruz... 

BAŞKAN — Bugün, gündemin ehem
miyetine Ibinaen, bir arkadaşa söz ver-
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mtek kararıyla çıktını. Üç kişiye söz ver
mek diye bir medburiyetimliz yok. Bir 
arkadaşa söz verdim; diğerlerini tetkik 
eder, icap ederse yarın söz veririz. 
(AiMAP sıralarından alkışlar) 

M. BRJDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Efendimi, b'iraz önce 
gündeme geçildiğini ifade ettim, geriye 
dönlüş yok, gündeme geçilmiştir. 

BESER BAYDAR (Ankara) — Sa
yın Başkan, 'benim de söz istemim var
dı, değinmediniz; mantık ve içerik ola
rak farklıdır. 

BAŞKAN — Biraz önce arz ettim, 
yarın var, öbür ıgün var... (SHP . sırala
rından gürültüler) 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Efendim, önemine binaen, bugün ko
nuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, ben, 
gündeme . ıgeç'tiğirnizi arz ettim. 

BEŞER BAYDAR (Ankara) — Sa
yın Başkan, benim konuşmam, her şey
den önce mantık ve içerik olarak fark
lıdır. ©izlim yasal hakkımızı nasıl gasp 
©diyorsunuz? 

BAŞKAN — Her milletvekilinin hak
kı burada teslim edilir arkadaşlar. 

BEŞER BAYDAR (Ankara) — O 
zaman, söz verin Sayın Başkan. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Sayın Başkan, İçtüzüğü okusun
lar. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, Meclisi siz mi yöneltiyorsu
nuz ,arkanızdaki sekreter mi «izi yöne
tiyor? 

«M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Sayın Başkan, olay çok önemli efen
dim; lütfen... 

İBAŞKAN — Lütfen oturunuz arka
daşlar. Maksatlı hiçbir hareket yoktur, 
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müracaat sırası ve saatine göre muame
le yapılmıştır. Söz hakkı evvela zatı âli-
riizindi, size söz verilim; ama salonda 
yoktunuz, o hakkınızı kaybettiniz. 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Kaybetmed'ita, hakkım o efendim... 
'(SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Mirham ediyorum..* 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Konuşma hakkımı yarın kullanmak 
'işitiyorum, lütfen sıraya alın Sayın Baş
kan. 

İBAŞKAN — Müracaat ediniz. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — 
İçtüzükte onun da yolu var; okuyun... 

B) TEZKERELER VE ÖNERGE
LER 

1. — Federal Almanya'ya gidecek 
olan İçişleri Bakanı Mustafa Kalemli' 
nin dönüşüne kadar İçişleri Bakanlığına, 
Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu' 
nun vekillik etmesinin uygun görüldüğü
ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/486) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının 
bir tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize 
sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

. Görüşmelerde bulunmak üzere, 24 
Mart 1988 tarihinde Federal Almanya' 
ya gidecek olan İçişleri Bakanı Mustafa 
Kalemli'nin dönüşüne kadar; içişleri Ba
kanlığına, Adalet Bakam Mahmut Oltan 
Sungurlu'nun vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur. 
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C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞ
ME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGE
LERİ. 

1. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Gölhan ve 18 arkadaşının, ülkemizin sa
nayileşmesi konusunda genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/4) 

ÎBAŞKJAN — Bir genel /görüşme öner
gesi ile ibir 'Meclis arattırması açılmasına 
ilişkin önerge vardır-, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Milletimiz, yüksek bir refah düzeyi
ne erişme yolunun ekonomik büyüme ve 
liralı sanayileşme ile olacağına inanmak-' 
ta ve ona göre yarının mamur ve mü
reffeh Türkiyesinin özlemini (duymakta
dır. 

Büyük Atatürk'ün hedef olarak be
lirttiği çağdaş uygarlık düzeyine erişebil
me yolunun sanayileşmeden geçeceğine 
inanan milletçimiz; onun içindir ki, kal
kınma gayretlerinin ağırlık noktasını sa
nayileşme hareketi üzerinde toplamıştır. 

1963 yıİMi'dan heri tatbikatı yapılmak
ta ıoîan kalkınma planlarında, sanayi ke
simine ağırlık verilmiş ve hu 'sektör eko
nominin sürükleyici sektörü olması için 
özel teşviklerle 'desteklenmiştir. Yıllık ya
tırım tercihleri de hu yönde kullanılmış
tır. Gerçekten de, sanayileşme sahasında, 
hepimizin ittifak ettiği büyük (başarılar 
(da sağlanmıştır. 

Planlı dönemin ilk onheş yılında se
nelik yüzde 5-6 civarındaki enflasyonla 
üst üste ortalaıma yüzde 7 kalkınma hı
zını temin edebilmiştir. Bu kalkınma sü
recinde »ülkem'tein ekonomik büyüme ba
kımından katlanmış olması her vatandaşı 
sevindirmiş, hepimize gülven ve gurur 
vermiştir. 

Sanayileşme hareketi, milletimizin 
tam desteğini alan ibir sektör olmuştur. 

Sanayileşmek ve kalkınmış bir toplum. 
haline gelmek millî bir arzu haline gel
miştir. Sınaî 'tesislerin (bütün vatan sat
hına yayılmış olması, bu tesislerin mem
leketimize mal edilmiş olmasının, en gü
ze1! göstergesidir. Sanayileşme, GSMH' 
ya en büyük gelir payı aktaran, en çok 
katma değer yaratan, (daha geniş istih
dam imkânları temin eden, »daha istik
rarlı, daha güvenli, daha yaygın gelir 
getiren, Ibölgelerara'sı gelişmişlik farkını 
gTderen, sosyal ve ekonomik yönleriyle 
bir kalkınma aracı olmanın ötesinde, bir 
gelişmişlik ölçüsü olarak tanımlanmak
tadır., 

O .itibarla, kalkınma ve sanayileşme 
kavramları iç içe girmiş ve ülkemizde 
yıllarca tek anlamda kullanılır olmuştur. 

Zira, milletimiz; ekonomiyi büyütüp, 
refahı tabana 'doğru yaymanın sanayi
leşmeden geçtiğinin bilincine varmıştır. 
'Dengeli İbir gelir dağılımı sağlanması, 
Iböljgeler arasındaki dengesizliklerin gide
rilmesi, kalkınma nimetlerinin halka ya
yılması, 'işsiz vatandaşlara iş imkânları
nın açılması, sanayileşme ile hızlanmak
tadır. 

Gelişmekte olan ülkelerde en büyük 
»dengesizlik, şüphesiz ki, işsizliktir. En 
büyük gelir adaletsizliği işsizlikte bulun
maktadır. Her vatandaşa (iş ve aş temi
ni, yatırımları ve fabrikaları artırmakla 
mümkün olmaktadır. En büyük sosyal 
adalet, ekonomik gelişme ile herkese ka
biliyetine göre çalışabileceği bir iş bula
bilmektir. 

Senelerce uygulanan yanlış ekonomi 
politikası nedeniyle yeteri ölçüde artırı-
lamayan yatırımlarla, İstihdam sorunu 
bir rayına oturtulamamış ve işsiz sayısı 
azaltılamamıştır. 

Son yıllarda ülkemizin sanayileşme
den uzaklaştığı ve ülkenin üretüm potan-
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'Sıtyeline yeni kaynakların eklenmediği 
görülmektedir. Vaktiyle çalışır 'durumda 
olan yüzlerce fabrikanın da muhtelif ne
denlerle çalışamaz, üretim yapamaz du
ruma ıgelerek 'bacalarının söndüğü müşa
hede edilmektedir. Bu suretle, yaltırılmış 
olan millî sermayeler atıl vaziyette bek
letilmektedir. 

Programda, hugün 3 milyonu Ibulan 
işsiz vatandaşlara, her ısene 1 milyon ar
tan nüfusumuzla yeni işsizlerin eklen
mekte olduğunu 'da (gözden uzak tutma
mak gerekir. Bir 'toplumda işsizler ordu
sunun artmasıyla sosyal 'dengelerin altüst 
olduğu, toplumda huzurun bozulduğu, 
ahlakî ve moral değerlerin erozyona uğ
radığı ve değer yargılarının değiştiği bi
linmektedir. 

O 'itibarla, 'sanayileşme hareketinin 
yeniden hızlanmasını sağlamak, kırılmış 
olan yatırım şevk ve heyecanının müte
şebbislere yeniden aşılanmasını temin et
mek ve istihdam imkânlarını (geliştirmek 
bakımından faydalar ve katkılar kazan
dıracak olan sanayileşme konusunda «bir 
Igenel 'görüşme açılmasının yararlı olaca
ğına inanmaktayız. 

Anayasanın 98 inci ve Türkiye Bü
yük Millet Mecfei 'İçtüzüğünün 100 ün
cü maddesi gereğince ülke 'sanayileşmesi 
konu'sunda genel ıgörüşjme açılması husu
sunda 'gereğinin yapılmasını müsaadele
rinize arz ederiz. 

Saygılarımızda. 

Mehmet Gölhan 
Sakarya 

Mustafa Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

Mehmet Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

Hasan Ekinci 
Artvin 

İsmail Köse 
Erzurum 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Fuat Kılcı 
İzmir 

Ahmet Uncu 
Kahramanmaraş 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Atilla İmamoğlu 
Kahramanmaraş 

Ş/inasi Altıner 
Zonguldak 

İrfan Demiralp 
Samsun 

Orhan Şendağ 
Adana 

Latif Sakıcı 
Muğla 

Nafiz Kurt 
Samsun 

ibrahim Demir 
Antalya 

Yaşar Topçu 
Sinop 

BAŞKAN — Önerge, gündemdeki ye
rini alacak ve genel görüşme açılıp açıl
maması hususunda öngörüşmee, sırasında 
yapılacaktır. 

2. — Samsun Milletvekili İrfan De
miralp ve 21 arkadaşının, Türkiye'deki 
resmî ve özel bankalarda açılmış olan 
döviz tevdiat hesapları ve tüketim malla
rı ithalatı konusunda Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10118) 
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BAŞKAN — Şimdi, araştırma öner
gesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Türkiye'de resmî ve özel bankalarda 
açılmış olan döviz tevdiat hesapları ve 
Türkiye'nin tüketim malları ithalatı; 

Dış borçlan 40 milyar dolara, yıllık 
borç anapara ve faiz ödemeleri ihracaat 
gelirlerinin yüzde 60'ına ulaşmış olan ül
kemizde, mevcut kamu ve özel bankalar
daki döviz tevdiat hesapları ile Merkez 
Bankası nezdinde Dresdner Bank kana
lıyla açılmış olan kredi mektuplu döviz 
tevdiat hesapları, ülke ekonomisinin bu
günkü ve gelecekteki durumunu son dere
ce olumsuz bir şekilde etkileyecek nok
taya ulaşmıştır. 

Ülke ekonomisinin döviz darboğazı 
noktasına gelmesinde tek sorumlu, 1983 
yılı sonlarından beri Türkiye'yi idare et
mekte olan ANAP iktidarı Ve onun Sayın 
Başbakanı Özal'dır. 

Bir taraftan, ülke, dışarıdan cumhuri
yet tarihinde görülmemiş miktarda borç 
para alırken, diğer taraftan, borç olarak 
alınan bu paralar ve bankalarda açılan 
döviz tevdiat hesaplarında birikmiş olan 
dövizlerle her yıl 1 milyar doların üzerin
de lüks ve diğer tüketim malları ithalatı 
için dış ülkelere döviz ödenmiştir. Sayın 
özal'ın Başbakanlığı döneminde (1984, 
1985, 1986 ve 1987 yıllarında) yaklaşık 
olarak 4,5 milyar dolar tutarında lüks ve 
diğer tüketim mallan ithalatı yapılmıştır. 

1987 yılı kasım ayı sonu itibariyle ül
ke içindeki ticarî bankalar nezdinde açıl
mış olan döviz tevdiat hesaplarının top
lamı 5.145.000.000 dolardır. Ancak, döviz 
ile hesap kabul etmiş tüm bankalar, uzun
ca bir süredir, bu hesaplardan çekilmek 
istenen dövizleri ödemekte büyük güçlük
lerle karşılaşmaktadırlar. Bu geri ödeme 
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güçlüğünün önümüzdeki aylarda çok da
ha büyük bir noktaya ulaşması ve bir 
noktada bankaların döviz ödemede acze 
düşmeleri, dövizle ilgili çevrelerde ve dö
viz tevdiat hesabı yoluyla bankalara mark, 
dolar ve frank yatırmış olan insanlarımız 
arasında, ciddi 'bir şekilde konuşulur ha
le gelmiştir. 

Döviz tevdiat hesaplarında 1987 yılı 
kasım ayı itibariyle bankalarda toplanmış 
olan 5.145.000.000 doların 4 milyar dola
ra yakın kısmı, lüks ve diğer tüketim mal
ları ithalatı için kullanılmıştır. Bankala
rın elinde halen 1,2 milyar dolar civarın
da bir miktar mevcuttur ki, bu hesap sa
hiplerinin ancak yüzde 20'sinin dövizleri
nin geri ödemesini karşılamaktadır. 

Döviz tevdiat hesapları ülke içinde 
açılmış olan 5.145.000.000 dolarla bitme-
mektedir. Bundan ayrı olarak 5.475.000. 
000 dolar tutarından, Alman Dresdner 
Bank kanalıyla T. C. Merkez Bankası 
nezdinde açılmış olan kredi mektuplu dö
viz tevdiat hesabı vardır. Şayet, güvensiz
lik ülke içindeki bankalarda bulunan dö
vizler için ortaya çıkarsa, bunun Dresdner 
hesaplarını etkilememesi mümkün değil
dir. 

Sayın özal Hükümetinin, ülke içinde
ki bankalarda mevcut döviz hesapları 
için, İsrail Hükümetinin 1984 yılında ben
zeri hesaplar için bulmuş olduğu pratik 
çözüme benzer bir çözüm üzerinde kesin
likle durmamasını diliyoruz. İsrail Hükü
meti, 1984 yılında, o zamana kadar ban
kalarda toplanmış olan döviz hesaplarını 
geri ödemekte acze düşmüş ve bir gece 
aldığı kararla, bankalarda bulunan 2 mil
yar dolar civarındaki döviz; hesaplarını, 
o günkü resmî kurdan İsrail vatandaşları
na İsrail parası olarak geri ödenmiştir. 
Bugün, dövizle ilgili çevrelerde özal Hü
kümetinin israil'dekine benzer bir uygu
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lamaya gitmesinden ciddî bir şekilde en
dişe duyulmaya başlanmıştır; çünkü Sa
yın Özal'ın «Banker faciasında ne olduy
sa bunda da aynısı olur bir süre konuşu
lur, bağrılır, çağrılır mesele kapanır, gi
der» düşüncesiyle hareket edip, 5,5 mil
yar dolara yaklaşmış olan döviz hesapla
rını resmî kür üzerinden TL. olarak geri 
ödeme kararı alabileceği endişesi hergün 
biraz daha yaygınlaşmaktadır. 

Biz, Doğru Yol Partisi Meclis Grubu 
üyeleri olarak, bu konunun, T.B.M.M.' 
ce araştırılmasını, gerekli önlemlerin za
man kaybedilmeksizin alınmasını ve bu 
şekilde döviz olarak bankalarda hesabı 
bulunan Türk vatandaşlarının haklarının 
kaybolmamasını istemekteyiz. Bu konu, 
bugün Türk ekonomisini ilgilendiren ko
nuların en önemlilerinden biridir ve Tür
kiye 10 sente muhtaç olma tehlikesiyle 
karşı karşıyadır. Çünkü ülke, döviz dar
boğazı tehlikesine hergün biraz daha yak
laşmaktadır. 

İşte bu nedenle de, konunun Yüce 
Meclisçe araştırılmasını ve bu araştırma
nın yapılması için parti gruplarının ve 
özellikle ANAP Grubunun bizimle bir
likte hareket etmesini talep etmekteyiz. 

Bu nedenlerle, Anayasanın 98 ve İç
tüzüğün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasını saygıları
mızla arz ederiz. 

İrfan Demiralp 
Samsun 
Ali Eser 
Samsun 

Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Bursa 

Ahmet Küçükel 
Elazığ 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Cemal Alişan 
Samsun 

Mehmet Tahir Şaşmaz 
I 

Elazığ 
Cavit Çağlar 

Bursa 
Mehmet Çakıroğlu 

Trabzon 
Turgut Yaşar Gülez 

Bolu 
Hüseyin Özalp 

Samsun 
Esat Kıratlıoğlu 

Nevşehir 
Ali Rıza Septioğlu 

Elazığ 
Mehmet Abdurrezak Ceylan 

Siirt 
Atilla îmamoğlu 
Kahramanmaraş 

Ömer Şeker 
Konya 

Orhan Şendağ 
Adana 

Ahmet Uncu 
Kahramanmaraş 

Abdullah Aykon Doğan 
İsparta 

Hasan Ekinci 
Artvin 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Adil Aydın 
Antalya 

BAŞKAN — Önerge, gündemdeki ye
rini alacak ve Meclis araştırması açılıp 
açılmaması hususunda öngörüşme, sıra
sında yapılacaktır. 

Gündemin, «Kanun Tasarı ve Teklif
leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer iş
ler» kısmına geçiyoruz. 
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HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Tutanaklar gelmedi mi Sayın Başkan? Bu 
kadar gecikmemesi lazım. 

BAŞKAN — Gelmedi efendim, bana 

bildirilmedi. Geldiğinde zatı âlinize ha

ber vereceğim. 

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 
Kanun ve 492 sayılı Harçlar Kanununda 
Değişiklikler Yapılması ve Bu Kanunlara 
Bazı Hükümler Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/395) (S. Sayısı : 19) (1) 

BAŞKAN — Eğitim, Gençlik, Spor 
ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İhdası ile 
3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi 
Kanunu, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Ver
gisi Kanunu, 1318 sayılı Finansman Ka
nunu, 193 sayılı Gelir Vergisi 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 gö
rüşmelerine kaldığımız yerden devam 
edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet burada. 

(1) 19 S. Sayılı basmayazı 10.3.1988 
tarihli 33 üncü birleşim tutanağına ekli
dir. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Tutanaklar kendiliğinden gelmez Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, ben, geldiği 
zaman zatı âlinize haber vereceğimi ifa
de ettim. (ANAP sıralarından gürültüler). 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Aceleniz 
ne? Yarın gelir. 

32 ne i maddeyi okutuyorum : 
MADDE 32. — 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununa aşağıdaki ek 13 üncü madde 
eklenmiştir. 

«Gelir İdaresini Geliştirme Fonu 
EK MADDE 13. — 1. Vergi Ka

nunlarının uygulanması, Gelir İdaresinin 
çağdaş bir yapıya kavuşturulması, Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Mü
dürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatının ge
liştirilmesi, modernleştirilmesi ve Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı personelinin daha 
etkin ve verimli çalıştırılmasını sağlamak 
gayesiyle Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası nezdinde «Gelir İdaresini Geliş
tirme Fonu» kurulmuştur. 

2. Bu Fonun kaynakları : 

a) Her yıl tahsil edilen toplam ver
gi gelirlerinin bir yıl evvelki toplam vergi 
gelirlerine ulaşıncaya kadarki kısmının 
% 05'i (binde beş) ile bir yıl evvelki ver
gi tahsilatını aşan vergi gelirlerinin % 
Tinden; 

b) Fondan yapılacak ihalelerde şart
name hükümlerine uyulmaması halinde 
gelir kaydedilecek teminatlar ile alınacak 
faiz, zam ve cezalardan; 

c) Vergi denetim ve yoklamaları sı
rasında Fondan harcama yapılmak sure
tiyle satın alınan malların satışından el
de edilen hâsılattan; 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 
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d) Fondan yapılacak ihalelerde para 
karşılığı verilecek ihale şartnamelerinden 
elde edilecek gelirlerden; 

e) Faiz gelirlerinden, 
Meydana gelir. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Merkez 

Saymanlığı, her ay tahsil edilen vergi ge
lirlerinin bir evvelki yıl toplam vergi tah
silat tutarına ulaşıncaya kadar % 05 
'(binde beş) ini; toplam vergi tahsilatının 
bir evvelki yıl toplam tahsilatını aşması 
halinde, aşan kısmından her ay % l'ini, 
tahsil edildiği ayı takip eden ay içerisinde 
doğrudan T. C. Ziraat Bankasındaki Fon 
hesabına gönderir. 

3. Bu Fon : 

a) Vergi İdaresinin, Vergi Denetim 
Birimlerinin ve Defterdarlıkların reorga-
nize edilmesi ve otomasyonunun artırıla
rak mevcut personel ile daha etkili hiz
met verebilmelerini temin gayesiyle Ge
lirler Genel Müdürlüğünce bina yapımı 
için arsa satın alınması, bina yapımı, ta
mamlanmış veya inşaat halinde bina sa
tın alınması, bina kiralanması, onarım ve 
tefrişi, taşıt ve demirbaş alımı ve kira
lanması ile bunların bakım ve onarımı, 
otomasyon, eğitim, uygulama, tanıtma 
çalışmaları gibi hizmetlerin gerektirdiği 
giderler ile vergi inceleme ve yoklama 
faaliyetleri sırasında yapılacak harcama
larda; 

>b) Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
personeline', görevleri nedeniyle ve daha 
verimli çalıştırılmalarını sağlamak gaye
siyle yapılacak ek ödemeler ile vergi uy
gulamasında görevli gelir idaresi perso
neline, vergi incelemesinde görevli per
sonele ve Fon'un kullanılmasına ilişkin 
hizmetlerde görevlendirilen personele 
fazla mesai ve yolluk ödenmesinde, 

Kullanılır. 
4. Bakanlar Kurulu : 

a) Maliye ve Gümrük Bakanlığının 
yurt dışı kadrolarında bulunan personeli 
dışında kalan personeline '(sözleşmeli 
personel dahil) eri yüksek Devlet memu
ru aylığının (ek gösterge dahil) |% 30 
(yüzde otuz) unu geçmeyecek şekilde ek 
ödeme yaptıırmiaya; 

b) Gelirler Genel Müdürlüğü mer
kez ve taşra teşkilatında çalışan (söz
leşmeli olarak istihdam edilienler dahil) 
personele, normal ımıesai gün ve saatleri 
dahilinde, daire dışında yapılan çalış
malarda, aylık toplam 70 saati geçme
mek üzere, dışarıda geçirilen, her bir 
saat içlin, karşılığı genel bütçeden öde
nen fazla mesai ücreti esas alınmak su
retiyle, bu ücretin bir katını aşmayacak 
şekilde ödeme yaptırmaya; 

c) Vergi incelemesine yetkili per
sonel il;e Gelirler Genel Müdürlüğü 
merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılan 
personele, büfçe kanunları uyarınca yap
tırılan fazla mesaiye ilave olarak, ayda 
70 saati aşmayacak şekilde yaptırılacak 
ek fazla mesai karşılığında, fazla mesai
nin yaptırıldlığı saatler, çalışma mahal
leri, çalışmaların resmî tatil ve bayram 
günlerinde yaptırılması gibi hususlar dik
kate alınmak suretiyle, Genel Bütçeden 
ödenen fazla mesai ücretinin beş katını 
aşmayacak şekilde, saat 'başına farklı 
fazla mesai ücreti tespitine, 

Yetkilidir. 
Ek ödemelerde 657 sayılı Devlet Me

murları Kanununun aylıklara ilişkin hü
kümleri uygulanır.! 

5. Bu Fon'dan yapılacak harcama
lar 1050, 2886 sayılı kanunlar ile 233 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname' hü
kümleri ve 832 sayılı Kanunun 30-37 nci 
maddelerinde yer alan vize hükümlerine 
tabi olmadan yapılır. 

Bu Fon'un kullanılma usul ve esas
ları ile Fon'a ilişkin diğer usul ve esas-
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lar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca çı
karılacak bir yönetmelikle belirlenir.» 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
madde üzerinde Sosyaldemokrat Halk
çı Parti Grubu adınan Kenan Sönmez, 
Doğru Yol Partisi Grubu adına İrfan 
Derniralp; şahısları adına, Sayın Cum
hur Keskin, Sayın Hasan Zengin, Sayın 
Hilmi Ziya Postacı ve Sayım Talip Öz-
diemir söz istemişlerdir. 

İlik olarak, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubu adına Sayın Kenan Sönmez 
konuşacaklardır. 

Buyurun Sayın Sönmez, (SHP sıra
larından alkışlar.) 

İSHP GRUBU ADINA YUSUF KE
NAN SÖNMEZ ((İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli1 milletvekilleri; görüşü'mekte 
olan 32 moi madde «Gelir İdaresini Ge
liştirme Fonu» başlığı adı altında gelişti
rilmiş, bu tasarıda yerini almıştır; ancak 
-bu tasarınım diğer maddelerimde de söy-
ılediğ'miz gibi- bu yasanım birçok madde
lerinin Anayasaya •aykırıilığımı bu kürsü
den ifade ettik. Hatta bu kürsüden önce 
de Plan ve Bütçe Komisyonu, çal ışımalar ı 
sırasında değerli «muhalefet Partilerinden 
milletvekili arkadaş1 arım ifade ettiler. Bu 
32 nci maddeninı Anayasaya aykırılığınım 
tartıştırmaz olduğunu söylüyoruz. Daha 
düne kadar «Vergi İdaresini Geliştirmiş 
Fonu» adı altında bir fon vardı; partimiz
ce Anayasa Mahkemesine gidildi ve bu 
fon iptali edildi, Anayasaya aykırı 'budun
du, 

(Değerli arkadaşlarım, Anayasa Mah
kemesi iptal gerekçesinde «fondan yapıla
cak harcamaların; bina yapımı, satın alın
ması, kiralanması, taşıt, demirbaş alımı, 
otomasyon, eğitim, uygulama, tanıtıma 
çalışmaları gibi hizmetlerlim gerektirdiği 
giderler ile linceleme, yoklama faaliyetleri 
sırasındaki harcatmalar; Maliye ve Güm- \ 
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rük 'Bakanlığı personelime görevleri nede
niyle daha verimli, çok çalışmalarını sağ
lamak 'gayesiyle yapılacak ek ödemelerde 
kullanacağı» açıklanmıştır.' Bu harcama
larım hepsi yıllık bütçede belirlemem ve 
ödenek tahsisi mümkün olan harcamalar 
niteliğindedir. 

,Bu arada, geçen günkü konuşmamda, 
•özellikle, bundan önceki bir maddede ge
çen «dayıbaşı» kelimesine değinerek bir
kaç cümleyle düşünce'erimi söylemiştim. 
Anavatan Partisi Milletvekili Sayım Ali 
Talip özdemir de, «dayıbaşı sözcüğünüm 
çağdaş ülke Japonya'da dahi olduğunu» 
burada lifade etti ve bu haliyle, Japonya' 
daki «dayıbaşı» veya tabiri caizse başka 
bir unvanlı kişinin varlığı ile Türkiye' 
delkimin varlığımı çağdaşlaşma açısından 
eş göstermek istedi. 

Şimdi, değeriıi arkadaşlarım, ben'm o 
günkü konuşmam tutanaklarda sabittir; 
«dayabış» sözcüğünün, sözcükten öte içe
riğini burada anlatmaya çalıştım ve de
dim ki, «Örneğin, Çukurova'da pamuk 
tarlalarımda çallışturımak için -Adana yöre
sinde, halk dilinde «elçi» diyorlar, yasa 
taşanımızda da «dayıbaşı» diye geıçiyor-
dayıbaşılar '(halk dilinde elçiler) doğu ve 
güneydoğudaki -özellikle dağlık keslim-
lerdeki- köylerde yaşayan imsamlarımuzı 
kadın-erkek, çoluk-çocuk demeden top
luyorlar, kamyonlarla işyerlerimie getiri
yorlar, çalışma alanlarına, tarlalara geti
riyorlar ve oralarda, hepimizim o dönem
ler geldiğinde, kimi gazetelerde boy boy 
resimlilerini gördüğümüz gibi, gayri sıhhî 
şartlarda, «Mevsimlik işçi» adı altımda ça
lıştırıyorlar; emeklerinim karşılığı ücretleri 
konusunda da, işverene muhatap olmu
yorlar.» Eğer bu, Japonya'da da böyleyse 
-bilmiyorum; Sayım Özdemir ©itmiş, gör
müş, İncelemiş- o zaımıam, Japonya da çağ 
afamaımış demektir. Bir ülkede, ünsam un-
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surunu değelllendirirneden, insanım ekono-
ım'ık ve sosyali yaşantısını en üst seviyelere 
çıkarmadan çağ atlamak arilayışını bugü
ne kadar kavramadık; kavramakta da 
güçlük çekiyoruz. 

Yine, birkaç konuşmamda da belirt
tiğim gbi, bu yasa tasarısını Meclisten 
uzlaşarak geçinme iımlkânı varken, Sayın 
Hükümetin yetkili ©akanı ve Bakanlık 
yetkilileri -kendi parmak hesaplarıma gü
venerek- ıgenrş halk yığınlarının üzerinden 
bir post daha çıkartma anlayışıyla, oldu
ğu gibi geçirme yolunu seçti. Buradaki 
tartışmalarımızla, getirdiğimiz önergeler
le, konuşmalarımızla, ısorullarıoıızla biz, 
maddelerim kendi içinde düzeltilknesine 
yönelik bir dizi çalışma yapıyoruz. Buna 
karşım, bakın, bugün Hürriyet Gazetesi 
-diğer gazetelerde de var ama, Hürriyet 
Gazetesi gerçekten çok enteresan bir baş
lık atmış- «Keçeciler gafleti» diyor ve 
«Keçeciler geveliyor» diyor. Sayım Keçe
ciler, geveliyor mu, gaflet .içinde mıi onu 
bilmiyorum; ama, Hürriyet Gazetesi böy
le bir 'başlık kullanmış. Sayım Keçeciler, 
«Muhalefet Medlisi çalıştırmıyor» diyor. 
İBİz üç aya yaikın süredir, sürekli, İktidar 
Partisinin Meclisi çalıştırmadığından dem 
vurduk, bundan yakındık. Çünkü, Büyük 
Millet Meclisi; yasama -organıdır, Türkiye 
kararnamelerle yönetilemez dedik; ama 
şimdi me hikmetse, Keçeciler, şu mantık
la, getirdikleri vergi yasa tasarısının mu
halefet tarafından engellenmesi mantı
ğıyla böylle söylüyor. 

(Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
tabiî ki muhalefet milletvekilleri, Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti mlilletvekilleri, 
'bu tasarının bu biçimde çıkmasına karşı
dır. Niye karşıdır? Bu tasarı bu biçimde 
çıktığında, Sosyalldemokrat Halkçı Parti
nin gücünü aldığı, başta işçi sınıfı cırnak 
üzere, tüm çalışanlara bir ekonomik ağır
lık gelmektedir, onum içim karşıdır. 
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jŞimdii siz, çifte standart politika yap
maya alışan siz ve Sayın Keçeciler kalkıp 
da, «Eğer, bu Meclisi çalışfcırmazsamız, 
birileri gelir oturur» diye cümle kullanıp 
onu da basıma aç;kılarsamız, o zaman ben 
'Sayın Keçeciler'e şunu sormak isterim : 
Türkiye'de geniş malık yığınlarının çıkar
larının; ekonomik, siyasal ve toplumsal 
çıkarlarınım savunullduğu hangi dönemde 
ara rejimler oCımuştur? Ama, bir şeyi çok 
açık biliyoruz biz, Sayın Keçeciler, bir 
ara rej:m tehdidi ile, muhalefet partileri 
üyelerinin, Mecfliste Anavatan Partisü İk
tidarını eleştirmemeleri mantığı ile yola 
çıkarak, sanki bir ara rejim gelecek yak
laşımında, vergi yasalarınım çıkmasında 
kolaylık sağlamak istiyor kemdi partisi 
adıma. 

(BAŞKAN — Sayın Sönmez, süremiz 
dotaak üzeredir, lütfen toparlayınız. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ ((Devamı-
Ha) — Sayın arkadaşlarımı, Sayım Keçeci
ler çok açık bir şeyi daha itiraf ediyor, 
diyor ki; «İçtüzüğe göre, 10 milletvekili
nin yoklama yapılmasını isteme hakları 
vandır. Bunu muhalefet partileri kullanı
yor. Her yoklama yarım saat sürüyor. Bir 
ıgünde 5-6 yoklama listediiklerine göre, her 
günün 4 saati Mecliste yoklama yapmak
la geçiyor.» 

(Muhalefet partileri niçin yoiklama is
tiyor? Şunun İçin İstiyor : Bu yasa tasa
rısının çıktığı anda geniş halk yığımHarı-
na getireceği ekonomik darbeyi önlemek 
için, onların cebinden çıkacak paranın 
hesabını yaptıkları içim, emgellemek isti
yor. Yoksa, Sayın Keçeciler'im dediği -gi
bi ara rejim istediği iç;n yapmıyor bu mu
halefeti. 

jSayım Keçeciler bundan önce de bu 
kürsüde bir gaf yaptı; ama o yaptığı ga
fım cevabımı muhalefet partisi grup baş-
kanveklierimdem ve üyelerimden aldı. Ben 
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bir şeye linanıyoruım; Anavatan Partisi İk
tidarının -kendileri de biliyor giderek 
çöktüklerini- en büyük darbeyi bu sıral'.ar 
dışında, sokaktaki haikıımızdan a'lacağıma 
inanıyorum. İlk seç'ımde, Anavatan Par
tisi İktidarının ne durumlara düşeceğini 
hep biröikte göreceğiz. İşte, Keçeciler o 
konuda fazla zahmetkâr olmasın, tendi t-
kâr da o'ımasın. 

IBAŞKAN — Sayın Sönmez, madde 
üzerinde söz istediniz ve vaktinizi dol-
durdunuz. Lütfen... 

YUSUF (KENAN SÖNMEZ (Devam
da) — (Maddeye geliyorum efendim. 

IDeğerlıi arkadaşüarım, ayrıca, bu mad
dede 'belirtilen hizmetler için yapılacak 
harcamaların yıllık bütçe uygulamasıyla 
yapılması mümkün iken, söz konusu fo
nu Sayıştay denetimi dışında bırakan, in
celeme konusu maddenin ilgili fıkraları, 
Anayasaya açıkça aykırıdır. 

Ayrıca, ikinci fıkrada da görüldüğü 
gibi, fon gelirlerini sağlayacak kişilerle, 
ondan pay alacak olan kişiler aynı kişi-
(brdir. Bu 'kişilerin, yani o görevlilerin, o 
yetkililerin kendilerine düşen paylan ar
tırma adına, yanlışlıklar, usulsüzlükler 
yapmayacağını kim garanti edebilir? Ya
ni, vergiyi toplayan veya verginin tahak
kukunda, tarhında, verginin toplanmasın
da ve denetiminde görev alan insanlar, 
bu verginin toplanmasından sorumlu ola
cak, bu vergilerden dolayı bir fon ayrıla
cak, o fondan da pay alacaklar... O za
man, bu görevlilerin, görevlerini kötüye 
kullanmayacaklarını, usulsüzlük yapmaya
caklarını - en hafifi ile - yanlışlık yapma
yacaklarını nasıl garanti edebiliriz? Bu 
konuda ciddî kuşkularımız var değerli 
milletvekilleri. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
işte birçok maddede de söylediğimiz gibi, 
özellikle 32 nci madde - Plan ve Bütçe Ko

misyonunda ifade ettiğimi burada da ifa
de ediyorum - Anayasaya aykırıdır. Bu 
maddeden dolayı yasa tasarısının bütünü 
Anayasa Mahkemesinden dönebilir. Sa
yın Bakandan, Hükümet üyelerinden ve 
Komisyonun üyelerinden şunu talep edi
yorum : Bu maddenin, Sayın Balkanın bir 
kez daha gözden geçirmesi ile Anayasa
ya aykırılığı sabit olacaktır. Bu madde
nin en azından değiştirilmesi bakımından, 
bundan önceki maddelerde de Anayasa
ya aykırılık konusunda aynı tespitleri yap
mıştık; fakat şu ana kadar herhangi bir 
değişiklik önergesi gelmedi; ne Anavatan 
Partisine mensup üyelerden geldi, ne Hü
kümetten geldi. 

Bu anlamda, Sayın Bakanın, bu mad
deyi bir kez daha gözden geçirmesini ta
lep ediyorum ve Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti olarak da, bu ve bundan önceki tüm 
maddelerde olduğu gibi, getirilen yasa de
metini bir anlamda gece yarısı yasası de
metinin, bu Meclisten çıktığında halkımı
za ne getirip ne götüreceğini bilen bir 
partinin grup sözcüsü olarak, bu yasa ta
sarısına olumlu oy vermeyeceğimizi bir 
kez daha ifade ediyor, hepinize saygılar 
sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Sönmez. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın İrfan Demiralp. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA İRFAN DE
MİRALP (Samsun) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; söz almış olduğum 32 
nci madde de, * bu paket içerisinde yer 
alan diğer maddeler gibi, halkın cebinden 
haksızca, biraz daha bir şeyler alma ama
cına matuftur. Bu nedenle, biz, Doğru Yol 
Partisi Grubu olarak bu kanun paketinin 
mümkün olduğu kadar geç bir süre içe
risinde kanunlaşması için elimizden gelen 
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bütün çabaları bu zeminde sarf edeceğiz. 
Çünkü, bu kanunun yürürlüğe girmesini 
geciktirecek olan her gün için, Türk va
tandaşının, fakirleşlirıilnıiş olan Türk in
sanının, 3 milyar lira kârı vardır. Biz, bu 
tasarının kanunlaşmasını engellemekle, va
tandaşın 3 milyar lirasının tarafınızdan her 
gün soyulmasını engellemiş oluyoruz. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — 
Öbür kanunları da kaldıralım o zaman. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — 
Utanmazlık yapmayın, çok ayıp. Doğru 
konuş oradan. Soyguncu kıim?.. 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — 
Soyguncunun kim olduğunu Türk vatan
daşı çok iyi biliyor ve bunu size ilk ya
pılacak olan seçimde çok iyi bir şekilde 
anlatacak, bunu göreceksiniz. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — 
Gelin seçime girin cesaretiniz varsa. 

MUSTAFA KIZILOĞLU (Afyon) — 
Terbiyesiz adam, sözünü geri al! 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — 
Terbiyesiz sizsiniz, sözünüzü geri alın, sa
yın milletvekilli. 

BAŞKAN — Rica ederim... Karşılıklı 
konuşmayalım Sayın Demiralp. 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — 
Terbiyesiz sizsiniz! 

ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — Tah
rik etmeden konuş. 

BAŞKAN — Sayın Demiralp, lütfen 
konuşmanıza devam edin. Lütfen konuş
manıza, 32 nci madde üzerinde devam 
edin. (Gürültüler) Lütfen karşılıklı: ko
nuşmayalım, meseleyi uzatıyoruz. 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — 
Gerçekler o noktaya gelmiştir ki, söyle
nen her gerçek dahi sizi tahrik ediyor. 

BAŞKAN — Sayın Demiralp, lütfen, 
madde üzerinde konuşmanıza devam edi
niz. 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — 
Sayın mMetvefeilleri, fon uygulaması, bu 

iktidar döneminde genel bütçe ile yansır 
hale getirilmiştir. Biz, esasen fon uygula
masına temelde karşıyız; çünkü, Meclisin 
denetiminden kaçırmak amacıyla her gün 
yeni bir fon ihdas etme peşindesiniz. Ni
çin denetimden kaçıyorsunuz? Şayet, gelir 
idaresini geliştirmek gerekiyorsa, Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Mü
dürlüğünün merkez ve taşra teşkilatlannı 
iyileştirmek gerekiyorsa, bunu genel büt
çeye koyacağınız tahsisatla iyieştirin. Ay
rı bir fon ihdas ederek, her fonda olduğu 
gibi, partizanca amaçlarla kullanmak 
üzere bu fonu da getiriyorsunuz. İşte biz 
bu nedenle sizin fon uygulamalarınıza 
temelde karşıyız. 

«Fon uygulamalarıyla yeni kaynaklar 
yarattığınızı» söylüyorsunuz. Hani nerede? 
Gökten zembille mi iniyor kaynak? Büt
çede olması gereken, genel bütçeye dahil 
olması gereken birtakım gelirleri, genel 
bütçeden alıyorsunuz fon adı altında top-
luyorsunuz ve bunu, «yeni kaynak ihdas 
ettik» diye Türk MiMetinin önüne getiri
yorsunuz. 

, Sayın milletvekilleri, fonlar, bilhassa 
29 Kasım seçimleri öncesinde, ikıtidaruıız 
tarafından partizan amaçlarla kullanılmış
tır. Fon kaynaklarından, nakit para da
hil, ANAP il ikinci başkanı gibi, ANAP 
ilçe ikinci başkanı gibi faaliyet gösteren 
vali ve kaymakamlar vasıtasıyla dağıtıl
madık hiçbir şey bırakılmamıştır ve bu, 
bu defaya mahsus olmak üzere, sadece ve 
sadece 29 Kasım seçimleri öncesine da
hil olmak üzere, vatandaş tarafından oya 
tahvil edilmiştir; ama, bir dahaki seçim
de, bu fon vasıtasıyla yapacağınız tüm 
çabalar boşa gidecektir. 29 Kasım seçim
leri öncesinde her türlü partizanca amaç
larla kullandığınız Fakir Fukara Fonun
da bugün kaynak kalmamıştır ve bu fon, 
suyu kesilmiş değirmene dönmüştür. 
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İSMET TAVGAÇ (Bursa) — Ne bi
liyorsun? 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — 
Evet, biliyorum; bunun örneklerini bu 
kürsüde verebilirini. 

Sayın milletvekilleri, şunu çok iyi bil
melisiniz ki, yüzde 36 oy oranınız içinden, 
bu fon vasıtasıyla sağlamış olduğunuz pu
an geri çekilmiştir ve bunun geri çekilmiş 
olduğunu son günlerde yapılmakta olan 
kamuoyu iaraştıırmaları, yayımlanan ve ya
yımlanacak olan kamuoyu araştırmaları, 
Türk Milletinin gözü önüne serecektir. 

ALTAN KAVAK (İstanbul) — Yok
sa sen mi yayımlıyorsun?! 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — 
Muhterem milletvekilleri, bugün, vergi da
iresi denetim elemanları, zaten iş yapa
maz durumda olan; kâr saikini bırakmış, 
günlük yaşamını idame ettirme, günlük 
gelirini kazanma çabasına düşmüş olan 
küçük esnafı, sanatkârı ve özelikle devlet 
karayolları1 üzerindeki otobüs ve kamyon 
şoförü esnafını çok insafsız bir şekilde 
vergi cezalarına çarptırmaktadırlar. Bu 
konuda görüştüğümüz vergi dairesi mü
dürleri aynen şunu söylemektedirler:> 
«Yukarıdan emir aldık. Kusuru ölsün ve
ya olmasın ceza keseceğiz» ve bu vergi 
dairelerine «mutlak surette vergi cezası 
keseceksiniz» şeklindeki emrin, bizzat Ma
liye ve Gümrük Bakanı tarafından veril
diği söylenmektedir. Sayın Bakanın bu 
konuda, bu kürsüdb açıklama yapmasını 
talep ediyorum. 

ALTAN KAVAK (istanbul) — Söyle
diklerinle nereye varacaksın?.. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — 
Kanunsuz ceza olmaz. 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — 
Bugün, muhtemelen - bakın ihtiyat için 
muhtemelen diyorum - Sayın Bakanın ta,-
limaıtı i e yapıldığı söylenen bu haksız 

vergi denetimleri, vergi denetimi olmak
tan çıkmış, bir nevi vergi salınması şek
line dönmüştür. İşte biz bunun karşısın
dayız, denetimin değil. Denetim tabiî iki 
olacaktır, denetim tabiî ki yapılacaktır. 

ALTAN KAVAK (İstanbul) — Sen 
düzenin karşısındasın... 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — 
Sayın milletvekilleri, daha önce Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptal edilen hü
kümleri taşıyan bu 32 nci maddenin (Ek 
madde 13) bu yasa tasarısından çıkarılma
sını talep etmekteyiz. 

Genel Kurulu saygılarımla selamlıyo
rum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Demiralp, teşek
kür ederim. 

Şahsı adına, Sayın Cumhur Keskin?.. 
Yok. 

Şahsı adına, Sayın Hasan Zengin, bu
yurun efendim. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekiHeıri; hepinizi 
saygıyla sdamlarım. 

Gelir İdaresini Geliştirme Fonu ile il
gili bu maddenin şu andaki görüşmeleri, 
Plan ve Bütçe Komisyonunda bütçenin 
görüşüldüğü bir zamana rastlamaktadır; 
bu konu alklımıza çok şeyleri getirmekte
dir. Şöyle ki: Bu tasarının içeriği dikkate 
alındığında bazı kelimeleri de ifade edi
yor; «Fon, vergi, çağdaş ve Ziraat Ban
kası» gibi. 

Muhterem milletvekilleri, elbette, ge
lirlerin iyi toplanması, vergiyi toplayan
ların haklarının korunması, vasıtalarının 
ve araçlarının bu çağa uygun olarak iyi 
bir hale getirilmesi; sonuç olarak da bun
ların yerinde sarf edilmesi hepimizin arzu 
ettiği hususlardandır. Yalnız, Sayın Özal 
Hükümetinin bugüne kadarki tutum ve 
davranışını dikkate aldığımızda, bazı şüp
he ve endişelerimizi burada dile getirmek 
mecburiyetini hissediyoruz. 
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Personel mevzuuna değinmek istiyo
rum. Yalnız Maliye Bakanlığının persone
li meselesi değil... Bugün, Türkiye'deki 
enflasyon, resmî rakamlara göre şu anda 
yüzde 65; ama piyasa rakamlarına göre 
yüzde 120'nin üzerinde. Bu durum karşı
sında Hükümetin kabul ettiği faizler de 
belli; bankalarda yüzde 65, ticarî olarak 
baktığınız zaman piyasada yüzde 20 ile 
yüzde 50 arasında değişmektedir. Ayaklı 
bankalar - kredi olmadığı için - her yer
de bol miktarda gezinmektedir, 

Muhterem arkadaşlarım, bunu şunun 
için söyledim: Bugün personelin duru
munu ele alırken - elbette, çalışan insan
ların eli emeği ve alınterinin karşılığını 
alması veya pahalılaşan hayat şartları kar
şısında da bunların geçimini sağlayacak 
bir düzenin kurulması şarttır - bunu, yalnız 
Maliye Bakanlığının personeli için değil, 
Türkiye'de çalışan tüm memurlar için, ça
lışan tüm işçiler için, tüm emekli, dul ve 
yetimler için düşünmek gerekir. Bugünkü 
bütçede - bugünkü enflasyon altında ezi
len insanları dikkate aldığımız zaman -
bunların hiçbirisi dikkate alınmadan ver
yansın edilmektedir. 

Bütçe konuşuluyor; resmî rakamlara 
göre 3 trilyon açık deniliyor; anlayanlara 
göre 6 trilyon açık görünüyor. Bu ara
da bir önemli hususu da hatırlatmak isti
yorum. Bu kürsülerden gayet güzel ifa
de edildi: Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası talan edilmiş; 1 trilyonun üze
rinde batak paranın bulunup çıkarılması 
için araştırma istendi, bu Meclis «hayır» 
dedi. Yine, Anadolu Bankasının 300 mil
yar lira parası batırılarak iflas ettiriliyor 
ve tarihe kavuşturuluyor. «Gelin, bun
lardan para alan şirketlerin üzerine gide
lim, devletin parası kimsede kalmasın» de
dik, yine Anavatan Partili milletvekilleri 
«hayır» dedi. (SHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, bir yanda ba
takçıya peşkeş çekeceksiniz, bir yanda iş
çiyi, köylüyü, fakir fukarayı soymak için 
vergi getireceksiniz... Olamaz bu. (SHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem miletvekilleri, bugün» el
bette Maliye Bakanlığı personelinin du
rumunu düşünelim, ben düşünmeyelim de
miyorum, önümüze onlarım durumu gel
miştir. Arkadaşlarımızın, personellin, me
murun, idarecinin, işçinin hayat seviyesi 
yükseltilsin. Yalnız, burada şu hususu bil
hassa vurgulamak istiyorum. «Fon» deyin
ce aklımıza bir şeyler geliyor muhterem 
milletvekilleri. Yeni fonlar, yeni yağmalar 
getiriyor. Yeni fonlar, görünmez birtakımı 
insanların, şirketlerin - Meclis dienetknim-
den kaçırılarak - ceplerini' doldurmak için 
mi hazırlanıyor diye düşünüyoruz. Bir 
zamanlar, seçim günü geldi, Türkiye'nin 
dört bir tarafında, halk arasında «Fak 
Fuk Fon» ıdenilen Fakir Fukara Fonun
dan milyarlarca lira sarf edilerek vatan
daştan oy alma yoluna gidildi. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Yok 
öyle bir şey, yok. 

HASAN ZENGİN (Devamla) — Ay
rıca, Anadolu Bankasının batan kredileri 
kimlere verdiğiyle ilgili listesi okunurken 
«Papatyalar» deniyor, ucu Başbakana ka
dar dayanıyor. «Atilla Yurtçu var» denili
yor, kendisi, Anavatan Partisinin izmir II 
Başkanlığını yapmış. Bakıyorsunuz, Faruk 
Taşar... Mustafa Taşar arkadaşımız çıktı 
«Ben buna olumlu oy vereceğim» dedi, 
baktık acaba Meclis araştırması önergesi
nin kabulü yönünde oy kullanacak mı 
diye, elini kaldırmadı, yan çizdi. Olmaz 
böyle şeyler, batakları ortaya çıkarmak 
için gerekeni yapmamız lazım. 

GÜNEŞ TANER (istanbul) — Boş 
konuşma. Yok öyle bir şey, yok. 

— 90 — 
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HASAN ZENGİN (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarını, evet, fon bizi 
ürkütüyor. 

BAŞKAN — Sayın Zengin, lütfen 
toparlayınız, süreniz doldu. 

HASAN ZENGİN (Devamla) — Sa
yın Başkan, bir dakika... 

Ayrıca,, bir hususu daha belirtmek is
tiyorum. «Çağ» deyince, aklımıza ne ge
liyor? Çağ atlanıyor; doğru. Bilhassa 18 
Mart günü, bütün Türk Milletinin en 
önemli zaferlerinden olan Anafartalar 
Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'ün 
Çanakkale Zaferinin anılacağı bir günde, 
ülke çağ atlatılarak, şeriatçılık düzeni 
özlemi TRT'den izletiliyor. 

BAŞKAN — Sayın Zengin... 
HASAN ZENGİN (Devamla) — Bu 

mudur çağ atlamak? 

BAŞKAN — Sayın Zengin, bunun 
maddeyle alakası yok. 

HASAN ZENGİN (Devamla) — Sa
yın Başkan', bir dakikanızı rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, «Ziraat Ban
kası» diyoruz. Elbette Ziraat Bankasında 
gelir idaresini geliştirme fonu kuruluyor. 
Aklıma şu geliyor. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — 
Maddeye gel. 

HASAN ZENGİN (Devamla) — 
Evet, sadede geliyorum. 

1 trilyon liranın üzerindeki bu yağma 
meselesinin içine, farkına varmadan, top
lanılan bütün bu paralar dahil edilir de, 
Ziraat Bankası Merkez Bankasına bağ
lanır, o da banknot fabrikasına bağlanır
sa bu milletin hali acaba nice olur? Para, 
pul haline gelirse ne olur? Ülke yaşan
maz hale gelir. (SHP sıralarından alkış
lar) 

GÜNEŞ TANER (istanbul) — Bilme
diğin konularda konuşma. 
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HASAN ZENGİN (Devamla) — Sa
yın Başkan, muhterem miietveküleri; söz
lerime son verirken, bu vergilerle ilgili 
bir vatandaşın dertli iki cümlelik bir mek
tubunu okumak istiyorum. «Artık yeter» 
diyor, «bıktık» diyor. Aynen okuyorum... 

İSMET TAVGAÇ (Bursa) — Yaz yaz, 
oku. 

HASAN ZENGİN (Devamla) — 
Evet, mektubu sizlere gösterebilirim. Git
tiğimizde zaten ANAP miletvekillerine 
soracak vatandaşllar. 

BAŞKAN — Sayın Zengin, bitirin 
lütfen. 

HASAN ZENGİN (Devamla) — 
Mektubu okuyorum: 

«Sayın Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grup Sözcüsü, 

Şu satırlarımı sizlere yazıyorum. (Kal
bi olanlar lütfen dikkatli olsun) Bu ya
zımı....» 

HASAN ADNAN TUTKUN (Amas
ya) — Sen kimin sözcüsüsün? 

HASAN ZENGİN (Devamla) — Ben 
miletin sözcüsüyüm. Siz milletvekili de
ğil misiniz, miletin sözcüsü değil misi
niz? (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Zengin, karşılıklı 
konuşmayalım lütfen. 

HASAN ZENGİN (Devamla) — «Şu 
satırlarımı sizlere yazıyorum. Bu yazımı 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde okuyu
nuz. Türkiye'yi! idare edenler ibretle din
lesinler; yaptıkları çağı böyle atlasınlar. 
Ben fabrika işçisiyim. 60 bin lira alıyo
rum, 20 bin lira ev kirası veriyorum. Geri 
kalan paramla geçinmeye çalışıyorum. Ar
tık tahammül gücüm kalmadı. Çocuklarım 
et istiyorlar, ben ise alamıyorum. Ka
rımla kendimizi yakmaya kararlıyız. Ço
cukları d!a yakacağız. Bizim çektiğimizi' 
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onlar da çekmesin. Ben, karım, iki çocu
ğum dahil üzerimize benzin döküp yaka
cağız. 

Fazıl Candaş. 
Dedetaşı Mahallesi Güven 
Sokak; No.: 24 Salihli» 

Muhterem arkadaşlarım,, bir vatandaş 
bugün açlıkla karşı karşıya. Türkiye'de 
55 milyon insan varsa, bunlardan 45 mil
yonu açlıkla ve hayat pahalılığı altında 
çektiği ıstırapla karşı karşıya bulunmak
tadır. Vergi kanunlarım çıkarırken, bu
nu düzene sokarken, bu ülkede önce hır
sızların peşine düşmek mecburiyetinde
yiz, Hazineyi soyanların peşine düşmek 
mecburiyetindeyiz. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Zengin... 
HASAN ZENGİN (Devamla) — Zi

raat Bankası, Anadolu Bankası da aynı 
zamanda devlet bankaları olduğuna göre, 
bunların alacaklarını niçin alınıyoruz? Sa
yın Maliye Bakanından soruyorum: Aca
ba, Sayın Bakan... 

BAŞKAN — Sorunuzu, lütfen, soru
lar kısmında sorunuz efendim. 

Sayın Zengin, süreniz doldu... 

HASAN ZENGİN (Devamla) — Sa
yın Başkan, kısa kesiyorum, cümlenin 
gereği de onun için söylüyorum... 

BAŞKAN — Mektubu okuduktan 
sonra bırakacağınızı söylemiştiniz Sayın 
Zengin. 

HASAN ZENGİN {Devamla) — Sa
yın Başkan son cümlemi söylüyorum. Aca
ba bu Mecliste, Türk köylüsüne ve çiftçi
sine verilecek olan ziraî kredileri vereme
yen Ziraat Bankasının 1 trilyon alaca
ğını alma usulünü beceremedikleri için 
yahut araştırma yapmayı istemedikleri 
için veyahut da Anadolu Bankasının 300 
milyarın üzerinde Hükümete yakın bazı 
şirketlere dağıttığı paranın tahsili husu

sunda araştırıma yapmayalım deyip de, 
kendi kafalarından ders aldıklarından do
layı acaba tedbirli olalım diye mi, ondan 
misaıl alarak -yani esasında bu bankala
rın araştırılmaya, incelemeye ve bu pa
raların tahsilinin şart olduğuna inandık
ları için -• Meclisteki bu ayıplarını gider
mek için mi acaba bu tasarıyı getirdiler? 
Bunun da cevaplandırılmasını istiyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Zengin. 

KÂZIM ÖZEV (Tokat) — Sayın Baş
kan, tutanaklara bakılmadı mı efendim? 
Tutanaklar gelmedi mi? 

BAŞKAN — Efendim, şahıslan adına 
söz isteyen arkadaşlarımızın konuşmala
rından sonra, Sayın Çetin'e söz verece
ğim. 

Hükümet adlına, Sayın Maliye Baka
nı söz istemişlerdir. 

Buyurun efendim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇÎN 
(Bursa) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; tasarıda yer alan Gelir İdaresini 
Geliştirme Fonu hakkında açıklamalar
da bulunmak üzere söz almış bulunuyo
rum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
hatırlanacağı üzere, 1985 yılında çıka
rılmış olan 3239 sayılı Kanunla «Vergi 
İdaresini Güçlendirme Fonu» adı altın
da bir fon kurulmuştur. Bu fon halen 
yürürlüktedir ve bu fonla ilgili madde
ler, hükümler esas itibariyle bugün bu 
kanun tasarısında yer alan hükümlerle 
aynı mahiyettedir. 

Bu fonun hedefi, açıkça ifade edildi
ği gibi, aslında gelir idaresini güçlendir
mek; ülkemizde hakikaten büyük bir 
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problem olan vergi meselesini, tahsil edi
lebilir, eşit ve adil bir şekilde uygulana
bilir, vergi kayıp ve kaçaklarını ortadan 
kaldırır bir şekilde gelir idaresini yeni
den organize edilebilir bir hale getirmek
tir. Bu fonun ihdas edilmesindeki amaç 
budur. 

Ayrıca, bu fon, bu idarede çalışan 
memurlarımızı .yaptıkları mesailer kar
şısında ödüllendirebilmek, ücretlerine 
biraz daha katkılarda bulunabilmek he
defini de taşımaktadır. 

Sayın milletvekilleri, öyle zannediyo
rum ki, hiçbiriniz, gelir idaresinin bun
dan beş on yıl önceki durumundan hoş
nut değildiniz. Ben her zaman ifade edi
yorum, yukarıda komisyon görüşmelerin
de de aynı sözleri söyledim : Bir vergi 
dairesinde, vergi dairesi müdürünün, tak
ma bacağı kırılmış, o kırık bacağı tak-
tıramamış ve o kırık bacak yerine porta
kal sandığını masanın altına koymuş otu
ruyor halini hatırlıyorum. Gene ben, bir 
zamanlar çok az ücret aldığı için ve is
ter yaz olsun, ister kış olsun, üstüne sa
dece bir tek elbise gîyebilme durumunda 
olduğu için, vergi dairesi müdürünün, 
kollarına iki tarafı lastikli kolluk geçir
diğini hatırlıyorum. 

VELÎ AKSOY (îzmir) — Diğer me
murlar ne olacak Sayın Bakan? 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇÎN 
(Devamla) — Yine, çok uzağa gitmeye
lim; vergi dairelerinde, Facit marka he
sap makinesinin kullanılmaya başlandığı 
günlerden şu geçtiğimiz günlere kadar, 
bir Facit makinenin başında üç beş me
murun veya memurenin bekleştiğini ha
tırlıyorum. Vergi dairelerinin, maalesef 
ne çalışanları mutlu edecek, ne de mü
kellefleri mutlu edecek bir yapıda olma
dıklarını hatırlıyorum ve hâlâ bu durum

da olan yüzlerce vergi dairesinin Türki-
yemizde varlığı, tartışılmaz bir gerçek
tir. 

îşte, bu durumları ortadan kaldırmak; 
vergi dairelerini, içinde rahat çalışılabi-
İki mükellefleri rahatça barındırabilir bir 
hale getirmek; hemen her vergi dairesin
de çalışan memura, rahatlıkla çalışabile
ceği bir makine, Jbir teçhizat verebilmek; 
onların, en azından malî sorunlarını or
tadan kaldırmak ve bunların da ötesin
de, gelir idaresini bilgisayarla teçhiz et
mek suretiyle memleketimizdeki vergi 
kayıp ve kaçaklarını asgariye indirmek; 
eğitim seferberliği başlatılan Bakanlığı
mızda, daha nice onbinlerce insanı eği
tebilmek, günün koşullarına uygun bil
gilerle onları teçhiz etmek ve vergi ida
resiyle mükellefi, «Allah, adamı vergi 
dairesine düşürmesin; Allah, adamı dev
let kapısına düşürmesin» dedirtmeden iş
lem yaptırabilmek amacın taşımaktadır 
bu fon. 

ALAETTİN KURT (Kocaeli) — Vur 
abalının sırtına. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇÎN 
(Devamla) — Hakikaten, yapılan son eği
timlerle ve vergi dairelerinde önemli öl
çüde yapılan değişikliklerle, şu an iti
bariyle mükellefimizle vergi dairesinde 
çalışanlar arasındaki münasebetler önem
li ölçüde iyiye doğru gitmektedir. 

Her zaman söylediğimiz bir sözü, mü
saade ederseniz bu vesileyle yüksek hu
zurunuzda bir kere daha tekrar etmek is
tiyorum : Mükelleflerimiz, «Müşteri ve-
ijnimetimizdir», diye yazıyorlar. Biz de 
gelir idaresi olarak, «Mükellef yelinime-
tiımizdir» diyoruz ve1 işte bu söze yakı
şır bir şekilde, gelir idaresini teçhiz 
etmeye çalışıyoruz. 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekil
leri; aslında, biraz önce ifade ettiğim 

102 — 



T. B. M. M. B : 40 

gibi, üzeninde tartıştığımız bu fon, 3239 
sayılı Kanunda Gelir İdaresini Güçlen
dirme Fonu adı altında mevcuttu; ama, 
Anayasa Mahkemesi, bu Kanunun fon
la ilğiil hükümlerini 12.11.1987 tarihin
de iptal etmüş; 12.5.1988 tarihine ka
dar da bu fonun tasfiyesi ve bu fonla 
(ilgili kanunî düzenlemelerin yeniden ya
pılabilmesi için mehil vermiştir. 

Anayasa Mahkemesi, aslında, !bazı 
maddelerin bazı eksikliklerine takılmış 
ve işte bu maddeleri onun için iptal et
miştir. Anayasa (Mahkemesinin Anaya
saya aykırı gördüğü hususları biz bu ye
ni düzenlemede gidermeye çalıştık. 

Sayın Başkan, çok değerli milletve
killeri; bir sayın konuşmacımız, hatta her 
tiki konuşmacımız, bu Kanunun bazı 
maddelerinin Anayasanın 161 inci mad
desine aykırı olduğunu ifade ettiler. 
Müsaade ederseniz bu konuda biraz bilgi 
vermek istiyorum: 

Aslında, Anayasanın 161 inci mad
desinin birinci fıkrasındaki, devletin ve 
kamu iktisadî teşebbüsleri dışındaki kamu 
tüzelkişilerinin, harcamalarını, yıllık büt
çelerle yapmaları zorunluluğu, bu mad
denin temel fikridir ve" genel kural ola
rak yer almıştır; ama, anılan maddenin 
üçüncü fıkrasında, kanunlar, kalkınma 
planlarıyla ilgili yatırımlar veya bir yıl
dan fazla sürecek iş ve hizmetler için 
özel süre ve usuller konulabileceği hük
me bağlanıyor ve hu genel kuralın, ya
ni 161 inci maddenin 1 inci fıkrasında
ki genel kuralın, istisnalarının var ola
bileceğini de hükme bağlıyor. 

Vergi İdaresini Güçlendirme Fonuy
la güdülen amaç ve ulaşılmak istenen he
def, aslında, 16.10.1962 gün ve 77 sayılı 
Yasa gereğince, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurulunun 13.7.1984 gün
lü 90 inci Birleşiminde onaylanan Be-
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şinci Beş Yıllık Kalkınma Planında da 
esas itibariyle benimsenip kabul edil
miştir. 

Gerçekten, 1985 - 1989 yıllarını 
kapsayan Beşinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planının «Makro - Ekonomik Politika
lar» başlıklı ükinci bölümünün, «Tasar
ruf ve Finansman Politikaları» başlığını 
taşıyan üçüncü faslında, maliye politika
sıyla 'İlgili ikinci kısmın 148 inci madde
si, öngörülen hedefe, «vjergi idaresi re-
organize edilecek, otomasyon artırılarak 
mevcut personel ile daha etkili hizmet ve
rilmesi sağlanacaktır» biçiminde yer ver
miştir. 

Bu husus, Beşinci Beş Yıllık Planın 
temel amaçları ve politikalarına, kamu 
hizmetlerine ve kamu yönetiminin iyi
leştirilmesine ilişkin maddeleriyle birlik
te değerlendirildiğinde, hu Gelir idare
sini Gelişfcirmle Fonu ile yerime getiril
mesi öngörülen görevlerin kalkınma pla
nıyla 'ilgili ve mahiyet bakımından bir" 
yıldan fazla sürecek iş ve hizmetlerin 
tipik örneğini oluşturduğu da muhak
kaktır. 

Bu görüşler çerçevesinde, biraz önce 
de ifade ettiğim gibi, bu fonun kurul
ması, Anayasanın 161 inci maddesi
nin üçüncü fıkrasında açıkça ifade edil
diği gibi, vergi toplama meselesi, özel 
görevleri icap ettiren ve özeliği olan bir 
iş olduğu için, «genel bütçe disiplininde 
özel düzenlemeler yapılmak suretiyle 
gerçekleştirilebilir» iike'sine aykırı değil
dir; dolayısıyla, Anayasaya aykırı değil
dir. 

Anayasa Mahkemesi burada, «perso
nele ödenecek ücretin tavanının tespit 
edilmemiş olduğunu» söylemektedir; 
haklıdır. Bu noktadan hareket etmek su
retiyle, bu yeni düzenlemede, alınacak 
ücrete bir tavan getirilmiştir. Ayrıca, 
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Anayasa Mahkemesi «fon kaynaklarının 
bir tane olduğunu» ifade etmekte, «baş
ka kaynaklar olmak gerektiğini» söyle
mektedir. Bu yeni düzenljemede, fonun 
birden fazla kaynaklananın olması da 
hükme bağlanmıştır. Ayrıca, Anayasa 
Mahkemesi, bu fonun denetiminin Sa
yıştay tarafından değil; ancak, Mailiye 
Bakanlığı, Sayıştay ve Başbakanlıktan 
birer temsilci tarafından kurulacak he
yet tarafından yapılmasıniın karşısında 
olduğundan, ıbu yeni düzenleme ile fo
nun denetimli tamamen Sayıştaya bıra
kılmış vaziyettedir. Dolayısıyla, gene 
Anayasa Mahkemesinin sakıncalı gör
müş olduğu bir başka husus da berta
raf edilmiştir. 

Burada sadece, 832 sayılı Sayıştay 
Kanununun 30 ve 37 nci maddelerindeki 
vize işlemlerine tabi olmaması hususu 
öngörülmüştür. Burada amaç, bu fo
nun çok süratli uygulanmasıdır. Bura
da amaç, vergi idaresinin otomasyonu
nun süratli bir şekilde yaygınlaşturıilma-
sıdır, vergi idarelerinin çağın gereklerine 
uygun bir şekilde teçhiz edilmesidir. 
Burada amaç, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı personelinin hızla eğitilmesi; va
tandaşa güler yüzle, yapıcı bir şekilde 
yaklaşmasının sağlanmasını.n teminidir. 
Bunun dışındaki hükümler itibariyle, bu 
fon, 832 sayılı Kanuna ve Sayıştay de
netimine tabidir. 

Efendim, bir konuşmacımız, «hem 
gelirleri sağlayacak hem de ondan pay 
alacak kimseler, acaba yanlışlık yapmaz
lar mı; acaba kendilerine verilen imkân
ları yanlış bir şekilde kullanmazlar mı?» 
demiştir. 

Personele yapılacak ek ücret ödeme
si, sabit miktarlar olup, fon gelirlerinin 
artması veya azalmasıyla ilgili değildir. 
Bir fazla mesaî ödemesi hâdisesi vsjdır; 
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bir ilave ücret ödemesi vardır. Dolayı
sıyla, fevkalade iyi eğitilmiş olmasına 
özen gösterdiğimiz Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı Gelirler Teşıkilatı personelinin 
alacakları bu sabit ücretler nedeniyle, 
kendilerine verilen yetkileri suiistimal et
meleri asla mümkün değildir. Biz, me-
murumuzuın tümüne güveniyoruz, Mali
ye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler İda
resindeki memurlarımıza da tabiî ki 
güvenlimiz tamdır. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Stajyer
ler?... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) —• Efendim, müsaade eder
seniz, stajyer memurlardan bahsedeyim. 
Zaman zaman bu yanlış anlaşılıyor. Bi
liyorsunuz, 657 sayılı Kanunda «me
mur» kavramı vardır. Memur işe başlar 
ve ayın sonundan itibaren memurun sü
rekli hizmetliliği başlar. Çalıştıracağınız 
memuru bir ay-içerisinde çok iyi tanı
manız her zaman mümkün olmayabilir. 
Özellikle vergi kontrolü yapacak olan 
kimselerin çok iyi tanınabilmesi bir, ay 
içinde belki mümkün olmayabilir. 

Çok değerli millelt vekilleri, hepiniz 
biliyorsunuz, bizim inceleme elemanla
rımız senelerce eğitiliyorlar, imtihanlar
dan geçiriliyorlar, muavin olarak çalış
tırılıyorlar; iki senelik bir süreden sonra 
imtihana girip, refalkatta inceleme yap
ma imkânlarına sahip oluyorlar; üçüncü 
sene tekrar imtihan olduktan sonra ve 
ikibuçukuncu senede artık tek başlarına 
'incelerme yapma yetkisini de kullanıp, 
bu konuda da başarılı netice aldıktan 
sonra, tek başlarına inceleme yapma 
haklarına sahip oluyorlar. En azından, 
yaygın ve yoğun denetimde kullanılacak 
olan elemanların biraz daha uzun süre 
denenmesi, onların eğitilmesi ve bu sü-
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re içinde yakından izlenmesi ve anlaşıla
bilmesi için, onların biraz daha uzun sü
re 657 sayılı' Kanuna tabi olmadan ça-
lışabiıknelerini sağlamak için, özellikle 
Katma. Değer Vergisi Fonu uygulama
sında, stajyer memur kavramı getirilmiş
tir. Alınan stajyer memurlar - binlerce 
stajyer memur alınmıştır - uzun süre 
eğitilmişlerdir. Eğitimleri, memur nedir, 
657 sayılı Kanun nedir, devlet büyük
leri fcimlerdirden başlamıştır, vergi kav
ramına kadar gidilmiştir. Vergi incele
mesi nasıl yapılır, vergi memuru, vergi 
kontrol elemanı mükellefle nasıl konuş
malıdır, uygulamalar nasıl yapılır, fon
lar nelerdire kadar gidilmiştir. Ancak 
bu yoğun ve uzun eğitimden sonra, bu 
memurlar, refakette olmak şartıyla, ekip
lerinin başında mutlaka yetkili ve tec
rübeli elemanlar bulundurulmak suretiy
le çalîştırılirnışlar ve uzun bir denemeden 
sonra haklarında herhangi bir kuşku ve 
şaibe olmayan stajyer memurlar, vergi 
elemanı olarak Bakanlığımız personeli 
olma hakkını kazanmışlardır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz 
dolmuştur, lütfen toparlayınız. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — Hay hay Sayın Başkanım. 

Müsaade ederseniz bir hususu açıkla
mak istiyorum. Bir arkadaşımız, «Bu 
Kanun çıktığı zaman geniş kitlelerine 
gelecek darbeyi önlemek için engelleme 
yapıyoruz» dediler. Ben, yine gece otu
rumlardan hirinde söz alarak, bu konu
ya bir açıklık kazandırmaya çalıştım. 

Değerli milletvekilleri, Motorlu Ta
şıtlar Vergisi ve Taşıt Alım Vergileri 
tarifeleri yılbaşından beri uygulanmakta 
olan tarifelerin aynısıdır... 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Eski tarifenin en üst katı uygulanmakta. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — ... herhangi bir ilave ge
tirilmemiştir.. Şu anda uygulaman tarife
ler kanuna getirilmiştir.. Şu anıda ne uy
gulanıyorsa, o uygulanan rakamlar ka
nunumuzda yer almaktadır. Bir ufak 
değişiklik vardır, o da, otobüsler ve kam
yonlarda, kanunun yapıldığı günden bu 
yana tmeydana gelen teknolojik geliş
meler yansıtılmıştır; oturma yerlerinin 
adedi artırılmıştır, taşıma kapasiteleri 
artırılmıştır; başka bir farklılık ydktur. 

Tekel mamulleri, içkiler, tütün ve 
tütün mamulleriyle ilgili olarak da, bu 
kanun çıktıktan sonra hemen bir zam 
yapılması söz konusu değildir; çünkü, 
zaten tekel ürünleri yeni fiyatlarla satıl
maktadır, bunun üzerine bir ilavenin ya
pılması söz konusu değildir. Biz, bura
da, şu anda uygulanan fiyatlardan elde 
edilen hâsılatın nasıl pay edileceğini tes
pit etmekteyiz ve1 elde edilen hâsılatın 
çok önemli ibir bölümünün, millî eğitim, 
gençlik, spor ve sağlık hizmetlerinde 
kullanılmasını öngörmekteyiz. Dolayı-
sııyal siz, bu kanunu engelliyorsunuz. 
Sizin müdafaa tarzınız «Biz, günde va
tandaşın cebinden 3 milyarın çıkmasına 
englel oluyoruz» diyorsunuz. Ben de di
yorum ki, bu tahsilatların önemli bir bö
lümü zaten şu anda elde edilmektedir; 
siz, her gün 1 milyar 800 milyon liralık 
bir bölümünü millî eğitim, gençlik, spor 
ve sağlık 'hizmetlerine tahsis edilmesine 
engel oluyorsunuz. 

Bir taraftan diyoruz ki, memleketi
mizin en önemli konularından bir tane
si veya en önemli konuları, sağlık me
selesidir, en önemli konuları millî eği
tim meselesidir, gençliğimizin iyi eğitil-
m;esi, iyi bir kültür altması, spor yap
ması ve bugünün çağına uygun ibir şe-
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ikilde yetiştirilmesidir; ama bir taraftan 
da, bu hizmetlerin yapılabilmesi için 
gerekli kaynaJkiarın hayata geçirilmesi-
ne engel oluyoruz... Burada bir çelişki 
var; bu çelişkiyi bu vesileyle müsaade
nizle değinmek istedim; bu fırsatı ve
ren arkadaşlarıma çoik teşekkür ederim. 

Ayrıca, bir konuşmacı arkadaşımız, 
«Efendim, ne olursa olsun ceza kesin di
ye Bakan talimat vermiş» dediler. 

Tabiî, bu sözü kesin olarak reddedi
yorum. Böyle bir talimatın Maliye Ba
kanı tarafından verilmesi mümkün değil
dir ;ama istesek de istemesek de yaygın 
ve yoğun denetim devam edecektir. Yay
gın ve yoğun denetimin iki maksadı var
dır. 

Sayın Başkanım, bu sözleri söyledik
ten sonra konuşmama son vereceğim, lüt
fen müsamaha gösteriniz. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, mak
satlardan bir tanesi şu : Bir hata yapıl
dıktan sonra, inceleme elemanının o ha
tayı bulup çıkarması; matrah farkım bul
ması, ceza kesmesi tabiî ki önemlidir; 
ama önemli olan, mükellefin de eğitil
mesidir. Hani, dedim ya mükellef - bi
zim velinimetimizdir - dediğimiz çalışan 
ve vergisini ödeyen kimselerin eğitilme
si, onların hata yapmasının baştan en
gellenmesidir. İşte, bizim bugün yaptığı
mız yaygın ve yoğun denetimin temelin
de bu yatmaktadır. Vatandaş faturasız 
mal almasın, satıcı faturasız mal sat
masın, irsaliyesiz malzeme hareketi 
olmasın, işi kaynağında keselim. Eğer, 
pamuk, faturasız hareket ederse, pa
muğun iplik fabrikasına faturasız gi
deceği, iplik fabrikasından faturasız ola
rak da konfeksiyoncuya kadar, hatta 

oradan pazardaki satış yerine kadar fa
turasız gideceği muhakkaktır. İşte, bu 
böyle olageldiği içindir ki, pazar yerle
rinde hepimiz tanık oluyoruz, «Faturalı 
alırsan 100 bin lira, faturasız alırsan 85 
bine tamam arkadaş» İşte hedefimiz, bu 
faturasız hareketi engellemektir. Hede
fimiz, araba direğe çarptıktan sonra otu
rup hay Allah keşke fren yapsaydı ya: 
hut şu kaygan yola girmeseydi veya şu 
kadar hızlı gitmeseydi demek değil, he
defimiz, o araç sürücüsüne o yola girdiği 
takdirde 100 kilometre, 120 kilometre 
gitmemesini öğretmektir, hatayı yaptır
mamaktır. Birinci hedef budur. 

İkinci hedefimiz de, Türkiyemizde 
haksız rekabetin ortadan kaldırılmasıdır. 
Haksız rekabet; yani kazancını belgele
meyen, kazancı ile mütenasip vergi ver
meyen, vergisini veren dürüst işada
mıyla, tüccarla, esnaf ve sanatkârla hak
sız rekabet eden, onun çoluğunun çocu
ğunun rızkım, hiç acımadan el atıp ken
di cebine aktaran insanların süratle or
tadan kaldırılmasıdır. İşte bunun için 
yaygın ve yoğun denetim yapılacaktır. 
Arkadaşlarım, lütfen, şu veya bu şekil
deki dedikodulara kulak vermesinler, 
«İlla ceza kesin, ne olursa olsun ceza ke
sin» değil, «Vatandaşı eğitin, vatandaşı 
takip edin, kaza olmadan vatandaşa doğ
ru muamele yapma tarzım öğretin; ama 
her türlü ikaza rağmen, her türîü uyarı
ya rağmen, hâlâ hata yapmak isteyen
ler varsa, haksız rekabet yapmak isteyen
ler varsa, başkasının çoluğunun çocuğu
nun rızkına göz koyanlar varsa, onlarla 
ilgili gereken işlemi yapın» demek, her
halde, bu kürsüden, tenkit edilecek bir 
hareket olmamak gerekir. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Başkan; 
beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. 
Ben, bu kanun tasarısının bu maddesin-
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deki «Gelir İdaresini Güçlendirme Fo
nu», tasviplerinize mazhar olduğu tak
dirde, bugüne kadar yapılan faaliyetle
rin büyük bir süratle devam edeceğini, 
bugün 6 ilde, 66 vergi dairesinde sürdü
rülen bilgisayarla beyannamelerin alın
ması işlemlerinin, en kısa bir zaman için
de (birbuçuk - iki yıl içinde) Türkiyemi-
zin yüzde 95 mükellefini kavrayacağını, 
yine birbuçuk iki yıl içinde, Türkiyemiz-
de kurmayı özlediğimiz bilgi bankası
nın mutlaka teşekkül edeceğini, bu bilgi 
bankası kurulduğunda yapmasını özle
diğimiz, şu anda Ankara, İstanbul, İzmir 
igib'i 'illerimizde başlattığımız çapraz kon-
ıtroiarın mutlaka yapılacağını; beyanna
melerde söylenenlerle gerçeklerin birbiri -
nü 'tütüp 'tutmadığının (mutlaka bulunaca
ğını; bir evim var diyerek (beyanname 
vermiş'se bir mükellef, üç evi var ise, 
ikisMni niçin e'ks'ik verdiğinin hesabının 
mutlaka sorulacağını; bir şirketin kayıt
larına geçilmiş faturanın hakikaten bir 
başka firma tarafından; ama bir paravan 
firma değil, hakiki b'ir firma tarafından 
kesilip keslLmediğin'i, bu faturanın naylon 
fatura olup olmadığının tespitinin ve kar
şı tarafça da kayıtlara geçirilip geçiril
mediğinin kontrolünün gerçekleşeceğÜni 
ve bunun çok kısa zaman 'sonra Türki
ye'mizde mutlaka gerçekleşip, Türkiye'mi
zin Ibu (bakımdan da diğer ülkelerle ya
rışabilir bir haile Igelip, haksız rekabetin 
ve haksız kazancın beline gerekli son dar
benin indirilebileceğin! ifade etmek is
tiyorum ve bana gösterdiğiniz illgi ve gös
tereceğiniz desteğe teşekkür ediyor, he
pinizi saygı ile'selamlıyorum. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sa
yın Bakan. 

32 ne i madde üzerine, şahısları adına, 
son olarak, Sayın Postacı, buyurun. (SHP 
sıralarından alkışlar) 
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iHtLMt ZİÎYA POSTACI (Ay'dın) — 
Sayın iBaşkan, sayın m'iUetvekileri; görü
şülmekte olan 32 nci madde üzerinde şah
sım adına söz aldım; fakat görüşmeler o 
kadar enteresan cereyan ediyor ki, Sayın 
Bakanın biraz önce söz alarak bazı açık
lamalarda bulunması, hakikaten bu kanu
nun görüşülmesi sırasında ısrarla düzelt
meye çalıştığımız yanlışlığın nerede oldu
ğunu ortaya koymuşltur. 

Sayın 'Bakan, Ibu maddeyle, aslında 
Anayasa Mahkemesinin iptali etiği bir ko
nuyu, 12 Mayıs İ988'e kadar kalan sürede 
yeni bir düzenlemeyle çalışır hale getir
mek istediğini söylüyor ve savunurken de 
«IBazı ulfak tefek noksanlarümız oldu Ana
yasa Mahkemesi bundan iptal etti» diyor. 
«O noksanlıkları düzelteceğiz ve düzel-
ıtince de Anayasa Mahkemesinin iptal 
.gerekçesi ortadan kalkacak» diyor. Ana
yasanın 161 ve 1'63 üncü maddelerini de-
ğerlendirmeve almadan, Beş'inci Beş Yıl
lık Plandaki hedefleri örnek gösteriyor, 
diyor ki; «IBu yaptığımız iış Beş'inci Beş 
Yıllık Plana koyduğumuz hedeflere uy
maktadır. O yüzden de biz bu fonları ge
tiririz, geçiririz; iptal ederler; bir daha 
ıgeçliririz.» 

İşte, bütün sıkıntı da buradan kay
naklanıyor savgli ANAP ımllletovekileri. 

Bakınız, şu dört kapıdan içeri girme
diğimiz anda, dışarıda bir birimizle kar
şılaştığımızda burada bir noksanlığın var 
olduğunu çok açıkyüreklilikle söylüyo
ruz ve siz de bunu biliyorsunuz. Bu yasa 
tasarısını, 8-9 tane ayrı yasayı Ibir torba 
İçerisine sokup Meclisten bir baskın ya
sası gibi çıkarmanın esprisi, en önce 
ANAP Grubunda 'tartışılmadan Meclis 
gündemine gelmesinden kaynaklanmak
tadır. ANAP Grubuna mensup aziz mes-
lefctaşlarım, siz grubunuzda bu yasa ta
sarısını tartışsaydınız, bizim burada 



T. B. M. M. B : 40 23 . 3 . 1988 O : 1 

söylediğimiz yanlışların birçoğunu tah
min edecektiniz, belki 'de 'burada bu kadar 
uzun konuşmaya gerek kalmayacaktı. 

Sayın Bakan çok güzel söylüyor; «Bir
likte yol alıyoruz. Ben, sizlerin ilgisine 
ve ıbana vereceğiniz desteğe teşekkür ede
rim» diyor; ama bu ilgiyi, Ibu desteği 'bi
zim. verebilmemiz için sizin de verdiği
niz, vermek zorunda olduğunuz ilginin 
devam edebilmesi için, o süratli ve yanlış 
araba kullanma huyundan vazgeçilmesi 
lazım. En önce, direksiyonun başında ola
nın, direksiyonu çok ciddi kullanması la
zım; başından 'beri de bunu 'söylüyoruz. 
O direksiyonu kullanan, 'direksiyonu kul
lanma ehliyetini yanlış uygularsa, ikaz
lara aldırmazsa, kaza yaptığırida o ara
cın içindeki yolculara da, karşı taraftaki
lere de zarar verir. 

|Bsn böyle 'bir fırsatta Sayın Başkanın 
bize 'de 'tolerans (göstereceğini umut ediyo
rum; çünkü, Sayın iBakan yine (bu mad-
'deyle tflgili olarak çok (güzel 'bir devlet 
memuru tarifi yaptı. Keşke o vasıftaki 
devlet memurlarına, şimdi de, o günkü 
koşullarda devlete hizmet etme zevkini 
verebilsek. Evet, ben de bir memur çocu
ğuyum. Kollukla bütün memurlarımız 
çalışmıştır, yani o gömleğin, o ceketin 
kolu delinmesin, (bir ceketi yen'iltmenin 
güçlüğü vardır (demiştir. 'Bir Faclit maki
nenin Ibaşında üç kişi durmuştur; ama o 
memur, 'devlete o (günkü gibi sahip çıkan 
o insanlar, «(Ben devlete en kötü şartlarda 
hizmet eklerim; ama devlet Ibana babalı
ğını en sonunda gösterir. Emekli oMu-
ğumda alacağım maaş, Ibenim başımı so
kacak 'bir ev almaya yeter, emekli maa
şımla vda kimseye muhtaç olmadan geçi
nebilirim» 'düşüncesi İle o hizmeti ver
miştir. ı(SHP sıralarından alkışlar) 
Bugün Türkiye'de, memur, emekl'il'iğin-
de (başını sokabileceği bir yuvaya devle

tin yaratacağı imkânlarla sahip olabile
ceğini düşünmemektedir, düşünemez. İş
te (bu yanlışlıkları, bu yanlış açılardan 
bakışları, ıgelin böyle 'fırsatlarla düzen
leyelim. XVIII. (Dönem, hiç olmazsa, ik
tidarıyla -muhalefetiyle bazı temel 'konu
landa anlaşmış, bazı temel konularda 
ıbel'l'i bir tercihi ortaya koymuş olsun. 

(Sayın <milldtvekilleri, 32 nci malddenin 
üçüncü fıkrası bakın ne 'diyor: «Bu fon» 
diyor, ıgerisini okumayacağım. «Mevcut 
personel ile daha etkili hizmet verebihne-
lerini tem'in (gayesiyle...«Yani, biz bu
günkü ücret politikamızla, bugünkü ver
diğimiz ücretlerle, yanödemelerle bu per
soneli 'daha etkin çalıştıramıyoruz; bun
ları daha etkin çalıştırabilmek için yeni 
kaynaklan resmen getirip bütçeye ko
yamıyoruz... 

İşte 141 tane fon. Plan ve Bütçe Ko
misyonuna çıkın, görün; Sayın Komisyon 
Başkanı üyelere dağıtmış, 141 tane fon, 
kalın bir kitap. Daha onun mürekkebi 
kurumadan, buradaki müzakerelerin so
nunda o kitaba üç dört tane daha ilave 
edilecek. Artık, Türkiye'yi fonlarla idare 
etme alışkanlığından kurtaralım. Kendi
mizi ve vatandaşın cebine çeşitli vesile
lerle fazla yüklenmeyelim. Mesela, bir 
taşıtta veyahut da herhangi bir malda, 
yüzde 12 KDV yüklüyoruz; bunun ya
nında, bu fonla ilgili, yani Milî Eğitim 
ve Sağlık Fonuyla ilgili de yüklüyoruz. 
Ne ediyor? Yüzde 12, yüzde 12 daha, 
yüzde 24. Başka bir fonla ilgili yüzde 
yarım, yüzde bir giriyor, ediyor yüzde 
25. Bir hizmetin, sunuma hazır hale gel
miş bir malın içerisine, diğer alışılagel
miş vergilendirme sistemlerine göre ko
nulanın üstüne, bir de ekstradan bunu 
koyarsanız, bu insanların alışverişte fa
tura isteyeceklerini düşünemezsiniz; fır
satını bulan faturasız alışveriş yapmaya 
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yönelir. Yüzde 25 büyük bir orandır, va
sıtalının da vasıtalısı oluyor. O yüzden, 
gelin çok iyi bir konuda ciddî ciddî anla
şalım. Böyle olmaz, böyle idare olmaz. 

Sayın milletvekilleri, bakınız, Sayın 
Bakan, «Biz bu kanun yayımlandığında 
tekel maddelerine zam yapmayacağız» 
diyor. Ya daha sonra, yani belki 15 gün 
sonra, belki 20 gün sonra?.. 

Sayın Bakan, bu yasa çıkacaktır; çün
kü, talimat öyledir. Bu yasa çıktığında, 
bu yasayla ilgili yüklemeleri yapmak zo
rundasınız. Eğer dediğiniz gibi, 15 gün, 
20 gün sonra ben zam yapmam, tespit 
ettiğim fiyatın içinde bu vardır, oradan 
ayırıyorum, veririm derseniz - ki, o anla
şılıyor - o zaman da yaptığınız zamlar, 
yaptığınız fiyat yükselişleri birtakım yan
lış hesaplara alet edilmiştir. Kendi ifade
lerinizle bu çelişkiye düşmeyiniz. Yani, 
bakınız daha zamların açıklandığı gün, 
Teke' Genel Müdürü şunu söyledi: «Yer
li içki ve sigaralar üzerindeki fiyatlarla 
satılacaktır» Yabancı sigalar için, «İlan 
ettiğimiz fiyatla satış yapılacaktır» dedi. 
Niye?.. «Bunun banrolünü burada bası
yoruz. Bundan sonraki zamlarda da, 
bunu sağlayacak harekâtı tamamlayacak, 
o zaman da onlar, üzerindeki fiyatlarla 
satılacak. Demek ki, ismi ne olursa ol
sun, Sayın Bakan, siz tekel ürünlerine 
ve diğer maddelere yakında yeni zam 
getireceksiniz. Sayın Başbakan, devlet 
bakanlıkları ve ona yakın kadrolarla Ma
liye Bakanlığının hacmini giderek küçült
tü. Demekki Maliye ve Gümrük Bakan
lığına, yalnız, zam yapmak ve vergi yasa
ları getirme yükümlülüğü kalmış. Türkiye 
Cumhuriyetinin temel direği olan Maliye 
Bakanlığını bu yanlış anlamadan da kur
tarmak zorundasınız sayın milletvekilleri. 

Bakınız, çok samimi söylüyorum, SHP 
Grubunun, hatta dönüp dönüp baktığınız 

muhalefetin tüm fertlerinin, böyle konu
larda ciddî anlayışı iktidar grubundan, 
iktidar milletvekillerinden görme arzusu 
vardır, azmi vardır. Bu sizde de var, ama 
sizlerle bizlerin bu azmini, bu inancını 
sarsmak isteyenler, engellemek isteyenler 
var. Geliniz, bu Mecliste tartışma bû or
tama geldiğinde, hep beraber, doğruları 
gösterelim, doğru hedefleri bulalım. Bu 
yasa, bizlere bu sözleri söyleme fırsatım 
verdiği için de ayrıca bir önem taşıyor. 

Bunları hiç konuşmamak isterdim; 
çünkü, ben yirmi senenin üstünde siyaset
le uğraşıyorum; tehlikelerle karşı karşıya 
kalındığında benim büyüklerim, çeşitli 
dönemlerde milletvekilliği yapmış, 1950 
öncesinden, sonrasından çok tanıdıkla
rım, «Yahu biz hep bir yanlışı baştan 
yaptık, o yanlışı düzeltemedik, o yanlışın 
inatlaşmasıyla da sonunda kötü yere 
vardık» demişlerdir. 

ARİF AĞAOGLU (Adıyaman) — 
Yaşın, nasihat vermeye müsait değil. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Devamla) 
— 'Evet, nasihati yaşla ölçerseniz, bu 
inatla giderseniz, ben ANAP Grubunda
ki diğer milletvekili arkadaşlarımı bu sö
züm içine dahil etmiyorum; ama sizin 
ölçünüz buysa sayın milletvekili, dışarı
ya gelin bu konuyu bir kere daha konu
şalım; yaşla ilgili olup olmadığını, yü
reğimizin bu ülkenin kalkınması için, ha
kikaten samimi çarptığını size bîr kere 
kere daha anlatayım. (SHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — O, öğ
renme yaşını geçmiş. 

BAŞKAN — Sayın Postacı, lütfen 
toparlayınız. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Devamla) 
— Sayın Başkan, eğer Sayın Bakan, bu 
madde üzerindeki görüşlerini o çerçeve 
içeririnde ve uzun sürede anlatmasaydı; 
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biz de bunu böyle yorumlayıp, madde
nin özüyle uğraşmaz, görüntüsüyle uğra
şırdık. 

Efendim, bu 19 sıra sayılı tasarı açık
ça söylüyorum, her itiraz ettiğimiz nok
tada Anayasaya aykırıdır. Bunun, Ana
yasaya aykırılığını, bu kürsüden söylüyo
ruz, söylemeye devam edeceğiz ve siz, 
yasayı kabul ettikten sonra, yayımlandık
tan sonra da, gereği ne ise, onu yapaca
ğız; ama bu yasa ve bu yasayla ilgili ge
tirdiğiniz her türlü tedbir; Türkiye'yi ya
rın daha rahat bir ülke haline getirecek 
dediğiniz bu tedbirler, inanın - önce 
ANAP'lı milletvekillerine, meslektaşları
ma sesleniyorum, kardeşlerime sesleniyo
rum - ülkede pahalılığı yüzde 20, yüzde 
30 artıracaktır ilk günden. Birtakım in
sanların cebinden, devlet haksız yere pa
ra alacaktır, birtakım insanları daha bü
yük sıkıntılara itecektir ve o sıkıntılar en 
önce sizleri rahatsız edecektir, iktidarı 
rahatsız edecektir; iktidarın rahatsız ol
duğu bir ülkede muhalefet de rahatsız 
olacaktır. Biz, böyle rahatsızlıkların ol
mamasını diliyoruz. Biz, böylesine hızla 
ve baskınla yasa yapma tekniğinden hü-

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL 

D) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Diyarbakır Milletvekili Hikmet 

Çetin ve Sinop Milletvekili Yaşar Top
çunun, bir gündem dışı konuşmayı ce
vaplandıran Devlet Bakanı Adnan Kah
veci'nin, gruplarına sataşmalarına ilişkin 
konuşmaları. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Devlet 
Bakanının biraz önceki sataşmasından do
layı, Sayın Çetin söz istemişlerdi. Tuta
nakları getirttik, inceledik; şimdü kendi
lerine söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Çetin. 
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kümetin vazgeçmesini istiyoruz. İnanıyo
rum ki, ANAP Grubunun sayın üyeleri 
de aynı düşünceyi, içten de olsa, benim
le paylaşıyorlar. 

Hepinize en içten saygılarımı sunuyor 
ve bu yasanın yanlışlarını düzeltmenizi 
bekliyorum arkadaşlarım. 

Sağ olun, teşekkür ederim. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Postacı. 

32 nci madde üzerindeki müzakereler 
sona ermiştir. (SHP sıralarından «Soru
muz var Sayın Başkan» sesleri) 

Soru sormak isteyenlerin isimlerini 
tespit ettikten sonra Sayın Çetin'e söz 
vereceğim. 

Sual sormak isteyen sayın milletve
killerini okuyorum : 

Salih Sümer, Halil Çulhaoğlu, Kâzım 
Özey Fuat Erçetin, Mehmet Kahraman, 
Önder Kırlı, Musa Gökbel, Orhan Velıi 
Yıldırım, Tahir Köse, Rıza Yılmaz, Veli 
Ak'soy, Erdal Kalkan. 

Soru sormak isteyenleri tespit işlemi 
bitmiştir. 

KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Aynı ge
rekçe ile bizde söz istiyoruz efendim. 

HÎKMET ÇETÎN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülke
mizin, halkımızın hakkı olan demokrasi
yi yerleştirip, kökleştirmek hepimizin gö
revi ve amacı. Ben bu görevin, bu ama
cın yalnızca muhalefet partilerine mensup 
milletvekillerinin değil, iktidar partisine 
mensup arkadaşlarımızın da amacı ve gö
revi olduğuna inananlardanım. 

Yerleştirmeye çalıştığımız demokrasi
nin iki önemli kurumu var. Bunlardan 
bir tanesi özgür basın, diğeri de muha-

Hö -
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lef ettir. Ancak, üzülerek belirtmek isti
yorum ki, biraz önce bu kürsüden konu
şan Sayın Bakan, ikisine de tahammül
süzlüğün örneğini sergilemiştir. Özgür 
basın, demokrasinin vazgeçilmez kurum
larından biridir. Özgür basını hiçe sayan, 
basım hiçe sayan rejimler elbette vardır. 
Özgür basının veya basının iktidarların 
güdümünde olduğu rejimler vardır. Ba
sını, bakanların yönetiminde, bakanların 
iki dudağı arasından çıkacak sözle hare
ket eden, yönlendirilen ülkeler ve rejim
ler vardır; ama böylesine rejimlerin adı
na demokrasi denilmez. Eğer, demokra
siyi yerleştirmek istiyorsak, özgür basın 
ve basının yazdıklarına tahammül etmek 
zorundayız. 

Özgür basının olmamasını özleyen in
sanlar, kişiler bulunabilir. Bunlar, demok
rasiyi gönüllerine ve kafalarına sindire
meyen insanlardır. 

Değerli arkadaşlarım, bir şey hatır
latmak istiyorum : Güçlük başladı mı, 
zorluk başladı mı, kusur daima özgür 
basında bulunur. Uyarıyorum hükümeti, 
hükümet bir süredir güçlüklerin altın
dan kalkamayacağını görmenin sıkıntısı 
içinde, sürekli, basında kusur bulmaya 
çalışmaktadır. Bir yandan ekonomik ön
lemler getirerek - ki Sayın Bakan da ifa
de etti, «Kâğıt çok patlatılandı, zor du
rumdalar» dedi - bir yandan yasal ön
lemler getirerek basını susturma, basına 
güçlükler yaratma peşindedirler. 

Değerli arkadaşlarım, tıpkı basın gi
bi, muhalefete de tahammül etmek duru
mundayız. Eğer muhalefet olmazsa - bir
kaç gün önce burada tartışıldı - Mecli
sin meşruiyeti olmaz, yani iktidarların 
meşruiyeti olmaz. Biz, ancak birlikte, de
mokrasinin gereği olan kurumları, ku
ralları yerine getirebiliriz ve hep tekrar 
ediyoruz, muhalefete tahammül etmek 
zorundasınız, zorundayız. 

— lal 

Değerli arkadaşlarım, yalnızca bura
daki 2 muhalefet partisinin - dışarıda ka
lanları söylemiyorum - aldığı oy mikta
rı 10 milyon 518 bindir. Buna karşılık 
iktidar sıralarında oturan partinin aldığı 
oy 8 milyon 704 bindir, (SHP sıraların
dan alkışlar) 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — işte 
azınlık. 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — Evet, 
resmî rakamlar bunlar. Bu 10,5 milyon 
oy alan muhalefeti her seferinde küçüm
seyerek, her seferinde yok sayarak, hükü
metin ve iktidarın bir yere varacağım 
sanmayınız, muhalefet buraya bir konu 
getirdiği zaman, hükümetin sayın üyele
ri her seferinde bunları küçümser şekil
de konuşmak istiyorlar. 

Şimdi, konu nedir? Çanakkale Zafe
rinin yıldönümü nedeniyle program ha
zırlama görevi yabancı bir firmaya veri
liyor ve Türkiye Televizyonundan, dev
letin televizyonundan bu program yayın
lanmıştır. İsmi de «Kültür Programı...» 
Bu konunun buraya getirilmesinin basın
la ilgisi nedir Sayın Bakan?. Türkiye'de 
50 milyon kişi, o akşam bu programı te
levizyonda seyretti mi, etmedi mi?.. Ya
ni, basının yazmaması mı gerekiyordu? 
Türkiye'de 50 milyon kişi o akşam bu 
programı devletin televizyonundan seyret
ti. Sayın Bakan, «Biz lafta değil, şekilde 
değil, ruhta, manada Atatürkçüyüz» di
yor. Şimdi soruyorum : Çanakkale Za
ferinin 73 üncü yıldönümünde Atatürk' 
ün isminden, Atatürk'ün düşüncesinden 
bahsetmemek, hangi lafla, hangi şekille 
izah edilebilir? Bunun lafla, şekille ne 
ilgisi vardır Sayın Bakan? (SHP sırala
rından alkışlar) O programı 50 milyon 
kişi görmüştür ki, öyle bir programda 
Atatürk'ün ne düşüncesinden, ne ismin
den tek kelimeyle söz edilmemiştir. 
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Şimdi, Türkiye'de yeni bir moda çık
tı; «şekilde Atatürk, ruhta Atatürk, ma
nada Atatürk...» Böyle denile denile, Ata
türk'ün kurumlan, eserleri, yıllardır tek 
tek yok edildi. Türk Dil Kurumu kapa
tıldı, Tarih Kurumu kapatıldı, Atatürk' 
ün vasiyeti hiçe sayıldı, kurduğu parti 
kapatıldı. Böylece, ilkeleri tek tek orta
dan kaldırılırken, sıkıştığımız zaman, 
«Efendim, biz ruhta, manada Atatürkçü
yüz; şekil ve laf meselesi» deyip, ortaya 
atılıp geçiştirilecek bir konu değildir ve 
bu konunun yalnız muhalefet sıralarında 
oturan milletvekili arkadaşlarımızı değil 
inanıyorum ve biliyorum kıl, en az bizim 
kadar, en az buradaki milletvekilleri ka
dar, iktidar partisi milletvekillerini de ra
hatsız ettiğini biliyorum, inanıyorum ve 
böylesine düşünmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Atatürkçülük, sıkıştıkça, zora çeldikçe 
yüze takılacak bir maske değiMr; işimi
ze geldiği zaman veya gelmediğr zaman 
«şekildir, laftır» denilerek geçiştirilecek 
bir konu değildir. Onun için... 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — TRT 
özerktir. 

HtKMET ÇETİN (Devamla) — Sa
yın milletevkilim, özerk meselesi ayrı bir 
kona, onu sonra tartışırız. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı tartış
mayalım efendim. 

HtKMET ÇETİN (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, Sayın Bakan, böyle 
önemli1 bir konuyu buraya getiren bir 
muhalefet milletvekiline verdiği yanıtta, 
basını suçlayarak, muhalefeti suçlayarak 
«Laftır, luftur» diyerek geçiştirilecek bıir 
konu değildir. 

Çok yanlış ve önemli gördüğüm bir 
konuya daha değinmek istiyorum. Hükü
met, bir süredir, böyle çok önemi konu
landa bir çözüm yollu daha buldu. Sa

yın Vuralhan'ın konusu buraya getiril
di, günlerce ttartışıldı, belgeleriyle orta
ya konuldu, sonunda bir noktaya gelin
di; ama Sayın Başbakan, «Muhakkike 
hayale edildi...» İş orada bitmedi, «İç
işleri Bakanlığına havale edildi, onlar 
inceliyorlar...» Konu böyle geçiştiril
meye çalışılıyor. 

Çok önemli ikinci bir konu getirildi 
buraya; MİT'le ilgili rapor getirildi. O 
konu da, üzerinde önemle durulması ge
reken ve! ülke sorunu olduğuna inandı
ğımız bir konu iken, yine sayın Hükü
met ve Sayın Başbakan, «Müfettişlere 
havale edildi...» dlediler. 

Biraz önce de burada Sayın Bakan, 
TRT'nin, Çanakkale Zaferinin 73 üncü 
yıldönümünde Atatürk'ün isminden,' dü
şüncesinden hiç bahsedilmeyen bir prog
ramını söz konusu ederken, «O konu da 
müfettişe havale edildi» dediler. Yani, 
Sayın Bakan demek istiyor ki, siz bun
larla ilgilenmeyin, biz bunları müfettiş
lere havale'ettik, ilgili yere havale ettik, 
bunlara siz bir daha dokunmayın, biz 
bunların gereğini yapmaya çalışıyoruz... 

Bu, -son derecîe yanlış bir tutumdur, 
son derece hatalı bir tutumdur ve bir 
an önce, ülkeyi ve hepimizi - yalnızca 
bu sıralarda oturan muhalefeti değil - il
gilendiren böyle konulara, sayın Hükü
metin ve parti farkı gözetmeksizin he
pinizin birden el koyması gerekir; çün
kü, bu ülkede1, demokrasiyi, bütün ku
rumlarıyla, kurallyarıyla yerleştirip, sü
rekli kılmanın, XVIII. Dönemi oluştu
ran tüm partilerin ve tüm 'milletvekilleri
nin görevi olduğuna inanıyorum, Hükü
metin de buna inanmasını içtenlikle di
liyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Çetin. 
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Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Yaşar Topçu; aynı konuda, yani sa
taşma üzerinde konuşmak üzere, buyu
runuz efendim. 

DYP GRUBU ADINA YAŞAR 
TOPÇU (Sinop) — Sayım Başkan, Yü
ce Meclislin değerli üyeleri: Devlet Ba
kanı Sayın Adnan Kahveci'nin, grubu
muz üyesi bir arkadaşımızın, Çanakka
le Zaferinin yıldönümü sebebiyle TRT' 
de yayınlanan programın haklı tenki
dine, verdiği cevapta, muhalefeti, ba
sılıdan kopya yapmakla, suçladı ve bu 
kopya için - evvela izin verirseniz bir 
düzeltme yapmak istiyorum; Sayın Ba
kan, telif hakkı değil te'lif hakkıdır, ev
vela bu kelimeyi doğru telaffuz ede
lim - telif hakkı ihdas edip, basını zen
gin etmenin yolunu bulma konusu üze
rinde durdu. 

Efendiler, şimdi, buraya getirilen ko
nu son derece önemlidir. Atatürk'ün bu 
devletin kurucusu olduğunda, Atatürk' 
ün bu vatanın kurtarıcısı olduğunda, 
Atatürk'ün ilke ve inkılaplarının Tür
kiye Cumhuriyetinin esası olduğunda 
itirazı olan var mı? (DYP sıralarından 
«Keçeciler var» sesleri) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — O ta
rafta var, 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Şu 
Anayasamızın tam 16 yerinde Atatürk' 
ün ismi zikredilmiştir. Anayasamızın 
134 üncü maddesi Atatürk Kültür, Dil 
ve Tarih Yüksek Kurumu adı altında 
bir kurum kurulacağını amirdir. Anaya
sanın 134 üncü maddesi bu kurumun 
nasıl kurulacağını ve nasıl .çalışacağını 
göstermektedir. 2954 sayılı TRT Yasa
sının beşinci maddesinde yayın ilkeleri 
sıralanırken, «bu yayınların Atatürk il
kte ve (inkılâpları doğrultusunda yapıla
cağı» söylenir. Anayasamızın gençlikle 
ilgili 58 ir.wi maddesinde, «Gençliğin, 
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Atatürk ilke ve inkılapları doğrultu
sunda yetiştirileceği» söylenir. Anayasa
nın 42 nci maddesinde ise «Eğitimin, 
Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusun
da yapılacağı» söyleniyor. 

Şimdi bir sayın bakan buraya çıkı
yor, kanunlarına göre tarafsız olması 
gereken ve Hükümetle ilişkisi sadece 
bazı konulara inhisar etmesi gereken 
bir kurumu, birkaç defadır, sanki Hü
kümete çatılmış ya da Hükümetin bir 
icraatı tenkit edilmiş gibi üzerine mal 
ederek burada savunuyor, hem de yan
lış savunuyor, 

Şimdi, zabıtlar getirilmiştir. Şurada, 
şu konuşma içerisinde, Sayın Balkan, 
«Hayır efendim, TRT, Çanakkale Sa
vaşlarının zafer yıldönümü sebebiyle ya
pılan programda Atatürk'ten bahsetmiş
tir, - Atatürk'ün Çanakkale Savaşlarına 
katıldığında şüphesi olan var mı? 
Yok - Atatürk'ün Çanakkale Savaşın
daki yeri vurgulanmıştır» diyebilir mi?... 
Diyemez. Bunun yerine demagoji yaptı. 

Sayın Bakan, «Efendim, muhalefet 
ikidebir basındaki haberleri buraya geti
riyor» diyor. Evvela, bu, basını muha
lefetin ciddiye aldığını, iktidarın alma
dığını gösterir. Çünkü, bir ülkede basın 
dördüncü kuvvettir; eğer basında yazı
lan şeyleri ciddiye almayacaksanız, bun
lar üzerinde burada tartışmayacaksınız, 
konuşmayacaksınız niye yazılıyor?... Ha
berleşme hürriyetinin amacı ne? Fikir 
edinmek, öğrenmek, öğrendiğini tartış
mak konuşmak. 

Burada zikretmek istemiyorum, Sa
yın Balkan hakkında da basında çok ağır 
haberler çıktı, biz buraya getirmedik. 
Başka bir şey daha söyleyeyim. Merak 
ediyoruz, Sayın Bakan, hakkında met
hiye olan bazı haberleri ve yazıları para 
verip de mi yazdırıyor?... (DYP ve SHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ua — 
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MUSA GÖKBEL (Muğla) — İtham 
ağır, Balkan hafif, 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — 
Devletin, Hükümet 'birimini, Hükümet 
kanadını teşkil eden, onun birer üyesi 
olan sayın 'bakanlarımızın, burada yapı
lan tenkitlere daha bir ciddî cevap ver
mesini istemek bizim en tabiî haıkkı-
mızdır; hele konu Atatürk ise... Biz, 
konuyu burada ayrıca 'bir tartışma me
selesi yapmak istemiyoruz; Atatürkçü
lüğü inhisarımıza falan da almış deği
liz; ama isterdik 'ki, TRT böyle bir hata 
yapmışsa, Hükümet, TRT'yi ikaz etsin. 
Sayın Demlrerin yasaklı olduğu dönem
de, GAP Projesi sebebiyle demecini 
verdi diye, Sayın Başbakan tellefon edip 
de, «yayının bir daha yapılmamasını» 
söylememiş miydi? O zaman müdahale 
ediliyor da, sıra çok önemli ibir konuya 
geldiği zaman TRT'ye dönüp, «Karde
şim, yanlış yaptınız; bu yaptığınız iş doğ
ru değildir» deyip, burada da kürsüye 
çıkıp, «Evet, biz de işin farkındayız; 
biz de TRT yönetimini 'ikaz ettik; müs
terih olunuz, 'biz işin arkasındayız» de
mek varken, kalkıp, «Efendim, muha
lefet basındaki haberleri buraya getiri
yor» deniyor. Tabiî getirecek. 

Sonra, başka bir husus daha var. 
ORHAN VELİ YILDIRIM (Tun

celi) — O zaman, basına niye loca ayır
mışlar burada? 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ar
kadaşlar, basında çıkan yazılar doğru

dur veya yanlıştır; insan haber elde 
ederken, yanlış da elde edebilir; her şe
yi doğru yapacaktır diye bir kural yok. 
Hükümetin yaptığı yanlışlar yok mu; 
Meclisimizin yaptığı yanlışlar yok mu? 
Var. Basının da yanlışları olacak. Dün
yanın demokratik hiçbir ülkesinde, ba
sına, yaptığı yanlışlardan dolayı ceza 
verilmez veya muaheze edilmjez veyahut 
da Meclis kürsüsünde 'bu şekilde alay 
eder gibi, «Efendim, biz telif hakkı - onu 
da yanlış ifade ederek - getireceğiz, ba
sına kaynak bulacağız...» denilmez. Ba
sma öyle kaynak bulacağınıza, bu ka
nunlar görüşülürken söyledim, dedim 
ki, «Ben sağlam bir vergi kaynağı gös
tereyim: Lafa vergi koyun da, muhale
fet konuşmasın.» Tabiî, şimdi basına 
kolaylık sağiayacaksanız, imkân tanıya-
calksanız - ki, bası a konusu zaten Sayım 
Bakanın da görevi değil, basın konusun
da görevli balkan başkası; yani burada 
biz, o telif hakkı konusunu Sayın Ya-
zar'ın zikretmesini isterdik; ama, ora
ya da girmiyoruz - basına mutlalka bir 
lütufta bulunacaksanız, yani yardımcı 
olacaksanız, onu, basının malî ve eko
nomik baskılar altında bunalmasını ön
lemek suretiyle gerçekleştirin; memlekete 
hizmet etmiş 

Hepinizi 

olursunuz. 

saygı ile selamlıyorum, 
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN^ — Teşekkür ederim Sayın 
Topçu. 
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V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
DİĞER İŞLER 

1. — Eğitim, Gençlik ve Spor ve 
Sağlık Hizmetleri Vergisinin İhdası ile 
3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi 
Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar 
Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Finansman 
Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanu
nu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 
Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu
lü Hakkında Kanun ve 492 Sayılı Harç
lar Kanununda Değişiklikler Yapılması 
ve Bu Kanunlara Bazı Hükümler Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/395) (S. 
Sayılı : 19) (Devam) 

BAŞKAN — Sorulara geçiyoruz 
efendim. 

ORHAN VELÎ YILDIRIM (Tun
celi) — Sayın Başkan, Sayın Bakan ce
vap vermelk istiyor galiba; cevap verme
yecek imi? 

BAŞKAN — Hayır efendini. 
Sayın Balkan, sorulara teker teker ini 

cevap vereceksiniz; yoksa topluca mı? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇIN 
(Bursa) — Topluca cevap vermek 'isti
yorum Sayın Başjbari. 

BAŞKAN — Sayın Salih Sümer, so
rularınızı lütfen çok kısa ve bir açıkla
ma yapmadan sormanızı istirham edece
ğim efendim. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, Mecliste i k sorumu soru
yorum. Kısa mı, uzun mu olduğunu bil
miyorsunuz; uzun olur ise ikaz edersiniz 
efendim. 

BAŞKAN — Ben size İçtüzükte olan 
hususu hatırlatıyorum. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, Türkiye Büyük Millet Mec-

fLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
(Devam) 

Msi gündeminde 19 sıra sayısıyla yer 
alan tasarıyı görüşmeye devam ediyo
ruz ve bugün beşinci gün. Görüşmekte 
olduğumuz madde ise, 32 nci madde. 
Maddenin, Anayasanın 163 üncü madde
sine aykırılığı söz konusu. Eğer öyle ise, 
daha önceden çıkarılan benzer bir yasa 
maddesi Anayasa Mahkemesince iptal 
edilmiş olduğuna göre, sorun Anayasa 
Mahkemesine götürülecek ve orada çö-' 
zümlenecek demektir. Ben bunun üze
rinde durmalk istemiyorum. 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununa eklenen ek 13 ün
cü madde «Gelir İdaresini Geliştirme 
Fonu «başlığını taşımaktadır. Madde, 
kanun tekniğinden yoksun bir şekilde 
ve gayet uzun yazılmıştır. 

Bu madde, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı bünyesinde kurulu genel mü
dürlükler ve bu genel müdürlüklerde ça
lışan memurlar arasında ayrıcalıiklar ya
ratacaktır. 

Bilindiği gibi, yapılacatk tahsilat ve 
oluşacak fonlarla ilgili genel müdürlü
ğün memurlarına ek gelirler sağlanmak
tadır. 

Şlimdi, 'aracılığınızla Sayın Bakana 
soruyorum: Bakanlığınızın bünyesinde, 
Gelirler Genel Müdürlüğü dışında, Mu
hasebat Genel iMüdürlüğü, Millî Em
lak Genel Müdürlüğü, Hazine Ortaklığı 
gibi kuruluşlar vardır. Bu fondan, bu 
sayilan genel müdürlüklerin elemanla
rına da kaynak aktarmayı düşünüyor 
musunuz? Düşünmüyorsanız, memurları
nız arasındaki ayrıcalığın, gelecekte her
hangi bir sorun getirmeyeceği rahatlığı 
içinde misiniz? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sa
yın Sümer, 
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Sayın Halil Çülhaoğlu, buyurun. 
HALİL ÇÜLHAOĞLU (izmir) — 

Sayın Başkanım, Meclis İçtüzüğünün 36 
ncı maddesi gereğince, komisyonlar ka
nun teklif edebilirler mi, bu işlem içtü
züğe uygun mudur? 

içtüzüğün 90 ınçı maddesinin son 
fıkrasına göre idam cezalara Başkanlık 
tezkeresiyle Meclise1 geliyor ve komis
yon bir kanun teklifi haline getirtiyor. 

Bu istisnalar dışında komisyonun 
kanun yapma yetkisi var mıdır? Anaya
saya göre, kanun yapma yetkisi olma
dığı ve ilave edilen maddıeler Anayasa 
ve içtüzüğe aykırı olduğu için Anayasa 
Mahkemesince iptale mahkûm hüküm
ler görünümündedir. 

Bu doğrultuda, Plan ve Bütçe Ko
misyonunun, Anayasa Komisyonunun 
veya herhangi bir komisyonun kanun 
teklif etme hakkı var mıdır? 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Efendim, bu sualimi

zin şimdiki komisyonla bir alakası yok
tur; bu konuda Başkanlığa başvurursu
nuz. 

Buyurun Sayın Kâzım Özev. 

KÂZIM ÖZEV (Tokat) — Sayın 
Başkanım, kanunun sahibi olan Maliye 
ve Gümrük Bakanı Sayın Ahmet Kurt-
cebe Alptemoçin'e bir iki sorum olacak
tır. 

iki günü sabaha, bir günü de gece 
yarışmadık olmak üzere beş günden bu 
yana, Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık 
Hizmetleri Vergisinin ihdası ile 3074 Sa
yılı Akaryakıt Vergisi Kanunu, 197 Sa
yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 
1318 Sayılı Finansman Kanunu, 193 Sa
yılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 Sayılı 
Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun ve 492 Sayılı Harçlar Kanunun

da Değişiklikler Yapılması ve Bu Kanun
lara Bazı Hükümler Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ile bu tasarıya ilişkin 
Plan ve Bütçe Komisyonu raporunu tar
tışmaktayız. 

Ulusal eğitimimizin çağdaş düzeye 
ulaştırılması bizlerin en büyük özlemi ve 
isteği arasındadır. Bu çağdaşlaşmanın 
yanında, eğitimin başından sonunadek 
parasız olması da, biz SHP'lilerin temel 
ükeleri arasındadır. 

Bir başka temel ilkemiz de, ister be
ğenelim, ister beğenmeyelim, bağlılık ye
mini ettiğimiz Anayasaya uymak ve o 
Anayasaya uygun yasalar çıkarılmasını 
savunmaktır. Tutanaklar incelendiğinde 
görülecektir ki, Plan ve Bütçe Komisyo
nuna 29 uncu madde olarak gelen şu an
da görüşmekte olduğumuz 32 nci madde 
üzerinde, Plan ve Bütçe Komisyonunda 
bazı üyeler Anayasaya aykırı olduğu gö
rüşünü savunmuşlardır. 

Bu konuda daha önce, yasa ile, Ver
gi İdaresini Geliştirme Fonu kurulmuş, 
yapılan başvuru üzerine Anayasa Mah
kemesince iptal edilmiştir. Anayasa Mah
kemesinin iptal gerekçesinde «Fondan 
yapılacak harcamaların bina yapımı, sa
tın alınması, kiralanması, taşıt, demirbaş 
alınarak, otomasyon, eğitim, uygulama, 
tanıtma çalışmaları gibi hizmetlerin ge
rektirdiği giderler ile inceleme, yoklama 
faaliyetleri sırasında yapılacak harcama
lar, Maliye ve Gümrük Bakanlığı perso
neline görevleri nedeniyle... (ANAP sıra
larından gürültüler) 

AHMET KARAEVLl (Tekirdağ) — 
Sayın Başkan, ibu soru mu? Efendim, 
beyefendi kürsüye çıksın bari; kürsüye 
çıksın konuşsun. Böyle soru olur mu? 

BAŞKAN — Sayın Özev, bu kadar 
uzun soruyu kafada tutmaya imkân yok, 
tespit eltmeye imkân yok. (ANAP sıra
larından gürültüler) 
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KÂZIM ÖZEV (Tokat) — Soruya 
geliyorum Sayın Başkan. (ANAP sırala
rından gürültüler) 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Sayın Başkan müsaade etmeyin. 

BAŞKAN — Daha önce, bütün ar
kadaşlardan istirham ettim; suallerin kı-
sıa ve hedefine uygun olmasını istirham 
ettim. 

KÂZIM ÖZEV (Tokat) — Sayın 
iBaşkanım, Sayın Bakanın yanıtlamasını 
istediğim sorularım şunlardır : 

1. Böylesine bir girişimde daha ön
ce bulunulmuş ve konu Anayasa Mahke
mesinden geri dönmüştür. Bir ikinci gi
rişimde bulunmak ve zorlamak, Anayasa
ya yaptığımız sadakat yeminine aykırı 
düşmüyor mu? 

2. Devlet, ulusal eğitimimizi çağdaş
laştırma umudunu tamamen bu yasaya 
mı bağlamıştır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 
suallerin nasıl sorulacağına dair İçtüzükte 
açık hüküm vardır. Lütfen, teferruata 
girmeden, öğrenmek istediğiniz hususu 
Sayın Komisyona ve Sayın Bakana ke
sin cümlelerle sorunuz. 

Sayın Fuat Erçetin, buyurun. 

MEHMET FUAT ERÇETİN (Edir- . 
ne) — Sayın Başkan, ikazınız üzerine 
maddeyi okumayayım. 

BAŞKAN — Evet, sualinizi sorun 
lütfen. 

MEHMET FUAT ERÇETİN (Edir
ne) — 1. 32 nci maddedeki bu fonla 
vergi dairelerinin düzenlenmesi için Tür
kiye genelinde bir termin programı var 
mı? 

2. Bu fonla, il ve ilçeler dahil, Tür
kiye genelinde vergi dairelerinin kaç yıl
da modernleştirileceği planlanmıştır? 
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3. Planlama hedefleriniz var mıdır? 
Nelerdir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Çok teşekkür ederim 

Sayın Erçetin; İçtüzüğün arzu ettiği ve si
zin uyguladığınız bu sual şekli, ümit ede
rim ki diğer arkadaşlara da örnek olur. 

Sayın Mehmet Kahraman, buyurun. 
MEHMET KAHRAMAN (Diyarba

kır) — Sayın Başkan, görüşmekte oldu
ğumuz 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 
Ek 13 üncü maddenin anlamı, Gelir İda
resi... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCBBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Sayın Başkan, acaba kanunun 
adını tekrar tekrar söylemeden soru sora
mazlar mı? 

BAŞKAN — Söyleyeyim Sayın Ba
kan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) Aşağı yukarı hepimiz ebzerledik. 

BAŞKAN — Evet. 

MEHMET KAHRAMAN (Diyarba
kır) — Ek 13 üncü madde ile getirilmek 
istenen gaye ölçüleri içerisinde, Sayın 
Bakana şu hususların sorulmasını talep 
ediyorum : 

1. Vergi kanunlarının uygulanması, 
gelir idaresinin ve diğer idarelerin çağ
daş bir yapıya kavuşturulması,' doğru
dan, Hükümetin ve devletin görevleri 
içinde değil midir? Neden bu amaç ge
nel bütçe ile karşılanmıyor? 

2. Merkez ve taşra teşkilatının geliş
tirilmesini, modernleştirilmesini ve Mali
ye ve Gümrük Bakanlığı personelinin 
daha etkin ve verimli çalıştırılmasını sağ
lamak da ilgili bakanlığın ve devletin gö
revi değil midir? 

3. Gelir idaresi dışında, ıhenüz gelir 
fonu oluşturulmamış diğer devlet daire 



T. B. M. M. B : 40 

ve idarelerinde çalışan 657 sayılı Yasaya 
tabi devlet memurlarının hizmetlerini 
hızlandırıcı ve durumlarını ıslah ve mo-
dernize edici ne gibi tedbirler alacaklar? 
Yoksa, her idare için ayrı ayrı fon mu 
ihdas edecekler? 

Bu hususların cevaplandırılmasını ri
ca ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Kahraman. 

Sayın Kırlı. 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Sa
yın Başkanım, görüşülmekte olan yasa
nın 32 nci maddesinin üçüncü bendinin 
(a) fıkrasında, fondan temin edilecek pa
raların eğitim çalışmalarında kullanılaca
ğı da belirtilmektedir. «Eğitim çalışması» 
adı altında, deniz kıyısındaki dinlenme 
evlerinin kullanıldığı hepimizin malumu
dur. Buralardaki eğitim tesislerinde, 
«Eğitim faaliyetleri uygulamak» ve «Eği
tim faaliyetleri» adı altında kullanılan, 
Türkiye koşullarına göre lüks sayılabile
cek dinlenme evleri vardır. «Eğitim faa
liyetleri» denilen çalışmaların buralarda 
sürdürüldüğü de hepimizce bilinmekte
dir. Ancak, bu dinlenme evlerinde, aynı 
bakanlıkta çalışan yüksek bürokratlar ya
rarlanmakta, alt kesimde bulunanlar ya
rarlanamamaktadır. Acaba, Bakanlığın, 
bu gayri adil uygulamayı ve görevlileri 
arasındaki bu eşitsizliği ortadan kaldır
mak ve tüm personelin, fonlarla kurul
muş olan dinlenme tesislerinden ihtiyaç
larını karşılamak hususunda bir girişimi 
olacak mıdır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Kırlı. 

Sayın Musa Gökbel. 
MUSA GÖKBEL (Muğla) — Sayın 

Başkan, görüşülmekte olan tasarının fon
larla ilgili bölümünde, «Maliye ve Güm
rük Bakanlığı personelinin daha etkin ve 
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verimli çalışmasını» ibaresi vardır. Bu 
yüzdendir ki, sosyal haklardan, bugüne 
kadar, örneğin Bodrum'da 40 kadar loj
man alınmıştır. Bodrum'da, bürokratla
rın tatilini sağlayabilmek için daha kaç 
lojman alınması düşünülmektedir? 

2. Bu fondan personele ekonomik 
haklar sağlanırken, personel kavramının 
içerisinde Sayın Bakanın kendisi de var 
mıdır? Yani, Bakan, bu fondan harcama 
yetkisine sahip olan insan, fondaki kay
nakları, «Ben gelirlerin toplanmasında 
çok faaliyet gösteriyorum» diye, kendi 
adını dercedebilir mi? Bunun açıklanma
sını istiyorum. 

Bir de, bu fonun kaynaklarını gös
teren 2 nci fıkranın (a) bendinde, «Her 
yıl tahsil edilen toplam vergi gelirlerinin 
bir yıl evvelki toplam vergi gelirlerine 
ulaşıncaya kadarki kısmının binde 5'i ile 
bir yıl evvelki vergi tahsilatını aşan ver
gi gelirlerinin yüzde 1'inden» şeklinde, 
esas kaynağın vergi tahsilatı olduğu açık
ça gösterilmektedir. 

Bu durumda, genel bütçe ile topla
nan verginin Meclis denetiminden geçme
si gereken bölümünün, sadece Meclisin 
denetiminden kaçırabilmek için fona ak
tarılması doğru mudur? Eğer gerçekten 
fona aktarmak Meclisin denetiminden 
kurtdmaksa, bu defa, 1988 bütçesinde, 
teme.1 kaide konduğu gibi, fonda yüzde 
30'iluk kaynağın yeniden bütçeye alınma
sı bir ilkesizliğin, bir kararsızlığın sonu
cu değil midir? Bunu öğrenmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Gökbel. 

Sayın Orhan Veli Yıldırım. 

ORHAN VELÎ YILDIRIM (Tunce
li) — Sayın Başkanım, görüşmekte oldu
ğumuz geçici 13 üncü maddede belirtilen 
Gelir idaresinin Geliştirilmesi Fonunun 
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kaynağını sayan (a) bendinde belirtilen 
binde 5 ve yüzde 1 oranlarındaki vergi
leri, kendi kirasını ödeyemeyen, sokağa 
alılan vatandaştan alacağımıza, hastane
de ameliyat parasını ödeyemeyip de re
hine tutulan ufak bir bakkaldan alaca
ğımıza - bir devlet bankasının sayın ge
neli müdürü, kurmuş olduğu özel ekiple 
batık kredileri takip edip tahsil edeceği
ne göre, bu batık kredilerden alınacak 
faizlerin dışında - bu fonu geliştirmek 
amacıyla yüzde 5 veya yüzde 7 oranın
da bir vergi konulması düşünülemez mi? 
Bu bir. 

ikincisi, işverenin Sosyal Sigortalara 
ödemediği milyarlarca lira prim borcu
nun tahsilinde yüzde 10 faiz uygulanı
yor. Buna ilaveten, bu fonu geliştirme 
amacıyla yüzde 5'lik bir kaynak konul
ması düşünülemez mi? 

Üçüncüsü, vergi kaçırma olayların
da, Maliye ile uzlaşmaya gidildiğinde, 
uzlaşma halinde, mükellefle vergi dairesi 
arasındaki uzlaşmalarda, vergi cezaları
nın muayyen bir kısmı terkin ediliyor. 
Terkin edilen kısmın yüzde 5'i veya yüz
de 8'i gibi bir oranı, «Gelir İdaresini 
Geliştirme Fonu» nun kaynağı olarak 
düşünülemez mi? 

Sorularım bunlardan ibarettir, arz 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Yıldırım, 

Buyurun Sayın Tahir Köse. 

MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) 
— Sayın Başkan, fon adı altındaki biri
kimlere yurttaşların çoğunluğunun gü
venle bakmadığı kesindir. Bu yasa çer
çevesinde elde edilecek meblağ, neden 
bütçenin kapsamına alınmıyor da, fon 
kurmak ihtiyacı duyuluyor? 

İkinci sorum : Yasa tasarısının kap
samı içinde, fonların, amacı doğrultusun

da kullanılmaması halinde, zarara neden 
olunması halinde cezaî müeyyide neden 
öngörülmüyor? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Köse. 

Buyurun Sayın Yilmaz. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 

Başkan, 213 sayılı Yasaya, görüşülmekte 
olan malum kanun tasarısının, 32 nci 
maddesiyle eklenecek ek 13 üncü madde 
gereği ihdas edilecek olan Gelir İdaresi
ni Geliştirme Fonunun yeni bir fon ol
madığını, geçen haftaki konuşmaları sı
rasında Sayın Bakan ifade etmişlerdi. 

1987 yılında, o zamanki adıyla Vergi 
İdaresini Geliştirme Fonunda ne kadar 
para toplanmıştır? Toplanan paralar, sa
dece vergi memurlarına mı, yoksa, aynı 
bakanlık bünyesinde çalışan Gelirler Ge
nel Müdürlüğü memurları, Muhasebat 
Genel Müdürlüğü memurları, Millî Em
lak Genel Müdürlüğü memurları, Hazine 
avukatlığı memurlarına da ödenmiş mi
dir? Eğer ödenmişse, hangi oranlarda ve
ya ne kadardır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Yılmaz. 

Sayın Veli Aksoy, buyurun efendim. 

VELİ AKSOY (İzmir) — Sayın Baş
kan, görüşülmekte olan kanun tasarısının, 
32 nci maddesinin kurulmasını öngördü
ğü, daha önce benzeri isimle kurulan fon, 
Anayasa Mahkemesince iptal edilmişti. 
Bu maddede sayılan hizmetlerin tümü, 
yıllık bütçede belirlenen ödenekler ile ye
rine getirilmesi mümkt 4 olan hizmetler
dir. Bu nedenle, «Vergi İdaresini Geliş
tirme Fonu» kurulmasını öngören mü
kerrer 415 inci maddenin birinci fıkra
sıyla ilgili konuda, Anayasanın 163 üncü 
maddesinin birinci cümlesinde aynen şöy-
h denilmektedir : «Genel ve katma büt-
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çelerle verilen ödenek, harcanabilecek 
miktarın sınırını gösterir.» 

Bu açıklamalardan sonra, şunları sor
mak istiyorum : 

1. Bu madde ile, geçmişte Anaya
sa Mahkemesince iptal edilen madde ara-
sına--\ belirli bir fark var mıdır? 

2 Anayasa Mahkemesinin iptali üze
rine, bu maddenin tekrar tasarıya kon
masının sebebi nedir? 

3. Neden, birkaç ay sonra yürürlü
ğe girecekken bu süre beklenmemiştir? 

4. Dikkat edilirse, madde ile düzen
lenmeye çalışılan fon, belli kaynaklardan 
gelir elde edecek ve belli maksatlarla 
harcayacak. Bu mukayese edildiği zaman, 
bütçe gelirinden ve tahsilat varidat faz
lasından birtakım paylar ayrılacaktır, bir
takım ceza uygulamaları olacaktır. Fonun 
kaynaklarından istifade imkânı olan kişi
lere ödenen fazla mesai ve yolluk öde
mesi şeklinde aktarılacak olan bu varida
tı sağlayacaklarla pay alacak kişiler ay
nı olduğuna göre, cezayı teşvik mi edi
yorsunuz? Usulsüz ceza uygulamaları da 
olabilir. Bu konuda vatandaş hakkını na
sıl arayacaktır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Son olarak, buyurun Sayın Kalkan. 

ERDAL KALKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, görüşülmekte olan Eğitim, 
Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Ver
gisinin ihdası ile... 

BAŞKAN — Kanunun ismini tekrar 
etmeyiniz sayın milletvekili, sualinizi 
tevcih edinilz. tsim biliniyor ve çok uzun. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, kanun tasarısının ismi bu, 
arkadaş okuyacak. 

ERDAL KALKAN (Edirne) — ... 
3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi 
Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Ver-
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gisi Kanunu, 1318 Sayılı Finansman Ka
nunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 
213 sayılı Vergi Usul Kanunu... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) 
— Sayın Başkan, bu kadar nasıl müsaa
de ediyorsunuz efendim? (SHP sıraların
dan gürültüler, «Anlaşılamadı;» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, sayın Bakan 
ve Komisyon anladılar, suali bitiriniz. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Efen
dim, zaten Komisyon katılmayacak!,. 

BAŞKAN — Katılmak meselesi ba
his mevzuu değil, soru cevaplandırılacak. 

ERDAL KALKAN Edirne) — ... 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu
lü Hakkında Kanun ve 492 sayılı Harç
lar Kanununda Değişiklikler Yapılması 
ve Bu Kanunlara Bazı Hükümler Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısının 32 nci 
maddesinin (b) fıkrası aynen şu şekilde... 

BAŞKAN — Efendim, kanun madde
sini daha önce bir sayfa olarak söyledi
niz, (b) fıkrasını da tekrar ediyorsunuz. 
Sayın Bakan ve Komisyon maddede ne 
yazıldığını okuyabilirler. Siz suali tevoiih 
edin lütfen. (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sa
yın Başkan, biraz müsamaha gösterin. 

ERDAL KALKAN (Edirne) — Böy
le müdahale ederlerse daha çok uzar. 

BAŞKAN — Siz devam edin; fakat 
o bendi tekrar etmenize gerek yok. Şu 
fıkradan, şunu soruyorum deyiniz lüt
fen. 

ERDAL KALKAN (Edirne) — Sa
yın Bakan anlayamayabilir de onun için 
izahatta bulunuyorum. 

BAŞKAN — Anlar efendim, anlar. 
ERDAL KALKAN (Edirne) — «b) 

Fondan yapılacak ihalelerde şartname 
hükümlerine uyulmaması halinde gelir 
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kaydedilecek teminatlar ile alınacak faiz, 
zam ve cezalardan» deniyor. 

Şimdi sorumu soruyorum... 
BAŞKAN — Lütfen; onu bekliyoruz. 

ERDAL KALKAN (Edirne) — Fona 
varidat sağlayacak kişilerle varidattan pay 
alacak kişiler aynı kamu görevlileridir. 
Bu tarife göre : 

a) Böylelikle, ceza teşvik edilmiyor 
mu? 

b) Gelecekte, eğer 32 nci madde bu 
haliyle geçerse ve ola ki, Anayasa Mah
kemesi de iptal etmezse, usulsüz ceza uy
gulaması gibi bir uygulama ile yurttaş 
karşı karşıya bırakılmış olmaz mı? 

Ayrıca, bu sonuç, devlet memurunun 
yolundan sapma tehlikesini gündeme ge
tirmez mil? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sorular bitmiştir. 
Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Değerli arkadaşlarımız bu ka
nun tasarısının ismini böyle açık açık ve 
uzun bir şekilde okudukça hep beraber 
ezberliyoruz. Sağ olsunlar, kendileri de 
ezberlemiş oluyorlar beraberce, vaktimi
zi müşterek harcıyoruz. Bu işlem oldu, 
bunu müteaddit defalar yaptı arkadaşla
rımız; ama, şimdi artık, karşılıklı sevgi, 
saygı anlayış çerçevesinin dışına çıkma
dan bu işi sürdürelim. (SHP sıralarından 
gürültüler) 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Sevgi saygı olmasın mı? 

ARİF SAĞ (Ankara) — Sevgi say
gıyla alakası yok; biz bu tasarının çıkma
sını istemiyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı ko
nuşmayalım. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Sayın Salih Sümer, kendi de
yimiyle, çok ağır »bir sual sordu. Bu ka
dar ağır suali hemen cevaplamak müm
kün değil; eğer müsaade ederse, yazılı 
cevap vereyim. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Söz
lü cevap verirseniz daha memnun olu
rum. 

MALlYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Çok ağır sordunuz, nasıl ce
vaplayacağım? 

Efendim, Salih Sümer sorduğu sual
de, «Bakanlık personeli arasında bir ay
rıcalık olacak mı? Memuflaır arasında bir 
huzursuzluk olacak mı?» diyorlar. Soru 
sahibi eğer madde metnini okursa, böyle 
bir sakıncanın, ayrıcalığın olmayacağım 
görecektir. 

Sayın Halil Çulhaoğlu'nun sualine, 
müsaade ederseniz cevap vermeyeceğim; 
madde ile ilgisi yok. 

Sayın Kâzım Özev, «Anayasa Mah
kemesi daha önce iptal etmişti; buna rağ
men böyle bir kanun hükmü getiriyor
sunuz, kanunda yeniden aynı şeyi ihdas 
ediyorsunuz. Bu, yemininize aykırı değil 
mi?» diyor. 

Yeminimize hiç aykırı değil. Biz, Ana
yasa Mahkemesinin işaret etmiş olduğu 
hususları düzenleyerek kanun metnini ye
niden tanzim ettik. Niçin yapıldığını da 
herhalde sayın soru sahibi dinlemiftir, 
uzun uzun izah etmeye çalıştım. 

«Devlet, ümitlerini bu vergi kanunun
dan elde edilecek gelirlere mi bağlamış
tır?» diyor. 

Hayır; ama, yapılacak olan faaliyetle
re katkısının olacağı muhakkaktır. 
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Sayın Fuat Erce tin, «Vergi daireleri
nin düzenlenmesinin bir termini var mı
dır? Kaç yılda modernleşeceği planlan
mıştır? Programları var mıdır?» diye sor
muşlardır. 

Biz, ilk yıl Ankara'daki vergi dairele
rinde bilgisayar uygulamasını başlattık. 
Geçen yıl istanbul'daki 32 vergi dairesin
de bilgisayar uygulaması başladı. Bu yıl 
itibariyle, 6 ilde 66 vergi dairesi bilgi
sayarla teçhiz edilmiştir. Belki 67 vilaye
timizde bugün itibariyle bilgisayar gerek
meyebilir; ama gelişen Türkiyemizde, tüm 
vilayetlerimizdeki vergi dairelerinin bilgi
sayarla çalışması programlanmıştır. Şu 
anda Ankara'da bir bilgisayar merkezi var
dır; istanbul ve' izmir'de bilgisayar böl
ge merkezleri vardır. Buna ilaveten, Orta 
Anadolu'da, Güney Anadolu'da, Doğu ye 
Güneydoğu Anadolu'da da bilgisayar mer
kezleri kurulması gerekmektedir. Kara
deniz'de bilgisayar merkezi kurulması ge
rekmektedir. Büyük bir süratle, bu eksifc-
Mklerimizi gidermeyi hedeflemiş vaziyet
teyiz. 

Gayet tabiî, şu hususu da unutmamak 
lazım: Özeliike bilgisayar meselesi, sürek
li alarak gelişen bir meseledir ve vergi 
mevzuatımızda da sürekli değişiklikler ol
maktadır. Biz bir taraftan bütün vilayet
lerimizde ve vergi dairelerimizde bu sis
temi kurmaya çalışırken, bir taraftan da, 
meydana gelen değişiklikleri programla
yacak ikmal programlarını da sürdürmek 
mecburiyetindeyiz. 

Sayın Mehmet Kahraman, «Vergi ko
nularının uygulanması, çağdaş yapıya 
ulaşması devletin temel görevleri değil 
midir, niçin bütçeden harcanıyor?» diye 
ifade ettiler. 

Aslında, kürsüde konuşmamı yapar
ken-belki o anda arkadaşımız salonda 
değildi- bu konuda çok geniş bir açıklama 
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yaptım. O açıklamam belki bir sayın ar
kadaşımız tarafından yanlış da anlaşıldı. 
Beş yıllık plan politikalarında, «Vergi ida
resinin reorganize edilmesi, otomasyonun 
artırılması, mevcut personel ile daha et
kili hizmet verilmesinin sağlanması» ifa
desi yer almaktadır. Ben bir taraftan 
planla ilgiyi kurmuştum diğer taraftan da 
bu planın emri olarak,«Bu sadece bir yıla 
münhasır bir olay değildir, özellik göste
ren bir hizmettir, süreklilik gösteren bir 
hizmettir, dolayısıyla yıllara sari bir ha
disedir ve Anayasanın 161 inci madde
sinin üçüncü fıkrası gereğince özel bir ka
nunla düzenleme yapılmasını gerektiren 
bir olaydır; o bakımdan bu yeniden kar
şınıza gelmektedir» demiştim; arkadaşı
mızın- belki o anda salonda bulunmadığıj 
içki- dikkatinden kaçmış. 

Memurların durumlarıyla ilgili ola
rak, genel personel politikalarımız mev
cuttur. iktidara geldiğimiz günden bu ya
na, yılda iki defa, personelin maaş kat
sayısı, yanödeme katsayısı, yakacak yar
dımı gibi hususları düzenliyoruz. Bu dü
zenlemeler, kanunların ve kanun hükmün
de kararnamelerin bize verdiği yetkiyle 
devam edecektir. 

Sayın Kırlı, «eğitim çalışması» ifa
desiyle, eğitim tesislerini bağdaştırdı ve 
«Buradan üst derece bürokratlar fayda
lanıyor, haksızlıklar var; acaba bu önle
nemez mi?» ifadesinde bulundu. Tabiî ki 
bu eğitim tesisleri, aslında Maliye ve 
Gümrük Bakalığı camiasında, eğitim hiz
metleri açısından en etkin kullanılan yer
lerdir. Harta, bu tesislerin kış süresince 
kullanıldığı bir gerçektir. Bu eğitim tesis
leri sadece vergi idaresiyle ilgili değil, 
Bakanlığın tüm bölümleriyle ilgili olarak 
eğitim programları yapmaktadır. Eğer 
böyle olmasaydı, biz iki sene içinde 60 
binin üzerinde personeli eğitmeye zaten 
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muvaffak olamazdık. Ayrıca, her vergi 
dairesinde bir eğitim salonunun, bir eği
tim odasının olmasına özen gösterilmek
tedir. Vergi memurları, bir taraftan iş
başında eğitime tabi tutulurken, bir ta
raftan da, gruplar halinde, vergi mevzua
tında ve genel olarak mevzuatta meyda
na gelen değişiklikler açısından eğitil
mektedirler. Bu eğitime, müdürler dahil
dirler. 

Yine, arkadaşımızın sorduğu sual için
de yer alan, «Bu fondan, acaba bu eğitim 
merkezilerine para harcanmış mıdır?» 
konusuna cevabım, «kesinlikle bayır» dır. 

Musa Gökbel arkadaşımızın «Bakan 
da fondan para alacak mı?» sualini mü
saade ederse biraz teessüfle karşılıyorum. 
Bu fondan, Bakanlığımızda genel müdür 
yardımcısı seviyesi üzerinde çalışan ar
kadaşlarımıza para verlmeırnektedir. 

GÖkbel arkadaşımız sualinin bir baş
ka bölümünde, «Acaba bu, binde 5'lerle, 
yüzde 5'lerte Meclis denetiminden mi 
kaçırılıyor?» diyor. 

Arkadaşımız herhalde benim kürsü
deki konuşmamı pek dikkatli izleyeme
di; çünkü, orada 'açıkladım; Anayasa 
Mahkemesinin takıldığı hususlardan bir 
tanesiydi, denetim, eski haliyle, Maliye 
Bakanlığı, Başbakanlık ve Sayıştaydan 
birer temsilcinin mjeydana getireceği ko
misyon tarafından yapılıyordu; ama bu 
yeni haliyle, denetim, Sayıştaya aittir 
ve Sayıştay, kanunu gereği denetimlerini 
Meclis adına yapmaktadır. Dolayısıyla 
bu fonun Meclisten kaçırılması gibi bir 
(hâdise kesin olarak söz konusu değildir. 

Sayın Orhan Veli Yıldırım, değişik 
teklifler getirdi, «... bu teklifler acaba 
bu fona kaynak olamaz mı?» diye sor
du, cevabımı: Hayır!... 
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Sayın Tahir Kose'nin «Niçin bütçe
de değil?» sualine, biraz önce cevap ver
diğim için tekrar cevap arz etmek iste
miyorum.» 

«Cezai müeyyide yok mu?» sualinin 
cevabı ise, Meclis adına Sayıştayın de
netliyor olmasıdır. Sayıştay denetlendi
ğinde, bu fonda bir uygunsuzluk, bir 
yanlışlık görürse, kanunlar çerçevesinde 
tabiî ki cezalar uygulanır. 

Sayın Rıza Yılmaz «Ne kadar para 
toplandı?» diye sordular. Bu fonda 1986 
yılında 37 milyar 426 milyon lira, 1987 
yılında ise 76 milyar 806 milyon lira 
para toplanmış. Küsuratlarını söylemi
yorum. Eğer, Sayın Rıza Yılımaz'ın, har
camalarla ilgili detaylı bilgi istemek ar
zusu varsa, suaEnin geri kalan kısımla-
rıyla beraber topluca kendilerine yazılı 
olarak takdim edeyim. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Teşek
kür ederim. 

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

Sayın Veli Aksoy, «Belirgin fark var 
mı?» diye sordular. Daha önce de ifa
de ettim; farklar vardır ve Anayasa 
Mahkemesinin itiraz ettiği hususlardır. 
Yeni düzenleme ile bu hususlar gideril
miştir. 

«Niye beklenmedi?» dediler, 12 Ma
yısta bitecek. O tarihten sonra getirsek, 
Meclis tatil olacak; halbuki biz bu fo
nun çalışmasını, yeniden işlerlik kazan
masını ve vergi idaresinin, gelir idare
sinin kendisinden beklenen hizmetleri 
eksiksiz yapmasını arzu ediyoruz. İşte 
şimdi fırsattır, vergi kanunları gelmiştir, 
bu kanunlarla ilgili olarak bu fon yeni
den takdim edilmektedir. 

Ceza konusuna gelince: Arkadaşları
mız dikkatli okurlarsa, müteahhitlere 
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ihale ettiğimiz işlerle' ilgili olarak, taah
hütlerin yerine getirilmemesi halinde ke
silecek cezalardır. Cezaları, bu fondan 
para alacak kimseler kesmeyecektir. Do
layısıyla, cezayı kesmenle bu fonda biri
kecek paraları alan kimseler arasında bir 
menfaat (ilişkisinin kurulması mümkün 
değildir. Ayrıca, bu bir vergi cezaisi de
ğildir, vatandaşın sırtına getirilmiş bir 
yük değildir; ama, arkadaşımız madde
yi biraz dikkatli okusaydı, ıbu sualleri 
mutlaka sormayacaktı, öyle inanıyorum. 

Erdal Kalfcan'ın da gene, «Ceza teş
vik edilmiyor mu?» suali oldu; ama bu
nun içinde ceza hâdisesi farklı yerde. 
Gene, «Devlet memurunu yoldan çılkart-
maya yarayacak bir usul mü getiriyo
ruz, bu hâdise buna sebep olmayacak 
mı?» diye sordular. 

Cevabım, «ke'sinliıkle hayır» olacak
tır. Devlet memuruna biz her zaman 
için güveniyoruz. Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı mensuplarına, gelir idaresi 
mensuplarının tümüne bizim güvenimiz 
sonsuzdur.. Onların yanlış yollara sap
maları, kanaatimce mümkün değildir. 

Arz ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 

Bakan. 
Görüşülmekte olan madde üzerinde 

verilmiş önergeler vardır; veriliş sırası
na göre okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa, 
Görüşülmekte olan 19 sıra sayılı ya

sa tasarısının 32 nci maddesinin tasarı 
metninden çıkarılmasını saygılarımızla 
arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Ali Uyar 
Hatay 

Fuat Erçetin 
Edirne 
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İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 19 sıra sayılı ya

sa tasarısının 32 nci maddesinin 5 numa
ralı bendinin madde metninden çıkarıl
masını saygılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Ali Uyar 
Hatay 

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 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 Değişiklik 
Yapılması ve Bu Kanunlara Bazı Hü
kümler Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısının yeni 32 nci maddesinin 1 numa
ralı fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

İsmail Köse 
Erzurum 
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Lâtif Sakıcı 
Muğla 

Fuat Kılcı 
izmir 

Ömer Barutçu 
Zonguldak 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

M. Abdurrezak Geylan 
Siirt 

Mehmet Tahir Şaşmaz 
Elazığ 

Ek Madde 13. — 1. Vergi Kanun
larının uygulanması, gelir idare vergisi
nin çağdaş bir yapıya kavuşturulması, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler 
Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teş
kilatının geliştirilmesi, modernleştirilme
si ve Maliye ve Gümrük Bakanlığı per
sonelinin. daha etkin ve verimli çalıştırıl
masını sağlamak gayesiyle kamu banka
ları nezdinde «Gelir İdaresini Geliştirme 
Fonu» kurulmuştur. 

Gerekçe : «Ziraat Bankası» ibaresi, 
«Kamu bankaları» olarak değiştirilmiş
tir. 

Türkiye Büyük Millet Mieclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Eğitim, Gençlik, 
Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin 
İhdası ile 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 Hü
kümler Eklenmesine Dair Kanun Tasa

rısının yeni 32 nci maddesinin 4 No. lu 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

İsıma! Köse 
Erzurum 

Lâtif Sakıcı 
Muğla 

Fuat Kıla 
İzmir 

Ömer Barutçu 
Zonguldak 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

M. Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

Mehmet Tahir Şaşmaz 
Elazığ 

4. Balkanlar Kurulu : 
a) Maliye ve Gümrük Bakanlığı

nın yurt dışı kadrolarında bulunan per
soneli dışında kalan personeline (Söz
leşmeli personel dahil) en yüksek Dev
let memuru aylığının (ek gösterge dahil) 
yüzde 40'ını geçmeyecek şekilde ek öde
me yaptırmaya; 

b) Gelirler Genel Müdürlüğü mer
kez ve taşra teşkilatında çalışan (Söz
leşmeli olarak istihdam edilenler dahil) 
personelle, normal mesai gün ve saatleri 
dahilinde daire dışında yapılan çalışma
larda, aylık toplam 100 saati geçmemek 
üzere, dışarıda geçirilen her bir saat için, 
karşılığı genel bütçeden ödenen fazla 
mesaî ücreti esas alınmak suretiyle, bu 
ücretin bir katını aşmayacak şekilde öde
me yaptırmaya; 

c) Vergi incelemesine yetkili perso
nel ile Gelirler Genel Müdürlüğünün 
merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılan 
personele, bütçe kanunları uyarınca yap-
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tırıllan fazla mesaiye ilave olarak, ayda 
100 saati aşmayacak şekilde yaptırılacak 
ek fazla mesai karşılığında, fazla mesa
inin yaptırıldığı saatler, çalışma mahal
leri, çalışmaların resmî tatil ve bayram 
günlerinde yaptırılması gibi hususlar dik
kate alınmak suretiyle, genel bütçeden 
ödenen fazla mesai ücretinin beş katım 
aşmayacak şekilde, saat başına farklı faz
la mesai ücreti tespitine, 

Yetkilidir. 
Ek ödemelerde 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun aylıklara 'ilişkin. 
hükümleri uygulanır. 

Türkiye Büyük Millet Mföclisi 
'Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, Eğitim, Gençlik, 
Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İh
dası ille 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim 
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
ması ve Bu Kanunlara Bazı Hükümler 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 
32 neti maddesinin (2) numaralı fıkrası
nın aşağıdaki şekilde değiştiriılmesini arz 
ve teklif ederiz, 

Lâtif Sakıcı 
Muğla 

Fuat Kılcı 
İzmıir 

Ömer Barutçu 
Zonguldak 

Erfcekin Durutürk 
İsparta 

Mehmet Tahir Şaşmaz 
Elazığ 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

M, Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

2. Bu fonun kaynakları : 
a) Her yıl tahsil edilen toplam ver

gi gelirlerinin bir yıl evvelki toplam ver
gi gelirlerine ulaşıncaya kadarki kısmının 
'% 05'i ('binde' beş) ile 'bir yıl evvelki 
vergi tahsilatını aşan vergi gelirlerinin 
% 1'inden; 

•b) Fondan yapılacak ihalelerde şart
name hükümlerine uyulmaması halinde 
gelir kaydedilecek teminatlar ile alına
cak faiz, zam ve cezalardan; 

c) Vergi dlenetim ve yoklamaları sı
rasında Fondan harcama yapılmak sure
tiyle satın alınan malların satışından el
de edilen hâsılattan; 

d) Fondan yapılacak ihalelerde para 
karşılığı verilecek ihale şartnamelerinden 
elde edilecek gelirlerden; 

e) Faiz gelirlerinden, 
Meydana gelir. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Mer

kez Saymanlığı, her ay tahsil edilen ver
gi gelirlerinin bir evvelki yıl toplam ver
gi tahsilat tutarına ulaşıncaya kadar 
'% 05 (binde beş)'ini; toplam vergi tah
silatının bir evvelki yıl toplam tahsilatı
nı aşması halinde, aşan kısmından her 
ay '% l'inıi, tahsil edildiği ayı takip eden 
ay içerisinde doğrudan kamu bankala
rındaki Fon hesabına gönderir. 

TBMM Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 

32 nci maddesine bağlı ek 13 üncü mad
denin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif edieriz. 

Fuat Erçettin 
Edirne 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

İbrahim Tez 
Ankara 
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GünCş Gürseler 
Tekirdağ 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

2. Bu Fon'un kaynakları: 
a) Her yıl tahsil edilen toplam ver

gi gelirlerinin bir yıl evvelki toplam ver
gi gelirlerine ulaşıncaya kadarki kısmı
nın % 05'i (»binde 'beş) ile bir yıl evvel
ki vergi tahsilatını iaşan vergi gelirlerinin 
% Tinden; 

b) Fon'dan yapılacak ihalelerde şart
name hükümlerine uyulmaması halinde 
gelir kaydedilecek teminatlar ile alına
cak faiz, zam ve cezalardan; 

c) Vergi denetim ve yoklamaları sı
rasında Fon'dan harcama yapılmak su
retiyle satın alınan malların satışından 
elde ©dilen hâsılattan; 

d) Fon'dan yapılacak ihalelerde pa
ra karşılığı verilecek ihale şartnamelerin
den elde edilecek gelirlerden; 

e) Faiz gelirlerinden, 
Meydana gelir. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Merkez 

Saymanlığı, her ay tahsil edilen vergi ge
lirlerinin bir evvelki yıl toplam vergi tah
silat tutarına ulaşıncaya kadar % 05 (bin
de beş)'ini; toplam vergi tahsilatının bir 
evvelki yıl toplam tahsilatını aşması ha
linde, aşan kısmından her ay % 2'sini 
tahsil edildiği ayı takip eden ay içerisin
de doğrudan Ziraat Bankasındaki Fon 
hesaJbına gönderir. 

3. Bu Fon: 
a) Vergi İdaresinin, Vergi Denetim 

Birimlerinin ve Defterdarlıkların reorga-
nize edilmesi ve otomasyonunun artırıla
rak mevcut personel ile daha etkili hiz
met verebilmelerini temin gayesi ile Ge
lirler Genel Müdürlüğünce bina yapımı 
mı için arsa satın alınması, bina yapımı, 
tamamlanmış veya inşaat halinde bina 
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satın alınması, bina kiralanması, onarım 
ve tefrişi, taşıt ve demirbaş alımı ve kira
lanması ile bunların bakım ve onarımı, 
otomasyonu, eğitim, uygulama, tanıtma 
çalışmaları gibi hizmetlerin gerektirdiği 
giderler ile vergi inceleme ve yoklama 
faaliyetleri sırasında yapılacak harcama
larda; 

«b) Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
personeline, görevleri nedeniyle ve da
ha verimli çalıştırılmasını sağlamak ga
yesi ile yapılacak ek ödemeler ile vergi 
uygulamasında görevli gelir idaresi per
soneline, vergi incelemesinde görevli per
sonele ve Fon'un kullanılmasına ilişkin 
hizmetlerde görevlendirilen personele faz
la mesiai ve yolluk ödenmesinde, 

Kullanılır. 
4. Bakanlar Kurulu: 
a) Maliye ve Gümrük Bakanlığının 

yurt dışı kadrolarında bulunan personeli 
dışında kalan personeline (sözleşmeli per
sonel dahil) en yüksek Devlet memuru 
aylığının (ek göstergesi dahil) yüzde 35 
(yüzde otuz)beş)':ini geçmeyecek şekilde 
ek ödeme yaptırmaya; 

b) Gelirler Genel Müdürlüğü mer
kez ve taşra teşkilatında çalışan (sözleş
meli olarak istihdam edilenler dahil) 
personele, normal mesai gün ve saatleri 
dahilinde, daire dışında yapılan çalışma
larda, aylık toplam 70 saati geçmemek 
üzere, dışarıda geçirilen her bir saat için, 
karşılığı genel bütçeden ödenen fazla 
mesai ücreti esas alınmak suretiyle, bu 
ücretin yüzde 75'ini aşmayacak şekilde 
ödeme yaptırmaya; 

c) Vergi incelemesine yetkili perso
nel ile Gelirler Genel Müdürlüğü merkez 
ve taşra teşkilatında çalıştırılan persone
le, bütçe kanunları uyarınca yaptırılan 
fazla mesaiye ilave olarak, ayda 80 saati 
aşmayacak şekilde yaptırılacak ek fazla 



T. B. M. M. B : 40 23 . 3 . 1988 0 : 1 

mesai karşılığında, fazla mesainin yaptı
rıldığı saatler, çalışma mahalleri, çalış
maların resmî tatil ve bayram günlerinde 
yaptırılması gibi hususlar dikkatte alın-
m'ak suretiyle. Genel Bütçeden ödenen 
fazla mesai ücretinin beş katini'aşmaya
cak şekilde, saat başına farklı fazla mesai 
ücreti tespitine, 

Yetkilidir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 

32 nci maddesine bağlı ek 13 üncü mad
denin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Turhan Hırfanoğiu 
Hatay 

Fuat Erçetin 
Edirne 

İbrahim Tez 
Ankara 

Güneş Gürsel er 
Tekirdağ 

Öner Miski 
Hatay 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

2. Bu Fonun kaynakları : 
a) Her yıl tahsil edilen toplam ver

gi gelirlerinin bir yıl evvelki toplam vergi 
gelirlerine ulaşıncaya kadarki kısmının 
% 05'i (binde beş) ile 'bir yıl evvelki vere-
gi tahsilatını aşan vergi gelirlerinin % 
Tinden; 

b) Fondan yapılacak ihalelerde şart
name hükümlerine uyulmaması halinde-
gelir kaydedilecek teminatlar ile alınacak 
faiz, zam ve cezalardan; 

c) Vergi denetim ve yoklamaları sı
rasında Fondan harcama yapılmak sure
tiyle satın alınan malların satışından el
de edilen hâsılattan; 

d) Fondan yapılacak ihalelerde para 
karşılığı verilecek ihale şartnamelerinden 
elde edilecek gelirlerden; 

e) Faiz gelirlerinden, 
Meydana gelir. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Merkez 

Saymanlığı, her ay tahsil edilen vergi ge
lirlerinin bir evvelki yıl toplam vergi tah
silat tutarına ulaşıncaya kadar % 05 
(binde beş)ini; toplam vergi tahsilatının 
bir evvelki yıl toplam tahsilatını aşması 
halinde, aşan kısmından her ay % 05'ini, 
tahsil edildiği ayı takip eden ay içerisin
de doğrudan kamu bankalarındaki Fon 
hesabına gönderir. 

3. Bu Fon : 
a) Vergi İdaresinin, Vergi Denetim 

Birimlerinin ve Defterdarlıkların reorga-
nize edilmesi ve otomasyonunun artırıla
rak mevcut personel ile daha etkili hiz
met verebilmelerini temin gayesiyle Ge
lirler Genel Müdürlüğünce bina yapımı 
için arsa satın alınması, bina yapımı, ta
mamlanmış veya inşaat halinde bina sa
tın alınması, bina kiralanması, onarım ve 
tefrişi, taşıt ve demirbaş alımı ve kiralan
ması ile bunların onarımı, otomasyon, 
eğitim, uygulama, tanıtma çalışmaları gi
bi hizmetlerin gerektirdiği giderler ile ver
gi inceleme ve yoklama faaliyetleri sıra
sında yapılacak harcamalarda; 

b) Maliye ve Gümrük Bakanlığı per
soneline, görevleri nedeniyle ve daha ve
rimli çalıştırılmalarını sağlamak gayesiy
le yapılacak ek ödemeler ile vergi uygula
masında görevli gelir idaresi personeline, 
vergi incelemesinde görevli personele ve 
Fonun kullanılmasına ilişkin hizmetlerde 
görevlendirilen personele fazla mesai ve 
yolluk ödenmesinde, 

Kullanılır. 
4. Bakanlar Kurulu : 
a) Maliye ve Gümrük Bakanlığının 

yurt dışı kadrolarında bulunan personeli 
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dışında kalan personeline (sözleşmeli per
sonel dahil) en yüksek Devlet memuru 
aylığının (ek gösterge dahil) % 25 (Yüz
de yirmibeş) ini geçmeyecek şekilde ek 
ödeme yaptırmaya; 

b) Gelirler Genel Müdürlüğü mer
kez ve taşra teşkilatında çalışan (sözleş
meli olarak istihdam edilenler dahil) 
personele, normal mesai gün ve saatleri 
dahilinde, daire dışında yapılan çalışma
larda, aylık toplam 90 saati geçmemek 
üzere, dışarıda geçirilen her bir saat için, 
karşılığı genel bütçeden ödenen fazla me
sai ücreti esas alınmak suretiyle, bu üc
retin bir katını aşmayacak şekilde ödeme 
yaptırmaya; 

c) Vergi incelemesine yetkili personel 
ile Gelirler Genel Müdürlüğü merkez ve 
taşra teşkilatında çalıştırılan personele, 
bütçe kanunları uyarınca yaptırılan fazla 
mesaiye ilave olarak, ayda 90 saati aşma
yacak şekilde yaptırılacak ek fazla mesai 
ikarşılığında, fazla mesainin yaptırıldığı 
saatler, çalışma mahalleri, çalışmaların 
resmî tatil ve bayram günlerinde yaptırıl
ması gibi hususlar dikkate alınmak sure
tiyle, Genel Bütçeden ödenen fazla mesai 
ücretinin beş katını aşmayacak şekilde, 
saat 'başına farklı fazla mesai ücreti tes
pitine, 

Yetkilidir. 
Ek ödemelerde 657 sayılı Devlet Ma

murları Kanununun aylıklara ilişkin hü
kümleri uygulanır. 

5. Bu Fondan yapılacak harcamalar 
1050, 2886 sayılı kanunlar ile 233 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname hükümle
ri ve 832 sayılı Kanunun 30 - 37 nci mad
delerinde yer alan vize hükümlerine tabi 
olmadan yapılır. 

Bu Fonun kullanılma usul ve esasları 
ile Fona ilişkin diğer usul ve esaslar Ma
liye ve Gümrük Bakanlığınca çıkarılacak 
bir yönetmelikle belirlenir, 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 213 sayılı Vergi 
Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Ala
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
ve 492 sayılı Harçlar Kanununda Deği
şiklikler Yapılması ve Bu Kanunlara Ba
zı Hükümler Eklenmesine Dair Tasarının 
29 uncu maddesinin 32 nci madde olarak 
değiştirilmiş bulunan ve Komisyonda ay
nen kabul edilen ek 13 üncü maddenin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif 
ederiz. 

MADDE 32. — 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununa aşağıdaki ek 13 üncü madde 
eklenmiştir. 

«Gelir İdaresini Geliştirme Fonu 
EK MADDE 13. — 1. Vergi Kanun

larının uygulanması, Gelir İdaresinin çağ
daş bir yapıya kavuşturulması, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Mü
dürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatının ge
liştirilmesi, modernleştirilmesi ve Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı personelinin daha 
etkin ve verimli çalıştırılmasını sağlamak 
gayesiyle Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası nezdinde «Gelir İdaresini Geliş
tirme Fonu» kurulmuştur. 

2. Bu Fonun kaynaklan : 

a) Her yıl tahsil edilen toplam ver
gi gelirlerinin bir yıl evvelki toplam vergi 
gelirlerine ulaşıncaya kadarki kısmının 
% 0.5'i (binde beş) ile bir yıl evvelki 
vergi tahsilatını aşan vergi gelirlerinin % 
Tinden; 

b) Fondan yapılacak ihalelerde şart
name hükümlerine uyulmaması halinde 
gelir kaydedilecek teminatlar ile alınacak 
faiz, zam ve cezalardan; 

c) Vergi denetim ve yoklamaları sı
rasında fondan harcama yapılmak sure
tiyle satın alınan malların satışından elde 
edilen hâsılattan; 
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d) Fondan yapılacak ihalelerde para 
karşılığı verilecek ihale şartnamelerinden 
elde edilecek gelirlerden; 

e) Faiz gelirlerinden, 
Meydana gelir. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Merkez 

Saymanlığı, her ay tahsil edilen vergi ge
lirlerinin bir evvelki yıl toplam vergi tah
silat tutarına ulaşıncaya kadar % 0.5 (bin
de beş) ini; toplam vergi tahsilatının bir 
evvelki yıl toplam tahsilatını aşması ha
linde, aşan kısmından her ay için yüzde 
l'ini, tahsil edildiği ayı takip eden ay içe
risinde doğrudan T. C. Ziraat Bankasın
daki Fon hesabına gönderir. 

3. Bu Fon : 
a) -Vergi İdaresinin, Vergi Denetim 

Birimlerinin ve defterdarlıkların reorga-
riize edilmesi ve otomasyonunun artırıla
rak mevcut personel ile daha etkili hiz
met verebilmelerini temin gayesiyle Ge
lirler Genel Müdürlüğünce bina yapımı 
için arsa satın alınması, bina yapımı, ta
mamlanmış veya inşaat halinde bina sa
tın alınması, bina kiralanması, onarım ve 
tefrişi, taşıt ve demirbaş alımı ve kiralan
ması ile bunların bakım ve onarımı, oto
masyon, eğitim, uygulama, tanıtma çalış
maları gibi hizmetlerin gerektirdiği gider
ler ile vergi inceleme ve yoklama faaliyet
leri sırasında yapılacak harcamalar ile, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Ge
nel Müdürlüğüne bağlı Merkez ve taşra 
teşkilatında çalışanlar arasında sosyal 
adaleti sağlamak açısından, hiçbir ayırım 
yapmaksızın, çalışanlara lojman yapılma
sı veya kiralanması ve kura ile tahsisin 
yaptırılması gibi harcamaları da içermek
tedir. (Sözleşmeli personel hariç) 

'b) Maliye ve Gümrük Bakanlığı per
soneline, görevleri nedeniyle ve daha ve
rimli çalıştırılmalarını sağlamak gayesiy
le yapılacak ek ödemeler ile vergi uygu

lamasında görevli gelir idaresi personeli
ne, vergi incelemesinde görevli personele 
ve Fonun kullanılmasına ilişkin hizmet
lerle görevlendirilen personele fazla me
sai ve yolluk ödenmesinde, 

Kullanılır. 
4. Bakanlar Kurulu : 
a) Maliye ve Gümrük Bakanlığının 

yurt dışı .kadrolarında bulunan personeli 
dışında kalan personeline (sözleşmeli per
sonel dahil) en yüksek Devlet memuru 
aylığının (ek gösterge dahil) % 30 (yüzde 
otuz) unu geçmeyecek şekilde ek ödeme 
yaptırmaya; 

b) Gelirler Genel Müdürlüğü mer
kez ve taşra teşkilatında çalışan (sözleş
meli olarak istihdam edilenler dahil) per
sonele, normal mesai gün ve saatleri da
hilinde, daire dışında yapılan çalışmalar
da, aylık toplam 70 saati geçmemek üze
re, dışarıda geçirilen her bir saat için, 
karşılığı genel bütçeden ödenen fazla me
sai ücreti esas alınmak suretiyle, bu üc
retin bir katını aşmayacak şekilde ödeme 
yaptırmaya; 

c) Vergi incelemesine yetkili perso
nel ile Gelirler Genel Müdürlüğü merkez 
ve taşra teşkilatında çalıştırılan personele, 
bütçe kanunları uyarınca yaptırılan fazla 
mesaiye ilave olarak, ayda 70 saati aş
mayacak şekilde yaptırılacak ek fazla 
mesai karşılığında, fazla mesainin yaptı
rıldığı saatler, çalışma mahalleri, çalışma
ların resmî tatil ve bayram günlerinde 
yaptırılması gibi hususlar dikkate alın
mak suretiyle, Genel Bütçeden ödenen 
fazla mesai ücretinin beş katını aşmaya
cak şekilde, saat başına farklı fazla me
sai ücreti tespitine, 

Yetkilidir. 
Ek ödemelerde 657 sayılı Devlet Me

murları Kanununun aylıklara ilişkin hü
kümleri uygulanır. 
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5. Bu Fondan yapılacak harcamalar 
1050, 2886 sayılı kanunlar ile 233 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname hüküm
leri ve 832 sayılı Kanunun 30-37 nci 
maddelerinde yer alan vize hükümlerine 
tabi olmadan yapılır. 

Bu Fonun kullanılma usul ve esasları 
ile Fona ilişkin diğer usul ve esaslar Ma
liye ve Gümrük Bakanlığınca çıkarılacak 
bir yönetmelikle belirlenir». 

Tufan Doğu 
Muğla 

İbrahim Tez 
Ankara 

Zeki Ünal 
Eskişehir 

Mustafa Çakır 
Giresun 

A. Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Eşref Erdem 
Ankara 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununu ve 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka
nun ve 492 sayılı Harçlar Kanununda 
Değişiklikler Yapılması ve Bu Kanunlara 
Bazı Hükümler Eklenmesine Dair Tasarı
nın 32 nci maddesinin 2 nci fıkrasının 
ı(a) bendinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini teklif ederiz. 

a) Her yıl tahsil edilen toplam ver
gi gelirlerinin bir yıl evvelki toplam yergi 
gelirlerine ulaşıncaya kadarki kısmının 
% 0.5'i (binde beş) ile bir yıl evvelki ver
gi tahsilatını aşan vergi gelirlerinin % 
5'inden; 

Esrem Erdem 
Ankara 

Zeki Ünal 
Eskişehir 

İbrahim Tez 
Ankara 

A. Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Mustafa Çakır 
Giresun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, 213 sayılı Vergi 
Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Ala
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
ve 492 sayılı Harçlar Kanununda Deği
şiklikler Yapılması ve Bu Kanunlara Ba
zı Hükümler Eklenmesine Dair Tasarının 
32 nci maddesinin 2 nci fıkrasının (a) 
bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni teklif ederiz. 

a) Her yıl tahsil edilen toplam vergi 
gelirlerinin bir yıl evvelki toplam vergi 
gelirlerine ulaşıncaya kadarki kısmının 
% Q.50'i (binde elli) ile bir yıl evvelki ver
gi tahsilatını aşan vergi gelirlerinin % 
Tinden; 

Eşref Erdem 
Ankara 

Zeki Ünal 
Eskişehir 

Haydar Erdoğan 
İstanbul 

İbrahim Tez 
Ankara 

Mustafa Çakır 
Giresun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, 213 sayılı Vergi 
Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Ala
caklarını Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
ve 492 sayılı Harçlar Kanununda Deği-
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siklikler Yapılması ve Bu Kanunlara Ba
zı Hükümler Eklenmesine Dair Tasarının 
32 noi maddesinin 4 üncü fıkrasının (a) 
bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni teklif ederiz. 

a) Maliye ve Gümrük Bakanlığının 
yurt dışı kadrolarında bulunan personeli 
dışında kalan personeline (sözleşmeli per
sonel hariç) en yüksek Devlet memuru 
aylığının (ek gösterge dahil) % 50 (yüz
de elli) sini geçmeyecek şekilde ek ödeme 
yaptırmaya; 

Tufan Doğu 
Muğla 

Zeki Ünal 
Eskişehir 

İbrahim Tez 
Ankara 

A. Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, 213 sayılı Vergi 
Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Ala
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
ve 492 sayılı Harçlar Kanununda Deği
şiklikler Yapılması ve Bu Kanunlara Ba
zı Hükümler Eklenmesine Dair Tasarı
nın 32 nci maddesinin 4 üncü fıkrasının 
(b) ve (c) bentlerinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini teklif ederiz. 

b) Gelirler Genel Müdürlüğü Mer
kez ve taşra teşkilatında çalışan, (sözleş
meli olarak istihdam edilenler hariç) per
sonele, normal mesai gün ve saatleri da
hilinde, daire dışında yapılan çalışmalar
da, aylık toplam 70 saati geçmemek üze
re, dışarıda geçirilen her bir saat için, 
karşılığı genel bütçeden ödenen fazla me
sai ücreti esas alınmak suretiyle, bu üc

retin bir katını aşmayacak şekilde ödeme 
yaptırmaya; 

c) Vergi incelemesine yetkili perso
nel ile Gelirler Genel Müdürlüğü Merkez 
ve taşra teşkilatında çalıştırılan personele, 
Bütçe Kanunları uyarınca yaptırılan faz
la mesaiye ilave olarak, ayda 70 saati aş
mayacak şekilde yaptırılacak ek fazla 
mesai karşılığında, fazla mesainin yaptı
rıldığı saatler, çalışma mahalleri, çalışma
ların resmî tatil ve bayram günlerinde 
yaptırılması gibi hususlar dikkate alınmak 
suretiyle, Genel Bütçeden ödenen fazla 
mesai ücretinin iki katını aşmayacak şe
kilde, saat başına farklı fazla mesai üc
reti tespitine, 

Tufan Doğu 
Muğla 

Zeki Ünal 
Eskişehir 

A. Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Eşref Erdem 
Ankara 

İbrahim Tez 
Ankara 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, 213 sayılı Vergi 
Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Ala
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
ve 492 sayılı Harçlar Kanununda Deği
şiklikler Yapılması ve Bu Kanunlara Ba
zı Hükümler Eklenmesine Dair Tasarının 
32 nci maddesinin 2 nci fıkrasının (b) 
bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
teklif ederiz. 

b) Fondan yapılacak ihalelerde şart
name hükümlerine uyulmaması halinde 
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gelir kaydedilecek teminatlar ile alınacak 
faiz ve cezalardan; 

Eşref Erdem 
Ankara 

A. Haydar Erdoğan 
istanbul 

Zeki Ünal 
Eskişehir 

İbrahim Tez 
Ankara 

Mustafa Çakır 
Giresun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, 213 sayılı Vergi 
Usul Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacak
larının Ta'hsil Usulü Hakkında Kanun 
ve 492 sayılı Harçlar Kanununda Deği
şiklikler Yapılması ve Bu Kanunlara Ba
zı Hükümler Eklenmesine Dair Tasarının 
32 nci maddesinin 4 üncü fıkrasının (c) 
bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
teklif ederiz. 

c) Vergi incelemesine yetkili personel 
ile Gelirler Genel Müdürlüğü merkez ve 
taşra teşkilatında çalıştırılan personele, 
bütçe kanunları uyarınca yaptırılan fazla 
mesaiye ilave olarak, ayda 90 saati aşma
yacak şeikilde yaptırılacak ek fazla mesai 
karşılığında, fazla mesainin yaptırıldığı ( 

saatler, çalışma mahalleri, çalışmaların 
resmî tatil ve bayram günlerinde yaptırıl
ması gibi hususlar dikkate alınmak sure
tiyle, genel bütçeden ödenen fazla mesai 
ücretinin iki katını aşmayacak şekilde, 
saat başına farklı fazla mesai ücreti tes
pitine, 

Zelki Ünal 
Eskişehir 

Tufan Doğan 
Muğla 
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A. Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Eşref Erdem 
Ankara 

ibrahim Tez 
Ankara 

Mustafa Çakır 
Giresun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, 213 sayılı Vergi 
Usul Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacak
larının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 
492 sayılı Harçlar Kanununda Değişik
likler Yapılması ve Bu Kanunlara Bazı 
Hükümler Eklenmesine Dair Tasarının 32 
nci maddesinin 3 üncü fıkrasının (a) ben
dinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
teklif ederiz. 

«a) Vergi idaresinin, Vergi Denetim 
Birimlerinin ve Defterdarlıklarının reor-
gan'ize edilmesi ve otomasyonunun artırı
larak, mevcut personel ile daha etkili hiz
met verebilmelerini temin gayesiyle Ge
lirler Genel Müdürlüğünce bina yapımı 
için arsa satın alınması, bina yapımı, ta
mamlanmış veya inşaat halinde bina sa
tın alınması, bina kiralanması, onarım 
ve teMşi, taşıt ve demirbaş alımı ve ki
ralanması ile bunların bakım ve onarımı, 
otomasyon, eğitim, sağlık, uygulama, ta
nıtma çalışmaları gibi hizmetlerin gerek
tirdiği giderler ile vergi inceleme ve yok
lama faaliyetleri sırasında yapılacak har
camalar ile, Maliye ve Gümrük Bakan
lığı Gelirler Genel Müdürlüğüne bağlı 
merkez ve taşra teşkilatında çalışanlar 
arasında sosyal adaleti sağlamak açısın
dan, hiçbir ayırım yapmaksızın, çalışan
lara lojman yapılması ve kiralanması ve 
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kura ile tahsis yaptırılması gibi harcama
ları da içermektedir. (Sözleşmeli personel 
hariç); 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 
Zeki Ünal 
Eskişehir 

Kenan Sönmez 
İstanbul 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Mustafa Çakır 
Giresun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, 213 sayılı Vergi 
Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Ala
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
ve 492 sayılı Harçlar Kanununda Deği
şiklikler Yapılması ve Bu Kanunlara Bazı 
Hükümler Eklenmesine Dair Tasarının 
32 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının (a) 
bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni teklif ederiz. 

a) Vergi İdaresinin, Vergi Denetim 
Birimlerinin ve Defterdarlıkların reorga-
riize edilmesi ve otomasyonunun artırıla
rak mevcut personel ile daha etkili hiz
met verebilmelerini temin gayesiyle Ge
lirler Genel Müdürlüğünce bina yapımı 
için arsa satın alınması, bina yapımı, il
gili park ve bahçe tanzimi, tamamlanmış 
veya inşaat halinde bina satın alınması, 
bina kiralanması, onarım ve tefrişi, taşıt 
ve demirbaş alımı ve kiralanması ile bun
ların bakım ve onarımı, otomasyon, eği
tim, uygulama, tanıtma çalışmaları gibi 
hizmetlerin gerektirdiği giderler ile vergi 
inceleme ve yoklama faaliyetleri sırasın
da yapılacak harcamalar ile Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Mü
dürlüğüne bağlı Merkez ve taşra teşkila-
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tında çalışanlar arasında sosyal adaleti 
sağlamak açısından hiçbir ayırım yap
maksızın çalışanlara lojman yapılması ve
ya kiralanması ve kura ile tahsisisin yap
tırılması gibi harcamaları da içermekte
dir. (Sözleşmeli personel hariç); 

Kâmil Ateşoğulları 
Ankara 

Kenan Sönmez 
İstanbul 

Mustafa Çakır 
Giresun 

Zeki Ünal 
Eskişehir 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, 213 sayılı Vergi 
Usul Kanunu ye 6183 sayılı Amme Ala
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
ve 492 sayılı Harçlar Kanununda Deği
şiklikler Yapılması ve Bu Kanunlara Ba
zı Hükümler Eklenmesine Dair Tasarının 
32 nci maddesinin 2 nci fıkrasının (a) 
bendi ile 4 üncü fıkrasının (b) bendinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif 
ederiz. 

a) Her yıl tahsil edilen toplam ver
gi gelirlerinin bir yıl evvelki toplam ver
gi gelirlerine ulaşıncaya kadarki kısmının 
% 0.6'sı (binde altısı) ile bir yıl evvelki 
vergi tahsilatını aşan vergi gelirlerinin % 
2'sinden; 

4. b) Gelirler Genel Müdürlüğü 
merkez ve taşra teşkilatında çalışan (söz
leşmeli olarak istihdam edilenler hariç) 
personele, normal mesai gün ve saatleri 
dalhiiinde, daire dışında yapılan çalışma
larda, aylık toplam 70 saati geçmemek 
üzere, dışarıda geçirilen her bir saat için, 
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'karşılığı genel bütçeden ödenen fazla me
sai ücreti esas alınmak suretiyle, bu ücre
tin bir katını aşmayacak şekilde ödeme 
yaptırmaya; 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Kâzım Ulusoy 
Amasya 

Hasan Fehmi Güneş 
İstanbul 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 
Zeki Ünal 
Eskişehir 

Kenan Sönmez 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, 213 sayılı Vergi 
Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Ala
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
ve 492 sayılı Harçlar Kanununda Deği
şiklikler Yapılması ve Bu Kanunlara Ba
zı Hükümler Eklenmesine Dair Tasarının 
32 nci maddesinin 2 nci fıkrasının (b) 
bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni teklif ederiz. 

b) Fondan yapılacak ihalelerde şart
name hükümlerine uyulmaması halinde 
gelir kaydedilecek teminatlar ile alınacak 
faiz, zam; 

Zeki Ünal 
Eskişehir 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

Kenan Sönmez 
İstanbul 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, 213 sayılı Vergi 
Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Ala
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
ve 492 sayılı Harçlar Kanununda Deği
şiklikler Yapılması ve Bu Kanunlara Ba
zı Hükümler Eklenmesine Dair Tasarının 
32 nci maddesine bağlı ek 13 üncü mad
denin başlığının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini teklif ederiz. 

Gelir İdaresini Geliştirme ve İyileştir
me Fonu : 

Kâmil Ateşoğulları 
Ankara 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Mustafa Çakır 
Giresun 

Zeki Ünal 
Eskişehir 

Kenan Sönmez 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, 213 sayılı Vergi 
Usul Kanunu ve 61S3 sayılı Amme Ala
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
ve 492 sayılı Harçlar Kanununda Deği
şiklikler Yapılması ve Bu Kanunlara Ba
zı Hükümler Eklenmesine Dair Tasarının 
32 nci maddesimn (4) numaralı fıikranın 
(c) bendinin son fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini teklif ederiz. 

Ek ödemelerde 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun aylıklara ilişkin hü
kümleri uygulanmaz. 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 
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Hasan Fehmi Güneş 
İstanbul 

Zeki Ünal 
Eskişehir 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
Önergelerin veriliş sırasına göre okunması 
bitmiştir. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam 
etmek ve saat 2Q.15'te toplanmak üzere 
oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.01 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 20.18 

BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıldırım Avcı 
KÂTİP ÜYELER : Mümtaz Özkök (Sakarya), Mehmet Akarca (Samsun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 40 inci Birleşiminin İkinci Oturu
munu açıyorum. 

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

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

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız 
yerden devam ediyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 

Hükümet?.. Burada. 

Daha önce, madde üzerinde verilmiş 
olan önergelerin veriliş sırasına göre 
okunmalarını tamamlamıştık. Şimdi, ay
kırılık derecesine göre işleme koyuyoruz. 

Önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 19 Sıra Sayılı Ya

sa tasarısının 32 nci maddesinin tasarı 
metninden çıkarılmasını saygılarımızla 
arz ederiz. 

Kamer Genç (Tunceli) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, öner
geye katılıyor musunuz? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKÎLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇtN 
(Bursa) — Katılmıyoruz; ancak bu me
alde bir önerge daha var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — O, 'bendin çıkarılmasıy
la bu ise maddenin tamamıyla çıkarıl
masıyla ilgili efendim. 

Komisyon ve Hükümet önergeye ka
tılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum... Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 19 Sıra Sayılı Ya
sa tasarısının 32 nci maddesinin 5 numa
ralı bendinin madde metninden çıkarıl
masını saygılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç (Tunceli) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, öner
geye katılıyor musunuz? 

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

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

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

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Önergeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığınla 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısı
nın 32 nci maddesine bağlı ek 13 üncü 

maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Fuat Erçetin (Edirne) 
ve arkadaşları 

2. Bu Fon'un kaynakları : 
a) Her yıl tahsil edilen toplam vergi 

gelirlerinin bir yıl evvelki toplam vergi 
gelirlerine ulaşıncaya kadarki kısmının 
binde 5'ıi ile bir yıl evvelki vergi tahsila
tını aşan vergi gelirlerinin yüzde Tinden; 

b) Fondan yapılacak ihalelerden şart
name hükümlerine uyulmaması halinde 
gelir kaydedilecek teminatlar ile alına
cak faiz, zam ve cezalardan; 

c) Vergi denetim ve yoklamaları sı
rasında Fondan harcama yapılmak sure
tiyle satın alman malların satışından el
de edilen hâsılattan; 

d) Fondan yapılacak ihalelerde pa
ra karşılığı verilecek ihale şartnamelerin
den elde edilecek gelirlerden; 

e) Faiz gelirlerinden, 
Meydana gelir. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Merkez 

Saymanlığı, her ay tahsil edilen vergi 
gelirlerinin bir evvelki yıl toplam vergi 
tahsilat tutarına ulaşıncaya kadar binde 
5'ini, toplam vergi tahsilatının bir evvel
ki yıl toplam tahsilatını aşması halinde, 
aşan kısmından her ay yüzde 2'sini, tah
sil edildiği ayı takip eden ay içerisinde 
doğrudan Ziraat Bankasındaki Fon he
sabına gönderir. 

3. Bu Fon : 
a) Vergi idaresinin, vergi denetim 

birimlerinin ve defterdarlıkların reorga-
nize edilmesi ve otomasyonunun artırıla
rak, mevcut personel ile daha etkili hiz
met verebilmelerini temin gayesi ile Ge
lirler Genel Müdürlüğünce bina yapımı 
için arsa satın alınması, bina yapımı, ta
mamlanmamış veya inşaat halinde bina 
satın alınması, bina kiralanması, onarım 
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ve teftişi, taşıt ve demirbaş allımı ve ki
ralanması ile bunların bakım ve onarı
mı, otomasyon, eğitim, uygulama, tanıt
ma çalışmaları gibi hizmetlerin gerektir
diği giderler ile vergi inceleme ve yok
lama faaliyetleri sırasında yapılacak har
camalarda; 

b) Maliye ve Gümrük Bakanlığı per
soneline, görevleri nedeniyle ve daha ve
rimli çalıştırılmalarını sağlamak gayesiy
le yapılacak ek ödemeler ile vergi uygu
lamasında görevli gelir idaresi persone
line, vergi incelemesinde görevli perso
nele ve Fonun kullanılmasına İlişkin hiz
metlerde görevlendirilen personele fazla 
mesai ve yolluk ödenmesinde, 

Kullanılır. 
4. Bankalar Kurulu : 
a) Maliye ve Gümrük Bakanlığının 

yurt dışı kadrolarında bulunan personeli 
dışında kalan personeline (sözleşmeli per
sonel dahil) en yüksek devlet memuru 
aylığının (ek gösterge dahil) yüzde 35'ini 
geçmeyecek şekilde ek ödeme yaptırma
ya; 

b) Gelirler Genel Müdürlüğü mer
kez ve taşra teşkilatında çalışan (sözleş
meli olarak istihdam edilenler dahil) per
sonele, normal mesaî gün ve saatleri da
hilinde, daire dışında yapılan çalışma
larda, aylık toplam 70 saati geçmemek 
üzere, dışarıda geçirilen her bir saat için, 
karşılığı genel bütçeden ödenen fazla 
mesai ücreti esas alınmak suretiyle, bu 
ücretin yüzde 75'ini aşmayacak şekilde 
ödeme yaptırmaya; 

c) Vergi incelemesine yetkili per
sonel ile Gelirler Genel Müdürlüğü mer-

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Yokla
ma istiyoruz Sayın Başkan. 

(SHP sıralarından 10 milletvekili aya
ğa kalktı) 

kez ve taşra teşkilatında çalıştırılan per
sonele, bütçe kanunları uyarınca yaptırı
lan fazla mesaiye ilave olarak, ayda 80 
saati aşmayacak şekilde yaptırılacak ek 
fazla mesai karşılığında, fazla mesainin 
yaptırıldığı saatler, çalışma mahalleri, ça
lışmaların resmî tatil ve bayram günle
rinde yaptırılması gibi hususlar dikkate 
alınmak suretiyle, genel bütçeden ödenen 
fazla mesai ücretinin beş katını aşmaya
cak şekilde, saat başına farklı fazla me
sai ücreti tespitine, 

Yetkilidir, 
Ek ödemelerde, 657 sayılı Devlet Me

murları Kanununun aylıklara ilişkin hü
kümleri uygulanır. 

5. Bu Fondan yapılacak harcama
lar 1050, 2886 sayılı Kanunlar ile 233 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname hü
kümleri ve 832 sayılı Kanunun 30, 37 nci 
maddelerinde yer alan vize hükümlerine 
tabi olmadan yapılır. 

Bu Fonun kullanılma usul ve esasları 
ile Fona ilişkin diğer usul ve esaslar Ma
liye ve Gümrük Bakanlığınca çıkarılacak 
bir yönetmelikle belirlenir. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ka
tılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMÎSYONU 
BAŞKANVEKİLÎ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) —Katılmıyor. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet 
önergeye katılmamışlardır. 

Önergeyi oylarınıza... 

BAŞKAN — isimleri tespit edelim 
efendim. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇÎN 

III. — YOKLAMA 
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(Bursa) — Efendim, madde oylamasın
da yapılır o, önergeyle ilgili değil. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 10 
milletvekili arkadaşımız yoklama iste
mişlerdir, isimlerini okuyorum : 

Adnan Keskin, Erdoğan Yetenç, Ömer 
Çiftçi. Erol Güngör, Mehmet Dönen, Rı
za Ilıman, Halil Çulhaoğlu, Ömer Türk-
çakal, Erol Köse, Sedat Doğan. 

Yoklamaya başlıyoruz. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Pusula gönderen arka

daşların salonda olup olmadıklarını tes
pit için tekrar okuyorum : 

Sabahattin Araş?.. Burada. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

HAYDAR KOYUNCU (Konya) — 
Milletvekiline inanmak lazım. 

HÎLMİ BİÇER (Sinop) — Yeni bir 
usul mü çıkardınız Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Arif Ağaoğlu?.. Bu
rada. 

AHMET KARAEVLÎ (Tekirdağ) — 
Sayrı Başkan, yeni bir usul mü çıkardı
nız? 

BAŞKAN — Efendim, içtüzük bu
nu amir. 

AHMET KARAEVLÎ (Tekirdağ) — 
Bir milletvekili imza atmışsa, ona inan
mak lazım. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Burada 
olmayan, pusula vermez Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, ölmüş, hadi
seler var; şikâyet vaki oluyormuş. 

HİLMİ BİÇE R(Sinop)— Olmaz öy
le şey efendim. 

BAŞKAN — Oluyormuş efendüm. 
HİLMİ BİÇER (Sinop) — Ayıp olu

yor Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, bu şekilde bir 

talep var. 
HİLMİ BİÇER (Sinop) — Hayır 

efendim! 
BAŞKAN — Hamdi Özsoy?.. 

AHMET KARAEVLÎ (Tekirdağ) — 
Bir milletvekilini daha baştan güvensiz
likle suçluyorsunuz Sayın Başkan; yap
tığınız yanlıştır. 

BAŞKAN — Hayır, yanlış değildir 
Sayın Karaevli. 

AHMET KARAEVLÎ (Tekirdağ) — 
Yanlıştır! 

BAŞKAN — Buraya çıkmadan evvel 
de beni ikaz ettiler; pusula gönderenle
rin tespiti için beni ikaz ettiler. Şimdiye 
kadar bu tespiti yapmadım; bu sefer pu
sulayla isteniyor. 

AHMET KARAEVLÎ (Tekirdağ) — 
Yepyeni bir uygulama yapıyorsunuz; 
yanlıştır, teamüllere aykırıdır, milletve
kiline itimatsızlıktır efendim. 

BAŞKAN — İstirham ediyorum... 
Buyurunuz, Sayın Aras'a sorunuz. 

Hamdi Özsoy?.. Burada. 
Nurettin Yılmaz?.. 
NURETTİN YILMAZ (Mardin) — 

Burada. Yalnız, çok ayıp oluyor. 
BAŞKAN — Cahit Aral?.. Burada. 
Rüştü Kâzım Yücelen?.. Burada. 
Necat Eldem?.. Burada. 
HAZIM KUTAY (Ankara) — Sayın 

Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Mustafa Dinek?.. Bu
rada. 

Hilmi Özen?.. Burada. 
Naim Geylani?.. Burada. 
Güneş Taner?.. Burada. 
Zeynel Aslan?. Burada. 
Ercan Vuralhan?.. 
Efendim, yetersayımız vardır, görüş

melere devam ediyoruz, (ANAP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — 
Yoklama isteyenlere şimdi bir şey söyle
meyecek misiniz Sayın Başkan?. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 
yoklama isteyenler İçtüzüğün bir icabını 
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yerine getirmişlerdir; Başkan buna kar
şı ne söyleyebilir? 

NECAT TUNÇStPER (Balıkesir) — 
Milletin vaktini çalıyorlar burada. Baş
kan takdir hakkını kullanabilir. 

BAŞKAN — Saymadan bilebilir mi
yim burada ekseriyetin olduğunu?. 

Kanunî bir hakkı kullanıyorlar. Za-
tıâliniz de kullandığınız zaman, sizin 
hakkınıza da riayet edeceğiz efendim. 

İSMAtL DAYI (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, size de güvensizlik duyabilirler. 

BAŞKAN — Görüşmelere devam edi
yoruz. 

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

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

BAŞKAN — Efendim, şimdi Fuat 
Erçetin ve arkadaşlarının önergesini oy
layacağız. 

Önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
32 nci maddesine bağlı ek 13 üncü mad
denin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Turhan Hırfanoğlu (Hatay) 
ve arkadaşları 

EK MADDE 13. — 1. Vergi kanun
larının uygulanması, gelir idaresinin çağ
daş bir yapıya kavuşturulması, Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel 

Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı
nın geliştirilmesi, modernleştirilmesi ve 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı personeli
nin daha etkin ve verimli çalıştırılması
nı sağlamak gayesiyle kamu bankaları 
nezdünde «Gelir İdaresini Geliştirme Fo
nu» kurulmuştur. 

2. Bu Fonun kaynakları : 
a) Her yıl tahsil edilen toplam vergi 

gelirlerinin bir yıl evvelki toplam vergi 
gelirlerine ulaşıncaya kadarki kısmının 
binde 5'i ile bir yıl evvelki vergi tahsila
tını aşan vergi gelirlerinin yüzde Tin
den; 

b) Fondan yapılacak ihalelerde şart
name hükümlerine uyulmaması halinde 
gelir kaydedilecek 'teminatlar ile alına
cak faiz, zam ve cezalardan; 

c) Vergi denetim yoklamaları sıra
sında Fondan harcama yapılmak sure
tiyle satın alınan malların satışından el
de edilen hâsılattan; 

d) Fondan yapılacak ihalelerde pa
ra karşılığı verilecek ihale şartnamelerin
den elde edilecek gelirlerden; 

e) Faiz gelirlerinden, 
Meydana gelir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı Mer
kez Saymanlığı, her ay tahsil edilen ver
gi gelirlerinin bir evvelki yıl toplam ver
gi tahsilat tutarına ulaşıncaya kadar 
ibinde 5'ini; toplam vergi tahsilatının bir 
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evvelki yıl toplam tahsilatını aşması ha
linde aşan kısmından her ay binde 5'ini, 
tahsil edildiği ayı takip eden ay içersin
de doğrudan kamu bankalarındaki Fon 
hesabına gönderir. 

3. Bu Fon : 
a) Vergi idaresinin, vergi denetim 

birimlerinin ve defterdarlıkların reorga-
nize edilmesi ve otomasyonunun artırıla
rak mevcut personel ile daha etkili hiz
met verebilmelerini temin gayesiyle Ge
lirler Genel Müdürlüğünce bina yapımı 
için arsa satın alınması, bina yapımı, 
tamamlanmış veya inşaat halinde bina 
satın alınması, bina kiralanması, onarım 
ve tefriş, taşıt ve demirbaş alımı ve kira-
lanmasıyla bunların bakım ve onarımı, 
otomasyon, eğitim, uygulama, tanıtma 
çalışmaları gilbi hizmetlerin gerektirdiği 
giderler ile vergi inceleme ve yoklama 
faaliyetleri sırasında yapılacak harcama
larda; 

b) Maliye ve Gümrük Bakanlığı per
soneline görevleri nedeniyle ve daha ve
rimli çalışmalarını sağlamak gayesiyle ya
pılacak ek Ödemeler ile vergi uygulama
sında görevli gelir idaresi personeline, 
vergi incelemesinde görevli personele ve 
Fonun kullanılmasına ilişkin hizmetlerde 
görevlendirilen personele fazla mesai ve 
yolluk ödenmesinde, 

Kullanılır. 
4. Bakanlar Kurulu : 

a) Maliye ve Gümrük Bakanlığının 
yurt dışı kadrolarında bulunan personeli 
dışında kalan personeline (sözleşmeli per
sonel dahil) en yüksek devlet memuru 
aylığının (ek gösterge dahil) yüzde 25'ini 
geçmeyecek şekilde ek ödeme yaptırma
ya; 

b) Gelirler Genel Müdürlüğü mer
kez ve taşra teşkilatında çalışan (sözleş
meli olarak tistihdam edilenler dahil) 
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personele, normal mesai gün ve saatleri 
dahilinde, daire dışında yapılan çalışma
larda aylık toplam 90 saati geçmemek 
üzere, dışarıda geçirilen her bir saat için, 
karşılığı genel bütçeden ödenen fazla me
sai ücreti esas alınmak suretiyle, bu üc
retin bir katını aşmayacak şekilde ödeme 
yaptırmaya; 

c) Vergi incelemesine yetkili perso
nel ile Gelirler Genel Müdürlüğü mer
kez ve taşra teşkilatında çalıştırılan per
sonele, bütçe kanunları uyarınca yaptırı
lan fazla mesaiye ilave olarak ayda 90 
saati aşmayacak şekilde yaptırılacak ek 
fazla mesai krşılığında, fazla mesainin 
yaptırıldığı saatler, çalışma mahalleri, ça
lışmaların resmî tatil ve bayram günle
rinde yaptırılması gibi hususlar dilkkate 
alınmak suretiyle, genel bütçeden öde
nen fazla mesai ücretinin beş katını aş
mayacak şekilde, saat başına farklı fazla 
mesai ücreti tespitine, 

Yetkilidir, 
Ek ödemelerde 657 sayılı Devlet Me

murları Kanununun aylıklara ilişkin hü
kümleri uygulanır. 

5. Bu Fondan yapılacak harcamalar 
1050, 2886 sayılı Kanunlar ile 233 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname hükümle
ri ve 832 sayılı Kanunun 30 - 37 nci 
maddelerinde yer alan vize hükümlerine 
tabi olmadan yapılır. 

Bu Fonun kullanılma usul ve esasla
rı ile Fona ilişkin diğer usul ve esaslar 
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca çıkarı
lacak bir yönetmelikle belirlenir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye ka
tılıyor mu efendim? 

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

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



T. B. M. M. B: 40 23 . 3 . 1988 0 : 2 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet 
önergeye katılmamıştır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, 213 sayılı Vergi 
Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Ala
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
ve 492 sayılı Harçlar Kanununda Deği
şiklikler Yapılması ve Bu Kanunlara Ba
zı Hükümler Eklenmesine Dair Tasarı
nın 29 uncu maddesinin 32 nci madde 
olarak değiştirilmiş bulunan ve Komis
yonda aynen kabul edilen aşağıdaki ek 13 
üncü madde olarak eklenmiştir. Aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini teklif ederiz. 

MADDE 32. — 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununa aşağıdaki ek 13 üncü madde 
eklenmiştir. 

«Gelir idaresini Geliştirme Fonu 
Ek Madde 13. — 1. Vergi Kanunla

rının uygulanması, Gelir İdaresinin çağdaş 
bir yapıya •kavuşturulması, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdür
lüğü Merkez ve Taşra Teşkilatının ge
liştirilmesi, modernleştirilmesi ve Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı personellinin daha 
etkin ve verimli çalıştırılmasını sağlamak 
gayesiyle Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası nezdinde 'Gelirler idaresini Ge
liştirme Fonu' kurulmuştur. 

2. Bu Fon'un kaynakları: 

a) Her yıl tahsil edilen toplam vergi 
gelirlerinin bir yıl evvelki toplam vergi 
•gelirlerine ulaşıncaya kadarki kısmının 
binde 5'i ile bir yıl evvelki vergi tahsila
tım aşan vergi gelirlerinin yüzde 1'inden; 

b) Fon'dan yapılacak ihalelerde şart
name hükümlerine uyulmaması hallinde 

gelir kaydedilecek teminatlar ile alınacak 
faiz, zam ve cezalardan; 

c) Vergi denetim ve yoklamaları sı
rasında Fon'dan harcama yapılmak sure
tiyle satın alınan malların satışından ekte 
edilen hâsılattan; 

d) Fon'dan yapılacak ihalelerde para 
karşılığı verilecek ihale şartnamelerinden 
elde edilecek gelirlerden; 

e) Faiz gelirlerinden, 
Meydana gelir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı Merkez 
Saymanlığı, her ay tahsil edilen vergi ge
lirlerinin bir evvelki yıl toplam vergi tah
silat tutarına ulaşıncaya kadar binde 5'ini; 
toplanı vergi tahsilatının bir evvelki yıl 
toplam tahsilatını aşması halinde, aşan kıs
mından her ay yüzde l'ini, tahsil edildiği 
ayı takip eden ay içerisinde doğrudan 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasındlaiki 
Fon hesabına gönderir. 

3. Bu Fon; 

a) Vergi idaresinin, vergi denetim bi
rimlerinin ve defterdarlıkların reorganize 
edilmesi ve otomasyonunun artırılarak 
mevcut personel ile daha etkili hizmet ve
rebilmelerini temin gayesiyle Gelir Genel 
Müdürlüğünce bina yapımı için arsa sa
tın alınması, bina yapımı, tamamlanmış 
veya inşaat halinde bina satın alınması, 
bina kiralanması, onarım ve tefrişi, taşıt 
ve demirbaş alımı ve kiralanmasıyla, bun
ların bakım ve onarımı, otomasyon, eği
tim, uygulama, tanıtma çalışmaları gibi 
hizmetlerin gerektirdiği giderler ile vergi 
inceleme ve yoklama faaliyetleri sırasın
da yapılacak harcamalar ile Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdür
lüğüne bağlı merkez ve taşra teşkilatında 
çalışanlar arasında sosyali adaleti sağla
mak açısından hiçbir ayırım yapmaksızın 
çalışanlara lojman yapılması ve kiralanma
sını kura ile tahsisin yaptırılması gibi har-
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oamaları da içermektedir. (Sözleşmeli per
sonel hariç); 

b) Maliye ve Gümrük Bakanlığı per
soneline, görevleri nedeniyle ve daha ve
rimli çalıştırılmalarını sağlamak gayesiyle, 
yapılacak ek ödemeler ile vergi uygula
masında görevli gelir idaresi personeline, 
vergi incelemesinde görevli personele ve 
Fon'un kullanılmasına ilişkin hizmetlerde 
görevlendirilen personele fazla mesai ve 
yolluk ödenmesinde, 

Kullanılır. 
Eşref Erdem (Ankara) 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ka
tılıyor mu efendim? 

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

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇ1N 
(Bursa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve 
Komisyon katılmamıştır. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... önerge kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
32 nci maddesinin bir numaralı fıkrası
nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

İsmail Köse (Erzurum) 
ve arkadaşları 

«Ek Madde 13. — 1. Vergi kanun
larının uygulanması, gelir idaresinin çağ
daş bir yapıya kavuşturulması, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdür-
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lüğü merkez ve taşra teşkilatının geliştirİ-
mesi, modernleştirilmesi ve Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı personelinin daha et
kin ve verimli çalıştırılmasını sağlamak 
gayesiyle kamu bankaları nezdinde Gelir 
İdaresini Geliştirme Fonu kurulmuştur.» 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katı
lıyor mu? 

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

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇÎN 
(Bursa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılmamışlardır. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve 

arkadaşlarının önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
32 nci maddesinin 4 No. lu fıkranın aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

4. Bakanlar Kurulu: 

a) Maliye ve Gümrük Bakanlığının 
yurt dışı kadrolarında bulunan persone
lin dışında kalan personeline (sözleşme
li personel dahil) en yüksek devlet me
muru aylığının (ek gösterge dahil) yüzde 
40 (yüzde kırk) mı geçmeyecek şekilde 
ek ödeme yaptırmaya; 

b) Gelirler Genel Müdürlüğü merkez 
ve taşra teşkilatında çalışan (sözleşmeli 
olarak istihdam edilenler dahil) persone
le, normal mesai gün ve saatleri dahilin
de, daire dışında yapılan çalışmalarda, ay-
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İık toplam 100 saati geçmemek üzere, 
dışarıda geçirileni her bir saat için, karşı
lığı geneli "bütçeden ödenen fazla mesai 
ücreti esas alınmak suretiyle, bu ücretin 
bir katını aşmayacak şekilde ödeme yaptır
maya; 

c) Vergi incelemesine yetkili personel 
ile Gelirler Genel Müdürlüğü merkez ve 
taşra teşkilatında çalıştırılan personele, 
bütçe kanunları uyarınca yaptırılan fazla 
mesaiye ilave olarak, ayda 100 saati aş-
mayacalk şekildi yaptırılacak ek fazıla me
sai karşılığında, fazla mesainin yaptırıl
dığı saatler, çalışma mahalleri, çalışmala
rın resmî tatil veya bayram günlerinde 
yaptırılması gibi hususlar dikkate alınmak 
suretiyle, Genel Bütçeden ödenen fazıla 
mesai ücretinin beş katını aşmayacak şe
kilde, saat başına farklı fazla mesai üc
reti tespitine, 

yetkilidir. 

Ek ödemelerde 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun ayliklara ilişkin hü
kümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katı
lıyor mu? 

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

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇIN 
(Bursa) •— Katılmıyor. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon 
önergeye katılmamışlardır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge 
kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Muğla Milletvekili Latif Sakıcı ve ar

kadaşlarının önergesi 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
32 nci maddesinin «2 numaralı fıkrasının» 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

2. Bu fonun kaynakları: 
a) Her yıl tahsil edilen toplam ver

gi gelirlerinin bir yıl evvelki toplam ver
gi gelirlerine ulaşıncaya kadarki kısmının 
%0 5'i (binde beşi) ile, bir yıl evvelki ver
gi tahsilatını aşan vergi gelirlerinin yüzde 
Tinden; 

b) Fon'dan yapılacak ihalelerde şart
name hükümlerine uyulmaması hailinde ge
lir kaydedilecek teminatlar ile alınacak fa
iz, zam ve cezalardan; 

c) Vergi denetim ve yoklamıaları sı
rasında fondan harcama yapılmak sure
tiyle satın alınan malların satışından ekte 
edilen hâsılattan; 

d) Fon'dan yapılacak ihalelerde para 
karşılığı verilecek ihale şartnamelerinden 
©İde edilecek gelirlerden, 

e) Faiz gelirlerinden, 
meydana gelir. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Merkez 

Saymanlığı, her ay tahsil edilen vergi ge
lirlerinin bir evvelki yıl toplam vergi tah
silat tutarına ulaşıncaya kadar ı%Q 5'i (bin
de beşini); toplam vergi tahsilatının bir ev
velki yıl toplam tahsilatını aşması halin
de, aşan kısmından her ay yüzde l'ini, 
tahsil edildiği ayı takip eden ay içerisin
de doğrudan kamu bankalarındaki Fon 
hesabına gönderir. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ka
tılıyor mu efendim? 

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

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALIYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇıN 
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(Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN —• Komisyon ve Hükümet 

önergeye katılmamışlardır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 

32 noi maddesinin ikinci fıkrasının (a) 
bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni teklif ederiz. 

a) Her yıl tahsil edülen toplam vergi 
gelirlerinin bir yıl evvelki toplam vergi 
gelirlerine ulaşıncaya kadar kısmının l%0 
5'i (binde beşi) ile bir yıl evvelki vergi 
tahsilatını aşan vergi gelirlerinin yüzde 5'. 
inden; 

Eşref Erdem (Ankara) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye ka
tılıyor mu efendim? 

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

BAŞKAN — Hükümet?.. i 

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

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
önergeye katılmamışlardır. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 

32 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) 
bendinin aşağıdaki sekide değiştirilmesi
ni teklif ederiz. 
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a) Her yıl tahsil edilen toplam vergi 
gelirlerinin bir yıl evvelki toplam vergi 
gelirlerine ulaşıncaya kadarki kısmının 
%0 50'si (binde elli) ile bir yıl evvelki 
vergi tahsilatını aşan vergi gelirlerinin 
yüzde Timden; 

Eşref Erdem (Ankara) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye ka
tılıyor virnu efendim? 

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

BAŞKAN — Hükümet.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇÎN 
(Bursa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
önergeye kaıtılmamışlardır. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
32 nci maddesinin 4 üncü fıkrasının (a) 
bendinin aşağıdaki sekide değiştirilmesi
ni teklif ederiz. 

a) Maliye ve Gümrük Bakanlığının 
yurt dışı kadrolarında bulunan persone
li dışında kalan personeline (sözleşmeli 
personel hariç) en yüksek Devlet memu
ru aylığının (ek gösterge dahil) % 50 (yüz
de elli) sini geçmeyecek şekilde ek öde
me yaptırmaya; 

Zeki Ünal (Eskişehir) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ka
tılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyoruz Sayın Başkan'. 
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BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALIYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇıN 
(Bursa) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve 
Komisyon katılmamıştır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge 
kabul edimemiştir. 

Diğer önergeyi okuıtuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığıma 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
32 nci maddesinin, 4 üncü fıkrasının (b) 
ve (e) bentlerinin, aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini teklif ederiz. 

b) Gelirler Genel Müdürlüğü merkez 
ve taşra teşkilatında çalışan (sözleşmeli 
olarak istihdam edilenler hariç) persone
le, normal mesai' gün ve saatleri dahilin
de, daire dışında yapılan çalışmalarda, ay
lık toplam 70 saati geçmemek üzere, dışa
rıda geçirilen her bir saat için, karşılığı 
genel bütçeden ödenen fazla mesai ücreti 
esas alınmak suretiyle, bu ücretin bir ka
tini; aşmayacak şekilde ödeme yaptırma
ya; 

c) Vergi incelemesine yetkili perso
nel ite, Gelirler Genel Müdürlüğü merkez 
ve taşra teşkilatında çalıştırılan personele, 
bütçe kanunları uyarınca yaptırılan fazla 
mesaiye ilave olarak, ayda 70 saati aş
mayacak şekilde yaptırılacak ek fazla me
sai karşılığında, fazla mesainin yaptırıl
dığı! saatler, çalışma mahailleri, çalışma
ların resmî tatil ve bayram günlerinde 
yaptırılması gibi hususlar dikkate alınmak 
suretiyle, Genel Bütçeden ödenen fazla 
mesai ücretinin iki katını aşmayacak şe
kilde, saat başına farklı fazla mesai üc
reti tespitine, 

Mustafa Çakır (Giresun) 
ve arkadaşları , 
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BAŞKAN — Önergeye Komisyon ka
tılıyor mu efendim? 

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

BAŞKAN — Hükümet?.. 

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

BAŞKAN — HükümeH ve Komisyon 
önergeye katılmamışlardır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul: edenler... Kabul etmeyenler... önerge 
kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının, 
32 nci maddesinin 2 nci fıkrasının (b) 
bendinin, aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni teklif ederiz. 

b) Fondan yapılacak ihalelerde şart
name hükümlerine uyulmaması hallin
de gelir kaydedilecek teminatlar ile alına
cak faiz ve cezalardan; 

Eşref Erdem.(Ankara) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ikaitı-
fayor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİO İLHAN AŞKIN 
(Bursa) — Katılmıyoruz efendim. 

IBAŞKAN — Sayım Hükümet?.. 

IMALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMİOÇ1N 
i(Biursa) — Katııllmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükü
met önergeye katılmamışlardır, 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kalbul edenller... Etmeyenler... önerge 
kalbuÜ edilmemiştir. 
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Diğer önergeyi okuituyorum: 
Türkiye Büyük IMilllet Meclisi 

'Baışikanlığma 

OöniişiiBmöklte oton Kanun Tasarısı
nın 32 noi maddesinıiın 4 üncü fıkrasının 
(c) ıbeınıdiiınıiııı aşağıdaki şekilde değiştiril 
anesiırıi 'teklif ©deriz, 

c) Vcrgiı (incellemesiıne yetkili perso
nel dılie ıGeDMier Genel Müdürlüğü 
unerkez ve itıaşra ifceşlkıiaıtındıa çaılıştOTİan 
personele, ibülbçe kanunları uyarınca yap
tırılan /fazla (mesaiye ıılliave olarak, ay-
dia 90 saalti aşmayacak sekilide yaptırı-
ılaoak ek fazla mesai karşılığında, faz
la mesainin yaptıo'lldığı .saatler, çal'ısma 
mahalerii, çaılkışımaliaroın ıresmî tatili ve 
ibayraım günlerinde yapturıliması gibi hu
suslar dikkate atamak suretiyle, Genel 
ıBüıtıçeden ödenen fazla mesai ücretinin 
iki katını aşmayacak şekilde, sıaait başına 
farfcl/ı faızlüa mesai ücretli tespitine, 

Zeki Ünal (Eskişehir) 
ye arkadaşları 

(BAŞKAN — Komisyon önergeye 
katıllıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKILÎ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyoruz efendim. 

'BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTOEBE ALPTBM{OÇtN 
l(Bursa) — Katılmıyoruz, ' 

BAŞKAN — Koımiısıyon ve Hükümet 
önergeye kalmamışlardır. 

önergeyi oylarınıza ısunuyoırumı: Ka
bul edenller... Etmeyenler... önerge ka
bul ediltaemdişltir, 

ıDiığer önergeyi 'okutuyorum : 
HALİL ÇULHAOĞLU '(İzmir) — 

ÖnergöîerJn yarısı 'okunuyor efendim, 
lütfen ıtamaımllatlturıın. 

BAŞKAN — Efen'diım önergeler da
ha önce okunduğu gilbi oylarımıza sumu-

yoruım. Hepisimi sıra ile okutmuştum. O 
sekide okutuffiuyor, gerekli oton teıımkr 
okuıtulüyor. 

Türkiye Büyük Milet Mecisi 
Başkanlığınai 

Görüşülmekte lollaın kanun tasarısının' 
32 naiı maddesinin 3 üncü fıkrasının (a) 
bendimin aşağıdaki sekide değiştirilme-' 
simi ıteküf edeniz. 

a) Vergi İdaresinin, Vergi Denetim 
IBMımBetnimiın ve Defterdarlıkların ıreor-
ganize edilmesi ve otomasyonunum artı
rılarak mevcut personel) ille dana etkli 
hizmet verebilmelerimi teman gayesiyle 
Gelirler Genel! MüdürMğünöe bina yaıpı-
mı için arsa satın ataması, bina yapımı, 
tamamlanmış veya iınşaaıt hallinde bina sa
ftın ataması, bina kıiıralianıması, onanım ve 
tefrişi, taşıt taşımmaz ve demiribaş atan 
ve kiralanması liılle bunlıarın ıbakım ve 
onarımı, otomasyon eğitim, sağlık, uygu-
ılama çalışmaları gibi IhiızmetlerJın gerek
tirdiği giderler ile vergi iıncetemıe ve yok
lama faaliyetlerıi sırasında yapılacak har
camalar ile !Malliıye ve Gümrük Bakanlığı 
Gelirler Genel Müdürlüğüme bağlı mer
kez ve 'taşra teşkilatında çalışanlar ara
sında sosyali .adaleti sağlamak açışımdan, 
hiçbir ayrım yapmaksızın çalışanlara 
lojman yapıilması veya kiralianıması ve 
kura ile tahsisi» yaptırılması gilbi har-
cam'alları da içermektedir. ((Sözleşmeli 
ıpersonıelı hariç); 

Mustafa Yılmaz (Gaziantep) 
ve arkadaşları 

'BAŞKAN — Komisyon önergeye 
kaltıhyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAlŞKAlNVEKtLt İLHAN AŞKIN 
(Bursa) — Katılmıyor efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MAHYE VE GÜMRÜK 'BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTHM0Ç1N 
'(Bursa) — Kaiülnıyor. 
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BAŞKAN — Hükümet ve Koımiısyon 
önergeye katılmamışlardır. 

önergeyi oylarınıza sunuyoru'm: Ka
bul edenler..,. Kalbini etmeyenler... Öner
ge Ikaibuılı lediılımıemıişıtıiır. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türlkıiye Büyük Millet Meclûsi 
• Başkanlığına 

Görüşülımekfce o'lıan kanun tasarısı
nın 32 noi maddesinin 3 üncü fıkrası
nın (a) bendinin aşağıdaki ışekiıllde de-
ğiştidiknesini tekllif ederiz. 

a) Vlengi İdaresinin, Vergi (Denetim 
DiırûımilteKmiın ve Defterdıariııklların rıeor-
ganize edilmesi. ve otomasyonunun artı-
ntorafc rnıevcuıt personel iılle daha etkili 
hizmet verebiıllmeleriinii temim gayesiyle 
Gellider Genel IMüdürlliuğünee bina yapı
mı için aırsıa satın alliınmıası, bina yapımı, 
idgifli park ve 'bahçe ttanaiımi, ıtamaımıllan-
ımış veya inşaat halinde Ibina satın allın-
ması, Ibina Ikimallaınmıası, onarm ve 'tefri
şi, Itaşıt ve demirbaş allımı, ve kiralianması 
ille bunların bakıım ve onarımı, 'Otomas
yon, eğittim, uygulama, itanııtıma çalışma
dan gibi hizmetlerıim gerektirdiği gjdeder ' 
tile vergi inceleme ve 'yoklama faaliyet
leri sırasında yapiilıacak. harcamalar ille, 
'Maliliye ve Gümrük Bakanlığı GeHiırlIer 
Geneli Müdürlüğüne bağlı merkez ve 
taşra IteşikiıSartıında çalışanlar arasında 
sosyal adaleti sağlamak açışımdan, hıiçbiır 
ayırım yapıllmaksızMi, çalışanlara lojman 
yapıllmaisı veya kiralanması ve kura ile 
tahsisatın yaptırılması gibi harcamaları da 
içerımıek'ted'r. (Sözleşmeli personel! hariç); 

Kâmil Ateşoğulları (Ankara) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon katıhyor muı 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLlt İLHAN AŞKIN 
(Bursa) — KaMmuyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?., 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTBMpÇIN 
(Buma) — Katıllmıyor. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komis
yon önergeye fcatıllmamışlardır. 

Önergeyi oylarımıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
ge kabul' edıiılmıemişltİT. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Mecllisit 
Başikanhğına 

Görüşüllmıekte ölian Kanun Tasarısı
nın 3!2 noi maddesinin 2 noi fıkrasının 
(a) bendi ile 4 ünciü fıkrasının ı(b) ben
dimin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
teklif ederiz. 

«a) Her, yııl .tahsil edilen toplam 
vergi gelliderimin bir yııl) evvelki topllam 
vergi gelriHerıine ulaşıncaya kadarkii kıs
mınım % 06'sı ((binde alı) ile bir yıl< ev
velki vergi ıtıah&illaitmı aşan vergi gefrite-
rinim yüzde 2'sıinden;» 

«b) Gefclbr Genel Müdürlüğü mer
kez ve taşra teşkilialtınıda çaıllıışan (sözlfeşj-
mellt. olarak istihdam edilenler hariç) 
personelle, normal mesai gün ve saatleri! 
dahilinde, daire dışında yapıllan çahş-
imalarda, aylık toplanı 70 saati geçme
mek üzere, dışarıda geçirilen her biır saat 
iç'm, karşılığı geneli 'bütçeden ödenen 
'fazılla mesai ücreti esas alınmak suretiyle, 
bu ücretin biır- kattım aşmayacak şekilde 
ödeme yaptırmaya;» 

Kâzım Uilusoy (Amasya) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon kıatııllıyor 
mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN 
(Bursa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

— 14f — 



T. B. M. M. B : 40 23 . 3 . 1988 0 : 2 

MALİYE VE GOMıRÜK BAKANI 
AHMET IKURTCEBE ALPTEMOÇİN 
'(Bursa) — Katillmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oyllarınııza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul1 etaıe-
yenlef,.. önerge kabul edilmemliışltiir. 

Diğer önergeyi 'ofcultıuyoruım : 
Türkiye Büyük Millet Medlisıi 

Başkanlığına 
Göniişü'limdk'tJe ollan Ikanun tasarısının 

32 nei maddesinin 4 ınuırmaıraılı fıkranın 
(e) bendinin son fıkrasının aşağıdaki se
k i d e değiışturiılimesira tekâlif ederiz. 

Ek ödemelerde 657 sayın Devîteıt Me
murları Kanununun ayikliara iHJşkin hü
kümleri! uygulanmaz. 

Mustafa Yâmaz ((Gaziantep) 
•ve arkadaşları 

.BAŞKAN — Komisyon katılıyor 
mu? ' 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVHKİILİ İLHAN AŞKIN 
(Bursa) — Katılmıyor Sayın Başkan., 

BAIŞKAIN — Hükümet?.. 
MALİYE VlE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET IKURTCEBE ALPTEMOÇİN 
ı(Bursa) Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul' edenler... Kabul1 et
meyenler... Önerge kabüll edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Mi'lıllet Meci'sıl 
Başkanllığınai 

Görüşüllmetote olan kanun tasarısının 
32 nıoi maddesinin 2 neıiı fıkrasının (b) 
bendinin aişağıdalki sekilide değiştirilmesi 
nıi tekllif ederiz., 

b) Fondan yapılacak ihalelerde şart
name hükümleriıne uyulmaması hallin
de gelliır kaydedilecek teminatlar ile ah-
naeafc faiz, zam; 

Zeki Ünal ^Eskişehir) 
ve arkadaşlar! 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu 
©fendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN ASKIN 
'(IBursa) — Katılmıyor. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
IMAUtYE VE (OÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTtOEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Kaıtıîmıyor. 

BALKAN — Önergeyi oyUarınıza su
nuyorum.: Kabul edenler... Kabulü etme
yenler... önerge kabuli edilımeoıişltıir. 

(Diğer önergeyi) okuyorum r 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
BaşkaınıDığDna 

Görüşülmekte olan ıkanun tasarısının 
32 nei maddesine bağllı ek 13 üncü mad
denin başıllığının aşağıdaki şekilde değiş-
ıtîirdittmesıiıni ıtekliiıf ederiz. 

«Gelliır İdaresini Gelliştiınme ve îıyıi'-
leşıtiirme Fonu» 

Kâmil Ateşoğulları (Ankara) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon kaltılııyor mu 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAIŞKJANVEİKİEİ İLHAN AŞKIN 
(Bursa) — Katılmıyor efendim. 

IBAİŞKAN — Hükümet?.. 

MALİYE VlE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTOEBE ALPTEMOÇİN 
I^Bursa) — Katılmıyor. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza 
ısunuıyorum1: Kabul edenler... Kabu'l! et
meyenler... Önerge reddedJIımiştir. 

Sayın milletvekillileri, değilşiklÜk öner-
gelleri bitaııiısfciir. 

Maddenin fıkra fıkra oylanmasını is
teyen bir önerge var, onu okutup, oy
larınıza sunacağım: 
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Hariciye Büyük 'M:Üet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısı
nın 32 nıci maddesi hürden çok fıkradan 
©taşmaktadır. 

Şu nedenle îçlbüzuğün 84 ündü mad
desi uyarınca ıhıer Ifılkmanm ayrı aynı oya 
sunellmasını aırz ederilz-

Kenan Sönmez 
(IstanlbuJ 

M.* Talh/ir Köse 
Amaısya , 

Eşıref Erdem 
Arnikana 

Kâzını ODusoy 
Aımasiya 

Ayhan Arıiıfağao;ğkı 
Artvin 

Fuat Afcaîay 
Oiyaribalkır 

Erol Güngör 
lamıir 

Tufan iPoğu 
Muğla 

Erol 'Köse 
Kocaeli 

Rıza Iliııman 
Çamım 

M. Adnan Ekmen 
Mardin 

Rıza Yılmaz 
Anlkara 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Erdal Kalkan 
Eldiırne 

'İbrahim Aksoy 
Malatya 

Turhan Hırifanoğlu 
Hatay 

Neooar Tiirkcan 
lamıiııt 

ADİ Uyar 
Hatay • 

Salliih Sümer 
Diyarlbalkut 

BAŞKAN — Komisyon önergeye 
kaıtnllıyor mu ıelfi endim? 

PLAN VE KÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKlLt İLHAN AŞKİN 
(ıBursa) — Katılmıyor Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Büklüme*?.. 

IMALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMİOÇIN 
((Bursa) — Kaıtıılmıyor. 

(BAŞKAN — HüMknet ve Komis
yon önergeye ıkatimamrşüardır. 

Önergeyi oylarımıza sunuyorum: Ka-
ibul ©denliler... Kaibuflı etaeyenller... öner
ge Ikabuıll ediimemıişıtlir,., 

32 nai maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler.,.. Etmeyenler... 32 
noi 'madde kabul edilmiştir. 

33 ündü maiddeyıi (okutuyorum : 
MADOE 33. — 213 saıyıâ Vergi Usul 

Kanununa, 3239 sayılı Kanunun 3i8 liınıdi 
maddesiylLe eklenen geçici 15 •inci mad
deden sonra geffimek üzere aşağıdaki 
ıgepiıci 16 ncı madde ilave edillmişftir., 

«dGEÇİGİ MADDE 16. — 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununa 3239 sayılı Ka
nunun 36 ncı (maddesiyle :iave edMlen 
mükerrer 415 inci maddeyle kurulan 
«Vergi İdaresini Gelişlfckıme Fonu», bu 
Kanunun lyüırürllüık ıtarıilhıi itibariyle mev
cut bütün aktif ve (pasifiyle birilikte ay
nen Vergi Usul Kanununun ek 13 üncü 
maddesi 'ille kuruîllan «Gelir İdaresini Ge-
Dilştiırme Fonu»na devredimıiışıtlir. 

Vergi İdaresini Gdljşitirme Fonu'nun 
közleşmelerde ıtaraf olllmatoban doğan hak 
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ve bonoları, Gelıiır İdaresini Geliştirme 
Fonu'na intikal ©der. 

'Bu Kamunun yürürilüğe ıgkıdiıği ıtarıiıh-
te Vergi İdaresini Gelliışbiırme Fonu, baş
ka Ibiir isteme- gerek kalmaksızın infisah 
©der,. 

Vergi İdaresimi Geliştirme Fonu liie 
Gelir İdaresini GelDiştıiıranıe Fonu, devir 
nedenilyiBe doğacak hor 'tlüriıü vergi, resim 
ve ıharçitaın muaftır,» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen var mı? 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
SHP Grubu adına Sayın Gürseler konu
şacaklar. 

BAŞKAN — Grup adına, Sayın Güneş 
Gürseler, buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA GÜNEŞ GÜR
SELER (Tekirdağ) — Sayın Başkanım, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; 33 üncü 
madde hakkında Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubunun görüşlerini belirtmek üze
re söz aldım; hepinizi saygıyla selamlı
yorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu madde ile, 
Vergi Usui Kanununa geçici bir madde 
eklenmekte ve bir önceki 32 nci madde 
ile oluşturulan Gelir İdaresini Geliştir
me Fonuna, Vergi İdaresini Geliştirme 
Fonunun bütün aktif ve pasifiyle devri 
düzenlenmektedir. Yani, bu madde, 32 
nci madde ile ilgilidir ve 32 nci madde
nin birinci fıkrasında da «Vergi kanun
larının uygulanması, Gelir İdaresinin çağ
daş bir yapıya kavuşturulması» gibi bir 
maksattan söz edilmekte, fonun bu gaye 
ile kurulduğu belirtilmektedir. Bu husus, 
ayrıca 32 nci maddenin gerekçesinde de 
bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet Prog
ramının 29 uncu sayfasında, «Son dört 
yılda çok önemli malî reformlar yapıl
mıştır» denmektedir. Aslında, 1984 yılın

dan itibaren -1.1.1984 tarihinde- ücretli
lere Vergi ladesi Kanunuyla başlayarak 
ANAP bir kısım vergi yasası çıkardı ve 
1.1.1984'te -sanıyorum ilk vergi yasası o 
idi, bilmiyorum, yanılıyorsam düzeltin -
Ücretlilere Vergi ladesi Kanunu yürür
lüğe girdi ve onu takip eden telif kazanç
ları, gayrimenkul sermaye iratlarıyla ilgili 
istisna miktarlarının üç kat artırılması, 
küçük çiftçi muaflığı, hayat standardı esa
sına göre vergilendirmede gösterge yüzde 
25'e çıkartıldı; mevduat ve tahvilat faiz
lerinde Gelir Vergisi oranı yüzde 10'a in
dirildi. 1984'te yapılanları sayabilirim; as
lında, 1987'ye kadar hepsi var. Banka Si
gorta Muamele Vergisi yüzde 15'ten yüz
de 3'e indirildi; dış seyahat harcama ver
gisi kaldırıldı. 

Şunları söylemek istiyorum: ANAP, 
vergi sistemimiz içinde 1984'ten başlaya
rak çıkardığı bir dizi yasayla kendi dü
şüncesi içinde bir reform yapmış sayıla
bilir. Kendi düşüncesi içinde diyorum; biz, 
bunun bir reform olduğu kanısında deği
liz. Bu yasanın maddeleri görüşülürken, 
daha önce yaptığım konuşmalarda da be
lirttiğim gibi, vergi yasalarında yapılan 
düzenleme, Türk vergi mevzuatında, bi
zim anladığımız şekliyle bir reformu içer
memektedir. Yapılan bütün düzenlemeler, 
sonunda, sermayenin, kârın, kira gelirle
rinin daha az vergilendirilmesi gibi bir 
sonucu doğurmuştur. Daha önceki konuş
malarımda da söyledim; çalışanlardan, 
yani maaş alan insanlardan, yani ücret 
alan insanlardan, kaynağında kesilen Ge
lir Vergisinin oranı, toplanan miktar için
de artmış, buna karşılık, beyanla alınan 
Gelir Vergisi azalmıştır. Bunu daha önce 
söylediğim için üzerinde fazla durmuyo
rum; ancak, Beşinci Beş Yıllık Kalkın
ma Planının 1988 yılı Programının 72 
nci sayfasında şöyle bir hedef var: Top
lam kamu gelirleri içinde vergi gelirleri-
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rain payı yüzde 71,1; vergi dışı normal 
gelirlerin payı yüzde 5,5; faktör gelir ve 
sosyal fonların payı ise yüzde 23,4 ola
caktır. 

Yani, 1988 yılı için Hükümetin böyle 
bir beklentisi vardır; toplam kamu gelir
leri içinde, vergi gelirlerinin payının yüz
de 71,1 olması hedeflenımektedir. 

Bu nasıl sağlanacaktır? Bunun, ge
çen yıl sağlanamadığı ortadadır ve bu 
konudaki rakamları geçen konuşmamda 
da vermiştim. Biz, bu hedefin tutturula-
mayacağına inanıyoruz; çünkü, söylediğim 
gibi, vergi kayıpları, vergi kaçırmaları, 
hesap uzmanlarının yayımladığı raporla 
da bellidir. Gerçi, Sayın Bakan fonun 
gayelerini açıklarken, niçin kurulduğunu 
izah ederken, bazı ideal gayeler ortaya 
koydu; ama bütün o iyileştirmelere, yani 
bu fonun iyi çalışması halinde ortaya çı
kacak iyileştirmelere rağmen, vergi siste
mi içinde biz kayıpları önleyemediğimiz
den, vergi sistemi içinde biz beyana da
yalı vergilerde artışı sağlayamadığımız
dan, programda ileri sürülen bu beklenti
nin gerçekleştirileceği kanısında değiliz. 

Değerli milletvekilleri, devlet bütçesi, 
özellikle bu yılki bütçemiz, iki ayrı gelir 
kalemi gösteriyor. Daha doğrusu, iki 
ayrı gelir artış kalemi var. Bir tanesi, üre
tim artışlarından kaynaklanacak gerçek 
gelir artışı, ki, bu da 2 trilyon 800 mil
yar olarak bekleniyor; bir de fiyat artış
larının getireceği gerçeik olmayan gelir 
artışı, burada da 28 trilyon 100 milyar 
civarında rakamlar var. 

Bu hedeflere varabilmek, gerçek ol
mayan gelir artışlarıyla, yani fiyat artış
larıyla bu hedefe varmak mümkün değil; 
çünkü fiyat artışlarının, sağlıklı bir bü
yüme, sağlıklı bir gelir artışı sağlamaya
cağı ortada. Devlet bütçesindeki toplam 
kamu harcamalarının, toplanması bekle

nen kamu gelirleriyle karşılanamayacağı 
anlaşıldığından, vergi kayıpları ve vergi 
kaçakları da bir gerçek olarak önümüze 
çıktığından, Hükümet için yeniden düzen
lemelere gitme ve şu 1 trilyonluk ek kay
nağı yaratma, zorunluluğu doğmuştur; fa
kat ayaküstü düşünülen perakende vergi
ler ve tarife zamlarıyla, bütçenin gelir -
gider dengesinin kurulması bizce müm
kün değildir. 

Bu yolla yaratılacağı söylenen 1 tril
yonluk kaynak da yetmeyecektir. Bütçe 
görüşmeleriyle birlikte, yeni vergi paket
leri - biliyorsunuz - gündeme geldi. Bir
birini üç aşamada izleyen ve KIT ürün
leri zamlarıyla başlayan, Zorunlu Tasar
ruf Yasasıyla devam eden ve şimdi de 
tartıştığımız vergi paketiyle 4 Şubatın 
ekonomik kararları tamamlanmaktadır. 

Aslında, - bir ölçüde Sayın Balkan da 
kabul ediyor sanıyorum - deneyiimli Ma
liyeciler, bu tasarının bir vergi tasarısı 
olduğunu, bir vergi reformu içermediğini 
söylüyorlar. Gerçekte, bu tasarı ile yapı
lan, getirilmek istenilen, birtakım dolaylı 
vergi tarifelerinin yükseltilmesi; bu amaç
la Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi gi
bi hususlardır. «Eğitim, Gençlik, Spor ve 
Sağlık Hizmetleri Vergisinin İhdası» adı 
altında da alkollü ve alkolsüz içkilerle, 
sigaralardan şişe ve paket başına maktu 
vergiler alınması öngörüknektedir ve dev
letin asıl görevlerinden bir bölümünün, 
bir vergi yasasının adlandırılmasında kul
lanılması da maliye edebiyatında ilginç 
bir örnek olacaktır kanısındayız. 

Bütçe açıklarını kapama kaygısıyla, 
apar topar vergi tarifelerinde düzenleme
ler getirme alışkanlığım da, ANAP, dev
let yönetimine bu dönemde kazandırmış
tır. Bizce bunun vergicilikle, vergi refor
muyla ilgisi yoktur. Türkiye'nin vergide
ki sorunlarının aşılabilmesi için, sermaye, 
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kira, kâr gdirierinin gerçek şekliyle ver
gilendirilmesi, kayıpların önlenmesi ge
rektiği kanısındayız. 

Bütün vergi yükü çalışanlara yüklen
diği için, bakıra işçinin geliri nasıl eridi? 
Asgarî ücretin alım gücünün eridiği, ra
kamlarla ve Boğaziçi Üniversitesinin yap
tığı bir araştırmayla belirlenmiş durum
da. O araştırmaya göre, 8 ay içinde, as
garî ücret, gıda maddelerinde yüzde 25 
ila 52 arasında, dayanıklı tüketim mal
larında yüzde 60 ila 71 arasında, yaka
cakta yüzde 45 oranında erimiştir. Millî 
gelir içinde ücretlilerin payının bu yıl 
yüzde 15 civarına düşeceği tahmin edil
mektedir. Enflasyon önlenemedikçe, ge
lir dağılımındaki adaletsizlik artmaktadır. 

AT'ye giriş sürecimizde, ücretlerin mil
lî gelirdeki payının yükselmesi gerekir
ken ve beklenirken, bunun tersi olmak
tadır. Beş Yıllık Kalkınma Planının 1988 
yılı programının 297 nci sayfasında şöy
le bir ibare var: «...piyasada halkın ta
lebini esnek bir şekilde karşılayacak bol
luk ve çeşitlilik temin edilmedikçe fiyat 
artışlarının hızının kesilmesi, piyasa yolu 
ile yüksek oranlı1 reel ücret ve gelir ar
tışlarının gerçeklbştinilmıesi mümkün ola
mamaktadır.» Yani, hükümet programın
da, piyasada bir bolluk ve çeşitlilik oluş
turulmadıkça fiyat artışlarının hızı kesi
lemez. Ayrıca, yüksek oranlı reel ücret 
ve gelir artışları da gerçekleştirilemez 
denmektedir. Programdaki bu ibare, biz
ce, Hükümetin sürekli olarak tekrarla
dığı «Piyasada her şey var, her şey bol 
bol var; ayrıca bir kısmım da ithal ettik, 
her aradığınızı çarşıda, pazarda bulur
sunuz» iddiasına ters düşmektedir. 

1988 program ve bütçesinin amacı, ne 
istikrar, ne de büyüme. Bizce tek amaç, 
gelirleri sınırlayıp, tüketimi kısıp, ihraç 
edilebilir mal sağlamak; bir yandan ihra
catı hızlandırıp, öbür yandan enflasyon 

vergisiyle, devlete dış borç ödeyebilecek 
kaynak yaratmak, tüm dış borç ödeme 
yükünü de halikın sırtına yıkmaktır. 

Gene, 1988 yılı programının 102 nci 
sayfasında, «Fiyat artış hızının yıl sonu 
itibariyle yüzde 3 3'e indirilmesi, 1988 
programının temel amaçları arasındadır» 
denmektedir. Oysa, şubat sonu itibariy
le, Devlet İstatistik Enstitüsünün toptan 
eşya indeksindeki iki aylık artış, yüzde 
13,5'tir. Yani, iki ayda, devletin resmî 
rakamlarıyla yüzde 13,5; bu yıl için he
deflenen yüzde 33. Bu hedefin ıtutturu-
lamayacağı, şimdiden bellidir. 

Değerli1 milletvekilleri, Sayın Başkanın 
da hoşgörüsüne sığınarak, sözlerime son 
vermeden önce, tarım konusunda birkaç 
şey söylemek istiyorum: 

Tarımda, çiftçinin bu yasadan doğa
cak vergi yüküne maruz kalacağı dikkate 
alınırsa, ortalama fiyat artışının yüzde 
33 olduğu bir yılda, destekleme fiyat
larındaki artışlar -programın 108 inci 
sayfasında o da var - tahılda yüzde 22 
ila yüzde 26 arasında olmuştur, pamuk
ta yüzde 20, ayçiçeğinde yüzde 20 ol
muş; yani, yüzde 33'lük -ki, o da kabul1 

ettiğiniz rakam - enflasyonun altında kal
mıştır; bir tek şeker pancarı fiyatları 
yüzde 33'iük enflasyon ile eşit kılınmış
tır. 

Kırsal kesimde kişi başına gelir, gi
derek azalmaktadır. Son on yılda tarım
sal üretim düşmektedir. Buğday yüzde 
10,3; pirinç yüzde 20-30, pamuk yüz
de 28 üretim düşüklüğüne uğramıştır, 
üretim azalmıştır. 

Bu arada, şunu söylemek istiyorum. 
Dün Sayın Tarım Bakanımız bazı ra
kamlar verdi. «1987 yılında bir litre mazot 
2 kilo 200 gram buğdayla alınıyordu» 
dedi. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Bakanın 
buğdayı kaç liradan hesapladığını bilmi-
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yorum; ama, benim kendi Mimden bildi
ğim bir gerçek var, o da şu: Mazotun 
litresi 325 uradır. Buğdayı, benim çift
çim, 102 lira taban fiyatı verilmesine rağ
men, süne ve diğer faktörler nedeniyle or
talama 90 liradan sattı. 2 kilo 200 gram 
buğday 325 liralık bir litre mazotu nasıl 
alır? 

Dün ayrıca, Sayın Bakan, 480 Fiat 
traktörün 80 ton buğdayla alınacağını 
söyledi, Bir kere 480 Fiat traktör artık 
imal edilmiyormuş, onu öğrendik; bir. 
Hadi imal edildi diyelim, ortalama fiya
tı 13 milyon lira civarında, ama 90 lira
dan buğdayını satan çiftçi 80 ton karşı
lığında 7 milyon 200 bin lira alıyor; na
sıl traktör alacak? 

BAŞKAN — Sayın Gürseler, lütfen 
toparlayınız. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 
Bitiriyorum efendim. 

Ayrıca, Trakya çiftçisi geçen yıl ayçi
çeğini 120 liraya sattı ve ayçiçeğini bu 
fiyata sattığında, 17 kilogramlık bir tene
ke ayçiçeğiyağı 8 750 liraydı. Şimdi ise 
Trakya Birlik'in 17 kilogramlık bir tene
ke ayçiçeğiyağı 19 500 lira, özel sektörün-
kü ise 22 000 liradır ve şu an Trakya'da, 
Trakya Birlik'in elindeki ayçiçeğinin fiya
tı 400 lirayı buldu; çiftçiden 120 liraya 
alındı, 400 lirayı buldu. Fiyat beklentisi 
içinde malını satmayan büyük çiftçi ve 
hasat sırasında üreticiden düşük fiyatla 
mal stoklayan tüccar, bu artışın aşın kâ
rını almakta; ancak, malını Yağlı To
humlar Kooperatifine satan çiftçi mağdur 
olmuştur. Yağlı Tohumlar Kooperatifi
nin, yani bir yerde devletin aldığı ayçiçe
ği, halen birliğin elindedir, depolarında-
dır. Bu nedenle, malını Yağlı Tohumlar 
Kooperatifine satan ve bunun da ortağı 
olan ayçiçeği üreticisine, bu fiyat farkı, 
(birliğin halen elinde olan ayçiçeği nede-
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niyle elde ettiği fiyat farkı) ödenmelidir 
diyoruz. 

Çiftçi sütünü 220 liradan satarken, ye
mi 235 liradan alıyor. Sütte, yemde, Maç
ta vergi iadesi kaldırıldı. Bunların hep
si, şu vergi yasasında, çiftçiden alınacak 
para ile ilgilidir. 

BAŞKAN — Sayın Gürseler, lütfen 
bitiriniz efendim. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 
Bitiriyorum efendim. Çiftçi artMc ne trak
tör alabilecek durumda -Sayın Bakanın 
söylediği gibi - ne de yaıtırım yapabilecek 
durumdadır. Dün Sayın Bakan havalı 
ayçiçeği ekme makinesinden bahsettiler. 
Bakın, üç ay önce italya'dan ithal edile
nin fiyatı 4 milyon 800 bin lira idi, şim
di 8 milyon liradır; yerlisi 2 milyon liray
dı, şimdi 4 milyon 500 bin liradır. Yağlı 
Tohumlar Kooperatifi 195 lira fiyat ver
di, biraz önce söylediğim gibi şimdi 450 
lirayı geçti. Çiftçinin durumu çok kötü
dür. Buradan istediğimiz kadar pembe 
tablolar çizmeye çalışalım... 

BAŞKAN — Sayın Gürseler, lütfen 
efendim... 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 
Bitiriyorum efendim. 

Bu turuncu kitabın yazdıkları eğer 
doğru olsaydı, çiftçi türküler söylerdi; 
şimdi çiftçi ağıt yakıyor. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Türkü 
söylüyor, siz duymuyorsunuz. 

BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Gru
bu adına, Sayın Yaşar Topçu; buyurun 
efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA YAŞAR TOP
ÇU (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin değerli üyeleri; görüşülmekte olan 
bu madde üzerinde, izin verirseniz, geti-
rMen geçici maddeyi bir önceki maddey-
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le mukayese ederek, ben, işin kendime gö
re çak ciddî bulduğum başka bir yönü
ne dokunmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu maddenin 
getiriliş sebebi, geçtiğimiz yılın 11 inci 
ayında Anayasa Mahkemesinin, Vergi 
idaresini Geliştirme Fonuna dair olan 
Kanunu iptal etmesinden doğan boşluğun 
giderilmesidir. Bunu başka türlü ifade 
edersek; Vergi İdaresini Geliştirme Fo
nunun terekesine, mirasçı tayin edilmek
tedir. 

Arkadaşlar, 1961 Anayasasıyla demok
ratik hayatımıza Anayasa Mahkemesi gir
miştir. Anayasa Mahkemesi, çeyrek asrı 
geçen zaman içerisinde, artık vazgeçil
mez bir demokratik kurum olarak yerini 
almıştır. Bu kurum, elbette ki, Anaya
saya aykırılık iddialarını1 incelemekte ve 
bir karar vermektedir. Meclisimize düşen 
görev, evvela, kanunları, Anayasa Mah
kemesine gitmeyecek tarzda düzenlemek; 
yani, mümkün olduğu kadar Anayasaya 
uygun yasallar yapmaktır. Eğer, kanun 
Anayasa Mahkemesine, gitmiş, bozulmuş
sa; buna uyuyorum, oradaki bazı şeyleri 
değiştiriyorum diye hatada ısrar etmenin 
manası yoktur. 

Türkiye son yıllarda, bana göre, iki 
hastalığa yakalanmıştır: Bunlardan bir 
tanesi, kanun düzenleme tekniği; öbürü, 
fon olayıdır. Yani, Türkiye fonla, gelir
lerini mümkün olduğu kadar Muhasebei 
Umumiye Kanununun dışına, Sayıştay 
murakabesinin dışına itiyor; nedense bu, 
oradan geçecek olan işleri kösteklemek 
olarak görülüyor ve işlerin, genel bütçenin 
dışında halledilmesi yoluna gidiliyor. Di
ğer taraftan da, kanun adı altında, kanuni 
denmeyecek, kanun demek caiz olmayan 
düzenleme sekilileri Meclise getiriliyor, bu
radan da kanun adı altında çıkarılıyor. 

, Şimdi, bir şeyin adına kanun demek baş
ka, onun kanun olması başkadır. 
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Arkadaşlar, kanun konusu, sanıyorum 
Türkiye'de yeterince anlaşılmamıştır; izin 
verirseniz bir cümleyle ifade edeyim : Ar-
şimet Kanunuyla veya Ohm Kanunuyla, 
sosyal bir kanunun çok fazla farkı yok
tur; sosyali kanun, bir gerçekliği ifade eden 
nesnedir. 

Şimdi, bir kanun tasarısı getiriyorsu
nuz, Türkiye'de kanun tasarıları getirilir
ken de, şahsen benim karşı olduğum bir 
düzenleme şekliyle, çok teferruatlı, öyle
sine teferruatlı ki; bazen bir yönetmeli
ğin, bir tüzüğün yapması gereken işleri, 
kanun adı altında getirip burada görüşü
yoruz. Sonra ne oluyor? Anayasa Mah
kemesi iptal ediyor veya bir yerinde yan
lışlık oluyor, hadi, onu düzeltmek için 
tekrar tasarı geliyor. 

îzin verirseniz şimdi bu maddenin bir 
yerini okuyacağım. Bakınız, Vergi İdare
sini Geliştirme Fonunun yerine kurulma
ya çalışılan Gelir idaresini Geliştirme 
Fonunun düzenlediği ek 13 üncü madde
nin «Bu fon» başlığı altındaki üçüncü 
bendinde ne deniyor; izin verirseniz sab
rınızı rica ederek okuyayım: «a) Ver
gi idaresinin, Vergi Denetim Birimleri
nin ve Defterdarlıkların reorganize edil
mesi ve otomasyonunun artırılarak mev- -
cut personel ile daha etkili hizmet vere
bilmelerini temin gayesiyle Gelirler Genel 
Müdürlüğünce bina yapımı için...» Şimdi 
tek tek sayıyoruz; «...arsa satın alınma
sı...» tekrar bir daha «...bina yapımı...» 
demiş, tekrarlanmış; her neyse bir zühul 
var «...tamamlanmış veya inşaat halinde 
bina satın alınması, bina kiralanması, ona
rım ve tefrişi, taşıt ve demirbaş alımı ve 
kiralanması üe bunların bakım ve onarı- , 
mı, otomasyon, eğitim, uygulama, tanıt
ma çalışmaları gibi hizmetlerin gerektir
diği giderler...» 

Arkadaşlar, bunlar bir kânun ifadesi 
olamaz, işte bunlar bir kanun ifadesi ola-
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mayacağı için, ikide bir, Meclisin çıkar
dığı kanunların üzerine gölge düşmekte
dir. Bunlar, olsa olsa, bir şirketin kuruluş 
beyannamesinde, Ticaret Bakanlığı tara
fından dikkate alınması için ya da ileride 
başımıza iş çıkmasın diye yazılacak mad
delerdir. Böyle, kanun düzenlenip buraya 
gelinmez. Sonra da «Anayasa Mahkeme
si iptal etti, eh onun kusurlarını da dü
zelttik, adını da değiştirdik - o adı be
ğenmemişti1 Anayasa Mahkemesi - yeniden 
yürürlüğe koyduk» demekle meseleyi hal
letmiş oluyor muyuz? Olmuyoruz. 

Demin, Sayın Bakan, bu maddeyi de 
içine alacak şekilde bir açıklamada bu
lundu «Anayasa Mahkemesinin iptal se
beplerinden bir tanesi fona tek gelir gös
terilmiş olmasıdır. Biz bunu çoğalttık» 
dediler. Ben, daha evvelce tasarıyı okumuş 
olmama rağmen, Sayın Bakan «çoğalttık» 
deyince, şunu bir daha okuyayım dedim 
ve tekrar okudum. Anayasa Mahkemesi
nin iptal ettiği, kanundaki fon ödeneği 
muhafaza edilmiştir, ilaveten, ihalelerde 
satılan şartnamelerin parası ve benzeri 
cüzî birtakım şeyler konmuştur. Yani, 
şimdi tutulsa, bu fon için on ayrı yerden 
birer liralık ödenek temin edilmiş olsay
dı, bu da pekâlâ fon gelirinin çeşitlendiği 
anlamına gelirdi. Pekâlâ, manası bu olur
du. «Efendim, Anayasa Mahkemesi tek 
kaynak için iptal etti, eh biz de l'er lira
dan 10 lira daha koyduk, 10 ayrı kaynak
tan 10 lira daha getirdik» gelir değil mi 
bu? Gelirdir. Birincisi bu. 

ikincisi, bu kanunla ilgili bir hususu, 
çok kısa ve birinci fıkra olarak, tekrar 
bilgilerinize sunmak istiyorum: 

«Devletin ve kamu iktisadî teşebbüs
leri dışındaki kamu tüzelkişilerinin harca
maları, yıllık bütçelerle yapılır» hükmü, 
bir Anayasa hükmüdür. 

Elimizi vicdanımıza koyalım, şurada 
sayılan harcamalarla şu Anayasa maddesi
nin bağdaşır tarafı var mı? Yok; bu bir. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇIN 
(Bursa) — Sayın Topçu, 33 üncü" mad
deden mi bahsediyorsunuz? 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — 33 
üncü maddeden bahsediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Topçu, ben de ta
kip etmeye çalıştım; fakat ilgili bulama
dım. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ha
yır hayır, 33 üncü maddeden bahsediyo
rum. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇIN 
'(Bursa) — Hayır; bir önceki maddeyle 
gelen ek maddeden bahsediyorsunuz. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — 33 
üncü maddeden; ismini değiştirerek te
rekesini devrettiğiniz maddeden bahse
diyorum. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇIN 
(Bursa) — Yani bir önceki maddeden? 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ta
biî, . terekesini devrettiğiniz üçin bahsedi
yorum. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇIN 
(Bursa) — 3 3 üncü maddeden mi bah
sediyorsunuz? 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Evet 
evet, ondan bahsediyorum ve hangi ko
nuda konuştuğumu da gayet iyi ibili-
yoruım. 

Sayın Bakanım, mukayese ederek, ya
pılan işin yanlışlığını anlatmak istiyo
rum. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Sayın Başkanım, böyle 
ıbir müzakere usulü var mı? 
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BAŞKAN — Arkadaşımızı madde 
üzerinde1 konuşmaya davet ediyorum; 
33 üncü madde hakkında söz aldılar. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Şim
di, arkadaşlar, Anayasanın bu madde ile 
ilgili maddesinden iki madde sonrasın
da da, genel ve katma bütçeleri^ verilen 
ödenek harcanabilecek azamî miktardır 
denilmektedir. 

©eni bu madde üzerinde konuşmaya 
zorlayan hususlardan bir tanesi - ki, 
bağlantılı bulunduğu bu maddenin al
tında - Sayım Balkanın söylediğinin ak
sine, 'bu kanunla getirilmiş olan bu fon 
ve ödeneklerin, 'Muhasebei Umumiye 
Kanununa; Artana, Eksiltme ve İhale 
Kanununa itabı oynadığının belirtilmiş, 
olması, hatta ön vize mecburiyetini ge
tiren maddelere de tabi olmadığı hususu -
sunun gösterilmiş olmasıdır. 

Sayın Bakan, «33 üncü maddeden 
mi bahsediyorsunuz?» diyor. Evet, 33 
üncü maddeden 'bahsediyorum; hani şu 
artırma ve ihaleye çıkarmadan, İkime, ne 
sebeple verildiği bilinmeyen ve kimler
le, nasıl yapıldığı 'bilinmeyen mukave
leler ortada kalmasın di yemi bu mad
deler getirilmiş; onu sormak için. 

Maliyenin ıbu işe önayak olması bi
zi üzen husus. Bir devletin maliyesi, her 
şeyden evvel, hazinesine, yani onun ge
nel gelirlerine sahip çıkmaya çalışır; bu
nu, özellikle keyfî harcamalardan, özel
likle dikkatsiz harcamalardan, tasarru
fa yönelik olmayan harcamalardan kur
tarmaya çalışır. Maliye bu işe önayak 
olmaz. Bizim karşı olduğumuz tarafı 
budur. 'Maliye, kendisinin önlemesi gere
ken, karşı çılkması gereken hususları önü
müze getirmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Topçu süreniz 
dolmuştur, lütfen toplayınız. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ta
mamlıyorum. 
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Bu maddeler buraya niye kondu? 
Vergi İdaresini Geliştirme Fonunun te
rekesi... Orada ne diyor? Bu idarenin 
yapmış olduğu sözleşmelerden doğan yü
kümlülükler buraya aktarılır. Niye? Dev
raldığı için. Peki, onlar niye yapılmıştı? 
Herikıe's fon adı altında parayı istediği 
gibi kullanıyor, eh bu işten biz de na
sibimizi alalım; Gelirler Genel Müdürü, 
«Bize de kullanacak bir imkân verin, 
biz bunu kullanalım» diyor. Bunun için 
de, adı değiştirilerek tekrar getiriliyor. 

Temenni değil, kanaatimi söylüyo
rum - temennim aksinedir - inşallah 
Anayasa Mahkemesine gitmez veya gi
derse Anayasa Mahkemesi tekrar bu
raya, bize, iade etmez. 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — 
Anayasa Mahkemesine gidecek diye, hiç
bir şey yapmayacak mıyız? 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ben 
temennimi söylüyorum ve kanaatimi söy
lüyorum. 

Eğer hu, tekrar Anayasa Mahkemesi
ne gider de geri dönerse, Saym Maliye 
Balkanımız başta olmak üzere, bütün 
bürokrasi, bu işe önayak olan bürokra
si ve Meclisimiz ağır sorumluluk alt-ırida 
kalır. Balkın, geoe yarılarına kadar çalı
şarak, uğraşarak, büyük bir gayretle bu 
kanunları çıkarmaya çalışıyoruz. Hatada 
ısrar kanaatimce yanlış bir iştir ve akıllı 
insanların yapacağı şey değildir. Hepi
miz akıllı insanlarız, aklımız başımızda 
insanlarız. Buraya gelmek için yaş sı
nırı konmuş; denmiş ki ani ve fevri ha
reket etmesin. Demin tartışma konusu ol
du ama... 

BAŞKAN — Sayın Topçu, lütfen... 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ta

mamlıyorum efendim. 
«Akıl yaşta değil baştadır» gibi bir 

söze sahipsek de, yine de bu işlerde son 



T. B. M. M. B : 40 23 . 3 . 1988 0 : 2 

derece tedbirli ve dikkatli olmamız ge
rekiyor. 

Dinlediğiniz için teşekkür ediyor, 
saygılarımu sunuyorum. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Topçu. 

Madde üzerinde verilmiş önergeler 
vardır, okutuyorum: 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — 
şahsım adına söz istiyorum Sayın Baş
kan. 

AHMET KARAEVLÎ (Tekirdağ) — 
Devam ©din, önergelerdeyiz efendim. 

HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) — 
Sayın Başkan, «Şahsı adına söz isteyen 
var mı?» diye sormadınız. 

BAŞKAN — Kendisinin bildirmesi 
lazımdı. Buyurun Fuat Bey. 

AHMET KARAEVLÎ (Tekirdağ) — 
Sayın Başkan, önergelere başlamıştı
nız. 

M. ERDOĞAN YETEN) (Manisa) 
— Acele etmeyin, yavaş yavaş... 

BAŞKAN — Efendim, okunmaya 
başlanmadı. Lütfen... Biz de sizljer ka
dar acele ediyoruz. 

İM. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Acele işe şeytan karışır. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) 
— Hiç acelemiz yok.- Siz gitseniz de biz 
buradayız. 

BAŞKAN — Ben, bir an evvel bit-
ımesii için, gayret ediyorum. 

Sayın Atalay, 33 üncü madde üzerin
de söz aldınız; buyurun efendim. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görü
şülmekte olan yasa tasarısının 33 üncü 
maddesi hakkında kişisel görüşlerimi 
arz edeceğim. 

Efendim, ıbu yasa tasarısının 33 ün
cü maddesine atıfta bulunulan 213 sayılı 

Vergi Usul Kanununun bakıldığında, 
son üç dört yıl içerisinde birçok deği
şiklik yapılmış ve gerçekten bu yasa 
çerçevesinde, mükellef olma yükümlülü
ğü içjerisinde olan vatandaşların, bu ya
sal yükümlülüklerini takip edebilme, 
kendi sorumlüluklannın, yükümlülükle
rinin ne olduğunu öğrenebilme konusun
da ciddî sorunların ortaya çıktığı görül
mektedir. 

Diğer bir husus, yine 213 sayılı Ver
gi Usul Kanunundaki önemli birkaç 
maddenin Anayasa Mahkemesi tarafın
dan iptal edildiğidir. Benden önce ko
nuşan Doğru Yol Partisi sözcüsü Sayın 
Topçu, özellikle, Vergi İdaresini Geliş
tirme Fonunun, Gelir İdaresini Geliştir
me Fonuna devredilmesine! dönük yasal 
düzenleme nereden kaynaklanmaktadır, 
anlattılar. Anılan madde, Anayasa Mah-
kemesincle 19.3.1987 tarihinde iptal edil
miştir. 

Sayın milletvekilleri, bu konuda şim
di getirilen yöntem, aslında hileli şeriye-
den başka bir şey değildir. Anayasa 
Mahkemesinin iptal gerekçesinde ortaya 
konulan hususta, Sayın Bakanın da daha 
önceki oturumda açıkladığı gibi, fon 
kaynaklarının birden fazla olması zorun-
luğu konusunda, tasarının 32 inci madde
sinin ilkindi bendinin (C) şıkkında ve 
diğer bentlerde birtakım gerekçeler, kay
naklar getirilmektedir. Bir tanesini oku
dum, pek de yorum getiremiyorum: 

«C) Vergi denetim ve yoklamaları 
sırasında Fondan harcama yapılmak su-
rjetiyle satın alınan malların satışından 
elde edilen hâsılattan» demektedir. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, kaçıncı 
maddeyi okudunuz? 

FUAT ATALAY (Devamla) — 
Efendim, ben maddeyi okumuyorum. 
Bir önceki maddenin, yani Anayasa 
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Mahkemesinin iptal gerekçesini ortadan 
kaldırma konusunda nasıl bir yöntem iz
lendiğini anlatmaya çalışıyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Söz aldığınız, 33 üncü 
madde, onun üzerinde konuşun. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Sa
yın Başkan, söz aldığım madde üzerinde 
konuşuyorum. Söz aldığım maddenin 
oluşturduğu fonun ismi değişmiştir; bu
na gerekçe de, bir önceki maddede Ana
yasa Mahkemesinin iptal kararının orta
dan kaldırılması konusunda bJitei seriye 
yönteminin uygulandığını söylüyorum, 
onu anlatmaya çalışıyorum Sayın Baş
kan; sanıyorum izlemiyorsunuz. (ANAP 
sıralarından, «Ayıp oluyor» sesleri) 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇÎN 
(Bursa) — Konuşmanız 33 üncü mad
de ile ilgili değil, bir önceki madde ile 
ilgili. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, aslında, halka karşı 
ayıp oluyor. 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Say
gılı ol biraz. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Evet, 
Sayın Başkan izlemiyor, gayet açık söy
lüyorum. (ANAP sıralarından gürültü
ler) 

' İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Hatip 
saygılı olsun. (Gürültüler) 

FUAT ATALAY (Devamla) — Be
nim ne yapabileceğimi ben bilirim. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, lütfen 
konuşmanıza devam edin., 

Hatibe (müdahale etmeyin efendim. 
(Gürülitülier) 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Sayın 
Başkan, hatip saygılı olsun. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Ben, 
ne bildiğimi gayet iyi biliyorum. 

Vergi idaresini geliştirme fonunun, 
isim değiştirilerek yeniden getirilmesi ve 
vergi usul yasasının delik deşik edilme
sinin, Anayasayı ciddî ihlal suçu oldu
ğunu söylüyorum. (ANAP sıralarından 
«Allah, Allah?!» sesleri) 

Elbette... 
BAŞKAN — Hatibin sözünü kesme

yelim arkadaşlar. 
Buyurun Sayın Atalay. 
FUAT ATALAY (DeVamla) — Biz, 

önce halka saygılıyız. Demokratik hukuk 
devletinin prensipleri çerçevesinde ça
lışmaya gayret {ediyoruz. 

Sayın Balkan, rasyonel, çağdaş bir 
bakanlıktan bahsetti. Elbette, biz de 
rasyonel, çağdaş bir bakanlık istemek
teyiz; ama, kaynakları Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin denetlediği bütçeden 
oluşan ve sadece' Maliye Bakanlığı teş
kilatının değil, Türkiye'deki bütün ba
kanlık teşkilatlarının rasyonel ve çağ
daş olmasını isteriz. Memura merha
metle bir yerlere gidilemez. Eğer, çalı
şanlar içlerisinde önemli bir kesim olan 
memurların hakları verilmek isteniyor
sa, idarelerin, iktidarların merhametle
rine bu konu 'bırakılamaz. Memurlara; 
görevli, toplu sözleşmeli sendikal hak ve
rilir, onlar da bu konudaki taleplerini 
açık şekilde söylerler. 

Nereden çıkıyor... Bu vergi yasaları 
nereden çıkıyorsa sayın (milletvekili, bi
zim düşüncelerimiz de oradan çıkıyor. 

Sayın Bakan, gayet açık şekildle «Bu 
tasarıyla halka ek yük gelmeyeceğini» 
söylüyor. 

Değerli milletvekilleri, yine, polemik 
yapmadan gayet açık söylüyoruz; hafta 
sonunda ilişkide bulunduğum yurttaşlar, 
bindiğim taksi şoförlerinin hepsinin ku
lağı Türkiye Büyük Millet Meclisinde ve 
bu vergi yasalarında. Sayın Bakan «Ek 
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yük getirmiyor» diyor; ama, değerli Ana-
vatan'ın değerli sözcüleri, geçen haftaki 
görüşmeler sırasında kulislerde «Aman, 
bir yasa tasarısını bir an önce Meclisten 
fgeçirelirn, günde yaklaşık 1,5 - 2 milyar 
Türk Lirası kaybediyoruz» demekteydiler. 

ıŞimdi, değerli milletvekilleri, bu tasa
rının 7 nci maddesinde bu yükün kime 
geleceği gayet açıktır. İmalatçılar ve it
halatçılar, bu tasarı ile getirilen ek vergi 
yüklerinin hepsini matrahtan düşecekler
dir ve kendilerine ek bir yük gelmeyecek
tir. Bu anlamda, gayet açık söylüyoruz, 
bu yük, tüketicilerin sırtındadır. 

Yine, bu tasarının yasalaşmasından 
sonra Akaryakıt Tüketm Vergisinin 
yüzde 9'dan yüzde 21'e artırılma-ı 
sıyla, Türkiye'de, hayatın her alanında 
pahalılaşmanın süratle gelişeceği konusun
da kimse aksini söyleyemez. Nitekim, 
geçen hafta Sayın Bakana sorduğumuz 
soru nedeniyle Sayın Bakan aynı şeyi söy
lemiştir ve demiştir ki, «Hükümetimiz, 
enflasyon konusunda bu tasarıyı da dik
kate alarak hedef koymuştur.» Yani, bu 
tasarının yasalaşmasından sonra Türkiye' 
de hayat pahalılığının artacağı konusun
da hiçbir kuşku, endişe olmasın... 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — 
Onları geneli üzerinde söyledin beyefen
di... 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — 
10 dakika oldu. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Eşit 
ve adil bir vergi istiyorsak değerli mil
letvekilleri, önce üretimi artırmak, ar
kasından da eşit ve adil vergilendirme sis
teminin Türkiye'de hâkim kılınacağı yeni 
bir sisteme gitmek gerekmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, süreniz 
dolmuştur, lütfen bağlayınız. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Bağ
lıyorum Sayın Başkan. 
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Çalışan kesimlerden vergiler peşinen 
alınırken, Türkiye'de «Sermaye kesimi» 
olarak adlandırdığımız kesimlerden, bu 
yüksek enflasyon ortamında, vergiler bir 
yıl sonra, üç eşit taksitte alınmaktadır. 
Yüzde 50, yüzde 60 enflasyonu değer
lendirdiğimizde, Türkiye'deki esas vergi 
yükünün, kimlerin sırtında olduğunu gö
rüyoruz. Bu anlamda, Sayın Maliye Ba
kanlığının, «Hükümete alternatif yoktur» 
düşüncesine, ciddî (bir alternatif öneriyo
ruz; madem böyle, bu yüksek enflasyon 
ortamında adil bir vergilendirme sistemi
ni getirsinler, sermaye kesiminden de pe
şin vergi alınsın. 

Bunlar yapılamadığı sürece, bu tip 
düzenlemelerle bu tasarılar kanunlaşsa 
dahi, hayatın pratiğinde geçerli olmaya
cağı ortaya çıkacaktır. Biraz önce arz et
tiğim gibi, bu yasa tasarısında onlarca 
değişiklik vardır, beş altı tane, Anayasa 
Mahkemesinin iptal ettiği madde vardır 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin aslî 
işlevlerini bu tip yöntemlerle aksatmak, 
parlamenter demokrasiye önemli planda 
ve ciddî sorunlar getirecektir; bu konu
da muhalefet olarak ciddî endişelerimiz 
vardır. Değerli milletvekillerini de, bu 
konuda uyarmak istiyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 

Atalay. 
TURHAN HIRFANOĞLU (Ha

tay) — Soru sormak istiyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Başka soru sormak is
teyen var mı efendim? 

KAZIM ÖZEV (Tokat) — Ben de 
soru sormak istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Soru sormak isteyenleri 
tespit işlemi bitmiştir. 

Buyurun Sayın Hırfanoğlu. 
TURHAN HIRFANOĞLU (Ha

tay) — Sayın Başkan, Sayın Bakanı fazla 
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üzmemek için üasa bir soru sormak isti
yorum. 

Görüştüğümüz maddeye göre, Vergi 
Mareskü Geliştirme Fonu, Ibu kanunun 
yürürlük tarihi itibariyle bütün aktif ve 
pasifiyle birlikte, Vergi Usul Kanununun 
Ek 13 üncü Maddesi ile kurulan Gelir 
idaresini Geliştirme Fonuna devrediliyor; 
yani, bir kanunla kurulmuş olan fonlar
dan birisi feshedilip, diğer bir kanunla 
kurulan başka bir fona katılmaktadır. 
IBu fesihle birleşme kararı önerilirken, 
neden Vergi Geliştirme Fonunun iptal 
edilip, «Gelir Geliştirme Fonu»nun iptal 
edilmediğinin bilinmesinde fayda vardır. 
Bunu bilebilmek için de, şimdi, Sayın 
Bakandan öğrenmek istiyoruz; Acaba, 
Vergi Geliştirme Fonunda bugün itiba
riyle kaç personel çalışmakta, feshedil
meyen Gelir idaresini Geliştirme Fonun
da kaç personel çalışmaktadır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Saym özev. 

KÂZIM ÖZEV (Tokat) — Sayın Baş
kanım, Sayın Bakandan öğrenmek istedi
ğim konu şudur: Acaba, feshine karar 
verilen, daha doğrusu Gelir İdaresini Ge
liştirme Fonuna katılımı istenen fonun 
gelirlerinden ne kadarı 1988 yılı içinde; 
yani gelirlerinin yüzde 30'unun tutarı ola
rak ne kadarı Genel Bütçeye katılacak
tır? Bunu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
IBAŞjKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Saym iBakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTOBBE ALFTEMOÇIN 
(Bursa) — Saym Başkan, değerli millet
vekilleri; Vergi idaresini Geliştirme Fo
nunda bu iş için tefrik edilmiş bir özel 
personel yok. Bu fonu, Bakanlığımız Ge
lirler Genel Müdürlüğünde değişik kade

melerdeki arkadaşlar yönetmektedirler; 
çıkartılan ve Sayıştayca onaylanan yö
netmelik gereğince. Bu yönetimle görev
lendirilmiş, Bakanlığımızda 28 arkadaşı
mız vardır. 

Efendim, «Bu fondan yüzde 30 ke
sinti ne kadardır?» diye sormuşlardı; 
3 336 007 219 liradır. 

Arz ederim efendim. 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

iki önerge vardır, okutuyorum efen
dim: 

Türkiye Büyük Millet Meclisli 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «Eğitim, Gençlik, 
Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İh
dası ile 3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim 
Vergisi Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Ta
şıtlar Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Fi
nansman Kanunu, 193 Sayılı Gelir Ver
gisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Ka
nunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 492 Sa
yılı Harçlar Kanununda Değişiklikler Ya
pılması ve Bu Kanunlara Bazı Hüküm
ler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının» 
33 üncü maddesinin aşğıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz .ve teklif ederiz. 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Kâmili Ateşoğullarıj 
Ankara 

Mustafa Çakır 
Giresun 

M. Istemihan Talay 
îçel 

Kenan Süzer 
Tokat, 

Ali Haydar] Erdoğan 
istanbul 
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İbrahim Tez 
Ankara 

Mehmet Tabir (Köse 
Amasya 

Güneş Gürseler 
(Tekirdağ 

Erol Güngör 
izmir 

Tayfur Ün 
Bilecik 

Madde 33. — 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununa, 3239 sayılı Kanunun 38 inci 
maddesiyle eklenen geçici 15 inci mad
deden sonra gelmek üzere aşağıdaki ge
çici 16 ncı madde ilave edilmiştir. 

Geçici Madde 16. — 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununa 3239 sayılı Kanunun 36 
ncı maddesiyle ilave edilen mükerrer 415 
inci maddeyle kurulan «Vergi İdaresini 
Geliştirme Fonu» bu kanunun yürürlük 
tarihi itibariyle mevcut bütün aktif ve 
pasifiyle birlikte aynen Vergi Usul Ka
nununun ek 13 üncü maddesiyle kurulan 
«Gelir İdaresini Geliştirme Fonu»na dev
redilmiştir. 

Vergi İdaresinin Geliştirme Fonunun 
sözleşmelerde taraf olmaktan doğan ala
cak ve borçları, Gelir İdaresini Geliştirme 
Fonuna intikal eder. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
Vergi İdaresini Geliştirme Fonu, başka 
bir işleme gerek kalmaksızın infisah eder. 

Vergi İdaresini Geliştirme Fonunun, 
devir nedeniyle doğacak her türlü vergi, 
resim ve harçları aynı fon hesabından 
ödenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısı
nın 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve , 
teklif ederiz. 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

MehmetJ Kahraman 
Diyarbakır 

Mustafa Çakır 
Giresun 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

Mehmet Talhir Köse 
Amasya 

Kenan Süzer 
Tokat 

Kâmil Ateşoğuüarı 
Ankara 

Ali Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Güneş Gürseler ) 
Tekirdağ 

Tayfur Ün 
Bilecik 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

«Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
te Vergi İdaresini Geliştirme Fonu, başka 
hiçbir işleme gerek kalmaksızın yasal var
lığım kaybeder.» * , 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık sı
rasına göre işleme koyuyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşlmekte olan kanun tasrısının 33 ) 
üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiş-" 
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fuat Atalay (Diyarbakır) 
ve arkadaşları 

Madde 33. — 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununa, 3239 sayılı Kanunun 38 inci 
desiyle eklenen geçici 15 inci maddeden 
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sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici 16 
ncı madde ilave edilmiştir. 

Geçici Madde 16. — 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununa 3239 sayılı Kanunun 36 
ncı maddesi ile ilave edilen mükerer 415 
inci madde ile kurulan «Vergi İdaresini 
Geliştirme Fonu», bu kanunun yürürlük 
tarihi itibariyle mevcut bütün aktif ve 
pasifi ile bitikte aynen Vergi Usûl Ka
nununun ek 13 üncü maddesi ile kurulan 
«Gelir İdaresini Geliştirme Fonu»na dev
redilmiştir. 

Vergi İdaresinin Geliştirme Fonunun 
sözleşmelerden taraf olmaktan doğan ala
cak ye borçları Gelir İdaresini Geliştirme 
Fonuna intikal eder. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih-
lte Vergi İdaresini Geliştirme Fonu baş
ka bir işleme gerek kalmaksızın intiha 
©der. 

Vergi İdaresini Geliştirme Fonunun 
devir nedeniyle doğacak her türlü vergi 
resim ve harçları aynı fon hesabından 
ödenir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılı
yor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLÎ İLHAN ASKIN (Bur
sa) — Katılmıyor efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılmıyor. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
önergeye katılmamışlardır... 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, önerge üstünde söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşü
len tasarının 33 üncü maddesine ilişkin 
değişiklik önergesi üzerindeki görüşlerimi 
arz etmeye çalışacağım. 

Biraz önce kişisel konuşmamda da 
anlattığım gibi, bu vergi yasasının Tür
kiye'de geniş kitleler planında ciddî sorun
lar çıkaracağı artık kesinlik kazanmış du
rumdadır. «Nereden?» diye sorabilirsiniz; 
«Halktan» diye cevaplıyoruz. Zaten, bun
ca yıldır çektiği sıkıntılar, uluslararası 
finans kuruluşlarının reçeteleri ve gide
rek artan sıkıntılar, halkın hangi durum
da olduğunu göstermektedir. Biz, Tür
kiye Büyük Millet Meclisindeki bu gö
rüşmelerin, iktidarın değerli üyeleri için 
önemli bir fırsat olduğuna inanıyoruz; 
Iburada gayet açık şekilde samimî dü
şüncelerimizi söylemeye çalışıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bu, yol değil
dir, bu, yöntem değildir; t>u şekilde, 
memleket düzlüğe çıkmaz... 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — 
Önerge... önerge hakkında konuş. 

FUAT ATALAY (Devamla) — öner
ge hakkında konuşuyorum. 

Bu vergi tasarıları nereden gelmek
tedir? Ödemeler dengesindeki açık, dev
letin aslî işlerinin görülmesindeki kaynak 
eksikliklerinden ortaya çıkmaktadır. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Dediğinle yaptığın birbirini tutmuyor. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Tür
kiye'de, dış borç, beşikteki çocuklarımızın 
yıllarca çalışsalar dahi ödeyemeyecekleri 
mertebeye gelmiştir artık. 

A. CENGİZ DAÖYAR (Antalya) — 
Biz bunu 960'lardan beri söylüyorduk. 

FUAT ATALAY (Devamla) — 1988 
yılı içerisinde ödenmesi tasarlanan 7,5 
milyar dolarlık dış borcun nasıl ödenece
ği konusunda, bugün, Hükümet ciddî bir 
'bunalım içerisindedir. 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Nere
den biliyorsun? 

— 163 — 



T. B. M. M. B : 40 

FUAT ATALAY (Devamla) — Ba
sından izliyoruz, araştırıyoruz ki, bu ko
nuda Türkiye'ye yeni ipoteklerin getiril
mesi söz konusudur. Japonya ile yapılan 
görüşmelerde, yaklaşık 1 milyar dolarlık 
yeni ıbir kredi peşinde koşulmaktadır ve 
bu krediyle Jberalber Türkiye'de belki 1988 
yılımın baharı, güzü düzlüğe çıkar; ama, 
989'lar 990'lar çıkmaz. Yapılan kamuoyu 
araştırmaları, gerek profesyonel kuruluş
ların, gerekse partililerin, bizlerin, bütün 
vatandaşların yaptığı kamuoyu araştır
maları, Anavatan grafiğinin giderek düş
tüğünü göstermektedir. 

Değerli milletvekilleri, 1988 Mart 
ayında, Anavatan, artık üçüncü parti du
rumuna gelmiştir... (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

BAYINDIRLIK YTE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Ne için söz aldıysanız onunla ilgili ko
nuşun. 

BAŞKAN — Sayın Atalay... 
NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — 

önerge hakkında konuşun. Ne alakası 
var bunun? 

BAŞKAN — Sayın Atalay... 
FUAT ATALAY (Devamla) — ... 

ve bu gidişle, yapılacak ilk seçimde grup 
kuramayacak durumda olacaksınız. (Gü
rültüler) 

AHMET KARAEVLl (Tekirdağ) — 
Madde ile ne ilgisi var bunun? 

ABDÜLBAKt ALBAYRAK (istan
bul) — Hayal görüyorsun, hayal. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, önerge
niz üzerinde konuşacaksınız. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Bir 
yandan, Türkiye Büyük Millet #Mecli-
sindeki bu gelişmeleri gölgeye düşüre
cek, arkasından muhalefetin samimî eleş
tirilerini dikkate almayacak ve ara rejim 
tehditleriyle muhalefeti susturmaya ça
lışacaksınız... Öyle şey yok. Sosyaldemok-
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rat Halkçı Parti, bütün unsurlarıyla, de
mokrasi güçleriyle rejime sahip çıkan bir 
partidir. (SHP sıralarından alkışlar) 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Sade
de gel sadede... (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

FUAT ATALAY (Devamla) — ... 
ve demokrasiyi sonuna kadar korumak 
için... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, müdde
tiniz dolmuştur, lütfen bitiriniz. Hakkınız 
5 dakika idi. İki dakika geçti efendim. 

ABDÜLBAKt ALBAYRAK (İstan
bul) — Sizi geçmişten tanıyoruz biz. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Sa
yın Başkan, sükûneti sağlarsanız, ben söz
lerimi toparlarım. 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — 
Sayın Başkan, kaç dakikadır konuşuyor 
bu? 

FUAT ATALAY (Devamla) — Sa
yın Başkan, sükûneti sağlarsanız konuş
mamı toparlayacağım. 

BAŞKAN — Uzatıyorsunuz efendim. 
Sayın Atalay, dikkat ettim, zatı âliniz ne 
zaman kürsüye çıksanız, zamana riayet 
etmiyorsunuz, bizim ikazımıza maruz ka
lıyorsunuz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

FUAT ATALAY (Devamla) — Sa
yın Başkan, ben, aslında kurallara uyan 
bir insanım ve uzattıysam özür dilerim. 

BAŞKAN r— İstirham ediyorum, to
parlayınız. 

FUAT ATALAY (Devamla) — So
nuç olarak şunu söylemek istiyorum: Bu 
vergi tasarılarıyla bir yere gidilemeyeceği 
artık açıktır. Yol yakınken, bu konuda, 
samimî olarak hadiseler itiraf edilip, bu 
tasarının bu Meclisten çekilmesinin za
manı gelmiştir; bunda inatçı tutumların 
daha fazla sonuç vermeyeceği de anlaşıl
mıştır. 

Saygılarımı sunuyorum. (SHP sıra
larından alkışlar) 
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NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — 
Maddeyi mi çekeceğiz, tasarıyı mı? 

BAŞKAN — Efendim önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılmamıştır. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 
(Türkiye Büyük Mille*'Meclisi 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısı

nın 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrası
nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ye teklif ederiz. 

JFuat Atalay (Diyarbakır) 
ve arkadaşları 

IBu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
Vergi İdaresini Geliştirme Fonu, başka 
hiçbir işleme gerek kalmaksızın yasal var
lığını kaybeder. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu 
diim? 

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

(DYP sıralarından 10 milletvekili aya
ğa kalktı) 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Sayın Başkan, çoğunluk 
yoktur, yoklama yapılmasını istiyoruz. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 
10 kişi ayağa kalkmış bulunuyor. İçtüzü
ğe göre yoklama yapmak mecburiyeti 
vardır; lütfen, 10 kişinin isimlerini tespit 
edelim. (ANAP sıralarından gürültüler) 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — 
Lütfen ciddiye almayın efendim. (ANAP, 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, biraz evvel, 
bu duruma düşmemek için hepinizi say-

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇ1N 
(Bursa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
önergeye katılmıyor. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, bir defa 
olsun zatı âlinize ikazda bulunmak iste
miyorum; süreniz 5 dakikadır. 

Buyurun. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın 
Başkan, biraz önceki uyarınızın samimî 
olduğuna inanıyorum, ben de hep bu duy
gularla davranmaya çalışıyorum ve ko
nuşmayacağım. (ANAP sıralarından «Cid
dî olun» sesleri, gürültüler) Bunu aynen 
size iade ediyorum. 

Saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Çok teşekkür ederim 

Sayın Atalay. 

dırdım; 120 kişisiniz. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — 
200 kişi var burada en azından. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen... Arkadaşım 
saydı. (ANAP sıralarından gürültüler) 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — 
120 kişi var, 120. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — 
Sayın Başkan, 58 inci maddenin birinci 
fıkrasında tereddüde düşerse» deniliyor. 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — 
Ayıp, ayıp... (ANAP sıralarından «Sayın 
Başkan, 150 - 200 kişi var, ekseriyet açık
ça görülüyor» sesleri.) 

II. — YOKLAMA 
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AHMET KARAEVLt (Tekirdağ) — 
Sayın Başkan, 160 kişiden fazla çıkarsa, 
hâlâ orada oturacak mısınız? 

BAŞKAN — Niçin terk edeyim? 
NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — 

Sayın Başkan, açık şekilde ekseriyetin ol
duğu açık şekilde görülüyor. Lütfen... 

BAŞKAN — Hayır! 
AHMET KARAEVLt (Tekirdağ) — 

Sayın Başkan, 150 - 160 kişi var. 
BAŞKAN — Sayın Ceylan, Sayın 

Topçu, Sayın Durutürk, Sayın Çakıroğlu, 
Sayın Eser, Sayın Kurt, Sayın Altuner, 
Sayın Durmaz, Sayın Ulutürk, Sayın 
Dağlı. 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — 
Sayın Başkan, bakın, lütfen... 

ABDÜLBAKI ALBAYRAK (İstan
bul) — Sayın Başkan, tereddüdünüz mü 
yar? 

BAŞKAN — Efendim, yoklama ya
pılması için istek var. Lütfen, İçtüzüğü 
değiştirin, ondan sonra yapalım. İçtüzüğe 
göre, eğer oylamaya geçerken 10 kişi 
yoklama isterse, yoklama yapılır. Rica edi
yorum... 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — 
İçtüzük, «tereddüte düşerse yoklama ya
par» diyor, çoğunluk gözükürken yoklama 
yapılmaz. (ANAP sıralarından «siz ço
ğunluk olduğunu görüyorsunuz» sesleri) 
Çoğunluğu görünce malhçup olacaksınız. 

BAŞKAN — Tamam; ekseriyeti bu
luruz ve görüşmelerimize devam ederiz. 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — 
Sayın Başkan, sana yakıştıramıyoruz. 

AHMET KARAEVLt (Tekirdağ) — 
Sayın Başkan, çoğunluk var, siz de görü
yorsunuz, lütfen... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, zaman kaybe
diyoruz, lütfen... 

Okuyunuz efendim. 
NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — 

Sayın Başkan, şu İçtüzüğün ilgili mad

desini açıkça okuyun da, herkesin tered
düdü bitsin. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Yoklamayı yapalım, on
dan sonra okuruz. (ANAP sıralarından 
gürültüler) Lütfen okuyalım... (Gürültü
ler) 

Muhterem arkadaşlar, istirham ediyo
rum... Hiçbir maksatlı hareket yoktur. 
(Gürültüler) 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALFTEMOÇİN 
(Bursa) — Sayın Başkan, yoklama iste
yen arkadaşlar yok, 10 kişi yok. 

H. SABRİ KESKİN (Kastamonu) — 
Tarafsızlığınızı koruyun lütfen. Çoğunluk 
var efendim. Bu, bir hakkın suiistimali 
oluyor. 

ZİYA ERCAN (Konya) — Tarafsız
lığınızı muhafaze edin lütfen, (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

AHMET KARAEVLt (Tekirdağ) — 
Sayın Başkan, hakkın suiistimali bu, lüt
fen müsamaha etmeyin efendim. 

BAŞKAN — Sayın Keskin, ben, Di
van Kâtibi arkadaşım vasıtasıyla sizleri 
zaman zaman saydırıyorum; haber de 
gönderiyorum. Sayın Başbakan salona 
girdiği andan itibaren burası kalabalık-
laştı... 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — 
Sayın Başkan, sizin takdir hakkınız var; 
izin vermeyin, çoğunluk var efendim. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — 9 kişi 
varlar Sayın Başkan. 

AHMET KARAEVLt (Tekirdağ) — 
Sayın Başkan, sayın efendim, şu anda 
10 kişi yoklar. Lütfen... 

BAŞKAN — Efendim, karar verildi... 
HAZIM KUTAY (Ankara) — 9 kişi 

kaldı, 10 kişi yok Sayın Başkan burada... 
BAŞKAN — 9 değil, 10 kişi okudum. 
Okuyun lütfen. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
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(Bursa) — Sayın Başkan, 10 kişi yok efen
dim, yoklama isteeyn 10 kişi yok Sayın 
Başkan... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKÎLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — 9 kişi kaldı Sayın Başkan. 

İKAZIM ÇAĞLAYAN (Kırşehir) — 
Sayın Başkan, tercih hakkınız var, lütfen 
kullanın efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKÎLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Efendim, 9 kişi kaldı... 

BAŞKAN — Onları yetersayıya dahil 
edeceğiz efendim... (ANAP sıralarından 
«9 kişi Saym Başkan» sesleri) 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKÎLİ İLHAN AŞIKIN (Bur
sa) — 9 kişi kaldı, sonradan geldi, o yok
tu, sonradan geldi. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — O yoktu, sonradan geldi Sa
yın Başkan, 10 uncu arkadaş sonradan 
geldi, tespit ettiğiniz isimler arasında son
radan gelen arkadaşımızın ismi yoktu. 

BAŞKAN — Efendim, yetersayıya 
dahil edilecektir o 10 kişi... (ANAP sıra
larından «Hani nerede? Çoğunlukları 
yok» sesleri) 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Hayır, ço
ğunlukları, yoktu, sonradan geldi. 

BAŞKAN — Efendim, biraz evvel 
saydık, okuduk... (ANAP sıralarından 
10 kişi nerede?» sesleri) 

MEHMET NEJAT ELDEM (İstan
bul) — Nerede efendim?.. Sayın Başkan 
nerede?.. (ANAP sıralarından gürültüler) 

AHMET KARAEVLt (Tekirdağ) — 
Sizin tereddüdünüz varsa, Divana sorun 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — İşte, 10 kişi var. 
KÂZIM ÇAĞLAYAN (Kırşehir) — 

Okuyun isimlerini o zaman efendim. 

BAŞKAN — Okuyacağım isimlerini, 
eğer olmazsa... 

GÜNEŞ TANER (istanbul) — Oku^ 
yun, görelim o zaman efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ceylan?.. Burada. 
Saym Topçu?.. Burada. 
Saym Durutürk?.. Burada. 
Sayın Çakıroğlu?.. Burada. 
Sayın Eser?.. Burada. 
Sayın Kurt?.. Burada. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Hani, hani? Hani, Çakıroğlu 
nerede, Çakıroğlu nerede?. 

BAŞKAN — Sayın Altıner?.. Burada. 
Sayın Durmaz?.. Burada. 
Sayın Ulutürk?.. Burada. 
Sayın Dağlı?.. Burada. 
Buyurun.. 

AHMET KARAEVLl (Tekirdağ) — 
Sayın Başkan, sizin tereddüdünüz var 
mı? Sorun Divan Üyesine; kendisi «150' 
den fazla var» diyor. Içıtüzüğün 58 inci 
maddeis'i dlyior ki, «Başkan birleşim' aç
tıktan sonra tereddütle düşerse...» Burada 
150 İkisi Var. 

BAŞKAN — 10 kişi... (ANAP sıra
larından gürültüler) 

AHMET KARAEVLl (Tekirdağ) — 
Bir hakkın suiistlimal'idlir. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Bir 
suiistimaldir efendim. Hepsi dışarıda, ba
kın!., 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
BAKANI BÜLENT AKARCALI (Isltan-
Ibül) — Ancak siz tereddüt duyarsanız 
çoğunluk hakkında, yoMama yaparsınız. 
Kapıya Ibaıkın Sayın Başkan. 

BAŞKAN — O, ilk açıhşîta Sayın Ka-
raövfli; «İlk açılışta 'tereddüde düşerse 
yoklama yapar» diyor. 

GÜNEŞ TANER (Manlbul) — Yok
lama anında... 
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BAŞKAN — Hayır!.. 
ALİ BABAOĞLU (Nevşehir) —• Baş

kan, eski genel başkan değilsin, şen Mec
lis Başkanvekilisin; taraf tuıtaa. 

MEHMET NECAT BLDEİM (İstan
bul) — Sayın Başkan, tutumunuz hak-' 
'kında söz rica ediyorum. 

'BAŞKAN — 58 'inci maddeyi oku
yorum : «Görüşmeler sırasında 'işaretle oy
lamaya geçilirken, on milletvekili ayağa 
kalkmak veya önerge vermek suretiyle 
yoklama yapılmasını isteyebilir.» 

İHSAN NURİ TOIPKAYA (Ordu) — 
«İsteyebilir» diyor, «Kabul edilir» diye 
bîr hüküim yok. 

BAŞKAN — İstediler... (ANAP sı
ralarından igürül'tüler) 

HAZIM KUTAY (Ankara) — E, te
reddüt mü var?.. 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
B'ir hakkı suiistimal ettirmeyin. 

BAŞKAN — «İsteyebilirler» diyor; 
yan'i bir hak tanıyor. İstemişlerdir, hak
larını istimal ediyorlar. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Yok 
öyle 'bir şey! 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
KAKANI BÜLENT AKARCALI (İstan
bul) — Sayın Başkan, «İsterler» demiyor. 
Sizin takdirinize bağlı, «Isteyebffirl'er» di
yor. Takdir isiz© ait. 

'BAŞKAN — Isteyelbilirlerse, 'istedi
ler... 

Efendim, zaman kaybediyoruz, şimdi
ye kadar yoklamanın yarısı yapılırdı. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Olmaz 
elendim! B'ir hakkın suiistimalidir... 

BAİŞKAN — Lütfen okuyunuz. 
(ANAP sıralarından «Okuma, okuma» 
sesleri, gürültüler) 

Adana: 
'Ahmet Akgün Albayrak... 

BAŞKAN — Efendim, karar foöyfe 
verilmiştir. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
BAKANI BÜLENT AKARCALI (Istan-
bu!l) — Sayın Başkan, orası ttesc'il maka
mı değil. 

BAŞKAN — Lütfen... Bunun müza
keresini, münakaşasını sonra yapalım. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
BAKANI BÜLENT AKARCALI (İstan
bul) — Hayır efendim, şimdi yapalım. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Olur 
mü 'efendim? Olur mu Sayın Başkan? 
Hakkın suiistimalidir (bu. 

BAŞKAN — Efendim, kararı böyle 
verdim, yoklama yaptırıyorum; 'sliz is
terseniz «Hayır» deyiniz. 

MEHMET NECAT ELDEM (İstan
bul) — Söz verin, şimdi yapalım. 

BAŞKAN — Hayır efendim; niçin söz 
vereyim sizle? 

MEHMET NECAT ELDEM (İstan
bul) — Tutumunuz yanlış efendim.-

BAŞKAN — Usulüne göre... Benim 
tutumumda bir bozukluk yok. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
BAKANI BÜLENT AKARCALI (Istan-
ıbul) — Başkan, orası tescil makamı değil, 
orası takdir makamıdır; süz, tescil ede
mezsiniz. 

BAŞ/KAN — Albayrak burada mı 
efendim?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
BAKANI BÜLENT AKARCALI (İstan
bul) — Siz takdir edersiniz. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERt 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir) 
— Sayın Başkan, bir şey söyleyebilir mi
yim? Lütfen... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, gecenin 
bu ilerlemiş saatinde... İstirham ediyo-
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rüm... Yoklamaya devaim edelim. {ANAP 
sıralarından güriMiler) 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (izmir) 
— Lütfen efendim... Bir şey söyleyece
ğim. 

Şimdi, burada, ibütün koltuklar do
lu olsa, 10 ikisi ayağa kalkıp yoklama is
tese, o hükme göre yoklaima yapacak mı
sınız, yapmayacak mısınız? 

BAŞKAN — Efendim, bu karar veril
diği anda, bahsettiğiniz durum yoktu. 
(ANAP sıralarından (gürültüler) 

AHMET KARAEVO '(Tekirdağ) — 
Sa/ychnn üyelerinize, tereddüdünüz var
sa yapın. 

BAŞKAN — Efendim, şunu 10 daki
kada bitireceğiz. 

AHMET KARAEVUt {Tekirdağ) — 
Meclîsin içinde ibü kaklar kişi var; olmaz 
efendim? 

BAŞKAN — Okuyun efendim: 
Attmet Akgün Albayrak?.. Yok. 

(ANAP sıralarıridan gürültüler, sıralara 
vurmalar) 

Ledin Barlas?.. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — 
Sayın Başkan, size karşı sonsuz saygımız 
var; ne olur yapmayın. 

BAŞKAN — Eksik olmayın. Saygı
nızı kaybediici b'ir hareketite bulunmadım. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

İstirham ediyorum... 
Lütfen devam edin. 
Mehmet Alî Bilici?.. (ANAP sırala

rından gürültüler) 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Okuma 
Akarca, dinleme o Başkanı. 

'BAŞKAN — Arkadaşlar, <bü gürültü-
terle, bu konuşmalarla 'bir yere varılma
yacağını takdir ediyorsunuz. 

HİLMIt BÎÇBR (Sinop) — Siz, din
lemeye layık adam değildiniz. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen... 
Devam edin. 
Mehmet Ali Bilici?.. Burada. 
•Mehmet Can?.. Yok. 
Cüneyt Canver?.. Yok. 
Halik Dağlı?.. Burada. 

ÎSMAtL DAYI (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, 'biraz sonra mahcup olacaksınız. 
Çoğunluğu görünce mahcup olacaksanız. 
Size saygımız yar, lütfen taraf tutmayın. 

BAŞKAN — Devanı edin. 
Abdullah Sedait Doğan?.. Yok. 
Yılmaz Hocaoğlu?.. Yok. 

tS'MAİL DAYI (Balıkesir) — Sayın 
'Başkan, bu Meclisi, daha, çok yönetecek
siniz, size saygımız var; göreviniz bu ge
ceden ibaret olmayacak. Lütfen taraf tut
mayın., 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
(Yoklamaya devam olundu) 
'BAŞKAN — Yetersayımız vardır... 

(ANAP sıralarından gürültüler) 
HİLMİ BİÇER (Sinop) — Sayıları 

ilan edin Sayın Başkan. 
AHMET KARAEVLÜ (Tekirdağ) — 

Sonucu ilan edin. 
BAŞKAN — Görüşmelere devam edi

yoruz. 
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V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLE 
DİĞER İŞL 

1. —• Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağ
lık Hizmetleri Vergisinin İhdası ile 3074 
Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu, 
197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Ka
nunu, 1318 Sayılı Finansman Kanunu, 
193 Sayılt Gelir Vergisi Kanunu, 213 Sa
yılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Am
me Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın-

• da Kanun ve 492 Sayılı Harçlar Kanu
nunda Değişiklikler Yapılması ve Bu Ka
nunlara Bazı Hükümler Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/395) (S. Sayısı: 19) 
(Devam) 

BAŞKAN — Önergeyi oylarımıza su
nuyorum : Kabul edenler... (SHP sırala
rından gürültüler) 

VELİ AıKSOY (izmir) — önergemiz 
var orada. (ANAP sıralarından gürültü
ler) 

LUTFULLAH KAYALAR (Yozgat) 
— Oylamaya geçiildi Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, daJha evvel 
ıta'tib'ifcatmı burada gördüğümüz, üzerin
de konuşma yaptığımız önergeyi oyları
nıza sunuyorum. Başka 'bir önerge daha 
var, 'sıraisı ıgel'diiği zaman, o önergeyi de 
oylarınıza sunacağız. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka-
ıbul edenler... Kalbul etlmıe'yenler... Önerge 
reddedilmiştir. 

Maddenin fıkra fıkra oylanmasını is-
tfeiyen bir önerge var, onu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Mülfet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
33 üncü rnaddesfi birden çiolk fıkradan oluş
maktadır. Bu nedenle, İçtüzüğün 84 ün-

ttYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
R (Devam) 

oü maddesi uyarınca her fıkranın ayrı 
rı oya sunulmasını arz öderiz. 

Salih Sümer 
Diyarlbakır 

M. Talh'ir Köse 
Amasya 

Kenan Sönmez 
İstanbul 

Rıza Ilıman 
Çorum 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

Kenan Süzer 
Tokat 

Erol Güngör 
İzmir 

Eşref Erdem 
Ankara 

Fualt Atalay 
Diyarbakır 

M. Kemal Duduoğiu 
Hatay 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Erol Köse 
Kocaeli 

Tufan Doğu 
Muğla 

Ömer Türkçalkal 
(Kocaeli 

Cuımlhıur Keskin 
Hakkâri 

Kâzım Ulüsoy 
Amaisya 

Ali Haydar Erdoğan 
istanbul 
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İbrahim Altsoy 
Malatya 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

A l Uyar 
Hatay, 

Salüh Sümer 
Diyarbakır 

BAŞKAN — Komisyon önergeye ka
tılıyor mu efendim? 

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

ıBAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEIBE ALFTEMOÇÎN 
(Bursa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
Önergeye katıtaamıişlardır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka-
tml edenler... Kabul etmeyenleır... Önerge 
kaibul edifaemllştir. 

'33 üncü maddenin açık oya sunulma
sına dair bir önerge vardır. Okutup, öner
gedeki inlza sahiplerinin salonda bulunup 
'bulunmadıklarını fespit edeceğim. 

Sayın Başkanlığa! 
33 üncü malddenin a!d okunarak açık 

oylamaya 'sunulmasını arz ederiz. 
Saygılarımızla. 
BAŞKAN — Neccar Türkican?.. Bu

rada. 
Fuat Atalay?.. Burada. 
Örider Kırlı?.. Burada. 
Erdal Kalkan?.. Buralda. 
Musa GÖkfbel?.. Burada. 
Zeki Ünal?.. Burada. 
Haldi Çuİıaoğlu?.. Buralda. 
Güneş Gürseler?.. Burada. 
Sa§h Sümer?.. Burada. 
Fuat Erçetin?.. Burada. 
Ömer Türkçalkal?.. Burada. 
Hasan Zenıgin?.. Burada. 

Veli Aksoy?.. Burada. 
Kâzını özer?.. Burada. 
Mehmet Kahraman?.. Burada. 
Rıza Yılmaz.,. Burada. 
Mehmet Dönen?.. Burada. 

• Tamam efendim; 15 üye sayısını geç
ti. 

Açık oylamanın şekli hakkında Genel 
Kurulun kararını alacağım. 

Açık oylamanın, adı okunan sayın mil-
letveifcilleririin kürsüye konacak oy ku
pasına oy pusulasını atmaları suretiyle 
yapılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kaibul etmeyenler... Kaibul edil
memiştir. 

İkinci şıkkı oylarınıza sunuyorum; 
Açık oylamanın, adı okunan sayın ımıill'et-
vekülinin ayağa kalkarak, «kabul» «ret» 
veya, «çek'inser» şeklinde oyunu 'belirtmek 
suretüylle yapılmasını oylarınıza sunuyo
rum : Kaibul edenler... Kafbul etmeyen
ler... Kaibul edilmemiş'tiir. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sa
yın Başkan, fer ikisini de reddettiler; o 
'halde ad okunarak yapılması lazım. 
(ANAP sıralarından 'gürültüler). 

iBAİŞKAN — Efendim, açık oylamayı, 
kutuları sıraların arasında dolaştırarak 
yapmak zorunlu halle gelmiştir. Sayın aye-
1er oylarını, aralda gezdirilecek oy kuytu
larına atsınlar lütfen. 

öy kutuları dolaştırılsın efendim. 

AHMET KARAEVLI '(Tekirdağ) — 
Sayın Başkan, oylama devam ederken 
müzakerelere devam edebiliriz değil mi? 

'BAŞKAN — Oylama bitsin... 
'(Oyların toplanılmasına 'başlandı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 34 
üncü maddeye geçmezden önce yeni mad
de tejkliifleri vardır. 

Yeni madde teklifi hakkında verilen 
Önergeleri okutuyorum: 
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ERTEKÎN DURUTÜRK (İsparta) — 
Sayın Başkan oylamanın Sonucu alınma
yacak mı? 

BAŞKAN — DeıvaJm ediyor efendim; 
oy sayımı devam edecektir. 

ERDAL KALKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, bu madde kaibuil edilmeden 
başka bir maddeye nasıl geçiyoruz? 

BAŞKAN — Onun neticesini alacağız 
ve arz edeceğiz. 

Yeni madde tekliflerini okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisli 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısına 

aşağıdaki ek geçici madldenfin eklenmesi
ni arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Kenan Sönmez 
İstanbul 

M. Kemal Dudüoğlu 
Hatay 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

İbrahim Tez 
Ankara 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

ERDAL KALKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, madde kabul edilmeden na
sıl geçeriz? 

BAŞKAN — Geçeriz efendim, 
ERDAL KALKAN (Edirne) — Na

sıl geçeriz efendim? 
BAŞKAN — Önergeyi okumaya de

vam ediyoruz. 

Madde — 213 Sayıh Vergi Usul Ka
nununa aşağıdaki Ek Geçici Madde ek
lenmiştir. 

Ek Geçici Madde 14. — Vergi usul 
Kanununun kapsamına giren vergi, re
sim ve harçların bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde öden
miş olması halinde vergi asıllarına bağlı 
vergi cezalarının yüzde 75'i tahsil edil
mez. Ancak, bu Kanunun yürürlüğe gir
mesinden önce öldenmiş bulunan vergi 
cezalarının yüzde 25'ini aşan miktarı mü
kelleflere iade edilmez. Tahsil 'edilmiş bu
lunan vergi cezalarının yüzde 25 İn altın
da kalması halinde ise cezalar bu süre 
İçinde yüzde 25'e tamamlanır. 

Bu ceza indiriminden yararlanabilmek 
açin indirimden artakalan kısmının bu 
Kanunun yürürlük tarihinden itibaren en 
ıgeç üç ay içinde Ödenmesi şarttır. Bu şe
kilde ödenecek vergi, resim ve harçlar için 
gecikme zammı uygulanmaz. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar vadesi ge'ldiği halde henüz tahsil 
edilmemiş bulunan vergi, resim ve harç
ların birinci fıkrada yazılı süre içinde 
Ödenmesi halinde Ibu kamu alacaklarına 
ilişkin gecikme zamlarının yüzde 251 ara
nır, kalan kısmın tahsilinden vazgeçilir. 

Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce 
bir vergi aslına bağlı olmaksızın feshedil
miş olup da henüz tahsil ediimıemiş bu
lunan vergi cezalarının yüzde 751nin tah
silinden vazgeçilir. 

Bu maddede yazılı şartlara uyulmak 
suretiyle vergi, resim ve harçların kısmen 
ödenmesi halinde, Ödenen kısma isabet 
eden vergi cezalan ve kalan gecikme zam
ları aranmaz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

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

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTOEBE ALPTEMÖÇÎN 
(Bursa) — Katılmıyor. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon 
önergeye k'atılmamışllardır. 
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Önergeyi oylarınıza sunuyorum : öner
geyi Kalbul edenler... Etmeyenler... önerge 
kaibul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısına 

aşağıdaki ek geçici maddenin eklenmesini 
arz ederiz. 

Kamer Genç 
N Tunceli 

Mustafa Çakır 
Gireisun 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Madde — 213 sayılı Vergi Usul Ka
nununa aşağıdaki ek geçidi madde eklen
miştir. 

Ek Geçici Madde 15. — Bu (Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ih
tilaflı ihale getiriMımıiş ve 'bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte henüz dava süresi 
geçmemiş alam vergi, ıresiım ve harçların 
1 inci maddede yazılı süre içinde öden
mesi halinde (uyuşmazlıktan vazgeçilmesi 
veya yenıi uyuşmazlık yaratılmaması ko
şuluyla) bu alaoak asıllarıma bağlı vergi 
cezalarıyla zamlarının yüzde 25'i taranır, 
Kallan bakiiye terkin olunur. 

Vergi, resim ve harçların bu Kanu
nun yürürlüğe giirdiği tarihten önce öden
miş olması halinde (uyuşmazlıktan vaz
geçilmesi Veya yeni uyuşmazlık yaratıl
maması koşulluyla) bu alacak, asıllarıma 
bapı olan vergi cezalan ve gecikme zam

larının ancak yüzde 251i aranır. Kalanın 
tahsilinden vazgeçilir. 

Ödenecek vergi, resim ve harçların asıl
larınım tespitinde, bu Kanunum yürürlüğe 
giirdiği tarih itibariyle tarhiyatınıri bulun
duğu en som safhada belirlenmiş olan 
miktar esas alınır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye ka
tılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKÎLÎ ÎLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılmıyor. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon 
önergeye katılmamışlardır. 

Önergeyi oylarınızla ısunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge 
kabul edilmemiştir. 

Bir diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısına 
aşağıdaki ek geçici maddenin eklenmesi
ni arz edeniz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Mustafa Çakır 
Giresun 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 
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Bk Geçici Madde 16. — Yukarı
daki maddelerde yazılı koşullara uygun 
olarak ödem© yapılması ve her türlü 
uyuşmazlıktan ımükelllefilerce vazgeçilme
si halinde idarelerce de uyuşmazlık yara
tılmaz ve yaratılmış uyuşmazlıklardan 
vazgeçill ir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye ka
tılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Ka'tııknıyor. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇIN 
(Bursa) — Sayın Başkan, biraz önceki 
önergeler kabul edilseydi bu oylanabilfır-
di. Bu, öteki önergelerle bağlantılı ola
rak verilirmiş bir önergedir; dolayısıyla, 
bunu oylamamanız lazım. 

BAŞKAN — Biz burulan daha önce 
tetkik ettik. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Ettiniz; ama, bakın, «Yukarı
daki maddelerde yazılı koşullara uygun 
olarak ödeme yapılması» diye anlatıyor. 
«Yukarıdaki koşullar» dediği de tunlar, 
oylandı ve reddedildi. Omlarla liilgili bir 
önergeyi oylayamazsınız. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Bakan, bu 
önergeyi İşleme koymuyorum. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Teşekkür ederiz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Oylamaya katılmayan 
var mı? Yok. 

Oy verme işlemi bitmiştir. 
Kupaları kaldırınız lütfen. 

— 174 

23 . 3 . 1988 0 : 2 

34 üncü maddeyi okutuyorum : 
YEDİNCİ BÖLÜM 

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun ile İlgili 

Değişiklikler 
MADDE 34, — 6183 sayılı Kamunun 

41 inci maddesine 2975 sayılı Kanunun 
1 inoi maddesiyle eklenen üçüncü, beşin
ci, altıncı ve yedinci fıkralar aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Bankalarca tahsil edilen paralarım 
T.C. Merkez Bankasına aktarılması süre
si, tahsil edildikleri tarihten itibaren aza
mî 7, postaneler vasıta kılınmak suretiy
le yapılan ödemelerde, yapılan ödemelerin 
iılgil vergi dairelerine intikal ettirilme 'sü
resi, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 
azamî 10 gündür.» 

«Bankalarca tahsil edlilen paralar sü
resinde T.C. Merkez Bankasına aktarıl
madığı, postaneler vasıtasıyla yapılan öde
meler •süresinde vergi dairelerine intikal 
ettirilmediği takdirde, söz konusu amme 
alacağı, tahsilatı yapan bu kuruluşlardan 
gecikme zammı tatbik edilmek suretiyle 
tahsil edilir.» 

«Tahsilatı yapan banka şube müdür
leri, tahsil edilen paraların belirlenen sü
relerde T.C. Merkez Bankasına aktarıl
masından, postane veya posta çek mer
kezi müdürleri ise postane vasıta kılına
rak yapılan ödemelerin belirlenen süreler
de ilgili vergi dairelerine intikal ettirilme
sinden sorumludurlar.» 

«Tahsilatı yapan liJgili kuruluşların, bu 
görevleri süresinde yerine getirmeyen so
rumlularından, ödemeye konu amme ala
cağının !% 10'u nispetinde ayrıca cem 
tahsil olunur.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Doğ-
ru-Yol Partisi Grubu adına Sayın Abdul
lah Ulutürk; buyurun efendim, {DYP sı
ralarından alkışlar) 
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DYP GRUBU ADINA ABDULLAH 
ULUTÜRK (Afyon) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; grubum ve şiahsım 
adına hepinizi saygıyla selamlarım. 

!6183 sayılı Amme Alacaklarınım Tahsil 
Usulü Hakkımda Kanunun 41 indi mad
desine, 2975 sayılı Kanunun 1 inci mad
desiyle ieklenen, üçüncü, beşinci, altıncı 
ve yedinci fıkralar değiştirilerek 35 inci 
maddede vergi gelirlerinin tahsiliyle ilgili 
olarak Merkez Bankasına aktarılması ge
reken paraların, buraya aktarılmasıyla il
gili kanunî süreler getirilmektedir. Tahsi
latı bankalar yaptığı zaman, bu süre, pa
ranın tahsil edildiği tarihten itibaren 7 
gündür; PTT yaptığı zaman, bu süre, aza
mî 10 gündür. Bilindiği üzere, son gün
lerde, vergi tahsilatının postaneler vasıta
sıyla yapılması uygulaması da başlamış 
bulunmaktadır; bu memnunliyet vericidir. 
Vatandaşa, vergisini her türlü vasıta ile 
ödeme (imkânı verilmektedir. PTT'ye ya
tırılan paralar im 10 gün içinde Merkez 
Bankasına yatırılması öngörülmektedir. 

Şimdi, bu paraları bir banka veyahut 
PTT şubesi Merkez Bankasına aktarma
dığı zaman ne olacaktır? Bu ilgililere, 
ödemeye konu olan amırn© alacağının yüz
de 10'u nispetinde hukukî sorumluluk 
yanında, ayrıca ceza uygulanacaktır. 

Sayın milletvekili eni, vergileri tahsil 
eden bankalar, devlet bankalarıdır. PTT 
idaresi de devletin kuruluşudur. Burada, 
devlet devlete ceza kesmektedir. Acaba, 
Maliye Bakamınım, ilgili bankanın bağlı 
olduğu bakana veya PTT idaresinin bağlı 
olduğu Ulaştırma Balkanıma sözü mü geç
memektedir? Cezaya ihtiyaç duyulduğuna 
göre, bu vakıa doğrudur. Maliye Bakan
lığımın bu durumuu, içinde bulunduğu iti
barsız durumu, söz geçliıremez durumu, 
bir ibret sahmesiidir. Bizim bildiğimiz, Ma
liye Bakanlığının, eskiden, Başbakanlıklar 
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kadar litibarh olduğudur; bakamlar ana
sında da bir koordinasyonunum bulundu
ğudur. PTT idaresi veya devletin vergi-
sinii tahsil eden banka, Merkez Bankasına 
aktarıyordu; şimdi, neden, bir Hükümet 
kararıyla bu gerçekleştirilmiyor? Anlaşı
lıyor ki devtat çok yönden zaaf içerisin
dedir. 

Sayın milletvekilleri, meselenin bir de 
ekonomik yönü vardır; birlikte değerlıen-
direlfım. 

Hazine, bir an önce paraya kavuşmak 
istemektedir. Bu sıkıntıyı biliyoruz. Zo
runlu Tasarruf Kanunu, tartıştığımız bu 
vergi kanunu tasarısı burnum içim değil mi
dir? Neredeyse, milletin nefes almaşıma 
vergi getirilecektir. Anlaşılıyor ki* sıkın
tı >iç!;mde olan sadece Hazine değil; PTT 
de Hazine adına topladığı paraların üs
tüne yaymak istiyor, bir süre kullanmak 
istiyor; çağ atlarken, kişilerim gönderdiği 
paraları dahi sahiplerine günler sonra zor 
ödüyor. 

Devletin en büyük tahsilatçı bankası 
Ziraat Bankasıdır. Ziraat Bankası, topla
dığı vergilerden Merkez Bankasına akta
rılması gerekenleri aktarmadığı zaman, 
onların da lillgilileırine yüzde 10 ceza uy
gulanacaktır. 

Biz, bugüne kadar siz© söyledik, Zi
raat Bankası köylüye kredi veremiyor, na
kit sıkıntısı İçinde olduğu getirdiğiniz 
müeyyideden belli. 

Sayın milletvekilleri, vergimin tahsilat 
ve aktarma meseleleriimıi ceza ile çözme
yelim; hele, devlet kendi memuruna ceza 
keser duruma düşmesin. Gelin, sağlıklı 
devlet anlayışında birleşelim. 

Şimdi, asıl vergileri yatıran millettir, 
fakirdir, fukaradır. Bu tasarı, esas itiba
riyle nakliye sektörünü hedef almıştır. Yıl
başından beri, benzine dört defa zam1 ya
pılmıştır. Arabalara yenıi Taşıt Alım Ver-
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gi'ısi getıirilımiştir; ianaba fiyatları artacak
tır. Ayrıca, bazı tüketim muaddellerine de 
ağır vergiler gelmiştir. Verginin vergisine 
de bu tasarı ile şahit oluyoruz. 

Akaryakıt Tüketim Vergisi her şeye 
yansıyacaktır. Bu vergiler, fakir fukara
nın boğazından, nafakasından kesilmek -
tediır. Döırt yıldır, millete kemer sıktıran 
Özal Hükümeti, Zorunlu Tasarruf Yasası 
ile, bu haksız, insafsız, ceberut vergiler
le miletin boğazını sıkma noktasına gel
miştir. 

Banlka memurlarına, PTT memurları
na getirilmek istenen bu yüzde 10 gecikme 
zammı cezası da, milletin boğazına sarıl
manın bir başka şdklidir; devletin, me
murlarına güvensizliğinin ifadesidir. 

Genel Kuruldaki ANAP'lı üyelerin 
azlığı, grubun bu Yasaya sessiz bir tep
kisi değil de nedir? 

A. CENGİZ DAĞ YAR (Antalya) — 
O sizin görüşünüz. 

ABDULLAH ULUTÜRK (Devamk) 
— Biz, bu tasarıyı Yüce Mecliste engelle
mek işitiyoruz; bunda muvaffak oluruz, 
veya olamayız; lama seçimde hesabını siz 
vereceksiniz; ibu vergi asıl o zaman deve 
çam gibi ses çıkaracaktır, 

Saygılar sunarını. (DYP ve SHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın 
Ulutürk. 

33 üncü maddenin oylama neticesini 
arz ediyorum : İştirak : 258, Kabul : 187, 
Ret : 69, Geçersiz : 2 

33 üncü madde kabul edilmiştir. 
SHP Grubu adına Sayın Çulhaoğlu; 

buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA HALİL ÇUL

HAOĞLU (İzmir) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekillileri; görüşülmekte olan ta
sarının 34 üncü maddesi üzerimde grubu
mun görüşlerimi belktaıek üzere söz al-
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dım. Bu geç saatte sizi saygıyla selamla
rım. 

Bu maddeyle, bankalarca yapılacak 
tahsilatlarım Merlkez Bankasına 7 gün için
de, PTT'ce yapılacak tahsilatların da il-
gilıi vergi dairelerime 10 gün içinde ulaştı
rılması hükmü getirilmektedir. Ulaştı rıil-
mamaları halinde, amme alacağı tahsilatı 
yapılması, gecikme zammı uygulanması 
bizce yerimde; ama geç kalınmış bir uy
gulamadır. 

v Hükümetlin, icraatının beşinci yılında 
bu eksikliğini görmesi sevindirici ve dü
şündürücüdür. 'Önceki yıllara göre, para
ya gerekli önemi vermeleri, «Nasıl daha 
erken sahip çıkarız?» zihniyetinde olma
ları sevindiricidir. Ayrıca, vatandaş, ver
gisini PTT kanalıyla ödüyor; ama, ver
gisi gerektiği zaman ölçüsü içinde vergi 
dairelerine ulaşmıyordu. Vatandaşı mağ
dur eden ve devlet Hazinesini zarara so
kan ıbu uygulamanın sınırlandiırılması 
olumludur; ama tasarının tümü olumsuz
luklarla doludur. 

Vatandaşın içtiği sigara ve içkiye göz 
dikerek, bütçe dışından eğitini ve sağlık 
s istemimize kaynak yaratmak büyük yan
lıştır. Hem! bütçe yapacıaksın, millî eğitim 
ve sağlığı öncelikli sorun olarak görecek
sin, «yılların ihmali var» diyeceksin; ama 
iktidar olduğundan bu yana, sağlık ve 
eğitime bütçeden ayırdığın payı her yıl 
daha da düşüreceksin... Bu, içine düşülen 
açık bir çelişkidir. Vatandaşın cebine 
elinizi atmaktan vazgeçmeniz lazımdır. 
Gerçek vergi kaçaklarının nerede olduğu
nu siz daha iyi biliyorsunuz. Asgarî üc
retli yüzde 25 vergiı verirken, mii'lyaırlık 
rantlar vergi dışı ise, elbette vergi kaçır
ma yolları aranacaktır. 

Daha çok kazananın vergi vermediği
ni gören de vergi vermeyecektir. Vergi 
adaletinin sağlanması gereklidir. Devlet, 
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vergi denetim'leriindeki ağıdığı, küçük 'tüc
carla uğraşmak tansa vergi kaybının yo
ğun olduğu sektörlere ve bölgelere verme
lidir. Bu şekilde kaynak yanatmak varken, 
neden hâlâ vatandaşın cebine saldırıyor
sunuz; dolaylı vergilerle sosyal adalet an
layışını zedeliyorsunuz? Gelür dağılımını 
gözetmeksizin 'alınan bu vergiler, haksız 
vergilerdir. Zaten, üç ay (içinde akaryakıt, 
sigara ve içkiye iki defa zam yaptınız. 

Grup Başkanınız Sayın Haydar Özalp' 
in da kabuü ettiği gibli, siz zam ve ver
giden başka bir şey bilmiyor musunuz? 
Kamuoyu baskısını bir tarafa bırakarak, 
sadece, ekonominin gereği diye zam yap
mak halkı direnme noktasına getirmiştir. 
Muhalefet partilerinin gördüğü ilgi sizi 
düşündürmelidir. 

1 BAŞKAN — Sayın Çulhaoiğlu, mad
dede bunlar var mı? 

HALİL ÇULHAOGLU (Devamla) — 
Efendim-, maddeye gettyorum; herkes bu
rada söyledi Siayıın Başkanım. 

MEHMET KAHRAMAN (Diyarba
kır) — O zaman, sadece maddeyi oku
makla yetindim... 

BAŞKAN — Herkesin söylemesi bizi 
bağlamaz. 

HALİL ÇULHAOGLU (Devamla) — 
Peki efendim. 

12 Eylül korumacılığı ile bir yere va
ramazsınız. Vatandaşın içine girin ve so
run, «12 Eylül öncesi ekonomik duruma 
dönmek istiyorlar mı, -istemiyorlar mı?» 
Cesaretiniz varsa sorun. 

Tasarının tümü büyük haksızlıklara 
neden olsa da, 34 üncü maddeyle getiri
len tahsilata kimse «hayır» diyemez. Dev
letin gelirlerimin acilen toplanması hepi
mizin ortak isteğidir. Devlet, gelirierinfn 
toplanmasında bu maddede gösterdiği 
titizliği tüm vergi kaçıranlara da göster
se, vatandaşı ezen, vatandaşı zor durum-

— 177 

23 . 3 . 1988 0 : 2 

larda bırakan böyle tasarılara zaten ih
tiyaç duyulmaz; bütçe içinden, devlet, sağ
lık sistemine de, millî eğitime de, savun
maya da, her türlü yatırımına da planlı 
bir şekilde pay ayırır, plan dahilinde ülke 
kalkınır. 

PTT ve bankalar ve görevli müdürler, 
üzerlerine düşen görevleri bu madde doğ
rultusunda yapacaklardır; ama, bu kimse
leri maliye memuru gibi görmek yanlış
tır. 

Dediğim gibi, haksız getirilen tasarının 
içinde haklı olan tek madde 34 üncü mad
dedir. Bu madde içinde de, işleri başın
dan aşkın olan kimselere fazlaca yük ve
rilmesi, tartışılması gereken bir konu
dur. 

Biz, SHP olarak, tasarının tümüna 
karşı olduğumuzu başından ber] söyledik. 
Bu tasarının birkaç gün de olsa, geç çık
ması, halkın cebine birkaç günde olsa eil 
atılımaması düşüncesindeyiz. 

Bütçe açıklarını bu şekilde vasıtalı ver
gilerle kapatmak büyük yanlıştır, îş,;m ko
layını kaçarak dolaylı vergileri artırırsa
nız, denetlemediğiniz ve/gi kaçağını da 
meşrulaştırmıış olursunuz. Bu, dolaysız ver
gileri de azaltacağı için, istediğiniz dere
cede kaynak yaratamayacaktır, vergi ada
letini bozacaktır. 

Sayın Özal'ın, yüzde 36 çoğunlukla, 
milletin cebine elini1 atmaktan vazgeçmesi 
gereklidir. Vatandaşımız, «12 Eylül önce
sine mi dönmek istiyorsunuz?» masalları
nı çok dinlemiştir. Göreceksiniz, hu keyfî 
uygulamalar devam ederse, demokratik or
tamda, tüm baskı grupları tepkisini orta
ya koyacaktır... 

BAŞKAN — Sayın Çulhaoğlu, süreniz 
dolmak üzere; lütfen toparlayınız. 

HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla) — 
Bağlıyorum. 



T. B. M. M. B : 40 

... (eğeır kaçmaz (iseniz, haziranda ya
pılacak 134 'belde seçimlinde de size gerek
li dersi verecektir. (SHP isnralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

'Şimdi, yüzde 36 ile rahatça oturuyor-
SUMUZ. Sayın Keçeciler'in basına yansıyan 
sözlerine Sayın Başbakanımız kızmış. Se
çim olursa yüzde 36'mın altına düşecekle
rini söyleyen Sayın Keçeciler'e Sayın Baş
bakan haksız olarak kızmıştır. 

/MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — 
Keçeciler yalan söylemez. 

HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla) — 
Geırçekleri görmemek yanlıştır, önümüz
de fırsat varken, bu tasarıyı geri çeklio. 
Vatandaşın yüzüne rahatça bakabilmemiz 
için, bu tasarıyı kanunlaştırmamanız ge
reklidir. 

BAŞKAN — Sayın Çulbaoğlu... 
HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla) — 

Efendim, toparlıyorum. 
BAŞKAN — Elinizdeki o uzun met

nin bütününü okuyamazsınız. 
HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla) — 

Efendim, bir sayfa kaldı. 
BAŞKAN — Hayır! Müddetiniz dol

muştur. Grup adına söz aldınız; toparla
yınız ve bitiriniz lütfen. 

MEHMET KAHRAMAN (Diyarba
kır) — Sayın Başkan, bütün sözcüler sü
relerini geçiriyor. 

BAŞKAN — Rica ederim... Burada 
madde üzerinde konuşulacak; siz, kosko
ca siyasî politikayı burada konuşuyorsu
nuz. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — 
Genç arkadaşları idare edelim efendim. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — 
Tahiî; yetişecekler. 

HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla) — 
Amacımız, tüm katmanların refah düze
yinin yükseltilmesi, onların yaşam düzey
lerimin yaşanabilir seviyelere getirilmesi-
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dir. Bu konuda, partimizin tavrı net ve 
kesindir. Partimizin ilkeleri doğrultusunda, 
geniş katmanların gelir düzeyini iyileştir
mek ana hedefimizdir. Geçen haftadan 
beni verdiğimiz uğraş da, halkın zaten 
alım gücünün son derece düştüğü bu dev
rede onlara sahip çıkmak, onların ceple-
rindeki paranın birkaç gün daha geç alın
masından yana olmamızdandır. Bu konu
da, aramızda net çelişkiler vardır. 

Biz sosyaldemokratlar, bütçeyi ana he
def olarak seçeriz; tüm harcamaların de
metlenebilir bütçeden yapılmasını hedef be
lirleriz. Ülkenin sağlıklı kalkınmasını biz 
bu noktada görürüz. 

34 üncü maddeyi kendi içinde haklı 
görsek de, tasan dahilinde değerlendiril
diğimde, önemini, içeriğini kaybettiğini 
görmekteyiz. Bu maddeyi, tasarıdan ayrı, 
tek bir madde halinde kanunlaştıırmanın 
daha yerinde olacağı görüşündeyim. 

Görüşülen tasarımın 34 üncü ımaddesi 
üzerinde grubumuzun görüşlerini ilettim, 
hepimize tekrar saygılar sunarım. (SHP 
şuralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Şahsı adına, Sayın Erdal 
Kalkan, buyurun. 

ERDAL KALKAN (Edirne) — Sayın 
Başkan, Sayın Maliye Bakanı, değerli 
millet vekilleri; hepinizi saygıyla selamla
rım. (SHP sıralarımdan «Bravo» sesleri, al-
kışlaır) 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — 
Genel Kurula hıiüap edin. 

ERDAL KALKAN (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım... (ANAP sıralarımdan 
«Çok güzel, çok centilmen» sesleri) 

Şimdi, laf atarsanız, lişimlz uzar, Aksi 
halde, kanunu baştan okumaya başlarım... 

BAŞKAN — Ben de sizin sözünüzü 
keserim. (Gülüşmeler ve ANAP sıraların
dan alkışlar) 
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ERDAL KALKAN (Devamla) — 
Ama, laf atmasınlar efendim. 

BAŞKAN — Lütfen... Madde üzerim
de şahsınız adına söz aldınız, .süreniz 5 
dakikadır. 

ERDAL KALKAN {Devamla) — Ta
mam; ama, laf atamasınlar efendim. 

BAŞKAN — Sayın hatibi lütfen rahat 
'bırakalım, sözünü en kısa zamanda biti
recekler. 

Buyurun efendim. 
ERDAL KALKAN (Devamla) — De

ğerli milletvekillileri, geçen ıhafita, Edirne 
İlinin Uzunköprü İlçesinde delege tespit
leri yapılıyordu. (ANAP sıralarımdan 
«Madde ile ine alakası var?» seslemi) 

Bir dakika efendim... Bir şey anlata
cağım, lütfen dinleyim. Bizim partilileri
miz, Uzunköprü'nün Dere Köyüne .gitti
ğimde, -tabiî klasörlerle, dosyalarla gidi
yorlar- bütün köylü kahvehaneden dışarı 
kaçmış; çünkü halik bizim partililerıimizi 
vergi memuru zannetmiş. (SHP şıraların
dan gülüşmeler, ANAP sıralarımdan gü
rültüler) 

Değerli arkadaşlarım, vergimin bir psi
kolojisi vardır. Biliyorsunuz, Osmanlı İm
paratorluğu dönemlinde bir iltizam ve mül
tezim uygulaması vardı. ANAP iktidarı
nın uyguladığı vergi politikası, bugün ar
tık, köylümüzü kahvehaneden dışarı ka
çırıyor; oıma böyle giderseniz, -eskiden 
nasıl ki Osmanlı'da dağ köyleri oluşmuştu-
yavaş yavaş, vatandaş dağlara kaçacak. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

H. SABRI KESKİN (Kastamonu) — 
Kardeşim, köylüden vergi alınmıyor; ne
reden çıkardım? 

ERDAL KALKAN (Devamla) — Laf 
•afallasınlar Sayın Başkan. Lütfen 'efen
dim... 

BAŞKAN — Sayım Kalkan, siz konuş
manızla maddeden değil de uzun yerden 
girdiğiniz içim arkadaşlarımız müdahale 

etmek durumumda oldular; lütfen madde
yi kısaca izah edimiz. 

ERDAL KALKAN (Devamla) — Ta
mam efendimi. 

MEHMET KAHRAMAN (Diyarba
kır) — Kısaköprüden bahset Sayın Kal
kan (!). 

KÂZIM ÇAĞLAYAN (Kırşehir) — 
Sayım Başkan, Erdal Bey, almadan ver
menin Allaha mahsus olduğumu bilmiyor 
efendim. 

BAŞKAN — Lütfen, karşılıklı konuş
mayalım, vakti uzatmış oluyoruz. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — 
Hele Ankara'ya gel, Ankara'ya... 

BAŞKAN — Arkadaşımız kısaca 'biti
recek efendim. 

Sayım Kalkan, devam edin lütfen. 
ERDAL KALKAN (Devamla) — De-. 

ğerli arkadaşlarım, Eğitim, Gençlik, Spor 
ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İhdası il© 
3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi 
Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Ver
gisi Kanunu... yani, okumayayım, malum 
kanunum (SHP sıralarımdan «Oku, oku» 
-sesleri) 34 üncü maddesimlin 'reddedilmesi 
gerektiği inancı #e, sizi ikna ©derim umu
duyla söz aldım. Aslında bu, tasarı ola
nak son derece acımıasız 'bir tasarıdır .ve 
bu Yasanın çıkması halinde, gerçekten, 
bugünkü ANAP iktidarı kafasını ipe uzat
mış olacaktır. 
KEREM GÜNEŞ (Kars) — O zaman, 

engellemeyin... 
ERDAL KALKAN (Devamla) — 

İnamın, bu gerçektir. Som yapılan kamu
oyu yoklamalarında, ANAP üçüncü parti 
durumuna düşmüştür. Bugün gerçekten 
bir seçim yapılsa... 

KÂZIM ÇAĞLAYAN (Kırşehir) — 
Haydi yapalım!.. 

ERDAL KALKAN (Devamla) — Ya
palım, o zaman haziranda seçime hazır 
olalım arkadaşlar; buyurum getirin... 
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KÂZIM ÇAĞLAYAN (Kırşehir) — 
Senim Genel Başkanın kaçıyor. 

ERDAL KALKAN (Devamla) — Sa
yın Genel Başkanımız kaçmaz. 

BAŞKAN — Sayım Kalkan, lütfen 
efendim... 

ERDAL KALKAN (Devamla) — 
Efendim, laf atıyorlar, konuya giremi
yorum. Lütfen efendim... 

BAŞKAN — Efendim, bahsettiğimiz 
hususlar daha maddeye dere edilmiş de
ğil, onun içim, lütfen ... (ANAP sıralarım
dan allkışlaır) 

ERDAL KALKAN (Devamla) — 
Ama, maddeye giıremliyotuım. 

BAŞKAN — Lütfen, madde üzerim
de en kısa bir şekilde fikrimizi ifade ©din, 
diğer konuşmacı arkadaşımıza da vakit 
kalsın efendim. 

Buyurun. 

ERDAL KALKAN (Devamla) — De
ğerli milletvekilleri, 'burada size 'bazı 'ko
nuları arz etmeyi uygun buluyorum; fa
kat, maalesef yüzde 3ı6'lık 'bir azınlıkla bu
rada, Parlamento içerisinde (bir azınlık 
diktatörlüğü 'kurma niyetindesin'i'z. (ANAP 
sıralarından gürültüler) Balkın, halikın sır
tına 700 milyarlık yük getiriyorsunuz. Hal
kın sırtına 700 milyarlık yük getirirken, 
halkın burada yüz'de 64'lük temsilcisini 
•dinlemek zahmetinde dahi buluntnuyorsu-
nuz. 

ABDÜLBAKİ AL'BAYRAK (İstan-
ıbul) — Erbakan ite ortak mı oldunuz? 

KÂZIM ÇAĞLAYAN (Kırşehir) — 
Erbakan'la mı ortak oldunuz? 

ERDAL KALKAN (Devamla) — Bu 
tasarıyı çıkarmanıza da gerek yoktur. Sa
yın Maliye Bakanı teknik ve taktik bir 
hata yapmıştır; İbu 700 miyar liranın 
: "3 milyar lirasını zaten Tekel'den alı
yorsunuz. Bunları zamlarla da çıkara

bilirdiniz. iBu nedenle, vakit erkenken 
bu yasa tasarısını geri alın; çünkü, ger
çekten halkımız üzerinde çok ciddî psi
kolojik etkileri olmaktadır. 

iDemin vermiş olduğum Uzunköprü 
misalini ciddiye almadınız. Bugün, ANAP 
milletivekil'lbri olarak seçim (bölgelerinize 
gidiniz, 'bakınız, kendi delegeter'inizden, 
kendi seçmenlerinizden ne biçim tepki
ler alacaksınız. Sayın Mehmet Müker-
rem Taşçıoğlu, partinizin Sivas 11 Kong
resinde belli tepkiler aldılar; kendi dele
geleriniz, «lAçız, iş istiyoruz» diye 'ba
ğırıyorlar... 

TALAT ZENGİN (Malatya) — Onu 
siz yaparsınız, ajan provokatörleri her 
tarafa gönderiyorsunuz. 

(ERDAL KALKAN (Devamla) — 
Siz hâlâ ibu fukara halkın sırtına 700 
milyar liralık yük yüklemek 'istiyorsunuz. 
(ANAP sıralarından gürültüler) Bu ver
gileri, hu 700 milyarı, niçin Vehlbi Koç' 
lara, Salbancı'lara getirmiyorsunuz, niçin 
holdinglere getirmiyorsunuz?.. (Gürültü
ler) 

BAŞKAN — Sayın Kalkan, « e n . . . 
ERDAL KALKAN (Devamla) — Bi

tiriyorum efendim. 
Niçin döviz mevduatlarına, niçin ban

kadaki faizlere, bankaya para yatırıp da 
rantla geçinen kimselere bu vergileri ge
tirmiyorsunuz da, tüm vatandaşın, fakir 
fukaranın rakısına... (ANAP sıraların
dan (gürültüler) 

H. SABRI KESKİN (Kastamonu) — 
Maddeyle ne alakası var Sayın Başkan? 

NECATT TUNlÇSilPER (Balıkesir) — 
Sayın IBaşkan, 10 dakikayı geçti. 

IBAŞKAN — Sayın Kalkan... 
ERDAL KALKAN (Devamla) — 

ıDeğerli arkadaşlar... (Gürültüler) Benim 
sözümü keserseniz, (ben hura'dan inmem. 
(Gürültüler) 
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TALAT ZENGİN (Malatya) — Se
nin yerinde olsam, oradan (inmem. 

ERDAL KALKAN (Devamla) — 
turnem tabiî. Ben buradan inmem, inme
yince de, 'biliyorsunuz, İçtüzüğe göre (bir
leşime ara vermek gerekir. Lütfen din
leyin. 

BAŞKAN — Sayın Kalkan, arkadaş
ların sözünüzü kesme müddetini de he
saplamış olmamıza rağmen, zamanınızı 
aştınız, lütfen bitirin. 

ERDAL KALKAN (Devamla) — 
Bitiriyorum efendim. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, arkadaşımız maddeye geçi
yor. 

MUSTAFA YILIMAZ (Gaziantep) 
.— Şimdi maddenin özüne geliyor. 

ERDAL KALKAN (Devamla) — Sa
yın Başkan, şimdi, bu Eğitim, Gençlik, 
Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İh
dası ile 3074 'sayılı Akaryakıt Tüketim 
Verdisi Kanunu, 197 sayılı Motorlu Ta
şıtlar Vergisi Kanunu, 1318 sayılı Fi
nansman Kanunu... (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

Efendim, bu kanun tasarısını engel
lemek Ibizüm görevimiz. Böylece, halkı
mızın celbinden her gün 3 milyar lira 
çıkmasını engeliyoruz; ancak (bu kadar 
katkıkia bulunabiliyoruz. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) 
— Bunun usulü var. 

iBRÖAL KALKAN (Devamla) — 
Usulü böyle; yani... 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) 
— Usulü, böyle saçma sapan lallarla 
değil de, gerçekleri konuşarak... 

ERDAL KALKAN (Devamla) — 
Getirdiğiniz vergi tasarısı saçma değil 
de, bizim bunu engellememiz mi saç
ma?... 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) 

— Şu maddeye karşı mısınız?.. Onu söy
leyin... 

BAŞKAN — Sayın Kalkan, lütfen 
'bitiriniz. 

ERDAL KALKAN (Devamla) — 
Bitiriyorum efen'dim. 

ABDÜLBAK1 ALBAYRAK (İstan
bul) — Muhalefet olarak, alternatif ge
tirin, sadece engelleme değil. 

ERDAL KALKAN (Devamla) — 
Değerli milletıveklllerii, hu yasa tasarısına 
ANAP Grubunun büyük çoğunluğunun 
karşt olduğunu biliyoruz. Nitekim, şu an
da burada ANAP Grubunun yüzde 25'i 
var; hiçbir zaman, burada 292 kişiyi 
toplayamadınız. Demek ki, iç'inizide sağ
duyu sahibi değerli arkadaşlarımız da 
bulunuyor. Bu arkadaşlarımız... (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kalkan, son de
fa ikaz ediyorum ve İkinci bir ikaz da
ha yok, -gözünüzü keserim. 

ERDAL KALKAN '(Devamla) — 
Tamam, bitiriyorum efendim. 

Efendim, beni dinlediğiniz için teşek
kür dder, hepinize saygılar sunarım. 
(SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Kalkan., 

Sayın Musa Oökbel, buyurun. 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Sayın 
Başkan, sayın milletlvekilleri; görüşüİ!-
tmek'te olan yasa tasarısının bu madde
sinde, teknik olarak aldığımız zaman, 
'toplanılan vergilerin belli sürede Merkez 
Bankasına ulaşması öngörülmüş ve bu
nunla İlgili olarak bankalara yedi gün
lük, postanelere on günlük bir süre ta
nınmış. iBu sürelere sınır getirilirken, 
mutlaka, paraların finans olarak daha 
kısa sürede Merkez Bankasına ulaşması 
hedeflenmiş. Aksi halde, yani tasarının 
illgi'li maddesinin üçüncü paragrafına bak-
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tığımız zaman, bu sürenin uzatılması ha
linde, Amme Alacakları Kanununa göre 
ceza'lı tahsilat, bir cezaî şart olarak ön
görülmüş. Amme Alacakları Kanunun
daki ıbu şafta baktığımız zaman, ilk ge
cikme ayında yüzde 10; sonraki (birinci 
ayda yüzde 7, ikinci ayda yüzde 7, 
üçüncü ayda yüzde 7... Yani, global ola
rak, vergi tutarının yüzde 75 ii oranında 
yıllık ceza öngörülmüş'tlür. 

Bu tür Ibir tedbir, amme alacakları
nın tahsilinin gecikmesinin, ertelenmesi
nin önüne geçebilmek için çok doğal; 
ancak, hu maddenin en «on paragrafın
da öyle hir garabet getirilmiş ki, !bu, 
hem genel hukuk 'sistemine, hem de tüm 
değer yangılarına ters. Bu da şudur : Bu 
cezaların dışında, yani, banka tüzelkişi
liğimin, PTT tüzelkişiliğinin dışında, bu
raların sorumlu müdürlerine de + yüz
de 10'luk kişisel Ibir ceza öngörülmüş. 

Türk hukuk sistemi içerisinde, kamu 
görevi yap anların kişisel sorumluluğunu, 
özellikle maddî bir sorumluluğunu içe
ren başka bir örnek var mı? Bunu eğer 
rakamlara dökersek, garabetini daha 
açık göreceğiz. 

Sayın Bakanım, sayın ımille'bvekilleri; 
varsayalım ki, l(X) bankasının veya (X) 
PTT'sinin ilgili şubesinde o ay 2 milyar 
liralık Ibir tahsilat söz konusu oldu ve 
o bankanın veya PTT'nin içerisinde öyle 
bir olay oldu ki -bunu hastalık deyin fe
laket deyin- o gün, sonuncu (gün -çünkü 
mutlaka son dakikaya kadar 'bekleyecek
ler- bunu yatırmak mümkün olmadı; bu 
yasaya göre, bir ıgün aşması halinde, hiç
bir şekilde bu cezayı almamazlık ede
mezsiniz. 2 milyarın yüzde 10'u 200 mil
yon eder. Türkiye'de hangi PTT müdü
rü, hangi banka müdürü bu yasanın be
lirlediği 200 milyonluk cezayı ödeyebile
cek güçtedir? Tabiî, böyle banka mü

dürleri de vardır; onlar kimler? Onlar, 
bu Meclis kürsüsünde bankaları konu
şurken değindiğimiz, batan kredilere on
ay ak olanlar bunu ödeyebilir; bunun dı
şında hiç kimse 200 milyonluk bir ce
zayı üstlenemez. Uygulama imkânı ol
mayan bir faslı bu maddeye ilave etmek
le neyi amaçlamaktayız? 

Arkadaşlar, belirttiğimiz gibi, aslın
da, Anavatan İktidarı, giderek, kendi 
söylediklerini kendisi uygulamayamaz 
hale (gelmiştir. 

Benden önceki konuşmacı arkadaşı
mın da belirttiği gibi, günlerdir tartıştı
ğımız şu yasa tasarısının -Bakanın açık
lamasıyla- Hazineye getireceği ek gelir 
750 milyar; akaryakıt ve 'tekelden sağla
nan miktarın tutarı da 600 milyon. Ya
ni, bu Meclis, bunca masrafla, 10 gün
dür, 150 milyar gibi küçük bir para için 
uğraşmakta. 150 milyar bizim için çok 
büyük; ancak, çok iddialı Anavatan po
litikasında, ekonomide kendine alterna
tif kabul etmeyen Anavatan'da, 2000 yıl
larını hedefleyen bir Anavatan'da, tril
yonluk hedefleri kendisine koyan bir 
Anavatan'da, gerçekten 150 milyarlık bir 
rakam İçin Meclisin bu saatlere kadar, 
(günlerce, uykusuz, perperişan, hatta Mec
lisin saygınlığına gölge düşürücü yöntem-
'lerin bile uygulanır hale getirilmesi1, ger
çekten utanç vericidir. 

Sayın Başbakana, Sayın Maliye Ba
kanına 'sayın Anavatanlılara bir önerim 
var : IBirakın Meclisin saygınlığına bile 
halel getiren bu tür uygulamaları; bun
dan önce, mesela 300 milyarlık kâr ya
pan PTT'ye «Ekonominin gereğidir» de
yip zam yapıyordunuz; öyle değil mi? 
(Mesela dünyada doların değeri düşer
ken, petrol fiyatları düşerken, «Efendim, 
ekonominin gereğini yapıyoruz, petrole 
zam» diyordunuz, şimdi de yapın şu 
zammı, alın şu 750 milyarı bitsin. 
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Bu «listemin içerisinde 'başka 'bir şey 
var. Genel bütçeden alıyoruz, fona akta
rıyoruz; ıgenel bütçenin bir kaidesiyle 
fondan yüzde 30 al'ıp gene bu bütçeye 
aktarıyoruz... iBu (bardaktan (bu bardağa 
'boşaltmakla yeni kaynaklar yaratılmaz 
arkadaşlar; sadece kendirn'izi aldatırız. 

Bu seçim yasasının bir tek faydası 
olmuştur: Anavatanın aczini, «ibilirim» 
dediği ekonomiyi 'bile artık nice 'bilmez
liğini göstermişit'ir; 'bunu biz söylemedik 
arkadaşlar. ((SOP sıralarından alkışlar) 

Burada şunu hatırlatmak istiyorum : 
Anavatan Partisinden bir sayın üye, «Biz, 

• vengi ve zam yapmaktan başka bir şey 
milyor muyuz?» dedi. 

Eivet, onun sözüne katılmıyorum. Ar
kadaşlar siz 'Vergi ve zammı (bile bilmi
yorsunuz. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu 
madde üzerine verilmiş önergeler mev
cuttur, 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTOEBE ALPTEMOÇIN 
ıflBursa) — lönergelere ıgeçmeden, çok kı
sa 'bir açıklama yapmama müsaade 
eder misiniz? 

BAŞKAN — Kusaysa, yerinizden lüt
fen, Sayın Balkan... 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTOEBE ALPTEMOÇIN 
(Bursa) — Yerimden, çok kısa olarak 
arz edeceğim efendim. 

(Efendim, sayın konuşmacı sordu; 
«Acaba bunun 'benzerini gösterebilir mi
siniz? dedi. Gayet tabiî ıgösterebiliriz; 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında '6183 sayılı Kanun. Bu Kanun, 
zannediyorum 1953 tarihinde çıkmıştı. 

Bu kanunun 41 inci maddesinin son bö
lümünde, ihalen yürürlükte olan bir fık
ra var. Bu fıkra şöyle d'iyor : «Bu göre
vi, süresinde yerine getirmeyen sorumlu
lardan, aktarıl'mayan amme alacağının 
yüzde 10'u nispetinde ayrıca ceza tahsil 
olun ur.» 

Kimdir bunlar? Bunlar, bankalarla 
ilgili banka yöneticileridir. Bu bölüm, 
bankalarca tahsil edilen paraların süresi 
İçinde Merkez Bankasına yatırılmasını 
düzenleyen bölümdür. Burada aynı hü
küm vardır. Şimdi, bankalarla ilgili dü
zenlemeler, PTT ile ilıgili olarak da ya
pılmaktadır 've aynı usuller bu tarafa ge
tirilmekte, aynı usuller buralara aktarıl
maktadır. 

Demek ki örneği var. Bu yüce kür
süde bir sual sorduğunuz veya bir açık
lama yaptığınız zaman, bununla ilıgili hu
susları çok iyi araştırmanız lazımdır; 
«Yoktur» dediğiniz zaman, hakikaten yok 
olması lazım. Vardır; 6183 sayılı Kanun 
1953 senesinden beri uygulanmakta olan 
bir kanundur. Dikkatlerinize arz etmek 
için söz almıştım Sayın Başkan. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ISayın milletvekilleri, bu madde üze

rinde verilmiş önergeler vardır. (Bir fık
ra üzerine 4ten fazla önerge verileme
yeceğinden, bu esasa göre, geliş sırala
rını nazarı dikkate alarak önergeleri oku-
ıtuyorum. IDörtten fazla gelmiş olan 
önergelerin ilk 4'ünü işleme koyacağız, 
diğerlerini koymayacağız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
34 üncü maddesinin ekli sayfadaki şe-
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kilde değiştirilmesini arz ve teklif ekle
riz. 

Turhan Hırifanoğlu 
Hatay 

M. Kemal iDuduoğiu 
'Hatay 

Rıza Yılmaz 
An'kara 

Güneş Gürseler 
Te'kirdağ 

Kamer Genç 
Tünedi 

MADDE 34. — 6183 sayılı Kanu
nun 41 inci maddesine 2975 sayılı Ka
nunun 1 inci 'maddesiyle eklenen üçün
cü, 'beşinci, altıncı ve yedinci fıkralar 
aşağı'da'ki şekilde değiştiril'miştir. 

«Bankalarca tahsil edilen paraların 
'kamu ıbankalarına aktarılması süresi, 
tahsil edildikleri tarihten itiıbaren azamî 
6, postaneler vasıta kılınmak suretiyle 
yapılan ödemelerde, yapılan ödemelerin 
'ilgili vergi dairelerine intikal ettirilme sü
resi, 'ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 
azamî 12 ıgündür.» 

«Bankalara tahsil edilen paralar sü
resinde T. C. Merkez Bankasına aktarıl
madığı, pastaneler vasıtasıyla yapılan 
ödemder süresinde vergi dairelerine in
tikal ettirilmediği takdirde, söz Ikonusu 
amme alacağı, tahsilatı yapan Ibu kuru
luşlardan gecikme zammı tatlbi'k edilmek 
suretiyle tahsil edilir.» 

«Tahsilatı yapan banka şube müdür
leri, tahsil edilen paraların hel'irlenen 
sürelerde, T. C. 'Merkez Bankasına ak
tarılmasından, postane veya posta çek 
merkezi müdürleri ise postane vasıta 'kı
lınarak yapılan ödemelerin belirlenen sü
relerde illg'ili vergi dairelerine intikal et
tirilmesinden sorumludurlar.» 

«Tahsilatı yapan i İlgili 'kuruluşların, 
hu görevleri süresinde yerine getirmeyen 
sorumlularından, ödemeye 'konu amme 
alacağının yüzde 25'i nispetinde ayrıca 
ceza tahsil olunur.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısı
nın 34 üncü maddesinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Latif Sakıct 
Muğla 

Fuat Kılcı 
İzmir 

Ömer Barutçu 
Zonguldak, 

Ertele in Durutürk 
İsparta 

ismail' Köse 
Erzurum 

Mehmet Tahir Şaşmaz 
Elazığ 

M. Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

«Madde 34. — 6183 sayılı Kanunun 
41 indi maddesine 2975 sayılı Kanunun 
1 inci 'maddesiyle eklenen üçüncü, 'be
şinci, altıncı /ve 'yedinci fıkralar aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

(«Bankalarca tahsil edilen 'paraların 
merkez Bankasına aktarılması süresi, 
tahsil edildikleri,tarihten İtibaren azamî 
10, .postaneler vasıta kılınmak suretiyle 
yapılan ödemelerde, yapılan ödemelerin 
ilgili vergi dairelerine intikal ettirilme sü
resi, ödemenin yapıldığı tarihten itüba
ren azamî 20 ıgündür.» 

«Bankalarca tahsil edilen 'paralar sü
resinde T. C. Merkez Bankasına akta
rılmadığı, postaneler vasıtasıyla yapılan 
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ödemeler süresinde vergi dairelerine in
tikal ettirilmediği takdirde, -söz konusu 
amme alacağı, tahsilatı yapan 'bu kuru
luşlardan gecikme zammı tatbik edilmek 
suretiyle taihsil edilir.» 

«Tahsilatı yapan banka şube müdür
leri, ıtahsil edilen paraların 'belirlenen sü
relerde T. C. Merkez Bankasına aktarıl
masından, postane veya posta çek mer
kezi mlü'dürleri ise postane vasıta kılına
rak yapılan ödemelerin 'belirlenen süre
lerde ilgili vergi 'dairelerine intikal etti
rilmesinden sorumludurlar.» 

«Tahsilatı yapan ilgili kuruluşların, 
bu ıgjörevleri süresinde yerine getirmeyen 
sorumlularından, ödemeye konu amme 
alacağının yüzde 10'u nispetinde ayrıca 
ceza tahsil olunur.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
34 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Fuat iErçetin 
Edirne 

M. Kemal Duduoğkı 
Hatay 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

Kâmil Ateşoğulları 
Ankara 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Madde 34. — 6183 sayılı Kanunun 
41 'inci maddesine 2975 sayılı Kanunun 
1 inci maddesiyle eklenen üçüncü, beşin
ci, altıncı ve yedinci fıkralar aşağıdaki 
seki İde 'değiştirilmiştir. 

«Bankalarca (tahsil edilen paraların 
kamu (bankalarına aktarılması süresi, 

taihsil edildikleri ıtarilhten itibaren azami 
5, postaneler vasıta kılınmak «suretiyle 
yapılan (ödemelerde, yapılan ödemelerin 
ilgili veflgi dairelerine intikal etJtirilme 
süresi, ödemenin yapıldığı tarhiten itiba
ren azamî 8 gündür.» 

«Bankalarca tahsil edilen paralar sü
resinde T. C. Merkez Bankasına atkarıl-
madığı, postaneler vasıtasıyla yapılan 
ödemeler süresinde vergi dairelerine in
tikal eCtirilmediği takdir'de, söz konusu 
amme alacağı, tahsilatı yapan bu kuru
luşlardan gecikme zammı tatbik edilmek 
suretiyle tahsil edilir.» 

«Tahsilatı yapan banka şube müdür
leri, tahsil edilen paraların belirlenen sü
relerde, T. C. Merkez Bankasına akta
rılmasından, postane veya posta çek 
merkezi müdürleri ise postane vasıta kı
lınarak yapılan ödemelerin belirlenen sü
relerde ilgili vergi dairelerine intikal et
tirilmesinden sorumludurlar.» 

«Tahsilatı yapan ilgili kuruluşların, 
bu görevleri süresinde yerine getirmeyen 
sorumlularından, ödemeye konu amme 
alacağının yüzde 15'i nispetinde ayrıca 
ceza tahsil olunur.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
34 üncü maddesinin birinci paragrafının 
aşağıdaki şekilde değiştirilerek yeniden 
düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Tufan Doğu 
Muğla 

Fuat Erçetin 
» Edirne 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Mustafa Çakır 
Giresun 
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«Bankalarca talhsil edilen paraların 
T. C. Merkez Bankasına aktarılması sü
resi, tahsil edildikleri 'tarihten itibaren 
azamî 10, postaneler vasıta kılınmak su
retiyle yapılan ödemelerde yapılan öde
melerin ilgili vergi dairelerine intikal 
ettirilme süresi, ödemenin yapıldığı ta
rihten itibaren azamî 13 gündür.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
34 üncü (maddesinin ıbirinci paragrafının 
aşağıdaki şekilde değiştirilerek yeniden 
düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Tufan Doğu 
Muğlas 

Fuat Erçetin 
Edirne) 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Mustafa Çakır 
Giresun 

(Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

ıMadde 31 'in ibirinc'i paragrafı; 
«Bankalarca tahsil edilen paraların 

T. C. Merkez Bankasına aktarılması sü
resi, talhsil edildikleri tarihten itibaren 
azamî 19, postaneler vasıta kılınmak su
retiyle yapılan ödemelerde, yapılan öde
melerin iligili vergi dairelerine intikal et
tirilme süresi, ödemenin yapıldığı tarih
ten itilbaren azamî 22 gündür.» 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi 
Başkanlığına! 

Görüşülmekte olan (kanun 'tasarısının 
34 üncü maddesinin hinindi paragrafının 
aşağıdaki şekilde değiştirilerek yeniden 
düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Tufan Doğu 
Muğla; 

Fuat Erçetin 
Edirne 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Mustafa Çakır 
Giresun 

Madde 34, paragraf 1 : «Bankalarca 
tahsil ©dillen paraların T. C. Merkez 
Bankasına aktarılması süresi, tahsil edil
dikleri tarihten itilbaren azamî 16, pos
taneler vasıta (kılınmak suretiyle yapılan 
ödemelerde, yapılan ödemelerin ilgili ver
gi dairelerine intikal ettirilme süresi, öde
menin yapıldığı tarihten itibaren azamî 
19 gündür.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 'kanun 'tasarısının 
34 üncü 'maddesinin Ibirinci pragrafının 
aşağıdaki şekilde değiştirilerek yeniden 
düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Tufan Doğu 
Muğla 

Fuat Erçetin 
Edirne 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Mustafa Çalkır 
Giresun 

Madde 34 ıbirinci pragraf : «Banka
larca talhsil edilen paraların T. C. Mer
kez Bankasına aktarılması süresi, tahsil 
edildikleri tarihten itilbaren azamî 13, 
postaneler vasıta kılınmak suretiyle ya
pılan ödemelerde, yapılan ödemelerin il
gili vergi dairelerine intikal ettirilme sü
resi, ödemenin yapıldığı tarihten itiba
ren azamî 16 gündür.» 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
•yedinci bölümündek'i 34 üncü maddenin 
ikinci paragrafının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ©deriz. 

Tufan Doğu 
Muğla 

Fuat Erçetin 
Edirne 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

M. Kemal Düduoğlu 
Hatayı 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

Madde 34, Paragraf 2 :' 
•«Bankalarca (tahsil edilen paralar sü

resinde T. C. Merkez Bankasına aktarıl
madığı, postaneler vasıtasıyla yapılan 
ödemeler süresinde vergi 'dairelerine in
tikal etitirilmediği takdirde, söz ikonusu 
amme alacağı, tahsilatı yapan bu 'kuru
luşlardan gecikme zammı alınmaz. 

Türlüye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 'kanun tasarısının 
yedinci bölümündeki 34 üncü maddenin 
ikinci pragrafının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Tufan Doğu 
Muğla 

Fuat Erçetin 
Edirne 

Gürcan Ersini 
Kırklareli 

M. Kemal Dudüoğlu 
Hatay 

Tunhan Hırfanoğlu 
Hatay 
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Madde 34, Pragraf 2 : 
«Bankalarca tahsil edilen paralar sü

resinde T. C. Merkez Bankasına akta
rılmadığı, postaneler vasıtasıyla yapılan 
Ödemeler süresinde vergi dairelerine in
tikal ettiriîmediği 'takdirde, söz konusu 
amme alacağı, tahsilatı yapan Ibu kuru
luşlardan 2 ila 10 kat fazlasıyla alınır.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının, 
yedinci 'bölümündeki 34 üncü maddenin 
ikinci paragrafının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Tufan Doğu 
Muğla 

Fuat Erçetin 
Edirne 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

M. Kemal Dudüoğlu 
Hatayı 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

(Madde 34, Paragraf 2 : 
«Bankalarca tahsil edilen paralar sü

resinde T. C. Merkez Bankasına aktarıl
madığı, postaneler vasıtasıyla yapılan-
ödemeler süresinde vergi dairelerine in
tikal ettirilmediği takdirde, söz konusu 
amme alacağı, tahsilatı yapan hu kuru
luşlardan 3 ila 12 kat fazlasıyla alınır.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
yedinci 'bölümündeki madde 34'ün ikin
ci paragrafı .aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Tufan Doğu 
Muğla 
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Fuat Erçetin 
Edirne 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

,M. Kemal Duduoğlu 
'Hatay 

Tuman Hırfarooğlu 
Hatay 

«JBankalarca talh's'it edilen paralar sü
resinde T. C. Merkez Bankasına aktarıl
madığı, postaneler vasıtasıyla yapılan 
ödemeler süresinde vergi dairelerine in
tikal ettirilmediği 'takdirde, söz konusu 
amme alacağı, 'tahsilatı yapan tou kuru
luşlardan 4 ila 15 kat fazlasıyla alınır:» 

NECAT TöNÇSİÎPER (Balıkesir) — 
Sayın 'Başkanım, işleme koymayacağınız 
önergeleri riiye okutuyorsunuz? 

ıBAŞJKIAN — Efendim, gelen önerge
ler 'burada okunanlardan çok daha faz
la, Ibiz, dalha önce arz 'ettiğim usule göre 
bunları seçtik, çıkardık, Ibünları okuyo
ruz. 

NECAT TUNÇSİtlFER ^Balıkesir) — 
«Dört tane önerge okunacak» demiştiniz 
efendim. 

BAŞKAN — Pek muhterem arka
daşlar... 

NECAT TUNÇSÎPER (Balıkesir) — 
Afif edersin iz, her fıkra içindi o kural; 
özür dilerim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeleri okumaya de
vam ediyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
yedinci bölümü 34 üncü maddenin, üçün
cü paragrafının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Tuifan Doğu 
(Muğla 
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Fuat Erçetin 
Edirne 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

«Tahsilatı yapan banka şube müdür-
ıleri, tahsili1 edilen paraların, biellirlenen sü
relerde T.C. Merkez Bankasına aktarıl-
ımasından birimci derecedeki yardimeııla-
rıyla birilikte, postane ve posta çek mer
kezli müdürleri ile birinci derecedeki yar
dımcıları ise postane vasıta kılınarak ya
pılan ödemelerin belirfcnen sürelerde M-
ıgili vergi dalrefenine u'ıntikal ettirilmesin
den sorumludurlar» 
Türkiye Büyük Milllet Meclıisi Başkanlığına 

Görüşülmekte 'o'lan Kanun Tasarısı
nın 7 inci bölümü, 34 üncü madden m 3 
üncü paragrafının aşağıdaki şekilde değiş-
tirü'ımıesinıi arz ve teklif ederiz. 

Tufan Doğu 
Muğla 

Fuat Erçetin 
Ediırne 

Gürcan Ersin 
(Kırıklarda 

Yaşar Yıımaz 
Ankara 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

«Tahsilatı yapan banka şube müdür
leri; ve iilgiıli veznedar, tahsili edilen para
ların beli'iHemen sürelerde, T.C. Merkez 
Bankasına aktan'ımasınıdan, postane veya 
posta çek merkez müdürleri lilıe veznedar
ları ile postane vasıta kıllınarak yapıdan 
ödemelerin belirtenen sürelerde illgül'i ver-
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ıgi dairelerine intikal ettirilmesinden so-
rumiludurlar.» 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 
7 nci bölümü, 34 üncü maddenin 3 üncü 
paragrafının aşağıdaki sekilide değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Tufan Doğu 
Muğla 

ıFuat Erçetin 
.Edirne 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

«Tahsilatı yapan banka şube ımüdür 
yardımeıiları, tahsil edilen papaların be-
lirilenen sureiler.de T.C. Merkez Bankasına 
aktarı'lımasımdan, postane veya posta çek 
merkezi müdürleri (ise postane vasıta kı
lınarak yapılan ödemdi erıim belirlenen sü
relerde ilgili vergi dairelerine intikal etti-
ri'ımesinden sorum'udurlar». 
Türkiye Büyük Millfet Meclisi Başkanlığına 

Görüşü'mekte d'.an Kanun Tasarısının 
7 nci bölümü, 34 üncü maddenin 3 üncü 
paragrafının aşağıdaki şekilde değ'ştliriü-
mesini arz ve teklif ederiz. 

\Fuat Erçetin 
jEdiirae 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Yaşar Yıllmaz 
lAnıkara 

Tufan Doğu 
Muğla 

Güneş Gürseler! 
Tekirdağ 
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«Tahsilatı yapan banka şube müdür
leri, tahsil edilen paraların belirlenen sü
re'erde, T.C. Merkez Bankasına aktarıil-
masmdan, postane veya posta çek mer
kezi 'müdürleri ise postane vasıta kıilına-
rak yapıilam ödemelerin belirlenen süreler
de ii'gili vergi dairelerine intikal ettiri'me-
s'nden, ilgili vergi daire müdürleri ile bir
likte sorumludurlar». 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte Can Kanun Tasarısı

nın 34 üncü maddesinin dördüncü fıkra
sının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

M. Tahir Köse 
Amasya 

Turhan Hurfanoğlu 
Hatay 

M. Kema'l Duduoğlu 
Hatay 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Tufanı Doğu 
Muğla 

«Tahsilatı yapan iilgili kuruluşların, bu 
görevleri süresinde yerine getirmeyen so-
ruım'uOarımdan, ödemeye konu amme ala
cağının yüzde 17's.i nispetlinde ayrıca ce
za tahsili: ollunur.» 
Türkiye Büyük Millet Mecliisi Başkanlığına 

ıGörüşülımekte olan Kanun Tasarısı
nın 34 üncü maddesinin dördüncü fıkra
sının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay; 

M. Kemal Duduoğlu 
Hatay 
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Tufan Doğu 
Muğla 

Mustafa Çakır 
Giresun 

ı«Tahsiı!atı yapan ilgili kuruluşların, bu 
görevleri süresünde yerine getirmeyen so-
ırumljuilarından, ödemeye konu atınme ala
cağımın yüzde 15'i nispetimde ayrıca cem 
tahsil olunur.» 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte o'an Kanun Tasarısı
nın 34 üncü maddesinin dördüncü fıkra -
sının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Yaşar Yıümraz 
Ankara 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

M. Kemal Duduoğlu 
IHatay 

Tufan Doğu 
Muğla 

(Mustafa Çakır 
Giresun 

«Tahsilatı yapan ilgili kuruluşların, 
bu gönevileri süresinde yerine getirmeyen 
sorumi'ülarından, ödemeye konu amme 
aDacağının yüzde 1'3'ü nispetinde ayrıca 
ceza tahsil olunur.» 
Türkiye Büyük Miillet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte o'lan Kanun Tasarlısı
nın 34 üncü maddesinin dördüncü fıkra
sının aşağıdaki şekilde değiştirii'mesini 
arz ve teklif ederiz. 

Yaşar Yılltnaz 
Ankara 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

M. Kemal Duduoğlu 
Paıtay, 

Güneş Gürseller 
Tekirdağ 

Tufan Doğu 
Muğla 

«Tahsilatı yapan ilgiiü kurüluşi'arın, bu 
görevleri süresinde yerine ıgetirmeyen .so
rumlu)'arından, ödemeye konu amme ala
cağının yüzde 12'si nispetinde ayrıca ce
za tahsil olunur.» 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşü'ımıekte olan Kanun Tasarısı
nın 34 üncü maddesini!n aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Salih Sümer 
(Diyarbakır 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Ali Haydar Erdoğan 
iîstanbull 

M. Tahıir Köse 
Amasya 

Kenan Süzer 
Tokat 

Mehmet Fuat Brçetin 
Edirne 

Mehmet Adnan Ekmen 
Mard:n 

Mehmet Ali Eren 
'İstanbul 

Kâzım Ulusoy 
Amasya 

Tayfur Ün 
Bilecik 

Madde 34. — 6183 sayılı Kanunun 
4ıl inci maddesinıe 29*75 sayılı Kanunun 
1 inci maddesi ile eklenen 3, 5,6^ 7 ncli 
fıkralar aşağıdaki şakulde değiştirilmiştir. 

«Bankalarca tahsil edilen paraların 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
na akıtarılması, .süresi tahsil ediıldikûerli ta-
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rihten itibaren azamı 10, postaneler vası
ta kılınmak suretiyle yapılan ödemelerin 
ilgili dairelerine intikal ettirilme süresi 
Ödemenin yapıldığı) tarihten (itibaren aza
mî 15 gündür.» 

'«Bankalarca tahsis edilen paralar sü
resinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasına (aktarılmadığı, postanıeijer vasıtası 
lüle yapılan ödemeler süresinde vergi dai
relerine intikal ettirilmediği takdirde söz 
konusu amme alacağı tahsilatı yapan bu 
kuruluşiarda yüzde 7 gecikme zammı tat-
ibÜk edilmek suretiyle tahsil edilir.» 

Yine maddenin son fıkrasının «tahsi
latı yapan ilgili kurul'uşilıarın bu görevleri 
süresince yerine getirmeyen sorumllulla-
rından ödemeye konu amme alacağının 
yüzde 5'i nispetinde ayrıca ceza tahsil 
lo'iunur.» 

Gerekçe : Mükelleflerce gerek banka
ya yatırılan, gerek postaneye yatırılan ve
ya posta çeki ile yapılan ödemeler çoğun
lukla süreterinde vergi dairelerine lintikal 
etmemekte, vergi dairelerinde mükellefler 
borçlarını araştırmalar sonucunda ödeme
dikleri saptanmakta, sonucunda da mü
kellefler takibata uğratılmakta (Vergi 
dairelerince) ve haklı olarak mükellefle
rin şikâyetlerine neden olmaktadır. 

Bu yasada getirilen bu madde ile ge-
ciikımeyii önleyici ve mükelleflerin şikâyet
lerini ortadan kaldırmayı amaçlanmıştır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde ve
rilmiş olan önergedenim geliş sırasına göre 
okunması hitam 'buldu. 

Şimdi, aykırılık derecesine göre mua
meleye koyacağız. 

Buyurun. 
{Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğ-

lu ve arkadaşlarının! önergesi1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İGörüşülmekte olan Kanun tasarısının 

34 üncü maddesinin ekli sayfadaki sekili
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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MADDE 34. — 6183 sayılı Kanunun 
41 linçi maddesine 2975 sayılı Kanunun 1 
inci maddesiyle eklenen üçüncü, beşinci, 
altıncı ve yedinci fıkralar aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir., 

«Bankalarca .tahsil edilen paraların 
kamu bankalarıma aktarılması süresi, tah
sil edilldiklerd tarihten itibaren azaımiî 6, 
postaneler vasıta kılınmak suretiyile yapı
lan ödemelerde, yapıllan ödemelerin illgilli 
vergi dairelerime intikal' ettirilme süresi, 
ödememin yapıldığı tarihten itibaren aza
mî 12 gündür». 

«Bankalarca tahsil edilen paraflar, sü
resinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasına aktarıilmadığıı, postaneler vasıtasıy
la yapılan ödemeler süresinde vergi dai
relerine intikal ettiremediği takdirde, söz 
konusu amme al'iacağı, tahsilatı yapan bu 
kuruluşlardan gecikme zammı tatbik edil
mek suretiyle tahsil edilir.» 

«Tahsilatı yapan banka şube müdürle
ri, tahsil ©dilen paraflarım belirlenen süre
lerde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasına aktarılmasından, postane veya pos
ta çek merkezi müdürleri ise postane va
sıta kılınarak yapılan ödemel'erim belirle
men sürelerde ilgili vergi dairelerine inti
kali ettirilmeslinden sorumludurlar.» 

(«Tahsilatı yapan ilgili kuruluşlarım1, bu 
(görevleri süresinde yerine getirmeyen so
rumlularından, ödemeye konu amme aka
cağının yüzde 25'ıi nispetinde ayrıca ceza 
tahsil olunur.» 

iBAIŞKAN — Önergeye Komisyon ka
tılıyor mu efendim? 

IPLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİfLt İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyor Sayın Başkan. 

(BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCBBE ALPTEMOÇİN 
{Bum) — Katılmıyor. 
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ıBAŞKAN — Hükümet ve Komisyon 
önergeye katılmamışlardır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
reddedömiştlir. 

(Diğer önergeyi okutuyorum : 
Muğla Milletvekilli Latif Sakıeı ve ar

kadaşlarının önergesi 
Türkiye Büyük Milllet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısı
nın 34 üncü maddesinin aşağıdaki sekilide 
değiştiriilmeslnıi arz ve teıklif ederiz. 

iMAODE 34. — 6183 sayılı Kanunun 
41 (inci maddesine 2975 sayılı Kanunun 
1 inci maddesiyle eklenen üçüncü, beşin
ci, altıncı ve yedinci fıkralar aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Bankalarca tahsili1 edilen paraların 
Merkez Bankasına alktarillmasıı süresi, tah
sili edildikleri tarihten itibaren, azamî 10, 
postaneler vasıta kılınmak suretiyle yapı
lan ödemelerde, yapılan ödemelerin ilgili 
vergi! dairelerine intikal ettirilme süresi, 
ödemenin yapıldığı tarihten itibaren aza
mî '20 gündür.» 

«BankaJlarca tahslil edilen paralar, sü
resinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasına aktarılmadığı, postaneler vasıta
sıyla yapılan 'ödemeler süresinde vergi da
irelerine intikal ettirilmedi ğ i takdirde, söz 
konusu amme alacağı, tahsilatı yapan bu 
kuruluşlardan, gecikme zammı tatbik edi'l-
meik suretiyle tahsil edilir.» 

'«Tahsilatı yapan banka şube müdür
leri, tahsili edilen paralların belirlenen, sü
relerde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasına aktarılmasından, postane veya pos
ta çek merkezi müdürleri (ise postane va
sıta kılimarak yapılan ödemelerin belirle
nen sünelerde ilgili vergi dairelerine inti
kal ettirilmesinden sorumiludurllar.» 

«Tahsilatı yapan ilgili kuruluşların, 
bu görevleri süresinde yerine getirmeyen 
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soruımil ularından, ödemeye konu amme 
alacağının yüzde lO'u nispetinde ayrıca 
ceza tahsil olunur.» 

BAŞKAN —• Komisyon önergeye ka
tılıyor ımu efendim? 

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

IBAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KORTCBBE ALPTEMOÇtN 
(Bursa) — Katılmıyor. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
önergeye katılmamışlardır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edememiştir. 

IDiğer önergeyi okutuyorum : 
Ankara M ilet vekilli Rıza Yılmaz ve 

arkadaşlarının önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

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

(MADDE 34. — 6183 sayılı Kanunun 
41 inci maddesine 2975 sayılı Kanunun 
1 inci maddesiyle eklenen üçüncü, beşin
ci1, altıncı ve yedinci fıkralar aşağıdaki şe
kilde değiştir ü'miştir. 

«Bankali arca tahslil edilen paralanın ka
mu bankalarına aktarılması süresi, tahsil 
•edildikleri tarihten itibaren azamî 5, pos
taneler vasıta 'kılınmak suretiyle yapılan 
ödemelerde, yapılan ödemelerin lig'İli ver
gi dairelerine 'intikal ettirilme süresi, öde
menin yapıldığı tarihten itibaren azamî 8 
gündür» 

«Bankalarca tahsil edilen, paralar sü
resinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasına aktarılmadığı1, postaneler vasıta
sıyla yapıdan ödemeler süresinde vergi 
dairelerine intikal! ettirilmeidiği takdirde, 
söz konusu amme alacağı, tahsilatı yapan 
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Bu (kuruluşlardan gecikme zammı tatbik 
edilmek suretiyle tahsili1 edilir.» 

«Tahsilatı yapan banka şube müdürle
ri, tahsili edilen paraların belirlenen süre
lerde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasına aktarılmasından, postane veya pos
ta çek merkezi müdürteni ise postane va
sıta kılınarak yapılan Ödemelerin belirle
men sürelerde illjgili vergi, dairelerıine inti-
öoal ettirilme sinden sorumludurlar.» 

«Tahsilatı yapan ilgili kuruluşların, 
bu görevlleri süresinde yerine getirmeyen 
sprumlularından, ödemeye konu amme 
alacağımın yüzde 15'i müspetimde ayrıca 
oeza tahsil olunur.» 

İBAiŞKA'N — Komisyon önergeye ka
tılıyor mu efendim? 

(PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BA$KANVEKİL1 İLHAN AJŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyor efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇIN 
l(Bursa) — Katıllımıyor. 

IBA'ŞKAN — Hüıkümıet ve Komisyon 
önergeye katılmamışlardır. 

•önergeyi oylarımıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenller... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

(Diğer önergeyi okutuyorum : 

'Diyarbakır M Milletvekili Salih Sümer 
ve arkadaşlarımın önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığıma 

iGörüşüJmekte olan Kanun tasarısının 
34 üncü maddesinin, aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif. ederiz. 

IMADDE 34. — 6183 Sayılı Kanunun 
4l inci maddesine 2975 sayılı Kanunun 1 
inci maddesiyle eklemen 3, 5, 6 ve 7 imci 
fıkralar aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir, 

«Bankalarca itahsilt edilen paralarım 
Tünkiye Cıımlhuriyet Merikez Bankasına 
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aktar ılıması süresi, tahsil edildikleri tarih
ten itibaren! azamî 10, postaneler vasıta 
fcılımımalk suretiyle yapıllan ödemelerin il
gili dairelere intikal ettirülıme süresi, öde
menin yapılldıği! tarihten itibaren azamî 
15 gündür.» 

Bankalarca tahsis edilen para»!ar sü
resinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Baım-
kasıma aktarılmadığı, postaneler vasıtasıy-
la yapılan ödemeler süresinde vergi dai
relerime intikali ettirilmediği takdirde söz 
konusu lamme alacağı tahsilatı yapan' bu 
kuruluşlarda yüzde 7 gecikıme zammı tat
bik edilmek suretiyle tahsil edilir.» 

Yine maddenin son fıkrasının «ıtahsi-
llatı yapan ilgili kuruluşlarım bu görevleri 
süresince yerine getirmeyen sorumıi'jülanm-
ıdan ödemeye konu amine alacağının yüz
de 5'i nispetimde ayrıca ceza tahsil olu
nur,» 

(BAŞKAN — Önergeye Komisyon ka
tılıyor mu? 

(PUAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLÎ İLHAN AŞKIN (Bur-
ısa) — Katıilmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇIN 
(Bursa) Katıilnnıyoruz efendiım 

IBAŞKAN — Komisyon ve (Hükümet 
önergeye katılmamaktadırlar. 

lönergeyi! oylarımıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
(Muğla Miülletvekii'H Tufan Doğu ve ar

kadaşlarının önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısı
nın 34 üncü maddesinin birinci paragrafı
mın aşağıdaki sekilide 'değiştirilerek yenli
den düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 
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i«IBankallarca talisi! ©dilen paralların 
Tünkliye Cumhuriyet Merkez Bankasına 
aktarılması .sünesi, tahsili edildikleri tarih
ten itibaren azamî J0, postaneler vasıta 
Ikılllnmak 'suretiyle yapılan ödem elerde, 
yapılan ödemelilerin ilgili vergi dairelerine 
intikali ettiırillımıe süresi, ödemenin yapıldı
ğı tarihten itibaren azaımî 13 gündür.» 

IBAŞKAN — Önergeye Komisyon ka
tılıyor ımu? 

IPLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katıî'ımıyoruz efendim. 

(BAŞKAN — Hükümet?.. 
'MALÎYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılımıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
önergeye katılmıyor. 

/Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul eden'ler... Etmeyenler... Kabul! edıilime-
ımiştir, 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
'Muğ'a Milletvekilli Tufan Doğan ve 

arkadaşllarımın önergesi 
Türkiye Büyük Milllet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısı
nın 34 üncü maddesin im birimci paragra
fının aşağıdaki sekilide değiştidllerek ye
niden düzenlenımesini arz ve teklif ederiz. 

«Bankalarca tahsil ©dilem paraların 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına 
aiktariHmasu süresi, tahsili edildikleri tarih
ten itibaren azamî 19, postaneler vasıta 
kılınmak suretiyle yap:Dan ödeımellerde, ya
pılan ödemelerin illgiıîi, vergi dairelerine in
tikal ettirilme süresi, ödemenin yapıldığı 
tarihten itibaren azamî 22 gündür.» 

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

BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN «Bur
sa) — Katılmıyor efendilim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

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

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon 
önergeye katılmamaktadırlar. 

Önergeyi oylarımıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önerge redde-
dil'imiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Muğla Milletvekilli, Tufan Doğu ve ar

kadaşlarının önergesi 
Türkiye Büyük Milllet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
314 üncü maddesinin birinci paragrafınım 
aşağıdaki şekilde değiştirilerek yeniden 
düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

^Bankalarca tahsil edilen paraların 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına 
aktarılması süresi, tahsil edi'lldilkl'ieri tarih
ten itibaren azamî 16, postaneller vasıta 
kılınmak suretiyle yapıılam ödeımielîerde, 
yapılan ödemelerin ilgi!!! vergi dairelerime 
intikal ettirilme süresi, ödemenin yapıldı
ğı1 tarihten itibaren azamî 19 gündür.» 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
IPLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN ((Bur
sa) — Katılmıyor, 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

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

İBAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
önergeye katıHmıyorlar. 

lönergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenller... Etmeyeniler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

iDiğer önergeyi okutuyorum :: 
1 Muğla Milletvekili Tufan Doğu ve ar

kadaşlarının ömergesii 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

GÖrüşüknekte olan kanun tasarısının 
34 üncü maddesinin birinci paragrafının 
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aşağıdaki şekilde değiştirilerek yeniden 
düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

«Bankalarca tahsili edilen paraların 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına 
aktarılması süresi', tahsili edilldiık|1;eri tarih
ten itibaren azamî 13, postaneler vasıta 
kılınmak .suretiyle yapılan ödemelerde, 
yapılan ödemelerin ilgilıi vergi dairelerine 
İntikal ettiriılime süresi, ödemenin yapıldı
ğı tarihten itibaren azamî 16 'gündür.» 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
(PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANVEKİLt İLHAN AŞKIN (Bur-
isa) — Katılamıyor. 

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

AHMET KUlRTCEBE ALPTEMOÇlN 
ı(Bursa) — Katillmıyor. 

(BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon 
önergeye katılmarnaktadırlar. 

Önergeyi oyilarnnıza sunuyorum : Ka-
'bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyoruım : 
'Muğla Milletvekili Tufan Doğu ve 

arkadaş!arının önergesi 

Türkiye Büyük' Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun tasarısının 

7 nci böılümündeiki 34 üncü maddenin 
ikinci paragrafının aşağıdaki şekilde de
ğiştir illlmesin i arz ve teklif ederiz. 

ı«Bankailarca tahsil ©dillen paralar sü
resinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban-
kasuna aktarılmadığı, postaneler vasıtasıy
la yapılan ödemeler süresinde vergi daire
lerine intikal ettirıülımediği takdirde, söz 
ıkonusu aıipme alacağı tahsilatı yapan bu 
kuruluşlardan gecikme zammı alınmaz.» 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ka
tılıyor mu efendim? 

(PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLt İLHAN AŞKIN (ıBur-
iSa) — Katıllmıyoruz efendim. 
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BALKAN — Hükümet katılıyormu 
efendim bu önergeye? 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇlN 
(Bursa) — Katıllmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon 
önergeye katilimiyortar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler : Kabul etmeyenler... Öner
ge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Muğla Milletvekilli Tufan Doğu ve ar-

ikadaşilarının önergesi 
Türküye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İGörüşüîmelkte olan Kanun tasarısının 
7 nci böl'ümündeki 34 üncü maddenin 
ikinci paragrafının aşağıdaki şekilde de-
ğiştirillmesini arz ve teklif ederiz. 

/«Bankalarca tahsil: edilen paralar sü-
resimde Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasına aktarılmadığı', postaneler vasıtasıy
la yapılan ödemeler süresinde vergi daire
lerine İntikal ettiriimediği takdirde, söz 
konusu amme alacağı, tahsilatı yapan bu 
kurüluşHardan 2 ula 10 kat fazlasıyla alı
nır.» 

İBAŞKAN — Komisyon önergeye ka
tılıyor mu efendim? 

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

'BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu 
efendim? 

«MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇlN 
ı(Bursa) — Katılmıyor efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon, 
'önergeye katılmıyorlar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
ge kabul edilmemiştir. 

Diğer, önergeyi okutuyoruım! : 
IMuğla Milletvekili Tufan Doğu ve ar-

kadaşllariinun önergesi! 
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Türküye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşü ilmekte ollan Kanun tasarısının 

yedinci bölümün delki 34 üncü maddemin 
ikinci paragrafının aşağıdaki şekillide de
ğiştirilmesini] arz ve tekif ederiz. 

«Bankalarca tahsili edilen paralar sü
resinde Türkiye Cumhuriyet (Merkez 'Ban
kasına alktarılımıadığı, postaneler vasıta
sıyla yapılan ödenmeler süresinde vergi 
daireileriıne intikali ettinilımıediği takdirde, 
söz konusu amme alliacağı, tahsilatı yapan 
hu kurüluşliardan 3 ila 1'2 kat fazlasıyla 
alınır.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKtLt İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katıümıyor efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTBMOÇlN 
(Bursa) — Katıılmıyor. 

IBAŞKAN — Hükümet ve Komisyon 
önergeye katlamamak tadıril ar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka-
bull edenler... Kabul etmeyeni!er... Önerge 
kabuıl edememiştir. 

iDiğer önergeyi oikutuyorumı efendim : 
Muğla Milletvekili Tufan Doğu ve ar

kadaşlarının önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
7 nci bölümündekıi madde 34 ün ikinci 
paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir: 

«/Bankalarca tahsil edilen paralar sü
resinde Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasınla aktarılmadığı, postaneler vası
tasıyla yapılan ödemeler süresinde vergi 
dairelerine intikal ettirilmediği takdirde, 
siöz konusu amme alacağı, tahsilatı yapan 

bu kuruluşlardan 4 ilâ 15 kat fazlasıyla 
alınır.» 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyor efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTBMOÇlN 
(Bursa) — Katılmıyor efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon 
önergeye katılmamaktadırlar. 

Önergeyi oylarımda sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge kalbul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Muğla Milletvekili Tufan Doğu ve 

arkadaşlarının önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 

7 nci bölümü, 34 üncü maddenin üçüncü 
paragrafının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

«Tahsilatı yapan banka şube müdür
leri, tahsil edilen paraların helirlenen sü
relerde, Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasına aktarılmasından birinci dere
cedeki yardımcıları ile birlikte, postane 
ve posta çek merkezi müdürleri ile birin
ci derecedeki yardımcıları ise postane va
sıta kılınarak yapılan Ödemelerin 'belir
lenen sürelerde ilgili vergi dairelerine in
tikal ettirilmesinden sorumludurlar.» 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Komisyon katılmıyor efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılmıyor. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon 
önergeye katılmamaktadırlar. 
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önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Muğla Milletvekili Tufan Doğu ve 

arkadaşlarının önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
7 nci bölümü 34 üncü maddenin 3 üncü 
paragrafının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

«Tahsilatı yapan banka şube müdür
leri ve ilgili veznedar, tahsil edlilen pa
raların belirlenen sürelerde Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankasına aktarılmasın
dan, postane veya posta çek merkez mü
dürleri ile veznedarları ise postane vasıta 
kılınarak yapılan ödemelerin belirlenen 
sürelerde ilgili vergi dairelerine intikal et
tirilmesinden sorumludurlar.» 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANVEKlLt İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyor efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTOBBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılmıyoruz efendini. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon 
Önergeye katılmamaktadırlar. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Muğla Milletvekili Tufan Doğu ve 

arkadaşlarının önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
7 nci bölümü, 34 üncü maddenin 3 üncü 
paragrafının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

«Tahsilatı yapan banka şube müdür 
yardımcıları, tahsil edilen paraların be
lirlenen sürelerde Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasına aktarılmasından, pos
tane veya posta çek merkezi müdürleri 
ise postane vasıta kılınarak yapılan öde
melerin belirlenen sürelerde ilgili vergi 
dairelerine intikal ettirilmesinden sorum
ludurlar. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANVEKlLt İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon 
önergeye katılmamaktadırlar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge 
'kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Edirne Milletvekili Fuat Erçetin ve 

arkadaşlarının önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 

34 üncü maddesinin üçüncü paragrafının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

«Tahsilatı yapan banka sulbe müdür
leri, tahsil edilen paraların belirlenen sü
relerde Tüfkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasına aktarılmasından, postane veya 
posta çek merkezi müdürleri ise postane 
vasıta kılınarak yapılan ödemelerin belir
lenen sürelerde ilgili vergi dairelerine in
tikal ettirilmesinden, ilgili Vergi Daire 
Müdürleri ile birlikte sorumludurlar.» 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANVEKÎLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇIN 
(Bursa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon 
önergeye katılmamaktadırlar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Amasya Milletvekili Mehmet Tahir 

Köse ve arkadaşlarının önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısı

nın 34 üncü maddesinin dördüncü fıkra
sının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

«Tahsilatı yapan ilgili kuruluşların, 
bu görevleri süresinde yerine getirmeyen 
sorumlularından, ödemeye konu amme 
alacağının yüzde 17'si nispetinde ayrıca 
ceza tahsil olunur.» 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

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

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇIN 
(Bursa) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon 
önergeye katılmıyorlar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka-
hul edenler... Kabul eitmeyenler... önerge 
kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Ankara Milletvekili Yaşar Yılmaz ve 

arkadaşlarının önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısı
nın 34 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası

nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

«Tahsilatı yapan ilgili kuruluşların, 
bu görevleri süresinde yerine getirmeyen 
sorumlularından, ödemeye konu amme 
alacağının % 15'i nispetinde ayrıca ceza 
tahsil olunur. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyoruz efendim, 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇIN 
(Bursa) <— Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
önergeye katılmamaktadırlar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge 
kabul edilmemiştir. 

Diğer Önergeyi okutuyorum : 
Ankara Milletvekili Yaşar Yılmaz ve 

arkadaşlarının önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
34 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

«Tahsilatı yapan ilgili kuruluşların, 
'bu görevleri süresinde yerine getirmeyen 
sorumlularından, ödemeye konu amme 
alacağının yüzde 13'ü nispetinde ayrıca 
ceza tahsil olunur.» 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

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

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇIN 
(Bursa) — Katılmıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
önergeye katümamalktadırlar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge 
kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Ankara Milletvekili Yaşar Yılmaz ve 

arkadaşlarının önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
34 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

«Tahsilatı yapan ilgili kuruluşların, 
bu görevleri süresinde yerine getirmeyen 
sorumlularından, ödemeye konu amme 
alacağının % 12'si nispetinde ayrıca ceza 
tahsil olunur.» 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANVBKİLt İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

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

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
önergeye katılmamaktadırlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
'bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge 
kabul edilmemiştir. 

34 üncü maddenin açık oya sunulma
sına dair bir önerge vardır, okutup, öner
gedeki imza sahiplerinin salonda bulunup 
bulunmadığım tespit edeceğim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

34 üncü maddenin oylamasının İçtü
züğün 119 uncu maddesi uyarınca aıd oku
narak yapılmasını saygıyla arz ederiz. 

BAŞKAN — İmza sahiplerinin isim
lerini tek tek okuyarak, salonda bulunup 
bulunmadıklarını tespit edeceğim : 

Erdal Kalkan (Edirne)?.. Burada. 
Veli Yıldırım (Tunceli)?. Yok. 
Tayfur Ün ((Bilecik)?. Yok. 
Fuat Erçetin (Edirne)?. Yok. 
Hilmi Ziya Postacı (Aydın)?.] Burada, 
Kâzım Özev (Tokat)?. Burada. 
Mehmet Kahraman (Diyarbakır?. 

Yök. 
Mustafa Kul (Erzincan)?. Burada. 
Ömer Türkçakal (Kocaeli)?. Yok. 
Mustafa Yılmaz (Gaziantep)?. Burada. 
Güneş Gürseler (Tekirdağ)?. Burada. 
Vedat Altun (Kars)?. Burada. 
Halil Çulhaoğlu (İzmir)?. Burada. 
Erol Güngör (izmir)?. Burada. 
Fuat Atalay (Diyarbakır)?. Burada. 
Zeki Ünal (Eskişehir)?. Burada. 
Musa Gökbel (Muğla)?. Burada. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANVEKILİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Sayın Başkan, 12 kişi var efendim. 

BAŞKAN — Yoklama yaptık efen
dim. 

Sayın Erçetin burada mı? 
MEHMET FUAT ERÇETİN (Edir

ne) — Buradayım efendim; 
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sa

yın Başkan, benim ismim vardı Okunma
dı. 

BAŞKAN — Deminki önergede imza
nız yök. 

Yeterli imza vardır. 
Açık oylamanın şekli hakkında Genel 

Kurulun kararını alacağım. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKILİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — önergede İmza sayısı tam değil ki... 

BAŞKAN — Açık oylamanın, adı oku
nan sayın mületvökillerinin kürsüye ko
nacak oy kutusuna oylarım atmaları su-
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retiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Açık oylamanın adı okunan... 
î. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Sa

yın Başkan, iki sistem vardır. «Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler» şeklinde oy-
îayamazsınız; birinci şıkkı, ikinci şıkkı 
diye oylanır., 

BAŞKAN — Yok efendim; Genel Ku
rulun kararını alabilmemiz için kabul 
edenleri ve kabul etmeyenleri oylatmamız 
lazım, 

I, ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Olur 
mu efendim?. 

BAŞKAN — Niçin olmasın efendim, 
Genel Kurulun kararını alıyorum. 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Efen
dini, madde ikili bir sistem getirmektedir 
ya ad okunarak ya da kupalara oy atıla
rak; gayet açık efendim. 

BAŞKAN — Efendim, üçüncü siste
mi şimdi göreceksiniz. 

Açık oylamanın, adı okunan sayın 
milletvekilinin ayağa kalkarak «Kabul, 

ret, çekimser», şeklinde belirtmek suretiy
le yapılmasını oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Üçüncü şık mecburiyet arz etmiştir. 
Açık oylama, oy kutuları sıralar ara

sında dolaştırılarak yapılacaktır. 
Lütfen kutuları dolaştıralım. 
{Oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sa

yın üye var mı? Yok. 
Oy verme işlemi] bitmiştir, kutuları kal

dıralım lütfen. 
(Oyların ayrımı yapıldı.) 
BAŞKAN — 34 üncü maddenin açık 

oylama sonucunu açıklıyorum : 
Kullanılan oy sayısı : 
Kabul 
Ret : 
Bu suretle, madde kabul 

262 
182 
80 

edilmiştir. 
(ANAP sıralarından alkışlar.) 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam 
etmek için, saat 01.00'de toplanmak üzere 
birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 00.35 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 01.00 

BAŞKAN : Başkanvekilî E. Yıldırım Avcı 
KÂTİP ÜYELER : Nurhan Tekinel (Kastamonu), Mehmet Akarca (Samsun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 40 inci Birleşiminin Üçüncü Oturu
munu; açıyorum. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞE 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 Hakkında Ka
nun ve 492 Sayılı Harçlar Kanununda De
ğişiklikler Yapılması ve Bu Kanunlara 
Bazı Hükümler Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/395) (S. Sayısı : 19) (Devam) 

BAŞKAN — Tasarı üzerindeki görüş-
ımelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet burada. 
35 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 35 — 6183 sayılı Amme Ala

caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanu
nun, 2975 sayılı Kanunla değiştirilen ve 
3209 sayılı Kanunla bir fıkra eklenen 51 
inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir, 

«Madde 51. — Amme alacağının öde
me müddeti içinde ödenmeyen kısmına 
vadenin bitim tarihinden itibaren ilk bir 
aylık müddet için % 10; vade gününü ta
kip eden ikinci, üçüncü, dördüncü, beşin
ci ve altıncı aylar için ayrı ayrı % 7; ye
dinci ve müteakip her ay için 'c/c 5 gecik

me zammı tatbik olunur. Ay kesirleri tam 
ay olarak hesap edilir. 

Gecikme zammı 1 000 liradan az ola
maz. 

Ceza rnahiyetindöki amme alacaklarına 
ayrıca gecikme zammı uygulanmaz. 

Bakanlar Kurulu, gecikme zammı nis
petlerini, aylar itibariyle tolpuca veya her 
ay için ayrı, ayın, bu ınli'sipeltletrliın yankına 
kadar artırmaya veya bu nispetlerin % 
30'una kadar indirmeye; yeniden kanunî 
hadlerine getirmeye ve gecikme zammı as
garî miktarını 10 katına kadar artırmaya 
yetkilidir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz iste
yen?. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın 
Alaettin Kurt; buyurun. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, Sosyaldemokrat Halkçı Par
ti Grubu adına, Sayın Fuat Atalay konu
şacaktır. 

DYP GRUBU ADINA ALAETTİN 
KURT (Kocaeli) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; hepinize saygılarımı 
sunuyorum. 

Düşünüyorum da, gecenin bu geç saa
tinde, Hükümetin Balkanları, milletmizin 
vekilleri burada bir gayretin içerisindeler. 
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Ne içindir bu gayret?. Bu gayret, millete 
eza ve cefa vermeyi sayfalarına sıkıştı
ran bu kanun tasarısını çıkarmak içindir. 

Sözlerime başlamadan önce, gecenin 
bu geç saatinde, bu zam ve zulüm pake
tinin milletin ensesinde boza pişirmemesi 
için gayret sarf eden muhalefetin değerli 
milletveklilerine hürmetlerimi ve şükran
larımı sunuyorum. (DYP ve SHP sıraların
dan alkışlar; ANAP sıralarından sıralara 
vurmalar.) 

Bu kanuna dayanarak, muhterem Hü
kümetimizin vatandaşına reva gördüğü 
hayatı, 'bir tatbikî misalle huzurunuza 
getirmek istiyorum : 

Güllü Yalçın, bir memur hanımdır. 
(ANAP sıralarından «Eee?» sesleri.) Ben 
buraya edebiyat yapmak için çıkmadım 
arkadaşlar; size tatbikî bir misal getiriyo
rum. Lütfen, elinizi vicdanınıza koyun. 

Güllü Yalçın, bir memur hanımdır ve 
eniştesi Hasan İhtiyar'la beraber Gebze 
Uluçınar Vergi Dairesinin 3 298 ve 3 299 
numaralı vergi mükellefi bulunmaktadır
lar. Bu vergi mükelleflerinin Hereke Kış-
îadüzü Mahallesi Merkez Camii altında 
tüpçü dükkânları vardır. 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Yen
gen mi oluyor? 

ALAETTİN KURT (Devamla) — 
«Diline hâkim olana, evi kendisine ye
tene, hatalarını anlayana mübarek olsun.» 
Mevlaa öyle diyor. 

TALAT ZENGİN (Malatya) — Bu 
Meclisi saygıyla ikiye bölene de aynısı ol
sun! 

ALAETTİN KURT (Devamla) — 
Bu vergi mükelleflerinin Hereke Kışladü-
zü Mahallesi Merkez Camii altında tüpçü 
dükkânları vardır. Yani, mutfaklarımızda 
kullandığımız tüpü satmaktadırlar. Büyük 
bir ihtiyaç olan mutfak tüpünü bu ma
hallede satan başka esnaf yoktur. Adı 

geçen mükellefler, bu mahallede 50-60 
tüp satabilmektedirler. Ben sizlere, 1987 
yılı vergi beyannamesi sonuçlarını aktar
mak istiyorum. Hâsılat 1 971 530 Türk Li
rası; emtia 1 705 082 lira, kira 180 bin li
ra, diğer giderler 50 bin lira; toplam, 
1 935 082 Türk Lirası; kâr, 36 448 Türk 
Lirası. (ANAP sıralarından gürültüler, gü
lüşmeler.) 

Samimî söylüyorum Sayın Karaevli, 
işin realitesi bu. 

Şimdi, tabiî bu görünen kâr önemli 
değil, hayat standardı göstergesi nedeniy
le, her biri, 410 bin Türk Lirası yıllık 
vergi verecektir. Ama, bunlar KbcaeliF-
de olmasaydı da mesela Malatya'da ol
saydı, tabiî o zaman bu kadar vergi ver
meyeceklerdi, hayat standardı gösterge
sine göre... (ANAP sıralarından, gürültü
ler.) 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Olmadı...-

ALAETTİN KURT (Devamla) — 
Bakın işte, hayat standardı göstergesi bu
rada : 1 inci derecede kalkınmada önce
likli iller; Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Diyar
bakır, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Mar
din, Muş, Siirt Tunceli, Van. 2 nci dere
cede kalkınmada öncelikli yöreler; Amas
ya, Artvin, Çankırı, Çorum, Elazığ, Er
zincan, Erzurum, Kastamonu, Malatya, 
Kahramanmaraş Sinop, Sivas, Tokat Şan
lıurfa, Yozgat. Burada, Kocaeli yok!.. 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Buna karşı mısınız? 

ALAETTİN KURT (Devamla) — 
Hayır, hizmete karşı değilim; ama, ben 
bir gerçeği söylüyorum, «Kocaeli'de ol
dukları için bu kadar verecekler, Malat
ya'da olsalardı daha az vereceklerdi» di-
yorurr^ 

Şimdi, niçin mi Malatya'da?... Hiz
mete karşı değiliz, ama Bayındırlık Ba-

— 202 — 



T. B. M. M. B: 40 23 . 3 . 1988 0 : 3 

kanlığı Vapı işler,], Genel Müdürlüğünün 
hesap vaziyetine göre -bize verdiği kitap
çığa bir göz attım- 1987 yılında Kocaeli'de 
Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce bitirilen 
iş tutarı 1 milyar 838 milyon; Malatya'da 
20 milyar 795 milyon; İstanbul'da da 'bu 
kadar. (ANAP sıralarından gürültüler) 
Ama, «Bir Başbakan var, iki tane ba
kan var, bir tane de damat var» diye
ceksiniz; olabilir, bir şey demiyoruz ta
mam; aıma, Kocaeli vergi toplamada 
Türkiye'nin dördüncü sırasında. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Efendim, sosyal adalet... Oradan alıp 
öbür tarafa hizmet götürüyoruz. 

ALAETTlN KURT (Devamla) — 
Şimdi bu mükellefler için, Sayın Bakan, 
sanıyorum ki «Zarar ©diyorlarsa dük
kânı kapatsınlar» diyecektir. 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — 
Hayır, işini değiştirsin. 

ALAETTİN KURT (Devamla) — 
Eğer böyle1 düşünüyorlarsa, kendilerine 
şunu söylemek isterimi: Sorumlu insan
lar sorumsuz ıdavranamazlar. Anılan 
madde halkın zarurî (ihtiyacıdır ve ıbunu 
mutlaka birileri satacak ve vatandaş da 
bunu alacaktır, kullanacaktır. Hal böyle 
olunca, devleti idare eden insanların 
yapması gerekli olan mevcut durumu iyi 
tespit ötmek ve adalet anlayışı içinde, 
az kazanandan az, çok kazanandan çok 
vergi alacak sistemli oluşturmaktır. Yok
sa, «Kazanılan önemli değil, vler 410 bin 
'lira vergi... Bu yıl veremedinse, - bu ka
nunla getiriyoruz - seneye 307 500 lira 
daha ila Ve eder, 717 500 Türk Lirası 
ödersin» demek, idarecilik değildir.: Su
ya düşenin ıslanmaktan pervası olmaz, 
ölümden öteye de köy yoktur. Bu ka
nunların çıkacağı yer işte bu noktada
dır, 

Tarih tekerrürden ibarettir. Tarihte 
böyle vergi toplayıcılar görülmüştür... 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Vergi toplamayacak mısınız siz? 

ALAETTlN KURT (Devamla) — 
Biz de toplayacağız; ama, adalet içindie. 
Adalet mülkün temelidir. 

Tarihin 'birinde İzmir Valiliği, kay
makamlardan, Aşar Vergisinin geri ka
lan bölümünün ivedilikle toplanıp gön
derilmesini istemiş. Çeşitli ilçelerden, 
«Tahsil etmekteyiz, ediyoruz» yollu ce
vaplar gelmişse de, Kırkağaç Kaymaka
mı Eşreften ses yok. Vali Kâmil Paşa, 
Eşref© gönderdiği telgrafla, «Falan nu
maralı, filan tarihli bildirgeye hâlâ ce
vap verilmjedi. Hafta içerisinde il mer
kezinde bulunacağım. Bu konudaki iş
lemler hakkında açıklamalarda bulunmak 
üzere hemen gelmeniz» diye talimat yaz
mış. Eşrefin karşılığı lise şöyle olmuş: 
«Aşar Vergisini toplama işlemleri beni 
çok uğraştırdığından, il merkezine gele
meyeceğim. Siz oradan dönüşte, inşal
lah kazaya uğrarsınız» demiş. 

BAŞKAN — Sayın Kurt, zamanınız 
dalmak üzere; toparlayınız lütfen. 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Konu ile alakası ne efendim? 

ALAETTlN KURT (Davamla) — 
Sayın Karaevli, alakası var. Bu vergile
ri, böyle, millete sırtında boza pişirirce-
ısine yüklerseniz, - ben «inşallah kazaya 
uğramayın» diyeceğim - bu millete bu 
kadar zulüm yeter. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. 
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

TALAT ZENGİN (Malatya) — Sa
yın Başkan, Malatya ile ilgili sataşma 
vardır; Malatya milletvekili olarak söz 
istiyorum.j (SHP ve DYP sıralarından 
gürültüler) 
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BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) 
— Sayın Baştan, Bayındırlık Balkanı 
olarak konu ille ilgili bir açıklama yap
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın 
Atalay'a söz vereceğim; ondan sonra 
sizin söz isteğinizi düşüneceğim. 

Buyurun Sayın Atalay. 

SHP GRUBU ADINA FUAT ATA
LAY (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri, görüşülmekte1 olan ta
sarının bu maddesi üzerinde Sosyalde-
mofcrat Halkçı Partinin düşüncelerini 
ifade etmeye çalışacağım. 

Sayın milletvekilleri, gecenin bu 
saatinde, isürekli oıturumlarla çıkarmaya 
çalıştığımız, daha doğrusu Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde ciddî bir azınlı
ğın çıkarmaya çalıştığı bu vergi paketi... 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — 
Ne demek bu?... Azınlık olur mu? 

FUAT ATALAY (Devamla) — Ne 
demek istediğim gayet açık ve bellidir. 
Günlerdir, partinizden de çok sayı
da - yüzde 36 meselesi değil - değerli 
arkadaşımız, dışarıda (kulislerde gerçeği 
dile getirmektedirler beyefendi. 

Vergi paketleri, arkasından pişman
lık yasaları... Gönül arzu derdi ki, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi, XVIII. Dö
nemin ilk aylarında sürekli çalışsın; ama, 
ara rejimin tortularını ortadan kaldır
mak, Anayasa ve yasalardaki antide
mokratik hükümleri ortadan kaldırmak 
için çalışsın. Çalışsın ki, demokrasi dışı 
ortamda mağdur edilen yüzbinlerce in
sanın haklarını iade etsin. Çalışsın ki, 
Türkiye'de temel hak ve özgürlükler tar
tışılmasın; ama maalesef, bu konudaki 
ciddî öneriler bir kulaktan girip, öbür 
kulaktan çıkmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisine meş
rutiyetini veren en önemli özelliklerden 
bir tanesi, muhalefettir. Bu konuda de
mokrasinin gerieği olan, demokrasideki 
uzlaşma sorununu kavramadığımız sü
rece, demokraside önemli adımları at
makta güçlük çekeriz., 

Biz sanıyorum bu tartışmalarla, ge
rek kamuoyuna, gerekse değerli Anava
tan milletvekillerine bir şeyi göstermeye 
çalıştık. Bu tip ciddî tasarılar, burada 
uzlaşma olmadan, demokrasinin normal 
kuralları çalıştırılmadan, parti grupla
rında tartışılmadan buraya gelirse, böy
lesine engellemelerle karşı karşıya kala
caktır ve şunu bilin iki önümüzdlelki gün
lerde, bu şekildeki tasarılar çok daha 
ciddî şekilde direnişlerle, engellemelerle 
kamuoyuna teşhir edilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, madde-
ya gelin lütfen. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Geli
yorum efendim. 

Parlamento bir oy makinesi değil
dir değerli milletvekilleri. Şimdi konuş
tuğumuz bu tasarının değişiklik getir
mek istediği Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanuna bir baktığı
mızda, çok kısa süre içerisinde, yani 
yasa 1953 yılında çıktıktan sonra, 1984 
yıllında yapılam değişiklikten bu yana, 
bu tasarıyla blera'ber dördüncü değişikli
ğin yapıldığını görüyoruz. Birinci Özai 
Hükümetinden bu yana, yani 1984'te çı
kan değişiklikten hemen sonra (30.5.1985 
tarihinde) ikinci bir değişikliğe tabi olu
yor ve buna birtakım ek hükümler ge
tiriliyor. Arkasından, bu da yetmiyor
muş gibi, aynı dönemde (dört ay sonra) 
kararnameyle, yüzdeler yeniden değişti
riliyor. Üç yıl sonra (1988'de) tabladaki 
yüzdeler ve cezaî müeyyidellier yeniden 
değiştiriliyor. Bu neyi göstermektedir 
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değerli milletvekilleri? Bu, sistematik, 
dengeli, kuruımlaşmış bir sistemin olma
dığını göstermektedir ve kendi mantığı 
içerisinde dahi, Türkiye'deki yükseik 
enflasyonu göstermektiedir. 

1984 yılı içerisinde getirilen değişik
likle, amme alacağının, ödeme müddeti 
içinde ödenmeyen kısmına, vade günü
nü takip eden günden itibaren ilk bir 
aylık müddet için yüzde 10, müteakip 
her ay için yüzde 4 gecikme zammı tat
bik edilmesi hükmü getirilmiş, Arkasın
dan, Mayıs 1985'te, 3209 .sayılı Yasa 
ile gecikme zammı asgarî miktarını ve 
aylar itibariyle nispetini yüzde 80'ie ka
dar artırmaya ve eksiltmeye, yeniden ka
nunî hadlerine getirmeye Bakanlar Ku
rulu yetkilidir, diye maddeye bir ek 
hülkıülm getirilmiş sayın milletvekilleri. 

Şimdi, görüştüğümüz ibu kanun ta
sarısı Hâe bu da değiştirilmekte ve aynen 
şu denilmekte: «Bakamlar Kurulu, ge
cikme zammı nispetlerini, aylar itibariy
le topluca veya her ay için ayrı ayrı, bu 
nispetlerin yarısına kadar artırmaya ve
ya bu nispetlerin yüzde 30'una kadar 
indirmeye; yeniden kanunî hadlerine ge
tirmeye..,» ve devam ediyor. 

Şimdi, 'bu meseleyi detaylı olarak 
incelediğimizde görüyoruz iki, aynı hü
kümetin 1985 yılı içerisinde getirdiği ve 
51 inci maddeye ek olarak ortaya koy
duğu yüzdelerle, bu tasarıda getirilen 
yüzdelerin hiçbir ilgisi yok. Bir yandan, 
yüzde 80 artırma - eksiltme yetkisini hü
kümete veriyor, arkasından üç yıl sonra 
bunu IkaHdırıyor ve yeni nispetler geti
rtiyor. Hangi mantıktır, hangi gerekçe
dir, bunu anlayamıyoruz. Daha önceki 
konuşmamda söyledim; bu konuda, ver
gi mükellefleri gerçekten zorluk çeke
ceklerdir. 

Türkiye'de yüksek enflasyonla, ciddî 
toplumsal bunalımlar zaten ortaya çik-
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mıştır. Şimdi de, bu konudaki tasarılar
la aynı bunalım devam ettiriliyor. Bun
lar, Anayasanın 87 inci maddesinde sa
yılan Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
görevleri idrak edilmeden yaptırılmaya 
çalışılıyor. 

Biz diliyoruz ki, bu hâdise kamu-
oyunda gayet açık şekilde teşhir edilmiş 
olsun. Hükümetin bu uygulamalarının 
hangi boyutta olduğu konusunda kişisel 
birtakım ilişkilere geçildiğinde ve Hü
kümetin dört aylık uygulamaları vatan
daşa sorulduğunda, vatandaşların bir 
kısmı artık tepki dahi göstermemekte ve 
«Bizim akaryakıtın, hayatın her alanın
daki ürünlerin, tüketim maddelıerinin 
fiyatlarının artmayacağı konusunda bir 
düşüncemiz yok. Bunlar öyle' bir hal al
mış İki, yüksek enflasyon nedeniyle her 
gün bu fiyatlar artacaktır. Bunun oılma-
ması ıbir sürprizdir» demektedirler. Va
tandaşın çoğunluğu, Anavatan İktidarın
dan, Anavatan Partisinden umudunu ar
tık tamamen kesmiştir ve herhangi bir 
beklentisi de yoktur. Bundan, elbette 
biz sevinç duyarız; ama, bir yandan 
lüks ithalat konusunda her türlü olana
ğı sağlayacaksınız, devletin o dar ola
naklarını şu veya bu şekilde lüks itha
lat rejimine amade edeceksiniz, arka
sından da, kaynak konusunda dar gelirli
lerin cebine gideceksiniz!... Bu olmaz 
değerli milletvekilleri. Bu konudaki cid
dî uyarılarımızın değerlendirileceğini um-
rnıafc istiyoruz. Hiç ummadığımız takdir
de, ihalkıımız da size gereken cevabı çok 
yakında verecektir. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — 
Daha dört ay oldu size gerekli cevap ve-
riileli. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, süreniz 
dolmak üzeredir, lütfen toparlayınız. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Sayın 
Başkan, toparlıyorum. 
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Bu anlamda, görüşmekte okluğumuz 
bu 'tasanınım bu maddesiınim çelişkilerle 
dolu olduğunu ifade etmeye çalıştım. 
Partimizin bu maddenin aleyhimde oy kul
lanacağını bildiriyor, saygılarımı sunuyo
rum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Çok 'teşekkür ederini 
Sayın Atalay. 

'Şahısları adıma Sayım Ömer Okan Çağ
lar ve Sayın Kamer Genç söz istemişler
dir. 

Buyurun Sayın Çağlar. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydım) — 
Sayım Başkan, değerli mi'illetvekilleri; gö
rüşülmekte dlam (kanun tasarısımın 35 ineli 
maddesi hakkımda şahsî görüşjlerimi be
lirtmek üzere huzurlarımızda bulunuyo
rum. Hepimizi saygıyla selamlarım. 
(ANAP şûralarımdan alkışlar) 

6183 sayılı Amme Alacaklarınım Tah
sil Usulü Hakkımda Kamun 1953 yılımda 
bu Yüce Mecliste kabul edilerek yürür
lüğe girmiştir. Aradan, 35 yıl gibi çok 
uzum bir süre geçmiştir. Bu Kamumun, 
günün şartlarımla uygun ihale gelebilmesi 
için bu maddede değişiklik yapılması zo
runluluğu doğmuştur arkadaşlar. 

Amme Alacaklarımın Tahsil Usulü 
Hakkımda Kamum, amme alacağımın nasıl 
tahsil edileceğini hükme bağlayan bir ka
nundur. Bu Kanunum da em önemli mad
desi, haksız rekabeti önlemek içim konul
muş olan 51 imci maddedir... 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (İstan
bul) — Rekabet yok ki. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) 
— Benden önce konuşan arkadaşlarım 
bir noktada yanıldıliar; 1985 yılımda yapı
lan değişikliğin 1988'de ayrıca yapıldığı
nı iddia ettiler... 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — 
1984'te... 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) 
— Yanlış arkadaşlar. Zira, şu anda kamu
nun, 35 inci maddesiınim birimci fıkrasın
da belirtilen, ilk ay yüzde 10, müteakip 5 
ayda yüzde 7 ve omdan sonraki 6 ayda 
yüzde 5 olan oranlar, 1985 yılımda, 
85/9790 sayilı .Bakanlar Kurul kararıyla 
yürürlüğe girmiş olan ve bugüne kadar da 
uygulanan gecikme zammı oranlarıdır sa
yım arkadaşlarım. Biz, şu anda Bakamlar 
Kuruul kararıyla uygulanmakta olan bu 
oranları, kanuna bir madde olarak ilave 
ediyoruz. Esasında, herhalde benden ön
ceki konuşmacı ^arkadaşlarım maliye ile 
alakaları yok ki, bu oranlarım ne zaman
dan beri uygulandığımı bilmiyorlardı. 

Sayım arkadaşlarım, biraz evvelki ifa
demde, Amme Alacaklarınım Tahsil Usulü 
Hakkımda Kanunum 51 imcıi maddesinin, 
amme alacağımın tahsili yönünden çok bü
yük önem arz ettiğimi İfade etmiştim. Bu 
maddede belirtilen gecikme zammı oran
lanın gerçekçi olarak bdıirıttiğiniz takdir
de, bir amme alacağını çok kısa bir süre 
içimde tahsil etme imkânına sahip olur
sunuz... 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (İstan
bul) — Bim liramı? 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) 
— ... çünkü, bir 'amme alacağı, bilhassa 
devlet gelirleri içinde en büyük payı oları 
vergi, hiçbir zamam ucuz finansman kay
nağı olmamalıdır arkadaşlar. Şayet siz, 
gecikme zammımı piyasada uygulanam ban
ka faizlerinim (altımda bir oramda tespit 
ederseniz...: 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (İstan
bul) — Bim lirayla mı yapiacaksınız, bin 
lirayla mı? 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) 
— Müsaade ederseniz, onu da açıklaya
cağım1 sayım meslektaşım. 

Eîğer, siz piyasada uygulanmakta olan 
banka faizlerinim altımda bir gecikme zarnı-
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mı uygularsanız, ne yazık kii amme alacak
larımı hiçbir zamıan tahsil edemezsiniz. İş
te, bu maddenin en gerçekçi tarafı, bura
sıdır. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — 
Banka faizlerimi biz mi koyduk? 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) 
— Sayın '.arkadaşlarım, biliyorsunuz ki, 51 
inci maddenin ikinci fıkrası daha önce, 
«Gecikme zamları 500 liradan iaşiağı ola
maz» diyordu. Sayın meslektaşım, biz 
bunu 1 000 liraya çıkardık; merale etme
yin 1 000 liradan aşağı olamıyor; 1 000 
liradan aşağı olmamasının tek sebebi, pos
ta parasını fcarşılayabilmekıtir aziz dostum. 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — 
Bozuk para kalmadı piyasada. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) 
— Sayın millet vekilleri, gecikme zamımı 
ille ilgili maddenin dördüncü bendinde, ge-
oikıme zammı ilk ay yüzde 10 ve müteakip 
aylarda daha düşük olduğu için, 'amme 
borçlusu iılk ay geçtikten sonra, 'amme ala
cağını ödememekte ve uzatmakta idi; zi
ra, ilk ay yüzde 10 idi. İşte bu maddenin 
dördüncü fıkrasında yapılan en önemli 
değişiklik, gecikme zammı nispetlerini ay
lar itibariyle topluca veya her ay için ayrı 
•ayrı, yarısına kadar artırmak yetkisini, Ba
kanlar Kuruluna vermesidir. Buradaki 
amaç şudur : tik ay uygulanan yüzde 10'u 
Bakanlar Kurulu 'yüzde 15'e çıkarmaya 
veyahut da bunu yüzde 30 eksiğine kadar, 
yani yüzde 3'e kadar düşürmeye yetki
lidir. 

MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) 
— Kanuna ne gerek var? 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) 
— Eğer bir hesap yapacak olursanız, şu 
anda toplam yüzde 75 olarak uygulanan 
faizli yüzde 112,5'e kadar artırmaya Ba
kanlar Kurulu yetkiidir. 
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Ben şunu sormak işitiyorum : Dünyada 
gecikme zammı diye biT- olay olmayan ül
ke yoktur arkadaşlar. Her ülkede, amme 
alacağını tahsil edebilmek için, vergi ka
nunlarında gecikme zıammı yer almıştır. 
Biz, haksız rekabeti önlemek istiyoruz; 
zira, amme borcunu ödeyen borçlu ile 
amme borcunu ödemeyen borçlu bir olur 
mu? Olamaz elbette. Biz Hükümet ola
rak 'bunu bir arada tutarsak, vergi adale
tine ve piyasada haksız rekabete neden 
olması dolayısıyla, her şeyden 'evveli hu
kukun genel prensibi olan adalet ikesi-
ne uymamış oluruz. Bizim buradaki (ama
cımız, şu ana kadar vergi gelirlerinin çök 
iyi tahsil edildiği bir dönem olduğuma gö
re, bu tahsilatı daha da yukarıya çekip 
milletimize daha fazla hizmet etmektir. 
Çünkü, Anavatan Partisi olarak, halka 
hizmetin Allah'a hizmet olduğuna inanı
yoruz. 

Saygılaomla. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teş'eklkür ederim Sayın 
Çağlar. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (istanbul) — 
Sayın Başkan, açıklama yapmak işitiyo
rum?. 

BAŞKAN — Sayın Saikan, Hükümet 
adına Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı 
cevap veriyor Yüce Meclise. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Hükümet 'adına efendim. 

BAŞKAN — Hükümet adına Yüce 
Meclise Sayın Maliye Bakanı cevap veri
yor. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Hükümet adına, Bayındırlık Bakanlığı ile 
ilgili olarak efendim. 
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BAŞKAN — Hükümet adına, buyu
ran. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Sayım Başkan, sayın milletvekilleri; sayın 
arkadaşım, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün Malatya 
ve Kocaeli İlerimde geçen yıl bitirdiği iş
lerle ilgili olarak, Platı ve Bütçe Komis
yonunda dağıttığımız billgilere dayandığımı 
iddia ettiği bir bilgiyi yanlış bir şekilde 
değerlendirerek verdiği için açıklama 
gereğini duydum. 

Bir kere, iner ilde eşit yatırım yapıl
ması diye bir kaide yoktur. Lazım olan 
yatırımlar yapılır. Evvelâ bunu söylemek 
lazım. 

ikinci husus şudur : Eğer, sayın arka
daşımız biraz daha dikkatli baiksalardı 
verd:ğirniz bilgiye, şunu göreceklerdi. Ma
latya ve Adıyaman iller inde 1986 ve 1987 
yıllarında Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
mün yatırımı hakikaten büyüktür. Sebebi 
ise, 1986 yılında meydana gelen deprem
dir. Deprem dölayıısıyılıa, aşağı yukarı 24 
milyar lira para harcanmıştır ve bu pa
ranın çoğunluğu da 1987 yılında ödenmiş
tir. Oradaki (kabarıklığın sebebi budur. 

Ayrıca, şunu da söylemek isterim : 
Eğer Kocaeli'de Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığı tarafımdan yapılan yatırımlar, baş
ka bakanlıklar tarafımdan yapılan yatı
rımlarla birlikte toplanırsa, yani yalnız 
Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün rakam
larına değil, bütün ıpakamlara bakılırsa, o 
zaman, liıl bazında yatırım miktarlarına 
daha doğru ibakılmış olur. Mesela, Koca
eli İlimde Karayolları Genel Müdürlüğü
nün yaptığı yatırımları; Demiryolları, Li
manlar, Havameydanîlan Genel Müdür
lüğünün yaptığı yatırımları; şimdi şu an
da aklıma gelen Devlet Su İşlerimin Ko
caeli'de yaptığı yatırımları da toplarsamız, 

o zaman, çok daha başka rakamlara ula
şacaksınız. 

ALAETTİN KURT (Kocaeli) — On
ları da toplayın Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — 
Verdiğimiz bu bilgilere, lütfen biraz da
ha ciddî balkımasını tavsiye edenim arka
daşımıza. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

ALAETTİN KURT (Kocaeli) — Bil
gileri süz verdimiz Sayım Bakan. 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın 
Bakan. 

TALAT ZENGİN (Malatya) — Sa
yın Başkam, rnıilletvekiH arkadaşımız, ken
di bölgeme (Malatya İlime) yapılan hak
sız yatırımlarla ilgili kendi ilimli ve seçim 
bölgemi rencide edici konuşma yapmıştır. 
Bu münasebetle söz listiyoırum efendim. 
(SHP sıralarından gürültüler) 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Ko
nuşsun efendim. 

BAŞKAN — Sayım arkadaşlar, her 
ne kadar muhalefetteki arkadaşlar zatı 
âlimizin konuşmasını tasvip ediyorlarsa, 
şiiddetle istiyorlarsa da ben size söz ve
remeyeceğim. Sebebini anlatayım. 

1. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Nüye 
vermiyorsunuz? Verim efendim. 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) — 
Konuşsun efendim, hakkı var, 

TALAT ZENGİN (Malatya) — O za
man, milletvekili olarak yerimden açıkla
yayım. 

IBAŞKAİN — İçtüzüğümüzde vilayet
lere sataşma diye bir husu's yok. Eğer böy
le bir yol açarsak, bir arkadaş kalkar 15 
tane il ismi sayar, ondan sonra her mil
letvekili de söz isterse, biz bu müzakere
leri bir ayda ıbMremeyiz. 
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Muhterem milletvekilli, siz bir başka 
madde üzerine şahsınız adına söz alır, 
birçok arkadaşlarımızm yaptığı gibi bu 
hususları da dile getiririsiniz. 

Sayın Kamer Genç, »buyurun. 
t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Top

lanacak paraların, peşinen Tunus'ta nasıl 
harcandığını anlat. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; vergi paketi ya
sa tasarısının müzakeresine devaim edliyo-
ruz. Vergi paketi tasarısının müzakeresi 
uzaidıkça, Meclisimizin de neşesi artıyor. 
O bakımdan, biz de bu neşeden payımızı 
almak istiyoruz. 

Değerli arkadaşlar, getirilen bu tasa
rıyla, aslında yeni bir şey getirilmiyor. 
Benden önce grup adına konuşan Sayın 
Ataîay arkadaşımız da belirtti, 6183 sa
yılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanunda, önce 1984 yılında 
2975 sayılı Kanunla bir değişiklik yapıl
mış, sonra 3209 sayılı Kanunla yine aynı 
511 inci maddede bir değişiklik daha ya
pılmış ve Hükümete yetki verilmiş; Hü
kümet, oradaki gecikme zammı nispet
lerini yüzde 80'e kadar artırma yetkisi

ne sahip olmuş. Sonra, 1.9.1985 tarihin
de, Hükümetimiz bu konuda bir karar
name çıkarmış ve bugünkü haliyle, kamu 
alacağını süresinde ödemeyen kişilerden 
zannedersem yüzde 62 civarında gecikme 
zammı alınmaktadır. Şimdi, tasarının bu 
maddesiyle, kamu Ibörcunu süresinde öde
meyen kişiden yıllık yüzde 75 nispetinde 
faiz, daha doğrusu gecikme zammı alın
ması öngörülmektedir. 

Değerli arkadaşlar, talbiî, kamu bor
cumu Ödemeyen kişiden yüzde 75 faiz ala
lım; ancak, işin bir de Öteki tarafına ba
kalım : Maliyemiz, vergisini zamanında 
ödemeyenden cezaî zamımı alıyor; ama, 
kendisi vatandaşa karşı neîer yapıyor? 
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Meselâ, bir mükellef hakkında inceleme 
yapılıyor, adına ifcmalen veya resen tar-
hiyat yapılıyor, vergi mahkemesi kararı 
üzerine, gidiliyor kendisinden tahsilat ya
pılıyor. Bu mükellef, arkasından, Danış-
taya gidiyor; karar terkin ediliyor veya 
'bozma kararı çıkıyor. Vergi mahkemesi 
kararı üzerine amme alacağı muaccel ha
le geldiği için, vergü dairesi, vergiyi tah
sil ediyor. Fakat, sonradan, vatandaş daha 
Üst yargı mercilerinde vergi davasını ka
zanınca, Maliyemiz vatandaşa herhangi 
(bir fazlalık ödemiyor. Madem, mükellef 
süresinde ödeme yapmadığı zaman ken
disinden gecikme zammı alıyorsunuz; o 
zlaman - herhalde arkadaşlarımız şunu da 
uygun görürler - devlet de vatandaşa bor
cunu göç ödediği zaman, bunu da aynı 
nispette zamlı ödemesi gerekir. 

2577 sayılı idarî Yargılama Usulü 
Hakkında Kanunun 28 inci maddesinde, 
«mahkeme kararlarının yerine getirilmesi 
konusunda idareye iki aylık bir süre veril
miş. Bu iki aylık süre içinde, idare, mah
keme kararını yerine getirdiği zaman va
tandaşa herhangi bir falız ödemiyor. Mü
teahhit borçları, işçi alacakları ve sair ko
nulara girmek istemiyorum, ama bu konu
ya bağlı olarak, idare, muhakkak ki ken
disinin aldığının aynısını vatandaşa ver
mek zorundadır. Onu da getirsinler, daha 
adil olur. Eğer bir hukuk devleti isek, ben 
vatandaştan 'bir gecikme zammı tahsil edi
yorsam, ona geç ödeme yaptığım zaman 
benim de ilave bir ödeme yapmam, her
halde hakkaniyet ve adalet icabıdır. 

3209 sayılı Kanunla gecikme zamları 
nispetleri artırılmış ve bakanlar kurulu
na bu nispetleri yüzde 80'e kadar artırma 
yetkisi verilmiş. Getirilen bu tasarı ile de, 
yansına kadar, yani toplam olarak yüzde 
1'12'ye kadar gecikme zammı alma hakkı 
'tanınıyor. 
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Değerli arkadaşlar, vatandaşın para
sını alıp da yüzde 35 vadesiz mevduat 
- ki, o da yüzde 35'e yeni çıktı - faizli 
veriyorsunuz; ama, vatandaşın borcun
dan yüzde 112,5 nispetinde - yani, ola
sılıklı olan hali belirtiyorum - faiz almayı 
düşünüyorsunuz. Vatandaşla devlet ara-
sındakli ilişkilerde, belirli konularda, ba
na göre eşitlik yaratmakta yarar vardır. 
Eğer sizler tek taraflı olarak bu olayları 
çözümlemeye... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, Meclisin itibarına gölge düşürü
lüyor. Arkadaşlar uyuyorlar. Bu şekilde 
çalışmalara devam etmek, Meclisin itiba
rıyla oynamaktır. 

BAŞKAN — Yok efendim, bir şey 
yok Mecliste, arkadaşlarımız dikkatle din
liyorlar. 

'RIZA YILMAZ (Ankara) — Olur mu 
Sayın Başkanım?.. Uyuyorlar. 

BAŞKAN — Devam edin lütfen, Sa-
^ yın Genç-

TALAT ZENGİN (Malatya) — Bu 
kadar uyanığın içinde bir tane de uyu
yan olsun; ne var?! (Gürültüler) 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Bırakın 
da faaUilbi dinleyelim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın 
arkadaşlar, eskiden gecikme zammı, ka
mu alacağının miktarını aşmıyordu. (Gü
rültüler) 

NECAT TUNÇSÎPER (Balıkesir) — 
Bu, hatibinize karşı bir hakarettir, 

KAMER GENÇ (Devamla) — Evet 
sayın arkadaşlar, dinleyelim; burada 
Önemli şeyler anlatıyoruz. Bakın, hepi
nizin bir vergi borcu vardır. Bunun öde
me zamanının iyi hesaplanması gerekece
ğini burada öğrenmeniz lazım. Zamanın
da vergi borcunuzu ödieyemezseniz dev
lete boşu boşuna gecikme zammı öder
siniz. Onun için, zamanında vergi borcu-
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nu yerine getirmenin koşulu vergi bor
cunu süresi içinde ödemektir. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz dol
muştur. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ta
mam Sayın Başkanım. 

Değerli arkadaşlarıım, gecikme zam
mı, eskilden amme alacağının miktarını 
aşamıyordu; ama, şimdi her sene için ge
cikme zammı alınıyor ve bunun da sınırı 
kaldırıldı. Hakikaten, süresinde amme bor
cunu ödemeyen insanlara büyük külfet
ler geliyor. Bugün karaborsadaki faiz nis
peti file devletin faiz nispeti gerçi aşağı yu
karı aynı seviyede ölüyor. 

Biz şunu istiyoruz: Sayın Maliye Ba
kanı, özellikle köylerdeki emlak için, ge
cikme zammını kaldırışın. Çünkü, bugün 
köylerdeki arazi kısmen vergiden muaftır; 
ama, arazi ve emlaklerin, özellikle bele
diyelerin mücavir alanları içinde kalan 
yerlerdeki binaların Vergilerindeki gecik
me zammının bu nispette alınması gerçek
ten, o insanlar için büyük külfettir. Özel
likle gecekondu sahibi insanların içinde 
bulunduğu - tabiî istisnalar kaideyi boz
maz - ekonomik sıkıntıları hepimiz bili
yoruz. Hiç olmazsa bu maddeyi getirir
ken, büyük vergi borcu olan ve bü vergi 
borcunu ödemeyerek bunu ticarî sahada 
kullanan insanlarla, gerçekten sıkıntı için
de olan, geçim sıkıntısı veyahut da öde
yememe durumları nedeniyle borçlarını 
süresinde ödeyemeyen insanlara uygula
nacak gec ilkime zamları konusunda da, bir 
ayırım yapmak gerekir inancındayım. 

İleride maddeler üzerinde'tekrar çıka
cağım, şimdilik saygılar sunarım. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Genç. 
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RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, usul hakkında söz istiyorum 
©fendim. 

BAŞKAN — Efendim usulün nesi 
hakkında söz istiyorsunuz? 

(RIZA YILMAZ .(Ankara) — İzin ve
rirseniz söyleyeceğim. 

BAŞKAN — Söyleyiniz, usul hatası 
nedir? 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Bu Mec
lisin itibarını korumak sadece Başkanlık 
Divanının sorumluluğunda değildir; her 
arkadaşımızın sorumluluğundadır. 

BAŞKAN — Muhakkak. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Görü

yoruz ki, üç beş arkadaşımız uyuyorlar. 
Yani, insanların belli sürelerde çalışma
ya tahammülü vardır. Eğer arkadaşları
mız çalışmaya tahammül gösteremiyor-
larsa, Anayasanın 18 inci maddesi «Kim
senin zorla çalıştırılamayacağını» yazar. 
(Gülüşmeller, SHP «ıralarından alkışlar) 
insan hakları... 

BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Yılmaz. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Mn ve
rir misiniz?.. Arkadaşlarımız uyuyorlar, 
uyandırıyoruz, yine uyuyorlar; aradan 
bir dakika geçmiyor, yine uyuyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, şu an, 
salonda, uyuyan hiçbir arkadaşımız yok. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

VEDAT AUTUN (Kars) — Sayın 
Başkan, benim düşüncem farklı efendlim, 

BAŞKAN — Efendim?.. 

VEDAT AUTUN (Kars) — Danışma 
Kurulunun kararıyla illgilDi, benim endişe
lerim var. 

BAŞKAN — Efendim, o karar kabul 
edilmiş... 

(VEDAT AUTUN (Kars) — Bu kara
rın yorumuyla ilgili endişelerim var efen
dim, izin verirseniz onları arz etmek is
tiyorum. 

BAŞKAN — GerektJiğinde saat 241ten 
sonra çalışmak için karar alınmış. 

VEDAT ALTUN '(Kars) — işte o hu
susta efendim... 

BAŞKAN — Tamam, biz dte çalışıyo
ruz, müsaade edin şunu bitirelim. 

VEDAT ALTUN (Kars) — izin ve
rirseniz, ciddî şekilde izah edeyim. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyu
run lütfen; şu işi bitirelim. 

Bu madde üzerinde verillmiş değişiklik 
önergeleri vardır, bunları veriliş şurasına 
göre okutuyorum... 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCBBE ALPTEMOÇtN 
(Bursa) — Sayın Başkan söz istiyorum. 

»BAŞKAN — Sayın Bakan, şimdi Hü
kümet konuştu; o hususa dikkatinizi çek
tim, Sayın Hükümet konuştu. (SHP sıra
larından «Konuşsun konuşsun» sesleri) 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCBBE ALPTEMOÇtN 
(Bursa) — Sayın Başkan,, sayın hatibin 
konuşmasıyla ilgili açıklama yapmak is
liyorum. 

BAŞKAN — Efendim, önergelerden 
sonra konuşursunuz. 

önergeleri okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 19 sıra sayılı yasa 

tasarısının 35 inci maddesinin tasarı met
ninden çıkarılmasını saygılarımızla arz 
ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

irfan Gürpınar 
Kırklareli 

Fuat Erçetin 
Edirne 

Ali Uyar 
Hatay 
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Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Hİİmi Ziya Postacı 
Aydın 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
35 inci maddesinün «on fıkrasının madlde 
metninden çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Salih Sümer 
Diyarfoakır 

Kenan Sönmez 
istanbul 

İsmail Cem 
Istanlbull 

Kenan Süzer 
Tokat 

Fuat Erçetin 
Edirne 

Kâzım Ulüsoy 
Amasya 

M. Adnan Ekmen 
Mardin 

Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Tahir Köse 
Amasya 

Tayfur Ün 
Bilecik 

Mehmet AM Eren. 
İstanbul 

Gerekçe: 
özellikle son yıllarda ve ANAP Hü

kümetti tarafından uygulanan yasa yerine 
kararnamelerle, Bakanlar Kurulu karar
larıyla yetkilerin artırılması, azaltılması 
ülke yöndfiminin bir alışkanlığı haline gel
miştir. Ülkemizde yasama organı Tür

kiye Büyük Millet Meclisi süreMi gün
demden çıkartılmak istenmekte ve görüş
mekte olduğumuz Eğitim, Gençlik, Spor 
ve Sağlık Vergisinin fedası ile 3074 sayılı 
Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu, 197 
sayılı M'otorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 
1318 sayılı Finansman Kanunu, 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 sayılı Ver
gi Usul Kanunu, 6183 sayılı Amme Ala
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
ve 492 sayılı Harçlar Kanununda Deği-
ş/iklilkler Yapılima'sı ve Bu Kanunlara Bazı 
Hükümler Eklenmesi Hakındaki Kanun 
Tasarısı bunun tipik bir örneğidir. 

Birçok kere söylediğimiz gibi Hükü
met, yukarıda saydığımız yedi kanunu, 
bir kanun tasarısı altında toplayarak Mec
lise getirmiş ve yasada da belirtiildiği gibi, 
bu kanunların her birine ayrı ayrı bazı 
hükümler eklenmesini de yine bu kanun 
tasarısı içlinde ömgörmüşltür. 

Anayasaya aykırılığı, birçok maddesi 
ve kanun yapma tekniği açısından (hepi
mizce biDinmesine karşın ve biz muhale
fet partileri üyeleri (SHPli üyeleri) beş 
gündür tartışılan, gerek Anayasaya ay
kırılığı ve gerekse içeriği itibariyle getire
ceği vergi yükümlülüğü ve dolayısıyla ge
tireceği fiyat artışları nedenliyle karşı, ol
duğumuz 7 yasadan oluşan geceyarısı ya
sa demetinden birçok maddesinin olduğu 
gibi Bakanlar Kurulu tarafından bu mad
dede de görüldüğü gibi had ve nisbetlle-
rin artırma, eiksiltme yetfkilerî getirilmek
te, bizce bu türlü tasarrufların Türkiye 
'Büyük Millet Meclisine ait olacağı dü
şüncesiyle, madde metninden bu fıkranın 
çıkartılmasını uygun gördük. 

Kaldı ki, Bakanlar Kurulu geciklme 
zammı nisbetlerim aylar itibariyle toplu
ca veya her ay için ayrı ayrı bu mabetle
rin yansına kadar artırmaya yetkili kılı
nırken, yine bu nisbetlerin yüzde 30'una 
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kadar indirmeye ve yeniden kanunî hadle
rine getirmeye ve gecikme zammı asga
rî miktarını 10 katına kadar artırmaya 
yetkili kılınırken, hangi ölçüleri kıstas' 
aldığı, 51 inci maddenin iblirinci fıkrasın
da yer alan nöbetlerin bugünkü ülke ko
şullarında uygunluğu konusunda hangi 
açıdan yaklaştığı ve bu oranları belirledi
ği konusunda ciddî kuşkularımız vardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
35 inci maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Mustafa Çakır 
Giresun 

Kâmil Ateşoğullârı 
Ankara 

tstemıihan Talay 
içel 

A. Haydar Erdoğan 
İstanbul 

İbrahim Tez 
Ankara 

Kenan Süzer 
* Tokalt 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

M. Tahir Köse 
Amasya 

Tayfur Ün 
Bilecik 

MADDE 35. — 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunun, 2975 sayılı Kanunla değiştiri
len ve 3209 sayılı Kanunla bir fıkra ek
lenen 51 inci maddesli aşağıdaki sekide 
değiştirillm'işitir. 

(«Madde 51. — Amme alacağının öde
me müddeti içinde ödenmeyen kısmına va

denin bitim tarihinden itibaren ilk bir ay
lık müddet için yüzde 15; vade gününü 
takip eden ikinci, üçüncü, dördüncü, be
şinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzun
cu, onuncu, onbirind, onikinci aylar için 
ayrı ayrı yüzde 8; onüçüncü ve müteakip 
her ay için yüzde 10 gecikme zammı tat
bik olunur. Ay kesirleri tam ay olarak 
hesap edilir. 

Gecikme zammı 5 000 liradan az ola
maz. 

Bakanlar Kurulu, gecikme zammı nis
petlerini aylar itibariyle topluca veya her 
ay için ayrı ayrı, bu nispetlerin yarısına 
kadar artırmaya veya bu nispetlerin % 
SO îne kadar indirmeye, yeniden kanunî 
hadlerine getirmeye ve gecikme zammı 
asgarî miktarını 6 katına kadar artırmaya 
yetkilidir.» 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa
yın Başkanım, Sayın Divan Üyem'iz, bu 
saatte önergeleri okuyamıyor, satır atlı
yor. Siz, bir hayli zorlama yapıyorsu
nuz, arkadaşlarımız da görüşmeleri izle-
yemüyorlar. Bu bakımdan birleşime ara 
vermenizi rica ediyorum. (ANAP sıra
larından «Sen serbestsin, gidebilirsin» ses
leri) 

BAŞKAN — Sayın Atalay, arkadaş, 
eğer zorluk çekiyorsa yazının biraz oku
naksız olmasındandır; atlayarak da oku
muyor efendim. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Ha
yır efendim, satır atlıyor. 

BAŞjKAN — Diğer önergeyi okutu
yorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
35 inci maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fuat Eirçetin 
Edirne 
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Mahmut Keçeli 
Adana 

Salih Sümer-
Diyarbakır 

Kâzım Utooy 
Amasya 

Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Adnan Ekmen 
Mardin 

Tafoıir Köse 
Amasya 

Kenan Süzer 
Tokat 

ismail Gem 
istanbul 

Tayfur Ün 
Biledik 

Mehmet Ali Eren 
İstanbul 

'MADDE 35. — 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka
nunun 2975 sayılı Kanunla değiştirilen ve 
3209 sayılı Kanunla ibir fıkra eklenen 
51 inci maddesi, madde metninden farklı 
olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«MADDE 51. — Ama alacağının öde
me müddeti içinde ödenmeyen kısmını 
vadenin bitim tarihinden itibaren ilk 1 ay
lık müddet için % 12, vade gününü takip 
eden 2 nci ve 3 üncü aylar için ayrı ayrı 
% 8, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı aylar için 
ayrı ayrı % 7, 7 nci ve 8 inci aylar için 
ayrı ayrı % 6, müteakip her ay için de 
% 5 gecikme zammı tatbik olunur. Ay 
kesirleri 'tam ay olarak hesap edilir. 

Gecikme zammı 2 500 liradan az ola
maz. 

Ceza malhiye't'indeki amme alacakları
na ayrıca gecikme zammı uygulanmaz. 

Balkanlar Kurulu gecikme zammı nis
petlerini aylar itibariyle yukarıdaki fıkra

da belirHilen ilk 1 aylık müddet için yüz
de 12, vade gününü taklip eden 2 nci ve 
3 üncü aylar için yüzde 8, 4 üncü, 5 inci 
ve 6 ncı aylar için yüzde 7, 8 inci ay için 
yüzde 6 ive müteakip her ay için yüzde 
5 olan nispetlerin yarısına kadar arttırma
ya veya ıbu nispetlerin yüzde 30'una ka
dar indirmeye, yeniden kanun harflerine 
getirmeye ve gecikme zammı asgarî mik
tarını 5 katına kadar artırmaya yetkili
dir. 

Gerekçe:' 
«Vergi kJaJkinmanın temelidir. Ve-1 

lendiril'mliş kazanç kutsalıdır» yaklaşımın
da olan devlet anlayışımızdan ve maliye 
anlayışımızdan 6183 Sayılı Amme Ala
caklarının TaJhsil Usulü Hakkında Ka
nunun 2975 Sayılı Kanunla değişitirlen ve 
3209 Sayılı Kanunla 1 fıkra eklenen 51 in
ci maddesinde, amme alacaklarının tahsi
linde mükelleflerin amme borçlarının 
ödenmesinde yukarıda belirtilen gecikme 
zammı caydırıcılık: esasına göre düzen-
lemniŞflir. 

Ancak, ülkemizin 1988 yılı içinde bu
lunduğu ekonomik darboğaz hepimizin 
malumudur ve bugünkü hükümetin bu 
ekonomik tedbirlerle bu yılda da geçmiş 
yıllarda olduğu gifbı bütçe açıklarını iç 
borçlanmalarla kapatmaya yönelik ted-
!birier alacağı hepümizce bilinmektedir. 

Yine 1988 yılında Sayın Başbakan ve 
(hükümet üyelerinin rakamları kamuoyun
dan gizleme uğraşına rağmen, enflasyon 
oranının 3 rakamlı noktalara geleceği, ya
ni yüzde 100'ün üzerine çıkacağı da 1988 
yılının ilik 3 ayındaki endekslerden de çı
karmak mümkündür. Hal böyle iken, dev
letin temel gelirleri olan vergilerden bu 
enflasyon oranlarının altında gecikme 
zammı uygulanması, dolaylı vergilerle 
dolaysız vergiler arasındaki eşitsizlik ve 
uyumsuzluğu açıkça ortaya çıkartacağı 
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gibi, vergilendirilmiş kazanç kutsaldır, 
tümcesinden hareketle vergisini süresi için
de ödemeyen mükelleflerin, süresinde 
ödeyen mükelleflere karşın bir avantaj 
getirmektedir ki, işte bu nedenle gecikme 
zammı nispetlerinin 1988 yılında gerçek-
feşeceği 'hepimizce bilinen yüzde 100 üze
rinde enflasyon oranlarında eşit tutulma
sı açısından maddedeki gecikme zammı 
nispetlerinin değişikliğini önermiş bulun-
mak'tayız. 

'BAŞKAN — Şimdi, önergeleri aykı
rılık sırasına göre muameleye koyuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 19 sıra sayılı ya

sa tasarısının 35 inci maddesinin tasarı 
metninden çıkarılmasını saygılarımızla arz 
ederiz. 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılı
yor musunuz?.. 

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

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
'MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılmıyoruz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, bu önergede imzam var herhal
de... 

BAŞKAN — Buyurun. 
KAMER GENÇ (TunceDi) — Sayın 

Başkan, değerli üyeler; önergemin mahi
yeti şu : Yürürlükte olan kanunlar, za
ten bu amacı temin edebilecek düzeyde 
ve niteliktedir. Onun için, böyle bir mad
denin getirilmesine gerek yoktur. 

Biraz evvel arz etmeme zaman yet
medi; ama şiimdi, gecikme zammı ile il-

gli, özellikle Sayın Maliye Bakanlığının 
dikkatini çekmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, 213 sayılı Vergi 
Usûl Kanununun, ikmalen ve resen tar-
hiyatlarla ilgili maddesinde yapılan de
ğişikliklerle, gecikme zammına şöyle bir 
sistem getirildi. Size şöyle bir örnek ve
reyim; İdare, 1975 yılının işlemlerini 1980 
yılında inceledi. Size burada uygulamayı 
iyice anlatayım; Maliye Bakanının özel
likle bu konuyu düzeltmesini istiyorum. 
İhtilaflı bir olay geliyor, mükellefin biri
sinin adına, ikmalen tarhiyat yapılıyor. 
Zaten 2576 sayılı Kanuna göre, bu mü
kellef vergi borcunu vergi mahkemesi ka
rarı çıkmayınca ödeyemiyor. Ayrıca, 
Danıştay veyahut da vergi mahkemesinde 
bozma kararı çıkınca da bu ödeme ya
pılmıyor. Şimdi, öyle bir şey oluyor ki, 
mükellef yasa gereği kendi borcunu öde
memesine rağmen; yani yasaya göre öde
mesi mümkün olmayan bir borcuna ge
cikme zammı tahakkuk ettiriliyor. Biz 
Sayın Bakanlıktan özellikle şunu istiyo
ruz : Hiç olmazsa, öyle bir sistem getir
sinler ki, yasalara göre vergi borcunun 
ödenmemesi gereken bir durumda, gecik
me zammı almasınlar. Mükellef D'anış-
taya gidip de yürütmenin durdurulması 
kararını aldığı zaman ödemiyor. Aynı 
zamanda, mükellef, Danıştaydan bozma 
kararı alıyor, geliyor; vergi mahkemesi 
olayı tekrar inceliyor. O safhada bir ver
gi borcu yok ki, mükellef ödesin; ama 
getirilen tasarıya göre, üst makamca bo
zulmuş bir karara rağmen, mükellef yine 
vergiyi ödemiyor; çünkü, sonucun ne ola
cağını belli değil. Buna rağmen gecikme 
zammı almıyor. Özellikle 'bozma karar
larında çok büyük 'haksızlıklar ölüyor. 
Mesela, Danıştay vergi mahkemesinin ka
rarını bozuyor; vergi mahkemesinde bu 
vergi ihtilafıyla ilgili üç yıl içinde 'bir ka
rar verilmediği zaman, vatandaş sonra-
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dan, senede yüzde 75'ten aşağı yukarı; 
gerçi ilk sene olmayınca, sonraki seneler
de her ay yüzde 5 oluyor, toplam yüzde 
60 ediyor; mükellef zaten kendi elinde ol
madan üç sene bu paranın ödenmesine 
katkıda bulunamıyor ve vatandaş yüzde 
180 oranında, sonradan bir gecikme zam
mı ödemek durumunda kalıyor. 

O halde, biz özellikle Sayın Bakan
lıktan şunu istiyoruz : Hiç olmazsa, ken
di özel kanunlarında vergi alacağının 
ödenebilir durumda olduğu süreler için 
gecikme zammı sistemini getirsin, yoksa, 
kendi özel kanunlarında vergi alacağının 
ödenmesi mümkün olmayan sürelerle ilgi
li gecikme zammı tahakkuk ettirmesin. 

Arkadaşlar, bu, mükellefler yönünden, 
özellikle hüsnüniyetli mükellefler yönün
den hakikaten büyük bir sıkıntı meydana 
getiriyor. Biliyorsunuz, eski sistemde, am
me alacağına vadesinden itibaren gecik
me zammı alınıyordu. Vadede eğer ihti
laf var ise, o zaman, itiraz 'komisyonu 
kararının tebliği tarihinden itibaren, yü
rütmenin durdurulması kararı alınmışsa, 
esas karardan sonra alınıyordu. Danışta-
yın bozma kararı vermesi halinde de, boz
ma kararından sonra yeniden karar verilip 
de kamu alacağı tahsil edilebilir bir saf
hadan sonra gecikme zammı alınıyordu. 
Ama şimdi, ister ortada mahkemenin 'boz
ma kararı olsun, ister yürütmenin durdu
rulması kararı olsun, bu, idareyi hiç ilgi
lendirmiyor; ama mükellefe devamlı ge
cikme zammı tahakkuku işliyor. Bakan
lığın bu konuyu da düzenlemesini özel
likle rica ediyorum. 

(SHP sıralarından 10 miıtleıtvekilıi aya
ğa kattı) 

HALİL ÇULHAOĞLU ('İzmir) — 
'Sayın Başkan, çoğunluk yok, yoklama 
istiyoruz, 

Önergemizde, bu maddemin tasarı met
ninden çıkarılması amaçlanmıştır. Zaten, 
mevcut kanun amacı sağlıyor. Böylece 
Yüce Meclisin de bu kanunla fazla ilgi
lenmesine gerek kalmayacak. 

Ayrıca, zaten yüzde 80 artırma yetkisi 
var. Asgarî gecikme zammı 500, yüzde 
80'i 400 eder; bu kanunla bine çıkarmış. 
Yani, 100 lira için mi bu kadar uğraşı
yoruz. Zaten, asgarî gecikme zammı da 
pek kalmadı; çok az bir alacak için ge
çerli olabilir. 

Saygılar sunarım efendim. (SHP sı
ralarından alkışlar.) 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Sayın Başkan, müsaade eder 
misimiz? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, önerge saf
hasında zatı âlinize söz veremeyeceğim; 
oylayacağım. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Konuştuklanyla ilgili ama 
efendim.; 

BAŞKAN — Veremeyeceğim efen
dim. 

VEDAT ALTUN (Kars) — Sayın Baş
kan, usul hakkında izin verir misiniz?. 

BAŞKAN — ıBitr dakika efendim... 
Önergeyi oylayayım, ondan sonra söz 
vereylkn. 

Efendim, Komisyon ve Hükümet 
önergeye katılımamuşilaridır. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BA
KANI BÜLENT AKARCALI l(İsten-
<bulî) — Sayın Başkam, «Çoğunluk yok
tur» deyip, çıikıp gidiyorlar; suiırstiknal 
ediyoriiar. 

III. — YOKLAMA 
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HİLIMl BİÇER (Sinop) — Sayın 
Başkan, salonun boş/alimasını ımı bekliı-
yorsunuz? 

BAŞKAN — Hayır efendkn, yazı
lıyor; usüliü ibeklliyoruz. 

Sayın Vedat AHItırn, Sayın Musa 
Gökbel, Sayın iMusHa'fa Kul, Sayın Ha
lil Çulhaoğlu, Sayın Erdal Kalkan, Sayın 
Rıza Yılmaz, Sayın Cüneyt Canver, Sa
yın Erdoğan Yetenç, 'Sayın Kamer 
Genç, Sayın Sedat Doğan yoklama is-
temiiışlierdıiır; 'yoklamaya basıyoruz. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
BAKANI BÜLENT AKARCALI (is
tanbul) — Sayıın Başikan, neneye basılı
yor yoklama?.. Çoculk oyuncağı değil 
bu. 

Sayın Başkan, lütfen.,, (Orası tescil 
makamı değil. İŞptüzüğü okuyun. Biz de 
burada dört yılI Ibu İçtüzüğü ibiraz öğren-
dıik, lütfen... Takdiır hakkınız var sizlin. 
Siz t̂escilli makamı değillsilniz. 

BAŞKAN — Sayın Balkan, sizin ağ
zınızdan ve bilhassa Sağlık Baklanı ola
rak, burada Oturan biır hekiıme «Çocuk 
oyuncağı» diye hiıtap etmenizi beklemez
dim. (DYP ve SHP sıralarından «Bravo» 
sieslerıi, ANAP sıralarından gürültüler) 

Sizin şu hareketinizi... Ben daha faz
la söylemıek (istemiyorum, 

SAĞLİK VE SOSYAL YARDIM 
BAKANI BÜLENT AKARCALI (Is-
ıtanlbuill) — Ama, siz de takdir hakkınızı 
kullanın lütfen. 

BAŞKAN — Lütfen okuyunuz. 
İLHAN AKÜZÜM (Kars) - - Her 

beş dakikada biır yoklama yapılmaz ki.. 
NECAT TUNÇSttPER (Balıkesir) — 

(Bakın Şöyle bir Sayın Başkan, 'takdir hak
kını kulanın. 

BAŞKAN — Efendim, Tüzük eğıer 
daha önceki dönemde değiışstiriılimıiş olsa 

ve bu hatalar ortadan kaldırılsa idıi, bu 
duruma düşmezdik. (ANAP sıraliarından 
gürültüler) 

ÜLHAN AKÜZÜfM (Kars) — Ya
palım da, hep mi yapacağız efendim; 
'ömıür boyu mu yapacağız? 

SAĞLİK VE SOSYAL YARDIM 
BAKANI BÜLENT AKARCALI (ts-
ıtanbuiî) — «Hakkın suüiislfcimali'» diye 
bir şey vardır, hukukun 'temel öğeleri 
vardır; «ıtçstüzüfc» diye bunu ifa edemez-
ısiıniiz. (SHP ısına'larmdan glürüılltlüler, «Sen 
«ağlık liişîeriiyle uğraş» sesleri)) 

ŞEVKiI GÖĞÜSGER (Kırşehir) — 
iSayın 'Başkan, fbir şeyi öğrenebilir miyim? 

'BAŞKAN — Lütfen... Soru safihasına 
geldiğiımiz zaman... 

ıNECAT TUNÇSSUPER (BaMcesk) — 
'Ne diye oturuyoruz ki, biz de hepten 
dışarı çıkalkn, protesto ©dellilm... 

Yokllama isıfceyenler hakkında işlem 
yapın efendiım. Aynı 'kısanlar kalkıyor 
Meclisi akamete uğratıyor. 

'(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yetersayımız 'vardır, 

görüşmelere devam ediyoruz. (ANAP sı-
raknından alkışlar) 

VEDAT ALTUN (Kars) — Sayın 
'Başkan, usul hakkında... (ANAP sıra
larından «15 dakika sonra yine yokllama 
yaparsınız» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, bu hususu 
arzu edıersıeniz sonra konuşuruz. Maale
sef, bazı şeyleri söylememek durumun
dayım. Divandaki arkadaşlarım biliiyor-
lar. Biz bunu yapmaya hevesli değiliz. 
Yomgunluk kadar, sizin yüzlerıinıizdekiı fce-
'besısüm'Derila ne manaya geDdiğimi biliyo
rum ve bu husuısıta hiçbir, kommeniter 
(commentary açıklama) yapmıyorum. 
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V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİM 
DİĞER İŞLER 

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 
Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanu
nu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 
Sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usu
lü Hakkında Kanun ve 492 Sayılı Harç
lar Kanununda Değişiklikler Yapılması 
ve Bu Kanunlara Bazı Hükümler Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/395) (S. 
Sayısı : 19) (Devam) 

BAŞKAN — Biraz önce (okuduğu
muz ve (muamelesini tamamladığımız 
önergeyi oylarımıza sunuyorum: Kabul) 
©dertler..., iKalbuli ataeyıenfer... önerge 
fcalbull edilmemiştir. 

Diğer önergeyi... 

VEDAT ALTUN ((Kars) — Usul hak
kımda söz dsitiyorum,. 

BAŞKAN — Efendim, Ibu saatte usu
lüm neresi 'hakkımda konuşacaksanız? Ri
ca ederim.. '(ANAP sıralarından alkışlar, 
SHP sıralarından gürültüler) 

VEDAT ALTUN l(Kars) — (Bu kanu
nun görüşülmesinde Anayasaya aykırı bir 
yöli imlenmektedir, 'Meclis İçtüzüğüne ay
kırı Ibin yol izlenmektedir. Bu hususta, 
Danışma Kurulunum kararımın yorumu 
hakkımda Sayın Başkanlığınız yanlış bir 
yöl izlemektedir. 

(BAŞKAN — Sayın Milletvekilli arka
daşım, o önerge burada oylanırken, bü-
'tün (milletvekilli arkadaşlarımızın oylaray-
ılaı kalbul ediltaiışitir. 

XE KOMİSYONLARDAN GELEN 
(Devanı) 

VEDAT ALTON !(Kars) — izin ve-
îiirsenliız..-. Ben işi uzatmak içim söylemi
yorum. 

(BAŞKAN — O zaman Anayasaya 
aykırılık iıddiası oknarnıstır. 

VEDAT AUTUN ((Kars) — Sayın 
Başkanım, İtçlüüzük, çallışma saatlerimi be
lirlemiştir; saat 15.00'le 19.00 arasını 
belirlemıiıştir. Daha sonra, Danışma Ku
rullunun karara üzerime Meclisimizde 
24.00 olarak belirlenmiştir kapanıma 
saati. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Hayır! 

VEDAT AUTUN ((Kara) — Ancak, 
«gerektiğimde» demek suretiyle bu uza
tılabilir, kalbul; ama ıbu uzatmaya bugün 
isiz çıktığınız sabah saat 5.00'e kadar 
uzattınız veya bir dahaki birleşim tsaalti 
olan 15.00'e kadar uzattınız; biır baş
ka ıbaşkanıvekii çıkıtı, saat 01.00'de ka
pattı, «Benim için, daha fazlla çakışmaya 
gerek yoktur» dedi. Şkndli ben, (Başkan-
3lık içiln, lisanı münasip biır sözcük bul
mak: işitiyorum... Keyfilik bu, (ANAP 
ısıraHarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, buradaki 
IBaışkan... 

VEDAT ALTUN i(Kars) — Bugün 
burada çaliıışan insanlarımız, stenografla
rımız, Mecliste konuşulan her sîözcüğü 
'tutanağa geçirmek zorundadırlar.,. 

(BAŞKAN — Elfiendim, lütfen,.. Biz., 
önergelere devam edeceğiz. Sizin söy
lemek (istediklerinizin hepsimi biliyorum. 
©uradakü Başkanıların hilobirisi keyfî ha
rekat ötmez, elindeki ıişi bitirmek için 
gayret eder ve ıbu iş '̂ üeciliislim. selameti 
bakımındandır. (ANAP sıralarımdan 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 
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Önergeyi okuyun lütfen: 
Türkiye Büyük Millet MeoDiısİ 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısı

nın 35 tinoi maddestiniin son fıkrasının 
madde metalimden çıtorulmasını arz ve 
•teklif ederiz. 

Salih Sümer ((Diyarbakır) ve 
arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon fcaıtııKıyor 
mu efendiim? 

(PLAN V!E BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİUİ İLHAN AŞKIN 
(Buırısa) — KMılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ADPTEMOÇ1N 
ı(Bursa) — Kaıtıllmııyaruız. 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve 
Komisyon katiilmaırıııştıru 

YOSÖF KENAN SÖNMEZ (Istan-
ıbulli) — önerge lehinde konuşmak 'isti
yorum. 

BAŞKAN — İmzanız var mı efen
dim? 

HALİL ÇULHAOÖLU î tzmir) — 
Var efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza su
nuyorum': KalbuH edenler.,.,. (SHP şu
ralarımdan gürülibüller) 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (Istan-
fbuıK) — Sayın Başkan, önerge üzenimde 
konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, daman yok. 
IOSHP sıralarından «var» sesleri) 

DENİZ İBAYIKAL (Antalya) — Var 
efendim; Kenan Sönmez... 

BAŞKAN — «Itmızam var» demedi 
Ibana beyefendi. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ #ıtan-
ibufll) — «önerge lebinde konuşmak islbi-> 
yorum. Kenan Sönmez» dedim efen
dim. 

BAŞKAN — «İsmim var» demedi-
niz, «önerge lehinde konuşmak istiyo
rum» dediniz. 

YUSUF KENAN, SÖNMEZ (İstan
bul) — Ama, isrn'im olmasa söyler mi
yim Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Söyleyebilirler, arkadaş
lar konuşmayı arzu edebilÜrler. 

Buyurun efendim. 
YUSUF KENAN SÖNMEZ (İstan

bul) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; «biz önergemizle, Ibu maddenin 
son fıkrasının madde metninden çıkarıl
masını 'talep ediyoruz. Maddenin son fık
rası şöyledir : «Bakanlar Kurulu, gecik
me zammı niispetleririi, aylar itibariyle 
topluca veya İner ay için ayrı ayrı, bu 
nispetlerin yarısına kadar artırmaya ve
ya Ibu nispetlerin yüzde 30'una kadar in
dirmeye; yeniden kanunî hadlerine getir
meye ve gecikme zammı asgarî miktarı
nı 10 katına kadar artırmaya yetkilidir.» 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
yedi yasa tasarısının toplamı olan bu ya
sa tasarısında, Bakanlar Kuruluna, bir
çok geçici maddeyle veya maddelerle bu 
tür yetkiler verildiğini gördük ve bunu 
da birçok kez söyledik. 

iMaddenin, okuduğum son fıkrasında 
belirtildiği gibi, «Bakanlar Kurulu, bu 
n'ispetleri yarısına kadar artırmaya, yüz
de 30'una kadar indirmeye, yeniden ka
nunî hadlerine getirmeye ve gecikme 
zammı asgarî miktarını 10 katına kadar 
artırmaya yetkilidir» deniyor. 

Sayın Bakanım beni bağışlasın, bu 
kürsüden birçok kez şu cümleyi sarf et
tiler ve «Bu tasarıyla yeni bir ek vergi, 
ek zam yükümlülüğü getirilmiyor» dedi
ler; ama her üç maddenin altında ya 5 
kat, ya 10 kat, ya '20 kat gibi bir yü
kümlülük getiriliyor ve bunlar da hep 
Bakanlar Kuruluna bırakılıyor. Bakın, 

— 219 — 



T. B. M. M. B : 40 

Sayın Bakanım özellikle 7 tnci maddede 
-yine aflarına sığınarak söylüyorum- ken
dileri, Tekel ürünlerinin önceki aylarda 
yapılan zamlar içinde değerlendirileceği
ni ifade ettiler; ama 7 nci maddenin so
nunda, 'bu vergi oranlarının 10 kat arta
cağına dair bir fıkra vardır. 

Değerli arkadaşlarım, işte 'bu mad
dede de 'belirtildiği gihi, 10 kat artırılır... 
Şimdi ben, Sayın Bakana ve Hükümet 
yetkililerine sormak istiyorum : 'Bunun 
artırılma yükümlülükleri Bakanlar Kuru
luna ve yetkili bakanlığa verildiği takdir
de, 'bu yükümlülüğü ne zaman gerçekleş
tirecekleri . konusunda bizim ciddî kuş
kularımız vardır. Niye ciddî kuşkuları
mız var?.. Şundan : !Bu vergi yasa de
meti Hükümet tarafından laf olsun diye 
çıkartılmadı; yani Türkiye Büyük Mil
let 'Meclisine getirilmedi. Çok şükür da
ha 'henüz çıkartılmadı ya... Bir ifadeye 
göre 700 milyar, .bir diğer ifadeye göre 
1 trilyonluk bir vergi açığını kapatmak 
'için getirildi. Sayın Bakanını 'bulgun ken
dileri de sürekli ifade ettiler, «Ben, bir
kaç konuşmamda da söylediğim gibi, Ibu 
vergi yasa tasarısının özü özellikle tü
tünde, yani Tekelde ve taşıt alım vergi
sinde...» 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTBMOÇÎN 
(Bursa) — Ve motorlu taşıt... 

YUSUF (KENAN SÖNMEZ '(De
vamla) — ... ve Motorlu Taşıtlar Vergi
sinde tütün...» 

MAİLÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOOlN 
ı(]Bursa) — Tütün ve alkollü tekel ürün
leri.., 

YUSUF 'KENAN SÖNMEZ (De
vamla) — «... ve alkolde...» 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTBMOÇÎN 
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(IBursa) — Alkollü Tekel ürünleri, mo
torlu taşıt ve taşıt alımında, diyorum. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Var mı 
öyle bir usul? 

MALİYE VE GÜMIRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTBMOÇÎN 
(Bursa) — Sarahat getirmek açısından, 
konuşmacıya yardımcı olmak bakımın
dan efendim... 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (De
vamla) — Doğru; katılıyorum Sayın Ba
kanım. Dünlerde yapılanların zâten zam 
paketi içinde olduğunu, onun içinden bu 
vergi miktarlarının alınıp, millî eğitim, 
spor ve sağlık hizmetlerine yönelik fon
da toplanmasını amaç edindiklerini, söy
lediler. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, dünlerde 
bu zam yapıldı, ıSayın Bakana katılma
mak mümkün değil. Bunun içindeki ver
gi nispetleri de bugün, özellikle 32 nci 
maddede (belirtilen fanlara da, yüzde 
60'ı, yüzde 40't itibariyle ayrıldı; ama 
7 nci maddede bir ibare var, özellikle 
Tekel ürünlerinde ve ondan sonraki bir
çok maddede «5 kat artırılır, 10 kat ar
tırılır, 20 kat artırılır...» 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) 
— İhtiyaç halinde kullanılacak. 

ŞEVKİ GÖÖÜSGER (Kırşehir) — 
36 nci 'maddedeyiz, 7 nci maddede değil. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (De
vamla) — (Biz 'burada yasa tasarısını 
konuşuyoruz. 

ŞEVKİ GÖÖÜSGER (Kırşehir) — 
Her gün mü konuşacağız her maddeyi? 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (De
vamla) — Yasanın çoğu maddesinde bu 
hükümler var; eğer okursanız orada gö
rürsünüz. Herhalde siz yasayı inceleme
mişsiniz. Yani, siz parmak kaldırmak 
'için bu sandalyeyi işgal ediyorsanız, özel
likle Anavatan Partisi, yani iktidar par-
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tisi üyesi oluyorsanız, o 'bizim ayıbımız 
değil, sizin ayıbınız. 

IŞEVKİ GÖÖÜSGER (Kırşehir) — 
Siz niye işgal ediyorsunuz orayı? 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (De
vamla) — O zaman, lütfen, parmak kal
dırırken niye kaldırdığınıza dikkat edi
niz. 

ŞEVKİ GÖÖÜSGER (Kırşehir) — 
Biz biliyoruz, siz himiyorsunuz; 36 ncı 
madde görüşülürken 7 nci maddeyi ko
nuşuyorsunuz. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (De
vamla) — Sayın Milletvekili, friz hu ya
sa tasarısını sonuna kadar ezberledik. 
Sayın IBakanım sağ olsun bize ezberletti; 
bu yasa'tasarısını ezberledik. 

ŞEVKİ GÖĞÜSGER (Kırşehir) ~ 
Verdiğiniz önergelerden belli... 

BAŞKAN — Sayın Sönmez, lütfen 
konuşmanızı toparlayınız. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (De
vamla) — Şimdi, benim demek istedik
lerimi Sayın IBakanım anladı. Yani, her 
madde demiyorum; ama hu yasa tasarı
sında beUirtilen ve özellikle Sayın Baka
nımın »demin hu kürsüden ifade ettiği gi
bi, «Biz Tekel olsun, ıtütün olsun, alkol 
olsun, motorlu taşıtlar /olsun, Taşıt Alım 
Vergisi olsun, gibi getirdiğimiz vergi nis
petleri, düne kadar yaptığımız; yani bu
gün uygulanmakta olan fiyatlar içinden 
alınacak ,o fona kayde'dilecek» demesine 
karşın, yalnız bu maddelerde, en azın
dan 4 maddede -saydığım kadarıyla- kat
ları var, 10 kat gibi katları var. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, sayın 
milletvekilim oradan laf atıyor; haklıdır, 
«Yasayı inceleme'diniz» diyor; ama ken-
-disin'in incelemekliği belli. Sayın millet
vekilim, size ayrıca bir şey söyleyeyim: 
Biz bu yasayı en az sizin kadar incele
dik. 

ŞEVKİ GÖĞÜSGER (Kırşehir) — 
Anlaşılıyor, anlaşılıyor... 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (Devam
la) — En az sizin kadar inceledik; ama 
bir şey söyleyeyim size... 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN '(Siirt) — Onların yasadan haberi 
yok sayın hatip. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (De
vamla) — Yani, Anavatan Partisi Gru
buna söylemek istiyorum bu lafları, be
ni bağışlayın: Bu yasa tasarısının görü
şülmesinin altıncı günü oluyor. Eğer bu 
yasayı çıkarmakta kararlıysanız... 

DEVLET BAKANI VE BAŞBA
KAN YARDIMOSI IJSMET KAYA 
ERDEM i(lzmir) — Kararlıyız. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (De
vamla) — 290 milletvekiliniz vardı; üç 
kez, yoklamada çoğunluk sağlayamadı -
nız. liste, bu yasayı ne kadar savunduğu
nuz, ne kadar savunmak istediğiniz de 
Orta'da. 

ıBASjKAN — Sayın Sönmez, zama
nınız (dolmuştur... 

Lütfen önerge üzerinde konuşunuz. 
tLHAN AKÜZÜM (Kars) — Sizin 

kaç milletvekiliniz var? 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (Devam
la) — Sayın millettvekil'Miı, biz 99 kişi
yiz; ama bizim 15 'imiz size yetiyor. 15 
kişiyle burada altı gündür ne hallere 
'düştüğünüzü de hepiimiz gördük; bütün 
Türkiye'deki insanlarımız da görüyor, 
vatandaşlarımız »da görüyor. 

lîHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) 
— Önergeye ıgel. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (Devam
la) — Şkridi önergeye geleceğim tabiî; 
ben geleceğim de bırakmıyorlar... 

(İLHAN AKÜZÜM ((Kars) — Zaten 
onun için oralda kalıyorsunuz. 
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NECAT TUNÇSUPER (({Balıkesir) — 
Aslında süre çoktan geldi geçti 'de, öner
geye gelemedin. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (Devam
la) — Sayın ©akanım, beni affedin, mu
hatap olduğum için konum dışına çıkı
yorum; ama... ı(ANAP sıralarından, «Za
manını aşma» sesleri) Eğer is'terseniz, 
çok istediğiniz bir olaysa, kürsüyü (bıra
kırız da yani... 

BAŞKAN — Sayın Sönmez, önerge
niz üzerinde konuşma hakkınız 'beş da
kik adır ve müddetiniz dolmuştur; lütfen 
toparlayınız. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (Devam
la) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Düşüncelerimi bile arz etmek imkânını 
'bulamadım Sayın Başkan. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi burada, 
anlamadığım bir husus var ve bunu... 

ISABRİ ARAŞ (Kars) — Açıkça söy
le... 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (Devam
la) — Tabiî, siz her şeyi gayri ciddî zan
nediyorsunuz; yani burada doğru şeyler 
söylendiği noktasında 'bile gayri ciddî 
zannediyorsunuz. 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — 
Hangisi doğru, hangisi yanlış?.. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (Devam
la) — Tabiî, zaten yasayı bilmiyorsu
nuz; onun için, hangisi doğru, «hangisi 
yanlış...» Siz zaten onu bilemezsiniz; 
yasayı bilmediğiniz için, doğrusunu, yan
lışını 'bilmiyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Sönmez, karşı
lıklı konuşmayalım efendim. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (Devam
la) — Şimdi ben Sayın Bakanıma mu
hatap olmak istiyorum beni 'bağışlarsa 
Sayın Bakanım,.. 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — 
Olur mu?.. Başkanlığa hitap edin. 
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YUSUF KENAN SÖNMEZ (Devam
la) — Sayın Başkanıma zaten mühata-
ıbım; sayın milletvekillerine de muhata
bım. 

Sayın Bakanımdan şunu özellikle, şu 
tümcede yer alan, o son fıkrada yer alan, 
«yüzde «50'sine kadar -yani yarısına ka
dar- artırmaya, yüzde 30'una ıkadar in
dirmeye...» mantığını 'bir 'türlü anlaya
madım; beni bağışlayın. Şundan anlaya
madım: Eğer 1987 enflasyon rakamları 
baz alınacak olursa, 1987 yılından 1988 
yılına .gelene kadar veya 1988 yılına ge
çişte, hepimiz -çok ciddî olarak, sakla
rsak da, gizlesek de- biliyoruz ki, enflas
yon oranı geçen yılın yüzde SO ŝınin 
üzerinde olacaktır. Yani, bizim iddia et
tiğimiz şudur : 1988 yılında Anavatan 
iktidarının her ne kadar enflasyonla mü
cadele kampanyası sürse dahi, üç ra
kamlı 'enflasyon oranlarına ulaşacağı ka
nısı var (bizde. 

Hal böyle iken, bize göre -kabul et
meyebilirsiniz, «Bize göre» diyorum-
1987 yılındaki veya bugün bu yasa ile 
tespit edilen oranları, yarınlarda yüzde 
50 artırmaya ve sanki Türkiye'de... 
(ANAP sıralarından gürültüler, «Süresi 
ıgeçti» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Sönmez, siz ka
nunlara ve İçtüzüğe saygılı bir arkada
şımızsınız; arkadaşlarımızın haklarına da 
riayet edersiniz. 'Biraz önce grubunuzdan 
ıbir arkadaşınız, zamanın geçmekte ol
duğu hususunda gündem dışı 'Söz istedi. 
Lütfen, o arkadaşımızın da... 

YUSUF KENAN SÖNMEZ '(Devam
la) — ©ir cümle ile toparlıyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — İstirham edeceğim efen-
dim. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (Devam
la) — Sayın Başkan, sayın mfletvekil-
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teri; Sayın ©akanıma bu kürsüden soru 
sormak geleneğini (başlatmamak; ama ay
dınlanmak adına; «Yarısına kadar artır
maya, yüzde 30'una kadar indirmeye» 
tümcesinde bunu neyi ölçü atarak ge
tirdikleri konusunda şu ana kadar bilgi 
edinmiş değilim, öğrenmiş de değilim. 
Sorduğum, 'soruşturduğum insanlardan, 
maliyecilerden, bu konuda görüş sahibi 
olan insanlardan, 'bu oranların ne adı
na getirildiği konusunda şu ana kadar 
ıtatmin edici cevap almış değillim. 

Bu anlamda, (bu konuşmam sırasın
da, soru mahiyetinde olmasa (bile, ileri-
ki maddelerde Veya hu maddede sorula
cak sorularda Sayın Bakan, konuşmamı 
bir rica anlamında alarak, hu (konudaki 
düşüncelerini ifade ederlerse, kendilerine 
ısayigı duyarım. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmama 
son verirken (belirtmek isterini ki, sabır
sız olmamız gayet normaldir. Bu kürsü
de her yaptığım konuşmamda, hu Par
lamentoda üyelik yapan arkadaşlarıma, 
özellikle, sürçi lisan da olsa, «ataşmama-
ya özen gösterdim; ama bazı ârkadaş-
larımın vergi yasalarını fcalbullenip kabul
lenmeme konusundaki tavırlarını anla
mak, özellikle Anavatan milletvekillerini 
anlamak mümkün değil. Onları da, hal
kımızın gelecek günlerdeki yargılamala
rına bırakır, hepinize saygılar sunarım 
değerli arkadaşlarım. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

,BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 
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Bir diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun tasarısı

nın 35 inci maddesinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Fuat Atalay 
ı(Diyarbakır) 
ve arkadaşları 

MADDE 35. — 6183 sayılı Amme 
Alacaklarımın Tahsil Usulü Hakkında Ka
nunun, 2975 sayılı Kanunla değiştirilen 
ve 3209 sayılı Kanunda bir fıkra eklenen 
51 inci maddesi aşağıdaki sekilide değiş-
tiril'miştir. 

«Madde 51. — Amme alacağının müd
deti ficinde ödenmeyen kısmına vadenin 
bitim tarihinden itibaren ilk bir aylık 
müddet için yüzde 15; vade gününü takip 
eden 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 
7 nci, 8 inci, 9 uncu, 10 uncu, 11 inci, 12 
ndi ayiar için ayo ayrı yüzde 8; 13 üncü 
ve müteakip her ay için yüzde 10 gecik
ime zammı tatbik olunur. Ay kesirleri 
tam ay olarak hesap edilir. 

ıGec'Ikme zammı 5 0O0 liradan az ola
maz. 

Balkanlar Kurulu1, gecikme zammı nis
petlerini ayilar itibariyle topüuca veya her 
ay için ayrı ayrı, bu dispetferin yarısına 
kadar artırmaya veya bu nispetlerin yüz
de '80'inıe kadar indirmeye; yeniden kanu
nî had'.erine getirmeye ve geoiıkme zammı
nı asgarî miktarını 6 katına kadar artır-
ım'aya yetkinidir.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyor Sayın »Başkan, 
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BAŞKAN — Hükümet?., 
(MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılmıyor. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon 
Önergeye katılmıyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edfflmeımliştıir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İGöraşülımekte olan Kanuın tasarısının 
35 linçi maddesinin aşağıdaki şekilde de-
ğiştiritaesini arz ve teklif ederiz. 

(Fuat Erçetin (Edirne) 
ye arkadaşten 

İM ADİDE 35. — 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında' 
Kanunun 2975 sayılı Kanunla değiştirilen 
ve 31209 sayılı Kanunla bir fıkra eklenen 
51 inci ımaddesi, ımıadde metninden farklı 
olarak aşağıdaki sekilide değiştirilmiştir. 

ıMadde 51. — Amme alacağımın öde
me müddeti içinde ödenmeyen kısmının 
vadenin bitim tarihlinden itibaren ilik bir 
aylık müddet için yüzde 12; vade gününü 
takip eden 2 nci ve 3 üncü aylliar için ay
rı ayrı yüzde 8; 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı 
ayilar için ayrı ayrı yüzdie 7; 7 nci ve 8 
linçi ayilar için ayrı aynı yüzde 6; mütea
kip her ay içim de yüzde 5 gecikme zam
mı tatbik olunur. Ay kesirleri tam ay 
olarak hesap edilir. 

Gecikme zammı 2 500 liradan az ola
maz. 

Ceza ımahiyetindbki amme alacakları
na ayrıca gecikme zammı uygulanmaz. 

Bakanlar Kurulu, ıgecikme, zammı 
nispetlerini aylar itibariyle yukarıdaki 
fıkrada beillirtıilen ilik bir aylık müddet 
için yüzde 12, vade gününü takip eden 
ikinci ve üçüncü aylar için yüzde 8, dör
düncü, beşinci ve altıncı aylar için yüz

de 7, sekizinci ay için yüzde 6 ve mütea-
kiıp her ay için yüzde 5 oltan nispetlerin 
yarısına kadar artırmaya veya bu nispet
lerin yüzde 30'una kadar indirmeyle, yeni
den kanun hadlerine getirmeye ve gecik
me zammı asgarî miktarını 5 katma ka
dar arıtılmaya yetkilidir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye ka-
tıilı yor mu efendim? 

/PLAN''VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyor efendim. 

ıBAŞKAN — Hükümet?.. 
IMALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE AUPTBMOÇİN 
l(lBursa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
önergeye katıllmamışlardır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka-
bull edenler... Etmeyenller... önerge kabul 
edilmemiştir. 

35 inci maddenin açık oya sunulması
na dair bir önerge vardır; okutup, önerge
deki imza sahiplerinin salonda bulunup, 
bulunmadığını tespit edeceğim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

Tasarının 35 inci maddesinin, İçtüzü
ğün 1H9 uncu maddesi gereğince ad oku
narak oylanmasını dileriz. 

jSaygılarımila. 
CÜNEYT CANVER ı(lçel) — (ANAP 

sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Yok. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmlir) — 

'Banı takabbül! ediyorum. 
Erdal Kalkan {Etilime) 
ıBAŞKAN — Yok. 
Güneş Gürseller (Edime) 
IBAŞKAN — Burada. 
Kenan Sönmez (İstanbul) 
BAŞKAN — Burada. 
Yüksel Çengel ((İstanbul) 
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(BAŞKAN — Yok. 
Halil Çulnaoğlu (İzmir) 
BAŞKAN — Burada. 
Tayfur Ün (Biledik) 
BAŞKAN — Burada. 
Vedat Alt'un (Kars) 
BAŞKAN — Burada. 
.(Musa Gökbel (Muğla) 
BAŞKAN — Burada. 
Kıza Yılmaz (Ankara) 
BAŞKAN — Burada. 
Mustafa Yılmaz (Gaziantep) 
BAŞKAN — Burada. 
'Rıza Sinmen (Kocaeli) 
/BAŞKAN — Burada. 
Sedat Doğanı (Adana) 
BAŞKAN — Burada. 
Etem Cankurtaran (İçel) 
BAŞKAN — Burada. 
Arif Sağ (Ankara) 
BAŞKAN — Burada. 
Kamer Genç (Tunceli) 
BAŞKAN — Burada. 
Neccar Türkcan (tamir) 
BAŞKAN — Burada. 
Turhan Hırfanoğlu (Hatay) 
BAŞKAN — Burada. 

• Erdoğan Yetenç (Manisa) 
BAŞKAN — Burada. 
(Mustafa Kul (Erzincan) 
BAŞKAN — Burada. 
Gürejan Ersin (Kırklareli) 
BAŞKAN — Burada. 
îrf an| Gürpınar (Kırklarelli) 
BAŞİCAN — Burada. 
Açık 

nsl Kurulun kararını alacağım 
oylamanın şekli hakkında Ge-

Açık oylamanın, adı okunan sayın 
;m!İllletveikiıller.inin kürsüye konacak oy ku
tusuna oy pusulasını atması suretiyle ya
pılmasını; oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler.., Kabul edilmemiş
tir. 

Açık oylamanın, adı okunan sayın 
milletvekillerinin ayağa kalkarak «Ka
bul», «Ret» veya «Çekimser» şeklinde 
oyunu belirtmesi suretiyle yapıl'ımasıni1 oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul ediılmemiştlir. 

Oylamanın, üçüncü şıkka ıgbre yapıl
ması mecburiyeti hâsıl olmaktadu". Kutu
ların sıralar arasında dolaştırılması, sure
tiyle açık oylama yapıllacaktır. 

Kutular dolaştırılsın. 
((Oylar toplandı) 

iBAŞJKAN — Oyunu kullanmayan ar
kadaşımız var mı? Yok. 

Oylama işlemi sona ermiştir, oy ku
tuları kaldırılsın. 

(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın mitetvekileri, 35 

inci maddenin açık oylama neticesini su
nuyorum : 

Kabul: 182. 
Ret: 63. 
35 inci madde 'kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekillileri, görüşmelere kal

dığımız yerden devam etmek ve 24 Mart 
1988 Perşembe igünü (bugün) saat 15.00' 
te toplanmak üzere birleşimi kapatıyo
rum.; 

Kapanma Saati : 03.06 
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VI. — SORULAR 

A) YAZILI SORULAR VE CE
VAPLARI 

1. — Erzurum Milletvekili İsmail Kö
se'nin, 30.10.1983 tarihinde Horasan ve 
Narman ilçelerinde meydana gelen dep
remden sonra yaptırılan konutlara ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve İs
kân Bakanı İsmail Safa Giray'ın yazılı 
cevabı (7/59) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sa
yın Turgut özal tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

İsmail Köse 
Erzurum 

30.10.1983 yılında Erzurum İli Hora
san ve Narman ilçelerinde sonuçları fev
kalade üzüntülü deprem olmuştur. 

T. Deprem dolayısıyla her iki ilçe
mizde kaç adet bana ve hangi firmalara 
kaç TL. miktarında yapılmıştır? 

2. Depremzedelere verilen bu konut
ların vatandaşa 'kaç lira üzerinden borç-
landırıldığı ve faiz uygulanıp uygulanma
dığı? 

3. Şu ana kadar bu yapılan konut
lardan kaç adedinin yıkıldığını veya ha
sar gördüğünü? 

4. Adı geçen ilçelerde kaç vatandaşı
mıza Ziraat Bankasından kredi verildiği 
ve şu anda depremzede olarak Ziraat 
Bankasından kredi alıp da ödeyemeyen 
kaç vatandaşımızın icraya verildiğinin bil
dirilmesi? 

I CEVAPLAR 

T.C. 
Bayındırlık ve îskân 22.3.198J8 

Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği 
Sayı : A-13/01/1494 
Konu : Erzurum Milletvekili Sn. İs

mail Köse'nin yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : a) T.B.M.M. Başkanlığının 
19.2.1988 gün ve 7/59-320/01811 sayılı ya
zısı.; 

b) Başbakanlığın 26.2.1988 gün ve 
K.K, Gn. Md. 07/106-104/01715 sayılı ya
zısı, 

İlgi (a) ve (b) yazılar gereğince, Er
zurum Milletvekili İsmail Köse'nin Sayın 
Başbakanımıza yöneltmiş olduğu yazılı 
soru önergesinde yer alan konular ince
lenmiş ve önergedeki hususlara dair se
vaplarımız sorular itibariyle aşağıda su
nulmuştur. 

Soru 1. Erzurum ili Horasan ve Nar
man ilçelerinde, 

Deprem dolayısıyla her iki ilçemizde 
kaç adet bina ve hangi firmalara kaç TL. 
miktarında yapılmıştır? 

Cevap 1. 30.10.1983 tarihinde vuku-
bulan deprem nedeniyle Erzurum ve Kars 
yöresinde toplam.2 914 konut Başkanlığı
mızca, Türkiye Emlak Bankasına yaptı
rılmış olup, bu konutlardan 2 264 adedi 
Horasan ve Narman ilçeleri ve köylerin
de inşa edilmiştir. 
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2 264 konut için müteahhit firmalara ödenen miktarlar ise şöyledir; 

İki ilçede 

Sıra No. 

1! 

2 
3 

4 
5 
6 
7 

Eirma Adı 

Temeüı Yapı ve Bey. 
San. Tic. AŞ. 
Sutek tnş. Tic. San Ltd. Şti. 
Tepe Metal ve Mak San. Ltd. 
Şti. 
Eska tnş. A.Ş. 
Özdemıir tnş. Koli. Şti. 
Ceylan tnş. A.Ş. 
Doğan Dölcel 

yapılan 
konut 
sayısı 

34 
610 

216 
195 
473 
479 
257 

ödenen 
(TL.) 

132 181 846 — 
2 488 103 937 — 

870 423 257— 
708 838 682,— 

2 148 791 229 — 
3 014 388 230 — 
1 062 743 089,— 

Toplam 

Soru 2. Depremzedelere verilen bu 
konutların vatandaşa kaç lira üzerinden 
borçlandırıldığı ve faiz uygulanıp uygu
lanmadığı? 

Cevap 2. Horasan ve Narman ilçe
lerinde konut verilen afetzede haksahip-
ieri, 'arsa bedeli hariç olmak üzere 
4 477 955,— TL. üzerinden faizsiz olarak 
'borçlandırılmışlardır. 

Soru 3. Şu ana kadar bu yapılan ko
nutlardan kaç adedinin yıkıldığını veya 
hasar gördüğünü?. 

Cevap 3. Bugüne kadar Bakanlığımı
za intikal etmiş yıkık veya ağır hasar gör
müş konut bulunmamaktadır. 

Ancak, üç bin adedi bulan binadan az 
sayıdaki bir kısmında önemsiz hasarlar 
görüldüğü bildirilmiş olup, inşaat mevsi
mi başladığında bu durumdaki konutlar 
teknik heyetlere incelettirilerek sonucu
na göre gereği yapılacaktır. 

2 264 10 425 470 270»— 

Acil ihtiyaç dolayısıyla kısa sürede bi
tirilmesi çok önem taşıyan söz konusu ya
pıların bazılarında bu özellikten kaynak
lanan veya kullanma hataları ile iklim 
koşullarından ileri gelmiş olan 'bu nevi 
hasarların zuhur etmesi esasen beklenme
yen olaylardan değildir. 

Soru 4. Adı geçen ilçelerde kaç va
tandaşımıza Ziraat Bankasından kredi ve
rildiği ve şu anda depremzede olarak Zi
raat 'Bankasından kredi alıpda ödeyeme
yen kaç vatandaşımızın icraya verildiği
nin bildirilmesi? 

Cevap 4. T. Ziraat Bankasının Ho
rasan Şubesince Hayvansal ve Bitkisel 
Üretim konularında, 1983, 1984, 1985, 
1986 ve 1987 yılları itibariyle toplam 
3 724 çiftçi vatandaşa 1 777 302 741— 
TL. 'kredi kullandırılmış olup, bu miktar 
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içinde yalnız 67 153 693,— TL. alacağın
dan ötürü 73 çiftçi icraya verilmiştir. 

Narman Şubesince de yine Hayvansal 
ve Bitkisel Üretim konularında 1983,1984, 
1985, 1986 ve 1987 yılları için toplam 
2 250 çiftçiye 1 393 768 127— TL. kredi 
kullandırılmıştır. 

»• «w 

Taksitlendirme yapılıp, borcunu öde
meyen on çiftçi üzerindeki 6 562 760,— 
TL. alacağın da idarî yollardan tahsiline 
çalışılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
t. Safa Giray 

Bayındırlık ve iskân Bakanı 
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Eğitin], Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin îhdaesı ile 30(74 Sayılı Akar
yakıt Tüketim Vergisi Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 1318 
Sayılı Finansman Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul 
Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklannıjn Tahsil Usulü Hakkımda Kamun ve 492 
Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklikler Yapılması ye Bu Kanunlara Bazı Hükümler 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 33 üincü Maddesine Verilen Oyların Sonucu : 

Kabul edilmiştir. 

Üyq Sayası 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
ÇekinıserleB 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 

450 
258 
J1S7 
69 

2 
I1B2 

ADANA 
Lddin Badas 
Mehmet Ali Bilici 
Yüimaat Hbcaağlu 
Ensin Koçak 
îbrahıiım Öztürk 
Mehmet İPeırçiın 

ADIYAMAN 
vAınüf Ağaoğlu. 
Zeynel Aslan 
Abdıuırrahlrnan Karamam 

AFYON 
Mustafa; Kizrîbğlıu 

AĞRI 
Yalşar Eryıimaz 

AMASYA 
İsmet Özanslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Muızaffer; Atılgan 
Kâmil Ooşlkumoğlu 
Ritfiajt D t a 
Müseyliın Badas Doğu 
Tdvtfük Ertjürk 
Göksel Kailajycıoğlu 

(Kabul Edenler) 

Mehlmet Sağdıç 
Halil Şıvlgın 
Ercan Vuıraılıhan 

ANTALYA 
Hasan Çakıri 
Cengiz Dağyar 

AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Mustafa, Bozkurt 
Ömer Okan Çağlar 
Mehmet Özalp 
Nabij Salbuncu 

BALIKESİR 
Ali Santi Afckaş 
Kudret Bölülkoğlu 
ismail Dayı 
Fenni islimiydi 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edip Uğur 

BÎNÖÖL 
Mehlmet Ali Doğuşlu 

BÎTLÎS 
Muhyettim, Muıtlu 
Faik Tarptmcıoğlu 

BOLU 
Kâzım Okısay 

BURDUR 
Sait Ek'inci 

BURSA 
Aw Kuntçöbe Alptemoçin 
îllhan Aşkım 
ismet Taıvgaç 

ÇANAKKALE 
M. Cuımlhur Erisümer 
Ülker Genlik 
Mümin Kahraman 
Aıyıhald Uysal 

ÇANKIRI 
Ali Neomettüm Şeyhöğlu 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Nevzat Aksu 
Mithat Balak 
Musltaf a Namlı 

DENÎZLÎ 
Ayçan Çakıroğulları 

DİYARBAKIR 
Nune!tt£n Dilek 
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EDİRNE 
Şener İşleten 
ismail Üğdül 

ELAZIĞ 
Hüseyin Oaihit Aral 
Nizamettiln Özdoğan 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Nihat Kitapçı 
Raıza Şimşek 
Mustafa, Rufikı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
İsmet Oktay 

GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Mu&taf a| Hükmet Çelebi 
Ahmet Günelbakam 
Hasanı Oeliâl Güzel 
Hasan Tannöver 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara) 
Mehmet Ati (Karadeniz 
Yavuz Külyrnen 

GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 
MajhmUt Oltan Sungurlu 

HAKKARİ 
Naim Geylani 

HATAY 
M. Vehbi Dinçerler 

İÇEL 
Hikmet Biçenıtürk 
Ali BozeB 
Ali Rıza Yılmaz 

İSTANBUL 
Bebiç Sadi Albbasoğlıu 
Bülent Akarcalı 
Avni Alkyol 
Abdülbaki Albayrak 
İmren Aykut 
Orhan Demirtaş 

Mehmet (Necat Eklem 
Hayrettin Elmas 
İsmail Safa Giray 
Nuri Göfcaılpi 
Temel Gündoğdu 
Talat tçöz; 
Ömer Fertruh tlter 
Adnan Kahveci 
Altan Kavak 
(Mehmet Cavit Kavak 
Turgut özaj 
Mustafa Hilmi Özen 
Güneş Taner 
Sudj Türel 
Adnan Yıldız 
Namulk Kemajl Zeybek 

İZMİR 
H. Hüsnü Doğan 
İsmet Kaya Erdıem 
Akın Gönen 
Burhan Cani* Gündüz 

KAHRAMANMARAŞ 
Adlil Etfdlem Bayazılt 
Mehmet Onur 
ÜUkü Slöylemezoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Yaistin Bozkurt 
Kerem Güneş 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
H. Saıbri Keskim 
Nurhan Tekıinpl 

KAYSERİ 
Recep Orhan Ergum 
A. Servet Hacıpaşaoğliu 
Abdulmecit Yağan 
Mehmet Yazan 

KIRŞEHİR 
Kâzını Çağlayan 
Gökhan Maraş 

KOCAELİ 
Abduıl'halim Araş 
Bülent Atasaıyan 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Mustafa Dinek 
Haıydar Koyıuncu 
Adil Küçük 
Ali Talip özdiemir 
Al!i Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Möhmet Şimşek 
Abduialh Tenekeci (ıB.) 

KÜTAHYA 
'Musıtajfa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
M. Büllenıt Çaparoğlu 
Galip Demirel 
Yusuf Bozkurt Özal 
Talaıt Zengin 

MANİSA 
Ekrem Pakdemıirfli 

MARDİN 
Beşir Çeflebioğlu 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmet Altantaş 
Süleıyman Şükrü Zeybiek 

MUŞ 
Alaattin Fıraill 
Mehdin Işık 
Erkan Kemaloğkı 
Mehmet Emin Seydagil 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 

NlÖDE 
Raşit Daldal 

ORDU 
Bahri Kibar 
Erıtuğrui özdemir 
Naibi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
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İhsanı Nuri Toplkaya 
Şükrü Yürürl 

RİZE 
Mustafa Nazâikoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 
A. Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Yalçın Koçak 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakalluoğlu 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 
Mehmet Akarca. 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

ADANA 
Mehmet Can 
Cüneyt Camver 
M. Halilt Dağlı 
Abdullah Sedat Doğam 
Mahmut Keçeli 

AFYON 
Bafkıi Dummatz 
Abduialh UMürk 

ANKARA 
'Kâmil Ateşoğullan 
Bşırdf Erdem 
Ruıza, Yılmaz 

ANTALYA 
Deniiız Baykal 

ARTVİN 
Ayhan Arifiağaoğlu 

AYDIN 
Hilmi Ziya Postacı 

BİLECİK 
Tayfur Ün 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

SİVAS 
Ömer Günbuluıt 
Mahmufi Karabulut 
Kaya Opan 
Şajkir Şeker 

ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Byüp Cenap Gülpıınar 
Aziz Bülent Öncel 

TEKitRDAÖ 
Ahmıet Karaıevdi 

TOKAT 
Meltin Gürdere 

TRABZON 
tbrahiımı Çöbi 
Fahrettin Kurt 

(Reddedenler) 

BURSA 
Cavtiıt Çağlar 
Fehmi Işıklar 

DENİZLİ 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Fuat Atalay 
Hikmet Çetin 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 

EDÎRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
Erdal Kalkan 

ERZİNCAN 
Mustafa Kul 

ESKİŞEHİR 
Zeki Ünal 

GAZİANTEP 
Abdulıkadıir Ateş 
Mustafa Yılmaz 

HATAY 
Mehmet Dönem 
M, Kemal Duduoğlu 

UŞAK 
Ahmet Avcı 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
İhsan Bedirhanıoğlu 
Reşit Çeltik1 

Muıslih Görentaış 
Selahaıttinı Mumcuoğlu 

YOZGAT 
Cemil Çiçek1 

Ali Şakıir Ergin 
Luıtfullaih Kayalar 
Mahmut Orhton 

ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 

Turhan Hurfanoğlu 
Ali Uyar. 

İSPARTA 
Entekin Durutürk 

İÇEL 
Etem Canıkuntanan 

İSTANBUL 
Abdullah Baştürk 
Ali Haydar Erdoğan 
M. Aid Eren 
Hasan Fehmi Güneş 
İsmail Hakkı Önaıli 

İZMİR 
Veli Aksoyl 
Halil Çulhaoğjlu 
Erol Güngör, 
Erdal İnönü 
Neccar Türkcan 

KARS 
Mahmut Ahmak 
Vedat ALtun 

KIRKLARELİ 
Gürcan Ersi* 
İrfanı Gürpınar 
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KOCAELİ 

Erol Köse 
Aıkattin Kurt 
Ömer Türkçakal' 

KÜTAHYA 

Mefoimet Korkmaz 

MANİSA 

Sümer Oral 
Hasan Zenıgİn 

MARDİN 
Mehmet Adnam Ekmen 

MUĞLA 

Musa Gökbel 
Latif Sakıcn 

SAKARYA 

Mehmet Götöıan 

SAMSUN 

Cemal Aliışam, 
Ali Eser 

SÜRT 
M. Abdüırrezaık Ceylan 
Zeki Çeliker 

SİVAS 
Ekrem Kangal 

TEKİRDAĞ 
Güneş Gür&elen 

TOKAT 
Kâzım Özev 

TRABZON 
Mehmet Çakıroğlu 

TUNCELİ 
Orhan Veli Yıldırım 

ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 
Koksal' Toptan 

ANKARA 
Haizim Kuıtaıy 

^Geçersiz Oylar) 

İZMİR 
K. Kemal Amadöl 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Selahattünj Kılıç 
Orhan Şendağ 

ADIYAMAN 
Mehmet Deliceoğhı 

AFYON 
Maüim Balrbey 
Haımdi Özsay 
Nilhait Tüdcıerı 

AĞRI 
Fecri Alpaslan! 
Cezmı EraJt 
Mehmett Yaşar 

AMASYA 
Mehmet Tabir Köse 
Kâızım Uîusöiy 

ANKARA1 
Erol Ağagil 
Beşer Baıydıaır 
Onura! Şeref Bozkurt 

(Oya Katılmayanlar) 

Mehımdt Çevik 
Ömer Çiftçi 
Tdvtfilk Koçalk 
Alpaslıain; Pehililvaınık , 
M.. Sezaıi ıPekusllu (İz.) 
Arjifl Sağ 
Mustafa Rlüştöi Taşar 
İbrahim Tez 
Zdtoi Yaıvuztıürk 
Yaşar Yılmaz 

ANTALYA 
Aldil Aydın, 
Zekerdya BalhÇeci 
İbrahim Demir 
Hasam Namal 
Cenlgiz Tumcer 

ARTVİN 
Bahattin Çaloğhı 
Haisan Ekinci 

AYDIN 
MehmeU Yüızügüller 

BALIKESİR 
Mustafa, Çbrajpçıoğlu 
İ. Önider Kirin 

BİLECİK 
Meıhmet Seven 

BİNGÖL 
Haydar Bayl'aız 
tllhiamıi Binicii 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Nevzat Duru'kan 
Seçıkıiin Fıraıt 
Ahmet Şanııil Kapotkoğlu 

BURDUR 
FetM Çeikbaş 
İbrahim Özel 

BURSA 
Albdu'Ikadir Cenkçiler 
B, Mehmet Gazioğlu 
Mehmet Gedik 

— 232 — 



B : 40 23 . 3 . 1988 0 : 3 T. B. M. M. 

Hüsamettin Ötrüç 
Fahir Sabuniış 
Mustafa Brtuğrud Ünlü 

ÇANKIRI 
Ali Çifitçı 
ilker Tuncay 

ÇORUM 
Rıza Ilıman 
Cemal Şahin 

DENİZLİ 
Muzaffer Anca 
Esat Yıdırım AVcı (Bşk. V.) 
Aldnıan Keskin 
ismail Şengün 

DİYARBAKIR 
Abdulkaıdlk Aksu 
Feriıt Bora 
Mahmut Kepiolu 

ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septibğlu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
YıLdıırım Akfoulut (Başkan) 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Togay Gemalmıaz 
Mehmet Kahraman 
ismail Köse 

ESKİŞEHİR 
Muıstafıa Balbıllar 
M. Oevidet SeM 
Erol Zeyltinoğlu 

GÎRESUN 
Mustafa Çakır 
Rüştü Kurt 

HAKKÂRİ 
Cumhur Keskin 

HATAY 
Kararan Karaman 
Öner Miski) 
Mehmet Fürdeloğlu 
M. Murat Sökmenpğlu 

I9RARTA 
Süleyman Demire! 
Abdullah Aykon Doğan, 
İbrahim Gürdal 

İÇEU 
Ekin Dikmen 
Ali Er 
Durmuş Flilkri Sağlar 
M. Isıtemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 

(ÎSTANBUIJ 
Cevdet Akçafo 
B. Doğancan Akyürek 
Yaşar Albayrak 
ismail Cem 
Yüksel Çengel 1(1. A.) 
Halil Orhan Ergüder 
R. Ercüment Konukman 
Aıytekın Kotil 
Leyla Yeniay (Köseoğlu 
Mehmet Moğutay 
Hüsnü Okçuoğlu 
ibrahim Özdemir 
Mustafa Sarıgül 
Yusuf »Kenan Sönmez 
AHİ Tanoyan 
Mustafa TimiisS 
Ali Topuz 
Reşit Ülker 

ÎZMİR 
Türkân Afldyiol -
M. Turan Bayazııt 
Işını Çelebi 
Ahmet Erisin 
Kemal Karhan 
Bingon Keleş 
Fuat Kile* 
Işılaıy Saygın 
Ramiiz Sevinç 

KAHRAMANMARAŞ 
Atilla îmamoğlu 
Ali Şahini 
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Ali Topçuoğlu 
Ahmet Uncu 

tKARiS 
Saıbrjı Araş 

KASTAMONU 
Murat Başesgioğıllu 

KAYSERİ 
M, irfan Başyazıcıoğlu 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Seyit Halil özsoy 
Mustafa Şahin 

KIRKLARELİ 
Cemal Ozbilen 

KIRŞEHİR 
Şevtkıi Göğüsger 

KOCAELİ 
Onur KumibaracJibaışı 
A. Rıza Sinmen 

KONYA 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA' 
H. Caıvit Eirdemir 
Mehmet Rauf Ertefciın 

MALATYA 
İbrahim Aksoy 
Metin Erniroğlu 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Önol Sakar 
Günbüzt Şakranh 
Münir, F. Yazıoı 
Mehmet Yenişehirüoğlu 
M. Erdoğan Yetenç 

İMARDIN 
Süleyman Çelebi 
Abdtülvahap Dizdaroğlu 
Ahmet Türk 

MUĞLA 
Tufan Doğu 
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NEVŞJEHÎR 
Esat Kıraıtlıoglu 
Cemal Seymen 

NİĞDE 
Doğan Baran 
Hayda» Özalp 
Matimut Öztürk 
Birsiel Sönmez 

ORDU 

Güribüz Yılmaz 

SAKARYA 

Alhmet NıeMim 

SAMSUN 
Kemali Aklkaya 
îlyas Aktaş (Bşk. V.) 
Mehmet Aydın 
irfan' Demdralp 
Nafiz Kurt (t. A.) 
Hüseyin Özalp 

StfitRT 
İdrJıs Arıkan 
Kemal Biriiık 
Kuıdbettkı Hamidi 

SİNOP 
özer Gürbüz 
Yaşam Topçu 

SÎVAS 
Yılmaz Altuğ 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 

ŞANLIURFA 
Murartt Batım 
Mustafa Derttir 
Oismaın Doğan 
Bahri Karakeçili 

TEKİRDAĞ 
Ali Rııfkı Aıtasever 
Bnjja Tütüncü 

TOKAT 
Talat Sargın 
Kenan Süzer 

Mehmet Zeki Uzun 
Eıikan Yüksel 

TRABZON 
Avmi Akkan 
Eyüp Aşık 
Necmettin Karaduman 
Hayrettin Kümbetti 

TUNCELİ 
Karnen Genç 

UŞAK 
Mümtazı Güler 
Mehmet Topaç 

YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 

ZONGULDAK! 
Şinasi Altınıer 
Pertev Aşçıoğlu 
Tevfik Brtüzün 
Ömer Faruk Macun 
Güneş Müftüoğlü 
Mustafa Tınaz Titiz (B.) 
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Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri VergisMn İhdası ile 3074 Sayılı Akarya
kıt Tüketim Vergisi Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı 
Finansman Kanupu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 
6183 Sayılı Amme Alaeakılarumn Tahsil UsuNi Hakkımda Kanun ve 492 Sayılı Harçlar 
Kanununda Değişiklikler Yapılmaısı ve Bu Kanunlara Bazı Hükiimller Eklê nmetsiine 

Dair Kanun Tasarısının 34 üncü Maddesine Verilen Oyların Sonucu < 

'Kabul edilmiştir. 

Üye Sayısı :i 450 
Oy Verenler : Mi 
Kabul Edenler : IHS2 
Reddedenler : m 
Çökinserleı ? — 

Geçersiz Oylan :) — 
Oya Kaülmayaıniliar : 1818 

ADANA 
Ledlin Basta» 
Mehmet Ali Bilici 
Etsin Koçak 
İbrahim Öztüık 
Mehmet Perçin 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Zeynel Aslan 
Abdıurrahman Karaman 

AFYON 
Hamdi Özsoy 
Nihalt Türken 

AMASYA 
i 

İsmet Özanslan 
Hakanı Adnan Tutkun 

ANKARA 
Muzaffer AtıÜfeam 
Kâmil Cogkuooğlu 
Rifat Diker 
Hüseyin iBarİas Doğu 
TeMfik Ertürk 
Mehmet Sağdıç 
Halİ Şıvgın 
Bıcan Vuıraflbjan 

(Kabul Edenler) 

ANTALYA 
Hasan Çakır 
Cengiz Dağıyar 

AYDIN 
Cengiz Altınlkaya 
Mustafa Bozkurt 
Ömer Okan Çağlar 
Mehmet Özalp 
Mehmet Yüzulgiiler 

BALIKESİR 
Aid Sardi Akkaş 
Kudret Bölıükoğlu 
ismail Dayı 
Necat Tunçsiper 
Alhmet Edüp Uğur 

BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Muıhyefüljıa Mutlu 
Faik Tanmcıoğlu 

BOLU 
Kâzım Oksay 

BURDUR 
Sait Ekinci 

BURSA 
A. Kurıtçefbe Alptamoçin 
İlhan Aşkın 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin Örüç 
Fahir Sabuniş 
İsmet TajYgaç 

ÇANAKKALE 
M. Cumhur Er&ümer 
îlker Genlik 
Mümıin {Kahraman 
Alyihain Uysal 

ÇANKIRI 
Ati Çiftçi 
Ali Necmettin Şeyhoğiu 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Nevzat Aksu 
Mithat Balak 
Mustafa Namls 

DENİZLİ 
Aiyçan ÇakıroğuUiarı 

EDİRNE 
Semer İşleten 
İsmail Üğdlül 
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ELAZIĞ 
Hüseyıin Caihit Aral 
Nizamettıin Özdbğan 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Nihat Kitapçı 
Rıza Şimşek 
Mustafa, Rıfikı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Baltalar 
İsmet Oktay 
Erol Zeyfcinoğlu 

GAZİANTEP 
Mehmet Alkıdemir 
Hasanı Celâl Güzel 
Hasan Tanrılöver 
Ünal Yaşar 

GÎRESUN 
Burhan Kara' 
Mehmet Ali Karadeniz 
Yavuz Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HAKKÂRİ 
Nakn Geylani 

tÇEU 
Hikmet Biçemtürlk 
Aİ Bözetf 
Ali Rıza Yılmaz 

İSTANBUL' 
Behiç Sadi Albbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
Atvni Akyoi 
Abdülbaki Albayrak 
İmren Aykut 
Orhan Demirtaş 
Mehmet Necat Bidem 
Hayrettin Elmas 
İsmail Safa Giray 
Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu 

Talat tçöz 
Adnan Kahveci 
Mehmet Cavit Kavak 
Turgut Özai 
Mustafa Hilmi Özen 
Güneş Taner 
Sudıi Türel 
Adnan Yıldız 
Namık Kemal Zeybek 

İZMİR 
H. Hüsnü Doğan 
İtamet Kaya Erdem 
Bulrhan Cahit Gündüz 
Ramiiz Sevinç 

KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem Bayazılt 
Mehmet Onur 
Ülkü Söyiemezoğlu • 

KARS 
tUhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Yasin Bozkurt 
Kerem Güneş 

KASTAMONU 
H. Sabri Keskin 
Nurhan Tekinel 

(KAYSERİ 
Recep Orhan Ergum 
A. Servet Hacıpaşaoğlu 
Abdulmecit Yağan 
Mehmet Yazar 

KIRŞEHİR 
Kazam Çağlayan 
Şevkli Göğüsger 
Gökhan Maraş 

KOCAELİ 
Abdullhalim Araş 
Bülent Atasayan 

KONYA 
Abduirrahmaın Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dünelk 
Ziya Ercan 
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Haıydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Talip Özdemir 
Adi Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Mehmet Şimşek 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
M. Bülent Çaparoğhı 
Galip Demken 
Yusuf Bozkuırt Özal 
Talat Zengin 

MANİSA 
Ekrem Paıkdemirli 
Münjiır R Yazıcı 
Mehmet Yenişehirlioğlu 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Süleyman Şükrü Zeybelk 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Mehdlin Işık 
Erkanı Kemaloğlu 
Mehmet Emin Seydagil 

NEVŞEHİR 
Ali BabaoğUu 

NİĞDE 
Raşit Dalda! 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Bahri Kibar 
Erituğrul Özdemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Saınioğlu 
îh'sapı Nuri Toplkaya 
Şükrü Yürün 

RİZE 
Mustafa Nazülkioğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 
A. Mesut Yılmaz 
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SAKARYA 
Mümtaz özkök 
A. Reyhan Sakajlıoğlu 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 
Mehmet Akarca 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SÎVAS 
Ömer Günbuluit 
Mahmut Karabulut 
Kayal Opan 

ADANA 
Mehmet Cari 
Cüneyt Canver 
M. Haili* Dağlı 
Abdullalh Sedalt Doğan 
Mahmut Keçeli 
Sölahattân Kılıç 
Orhan Şendağf 

AFYON 
Baiki Durmaz 
Abdullah Ulıultiürk 

AMKARA 
Kârniil Ateşoğuları 
Eşref Erdemi 
Arif Sağ 
İbrahim Tez 
Rıza Yılmaz 

ANTALYA 
Den/ilz Baıykal 

ARTVİN 
Ayhan Arîfağaoğlu 

AYDIN 
Hilmi Ziya Postacı 

BALIKESİR 
I. Önlder Kırlı 

BİLECİK 
Tayfur Ün 

ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Eyüp Cenıap GülpMiaır 
Aziz Bülent Öncel 

TEKİRDAĞ 
Ahmet Karajevıli 

TRABZON 
İbrahim Cebi 
Fahrettin Kurt 

UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mehmet Topaç 

(Reddedenler) 

BURSA 
Cavıiıt Çağlar 
B. Mehmet Gazioğlu 

DENİZLİ 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Fuat Atalıay 
Hikmet Çetin 
Mehmet Kahraman 
Salüh Sumen 

EDİRJNE 
Mehmet Fuat Erçetfiın 
Erdal Kalkan! 

ERZİNCAN 
Mustafa, Kul 

ESKİŞEHİR 
Zelkıi Ünal 

GAZİANTEP 
Abdulkadiir Ateş 
Mustafa Yılmaz 

HATAYI 
Mehmet Dönen 
M. Kemal Duduöğlu 
Turhan Hırfanoğlu 
Ali Uyar 

İSPARTA 
Ente'kin Durutürfc 

— 237— 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 

Cemil Çiçek: 
Ali Şaldır Ergin 
Luıtfuilah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 

Veysel Atasoy 

İÇEL' 
Btem Cankurtaran 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTAINİBIUL 
ismail Cem 
Ali Haydar Erdoğan 
M. Ali Eren 
Hasan Fehmi Güneş 

İZMİR 
Veli Alksoy 
K. Kemal Anadol 
Halil Çulhaoğlu 
Erol Güngör, 
Neccar Türkcan 

KARS 
Mahmut Almak 
Vedat Atan 

KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
îrfan Gürpınar 

KOCAELİ 
Erol Köse 
Aılaattkı Kurt 
A. Rıza Sirmen 
Ömer Türkçakal 

KONYA 
Ömer Şeker 

KÜTAHYA 
Mehmet Korkmaz 
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MANİSA 
Sümer Oral 
M. Erdoğan Yetenç 
Hasan Zengib 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Mehmet Adnan Ekmen 

MUĞLA 
Musa Göfcbel 
Latif Sakıcn 

SAKARYA 
Mehmet Göihan 

ADANA 
Ahmet Akıgüa Aflbaıyrak 
YıUlmaz! (Hbcaioğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Deliceoğlu 

AFYON 
Mdbkı Bahbey 
Muisltalfa: 'Kızioğlıu 

AÖRI 
Fecri Alpaslan 
Cezmi Erat 
Yaşar Erıyıimalz 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Mehmet Tabir Köse 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Erol Ağagiİ 
Beşer. Baydar 
Onura! Şeref Bozkurt 
Mehmet Çevik 
Ömer Çiftçi 
Oöksel Kalaıycıoğlu 
Tâvfilk Koçak 
Haizim Kutay 
Alpaalaoı Pdhlîvaınik 
Mehmet Sezai Pekuslu (İz.)1 

Mustafa: Rüştü Taşar 

SAMSUN 
Cemal Alıişan, 
Alî Eser 
Hüseyin Özaljp 

SÜRT 
M. Abdurrezak Ceylan 
Zeki Çeliker 

SİNOH 
özer Gürbüz 
Yaşan Topçu 

SİVAS 
Ekrem Kangal 

(Oya Katılmayanlar) 

Zeki YajvuzJtMc 
Yaışar Yılmaz 

ANTALYA 
Adil Aydın 
Zekeriıya Bahçeci 
İbrahim Demir 
Hasara Namal 
Cengiz Tuncer 

ARTVİN 
Bahattüm Çaloğiı 
Hasan Ekindi 

AYDIN 
Naibi Sabuncu 

BALIKESİR 
Musitafa Çorapçıoğlu 
Fenni Mimıyelli 

BİLECİK 
Mehmet Seven 

BİNGÖL 
Haydar Bayl'az 
îllhami Binici 

BİTLİS 
Kâmran inan 

BOLU 
Nevzat Durukan 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlü 

TEKİRDAĞ 
Güneş Gürseler 

TOKAT 
Kâzım Özev 

TRABZON 
Mehmet Çakıroğlu 

ZONGULDAK 

Ömer Barutçu 
Tevf iık Ertüzüm 
Koksal1 Toptan 

BURDUR 
Fetihi Çelıilkıbaş 
İbrahim Özel 

BURSA 
Abdülkadir Cenkçiler 
Fehmi Işıklar 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANKIRI 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Rıza Ilıman 
Cemal Şahin 

• DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Esat YıUdırım Avcı <lBşk. V.) 
Adnan Keskin 
İsmail Şenıgün 

DİYARBAKIR 
Atbdulkadir Aksu 
Ferit Bora 
Nurettin Dilek 
Mahmut Kepöhı 

ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioglü 
Mehmet Tabir Şaşmaz 
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ERZİNCAN 
Yıldırım Aklbulut (Balkan) 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Tögay Gemalrnaz 
Mehmet Kahraman 
İsmail Köse 

ESKİŞEHİR 
M. Cevdet SeM 

GAZİANTEP 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Ahmet Günebakaın 

GÎRESUN 
Mustafa Çakır 
Rüştü Kurt 

HAKKÂRİ 
Cumhur Keskin 

HATAYI 
M, Vehbi Dinçerler 
Kâmran Kanaman 
Öner Miski 
Mehmet Pürdeloğlu 
M. Murat Sökmenoğlu 

İSPARTA 
Süleyman Demirei 
Abdullah Aıykon Doğan 
İbrahim Gürdal 

İÇEL 
Ekin Dikmen 
Ali En 
M. îstemihan Talay 
Rüştü Kazam Yücelen 

İSTANBUL1 

Cevdet Akçalı. 
B. Doğancan Aklyürek 
Yaşar Albayrafc 
Abdullah Baştürk 
Yüksel Çengel (1. A.) 
Halil Orhan Ergüder 
Ömer Fenruh llter 
Altan Kavak 
R. Ercüment Konukman 
Aytekkı Koti-1 

Leyla Yeniay Köseoğlu 
Mehmet Moğulitay 
Hüsnü Okçuoğiu 
İsmail Hakkı Önalı 
İbrahim Özdemir 
Mustafa Sarıgüi 
Yusuf Kenan Sönmez 
AÜi Tanrıyar 
Mustafa Timisiİ 
Ali Topuz 
Reşit Ülker 

ÎZMtR 
Türkân Akyol 
M. Turan Bayazıt 
Işın Çeiöbi 
Ahmet Ersin 
Akın Gönen 
Erdal İnönü 
Kemal Karhan 
Birgen Keleş 
Fuat Kılcı 
Işalay Saygın 

KAHRAMANMARAŞ 
Atilla İmamoğlu 
Ali Şahin 
Ali Topçuoğlu 
Ahmet Uncu .. 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesgioğlü 

KAYSERİ 
M. İrfanı Başjyazıcıoğlu 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Seyit Halil Özsoy 
Mustafa Şahin 

KIRKLARELİ 
Cemal Özbilen 

KOCAELİ 
Onun Kumibaracılbaşı 

KONYA 
Mehmet Keçeciler 
Vefa Tanır 
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KÜTAHYA 
Mustafa; Uğur Emer (1. A.) 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Rauf Ertekün . 

MALATYA 
İbrahim Aksoy 
Metin Emiroğlu 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Önol Sakar 
Gürbüz Şakranh 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Abdülvahap Dizdaroğlu 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUÖLAİ 
Tufan Doğu 

NEVŞEHİR 
Bsat Kıratlıoğiu 
Cemial Seymen 

NIÖDE 
Doğan Baran' 
Haydan Özalp 
Mahmut Öztürk 

ORDU 
Gürbüz Yılmaz 

SAKARYA 
Yalçın Koçak 
Ahmet Neidim 

SAMSUN 
Kemal Akkaya 
İlyas Aktaş (Bgk. V.) 
Mehmet Aydım 
ılnfan DemiıraJlp 
Nafiz Kurt (i. A.) 

SİİRT 
îdris Arıkan 
Kemal Birlik 
Kudıbettin Hamidiı 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Şakır Şeker 
M. Müikerrem Taşçıoğlu 
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ŞANLIURFA 
Murati Batuü 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Baıhrî Karakeçili 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Aıtascver 
Bnıîs Tütüncü 

TOKAT , 
Metin Gündere 
Talat Sargın 
Kenan Süzer 

Mehmet Zeki Uzun 
Erkan Yüksel 

TRABZON 
Avtıi Akkan 
Eyüp A'jiık •&/ } 
Necmettin Karaduman 
Hayrettin Kuırıbetli 

TUNCELİ 
Kamer Genç 
Orhan Veli Yıldırım 

UŞAK 
Mümtaz) Güler 

m~*^ammmm*— 

VAN 
İhsan Bedirhanıoğlü 
Reşit Çelik 
Selahaıttiıv Mumcuoğlu 

YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 

ZONGULDAK 
Şihasi Altınıer 
Pertev Aşçıoğlü 
Ömer Faruk Macun 
Güneş Müfıtüöğlu 
Mustafa Tııniaız Tsitiz OB) 
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EğBtim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İhdası ile 3074 Sayılı Akar
yakıt Tüketim Vergisi Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 1318 
Sayılı Finansman Kanunu, 1(93 Saydı Gelir Vergfei Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul 
Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacakkınıun Tahsil UsuiU Hakkında Kanun ve 492 
Sayılı Harçlar Kanunumda Değişiklikler Yapılması ve Bu Kanunlara Bazı Hüküm
ler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 35 inci Maddesine Verilen Oyların Sonucu 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 

45Q 
2145 
1182 

205 

Kabul editoiış'fciır. 

ADANA 
Lödin (Badas 
Mıdhtaet Ali Bilici 
Ersin Kloçak 
İbrahim Özlüde 
Mehmet IFerçin 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Zeynel Aslan 
Abdıırrahlrnan Kaıraman 

AFYON 
Haımdi Özsoy 
Nihat Türker 

AMASYA 
Üslmet Özaırslan 

ANKARA 
Muzaffer Atılgan 
Kâmil Coşkunoğlu 
Rjfia|t Diker 
Tâvtfik Ertlürk 
Alpaslıato; Pehlivanlı 
Melhlmet Sağdıç 
Halil Şuvgın 

(Kabul Edenler) 

Mustafa Rüştü Tasar 
Ercan Vıuralhan 

ANTALYA 
Hasan Çakır 
Cengiz Dağyar 

AYDIN 
Cen|giz Altınkaya 
Mustafa* BöJüküıt 
Örner Okan Çağlar 
Mehmet Özalp 
Naibi Sabuncu 
Mehmet YıiMiigüler 

BALIKESİR 
Ali Samfi Akkaş 
Kudret BöıJükbğiu 
ismail Dayı 
Fenni İslimiydi 
Necat Tuncsiper 
Ahmet Edip Uğur 

BİNGÖL 
Mehmet Ali Dağuşlu 

BİTLİS 
Faik Tararncıoğlu 

BOLU 
Kâzım Oksay 

BURDUR 
Sait Ekinci 

BURSA 
A. Kurtçelbe Alptetmoçin 
İlhan Askın 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin Örüç 
Fahir SabunAş 
ismet Tayıgaç 

ÇANAKKALE 
M. Oumhur Ersümer 
İlker Genlik 
Mümin Kahraman 
Ayhain Uysal 

ÇANKIRI 
Aü Çifıtçi 
Ali Necmettin; Şeyhoğlu 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Nevzat Aksu 
Mustafa Namlı 
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DENİZLİ 
Ayçan Çakıroğulkırı 

EDİRNE 
Şelner İşleten 
İsmail Üğdül 

ERZURUM 
Mehmet Kahraman 
Nihat Kitapçı 
Rıza Şimşek 

' ESKİŞEHİR 
Mustafa Baltalar 
İsmet Oktay 

GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Mustafa, Hikmet Çelebi 
Ahmet Günebakan 
Hasan) Celâl Güzel 
Hasan Tanrıöiver 
Ünajl Yaşar 

GÎRESUN 
Burhan Kara 
Mehmet Ali Karademıiz 
Yavuz Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HATALI 
M, Vehbi Dinçenter 
Kâmran Karaman 
Mehmet Pürdeioğlu 

İÇEU 
Hikmet Buçenıtürk 
Ali Bozerı 
Alt Rjıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
BehJç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
Aivni Alkyoıl 
Abdüllbaki Albayrak 
İmren Aykut 

Orhan Demkıtaş 
Mehmet Necat Eldem 
Hayrettin Elmas 
İsmail lSafa Giray 
Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu 
Talat İÇÖ2J 
Adnan Kahveci 
Altan Kavak 
R. Ercüment Konuknıan 
Turgıut ÖzaJ 
Mustafa Hilmi Özen 
Adnan Yıldız 

İZMİR 
H. Hülsnü Doğan 
ismet Kaya Erdem 
Akın Gönen 
Buirhatiı Cahit Gündüz 

KAHRAMANMARAŞ 
Adil Eridem Bayazıt 
Mehmet Onun 
Ülkü Soylemezoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araısf 
Yalsıin Bozkurt 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacak 
Muırat Başesgiioğılu 
H. Sabri Keskin 
Nurhan Tek'incl 

KAYSERİ 
Recep Orhan Erguln 
A, Servet Hacupaşaoğkı 
Abdulmecit Yağan 
Mehmet Yazan 

KIRŞEHİR 
Kâzını Çağlayan 
Şevkli Göğüsger 
Gökhan Maraş 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadiri Demir 
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Mulstafa Binek 
Ziya Ercan 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçülk 
Ali Talip özdemir 
AIİ Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Mehmet Şimşek 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
Mehmet Rauıf Entek'in 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
M. BüEent Çaparoğlu 
Galilp Demire! 
Yusuf Bozkurtt Özai 
Talat Zengini 

MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Münıir F. Yazıcı 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Süleyman Şükrü Zeybek 

MUŞ 
Alaaütin Fırat 

NEVŞEHİR 
Ali Baıbaoğiu 

NİĞDE 
Raşit Daldai 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Bahri Kıiıbaın 
Brıtuğruli Özdemir 
Naibi) Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
İhsanı Nuri Topkaya 
Şükrü Yürün 

RİZE 
Mustafa Nazülfeoğlu 
Mustafa Parlak 



T. B. M. M. B : 40 23 . 3 . 1988 0 : 3 

Şadan Tuzcu 
A, Metsut Yılmaz 

SAKARYA 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan SakaHıoğlu 
Ersim Taranoğlu 

SAMSUN 
Metanet Akıanoaı 

SİNOP 
Himtil Biçer 

SÎVAS 
Ömer Günbuluıt 
Mahmut! Karabulut 

ADANA 
Cünjöytt Capver 
Albdullajh Sddalt Doğan 
Mahmut (Keçeli 
Söîahattilnj Kılıç 
Orhan Şendağ 

AFYON 
Abdulaih Ulutliirk 

ANKARA 
Kâimlil Ate§oğuIan 
Anifl Sağ 
Rıza, Yılmaz 

ANTALYA 
Deniilz Baıykal 

ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 

AYDIN 
Hilmi Zilya Postacı 

BALIKESİR 
Mustafa, Çorajpçaoğlu 
1. Önlder Kirin 

BİLECİK 
Tayfur Ün 

BURSA 
B, Mehmet Gaziloğlu 

DİYARBAKIR 
Hikmet Çetin 
Mehmet Kahraman 

Kaya Opan 
Şaffcir Seken 

ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Muraıt Batur 
Byüp Cenap Gülpıaıar 
Aziz Bülent Öncel 

TEKİRDAĞ 
Ahmet Karajeıylıi 

TOKAT 
Metin Gürdere 

TRABZON 
Eyüipi Aşık 

(Reddedenler) 

EDİRNE 
Erdlaıl Kalkanı 

BRZtNCAN 
Mustafa, Kul 

ESKİŞEHİR 
Zeki Ünal 

GAZİANTEP 
İAbd'ütodim Altes 
Mustafa Yılmaz 

HATAY 
M. Kemal Duduoğlu 
Turhan Hırfanoğlu 
öner Miski 
Alıi Uyar 

İSPARTA 
Ertekin Durutürk 

İÇEL 
Etem Cankurtaran 

İSTANBUL 
Aid Haydar Erdoğan 
M. Ali Bren 
Hasan Fehmi Güneş 
Yusuf Kenan Sönmez 
Ali Topuz 

İZMİR 
M. Turanı Bayazııt 
Hali Çulhaoğjlu 

İbrahim Cebi 
Fahrettin Kurt 

UŞAK 
Ahmet Avcı 

VAN 
Hüseyüra Aydın Arvasü 
Muıslih Görentaş 
Selahalttin) Mumcuoğlu 

YOZGAT 
Cemil Çiçek 

ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 

Erol Günıgör, 
Neccar Türkcan 

KARS 
Mahmut Ahmak 
Vedat Atan 

KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
irfan Gürpınar 

KOCAELİ 
Erol Köse 
Onur, Kumibaracııbaişı 
Aılaattkı Kurt 
A. Rııza» Sirmem 

KONYA 
Ömer Şeker 

KÜTAHYA 
Mehmet Korkmaz 

MANİSA 
Sümer Ora! 
M. Erdoğan Yetenç 
Hasan Zenıgiii 

MARDİN 
Mehmet Adnam Ekmen 
Ahmet Türk 

MUĞLA 
Musa Göklbel 
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NEVŞEHİR 
Esat Kıraıtkoğlu 

NİĞDE 
Mahmut Öztürk 

SAMSUN 
Ali Esef 

ADANA 
Ataıet Aklgün Ailbaıyralk 
Mdımıet Can 
M; Halilt Da$h 
Yılmaz HocaJoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Deliceoğlu 

AFYON 
Melbim Bajılbey 
Balki Durmaz 
Mustafa! Kızıloğlu 

AĞRI 
Fecri Alpakanı 
Cezmi Eratt 
Yaışaır Erıyılımaz 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
Hasan Adnan Tutkun 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Erol Ağagil 
Beşer Baıyidaır 
Onura! Şeref Bozlkurt 
Mehmet Çevik 
Ömer Qi'fîöçi 
Hüseyikı Badas Doğu 
Eşref Erdem 
Göiksel Kajlaıycioğlu 
TeMfik Koçak 
Haizim Kutay 
M. Sezai Pekuslıu ('iz.) 
İlbra|h!im Tez 
Zekıi YaJvuztlüjrk 
Yalş'ar Yılmaz 

SİİRT 
M. Abd'urrezalk Ceylanı 

SİNOP 
Yaşar, Topçu 

TEKİRDAĞ 
Güneş Gürseler 

(Oya Katılmayanlar) 

ANTALYA 
Adil Aydım. 
Zekeniya Bahçeci 
İbrahim Demir 
Hasam Namal 
Cengiz Tumcer 

ARTVİN 
Bahattiın Çalioğlu 
Hajsan Etkinci 

BIÜJBCİK: 
Mehmet Söven 

BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
İHhami Binici 

BİTLİS 
Kâmran inan 
Mııhyeütiın, Mutlu 

BOLU 
Nevzat Duru'kan 
Seçtkıiın Fırat 
Turgut Yaşar̂  Gülez 
Ahmet Şamil Kazolkoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelıiklbaş 
İbrahim Özel 

IBURSA 
Abdulkadir Cenkçiler 
Cavıiıt Çağlar 
Fdhlmi Işılklar 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇORUM 
Miıthat Balak 
Rnza Ilıman 
Cemal Şahiın 
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TRABZON 
Mehmet Çakıroğlu 

TUNCELİ 
Karnen Genç 

ZONGULDAK 
Koksal Toptan 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcn 
E. YılldırımAvcı İ(1B#. V.) 
Adnan Keskin 
Hüdai Oral l(Bşk. V.) 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Abdulkadir Aksu 
Fuaıt Atalıay, 
Ferit Bora 
Nurettin Dilek 
Mahmut Kepolu 
Salih Sümer 

EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetiın, 

ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Küçüikel 
Nizametüin Özdoğan 
Ali Rıza Septioğlu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Yılldırım Akbuluıt 
(Başkan) 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
İsmail Köse 
Mustafa, Rıiflkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
M. Cevdet SeM ' 
Erol Zeyitinoğlu 
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GÎRESUN 
Mustafa Çakır 
Rüştü Kurt 

HAKKÂRİ 
Naiım Geylani 
Cumihur Keslkin 

HATAY 
Mehmet Dönen 
M. Murat Sökmenoğlu 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Abdullah Ayikon Doğan 
İbrahim* Gürdal 

ÎÇELİ 
Elkira Dikmen 
AH En 
Dürmuıg Fikri Sağlar 
M. İsitemihan Talay 

İSTANBUL 

Cevdet Akça'k 
B> Doğancan Akyürek 
Yaşar Albayrak 
Abdullah Baştürk 
İsmail Cem 
Yüksel Ç©nıgdli <L A.) 
Halil Orhan Ergüder 
Ömer Ferruh İlter 
Mehmet Cavit Kavak 
Aytdkin Kotil 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Mehmet Moğulltay 
Hüsnü Okçuoğlu 
İsmail Hakkı Önali 
İbrahim Özdemir 
Mustafa Sarıgül 
Gün'eiş Taner 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Timiai 
Sudi Türel 
Reşit Ülker 
Naınılk Kemal Zeybek 

İZMÜRİ 
Veli Aksoy 
Türkân Aklyol 
K. Kemal Anad'öi 
Işın Çelebi) 
Ahmet Ersin 
Erdaü inönü1 

Kemaıl Karhan 
BLr(ge(nı Keleş 
Fuat Kılcı 
Işılay Saygın 
Ramız Sevinç 

KAHRAMANMARAŞ 
Atiılıla Imamoğlu 
Ali Şahin 
Ali Topçuoğlu 
Ahmet Uncu 

KARS 
Kerem Glüne$ 

KAYSERİ 
M. İrfanı Başyazıcıoğlu 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Seyit Halil Özsoy 
Mustafa Şahin 

KIRKLARELİ 
Cemal Özbölen 

KOCAELİ 
AbdiüllhaKm Araspşjk. V.) 
Bültent Atasayan 
Ömer Türkçakal 

KONYA 
Mehmet Keçeciler 
Vefa Tanır, 

KÜTAHYA 
H. Caivit Erdemir 

MALATYA 
İbrahim Aksoy 
Metin Bmiroğlu 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Önol Şalkar 

Gürbüas Şakranlıt 
Melhmet Yenişehirlioğlu 

'MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Abdül'vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Tufan Doğu 
Latif Sakıcıı 

MUŞ 
Mehdlin Işık 
Erkan, Kematoğlu 
Mehmet Emin Seydagil 

İNEVŞEHİR 
Cemal Seymen 

ENIÎGDB 
Dbğanı Baran 
Hayda» Özalp 

ORDU 
Gürbüz Yılmaz 

SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Yalçın Koçak 
Ahmet Nleidim 

SAMSUN 
Kemali Alkkaya 
İliyas Afctaış (Bşk. V.) 
Cemal Alişaın, 
Mehmet Aydın 
İrfan Demiralp 
Nafiz Kurt (t. A.) 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Idris Arıkan 
Kemal Birlik 
Zeiki Çelifcec 
Kudlbettkı Hamidiı 

SİNOP 
Özer Gürbüz 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ekrem Kangal 
M. Mükerröm Taşçııoğlu 
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ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Olamam Doğan 
Bahri Karakeçili 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
BniJs Tütüncü 

TOKAT 
Kâzım Özev 
Talat Sargın 
Kenan Süzer 
Mehmet! Zeki Uzun 
Erkan Yülksiel 

TRABZON 
Avraj Akkan 
Necmettin Kanaduman 
Hayrettin Kuırıbatli 

TUNCELİ 
Orhan Veli Yıldırım 

UŞAK 
Mümtazı Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
İhsan Bedirhanıoğlu 
Reşit Çetk' 

YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran: 
Ali ŞakiiP Elrgin 
Luıtfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGUIJDAK 
Şinasi Altııner 
Pertev Aşçıoğlu 
Ömer Baruitçü 
Tevf ile Ertüzüm 
Ömer Farulkı Macun 
Güneş Müfitüoğlu 
Mustafa Tınaz Tiıtiz.(B.) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

40 İNCİ BİRLEŞİM 

23 . 3 . 1988 Çarşamba 

Saat: 15.00 

II 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNOEMDE YER ALACAK 
ÎŞLER 

3 
SECÎM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Konya Milletvekili Ömer Şeker 
ve 32 arkadaşının, uygulanan tarım po
litikası ile fukaralığa, issizliğe ve çare 
sizliğe itildiği iddia olunan Türk köylü 
sünü bu durumdan kurtarmak için alın 
ması gerekli tedbirleri tespit etmek ama 
çayla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/12) 

2. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş 
ve 39 arkadaşının, yüksek faizin ekono
mik, mali ve toplumsal etkileri konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/13) 

3. — Kars Milletvekili Mahmut Alm
ak ve 12 arkadaşının, tutuklu ve hüküm
lülere cezaevlerinde yapıldığı iddia olunan 
haksız ve insanlık dışı uygulamalar ko

nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/14) 

4. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler ve 33 arkadaşının, ülkemizin sa
hip olduğu çevre değerlerini korumak ve 
mevcut çevre sorunlarını gidermek için 
gerekli tedbirleri tespit etmek ve bir çev
re politikası oluşturmak amacıyla Ana
yasamın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

5. — 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. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet. 
Selvi ve 44 arkadaşının, kamu iktisadî te
şebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/17) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskinin, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla ya 
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 
ilişkin MM Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3) 



2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, işçi, memur ve emekliler ile 
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver^in, hayali ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan 'bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

4. — Balıkesir Milletvekili t. önder 
Kırü'nm, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin MliM Savunma Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
durrezak Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan 
edilen illerde ateşli «ilah ruhsatı almak 
için yapılan müracaatlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) 

6. — Denizli Milletvekili Adnan Kes-
kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) 

7. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T. Q Ziraat 
Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/77) (1) 

8. — İstanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir. 

9. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne
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) 

10. — 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) 

11. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, 3392 sayılı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/22) 

12. — 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) 

13. — 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) 

14. — İzmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 ta
rihli nüshasında yeralan Devlet Bakam 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu edi
len olaya ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/25) 

15. — İstanbul Milletvekili Yüksel 
Çengel'in TELETAŞ'da PTT'ye ait oldu-
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ğu belirtilen % 40 hissenin bir kısmının 
özelleştirilmesinde izlenecek yöntem© iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/26) 

16. — 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) 

17. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve kumar
haneleri cazip halden çıkarmak için ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/28) 

18. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman Ser
gisinin Londra'daki açılışının Başbakanı 
temsilen eşi Semra özal tarafından yapı
lacağı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/29) 

19. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin' 
in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek is
teyip de sakıncalı görüldükleri için pasa
port verilmeyen vatandaşlarımıza ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/30) 

20. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, İller Bankası 16 ncı Böl-
ge Müdürünün bir müteahhide fazla 
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31) 

21. — 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) 

22. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, belediye kurulması için istemde 

bulunan yerleşim birimlerine ve bu istem
lerin değerlendirilmesinde hangi ölçüle
rin esas alındığına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33) 

23. — Tekirdağ (Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, pancar üreticilerine yapılacak 
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34) 

24. — 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) 

25£ — îçel Milletvekili M. Istemihan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirilmesine 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/37) 

26. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/38) 

27. — Kocaeli 'Milletvekili Alaettio 
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

28. — 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) 

29. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman' 
in, Çorum ili Alaca İlçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 



30. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum ili Sungurlu İlçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet 
tfâkanından sözlü soru önergesi (6/42) 

311. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
fain'in, Çorum iline bagU bazı köylerin 
sınır İhtilafı nedeniyle odunsuz kaldığı 
iddiasına ilişkin içişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43) ' 

32. — 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) 

33. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, halen görevde bulunan 
valilere üiş'kin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/45) 

34. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli iline bağlı bazı 
Iköy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olay
ların sorumlularına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/46) 

35. — Antalya Milletvekili Hasan 
NamaTın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yap
tırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

36̂  — Çorum (Milletvekili Rıza IIı-
man'ın, Çorum ili Ortaköy İlçesi Yay-
lacık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

37. — HaJtay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin, ABD ile yapılan Savunma ve 
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Ekonomik işbirliği Anılaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

38. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

39. — 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) 

40. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzincan Hine 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) 

41. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, sıkıyönetim mahkemelerinde yar
gılanan sanıklara, 1402 sayılı Yasaya gö
re verildiği iddia olunan ek cezaya iliş
kin Adaljet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/55) 

42. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Vakıflar Bankasının Karabük 
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar
larına 28.11.1987 Cumartesi günü cami
lere ve köylere yardım adı altında öde
melerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 
Devlet Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/56) 

43 H — 'Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Altmkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kalan arazilerin istimlak bedellerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındır
lık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/58) 

44. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Afyon iline bağlı kaç köyde iç-



me suyu bulunmadığına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/59) 

45. — Samsun Milletvekili AH Eser' 
in, birinci özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 

46. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, bakanlar için satın alınan veya kira
lanan lojmanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/61) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 

1. — Bazı Suç Failleri Hakkında 
Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/405) (S. Sayısı : 33) (Dağıtma tarihi : 
18.3.1988) 

2. — Sivas Milletvekili Mükerrem 
Taşçıoğlu ve 3 Arkadaşının, 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Kanunun, 2820 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun ve 2972 
«ayılı Mahallî İdareler ilje Mahalle Muh
tarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Anayasa ve İçişleri komisyonları rapor
ları (2/31) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tari
hi : 16.3.1988) 

X 3. — Eğitim, Gençlik ve Spor ve 
Sağlık Hizmetleri Vergisinin İhdası ile 
3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi 
(Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar 
Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Finansman 
Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanu
nu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 

5 — 

Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu
lü Hakkında Kanun ve 492 Sayılı Harç
lar Kanununda Değişiklikler Yapılması 
ve Bu Kanunlara Bazı Hükümler Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/395) (S. 
Sayısı : 19) (Dağıtma tarihi : 29.2.1988) 

4. — 5.8.1971 »Tarihli ve 1467 Sayılı 
Harp Akademileri Kanununun 5 inci Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (1/400) (S. Sayısı : 20) (Dağıtma 
tarih : 7.3.1988) 

5. — 5434 Sayılı T.C. Emekli San
dığı Kanununa Altı Ek Madde ile İki 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
18.6.1987 Tarih ve 3390 Sayılı Kanun 
ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gere
ğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezke
resi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/1) (S. Sayısı : 21) (Dağıtma tari
hi : 9.3.1988) 

6. — 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) 

7. — 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) 

8. — Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/396) (S. Sayısı : 
26) (Dağıtma tarihi : 14.3.1988) 

X 9. — Türkiye Cumhuriyeti ile Po
lonya Halik Cumhuriyeti Arasında Kon-



solosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve" Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/373) (8^ Sayısı : 27) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1988) 

10. — Olağanüstü Hal Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve içişleri Komisyonu Raporu 
(1/399) (S. Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1988) 

11. — Adıyaman ili Sattrisat ilçesinin 
Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Ra
poru (1/350) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma 
tarihi : 18.3.1988) 

12. — Gaziantep Milletvekili Mehmet 
Akdemir ve 8 Arkadaşının, 4.11.1981 Ta
rih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanu
nu ile 17.11.1983 Tarih ve 2955 Sayılı 

Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Milli Eğitim Komis
yonu Raporu (2/7) (S. Sayısı : 31) (Da
ğıtma tarihi : 18.3.1988) 

13. — istanbul Milletvekili Avni Ak-
yol'un, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanu
nunun Geçici 8 inci Maddesinin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Gü
müşhane Milletvekili Ülkü Güney ve 5 
Arkadaşının, 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanununun Geçici 8 inci Maddesine' Bir 
Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
(2/32, 2/1) (S, Sayısı : 32) (Dağıtma ta
rihi : 18.3.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir., 

• • 


