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I. — GEÇEN TUTANAK OZETI 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açılarak üç oturum yaptı. 

Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz, Fi
listin Ulusal Konseyince Bağımsız Filistin 
Devleti'nin ilanı ve Türkiye'nin resmen 
tanıması konusunda Genel Kurula bilgi 
verdi; DYP Grubu adına Zonguldak Mil
letvekili Koksal Toptan, SHP Grubu adı
na İstanbul Milletvekili İsmail Cem ve 
ANAP Grubu adına da Amasya Millet
vekili İsmet Özarslan aynı konuda görüş
lerini açıkladılar. 

Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'-
in, Türk dış politikası ve Dışişleri Bakan
lığı bünyesinde yapılmış olduğu ileri sü
rülen yolsuzluklar hakkında Dışişleri Ba
kanının Plan ve Bütçe Komisyonundaki 
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açıklamalarına ilişkin gündem dışı konuş
masına Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz 
ve, 

Afyon Milletvekili Baki Durmaz'm, 
konut yapı kooperatiflerinin içinde bulun
dukları durum, konut kredilerinin yeter
siz kalışı ve Toplu Konut Fonundaki dar
boğazlar konusundaki gündem dışı konuş
masına da Devlet Bakanı Adnan Kah
veci, 

Cevap verdiler. 
Kars Milletvekili Mahmut Almak, 

Kars İli üreticisinin ihtiyaçları, banka ve 
kooperatife olan borçlarının ertelenmesi ve 
yeni kredi açılması konusunda gündem dı
şı bir konuşma yaptı. 

Ulaştırma Bakanlığı ilgili kuruluşu 
Denizcilik Bankası T.A.Ş. Genel Müdür-
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lüğü ile, Kültür ve Turizm Bakanlığının 
ilgili kuruluşu Türkiye Cumhuriyeti Tu
rizm Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünün 
Başbakanlıkla ilgilendirilmesinin uygun 
•görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi Genel Kurulun bilgisine 
•sunuldu. 

Anayasa ve Millî Eğitim Komisyon
larında açık bulunan üyeliklere, grupların
ca gösterilen adaylar seçildiler. 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılma
sı ve Bu Kanuna Bir Ek ve Üç Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarı
sının (1/509, 2/40, 2/45, 2/49, 2/82, 2/98) 
(S. Sayısı : 125) kabul edildiği ve kanun
laştığı açıklandı. 

17 Kasım 1988 Perşembe günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 
19.20'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

E. Yıldırım Avcı 

Kâtip Uye 
Kırklareli 

Cemal Ozbilen 

Kâtip Üye 
Edirne 

İsmail Üğaul 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

17 . 11 . 1988 Perşembe 

Teklifler 
1. — Konya Milletvekilleri Ömer Şe

ker ve Vefa Tanır'm, Konya İline Bağlı 
Akşehir İlçesinde Akşehir Adıyla Bir İl 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi 
(2/120) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komis-
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Atilla İmamoğlu'nun, 7.5.1987 Tarihli ve 
3359 Numaralı Sağlık Hizmetleri Temel 
Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi (2/121) (Sağlık ve 
Sosyal İşler; Plan ve Bütçe komisyonları
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.11.1988) 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Ülkü Söylemezoğlu ve 3 arkadaşının, 

19.6.1987 Tarih ve 3392 sayılı 103 İlçe Ku
rulması Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/122) 
(İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 14.11.1988) 

Rapor 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
ve Sayıştay Başkanlığının 1987 Malî Yılı 
Kesinhesabına İlişkin Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Hesaplannı İnceleme Komis
yonu Raporu (5/40) (S. Sayısı : 94) (Da
ğıtma tarihi : 16.11.1988) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Bursa Milletvekili Abdulkadir 

Cenkçiler'in, koruma sahası olarak ilan 
249 — 
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edilen Fethiye ve Marmaris'te yapımları
na daha önce izin verilen tesislerin inşa
sının durdurulduğu iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/228) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 16.11.1988) 

Yazût Soru Önergesi 
1. — Adana Milletvekili Orhan Şen-

dağ'm, Adana İlinde askerî birliklere akar
yakıt ikmali yapan Petrol Ofisi bayilerine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/385) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.1988) 

Medis Araştırması Önergesi 

1. — Sivas Milletvekili Ekrem Kan
gal ve 33 arkadaşının, hayvancılığımızın 
içinde bulunduğu sorunları ve bu sorun
lara getirilecek çözüm yollarını tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/50) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 16.11.1988) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

• BAŞKAN : Bafkanvekili E. Yıldırım Avcı 
KÂTİP ÜYELER : Cemal Özbilen (Kırklareli), Mehmet Akarca (Samsun) 

—————— . 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekille
rinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle 
belirtmelerini rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 

A) GÜNDEM DIŞT KONUŞMALAR 
1.'— Samsun Milletvekili Cemal Alişan'-

m, artan ilaç fiyatlarına ilişkin gündem dışı ko
nuşman 

BAŞKAN — Samsun Milletvekili Sa
yın Cemal Alışan, ilaç fıyatlan hakkında 
söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Alişan. 
CEMAL ALIŞAN (Samsun) — Sa

yın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyele-
' ri; ilaç fıyatlan hakkında gündem dışı söz 

almış bulunuyorum. Bu vesileyle, hepini
zi saygıyla selamlıyorum. 

Bildiğiniz gibi, Tükiye'de son beş yıl 
zarfında ilaç fıyatlan korkunç bir hızla ar
tarak, vatandaşın alım gücünü kat kat aş
mıştır. Sosyal güvencesi olmayan vatan-
daşlanmız, artık ilaç alamaz hale gelmiş
lerdir. Gerçi, sosyal güvencesi olan vatan-

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı var
dır, görüşmelere başlıyoruz. 

Üç sayın üyenin gündem dışı söz ta
lebi vardır, sırayla söz vereceğim. 

daşlanmız da ilacın yüzde 20 veya yüzde 
10 paylannı ödeme zorluğu içinde, ecza
ne eczane dolaşmaktadırlar. 

Eczaneler sattığını yerine koymakta 
güçlük çekmekte, sık sık değişen fiyatlar 
ve etikeder yüzünden, eczacılanmız va
tandaşla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bil
hassa küçük yerlerde, eczanelerde veresi
yeler artmış, hatta ilaç parasını ödeyeme
yen kişilerin senet imzaladıktan da görül
meye başlamıştır. İlaç fiyatlarının bu ka
dar hızlı artışı kontrol altına alınmadığı 
takdirde, sosyal güvenlik kuruluşlannın 
bile ilaç fiyatlarının yüzde 80' ini ödeye
mez hale geleceklerini söylemek, herhal
de kehanet olmasa gerek. Zaten, mevcut 
iktidarın yanlış politikası yüzünden, has
tanelerden, hapishaneden kaçar gibi ka
çan vatandaşlar, canını eczaneye attığın-

IY. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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da, reçetedeki ilaç fiyatları elini yakmak
ta, hayat! önemi haiz ilaçlarını alamamak
ta, hatta eczacıya, "Reçetedeki ilaçların 
işe yarayanlarını veriniz" gibi tekliflerde 
bulunmaktadırlar. Oysa ki, doktor tara
fından yazılan reçete bir bütündür ve has
tanın sağlığa kavuşması açısından, bölün-
memelidir. 

İlaç fiyatlarındaki artış, enflasyon göz 
önüne alınsa bile, haklı olamaz. Yükselen 
enflâsyon, artan maliyetler, yapılan zam
ların en azından bir kısmını gerektiriyor 
olsa bile, ilacın sürekli pahalılanmasını gü
den yolun,doğru bir yanı olamaz. İlaç fi
yatlarındaki artış, enflasyon ve üretici fir
maların aşırı kazanma istekleri yanında, 
ilaç hammaddelerinde devlet desteği ve 
denetim olmayışındandır. Zaten, ilaç fiyat
larının da tespiti, üretici firmaların hazır
ladığı listeler üzerinden olmaktadır; Ba
kanlığa bunları sadece onaylama görevi 
düşmektedir. 

Aşağıda vereceğim bazı örnekler, ilaç 
fiyatlarının 1984 yılı ile bugünkü fiyatları 
arasındaki farkı ve döviz fiyatlarındaki ar
tış oranını sizlere gösterecektir. Uzun 
uzun örnekler vermek istemiyorum; yal
nız bir antibiyotiğin, mesela Alfasilin 500 
miligram tabletin 1984 yılındaki fiyatı 738 
lirayken, bugün 5 910 lira olmuştur. Bu 
ilacın, bu süre zarfındaki artış oranı yüz
de 700'dür. "Benexol" denilen vitamin 
ihtiva eden tablet halinde satılan ilaç 783 
liradan, bu süre zarfında 10 400 liraya gel
miştir; fiyat artış oranı yüzde 1 091'dir. 
Aspirin, 71 liradan 610 liraya gelmiştir; ar
tış oranı yüzde 760'dır. 

Oysa ki, döviz fiyatlarına bakacak 
olursak; döviz fiyatları da, o tarihte bir 
Amerikan Doları 337 lirayken, bugün 1 
740 lira, İsviçre Frangı 160 lirayken, bu
gün 1 190 lira, Alman Markı 131 lirayken, 
997 liraya çıkmıştır; yani döviz yüzde 600 
civarında değer olarak artmıştır. Döviz 

7 kat artarken, ilaç 10 kat artmıştır. Gör
düğünüz gibi, ilaç fiyatlarındaki artışın 
döviz artışıyla aynı oranda olmadığı ga
yet açıktır. 

Bunun yanı sıra, aynı ilaçlara farklı 
fiyatlar uygulandığı da görülmektedir. Ör
neğin, bir tansiyon ilacı, aynı formülü ih
tiva etmekle birlikte, bir firmanın üretti
ği ilacın bir tanesi 100 liraya satılırken, di
ğer firmanın ürettiği 177 liraya satılmak
tadır. O halde yapılması gereken işlerden 
birisi de, piyasadaki aynı formülü havi 
ilaçların sayısını azaltmaktır; fakat bu iş
lem ilaç fiyatlarının tespitiyle ilgili firma
ların hazırladığı listeler üzerinden değil, 
eskiden olduğu gibi, Bakanlık yetkililerin
ce yapılmalıdır. 

Üzerinde durulması gereken bir hu
sus da; bizdeki ilaç fiyatlarının Avrupa'-
ran ucuz olduğu konusudur. Böyle bir şey 
olmamakla birlikte, şunu da belirtmek is
terim ki, bizdeki vatandaşın sağlık yönün
den güvencesiyle, Avrupa'daki vatandaş
ların sağlık yönünden güvencesi farklıdır. 
Hatta, bizdeki vatandaşların büyük bir 
kısmı, bu yönden güvenceye sahip değil
dir; hastane, doktor ve ilaca verilecek olan 
parayı, kendi imkânlarıyla sağlamak zo
rundadırlar. 

Olaya bir başka açıdan bakacak olur
sak; Türkiye'deki ilaç fiyatlarına ayda yüz
de 9,5 gibi zam yapan ilaç firmaları, kâr 
oranlarının yüzde 25 ila 20 olduğunu id
dia etmekle birlikte, devlet ihalelerinde na
sıl oluyor da yüzde 62 gibi bir rakam kı
rabiliyorlar? Bu da göstermektedir ki, ilaç, 
maliyetinin çok üzerinde bir fiyatla satıl
maktadır. Bu sebepten, firmaların reklam 
ve buna benzer giderleri de vatandaşın sır
tına vurulmaktadır. 

Bize göre, insan sağlığı her şeyin üs
tünde olmalıdır. Bir toplumun sosyal, eko
nomik ve kültürel yönden kalkınması, 
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sağlıklı olmasıyla mümkündür. Anayasa
mız, *'Devlet, herkesin hayatını, beden ve 
ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak
la görevlidir'' der. İlacı sosyal bir araç ola
rak görüyorsak, devlet, ilacın her zaman 
bulunabilir, kaliteli ve ucuz olmasını sağ
lamak zorundadır; yani önplanda, ilacı tü
keten kesimin çıkarlarının savunulması ge
rekmektedir. 

Bugün, vatandaş, 1984 yılından bu 
yana uygulanan yanlış politika yüzünden, 
ilacını alamaz hale gelmiştir. Belki, dün 
de ilaç konusunda şikâyetler vardı; ama, 
bu iktidar devrinde ilaç fiyatlarında olan 
şikâyet hiçbir dönemde görülmemiştir. İn
san sağlığının en önemli unsuru olan ilaç 
üzerinde spekülasyon yapılması, hangi 
vicdana sığar? İlaç, bugün hastadır ve yet
kililere sesleniyoruz : Önce ilaca sağlık, 
sonra sağlığa ilaç. 

Hepinize saygılar sunarım. (DYP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Alışan. 

2. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'-
in, Türkiye Elektrik Kurumunun Denizli II Mü
dürlüğündeki uygulamalar ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakantntn tutumuna ili/kin gündem dışı ko
nuşması ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fah
rettin Kurt'un cevabı 

BAŞKAN — Türkiye Elektrik Kuru
munun Denizli İl Müdürlüğündeki uygu
lamalar ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanının tutumu hakkında, Denizli Millet
vekili Sayın Adnan Keskin; buyurun efen
dim. (SHP sıralarından alkışlar) 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; toplumu
muzun büyük çalkantılar geçirdiği süreç
lere girişinde,'kamu görevlilerinin yetki
lerini ve kamu gücünü, yasaların çizdiği 
sınırları aşarak siyasal amaçlarla kullan
maları, siyasal iktidarların bu tür kamu 

görevlilerini kayırıp koruyarak, yasalarda 
öngörülen prosedürleri çalıştırmaması et
ken olmuştur. 

Dile getirdiğimiz uygulamanın, son 
yıllarda sayısız örnekleri yaşanıyor. Bugün 
huzurlarınıza, devlet yaşamımızın kara le
kesi, siyasal iktidarın alınkiri olan bir olayı 
getireceğim. 

Denizli TEK İşletme Müdürlüğün
de, siyasal iktidara sırtını dayayarak terör 
estiren İl Müdürü Mustafa Korkmaz'm 
uygulamalarından ve bu kişiye arka çıkan 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının yak
laşımından söz edeceğim. 

Denizli TEK İl Müdürlüğünde İl 
Müdürü tarafından estirilen terör sonu
cu, bir kısım personel, baskılara dayana
mayarak istifa etmiştir; kurumda kalan
lar ise, yasa dışı işlemlerle kurumdan 
uzaklaştırılıp, sürgün edilmektedirler. Bu 
konuda yapılan tüm şikâyetler, uyanlar 
olumlu bir sonuç vermemekte, müfettiş 
raporları rafa kaldırılarak, seyirci kalın
maktadır. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı, 
partisine mensup kişilerin isteklerini ye
rine getirebilmek için, başıbozukluğu, ka
nunsuzluğu yöneticilik sayan kişinin de
rebeyliğini sürdürmesine destek ol
maktadır. 

Denizli TEK İl Müdürlüğünü yapan 
Mustafa Korkmaz, askere gitmeden ön
ce, Köy Elektrifikasyonu Müdürlüğünde 
çalışmaktadır. Askerlik öncesi görev süre
since, işiyle ilgilenmeyip, bir siyasî parti
nin militanlığını yapmıştır. Askerlik dönü
şü, kuruma geri dönme isteği gündeme 
geldiğinde, Köy Elektrifikasyonu 6 ncı 
Bölge Müdürlüğü, 10.12.1981, 19.1.1982 ta
rihli yazılarıyla, bu şahsın geçmiş çalışma 
döneminde verimli olmadığını, partizan
lık yaptığını belirterek, kurumda iş veril
memesini Genel Müdürlüğe bildirmiştir. 
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Sözü edilen iki yazıya rağmen, Mus
tafa Korkmaz 1982 yılında Aydın İl İşlet
me Müdürlüğünde göreve başlatılmıştır. 
Çok kısa bir süre sonra işyerinde olaylar 
çıkarıp, amirlerini tehdit etmeye başlamış
tır. Hakkında yapılan soruşturma sonun
da düzenlenen müfettiş raporu gereğince, 
1984 yılında disiplin kurulu tarafından, 
ilerlemenin kısa süreli durdurulması ce
zası verilmiştir. 

Hakkındaki olumsuz müfettiş rapor
larına, disiplin kurulu kararına rağmen, 
Mustafa Korkmaz, 1986 yılında, kadrosu 
başmühendisliğe dönüştürülüp, bu unvan 
ile Denizli İl İşletme Müdürlüğüne atan
mıştır. Denizli'de göreve başlamasından 
kısa süre sonra yapılan şikâyet sonucu yü
rütülen soruşturmada, işletme araçları için 
alınan yedek parçaların satın alınmasın
da suiistimal yaptığı saptanmıştır. Bu ey
leminden ötürü de, uyarma cezasıyla ce
zalandırılmıştır. 

17.7.1987 tarihli soruşturma raporun
da ise, bu şahsın, personele karşı kaba ve 
sert davrandığı, tehdit ettiği, telefon kul
lanımında usulsüzlükler yaptığı, işletme
nin dahilî telefonlarına gizli dinleme sis
temi yaptırdığı, personelin tepkisine, iş ve
riminin düşmesine neden olduğu, Genel 
Müdürlüğün prensip kararma uymadığı
nın saptandığı; bu nedenle de kınama ce
zasıyla cezalandırılıp, il müdürlüğü göre
vinden alınması gerektiği belirtilmiştir. 

Yüksek disiplin kurulunun 17.11.1987 
tarih ve 870 sayılı toplantısında, Mustafa 
Korkmaz'ın kınama cezasıyla cezalandı
rılmasına, naklinin yapılması için Genel 
Müdürlüğe yazı yazılmasına karar veril
miştir. 

Genel Müdürlük 2.2.1988 tarihinde, 
Mustafa Korkmaz'ın Denizli İl İşletme 
Müdürlüğü görevinden alınıp, İzmir Mü
essese Müdürlüğü emrine atanmasına ka
rar vermiştir. İzmir Müessese Müdürlü

ğü, 19.2.1988 tarih ve 1695 sayılı yazı ile, 
yapılan atamanın durdurulmasını talep et
miştir. Genel Müdürlük, tayinin, yüksek 
disiplin kurulu kararıyla gerçekleştiğin
den, durdurulmasının olanak dışı olduğu
nu, 2.3.1988 günlü yazı ile müessese mü
dürlüğüne bildirmiştir. Genel Müdürlü
ğün yazısı, İzmir Müessese Müdürlüğü
ne 28.3.1988 gün ve 5547 numarayla kay
da geçmiştir. Genel Müdürlüğün yazısı
na rağmen, nakil işlemi hakkında mües
sese müdürlüğünce 5.4.1988 gününe ka
dar işlem yapılmayarak, ataması yapılan 
kişiye, 7.4.1988 tarihinden itibaren 20 gün 
izin verilmiştir. 

İzmir Müessese Müdürlüğü, TEK 
Genel Müdürlüğüne yazdığı 7.4.1988 ta
rih ve 2686 - 3500 sayılı yazısıyla, Musta
fa Korkmaz'ın tayinini, Genel Müdürlü
ğün telefon emriyle durdurduğunuzu be
lirtmiştir. TEK Genel Müdürlüğünün 
13.4.1988 tarih ve 4937 sayılı yazısıyla da, 
Mustafa Korkmaz'ın tayininin iptal edil
diği, İzmir Müessese Müdürlüğüne res
men bildirilmiştir. 

Ataması durdurulan Mustafa Kork
maz, usulsüzlük ve yolsuzluklarını daha 
hızlı biçimde sürdürmeye başlamıştır. Ya
pılan şikâyeti araştıran müfettişlerin dü
zenlediği 29.4.1988 tarih ve 45 No. lu ra
porda; İşletme Müdürü Mustafa Kork
maz'ın, personelin bir kısmını ezip baskı 
yaparken, bir kısmına da haksız çıkar sağ
ladığı, Acıpayam Belediyesi içme suyu 
pompasına, Acıpayam şehir şebekesini ya
pan Seçkinler Kollektif Şirketine usulsüz 
olarak 7 836 280 liralık enerji tesisi yap
tırdığı ve bedelini ödettirdiği; Acıpayam 
Belediyesine, abone yapmadan sekiz ay 
müddetle elektrik verdirerek, kurumu, 27 
milyon 313 bin liralık zarara uğrattığı be
lirtilmiştir. 

Raporun verilişinden bugüne değin 
yedi ay geçmiş olmasına rağmen, hırsızlı
ğı ve usulsüzlüğü korumayı kendilerine 
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ilke edinmiş olanların gayretleriyle, bu ra
por disiplin kurulunda bekletilmektedir. 
(ANAP sıralarından "Aaa" sesleri) 

MEHMET ÖZALP (Aydın) — Ya
lan söylüyorsun! 

ADNAN KESKİN (Devamla) — 
Rahatsız mı oldunuz?.. 

BAŞKAN — Adnan Bey!.. 
ADNAN KESKİN (Devamla) — 

Ben, raporların tarih ve numarasını veri
yorum, araştırılsın... (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Adnan Bey!.. 
ADNAN KESKİN (Devamla) — 

Okuyorum tarih ve numaraları; koruma
ya devam edin. 

BAŞKAN — Sayın Kesicin, süreniz 
dolmuştur, lütfen toparlayın efendim. 

ADNAN KESKİN (Devamla) — To
parlıyorum Sayın Başkanım. 

Yapılan soruşturmaların, verilen ra
porların bir işe yaramadığını saptayan 
Mustafa Korkmaz, yukarıda belirttiğimiz 
raporun düzenlenmesinden sonra da ba
şına buyruk davranışlarını sürdürmüştür. 
Yapılan bir başka ihbar sonucu tahkikat 
yapan müfettişler, 22.8.1988 tarih ve 22 sa
yılı bir başka soruşturma raporu düzen
lemişlerdir. Bu raporda da, Mustafa Kork
mazdın, personeli sözlü emirlerle sevk et
tiği, böylelikle, doğacak sorumluluktan 
kurtulmayı amaçladığı, bir kısım persone
le ise fazla mesai ödettirdiği, 1988 Mart 
ve Nisan aylarında 2 - 3 misli fazla mesai 
ödenmesine imkân sağladığının saptandığı 
vurgulanarak, hakkında, ilerlemenin kı
sa süreli durdurma cezası verilmesi talep 
edilmiştir. Sözü edilen rapor, 16.9.1988 ta
rihinde Genel Müdürlüğüne aktarılmıştır. 
Bu rapor da, görünmez eller tarafından 
hasıraltı edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, kendisini dere-
bey sanan, yasa dinlemeyen, başına buy
ruk hareket etmeyi alışkanlık haline geti

ren Mustafa Korkmaz' ı yüreklendirip, 
atamasını 'durduranlar, bu şahsı, yüz kı
zartıcı bazı tasarrufları yapmakla görev
lendirmişlerdir. 

Mustafa Korkmaz, Denizli TEK İş
letme Müdürlüğünde görev yapan memur 
ve işçilerin kıyımı ile meşguldür. 
19.10.1988 tarih ve 525 sayılı müfettiş ra
poru, bu utanç verici olayın öyküsü ve 
Mustafa Korkmaz'm yasa dışı eylemleriy
le doludur. 

Raporda, 17.7.1987 tarih ve 65 sayılı 
müfettiş raporunun gizli 8 ekinin Musta
fa Korkmaz tarafından ele geçirildiği, bu 
belgeleri kullanarak; 2 7' si tutanaklarda 
imzası bulunan olmak üzere, 35 persone
lin ifadesinin alındığı, ifadesi alınan kişi
lere Mustafa Korkmaz tarafından baskı 
yapılarak, başkalarını suçlamaya zorlan
dıkları, baskıyla, yetkisiz kişilerce alınan 
ifadelere dayanılarak, 91 kurum elemanı 
hakkında disiplin işlemi uygulandığı, ya
sal olmayan disiplin kurulu kararıyla se
kiz kişinin işine son verildiği, birçok per
sonelin görev yerlerinin değiştirildiği de
taylı biçimde anlatılmaktadır. 

Yine aynı raporda, Mustafa Kork
maz'm bir başka yere atanmasının yapıl
ması gerektiği belirtilmiştir. Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanının "Şimdilik 
bekletilsin" notunu üstünde taşıyan bu ra
por da, Genel Müdürlük arşivlerinde, iş
lem yapılacak günü beklemektedir. 

Kendisini yasalardan üstün gören, 
yolsuzluk yapan, işyerinin huzurunu bo
zan, iş verimini azaltan, devleti zarara so
kan, sahte işlemler yapan, zorbalıkla 
işçi - memur kıyımı yapan bir kişi, mü
dürlük koltuğunda tutulmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Keskin, süreniz 
doldu, lütfen bitiriniz. 

ADNAN KESKİN (Devamla) — To
parlıyorum Sayın Başkanım. 

Yolsuzluk, haksızlık yapan, zorbayı 
koruyan ve sayısı 10'u geçen resmî rapor-
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lan hiçe sayan kişi de, Cumhuriyet Hü
kümetinin bakanı olarak koltuğunu mu
hafaza etmektedir. 

Soruyorum şimdi Sayın Bakana : Ta
rih ve numaralarını verdiğim bu raporlar 
devletin arşivinde var mıdır? Varsa, bu ka
dar yolsuzluğu, usulsüzlüğü raporlarla 
saptanmış olan kişi hakkında, niçin bugü
ne kadar işlem yapmadınız? Raporları ge
çersiz sayıyorsanız, devletin kadrolarında 
bu müfettişleri niçin durdurmaktasınız? 
Niçin, devlet kasasından bu insanlara para 
ödettirmektesiniz? 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Keskin. 

Hükümet adına cevap vermek üzere, 
Enerji ve Tabi! Kaynaklar Bakanı Sayın 
Kurt, buyurun efendim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR 
BAKANI FAHRETTİN KURT (Trab
zon) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Denizli Milletvekili Sayın Adnan Keskin'-
in, huzurlarınızda, Denizli TEK İl Mü
dürü hakkmdaki beyanadannın büyük bir 
kısmının gerçeklerle ilgisi olmadığını, hu
zurlarınızda, sözlerimin başında belirtmek 
istiyorum. 

Gerçeklerle ilişkisi olmadığının en 
önemli kanıtı, belgesi, müfettiş raporları
nın üzerinde "Gizli" ibaresi olmasına 
rağmen, bunların, yalnız ilgili kurum ge
nel müdürü ve işlem yapacak kişiler tara
fından bilinmesi gerekmesine rağmen, Sa
yın Adnan Keskin'in ellerine kadar uzan
mış olması, bu olayın, belirli mihraklar ta
rafından devamlı kışkırtıldığını ve... (SHP 
sıralarından gürültüler, ANAP sıraların
dan alkışlar) 

ADNAN KESKİN (Denizli) — İşte 
rapor, Sayın Bakan... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR 

BAKANI FAHRETTİN KURT (Devam
la) — Ve konunun çözümünü zorlaştırdı
ğını huzurlarınızda açıklamak isterim. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Ba
kın Sayın Bakan, rapor burada. 

KÂZIM ÖZEV (Tokat) — Olay var 
mı, yok mu?.. 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Rapor 
burada rapor, belirli mihrakı çıkar ortaya. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen ha
tibi dinleyelim, sözünü kesmeyelim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR 

BAKANI FAHRETTİN KURT (Devam
la) — Denizli TEK İl Müdürü hakkında
ki şikâyetler, ikinci aydan beri zaman za
man tarafımdan izlenmektedir. Ancak, 
burada idarenin tarafsızlığı, partizan idare 
yapılmaması için elimizden gelen gayreti 
yapmamıza rağmen ve bu uğurda görev 
almamıza rağmen, olayın çözümünü zor
laştıran, özellikle yöre SHP milletvekille
ri, bu olayı ideolojik kavgaya, orada çalı
şan işçileri kışkırtarak, amirle ters düşür
me boyutlarına kadar dönüştürmüş ve ola
yı çözümsüz hale getirmişlerdir. 

Bakanlığımın, konuyu yakından tet
kik etmekte ve Sayın Adnan Keskin'in söy
lediklerinin doğru olmadığını, bu hiziple
rin, sürtüşmelerin ideolojik kavga halin
de devam ettiğini beyan eder, hepinize 
saygılar sunarım. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Son olarak... 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Sa

yın Başkan, bir dakika efendim... 
BAŞKAN — Bir dakika Adnan Bey... 

Hiçbir söz hakkınız yok. 
ADNAN KESKİN (Denizli) — 

Efendim, bir dakika... 
BAŞKAN — Siz konuştunuz, Sayın 

Bakan cevap verdi. Hayır, burada soru, 
sual yok. 
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ADNAN KESKİN (Denizli) — 
Efendim, beni bir dinleyin, ondan sonra 
"Hayır" deyin. 

BAŞKAN — Hayır! Siz, başka bir 
sualiniz varsa, bunu yazılı veya sözlü so
ru halinde verirsiniz. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Sa
yın Başkan, beni dinlemediniz ki. 

BAŞKAN — Efendim, söyleyeceğiniz 
malum. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Şim
di, diyor ki, "işçileri kışkırtarak..." 

BAŞKAN — Aman efendim, lütfen... 
Şimdi, burada müzakere açmış değiliz Ad
nan Bey; cevap verdi size. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Sa
yı Bakan diyor ki, "işçileri kışkırtarak..." 
Sayın Başkan, sataşma var efendim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, sataş
ma yok, gayet yakmen takip ediyorum Ad
nan Bey. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Na
sıl "Hayır" Sayın Başkanım? "Elinde bir 
tek delil yok, kanıt yok, ideolojik yaklaşım
la işçileri kışkırtmıştır" diyor Sayın Ba
kan. Ben burada resmî raporları 
okuyorum. 

BAŞKAN — Sataşma nedir Adnan 
Bey? Ne söyledi size? 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Sa
yın Başkanım, ben işçileri kışkırtmadım. 

BAŞKAN — Sizin için, «'Adnan Bey 
işçileri kışkırtıyor" diye bir cümle 
geçmedi. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — 
Efendim, öyle söyledi. 

BAŞKAN — Hayır efendim, ben bu
rada, "Adnan Bey işçileri kışkırtıyor" di
ye bir söz duymadım. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Sa
yın Başkanım, öyle söyledi, getirtin za
bıtları... 

3. — Zonguldak Milletvekili Güneş MüJ-
tüoğlu'nun, SEKA grevinin son durumuna ilişkin 

gündem dtsı konuşması ve Devlet Bakam Adnan 
Kahvecinin cevabı 

BAŞKAN — Son olarak, Zonguldak 
Milletvekili Sayın Güneş Müftüoğlu, 
SEKA grevinin durumu hakkında, buyu
run. (DYP sıralarından alkışlar) 

ADNAN KESKİN (Denizli) — 
Efendim, ben ısrar ediyorum, zaptı getir
tin; böyle demagojik laflarla geçmez bu; 
resmî rapor elimde, isterse kendisine 
vereyim. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
"İşçileri kışkırtarak ideolojik çatışma 
yarattığını" söyledi. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Müf
tüoğlu. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zongul
dak) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 8 kâğıt fabrikası ile 3 satış deposun
da 6 Eylül 1988 günü başlayan ve devam 
etmekte olan kâğıt işçilerinin grevi hak
kında söz almış bulunuyorum; bu vesiley
le, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, 6 Eylül günü, 
tarafların sözleşme şartlarında anlaşama
maları nedeniyle, kâğıt işçileri, son çare 
olarak greve başvurmuşlar ve büyük bir 
bağlılık, inanç ve olgunlukla, zor şartlara 
rağmen, grevlerini sürdürmüşler ve sür
dürmektedirler. Bugüne dek süren bu 
grev, çeşitli çevrelerde ve özellikle de ikti
dar kanadında yeterli şekilde değerlendi
rilmemiş; iktidar, hiçbir şekilde olumlu 
yaklaşımda bulunmamıştır. Çeşitli baskı
lara maruz bırakıldığını düşünmek dahi 
istemediğimiz basın dahi, kendini direkt 
ilgilendiren bu greve yeterli yaklaşımda 
bulunamamaktadır. Sadece, muhalefet 
partileri, gerek grev mahallerine yapılan 
yasal ziyaretlerle el emeğine, alınterine 
olan saygılarını vurgulamışlar, gerekse 
Meclis kürsüsünden kâğıt işçilerinin so
runlarını dile getirmişlerdir. Ancak, 
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gerek bizim bu gayretlerimiz, gerek Selü
loz - İş Sendikası ve gerekse Türk - İş Kon
federasyonunun gayretleri, iktidarın bu 
greve yaklaşmasına, çare bulmasına, kâ
ğıt işçilerinin ekonomik, sosyal ve yasal so
runlarına eğilmesine yetmemiştir. Meclis 
kürsüsünden verilen yanıtlar yeterli değil
dir. Kâğıt fabrikalarının modernizasyonu, 
devri iktidarınızda yapılmamışsa, bunun 
günahını bir avuç kâğıt işçisine yükleme
nin anlamı yoktur. Net olarak beş yıl, do
laylı olarak sekiz yıldır süren iktidarınızın 
ihmalinin faturası, neden işçiye çıkarıl
maktadır? "Siz fazla ücret istemeyin, si
ze Toplu Konut Fonundan ev imkânı 
sağlayalım" demek, ne derece geçerlidir? 
Aslında, bu bir aldatmacadır, baştan sav
madır; zira, Toplu Konut Fonunda para
sal imkânlar tükenmiştir. Diğer taraftan, 
örneğin, Çaycuma Kâğıt Fabrikasındaki 
işçilerin, çok önceden halledildiği, için, 
böyle bir sorunları yoktur. Bu nedenle de, 
öneri, ciddiyetten uzak, uygulama imkâ
nı olmayan, uzlaşmaz tarafın işçi olduğu 
çabasına matuf boş bir tekliftir. 

Sayın milletvekilleri, Kamu İşveren
leri Sendikası, iktidarın güdümünde, eko
nomik göstergeleri bilerek gözardı eden, 
el emeğini, alınterini inkâr eden, sömü
ren, ciddiyetten uzak bir tutum içindedir; 
ciddiyetten gerçekten uzaktır. Bunu, şu
nun için söylüyorum : Kamu - Sen, grev 
öncesi 25 Ağustos 1988 tarihinde verdiği 
teklifte, ücrete yüzde 40, prime yüzde 15, 
gece zammına yüzde 30, vardiyaya yüzde 
100 zam önermişti. Aile zammı, taşıt yar
dımı, süt, yoğurt ve çocuk parası, yaka
cak, bayram ve izin parasından müteşek
kil 7 kaleme de ortalama 40 bin lira/ay 
zam önermiştir. Bakınız, bu zammın üc
rete yansıması aynen şöyledir : Brüt 
271 668 lira/ay, net 176 584 lira/aydır. Bu 
teklif, işçi sendikasınca yeterli görülme
miştir, görülmesi de mümkün değildir; zi
ra, enflasyonun bir yıllık ortalaması yüz

de 86,4'tür, ücret zammı ise yüzde 40'tır. 
Aşınmış ücrete verilen yüzde 40 zammın 
yeterli olması söylenebilir mi? Kaldı ki, 
1987 Ekim - 1988 Ekim arasında bir yıl
lık sürede, pirinç yüzde 192,3; kömür yüz
de 150, şeker yüzde 146, et yüzde 121, ek
mek ve sigara yüzde 100 fiyat artışı gös
termiştir. 

Diğer taraftan, 1989 Yılı Programı
nın 332 nci sayfasında, ücret artışının yıl
lık ortalama olarak yüzde 27, buna kar
şın fiyatlardaki artışın ise yüzde 72 düze
yinde gerçekleşeceğini kabul eden ve işçi
ye çok az ücret verildiğini yazılı olarak iti
raf eden, ikrar eden İktidannız değil 
midir? ;x . y f 

Tüm bu gerçekler ortada dururken, 
Kamu İşverenleri Sendikası, grev sürer
ken, 24 - 25 - 26-Ekim 1988 tarihlerinde 
yeni bir teklif vermiştir: Geliniz, bu tekli
fi hep birlikte inceleyelim : Bu teklifte üc
ret zammı yüzde 40, prim yine yüzde 15, 
gece zammı yüzde 100'e inmiş, vardiya 
zammı yüzde 200'e çıkmış; aile, taşıt, süt, 
yoğurt, çocuk yardımı, eğitim yardımları 
yüzde 100 artırılmıştır. Bu artışlar yüksek 
gibi görünmekte ise de, aile zammı 611 li
radır, yüzde 100 artış 1 222 liradır; taşıt 
yardımı 6 500 liradır, yüzde 100 artış 13 
bin lira gibi çok düşük değerlerdir. 

Artırılmış da ne olmuştur?.. İşte so
nuç : Brüt 262 053 TL/ay, net 172 954 
TL/ay. Yani, ilk tekliften 4 bin lira daha 
az. Bu nedenle "ciddiyetsiz" diyorum. 

Yakacak, bayram ve izin parasının iş
çiyi kurtarması da mümkün değildir, 

Kamu İşverenleri Sendikasının bu 
yaklaşımı karşısında, ekim ayının son gün
lerinde mum alevi gibi bir anda parlayan 
umutlar yok olmuş, kâğıt işçileri grevle
rine ve kaderlerine terk edilmişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, bu rakamlarda 
iddialıyım. Bu rakamlar, gerçeğin tam ifa
desidir; zira ben, liderim, Başbakanım 
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Sayın Süleyman Demirci'in eserlerinden 
olan Çaycuma Kâğıt Fabrikasından, bu 
fabrikada zorunlu olarak grev yapan kâ
ğıt işçilerinin içinden geliyorum ve işte de
min rakamlarını verdiğim ve Kamu İşve
renleri Sendikasının yüzkarası olan tekli
fi yüksek vicdanlarınıza sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, bugün grevin 72 
nci günü; günlük 1,5 milyar lira zarar. Şu 
andaki toplam zarar, yaklaşık 108 - 110 
milyar lira. İşçinin, talebi ve miktarının tu
tarını takdirlerinize arz ediyorum. Ayrı
ca, kaybedilen işgünü, işin cabası... İşçi
nin, eşinin, çocuklarının duygularını dile 
getirmek istemiyorum. Çünkü, biliyorum 
ki, o işçi, fabrikayı kendi aile ocağı gibi 

.görmekte, kendi canı gibi korumaktadır. 
Ancak, yıllar önce tüttürülen o büyük ba
calar şu anda sönmüş durumdadır. Bu gi
dişle, kâğıt işçilerinin ailelerinin de ocağı 
neredeyse sönmüş duruma girecektir. 

ö t e yandan, diğer bir acı gerçek; bu 
grev kervanına özel sektördeki işyerlerinin 
de katılma ihtimalidir. Kamu sektöründe
ki grevi gören özel sektör, "Ben devletten 
zengin miyim?" diyerek, kapılarını işçi
lerin isteklerine kapatacaktır. Devlet, özel 
sektöre iyi Örnek olacağı yerde, kötü ör
nek olmak durumundadır. Bunu da, esefle 
karşıladığımızı vurgulamak istiyorum. 

f 
Sayın milletvekilleri, bu duruma bir 

çare bulunması gerektiği kanaatindeyim. 
Baştan beri sıralamak istediğim, belirtmek 
istediğim hususlar, bir muhalefet millet
vekilinin görev yapma bilincinin çok öte
sinde, içten( samimî ve yirmiüç yıldır il
çemde millî gelirimize katkısıyla, ilçemin 
sosyal ve ekonomik yaşantısına yaptığı kat
kıyla, gözbebeğim gibi baktığım, kıvanç 
duyduğum, gerçekleşmesinde, gerek mis
yon ve gerek aile olarak katkımızdan do
layı gurur duyduğum bir bacanın bir an
da sönmesi, söndürülmesi, soğutulması 

karşısında yetmişiki gündür şahsen duy
duğum acının ve bu acının sürüklediği 
mesuliyetin, sorumluluğun bir ifadesidir. 
Bu nedenlerle ve yüksek hoşgörünüze tek 
tek sığınarak, Bakanlar Kurulunun saygı
değer bazı üyelerine ve siz değerli millet
vekillerine iyiniyetli çağrılarda bulunmak 
istiyorum. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Sayın İmren Aykut, daha çok özel sektör 
işyerlerinde yetkili bir konfederasyonun 
bağıtladığı ve ilk yıl yüzde 170, ikinci yıl 
yüzde 100 ücret zammı öngören toplu iş 
sözleşmesi imza törenlerine, haklı olarak 
zevkle katılmakta, zevkle sözleşmeleri im
zalamaktadır. Bu sözleşmeleri biz de zevk
le izliyoruz. Ancak, Sayın Aykut, siz sa
dece özel sektörde çalışan işçilerin Çalış
ma Bakanı olmayınız, kamu sektöründe 
ve özellikle grevde olan işçilerin de Çalış
ma Bakanı olunuz ve onları da dü
şününüz. 

Zonguldak Hinin Bakam Sayın Tınaz 
Titiz; artık güneyde üstsüz kalmadı, üst
süzler ülkelerine döndüler. Bu nedenle siz, 
biraz da kuzeye geliniz, kuzeyde Giresun'
da Aksu'ya geliniz, Kastamonu'da Taş
köprü'ye geliniz, Zonguldak'da -ki, seçim 
bölgeniz- Çaycuma'ya geliniz, Kocaeli'ye 
geliniz, Balıkesir'e geliniz. Oralarda, 
uzakta, kuzeyde bir grev var; biraz da bu 
greve kulak veriniz. 

Siz Sayın Atasoy, siz Sayın Aşçıoğlu, 
siz Sayın Macun, Zonguldaklı hemşerile-
rimiz sizden gayret bekliyor; kırın şu ses
sizliği, kırın şu çemberi. Keza, Giresun
lu, Kastamonulu, Kocaelili, Balıkesirli, 
Afyonlu, Muğlalı, Mersinli sayın millet-
vekillerimiz, saygıdeğer üyeler; kâğıt işçi
leri gerçekten zor durumda, çoluk çocuk
larının ihtiyaçlarına cevap veremez du
rumdadır; kışın karından, soğuğundan, 
Kamu - Sen'in düşük zammından el
aman demektedirler. Geliniz, çağrımıza 
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kulak veriniz; bu greve bir güzel çare bu
lalım, alınterine, el emeğine karşılığını 
verelim. 

Saygılar sunuyorum. (DYP sıralarm-
. dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Müftüoğlu. 

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

BAŞKAN — Hükümet adına cevap 
vermek üzere, Sayın Kahveci; buyurun 
efendim. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; Zonguldak Milletvekili Sa
yın Güneş Mûftüoglu'nun, zannederim, 
iyiniyetle yaptığı SEKA grevi ile ilgili ko
nuşmasını dikkatle dinledim. SEKA işçi
leri hakkında beslediği iyiniyet duygula
rından dolayı kendisine ayrıca teşekkür et
mek isterim. 

Bundan iki hafta önce, bu kürsüde, 
SEKA'nın karşılaştığı zorluklan, içinde 
bulunduğu durumu, sade bir dille, bütün 
çıplaklığı ile, bütün yalınlığı ile izah etme
ye çalışmıştım. 

6 Eylülden beri grevde olan SEKA'
nın -o günkü konuşmamda ifade 
etmediğim- grevi ile ilgili bazı gelişmeler 
olmuştu, müsaadenizle onları da bugün 
size arz etmek isterim : SEKA grevinin 
başlatılmaması için, grevin ertelenmesi 
için bize basınımızdan çok büyük baskı
lar olmuştur. Böyle bir grevin Türk bası
nını yıkacağı, Türk basınına büyük zarar 
vereceği, basınımız tarafından ifade edil
miş ve grevin ertelenmesi için büyük bas
kılar yapılmıştır. 

Biz, Seydişehir gibi, grevden dolayı, 
o yılların rakamıyla 50 milyar liranın üze
rinde elektroliz fırınlarına zarar verilmiş 
bir durumda dahi bir grev ertelemedik; 
grev erteleme yetkimiz olduğu halde er

telemedik. Çünkü, biz, bu demokratik 
hakkın kullanılmasından yanayız. Seydi
şehir grevi gibi -ki, bu grev bu tesise çok 
büyük zarar vermiştir- millî servete zarar 
verdiği bir olayda dahi, grevi erteletme ci
hetine gitmedik. 

SEKA'da da aynı tavrımızı devam et
tirdik. Esasında çok büyük bir açmaz var
dı. Türk basını gerçekten çok büyük sıkın
tı ile karşı karşıya idi. Hatta, basınımızın 
bütün hışmını üzerime almak pahasına, 
Bakanlar Kurulunda, kâğıda gümrük mu
afiyeti verilmesiyle ilgili teklife karşı çık
tım; çünkü, geçen konuşmamda da ifade 
ettiğim gibi, SEKA'nın sorunu para soru
nudur. SEKA'nın, çalışanına çok daha 
yüksek ücretler verebilmesi bizim de ar
zumuzdur. Sadece muhalefet değil, ikti
dar milletvekilleri, her birimiz işçinin dos
tu olmak durumundayız ve mecburiyetin
deyiz; ama sorunları çözerken, kaynakla
rı nereden ve nasıl bulabileceğimizi de iyi 
hesap etmek zorundayız. 

Onun içindir ki, ithal gazete kâğıdı
na gümrük muafiyeti verilmesi konusuna, 
demin de söylediğim gibi, basınımızın hış
mını üzerime çekmek pahasına karşı çık
tım; çünkü, SEKA'nın kârı ne kadar yük
sek olursa -ki, SEKA sadece 1987 yılında 
çok cüzi bir kâr etti- çalışanına verebile
ceği para, modernizasyona harcayabilece
ği para çok daha yüksek olurdu. 

SEKA çalışanı gerçekten çok daha iyi 
ücretlere layıktır; ama bugünkü konjonk
türde, bir taraftan basınımızın durumu, 
bir taraftan kâğıt sektörümüzün teknolo
jisinin geriliği, SEKA'yı, çözülmesi nispe
ten zor bazı sorunlarla karşı karşıya getir
miştir. 

Bu sorunların çözümü, bir gecede ya
pılabilecek olsaydı zaten geçmişte yapıla
bilirdi; orta vadeli, hatta uzun vadeli bir 
çalışma gerektirmektedir. Bu çalışmayı, 
büyük bir görev bilinciyle, biz üstlendik; 
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çünkü niyetimiz sadece SEKA çalışanını 
bugün için kurtarmak değil, önümüzde
ki yıllarda da çok daha iyi duruma getir
mektir. 

SİNASİ ALTINER (Zonguldak) — 
Ne zaman kurtaracaksınız? 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Sayın milletve
killeri, demin de ifade ettiğim gibi, grev 
hakkının kullanılmasından yanayız. Bu 
konuda da, SEKA işçisi, demokratik hak
kını kullanarak greve gitmiştir; gönül ar
zu ederdi ki, greve gitmeseydi. Greve git
meseydi, kanaatimce, SEKA çok daha kısa 
zamanda eksiklerini tamamlar, çok daha 
kısa zamanda çalışanının arzu ettiği im
kânları sağlama fırsatına kavuşurdu. 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — 
Grevle kime, ne kadar kazandırdınız Sa
yın Bakan? 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Değerli millet
vekilleri, demin de ifade ettiğim gibi, 1987 
yılı haricinde SEKA'nm hiçbir kârlı yılı 
olmamıştır ve o yılda da kân çok cüzidir. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — 
İstediklerini verseydiniz, grev çoktan 
biterdi. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Bugün, İzmit 
Körfezini kirleten tesislerin başında 
SEKA gelmektedir. Siz, SEKA'nm, İzmit 
Körfezini kirletmeye devam etmesini mi 
tercih edersiniz? 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Ne alakası var işçi ücretleriyle bunun Sa
yın Bakan? 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — SEKA, bugün 
çevre arıtma tesislerini, biraz da borç pa
ra bularak yapmak mecburiyetindedir, 
ama elindeki bütün kaynakları başka 
amaçlar için kullanırsa çevre antma tesis
lerini ihmal etmek durumunda kalır. 

SEKA, elindeki bütün kaynakları başka 
amaçlar için kullanırsa, tesislerin modern-
leştirilmesini ertelemek zorunda kalır; bu 
da, uzun vadede, çalışanına zarar verir. 

SİNASİ ALTINER (Zonguldak) — 
İşçi ücretleriyle alakası yok. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Değerli millet
vekilleri, geçmiş yıllardaki politikayı bizim 
devam ettirmemiz mümkündür; yani gü
nü kurtarmak felsefesiyle, SEKA geri kal
mıştır. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Çok yanlış, bu kafayı değiştirin siz. Bu 
yanlıştan Özal da kurtaramaz kafasını. 
Yanlıştır; kim kirletti körfezi? 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Değerli arka
daşlar, bugün grevin sonuçlandınlması 
için Sayın Güneş Müftüoğlu'nun bahset
tiği Kamu - Sen'in girişimleriyle ilgili bazı 
eksik bilgiler vermiştir; onlan da huzuru
nuzda düzeltmek istiyorum : 

Konuşmalannda, Kamu - Sen'in 1 
yıllık yüzde 40 teklif ettiğini beyan etmiş
lerdir; Kamu - Sen'in teklifindeki yüzde 
40, bir yıllık değil, ilk 6 aylık içindir, ikinci 
6 aylık için de yüzde 34,57 teklif etmiş 
olup, bu durumda, halihazırda giydirilmiş 
aylık ortalama ücret olan 274 bin lira, ilk 
6 ayda yüzde 52'lik bir artışla 418 426'ya, 
ikinci 6 ayın sonunda da 527 662 liraya 
çıkıyor. Kamu - Sen'in, 24 - 25 Ekim ta
rihleri arasında yapılan görüşmede yaptı
ğı teklif budur ve bu kürsüde sadece bu
nun yansının ifade edildiğini, özellikle 
açıklamak isterim. 

ikinci olarak da, şu anda 115 419 olan 
net ücretler 6 ayın sonunda 172 954'e, 
ikinci 6 ayın sonunda da 223 111 liraya çık
maktadır; yani tam 2 misline çıkmaktadır. 

Bu düşüncelerle, tekrardan, özet ola
rak şunu ifade etmek isterim : Konunun 
demagojiye gelecek tarafı yoktur, konu 
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kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli de
ğerlendirilmesi gereken bir konudur. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Demagojiyi sen yapıyorsun. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Sadece işçi dos
tu edebiyatı ile bunun çözülemeyeceğini 
naçizane ifade etmek isterim. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
İşçi ücretlerinin çevre kirliliği ile ne ala
kası var? (DYP sıralarından gürültüler) 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Hepinize say
gılarımı arz ederim. (DYP sıralarından 
gürültüler) 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Fevkalade mantıksız bir konuşma yaptı
nız. Ne iyi işçi arkadaşlanmız var, sizi 
dövmüyorlar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Gündeme geçiyoruz. 

B) ÖNERİLER 

a) Siyasî Parti Grubu Önerileri. 

1. — Bağtmstz Filistin Devleti kuruluşu
nun kutlanmasına ilişkin siyasi parti grup baskan-
veküumnm müşterek önergesi 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" 
kısmında, dünkü birleşimde yapılan gün
dem dışı konuşmaların ışığı altında, siya
sî parti gruplarının müştereken verdikle
ri bir önerge vardır; okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki metnin Yüce Meclisteki si
yasî partilerin ortak dileği olarak Filistin 
Ulusal Konseyine iletilmesini değerlendir
menize sunuyoruz. 

Anavatan Partisi Grubu 
Başkanvekilleri 

Haydar Özalp Abdülkadir Aksu 

SHP Grubu Başkanvekilleri 
Hikmet Çetin Onur Kumbaracıbaşl 

DYP Grubu Başkanvekilleri 
Koksal Toptan Vefa Tanır 

Tarihten kaynaklanmış kardeşlik ^ağ
larıyla her zaman umudunu ve acısını 
paylaştığımız Filistin halkının gerçekleş
tirdiği Bağımsız Filistin Devletini kutlarız. 

Ortadoğu'nun işgallerden, terörden 
ve savaştan kurtarılacağı günlerin bu 
önemli adımına ve aynı doğrultudaki tüm 
barışçı girişimlerinize başarılar dileriz. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Başkanlığımızca, gere
ken yerine getirilecektir. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, 
MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 
33 arkadaşmtn, hayvancdtğvntztn içinde bulun
duğu sorunları ve bu sorunlara getirilecek çözüm 
yollarım tespit etmek amacıyla Meclis araştırması 
açumastna ilişkin önergesi (10/50) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması 
önergesi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Bitkisel ve hayvansal üretim, tarım iş
letmelerinde, organik bağlarla kaynaşarak 
tarımsal çalışmayı oluşturur. Batı ülkele
rinde çiftçi gelirlerinin yüzde 70 kadarı 
hayvansal üretimden, yüzde 30 kadarı da 
bitkisel üretimden elde edilmektedir. 
Türkiye'de tarımsal üretimde hayvancılı
ğın payı yüzde 35 dolayındadır. 

Türkiye'de hayvancılığın geliştirilme
sinde devlete büyük görevler düşmektedir. 
Gelip geçen hükümetlere göre değişme
yen, devletin kalıcı ve temel bir politikası 
olmalıdır. 

Hiç kuşkusuz, hayvancılık sadece 
devletin desteği ile ayakta durmaz. Üre
ticilerin bilinçlenmesi ve kendi arala-
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rında örgütlenerek haklarını savunmala
rı da gerekmektedir. Bunun da tek çıkar 
yolu, daha fazla gecikmeden "Hayvancı
lık Birlikleri" nin ve buna bağlı olarak, fe
derasyonların ve kooperatiflerin kurul
masıdır. 

Hayvancılık Türkiye'de son yıllarda 
ciddf bir krize girmiştir. Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığında "Reorganizasyon" 
adı altında oluşturulan yeni yapılaşmada, 
bakanlık bünyesinde bulunan ve hayvan
cılığın her safhasında önemli görevler üs
lenen bütün birimler bir çırpıda kaldırıl
mıştır. Cumhuriyet döneminde kazanılan 
bütün deneyim ve birikimler yok farzedil-
miştir. 

Ülkemizde hayvancılığın en temel so
runu bir hayvancılık envanterinin bulun
mayışıdır.. Sözü edilen envanter; şu anda 
yetiştirilmekte olan hayvanların tür ve ırk 
olarak sayılarını, ırk özelliklerini, yetişti
rilme, beslenme, ürün elde etme ve işle
me, pazarlama, tüketiciye ulaşma biçim
lerini içermelidir. 

Diğer taraftan hayvan varlığımız olan 
sığırcılık, koyun ve keçi yetiştiriciliği ve ta
vukçulukta önemli sorunlar vardır. 

Türkiye sığırcılığının önemli bir 
problemi hayvanlann verim düşüklüğü, 
buna bağlı olarak da sayılarının yüksek
liğidir. 

Bugün Türkiye'de kültür ırkı sığırları 
saf olarak yetiştirebilecek bilgi, barınak, 
yem, hijyen, veteriner hizmetleri sağlama 
ve pazarlama koşullarına sahip işletme sa
yısı son derece sınırlıdır. Bu nedenle, özel
likle tanmda entansifleşme eğiliminde ya 
da zorunluğunda olan bölgelerimiz için, 
gerek yüksek uyum nitelikleri, gerek yö
rece yüksek verimleri göz önünde bulun
durulacak melez materyal tavsiye edilmek
tedir. 

Melez sığır populasyonu oluşturma
nın en etkili ve ucuz yolu, etkin bir yapay 

tohumlama organizasyonundan geçer. 
Hal böyleyken, halen Hükümetin uy

guladığı gebe düve ithalatının bilimsel 
yönden hiçbir tutarlılığı yoktur. Sığır ye
tiştiriciliği ve ıslahında ülkemiz koşulları
na uymayan pahalı ve riskli bir yol seçil
miştir. 

Erken kuzu kesimi de en büyük so
rundur. 16 - 18 Kg. canlı ağırlıkta satılan 
bu kuzulardan 7 - 9 Kg. karkas elde edil
mektedir. Halbuki bu hayvanların uygun 
bir beslenme döneminden sonra, 35 -40 
Kg. canlı ağırlığa ulaşması ve 18 - 20 Kg. 
karkas elde edilmesi mümkündür. 

Koyunlarımızın, et, süt ve yapağı yö
nünden verimini artırmak için mevcut 
hayvanların bir program dahilinde selek-
siyon ve melezleme ile verimlerini artır
mak mümkündür. Bu amaçla ingiltere, 
Fransa ve Almanya'dan damızlık ithal 
edilmiştir. Ne yazık ki, büyük paralar ve
rilerek getirilen bu hayvanların yanlış bir 
plan ve programlama sonucunda büyük 
bir kısmı telef olmuştur. Kalanlar da, ye
terli bir araştırma yapılmadan üreticiye 
dağıtılmıştır. 

Tiftik keçisi için durum daha da 
önemlidir. Bilindiği üzere, tiftik keçisinin 
anavatanı Anadolu'dur. Yüzyıllardır bu 
bölgelerde yetiştirilen tiftik keçileri, yakın 
bir geçmişte ABD, Güney Afrika ve Avust
ralya'ya götürülmüştür. Şu anda ABD ve 
Güney Afrika dünya tiftik üretimi ticare
tinin büyük bölümünü elinde bulundur
maktadır. Şu anda tiftik keçisi varlığımız 
yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. 

Ülkemiz tavukçuluk sektörünün ge
lişmesinde, yurt dışından getirilen yumur
tacı ve etçi hibritlerin önemli rolü olmuş
tur. Bu sistem hem pahalı ve hem de dö
vize gereksinmesi olan bir üretim şeklidir. 
Onun için uzun vadede hibrit civciv elde 
edilebilecek yerli ebeveyn ve büyük ebe
veyn hatların elde edilmesine, çalışmak 
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en doğru yol olarak gözükmektedir. Hal 
böyleyken son günlerde damızlık gereksin
mesinin tamamen dışa bağımlı olarak sür
dürülmesinin en doğru yol olduğu görü
şü, bilim ve yetiştirici çevrelerinde benim
setilmeye çalışılmaktadır. Bu görüş teme
linden yanlıştır. 

Öte yandan, kredi maliyetlerinin ve 
girdi fiyatlarının yüksekliği sektörde cid
dî sorunlar doğurmuştur. Alıcı (hayvan 
cambazı, celep, tüccar, kasap vs.) yetişti
riciye oranla çok daha organizedir. Bu ne
denle fiyatı istediği düzeyde tutabil
mektedir. 

Keza, Et ve Balık Kurumu da kuru
luş amaçlanna uygun bir düzeyde piyasa
ya girememekte, üretici ve tüketici çıkar
larını koruyamamaktadır. Aynı durum Süt 
Endüstrisi Kurumu için de geçerlidir. 

İşte tüm bu nedenlerle, hayvancılığı
mızın içinde bulunduğu sorunları tespit 
etmek ve çözüm yollan önermek amacıy
la Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasını arz ederiz. 

Ekrem Kangal 
Sivas 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Ahmet Ersin 
İzmir 

Hikmet Çetin 
Diyarbakır 

Yüksel Çengel 
İstanbul 

Vedat Altun 
Kars 

Hasan Zengin 
Manisa 

Erol Güngör 
İzmir 

Mehmet Tahir Kö$e 
Amasya 
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Özer Gürbüz 
Sinop 

Fehmi Işıklar 
Bursa 

Kâmil Ateşoğulları 
Ankara 

Erol Ağagil 
Ankara 

M. Cevdet Selvi 
Eskişehir 

M. Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Mehmet Dönen 
Hatay 

Orhan Veli Yıldırım 
Tunceli 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

Ekin Dikmen 
İçel 

Veli Aksoy 
İzmir 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

İsmail Hakkı Önal 
İstanbul 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

İbrahim Tez 
Ankara 

Türkân Akyol 
İzmir 

M. İstemihan Talay 
İçel 

Erol Köse 
Kocaeli 

A. Rıza Sirmen 
Kocaeli 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Birgen Keleş 
İzmir 
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Abdülkadir Ateş 
Gaziantep 

Mustafa San gül 
İstanbul 
Arif Sağ 
Ankara 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunul
muştur. 

Önerge, gündemde yerini alacak ve 
Meclis araştırması açılıp açılmaması ko
nusundaki öngörüşme, sırasında yapıla
caktır. 

D) TEZKERELER VE ÖNER
GELER 

1. — Türkiye - AT Karma Parlamento Ko
misyonunda Türkiye Büyük Millet Meclisini tem
sil edecek Türk Grubu için siyasî parti grupların
ca aday gösterilen asıl üyelere ilişkin Başkanlık tez
keresi (3/698) 

BAŞKAN — f ürkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, 
okutup bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Yasama Meclislerinin Dış Münase
betlerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 378 
sayılı Kanunun 1599 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 2 nci maddesinde sözkonusu edi
len ve 1 inci madde uyarınca siyasî parti 
gruplarınca Türkiye - AT Karma Parla
mento Komisyonunda Türkiye Büyük 
Millet Meclisini temsil edecek Türk Gru
bu için aday olarak gösterilen asıl üyele
rin adları aşağıda belirtilmiştir. 

Yüce Meclisin bilgisine sunulur. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Halil Şıvgın (Ankara) 
Mustafa Rüştü Taşar (Ankara) 
Fethi Çelikbaş (Burdur) 
Hüsamettin Oruç (Bursa) 
Cavit Aral (Elazığ) 
Erol Zeytinoğlu (Eskişehir) 
Bülent Akarcalı (İstanbul) 
M. Cavit Kavak (İstanbul) 
R. Ercüment Konukman (İstanbul) 
Işm Çelebi (İzmir) 
İlhan Aküzüm (Kars) 
Mehmet Keçeciler (Konya) 
Deniz Baykal (Antalya) 
Birgen Keleş (İzmir) 
Tevfik Koçak (Ankara) 
İbrahim Aksoy (Malatya) 
Tevfik Ertüzün (Zonguldak) 
B. Mehmet Gazioğlu (Bursa) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunul

muştur. 
Üye seçimi yapılmış bulunan Türki

ye - AT Karma Parlamento Komisyonu, 
başkan, başkanvekilleri ve raportörünü 
seçmek üzere 21 Kasım 1988 Pazartesi gü
nü saat 14.00'te Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlık Divanı toplantı salo
nunda toplanacaktır. Sayın üyelerin top
lantıya katılmaları Başkanlıkça rica 
olunur. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklif
leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler" kısmına geçiyoruz. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 213 Sayılı \krgi Usul Kanunu, 193 
Sayılı Gelir Urgisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurum
lar Mrgisi Kanunu, 3065 Saydı Katma Değer 
Mrgisi Kanunu, 6183 Saydı Amme Alacakları-
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nın Tahsü Usulü Hakkında Kanun, 197 Saydı 
Motorlu Taşıtlar Urgisi Kanunu, 488 Saydı 
Damga Urgisi Kanunu ve 492 Saydı Harçlar Ka
nununda Değişiklikler Yapdması Hakkında Kanun 
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Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/503) (S. Sayısı : 115) (1) 

BAŞKAN — 1 inci sıradaki, 213 Sa
yılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir 
Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma De
ğer Vergisi Kanunu, 6183 Sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka
nun, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 
Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanu
nu ve 492 Sayılı Harçlar Kanununda De
ğişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini 
aldılar. 

Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunacağım : Rapo
run okunmasını kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki müzake
relere başlıyoruz. 

Gruplar adına, SHP Grubu adına 
Sayın Cemal Seymen, Doğru Yol Partisi 
Grubu adına Sayın Aykon Doğan; şahıs
ları adma Sayın Kamer Genç ve Sayın 
Mustafa Kul söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Seymen. (SHP sıra
larından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA CEMAL 
SEYMEN (Nevşehir) — Sayın Başkan, 
çok değerli milletvekilleri; görüşmekte ol
duğumuz vergi tasansı konusunda Sosyal-
demokrat Halkçı Parti Grubunun görüş
lerini arz etmek üzere kürsüdeyim. Söz
lerimin başında, şahsım ve grubum adı
na hepinizi en derin saygılarımla selam
lıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
görüşmekte olduğumuz tasarı, yürütme ve 
yürürlük maddesinin dışında 34 madde 
ihtiva etmektedir. Bu tasan, çsas itibariy
le, 15 inci maddesinde geçici vergi, 18 inci 

(1) 115 S. Sayüt Basmayazı tutanağa eklidir. 

maddesinde hayat standardı esası, 23 ün
cü maddesinde de KDV oranlan konusun
da çok önemli hükümler getirmektedir. 

Tasan, genel karakteristiği bakımın
dan, büyük mükelleften vergi almama, 
küçük mükellefi ise silme şeklinde, öteden-
beri iktidarın uygulamakta olduğu vergi 
politikasının devamı niteliğindedir. 

Sayın Bakanı eğer ikaz ederseniz bi
raz rahat konuşabilirim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Şükrü Bey, lütfen mü
zakerelerinizi sonra yapınız. Sayın hatibin 
konuşması arkadaşlar tarafından takip 
edilemiyor. I 

Buyurun Sayın Seymen. 
K. KEMAL'ANADOL (İzmir) — 

Sayın Başkan, milletvekilleri; de Meclis 
adabına uysunlar efendim. (Gürültüler) 

CEMAL SEYMEN (Devamla) -
Bu tasan... (Gürültüler) Tekrar ediyorum 
sayın milletvekilleri... 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 
lütfen, konuşmalan takip edelim. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — 
Dışan çıksınlar, kulis var efendim. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 
lütfen konuşmalarınızı, sohbetinizi «dışa
rıda yapınız. Burada müzakereleri takip 
edemeyen arkadaşlar var. 

Sayın Seymen, buyurun efendim. 
CEMÂL SEYMEN (Devamla) — 

Bu tasarı, büyük mükelleften vergi alma
ma, küçük mükellefi ise silme şeklinde, ik
tidarın ötedenberi uygulamakta olduğu 
vergi politikasının devamı niteliğindedir. 
Bildiğiniz gibi, küçüğü ezip, büyüğü güç
lendirme, iktidarın temel ekonomik poli
tikası olmuştur. < 

Diğer bir husus, Türk vergi sistemi 
bu tasarıyla, süratle, götürülüğe kaydırıl
maktadır. Gelir Vergisi, tüccar ve serbest 
meslek erbabı yönünden kazanç üzerinden 
alınan bir vergi olmaktan çıkmıştır. 

— Z66 — 
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"Gelir Vergisi" âdı altında mükellefin 
şahsı bazında bir patent vergisi, baş ver
gisi getirilmektedir. Vergi uygulamasında 
rahatlık, hayat standardı uygulamasına 
yüklenmekte, perakendecilerdekı belge 
kontrolü artık göstermelik bir hal almak
tadır. Çok daha fazla vergi vermesi gere
kenler için hayat standardı, bu düzenle
meyle bir kalkan, bir zırh niteliğine bü
rünmüştür. 

Geçici vergi düzenlemesiyle hem mü
kellefe adaletsiz ve hakkaniyete aykırı bü
yük getirilmekte, hem de finansman açı
ğım kapatmak amacıyla bir sonraki yıl ve 
gelecek yılların vergi gelirleri ipotek altı
na alınmaktadır. 

Katma Değer Vergisi konusundaki 
düzenlemelerde, Katma Değer Vergisinin 
yüzde 10 olan nispetim 4 katına kadar ar
tırma konusunda Bakanlar Kurulunun al
dığı yetki, yeni yergi ihdas etme anlamın
da olup, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
yetkilerine tecavüzdür. Ayrıca, bu madde, 
kötüye kullanıma açık bir biçimde düzen
lenmiştir. 

Sayın milletvekilleri, son olarak bu 
tasan, içerisinde motorlu taşıt sahipleri ve 
şoför esnafına karşı, geçtiğimiz dönemde 
Danıştaym Taşıt Vergisiyle ilgili yürütme
yi durdurma kararını hiçe sayarak Hükü
metin işlediği hukuk ayıbı da yasa metni 
içerisine alınarak bir hükümle ortadan 
kaldırılmaya çalışılmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
vergi mükellefiyetİyle ilgili, Anayasamızın 
73 üncü maddesinde getirilen hükümleri 
izninizle tekrar Yüce Meclisin değerli üye
lerine hatırlatmak istiyorum. 

Bilindiği gibi, Anayasamızın 73 ün
cü maddesi, "Herkes, kamu giderlerini 
karşılamak üzere malî gücüne göre vergi 
ödemekle yükümlüdür" demekte, "vergi 
yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, ma
liye politikasının sosyal amacıdır" ifade

sini getirmekte, "vergi, resim, harç ve 
benzeri malî yükümlülükler kanunla ko
nulur, değiştirilir veya kaldırılır" hük
münden sonra da, son fıkrasında, "ver
gi, resim, harç ve benzeri malî yükümlü
lüklerin muaflık, istisnalar ve indirimle
riyle oranlarına ilişkin hükümlerin de, ka
nunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar 
içinde değişiklik yapma yetkisi Bakanlar 
Kuruluna verilebilir" denmektedir. 

Herkes kamu giderlerini karşılamak 
üzere vergi ödemekle yükümlüdür, doğ
rudur; ancak, bu yükümlülük Anayasamı
za göre, "herkesin malî gücü oranında" 
olacaktır, olmalıdır. Vergi yükü adaletli ve 
dengeli bir biçimde dağılmalı ki, maliye 
politikası da Anayasamıza göre sosyal 
amacına ulaşmış olsun. Oysa, gerçek usul
de vergilendirme sistemiyle beyanname 
verme ilkelerini bertaraf edip, hayat stan
dardı belirleyerek, herkesten bu standar
da göre vergi almak, bu sosyal amaca ve 
Anayasanın 73 üncü maddesine -bize 
göre- aykırıdır. 

Beyan usulü esas alındıktan sonra, 
herkes kazancına göre vergi ödemelidir. 
Hayat standardına göre, varsayımla ver
gi istemek çelişkidir. Hayat standardı, ge
lirleri ve servetleri çok farklı geniş bir kit
leyi aynı göstergeye tabi tutarak eşitsizlik 
yaratan bir yöntemdir ve zarar eden ya da 
az kazanan bir mükellefi, kazanmadığı ge
lir üzerinden vergi ödeme zorunda bırak
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, ayrıca, 1988 yı
lı sonunda yapılan değişiklik ile Bakanlar 
Kurulunda, daha ne kadar ve hangi oran
da artırılacağı henüz belli değil, 1988 yılı 
gelirinin vergilendirilmesi, yasaların geriye 
yürümemesi ilkesine aykırıdır. 

Ülkemizde banka faizleri, tahvil ge
lirleri, kısaca rant gelirleri yüzde 10 ver
giye tabi tutulurken, serbest meslek ka
zançlarının, küçük sanat ve ticaret erba
bının sermayesinden ve sermayesinden 
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çok, emeğiyle kazanan küçük esnafın hiz
met gelirlerinden, yani kısaca, emek ge
lirlerinden yüzde 2 5' ten başlayarak artan 
oranlarda vergi almak, sosyal adalet ilke
sine de, vergi politikasnın sosyal amacına 
da aykırıdır. Devlet tahvili ve Hazine bo
nosuna hiç vergi yok, buna mukabil, çalı
şana yüzde 25 vergi; faizciye yüzde 10 ver
gi salmak, herhalde -demin de söylemeye 
çalıştığım gibi- sosyal adalet ilkelerine ay
kırıdır. 

Değerli milletvekilleri, bunun yanın
da, kamu çalışanlarına reva görülen yaşam 
standardı nedir? Memur ve işçilerin ay
lıklarından vergi dışı tutulan miktar ayda 
12 bin lira, günde 400 lira gibi gülünç bir 
rakamdır. Maliye, bu miktarlarla, bir işçi 
veya memurun geçinebileceğini varsay
maktadır. İşçi ve memurun asgarî geçim 
düzeyi için harcadığı para, neredeyse dün
yanın tüm ülkelerinde vergi dışı tutulur
ken, bu miktar düşüldükten sonra kalan 
miktarda Gelir Vergisi uygulanırken, Yu
nanistan'da ücretten hiçbir kesinti yapıl
maz iken, Türkiye'de ayda 12 bin lira özel 
indirim, vergide ayda 3 bin liralık bir in
dirimi sağlıyor. 

Değerli arkadaşlarım, hepinizin bil
diği gibi, toplam Gelir Vergisinin yüzde 
32'si maaş ve ücrelerden tevkifat yoluyla 
toplanmakta. Öyleyse, memurun ve işçi
nin durumunu daha da düzeltmemiz ge
rekirken, yüzde 25 oranında vergi alman 
5 milyon liralık tavanı daha da yükseltme
miz gerekirken, katsayı artışlarıyla veya 
yanödemelerle memur maaşlarına ve işçi 
ücretlerine yapılan zamların, vergi dilim
leri karşısında aşınmaya tabi olmasını ön
lemek bakımından düzenlemeler yapılma
sı gerekirken, tam tersine, dar gelirlilere 
daha da yük getirici düzenlemeler yapmak 
-demin de söylemeye çalıştığım gibi- ver
ginin sosyal amacına tamamen aykırıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bu düzenle

meyle, hayat standardı esasında kalkınma
da öncelikli yöreler dışında temel göster
geler artırılmaktadır. Şu anda, yasada, bi
rinci sınıf tüccar için öngörülen 800 bin 
liralık temel gösterge, 4 kat artırılmak su
retiyle 3 milyon 200 bin liraya yükseltil
mekte, ikinci sınıf tüccar için de, yasada 
450 bin lira olarak öngörülen temel gös
terge, 4 kat artırılarak 1 milyon 800 bin 
liraya yükseltilmektedir. Bir başka ifadey
le, şu anda Bakanlar Kurulu Kararname
siyle 2 milyon 800 bin lira olarak uygu
lanmakta olan birinci sınıf tüccarın temel 
göstergesi taban olarak 3 milyon 200 bin 
liraya çıkarılmakta, şu anda yine Bakan
lar Kurulu Kararnamesiyle 1 milyon 575 
bin lira olarak uygulanmakta olan ikinci 
sınıf tüccarın temel göstergesi de 1 milyon 
800 bin liraya çıkarılmaktadır;, ama, bu
na ilaveten, bu miktarları on katına kadar 
artırma yetkisi, Bakanlar Kuruluna veril
mektedir. Eğer bu artırmalar, yani 2 mil
yon 800 bin liradan 3 milyon 200 bin li
raya temel göstergenin yükseltilmesi veya 
1 milyon 575 bin liradan 1 milyon 800 bin 
liraya yükseltilmesi limitinde ve sınırında 
kalacak olsa, belki üzerinde fazla söz edil
meye değmez; ama şu anda tasanda ta
ban yeni baştanbelirlenmektedir ve bu ta
ban üzerinden on katına kadar artırma 
yetkisi, Bakanlar Kurulu tarafından alın
maktadır. 

Hal böyle olunca, 1988 yılı içerisin
de elde edilen gelirlerden 1989 yılında ne 
miktarda vergi alınacağını mükellefler şu 
anda bilmemektedirler ve de Bakanlar 
Kurulu kaç katına kadar artıracağına he
nüz karar verebilmiş değildir. 

1989'da kaç kat artacağını bilmemek
le beraber, Bakanlar Kurulunun en az bir 
kat artıracağını varsaysak, bu duruma gö
re, birinci sınıf tacir, en az 6 milyon 400 
bin lira net kazanç elde etmiş varsayıla
cak, ikinci sınıf tacir de en az 3 milyon 
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600 bin lira net kazanç temin etmiş var
sayılacaktır. Bunun karşılığında da, birinci 
sınıf tacir, 1 milyon 600 bin lira Gelir Ver
gisi ödeyecek, buna ilaveten, biraz sonra 
değineceğim "geçici vergi" adı altında dü
zenlenen peşin vergiyi de 800 bin lira mik
tarında ödemek suretiyle 2 milyon 400 bin 
lira, birinci sınıf tacirin ödeyeceği vergi 
olacak; ikinci sınıf tacirin de 900 bin lira 
vergisi 450 bin lira da geçici vergisi olmak 
üzere, en az 1 milyon 350 bin lira ödeme
si gibi bir durum ortaya çıkacaktır. 

Yani kısaca, Maliye, "Kazansan da, 
kazanmasan da benim belirlediğim oran
da vergiyi ödeyeceksin" demektedir vatan
daşına. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, kenar 
semtteki bir kıraathane sahibinin, bir kü
çük mahalle bakkalının, ayda en az 300 
bin lira net gelir sağladığı varsay ılırken, 
buna mukabil, yıllık cirosu yarım milyar 
lira ila bir milyar lira civarında olan bir 
süpermarket sahibinin temel göstergesi 6 
milyon 400 bin lira varsayılmakta, ayda 
533 bin lira kazanç elde ettiği düşünül
mektedir. 

Sonuç olarak, hayat standardı esası, 
herkesin malî gücüne göre vergi ödemesi 
ilkesine ve vergi yükünün adaletli ve den
geli dağılmasını maliye politikasının sos
yal amacı sayan anayasal anlayışa tama
mı ile aykırıdır. Küçüğün silinip büyüğün 
güçlendirilmesi ve şirketleşmeyi teşvik po
litikası uygulama rahatlığı ile de birleş
mekte, olan ise küçük esnaf ve sanatkâra, 
limit gelirlerle çalışmakta olan ticarî ve 
meslekî faaliyet sahiplerine olmaktadır. 

Küçük sanat ve ticaret erbabı ile ser
best meslek sahibi mükellefler, kuşkusuz 
vergi vermemek veya az vergi vermek ça
bası içerisinde değildirler; ancak değerli 
arkadaşlarım, uygulanan bu politika ve 
getirilen tasarı ile saydığımız bu kesimden 
adaletsiz bir biçimde vergi alınması ve 

Anayasaya aykırı bir biçimde küçüğü ez
me politikası, verginin sosyal amacına ay
kırı politikalar da herhalde hiç kimse ta
rafından benimsenmesi mümkün olmayan 
bir vergileme anlayışıdır. 

Kurumlarda ise, hayat standardı gös
tergesi hiç uygulanmamaktadır. Şirketleş
meyi kurumlaşmayı teşvik politikası işte 
burada kendisini göstermektedir. 

Vergi politikası yoluyla mahalle bak
kalının ortadan kaldırılması, süpermarket 
sahibinin güçlendirilmesi; kısaca, küçüğü 
ezip, büyüğü güçlendirme ve sermayenin 
belli ellerde birikmesi amacına yönelik bu 
politika şu anda karşımızda bütün kanıt
larıyla açıkça bulunmaktadır. 1983 yılın
dan beri bu esasta uygulanan vergi poli
tikası dolayısıyla, on binlerce esnaf kepenk 
indirmiştir. Yeni düzenlemeden sonra 
bunların sayısı çok daha fazla artacak, bir 
de bunlara, serbest meslek sahipleri, avu
katlar, doktorlar, mühendisler, mimarlar; 
kısaca, okumuş işsizler eklenecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
tasarının en önemli düzenlemelerinden bi
risi de "geçici vergi" adı altında peşin ver
ginin, yani halihazırda Katma Değer Ver
gisi tahsilatına bağlı olarak dahilî tevkifat-
la sağlanan peşin verginin; bu defa geç
miş yılda ödenmiş verginin kanun hükmü 
olarak yansını, yani yüzde 50'si itibariy
le alınmasını öngörmektedir. Bu durum
da, içinde bulunulan yılın finansman açı
ğını kısmen kapatmak uğruna, gelecek yıl
lardaki vergi hâsılatı ipotek altına alın
maktadır. Peşin vergi yöntemi, oluşmamış, 
kazanılmamış bir geliri vergilendirmektir. 
Gelir Vergisi, gerçek olan bir kazançtan 
ve elde edilmiş olan kazançtan alınır. Ka
zanılmadan vergi almak ve bunu peşin is
temek hem yasal değildir hem de hakka
niyete uygun değildir. 

Yatırımların kısıldığı, ekonominin 
iyice daraltıldığı bir ortamda peşin vergi 
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uygulamasının kabul edilebilir hiçbir 
mantığı ve gerekçesi bulunmamaktadır. 
Burada da, yük, gene küçük işletmelerin 
sırtmdadır. 1988 yılı için en az 800 bin ve
ya 450 bin lira vergi ödeyecek bir serbest 
meslek erbabı veya küçük esnaf, mükellef 
en az bunun yansı kadar da peşin vergi 
ödemek zorundadır. Büyük müesseseler 
için ise, zaten ödeyeceği vergiyi, genelde 
hayat standardı esasında ödeyeceği vergi
ye bağladıkları için, büyük sorun da yok
tur, büyük yük de gelmemektedir. 

Bunun yanında, avukatlık, mühen
dislik vesaire gibi gelirleri stabl olmayan 
serbest meslek mükelleflerinin, bir yıl ön
cesi kazancı esas alınarak peşin vergi ver-

• mesi son derece adaletsizdir. Örneğin, eks
tradan şans eseri olarak alınmış bir dava* 
dan 50 milyon lira gelir elde eden bir avu
katın bir sonraki yılda aynı müddeabih de
ğeri bir davayı üstleneceğini varsaymak 
hayalcilikten ibarettir. Her zaman bu şans 
herkese gülmez; ama 50 milyon lira üze
rinden o yıl vergilendirilen bir avukatın 
gelecek yılda aynı geliri elde edecekmiş gi
bi varsayılarak peşin vergiye tabi tutulması 
ve bu kadar büyük bir rakamın o mükel
leften istenmesi, herhalde adaletle bağdaş
mamaktadır. 

Keza, kurumlardaki peşin vergi de 
küçük işletmeler için yük teşkil etmek du
rumundadır, büyük şirketlerin çıkarmadır. 
Kurumlarda peşin verginin asgarî tutarı 
hayat standardı esasında ödenecek vergi' 
nin ortak sayısı ile çoğaltılması sonucu bu
lunacak miktara bağlanmıştır, yani birinci 
sınıf tacirlerde hayat standardı temel gös
terge tutan, 800 bin liranın 4 katı olan 3 
milyon 200 bin liraya çıkarıldığına göre, 
beş ortaklı bir limitet şirket bunun 5 katı, 
yani 16 milyon lira kazanacağı varsayıla
rak, bu miktar üzerinden peşin vergi öde
mek durumunda kalacaktır. 

Halbuki, büyük şirketler bakımından 
durum farklıdır. Bunların pek çoğu muh

telif istisnalar dolayısıyla Kurumlar Ver
gisi ödememektedirler. Örneğin, ihracat 
yapanlar, ihrarat kazancı istisnası; yatınm 
yapanlar, yatınm indirimi istisnası; büyük 
oteller, büyük turizm şirketleri, turizm ge
liri istisnası ve bankalar da çeşitli istisna
lar nedeniyle yüzde 46'lık Kurumlar Ver
gisi oranının dışına çıkma imkânı veren 
kazanç unsurlan bulunmakta ve ödenen 
Kurumlar Vergisi büyük şirketlerde, fiili
yatta yüzde 10'a kadar düşebilmektedir. 
Böylece, büyük kurumlann bir önceki yıl 
ödedikleri Kurumlar \fergisinin yansını 
peşin vergi olarak öderken katlanacakları 
yük onlar için -tabiri caizse- devede ku
lak iken, küçük bir şirket, kazanmasa da 
en az 16 milyon lira üzerinden vergi öde
yecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
konuşmamın başında, tasarının en önemli 
maddelerinden birisinin, Katma Değer 
Vergisi oranlannı düşürme ve yükseltme 
yetkisini Bakanlar Kuruluna veren mad
de olduğunu arz etmeye çalışmıştım. Kat
ma Değer Vergisinin genelde yüzde 10 
olan nispetini, Avrupa Topluluğuna uyum 
sağlamak gibi bir gerekçeyle 4 katma ka
dar artırma hususunda Bakanlar Kurulu
na yetki verilmekte olup, bu yetki, muh
telif mal ve hizmetler için ayrı ayrı kulla
nılabilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, Bakanlar Ku
ruluna verilen bu yetkinin muhtelif mal ve 
hizmetler için ayrı ayn kullanılması, kö
tüye kullanıma açık bir düzenlemedir. 
Böylece, siyasî iktidar, bize göre eline çok 
güçlü bir silah geçirmiş bulunmaktadır. 
Bir sanayi dalında; bir örnek vermek ge
rekirse, bira sanayiinde Katma Değer Ver
gisinin -başka hiçbir nispete dokunmadan-
yüzde 40'a çıkardığı takdirde, o sektörün 
batmasına neden olabilecek, o sektörün 
ürettiği ürünlerin satılmamasına neden 
olabilecek, ona duyulan talebi düşür-
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meye yönelik bir uygulama yürürlüğe ko
nulabilecektir. Böylece, siyasî iktidarın, 
karşısında gördüğü bir sanayiciyi veya bir 
sektörü batırması, bu maddenin düzen
lenmesiyle kolayca imkân dahiline girebil
mektedir. 

Ayrıca, en önemlisi, Anayasa, Bakan
lar Kuruluna oranları değiştirme konu
sunda yetki verse bile, bu yetki, makul bir 
oranda değiştirme yetkisi olmalıdır. Bu 
yetkiyle değiştirilen oranların makul ölçü
lerde olması mümkün olabilmelidir. Ba
kanlar Kurulunun, düşününüz ki, oranı 
yüzde 10 olan bir vergiyi yüzde 40'a çı
karması ile hiç olmayan bir vergiyi yüzde 
30 oranında getirmesi arasında, bize gö
re hiçbir mahiyet farkı yoktur. Bu durum, 
Bakanlar Kurulunun hiç olmayan bir ver
giyi yüzde 30 oranında getirebilmek gibi 
bir yetkiyi alması ise, bize göre Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin yetkilerine teca
vüzdür, Anayasaya aykırıdır. 

Değerli milletvekilleri, sonuç olarak, 
yapılmak istenen değişikliklerle hem Ana
yasa hükümleri ihlal edilmekte, hem de 
getirilen ağır vergi yükü sonucunda küçük 
sanat ve ticaret erbabının, küçük esnaf ve 
sanatkârın, serbest meslek sahibi mükel
leflerin kitle halinde işlerini bırakmasına 
yol açılmış olmaktadır. Dükkânlar, mua
yenehaneler, bürolar kapatılmak zorunda 
kalacak; bu gidişle küçük esnaf yok ola
caktır. Var olan işsizlik ve istihdam sorun
larına yeni sorunlar eklenecektir. Yürütü
len hizmetler, vergi oranlarına yapılacak 
artış katsayılarına paralel olarak pahalıla-
şacak; yargı giderleri ve harçlarının yük
selmesi, yargıya başvurmada caydırıcı et
ki yapacak, hak arama özgürlüğü kısıtlan
mış olacak; savunma, insan ve hayvan sağ
lığı, mühendislik ve mimarlık hizmetleri
nin yüksek ücretle sürdürülmesi, yürütül
mesi tüm toplumu doğrudan ve olumsuz 
etkileyen sonuçlar doğuracaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
esnafa, küçük sanat ve ticaret erbabına, 

ucuz kredi ve teşvik olanaklarının getiril
mesi, mesleğe yeni atılan hekim, avukat, 
mühendis gibi serbest meslek erbabına, 
belirli bir süre, diğer sektörlere tanınan ya
tırım indirimi, vergi muafiyeti benzeri ko
laylıkların sağlanması gerekirken, sağlık 
hizmetlerinden, ilaçtan, temel gıda mad
delerinden Katma Değer Vergisinin kal
dırılması gerekirken, devletin savurgan 
harcamaları ve Hükümetin birçok harca
malarında israftan vazgeçmesi gerekirken, 
Maliyenin ve ilgili kurumların, batık kre
dilerin, vergi kaçakçılarının, hayalî ihra
catçıların üzerine gitmesi, vergi tahsilatı
nı hızlandırması, emek dışı gelirleri, rant 
ve faiz gelirlerini daha yüksek oranda ver
gilendirmesi, az kazanandan daha az, çok 
kazanandan daha çok vergi alması bekle
nirken, Hükümetin böyle bir vergi paketi 
düzenlemesiyle karşımıza çıkması, Anava
tan Partisi iktidarının kimden yana oldu
ğunun çok açık bir göstergesi olmaktadır, 

Böyle bir tasarının yasalaşmasına im
kân vermenin, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubu açısından mümkün olmadı
ğını ve tasarıya, yukarıda anlatmaya ça
lıştığımız nedenlerle olumsuz oy verece
ğimizi arz eder, Yüce Meclisi derin saygı
larımla selamlarım. (SHP ve DYP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Seymen. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Aykon Doğan; buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA ABDUL
LAH AYKON DOĞAN (İsparta) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyele
ri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

8 ayn vergi kanunu üzerinde değişik
lik yapan tasarı üzerinde, Doğru Yol Par
tisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere 
söz almış bulunuyorum. 

Yüce Meclisten, hepinizin bildiği 
üzere, 25 gün önce, yine vergi kanunla
rında değişiklik yapan bir kanun tasarısı 
geçti. 25 gün önce görüştüğümüz bu 
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tasanyla, Vergi Usul Kanunu, Kurumlar 
Vergisi Kanunu ve Damga Vergisi Kanu
nu hükümlerinde değişiklikler yapıldı. Şu 
anda görüşmekte olduğumuz tasanda da, 
8 vergi kanununun meyanında yine Ver
gi Usul Kanununda, Kurumlar Vergisi 
Kanununda, Damga Vergisi Kanununda 
değişiklikler yapılmaktadır. Şimdi Sayın 
Maliye Bakanından ve Hükümetten sor
mak istiyorum; 25 gün içinde ne değişti, 
25 gün içinde Hükümet yeniden neyi keş
fetti ki, bu saydığım 3 vergi kanununda 
tekrar değişiklik yapmak ihtiyacını duy
du? Bunun cevabını bu kürsüden Yüce 
Meclisin öğrenmesi en tabiî hakkıdır. Bu 
vasıtayla da, bu suretle de, 52 milyon va
tandaşın, keşfedilen bu büyük gerçeği öğ
renmesi, en büyük vatandaşlık hakkıdır. 

Değerli arkadaşlanm, şu anda görüş
tüğümüz değişiklikler, 25 gün önce görüş
tüğümüz tasannın içine dahil edilebilirdi 
veyahut 25 gün önce görüşülen kanun ta
sarısı, bu tasanyla birleştirilebilirdi. 

Ekonomik ve sosyal yapının değişme
sine paralel olarak vergi sisteminin günün 
ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesini ta
biî olarak karşılıyorum ve Doğru Yol Par
tisi olarak da, vergiyi, devletin fonksiyon
larını ifa edebilmesi için en önemli araç 
olarak görüyorum; ancak, aynı vergi ka
nunları üzerinde 25 gün sonra yeni deği
şiklik önerileriyle Yüce Meclisin huzuru
na gelmenin, bu gerekçeyle izah edilebi
lir bir tarafını da asla görmüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu yöntem 
Anavatan İktidarının başladığı günden be
ri Türk vergi yönetimine musallat olmuş 
olan bir hastalıktır. Bu hastalık sürdüğü 
sürece, Türk vergi sistemi içinden çıkılmaz 
bir hale gelecektir ve şu anda da gelmiş
tir. Beş yıldır uygulanan bu yöntem, ver
gi mevzuatında karmaşa yaratmıştır, ver
gi uygulamasında güçlükler doğurmuştur, 
vergi mükelleflerinin yasalara uyum gös

termelerine büyük engeller yaratmıştır; 
vergi idaresinin etkinliğinde zafiyet, ver
gi yasalannda ise, istikrarsızlık doğur
muştur. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümet sık 
sık bu gibi yasa değişiklikleriyle kendi bin
diği dalı kendisi kesmektedir. Bu gözlemi
miz bugüne kadar -hepinizin bildiği 
üzere- ilk değildir; anlaşılıyor ki, bundan 
sonra da son olmayacaktır. Beş yıldır, 
Anavatan Partisi İktidarının birinci ve 
ikinci hükümetleri, gerek kanun tasar ıla-
nyla gerek Bakanlar Kurulu kararlarıyla 
gerekse genel tebliğlerle, verginin yasallık 
ilkesini ve istikrarını temelinden sarsmış 
bulunmaktadır. 

Bu tasarı kanunlaştıktan sonra da, 
Hükümetin pek çok vergi kanunu üzerin
de kararnameler çıkararak, yeni düzenle
melere gideceği de anlaşılmaktadır; çün
kü, bu tasanda Hükümet yeni kararname 
çıkarma konusunda yetki istemektedir. 
Hükümetin yapacağı yeni düzenlemeler
le, vergi mevzuatındaki karmaşıklık, ver
gi uygulamasındaki güçlük, vergi mükel
leflerinin yasalara uyum göstermelerinde-
ki zorluk, vergi idaresindeki güç kaybı, 
vergi idaresiyle, vergi yargısı arasındaki 
çatışma, kanaatimce daha da yoğunlaşa
caktır. 

Vergi, devletle toplum bireyleri ara
sında varılmış bir mutabakata dayanarak, 
kişi ve kuruluşlardan, ilke olarak kanun
lara dayanarak, kamu kesimine yapılan bir 
transferdir, bir kaynak aktarmasıdır. Top
lumun bütün bireylerini yakından ilgilen
dirir. Vergi mevzuatıyla, kişi ve kuruluş
ların mal varlıklarına, gelirlerine ve har
camalarına ve gerektiğinde özgürlükleri
ne müdahale edilmektedir. 

Son günlerde şahit olduğumuz bir 
husus da şudur : Vergiyle müdahale, ba
zı kişilerin toplum içerisindeki itibarları
na müdahaleye kadar varmıştır değerli 

— 272 — 



T.B.M.M. B : 27 17 . 11 . 1988 O : 1 

arkadaşlarım. Bu müdahale, işyeri kapat
ma, televizyon ve basın yoluyla teşhir su
retiyle gerçekleştirilecektir. Her vatandaş 
vergi görevini doğru olarak yerine getir
mekle mükelleftir. Bu hem mükellefiyet 
hem de bir vatandaşlık görevidir; ancak, 
vatandaşların, ekonomik faaliyetlere katı
lan kişi ve kuruluşların, vergi mükellefi
yetinin mahiyetini, boyutunu ve malî yü
künü, ifa biçimini ve zamanını önceden 
açık ve seçik olarak bilmeleri, onlann vaz
geçilmez hakkıdır. Bu bilgiler vergi öde
vinin doğru olarak yerine getirilmesi ya
nında, kişi ve kuruluşların ileriye yönelik 
olarak alacakları ekonomik faaliyetlerle de 
yakından ilgilidir. Bunun içindir ki, ana
yasalarda verginin kanunla konulacağı hü
küm altına alınmış bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, son beş yılda 
yapılan kanun değişiklikleriyle, Hüküme
tin kararnameleriyle, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığının tebliğleriyle vergi mevzua
tındaki karmaşa ve uygulamadaki zorluk 
büyük boyutlara varmıştır. Bu meyanda, 
verginin, açıklık ilkesi, belirlilik, basitlik, 
kolaylık, kanunla konulma ilkesi büyük öl
çüde sarsılmış bulunmaktadır. 

Bu tasarının kanunlaşmasıyla, vergi 
sisteminde açıkladığım ilkelerdeki sarsın
tı daha büyük boyutlara ulaşacaktır. Bu 
genel açıklamadan sonra tasarıda yer alan 
birkaç hayatî konuya genel hatlarıyla de
ğinerek, tasarının sakıncalarını Yüce Mec
lisin huzuruna getirmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, görüşmekte ol
duğumuz tasarının 15 inci maddesiyle ge
çici vergi müessesesi ihdas edilmektedir. 
Geçici vergi müessesesi üzerinde, son gün
lerde kamuoyunun hassasiyeti hepinizin 
malumudur. 

Geçici vergi müessesesi yeni değildir. 
Aslında, bu müessese, bugün Hükümetin 
içinde bulunduğu finans sıkıntısının gü

nübirlik çözülmesinden ibaret bir tedbir
dir. Hükümet, sadece günü kurtarmak is
temektedir; uzun vadeli bir hesabı yoktur. 
Günü kurtarsın, bu kurtarmanın pahası 
ne olursa olsun, bunun hesabını yapma
maktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bugün geçici 
vergi müessesesi olarak takdim edilen bu 
müessese, 1980 yılında 2361 sayılı Kanun
la "Peşin vergi" adı altında zaten getiril
mişti. O günün hükümeti, 1980 ve 1981'in 
ihtiyaçlarını kurtarmak için, bir peşin ver
giye ihtiyaç duymuştu. Peşin verginin 
1981, 1982'deki mahzurlarını hepiniz ha
tırlayacaksınız. Köylerde, büyük şehirler
deki kenar mahallelerde bakkallar, terzi
ler, manavlar, berberler işyerlerini kapat
mıştı ve bu toplumun dar gelirli kesimi
nin büyük tepkisini çekmişti. 

Bunun üzerine, o günün hükümeti 
1980 yılında "Peşin vergi" adı altında ih
das edilen ve günü kurtarmaktan başka 
bir işe yaramayan bu müesseseyi kaldır
mıştı; ama görüyoruz ki, gene günlük fi
nans sıkıntıları içinde 1986 yılında Ana
vatan İktidarı aynı espriyle bu sefer "Da
hilî tevkifat'' adı altında 1980 yılının pe
şin vergisini ihdas etmiştir. 

Meclisin Genel Kurul ve komisyon 
zabıtlarını tetkik ettim, dahilî tevkifat mü
essesesi ihdas edilirken, bütün muhalefet 
partileri iktidara samimî uyanlarda bu
lunmuşlar değerli arkadaşlanm. Denmiş
tir ki : "Dahilî tevkifat müessesesi istih
dama engeldir." Denmiştir ki : "Bunun 
teoride, vergi uygulamasında, vergi felse
fesinde dahilî tevkifat müessesesinin yeri 
yoktur ve uygulamada da bunun bir man
tığı sözkonusu değildir.'' Özellikle denmiş
tir ki : "Bu müessese getirildiği zaman ve 
dahilî tevkifat müessesesindeki düzenle
menin Katma Değer Vergisine bağlı olma
sı sonucu Katma Değer Vergisinde kayıp
lar artacaktır." 
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1986'da bunlar söylenmiştir; ama hü
kümet, bütün bu uyarılara 1986 yılında 
kulağını tıkamıştır, çünkü onun için 
önemli olan günün kurtarılmasıdır. 

1986 yılının kasım ayındayız. Sayın 
Maliye ve Gümrük Bakanı Plan ve Bütçe-
Komisyonunda 1986 yılında muhalefet ta
rafından yapılan bütün uyarılan kabul et
miştir. Dahilî tevkifat müessesesinin, Kat
ma Değer Vergisinin yüzde 12 oranını 
yüzde 18'e çıkardığım; yüzde 18 oranının 
Katma Değer Vergisinde büyük kayıp ve 
kaçaklara sebep olduğunu, bir pazarlık 
oranına, tahammül edilmezlik oranına 
ulaşıldığını Sayın Maliye ve Gümrük Ba
kanı kabul etmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu iki yıllık uy
gulama sonunda, biz muhalefet olarak, 
geçmişte yapılan uyarılardan da etkilene
rek, şunu bugün öğrenmek istiyoruz : 

Değerli arkadaşlarım, bu millet, 52 
milyon insan, 1,5 milyon Gelir ve Kurum
lar Vergisi mükellefi, gerçek usulde vergi
lendirilen Gelir ve Kurumlar Vergisi mü
kellefi ve bir o kadar da Katma Değer Ver
gisi mükellefi Anavatan hükümederinin 
tecrübe tahtası olmamalıdır. (DYP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) Buna hiç 
hakkımız yoktur değerli arkadaşlarım. 

Bugün, Sayın Bakan bu tasarıyla di
yor ki, "Dahilî tevkifat müessesesinin ha
talarını gördük, kaldırıyoruz." Ama, de
ğerli arkadaşlarım, getirdiği müessese, 
ekonomik yönden, sosyal yönden ve tek
nik yönden dahilî tevkifat müessesesinden 
daha tehlikeli ve mahzurlu bir müessese 
olarak gözüküyor. 

Şimdi bunu size kısaca anlatacağım. 
Hükümet buna "Geçici vergi" diye 

isim koyuyor. Değerli arkadaşlarım, ver
ginin, geçicisi, temellisi yoktur; vergi, ver
gidir. Vergi bir transferdir. Nedir?.. Vatan
daşın cebinden alınan ve kamuya aktarı
lan bir transferdir. Bu transferin geçicisi 
falan da yoktur. Eğer geçiciyse adı vergi 

değildir; ama Hükümet buna dün "Peşin 
vergi" demiş, daha öbür gün "Dahilî 
tevkifat" demiş, bugün ise "Geçici vergi" : 
adı altında, bir ölçüde gerçeği ve verginin 
psikolojik ağırlığını yumuşatmak iste
mektedir. 

Şimdi, Hükümetin bu tasarıyla geçici 
vergi adı altında getirdiği olay şudur : Ge
lir Vergisinin vergi oranlarını açıklıyorum; 
en düşük oran yüzde 25, sonra yüzde 30, 
sonra yüzde 40, sonra yüzde' 45, sonra 
yüzde 50. İlk olarak bunları yüzde 50 ora
nında artırıyor ve "1989 -yılında, mükel
lef, hem 1988 yılının kazancının vergisini 
ödeyecek hem de bunlartn yüzde 50*sini 
ileriye matuf bir vergi olarak peşin 
ödeyecek" diyor. j 

Değerli arkadaşlarım, geliniz bunun 
muhasebesini birlikte yapalım^ Liberal bir 
felsefenin mensubu olarak, özellikle Ana
vatan iktidarına mensup arkadaşlarım, 
gelin bunun muhasebesini yapalım. Yüz
de 75 oranına ulaşan bir vergi yükünü 
hangi mükellefe reva görebilirsiniz? 

Değerli arkadaşlarım, gelin, bunu 
yüzde 80 enflasyon için de yapalım. İyi bir 
işadamısınız, geliriniz yerindedir ve 100 
milyon lira kazancınızın olduğutou kabul 
edelim. Enflasyon oranı yüzde 80 Hükü
met peşin vergi ile birlikte ve o günün nor
mal vergisiyle birlikte yüzde 50 tarifesi 
üzerinden kabul edelim, sizden yüzde 
75'ini istemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu oran Ame
rika'da dahi yoktur. Şimdi, "Efendim, da
ha önceki Katma Değer Vergisi oranında
ki bir kısmını mahsup edeceğiz" diyecek
siniz; ama onun ne kadar mahsup oluna
cağı her mükellef için değişecektir. Biz, he
sabı mevcut vergi oranlarının yüzde 50 ar
tırılması olarak yapacağız. 

Hükümet de bu konuda endişelidir 
ve "Ben, her ne kadar bu orana yüzde 50 
desem de, bunu yüzde 25'e kadar indire-
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bilirim" demektedir. İşte bununla, Hükü
metin bu konuda henüz aydınlığa kavuş
madığı belli olmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, meseleye eko
nomik olarak yaklaşırsak, bu yüzde 80 
enflasyon içinde, bugünkü mükelleflerden 
normal vergi oranlarına zam ve ek olarak 
istenen bu geçici verginin bugünkü enf
lasyon oranında kolay tahammül edilebi
lir >bir tarafını görmüyorum. Bundan, 
özellikle küçük esnaf, doktor, avukat, mü
hendis, malî müşavir gibi emeğiyle geçi
nen serbest meslek erbabı ve küçük ser
mayesiyle geçinen bakkal, manifaturacı, 
çilingir, eczacı ve zûccaciyeci gibi küçük 
esnaf etkilenecektir, çünkü, bu küçük es
naf, hem bugün enflasyonun tahrip etici 
etkisi altındadır ve her gün rafmdaki mal
lar azalmaktadır; aynı zamanda siz de ge
liyorsunuz, hem günün vergisini öde hem 
de bu yetmiyormuş gibi, yüzde 50 zamlı 
olarak geçici,vergi adı altında, ileride mah
sup edilmek üzere bir de ek vergi öde di
yorsunuz; buna hakkınız olmamalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimin ba
şında bir hususu arz ettim ve bugün Tür
kiye'deki kurumlar da dahil olmak üzere 
gerçek usulde vergilendirilen 1.5 milyon 
vergi mükellefi yarın ne ödeyeceğini bil
mek durumundadır dedim. Siz burada, 
açıkça, şuhu ödeyeceksin demiyorsunuz. 
Buna engel nedir? Malî konuda eksikliği
niz mi vardır, yoksa bunları hazırlamak 
için zamanınız mı yoktur? Deyiniz ki, 
"Bunları şu kadar ödeyecektir herkes. Ya
zınız kanuna, herkes yarın ne ödeyeceği
ni bugünden bilsin." 

Değerli arkadaşlarım, geçici vergi adı 
altında getirilen müessese iki yönden ha
talıdır. Birincisi, "yüzde 50 olsun, yüzde 
25 olsun" denilen oranlar yüksektir, ikin
cisi ise, hükümete, zaman içinde yüzde 50 
oranını yüzde 100'e kadar artırma ve hatta 
baskı gruplarından gelecek olan baskıla

ra göre de yüzde 25'e kadar indirme yet
kisi verilmemelidir. 

Bakınız, hükümete haklı olarak, avu
katlar ve doktorlar kesiminden baskı gel
miştir, Sayın Maliye Bakanımız bu baskı 
karşısında televizyona çıkarak, "Biz Yü
ce Mecliste bir önerge veririz, ilk defa işe 
başlayan mükellefler için bunu yüzde 25'e 
kadar indirebiliriz" demiştir. 

Değerli arkadaşlarım, sorun, yeni işe 
başlayan esnafın, bakkalın, manifaturacı
nın, avukatın, doktorun, malî müşavirin, 
mühendisin, eczacının, diş tabibinin me
selesi değildir; mesele, kendi cüzi serma
yesiyle hayatını kazanmak isteyen küçük 
esnafın, küçük tüccar ve sanatkârın, ken
di beyin gücünü kullanarak, hangi yaşta 
olursa olsun -genç olsun, 60 yaşında olsun, 
70 yaşında olsun- hayatını kazanmak is
teyen doktorun, avukatın, serbest meslek 
erbabının, malî müşavirin, eczacının me
selesidir. Bu meseleye böyle oynak hüküm
lerle yaklaşmak en büyük hatadır. 

Değerli arkadaşlarım, bunun Batı'-
da teorisi de açıktır, uygulaması da açık
tır. Bütün Batı ülkeleri yüzde 50 nispetiyle 
değil, kanunda bütün müesseseyi tek tek 
yazarak, birinci yıl yüzde 10, ikinci yıl 
yüzde 20; ama birinci yılın yüzde 10'unu 
mahsup etmek suretiyle 10 yılda geçmiş
lerdir. 1980 yılında bu sistemi benim arz 
ettiğim şekilde kurmuş olsaydık -peşin ver
gi deyin, ne derseniz deyin, bunun asıl adı 
önödemedir- bu müesseseyi, teorisine ve 
mantığına uygun olarak bugün Türk vergi 
sistemine kazandırmış olurdunuz. Bugün, 
Hükümet, sadece bu denemelerle vatan
daşı deneme tahtasına düşürmenin değil, 
iki sakat denemesiyle kaybettiği zamanın 
da hesabını bu millete vermek durumun
dadır değerli arkadaşlar; ama görüyoruz 
ki, Hükümet gene bu işi teorisine kadar 
uygulamak istememektedir; demektedir 
ki, ben böyle yapıyorum, ben bunu karar
namelerle düzenleyeceğim. 



T.B.M.M. B : 27 17 . 11 . 1988 O : 1 

Değerli arkadaşlarım, temennim 
odur ki, bu sistem gene ilk iki deneme gi
bi hüsranla sonuçlanmasın. Adı ister pe
şin vergi olsun, ister dahilî tevkifat olsun, 
ister geçici vergi olsun, yasayla getirilen 
düzenlemeyle, esnaf ve sanatkârın, küçük 
ticaret erbabının, doktorun, avukatın, mü
hendisin, mimann, dişçinin, malî müşa
virin ve bilcümle serbest meslek erbabının 
dayanamayacağı bir vergi yükü doğacak
tır. Hükümet, bu kesimi vergi kaçırmaya 
zorlayıcı bir yola girmiştir âdeta. Bunu 
açıkça ifade ettim. Vergi oranlarını yüz
de 50'den yüzde 75'e çıkararak, Gelir Ver
gisini ödenemez bir noktaya getirmeye 
hiçbirimizin hakkı yoktur. Vergi, adil ol
ması kadar, eşit olmak durumundadır, ta
şınabilir olmak durumundadır; aksi hal
de, vergi bir vatandaşlık görevi olmaktan 
çıkar, bir zor vasıtasına döner. Deli Dum-
ruPun "Bu köprüden geçen de verecek
tir, geçmeyen de verecektir'' vergisine dö
ner değerli arkadaşlarım; buna hakkımız 
yoktur. 

Şimdi geliniz, bugün geçici vergi adı 
altında getirilen müesseseyi hayat standar
dı müessesesinde yapılmak istenen düzen
lemeyle beraber mütalaa edelim. Gelir 
Vergisi Kanununun 116 ncı maddesinde 
yer alan hayat standardı müessesesinde ya
pılmak istenen husus, kamuoyunun büyük 
dikkatini çekmiştir. Bu değişiklik, hayat 
standardında yapılmak istenen değişikli
ği geçici vergiyle birlikte değerlendirdiği
miz zaman ortaya çıkan husus şudur : Bu 
iki düzenlemeyle birlikte Gelir Vergisinin 
küçük esnaf ve sanatkârlar, küçük ticaret 
erbabı, avukatlar, hekimler, mimarlar, 
mühendisler, dişçiler, malî müşavirler ve 
muhasebeciler gibi, serbest meslek erba
bı için, gerçekten tahammül edilemez bir 
noktaya ulaştığı, Hükümetin, kazansın ka
zanmasın her kesimden günü kurtarmak 
için ek vergiler istediği, küçük ticaret er
babı, esnaf ve sanatkârlar, avukat, hekim, 

mimar, mühendis, malî müşavir gibi ser-
best meslek erbabı için Gelir Vergisinin 
malî mükellefiyet olmaktan çıkarıldığı, 
zorla çalıştırma vasıtasına dönüştürüldü
ğü görülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, hayat standar
dı, yeni şekliyle küçük esnaf ve küçük ti
caret erbabı için, serbest meslek erbabı 
için -açıkça söylüyorum- işletmeye bağlı 
olarak zorla çalıştırma müessesesine dö
nüştürülmektedir. Halbuki, Anayasanın 
18 inci maddesinde "Hiç kimse zorla 
çalıştırılamaz", hükmü yer almaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, ümit ederim 
ki, Maliye Bakanlığı, Anayasanın 18 inci 
maddesi hükmünü görememiştir veya gör
memiştir ve bu durumda bu yasayla ha
yat standardında yapmak istediği değişik
liği Yüce Meclisin huzuruna getirmiştir. 
Bunu ümit etmek istiyorum burada; çün
kü, Gelir Vergisinin bugünkü hükmünü 
ve getirilmek istenen şekli mukayese ede
rek, size bu konudaki tehlikenin ne boyut
larda olduğunu açıklamak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bugün Gelir 
Vergisi Kanununda, bir Gelir Vergisi mü
kellefinin bütün gelirleri esas alınır. Bu ge
lirler, serbest meslek faaliyetinden olabi
lir, ticarî kazancından olabilir, ziraî kazan
cından olabilir, kira gelirleri olabilir veya
hut menkul sermaye gelirleri olabilir, sair 
kazanç gelirleri olabilir. Kanunda bu ge
lirler tüm olarak ele alınır. Ayrıca bu ge
lirlere, mükellefin, varsa, eşinin, çocukla
rının, bakmakla yükümlü olduğu kişilerin 
vergiye tabi gelirleri de eklenir. Ayrıca, 
mükellef istediği takdirde, vergiye tabi ol
mayan gelirleri de dikkate alınır. Böylece, 
bir mükellefin aile bazında, bakmakla yü
kümlü olduğu kişiler bazında yaşam stan
dardını belirleyen bir gerçek gelir meyda
na çıkar; yaklaşım budur. Bu gerçek ge
lir, Gelir Vergisi Kanununda gösterilen 
hayat standardı göstergeleriyle mukayese 
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edilir. Bugün, Gelir Vergisi Kanununda
ki hüküm bu mahiyettedir. Gelir Vergisi 
Kanunundaki düzenlemenin Anayasaya 
uygunluğu vardır ve bunun bir mantığı 
vardır, o da şudur : Bugün, Maliyenin, 
devletin, bir vatandaştan, yaşantısının 
hangi kaynaklardan geldiğini sormaya 
hakkı vardır; bunu tabiî karşılıyoruz; ama 
bugün getirilen değişiklikle, Hükümet di
yor ki, "Ben, bundan böyle senin esas fa
aliyetin dışındaki gelirlerini dikkate alma
yacağım. Mesela, siz avukatsınız, doktor
sunuz; sizin kira geliriniz varsa, bunu dik
kate almam; emeklilik geliriniz varsa, bu
nu da dikkate almam; ya ne yaparım? Ha
yat standardı göstergeleri kanunda yazı
lıdır; ben sadece sizin işyerinizdeki geliri
nizi esas alırım; avukatlık yazıhanesinden 
veya doktor muayenehanesinden, malî 
müşavirlik tezgâhınızdan veyahut küçük 
esnaf olarak küçük ticarethanenizden iş
letme bazında elde ettiğiniz kazancı esas 
alırım; onunla bu standardı mukayese 
ederim.'' 

Değerli arkadaşlarım, bunun bir 
mantığı yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, lütfen to
parlayınız. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN 
(Devamla) — Tamamlıyorum Sayın 
Başkan. 

, Neden yoktur?.. Çünkü, mükellefin 
yaşam standardını belirleyen, sadece o ka-
zacı değildir; 70 yaşında bir avukat olabi
lirsiniz, bir doktor olabilirsiniz; işyerinizi 
bir onur amacıyla açmış olabilirsiniz ve 
hayatınızı da, hesabını verdiğiniz helal ge
lirlerle idame ettirebilirsiniz. Nedir bu? 
Emeklilik geliriniz vardır, vergiye tabi ol
mayan tanm kazancınız vardır ve bununla 
geçinirken, Maliyenin, "Hayır; ben, se
nin yazıhanenden 3 milyon lira gelir iste
rim, 5 milyon lira gelir isterim'' diyerek, 
bu işi onur amacıyla yapan insanların üs
tüne gitmesinin Anayasayla uygunluk gös

teren tarafı yoktur. Gelin, yol yakınken bu 
konudan dönelim değerli arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda ka
muoyundan büyük tepkiler gelmiştir; ha
yat standardı üzerinde yapılacak düzen
lemelere ve geçici vergi adı altında yapı
lan düzenlemelere büyük tepkiler gelmiş
tir. Bu tepkilere aynen katılıyoruz; şahsen 
katılıyorum; Doğru Yol Partisi olarak da, 
bütün kamuoyundan gelen bu tepkilere 
sonuna kadar katılıyoruz değerli arkadaş
larım ve bunu da burada açıklamayı bir 
vazife telakki ediyorum. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Maliye 
Bakanı, doktorlann, avukatların beyanna
melerindeki -ödedikleri- vergileri açıkla
yarak, bu kesimi kamuoyu önünde töhmet 
altında bırakarak kendisine güç kazandır
mak istemiş ve bu yasayı bu güçle bu Mec
listen geçirme yoluna girmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu yasa, ina
nıyorum ki, bu şekliyle bu Yüce Meclis
ten geçmeyecektir ve bunu da temenni 
ediyorum. 

Sayın Maliye Bakanımızın meseleyi 
kamuoyuna sunuşu iki noktadan sakat
tır : Birincisi, doktorlann, avukatlann 
ödedikleri vergi, sadece beyannamelerin
de görünen vergi değildir; çünkü, bunla
rın pek çoğu ücretlidir ve bunlar, her üc
retli gibi, peşin olarak vergilerini daha ön
ce ödemişlerdir. Bu itibarla, bunlann ver
gilerini, sadece bu işyerinden kazandıktan 
gelirlere izafe etmek yanlış olmuştur. 

ikinci husus; bunlann adedi 40 bin
dir. 100 bin Kurumlar Vergisi mükellefin
den yüzde 10 vergi alacaksınız, ondan son
ra, 1,5 milyon Gelir ve Kurumlar Vergisi 
mükellefinden alamadığımız vergiyi, 40 
bin kişiyi kamuoyu önünde yargılayarak 
vaziyeti kurtaracaksınız... Bu, anlaşılır bir 
şey değildir. 
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Değerli arkadaşlarım, eğer, doktor ve 
avukattan Hükümet vergi alamamışsa, 
burada doktor ve avukatın kabahati yok
tur. Bugün, Maliye Bakanlığı istediği her 
türlü vergileme ve denetim yetkisini bu 
Meclisten geçirmiştir; elinde yeterli dene
tim elemanları da vardır. Bugün bu kesim
den niçin vergi alamamıştı değerli arka
daşlarım? Bu açıklamalarla da bir yere va
rılması mümkün değildir ve benim inan
cım odur ki, bugün, doktor, avukat, ser
best malî müşavir, mühendis, eczacı, kü
çük esnaf büyük işletmeden daha çok, ver
ginin bir vatandaşlık görevi olduğunun 
daha fazla bilinci içindedir. Bunu da, özel
likle vurgulayarak belirtmek istiyo-
rum.(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Doğan, sureniz 
doldu, lütfen toparlayınız. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN 
(Devamla) — Sayın Başkanım tamam
lıyorum. 

Değerli arkadaşlanm, Sayın Maliye 
Bakanımız, meseleyi, televizyona ikinci 
defa çıkıp tevil yoluyla düzeltme isteğiyle 
de ikinci bir yanlış yola girmiştir. Başta ya
pılan yanlış, bu tevil açıklamasıyla kamu
oyuna bir defa daha sunulmuştur, bir de
fa daha sunulmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetin iki 
ay önce başlattığı çağ dışı olan denetim
ler ve bugünkü bu kanunu geçirmek için 
kamuoyundan yanlış destek arayışları çı
kar yol değildir; bunlar çıkmaz sokaktır ve 
bunlarla bir sonuç almak mümkün de
ğildir. 

Hükümetin, vergi hukukundaki 
Anayasaya aykırı yaklaşımları sadece bun
lardan da ibaret değildir. Bir konuyu iki 
cümle ile huzurlarınıza getireceğim. 

Bakın, kanunda, veli, vasi, kayyım, 
tasfiye memuru gibi birtakım kamu görevi 
mahiyetinde olan mükellefiyetler vardır. 
Bugün, bir şirketin, bir vakfın tasfiyesi için 
hâkim bir tasfiye memuru tayin edebilir 

veyahut bir küçük için, vasi, veli tayin ede
bilir veya bir şirket için bir temsilci tayin 
edebilir. Bugünkü kanunda diyor ki, "Bu 
temsilciler kasıt ve ihmalleri halinde o mü
esseselerden alınamayan vergilerden ve ce
zalardan sorumludurlar." Doğru. Hükü
met bu sefer diyor ki , ' 'Kasıtları da olma
sa, ihmalleri de olmasa, ben veliyi, vasi
yi, kayyımı, kanunî temsilciyi vergiden de 
cezadan da sorumlu tutarım." 

Değerli arkadaşlarım, içinizde ceza 
hukukçusu yok mu? Bir fiil olmadan, fiil-
li bir suç işlenmeden siz buna nasıl ceza
yı izafe edersiniz? (DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Anlaşılıyor ki, 1980'de Türk siyasî 
hayatına giren suçsuz ceza uygulaması bu
gün vergi hukukunda da uygulanmak is
tenmektedir değerli arkadaşlanm. Gelin, 
buna müsaade etmeyelim. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, süreniz 
doldu, maddeler üzerinde de söz alarak fi
kirlerinizi sürdürebilirsiniz. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN 
(Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 

Değerli arkadaşlar, özetlersek, bu ta
san, her şeyden önce, genel gerekçesinde 
açıklanan verginin ekonomik politikayla 
uyumlu olma konusuyla tezat halindedir; 
vergilemede, adalet, eşitlik ilkesinden bi
raz daha uzaklaşma sonucunu doğurmak
tadır. Vergi yükü, gene asgarî gelirler üze
rine, esnafa, küçük ticaret erbabına, kü
çük sanayi erbabına ve küçük serbest mes
lek erbabına yüklenmek istenmektedir. 
Tasan, büyük işletmeleri himaye etmek
te, küçük işletmelere yönelik yeni külfet
ler getirmektedir. Kısaca, tasarı büyükler
den yanadır değerli arkadaşlanm; malî 
mevzuat kargaşasına eklenen yeni bir hal
ka olacaktır. Hükümete tanınan aşın yet
kilerle vergi hukukundaki karmaşa daha 
da artacaktır. Hükümet bu yetkilerin bellii 
işkoUanndaki mükellef veya mükellef 
gruplarını tehdit etme vasıtası olarak da 
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kullanabilecektir. Pratikte kullanılması 
teknik olarak mümkün olmayacak yetki
leri Hükümet istemektedir; mesela, Kat
ma Değer Vergisinin oranını yüzde 40'a 
çıkarmak istemektedir. Yüzde 40 oranı 
dünyada uygulanmamaktadır. Sayın Ma
liye Bakanımız gelsin, yüzde 40 oranının 
nerede uygulanacağını açıklasın. Eğer 
açıklayamazlarsa, biz muhalefet olarak 
bunu kamuoyunda vergi terörünün bir va
sıtası olarak nitelemek istiyoruz değerli ar
kadaşlarım. (DYP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Maliye Bakanı desin ki, ben şu mal
lara yüzde 40 oranını uygulayacağım. Di
yemediği takdirde, bu, kullanılmak üzere 
değil, tehdit etmek üzere alınan gereksiz 
bir yetki olacaktır. 

Genel yapısıyla, tasarıda verginin 
sosyal fonksiyonu ciddi olarak ihmal edil
miş görünmektedir. Ek gelir arayışında, 
yine küçük esnaf ve sanatkârlar, geçimini 
zor sağlayan ticaret erbabı, avukat, dok
tor, mimar, mühendis, dişçi, malî müşa
vir, muhasebeci gibi serbest meslek erba
bı hedef seçilmiştir. Emek geliri sahipleri 
üzerindeki vergi yükü de aynen devam et
mektedir değerli arkadaşlarım. Vergi yü
künün dağılışında, faiz, temettü, kira, kâr 
sahiplerinin, büyük kurumların, holding
lerin imtiyazlı durumu devam etmektedir. 

Değerli arkadaşlaım, en acısı da, Hü
kümet, küçük esnaftan, küçük serbest 
meslek erbabından, mevcut vergiye yüz
de 50 oranındaki vergiye yüzde 25 ilave 
ederek yüzde 75 oranında bir vergi ister
ken, bugünkü Kurumlar Vergisi, bu yasa 
çerçevesinde kurumlardaki vergi yükü -ki, 
nispî olarak yüzde 10'dur genelde- yüzde 
15'e çıkacaktır. Büyük şirketlerin, büyük 
kurumların vergi yükü genelde yüzde 15 
olacak, küçük esnafın minimum vergi yü
kü yüzde 37,5... Küçük serbest meslek er
babının minimum vergi yükü yüzde 37,5; 

en azamî nokta da yüzde 75 olacaktır. Bu
na, muhalefet olarak bizim katılmamız 
mümkün değildir. Kamuoyuna da bu zec
rî tedbirleri kabul ettirmeniz mümkün de
ğildir değerli arkadaşlarım. Bu yasanın 
mantığı Roma mantığıdır; tehdide, kor
kuya dayanan bir mantıktır. Bu mantığın 
Yüce Mecliste düzeltileceğini ümit ediyor, 
hepinizi tekrar saygı ile selamlıyorum. 
(DYP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Doğan. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Ömer Okan Çağlar; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA ÖMER 
OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Yüce Meclis
te görüşülmekte olan bu tasarı ile, bazı 
vergi kanunlarında değişiklikler yapılmak
ta ve yeni düzenlemeler getirilmektedir. İş
te, bu tasarı hakkında Anavatan Partisi
nin görüşlerini açıklamak üzere huzurla
rınıza gelmiş bulunuyorum. Sözlerime 
başlamadan evvel, hepinizi en derin say
gıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Anavatan Partisi, beş yıllık iktidar döne
minde vergi kanunlarında çok önemli de
ğişiklikler yapmış, sektörler arasında ver
ginin adil bir şekilde dağılımına önem ver
miş ve ayrıca, vergi kanunlarının günün 
ekonomik ve sosyal şartları karşısında 
erozyona uğraması durumunda ise bu ka
nunlarda erozyonu önleyecek şekilde de
ğişiklikler yapmıştır. İşte, bugün de bu 
Yüce Meclise gelen bu tasarıda, erozyo
na uğrayan vergi kanunlarındaki madde
ler değiştirilmekte, günün ekonomik ve 
sosyal şartlarına uygun bir hale getiril
mektedir. 

Bu tasandan, namuslu mükelleflerin, 
sabit gelirli arkadaşlarımızın hiçbir zaman 
çekinmemesi lazımdır. Zira, bu tasan ile 
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yeni bir vergi yükü gelmemektedir. Bu ta
san bir vergi paketi değildir. Bu tasan, ta
mamen, erozyona uğrayan maddelerin 
teknik olarak düzenlenmesidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
benden önce konuşan arkadaşlanm, ha
yat standardını eleştirdiler. Hayat standar
dı, Türk vergi sistemine 1982 yılında gir
miştir; ama bu hayat standardı, her yer
de eşit olarak uygulanmamaktadır. Tabiî 
ki, Türkiye'de kalkınmada öncelikli yöre
ler vardır; işte, kalkınmada öncelikli yö
relerde, birinci derecede ve ikinci derece
de yörelerde ayn ayn uygulanmakta ve di
ğer yörelerde de ayrı uygulanmaktadır. 
Örnek vermek gerekirse, şu örneği vermek 
mümkündür : Birinci sınıf tüccarlar ile 
serbest meslek erbabı, kalkınmada birin
ci derecede öncelikli yörelerde hayat stan
dardı 1 milyon 600 bin lira, kalkınmada 
ikinci derecede öncelikli yörelerde ise, 2 
milyon lira ve diğer yörelerde 2 milyon 800 
bin lira uygulanmaktadır. 

Kanunda daha önce deftere tabi olan 
çiftçiler de hayat standardına tabi idi; bu
gün yapılan değişiklikle gerçek usulde Ge
lir Vergisine tabi olan çiftçiler hayat stan
dardı kapsamı dışına çıkartılmıştır. 

Hayat standardı, esasında bugüne 
kadar uygulanması gereken bir olaydı; zi
ra, asgarî ücretten çalışan bir işçi, 
1 512 000 lira üzerinden yıllık Gelir Ver
gisi öderken, ikinci sınıf bir tüccarın da, 
1 milyon 600 bin lira üzerinden vergi öde
mesi kadar doğal bir şey yoktur sayın ar
kadaşlarım. 

Bu tasarıyla, 800 bin liralık had, 3 
milyon 200 bin liraya çıkartılmakta ve ay-
nca ikinci sınıf tüccarlar için kanunda tes
pit edilen 450 bin lira ise, 1 milyon 800 
bin liraya çıkarılmakta; yani 4 katı artırıl
makta ve Bakanlar Kuruluna bu hadleri 
10 katma kadar artırma yetkisi de veril
mektedir. 

GÜNEŞ GURSELER (Tekirdağ) — 
32 milyon oluyor o zaman. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devam
la) — Sayın arkadaşlarım, o, günün eko
nomik şartlarına göre tespit edilir; siz hiç 
merak etmeyin. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sene
ye yeniden bir yetki kanunu gelir canım 
buraya. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devam
la) — Sayın arkadaşlarım, evet, bu kanun 
tasarısıyla beraber bir geçici vergi sistemi 
kurulmakta olup, bu geçici vergideki baz, 
mükellefin bir yıl evvel ödemiş olduğu Ge
lir veya Kurumlar Vergisidir. 

Esasında, Türk vergi sisteminde ge
çici vergi ilk defa uygulanan bir olay de
ğildir; 1981 yılında uygulanmış, daha son
da Katma Değer Vergisi yürürlüğe konu
larak, 1986 yılından itibaren de dahilî tev-
kifat uygulanmıştır. 

Dahilî tevkifatla, mükelleflerin bir 
hesap döneminde ödemesi gereken Kat
ma Değer Vergisinin yüzde 50'si alınmak
tadır. İşte burada yapılan tek değişiklik, 
baz olarak Katma Değer Vergisi değil, 
mükellefin bir önceki yıl ödediği Gelir ve
ya Kurumlar Vergisi dikkate alınmaktadır. 

Geçici vergi, bugün bütün Avrupa ül
kelerinde, başta AET ülkeleri olmak üze
re, OECD ülkelerinde de uygulanmakta
dır. Örnek vermek gerekirse, başta Al
manya, Fransa, Hollanda, İspanya, İtal
ya, Lüksemburg ve Yunanistan sayılabi
lir. Bu ülkelerde uygulanan geçici vergi 
oranı, bizde uygulanacak geçici vergi ora
nından da çok fazladır. 

Geçici vergideki amaç şudur : 
Sayın arkadaşlanm, hepimiz şu Mec

liste ücretliyiz ve Türkiye'de 5 milyon ta
ne ücretli vardır. Bu ücretliler, vergilerini 
peşin olarak öderlerken, bizim serbest 
meslek ve ticaret erbabı mükelleflerimiz, 
bir takvim yılı içinde kazanmış oldukları 
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gelirin vergisini, gelecek yıl üç ila dört tak
sitte ödemektedirler. Bu konuda bir taraf
tan ücretlileri, bir taraftan da serbest mes
lek erbabı ile ticaret erbabını düşünmek 
lazımdır. 

İşte bunu düşünerek, Türk vergi sis
temine bir geçici vergi getirilmiştir. Geçi
ci vergide esas, mükellefin bir takvim yılı 
içinde ödemesi gereken verginin yüzde 
50'sinin, 12 eşit taksitte alınmasıdır. Bu 
alman geçici verginin, gelecek yıl ödenme
si gereken Gelir veya Kurumlar Vergisin
den mahsubu da sözkonusudur. 

Bu geçici vergi oranını, yüzde 25'e 
kadar indirme veyahut da yüzde 100'e ka
dar artırma yetkisi Bakanlar Kuruluna ve
rilmiştir. 

Bugüne kadar gerek Barolar Birliğin
den, gerek Türk Tabipler Birliğinden ve 
gerekse Mimarlar Odasından, hepimize 
yazılar geldi. Bu yazılarda en fazla tered-

- düte sebebiyet veren husus, ilk defa işe 
başlayan serbest meslek erbabının duru
muydu. Bu kanun tasarısı görüşülürken, 
verilecek olan önerge ile, işe ilk başlayan
lar için hayat standardının yüzde 50 ora
nında uygulanmasının sağlanması düşü
nülmektedir. 

Bu konuda bir örnek vermek gerekir
se, 1989 yılında işe yeni başlayan bir avu
kat veyahut bir doktorun ödemesi gereken 
geçici vergi nedir : 

Sayın arkadaşlarım, bir doktor düşü
nün; yeni mezun olmuş, muayenehane aç
mış; 1989 yılında muayenehanesini açtıy
sa 1987 yılındaki hayat standardı dikkate 
alınacaktır. Bu hayat standardı 2 milyon 
800 bin liradır. Bunun yansı dikkate alı
nacaktır, yani 1 400 000. 1 400 000'in ver
gisi -hepinizin bildiği gibi- 350 bin lira
dır. Bu 350 bin liranın da yarısı 12 eşit tak
sitte alınacaktır. Rakam vermek gerekir
se, 175 bin liradır. 1989 yılında yeni işe 
başlayan bir avukat veyahut bir doktorun 

ödeyeceği peşin vergi 175 bin liradır. 175 
bin lirayı 12 eşit taksite böldüğünüzde, ay
lık ödeyeceği vergi 14 525 liradır. Takdir 
edersiniz ki, 14 525 lira bir akşam yeme
ği parası değildir arkadaşlar. (DYP sıra-
lanndan "sayenizde" sesleri) Devletten bu 
kadar kıskanmayalım bu geliri. 

Sayın arkadaşlarım, kanun tasansın-
da, Gelir Vergisinde küçük esnaflarımız ve 
şoför esnaflarımız düşünülerek önemli de
ğişiklikler de yapılmıştır. Hepinizin bildiği 
gibi, ayrı ayrı vilayetlerin yakın ilçeleri 
arasında yolcu taşıyan minibüsler ve tak
siciler, daha önceki düzenlemelere göre, 
götürü usulde vergiye tabi tutulamıyordu. 
İşte bu tasarı ile, ayrı ayrı illerin yakın il
çeleri arasında yolcu taşımacılığı yapan 
minibüs ve taksi şoförleri bundan böyle 
götürü usulden faydalanabileceklerdir. Ay
rıca, bir defaya mahsus olmak üzere, şe
hirlerarası yolcu taşıyan minibüs veya tak
si şoförü esnafımız da bir defaya mahsus" 
olmak üzere götürü usule geçebilecek
lerdir. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda 
yapılan önemli değişikliklerden bir tanesi 
de, bugüne kadar vergi dışı bırakılan dev
let tahvili, Hazine bonosu, toplu konut ve 
kamu ortaklığı gelir senetlerinin, bundan 
böyle, Bakanlar Kurulu tarafından tespit 
edilecek stopaj miktarı üzerinden Gelir 
Vergisi stopajına tabi tutulacağıdır sayın 
arkadaşlarım. Biraz evvel de söylediğim 
gibi, burada hiçbir vergi yükü sözkonusu 
değildir; burada amacımız, teknik düzen
lemeler yapılmasıdır. 

Bu kanun dışında, Vergi Usul Kanu
nunda da bazı değişiklikler yapılmaktadır. 
Vergi Usul Kanununda cezayla ilgili iş
lemler ağırlaştırılmakta, mükelleflerin tut
ması gereken belgeleri işyerlerinde bulun
durmaması veyahut işyeri kapatma ceza
sı verilen mükelleflere -bunları protesto et
meleri dahilinde- özel usulsüzlük cezaları 
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öngörülmekte, ayrıca kaçakçılık veya ka
çakçılığa teşebbüs etmiş mükelleflere ceza 
mahkemeleri tarafından veriler» cezaların 
paraya tahvil edilmesi halinde de, verilecek 
günlük para cezasının asgarî ücretin yan
sından az olmayacağı da Vergi Usul Ka
nununda yapılan değişikliklerle hükme 
bağlanmaktadır. 

Bu kanunda bir de af getirilmektedir. 
Af 500 bin lira ile sınırlandırılmıştır. Mü
kellefler, 500 bin liraya kadar olan vergi 
borçlarını 31.12.1988 tarihine kadar yüzde 
30 fazlasıyla ödedikleri takdirde, bu mü
kellefler hakkında gecikme zammı ve ge
cikme faizi tahsil edilmeyecektir. İşte bu, 
burada küçük esnaf ve sanatkârlarımızı 
kolladığımızın ve onların yanında olduğu
muzun bariz bir örneğidir sayın arka
daşlarım. 

Sayın arkadaşlarım, Katma Değer 
Vergisi Kanununun yüzde 10 olan oranı -
Bakanlar Kurulu Kararıyla düşürülen- ka
nuna monte edilmekte ve Bakanlar Kuru
luna bu oranı 4 katma kadar artırma ve-
yahutta da yüzde l'e indirme yetkisi de bu 
tasarıyla sağlanmaktadır. 

Ayrıca, Motorlu Taşıtlar Vergisinde de 
değişiklik yapılmakta; Motorlu Taşıtlar 
Vergisinin bir takvim yılının 6 aylık döne
minde artırıldığı takdirde, müteakip aydan 
itibaren geçerli olacağını; yılın ikinci 6 
ayında artırıldığı takdirde ise, bu uygula
manın yıl başından itibaren geçerli olaca
ğı da esasa bağlanmaktadır. 

Sayın arkadaşlarım, bu tasarıyla, 
Damga Vergisi ve Harçlar Kanununda da 
bazı değişiklikler yapılmakta, maktu harç
ları 20 katma kadar artırma yetkisi de Ba
kanlar Kuruluna verilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
Vergi Usul Kanununda yapılan önemli de
ğişikliklerden bir tanesi de şudur : Bundan 
böyle, mükelleflerin vergi daireleri, gerek
tiği takdirde Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
yetkisi dahilinde tespit edilecektir. Bunda 
amaç, vergi dairelerinin ihtisaslaşmasını te
min etmek ve iş yoğunluğu fazla olan ver

gi dairesinden iş yoğunluğu az olan vergi 
dairesine doğru işlerin kaydmlmasıdır. 

Ayrıca, kanunî temsilciler ile ilgili, 
Vergi Usul Kanununun 10 uncu madde
sinde de bazı değişiklikler yapılmakta. 
Bundan böyle, bu yasa tasarısı kabul edil
diği takdirde, kanunî temsilcilerin yerine 
getirmediği ödevlerden dolayı vergi sorum
lusunun veya vergi mükellefinin cezaya 
muhatap olması halinde, bunlar kanunî 
temsilcilerden talep edilebilecektir. 

Sayın arkadaşlarım, Kurumlar Vergisi 
Kanununda da bazı değişiklikler yapılmak
tadır. Kurumlar Vergisi Kanununda, ay
nen Gelir Vergisinde olduğu gibi, peşin 
vergi sistemi uygulanmakta ve peşin ver
gide esas baz olarak, kurumun bir yıl ön
ce ödemiş olduğu Kurumlar Vergisinin 
yüzde 50'si dikkate alınacaktır. Yalnız, bu
rada biraz farklı olarak, Kurumlar Vergi
sinin mükellef sayısı dikkate almaraktan, 
5 kişi dikkate alınacak ve bunun hayat stan-
dardıyla çarpılması suretiyle bulunan mat
raha, Kurumlar Vergisi uygulanmak sure
tiyle bulunan Kurumlar Vergisinin yüzde 
50'sinden de aşağı olmayacağı esaslara 
bağlanmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
Anavatan Partisi iktidar olduğu dönemden 
beri, daima, küçük esnaf ve sanatkârın ya
nında olmuştur. Bunları, yapmış olduğu 
vergi kanunları değişikliklerinde ispatla
mıştır. Bugün, şuraya gelen yasa tasarısın
da, zengini koruyan ve zenginden yana 
olan, fakir ve sabit gelirlileri ezen hiçbir 
madde sözkonusu değildir. 

Sayın arkadaşlarım, ben, sözlerime 
burada son verirken, sizleri en derin say
gıyla selamlıyor ve saygılarımı sunuyorum. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Çağlar. 

Muhterem arkadaşlar, kanunun tümü 
üzerinde gruplar adına konuşmalar bitmiş
tir. Şimdi şahıslar adına olan konuşmala
ra geçiyoruz. 
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İlk olarak, Sayın Kamer Genç. 
Buyurun Sayın Genç. 

K A M E R GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; konuşmama baş
lamadan önce, bir temennimi bu Meclis 
kürsüsünde dile getirmeyi vicdanî bir borç 
biliyorum. 

Şu anda, cezaevlerinde açlık grevin
de ölmekle başbaşa olan binlerce genç in
san vardır. Bugün bu insanların ölümden 
kurtarılması, Hükümetin birinci derece
de görevidir. Artık, bugün bu insanları 
-haklı mıdır, haksız mıdır durumuna 
bakılmadan- ölüm seviyesinden kurtar
mak, hepimizin vicdanî bir görevidir. 

BAŞKAN — Sayın Genç, istirham 
ediyorum... 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Efen
dim, bir temennim, rica ediyorum... 

BAŞKAN — İstirham ediyorum... 
Tasarı üzerinde söz aldınız. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Eğer, 
bunlara bir çözüm bulmazlarsa, bu öle
cek insanlann sorumlusu kendileri olacak
tır. Teşekkür ederim efendim. 

Şimdi konuşmama geçiyorum. 
Sayın Başkan, değerli üyeler; her se

ne bütçe kanunları arifesinde Maliye Ba
kanlığı bir vergi paketini Yüce Meclise ge
tirmekte ve nedense bunun bir türlü de so
nu alınmamaktadır. 

Benden önce grupları adına konuşan 
mütehassıs arkadaşlarımız vergi konusun
da gerçekten söylenmesi gereken birçok şe
yi söylediler. Bakın, önümüzde bulunan 
ve müzakere ettiğimiz bu tasarının daha 
Plan ve Bütçe Komisyonunda müzakere
si yapılırken, 6 Kasım tarihli Resmî Ga
zetede yine Sayın Maliye Bakanlığı bir ka
nun yayımladı. Yine o kanunda da, Plan 
ve Bütçe Komisyonunda yapılan değişik
likle şu kanunlarda değişiklik yapılmakta
dır : 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mü
kelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları 

Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Ka
nun, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanu
nu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 7338 
sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Hakkında 
K a n u n , 488 sayılı D a m g a Vergisi 
Kanunu. 

Arkadaşlar, elimizdeki kanun tasarı
sında da aşağı yukarı aynı kanunlarda de
ğişiklik yapılmaktadır. Sayın Hükümet, 
acaba uyuyor muydu ki, bu ilk kanun ha
zırlandığı zaman, neyi eksikti de burada
ki değişiklikleri oraya monte etmediler? 

Değerli milletvekilleri, kanun hazır
lamak ciddî bir iştir, hükümet etmek cid
dî bir iştir. Yüce Meclise saygısı olan bir 
hükümetin, zaman zaman, Yüce Mecli
sin zamanını israf edecek şekilde eften püf-
ten davranışlar içine girmemesi lazımdır. 
Hükümete her vesileyle bu meseleleri söy
lüyoruz; ama karşımızda sorumlu bir hü
kümet bulamıyoruz, bu laflarımızı anla
yan bir hükümet bulamıyoruz. Sayın Ma
liye Bakanına çok şeyler söyleyeceğim; 
ama bunu konuşmamın başlangıcında de
ğil, daha ileriki safhalarında söyleyeceğim. 
Lütfen, Yüce Meclise saygılı olsun, böyle 
10 gün, 20 gün arayla kanun tasarıları ge
tirerek, Yüce Meclisin zamanını almasın. 

Değerli arkadaşlar, benden önce 
ANAP Grubu adına konuşan sayın arka
daşımız diyor ki, "Bu tasarıyla hiçbir ye
ni vergi yükü getirilmesi sözkonusu değil
dir." Yeni hiçbir vergi yükü getirilmeme
si nasıl sözkonusu değildir. Siz, Hüküme
te, Katma Değer Vergisi nispetini 4 kat ar
tırma yetkisini veriyorsunuz, hayat stan
dardını 10 katına kadar artırma yetkisini 
veriyorsunuz; hâlâ daha diyorsunuz ki, 
"Hiçbi r yeni vergi yükü getirilmiyor." 
Doğrusu ben bu mantığı çözemedim. 

Getirilen tasarıyla ilgili, genel bir gi
riş yaptıktan sonra, tasarıyı içindeki ko
nular itibariyle incelemek istiyorum. Vergi 
Usul Kanununda yapılan değişiklikle, 
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bundan önce kanunî temsilcilerin kasıt ve 
ihmalleri sonucunda ödemedikleri vergi
lerle ilgili olarak, Danıştayda, yargı mer
cilerinde kasıt ve ihmal ispat edildiği tak
dirde, bunlar vergi sorumlusundan almı
yordu; ama şimdi Hükümet diyor ki, 
" B e n vergi alırken, şirketlerin kanunî 
temsilcilerinde veyahut da küçüklerin tem
silcilerinde kasıt a ramam." 

Arkadaş la r , bu t a m a m e n b i r 
hükm-ü karakuşîdir. Yani, bir şirket dü
şünün, bir yönetici gidecek, şirketi yöne
tecek... Şirket acze düşmüş. Şirketin mü
dürünün hiçbir günahı yok. "Yok, ben pa
rayı şirketten almam; senden alıyorum" 
diyor. Bu tamamen, karakuşî bir mantık
tır. Bu, ne vergi hukukunda vardır, ne ce
za hukukunda vardır; hiçbir yerde yoktur. 
Peki, o zaman şirketlere nasıl yönetici bu
lunacaktır arkadaşlar? Soruyorum Hü
kümete. 

Yine, Hükümet, "Ben, sahte belge 
bas ıp , piyasaya d a ğ ı t a n insan la r ı 
önlemem" diyor. Ya kim önleyecek? Mü
kellef önleyecek. Arkadaşlar, karşınıza bir 
fatura çıkıyor; sahte faturayı bir matbaa 
basmış veyahut da Maliye Bakanlığının 
yetki vermediği bir kişi basmış; ama di
yor ki, "Ben Maliye Bakanlığının şu gün 
ve sayılı emriyle bunu bastım." Siz mü
kellef olarak gidip de Maliye Bakanlığının 
böyle bir emir verip vermediğini, böyle bir 
yetki verip vermediğini araştırma yetkisi
ne sahip misiniz? Değilsiniz. O halde, ev
vela Maliye Bakanlığı bu faturaları kont
rol etsin, kimlere böyle yetki verildiğini 
ilan etsin veyahut da bunun aksine hare
ketleri kendisi önlesin. Yoksa, bunu kul
lanan kişi eğer hüsnüniyetliyse, siz niye bu 
kişiyi cezalandırıyorsunuz? Bu da, man
tığı olmayan bir şey. 

Yine, uzlaşma meselesiyle ilgili yeni 
bir hüküm getiriyorlar. Değerli milletve
killeri, bakın, 1 milyon liralık ikmalen tar-

hiyat 4 yıl sonra yapıldığı takdirde, bu ver
giye 4 yıl sonra 9 497 600 lira gecikme 
zammı ekleniyor, bugünkü nispetlerle, ya
ni bu kanun tasarısıyla getirilen sistemle, 
bu kadar gecikme zammı almıyor. Bakın, 
1 milyon lira ikmalen vergi tarhiyaiı yap
tırdığınız zaman, bu kişiye 9 497 600 lira 
gecikme faizi, 3 milyon lira da (3 katı) ka
çakçılık cezası uygulanıyor; toplam 12 497 
600 lira. Şimdi, getirilen bu sistemde, as
lında yargı mercilerinin yükü artırılıyor. 
Nasıl artırılıyor biliyor musunuz? Mükel
lef gidip vergi konusunda uzlaşacak; ama 
uzlaşmaya giderken, birçok yerlerde, özel
likle uzlaşma komisyonları vergi aslına do
kunmak istemiyor, yalnız cezadan indirim 
yapıyorlar. Bakın, 1 milyon lira için 3 mil
yon lira kaçakçılık, 9,5 milyon lira gecik
me zammı alıyorsunuz. Farzedelim ki, ce
zada anlaştı; "ben hadi 3 milyon cezanın 

2 milyonunu almayayım veyahut da yüz
de 10'una (300 bine) indireyim" dedi; 
ama öte yanda 9 milyon lira gecikme fai
zi var. O halde, mükellef ne yapacak? Uz
laşacağına dava yolunu tercih edecek. O 
zaman da ileride bütün mükelleflerin da
va açma zorunluluğu doğacaktır; yani, ge
tirilen gecikme zammı sistemiyle, Amme 
Alacakları Kanunu ile. 

Benim bildiğim kadanyla Maliye Ba
kanlığı hep hükm-ü karakuşî düşüncele
riyle Meclisimizin karşısına gelmektedir. 
Yani, sistemi ya kavramamakta, veyahut 
da buradaki milletvekillerinin bu işin in
celiğinin farkına varmadan, mensubu bu
lundukları iktidar partisinin parmak sa
yışma da güvenerek burada birtakım ka
nunları geçirecekleri kanaatine kapılmak
tadırlar. Tabiî bu kanunun bütün sorum
luluğu ve vebali, bu kanuna kabul oyu ve
ren insanlara aittir. Bizim buradaki göre
vimiz, gerçekleri, hataları vurgulamaktır 
ve bunu da en iyi şekilde yapacağımıza 
inanıyoruz. 
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Kaçakçılığa teşebbüs ve yardım ceza
larının paraya çevrilme sistemi getiriliyor. 
Mademki kaçakçılığı istemiyorsunuz, ni
ye para cezasına çevirmeyi uygun görü
yorsunuz? Bana göre, bilakis, kaçakçılığa 
teşebbüs ve yardım cezalarını para ceza
larına çevirmeyelim. 

Gelir Vergisinde götürülük şartları
nı motorlu kara taşıtlarında indiriyoruz, 
yani 14 ve daha fazla oturma yeri olan na
kil vasıtalarında götürülük şartlarını tanı
yoruz. Değerli arkadaşlar, inanınız ki, bu
gün Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bir
çok yer gezdik; 2 bin nüfuslu bir kazada, 
bir minibüsü olan bir vatandaş inanın 
benzin ve parça parasını bulamıyor. Şim
di siz, bunu otobüs bazında da nazara ala
bilirsiniz -yani 14 kişiden daha fazla- ve 
bu tasarı ile bu otobüs sahibi insana çok 
büyük bir vergi yükünü getiriyorsunuz. 

Yine hayat standardı konusunda 
-daha ileride izah ederek birtakım misal
ler de vermek istiyorum- öyle ağır vergi
ler getiriyor ki, artık, insanlar kendi ço
luk çocuğuna bir ekmek parasını bulmak 
için uğraşmak zorunda olduğu ticarî faa
liyetleri mecburen bırakmak zorunda ka
lacak. Düşünün, 3 bin, 5 bin nüfuslu kü
çük bir kasabada, işyerinin gayrisafi ira
dının götürülük şartlarını aşması nedeniy
le, gerçek usulde Gelir Vergisine tabi olan 
bir mükellefin ödeyebileceği vergi yükü
nü bakanlık hesaplamış mıdır? Hayır. Bu 
insan evvela hem ticaret yapacak, hem ço
luk çocuğunu besleyecek hem de vergi ve
recek. Bu kanunlar karşısında ne yapacak? 
Mecburen, işyerini terk edecek. Bizim gö
revimiz nedir? Vergiyi gerçek kazanç sa
hiplerinden almaktır. Rant sahiplerinden 
alsın efendim; bu Hükümet eğer vergiyi 
toplamak istiyorsa, rant sahiplerinden al
sın, Hazine tahvili alanlardan alsm ver
giyi. Bakın, icabında 10 milyar lira temet

tü alan kişiden vergiyi almıyor; 10 milyar 
lira devlet tahvilinden faiz alan kişiden 
vergi almıyor; ama gidip kendi çoluk ço
cuğunun geçimini sağlamak zorunda olan 
kişiden, onun yaşama haklarını tehlikeye 
sokacak biçimde vergi alıyor. Böyle bir 
mantığı ben gerçekten hiçbir yerde gör
medim; ama maalesef bu Hükümette 
gördüm. 

ANAP adına konuşan sayın arkada
şımız, Hazine tahvili ve bonolarından, ka
nunda belirtilen birtakım rant gelirlerin
den vergi alınacağını burada belirtti; ama 
yüzde kaç alacak? İşte, Gelir Vergisi Ka
nununun 94 üncü maddesinde yüzde 25 
nispetindeki vergiyi bundan alacak mı, al
mayacak mı? Onu söylesin; yani orada nis
peti koyalım. Niye orada koymuyoruz da 
yetkiyi Bakanlar Kuruluna veriyoruz? Ba
kanlar Kurulu da bunlardan sıfır nispe
tinde vergi aldım diyecek; böylece, bun
lardan hiçbir vergi alınmayacak. O halde, 
buraya çıkıp da aldatmaca ve kandırma
ca yapıp birbirimizi kandırmayalım, bir
birimize gerçek hüviyetimizi, kişiliğimizi 
ve yüzümüzü gösterelim. 

Değerli arkadaşlar, geçici vergi husu
suna gelince : Geçici vergi, daha önce, pe
şin vergi, arkasından dahilî tevkifat; pe
şin vergi olmadı dahilî tevkifat; dahilî tev
kifat olmadı geçici vergi... Değerli arka
daşlar, idarede bir istikrar olması lazım. 
Siz, her sene kanunları, vergi kanunları
nı değiştirirseniz, o memlekette kimse ka
nunun ne olduğunu bilmez. Dahilî tevki
fat sistemi getirilince, tabiî Katma Değer 
Vergisine bağlı olarak dahilî tevkifat ver
gisi almıyordu ve bu bayağı da iyiydi; 
ama, Maliye Bakanlığı çalışmadığı için, 
Sayın Bakan Bursa'daki işleriyle ilgilen
diği için, istenen kişilerin hesapları ince
lenip istenen kişilerin de incelenmediği 
için dahilî tevkifat sisteminden bir netice 
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ce alınamadı; netice alınamayınca da sis
tem değiştirmekle olmaz ki... 

Aslında, Maliye Bakanlığı kendisi 
vergi kaçakçılığının kaynağıdır. Neden 
kaynağıdır? 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz 
doldu, lütfen bitiriniz. 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkan, bitirmeye gayret edeyim 
efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Ko
nu ehemmiyetli olur; ama, maddeler üze
rinde de fikirlerinizi açıklayabilirsiniz. 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Ta
mam efendim. 

Sayın milletvekilleri, nasıl kaynağı
dır? Öyle bir bakanlık ki, her sene bir ka
nun getiriyor. Şimdi, vatandaş düşünüyor; 
' 'acaba, bu sene beyanname verme arife
sinde Maliye Bakanlığı nasıl bir kanun ge
tirecek? Ben, buna göre ne kadar vergi ve
receğim?" O halde, ne yapacak? Tabiî ki 
mükellef, gücüne göre, ödeyebileceği -
birçok yerlerde de böyledir- vergi mikta
rını ayarlayacak, ayarlaması için birtakım 
hâsılatları kayıt dışı bırakması lazım; ama 
daha önceden verilmesi gereken vergi mik
tarı bilinse, mükellefler böyle hileli yolla
ra başvuramazlar. O halde, Maliye Ba
kanlığı her sene beyanname verme arife
sinde böyle birtakım kanunlar getirmesin. 
Artık, burada bir sistem oturtmak zorun
dayız; sistemi oturtmazsak her zaman, 
vergi kaçakçılığı artar, bunun sonunu da 
alamayız. 

Bakınız, 5421 sayılı Gelir Vergisi Ka
nunu, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nunu, 5432 sayılı Vergi Usul Kanunu ilk 
olarak 1949 yılında yürürlüğe girmiş ve o 
zaman Novvmerk diye meşhur bir Alman 
vergi hukukçusu yapmış, büyük bir uygu
lama döneminde bu kanunlar memleket
te uygulanmış ve açığı görülmemiştir. 
Sonra, burada getirilen birçok hükümler 

zaten Danıştay kararlarıyla doldurulmuş, 
istikrar almış maddelerdir. Gecikme faizi 
masraf yazılır mı, yazılmaz mı?.. Zaten ka
nun bunu halletmiş ayrıca efendim; Ver
gi Usul Kanununda bu hüküm veyahut da 
Gelir Vergisi Kanununun ilgili maddesin
de bu hüküm yok. Zaten, Danıştay karar
larıyla bunlar artık istikrarlı hal aldığı, iç
tihatlar haline geldiğine göre, getirilen 
amaçlı maddeleri gölgelemek için böyle 
birtakım eften püften maddelerle de kar
şımıza bu Hükümetin çıkmaması lazım. 

Değerli arkadaşlar, bu tasarının so
nuna bir af eklenmiş; geçen sene yine ver
gi paketi müzakere edilirken verdiğim af 
önergesinin aynısını, sayın Bakanlık bu
raya, tasarının sonuna monte etmiştir; 
bundan dolayı da kendisine teşekkür ede
rim; bir sene sonra beni takip ettikleri için. 

Değerli arkadaşlar, Motorlu Taşıtlar 
Vergisine de yeni bir sistem getirmişler; 
Motorlu Taşıtlar Vergisindeki değişiklik 
olarak, işte bu sene kıyamet koparılan Da
nıştay 8 inci Dairesinin verdiği kararın ay
nısını getirmişler. Bakın, Danıştay karar 
verdiği zaman dediler ki, "Efendim, yan
lış karar vermiş" ortalıkta kıyametler'kop-
tu; ama Bakanlık da, kopardığı kıyamet
lere rağmen, bunun yasal olmadığını, ya
saya aykırı olduğunu, dolayısıyla yasanın 
bu yönde değiştirilmesi gerektiğini kendisi 
kabul etmiş ve tasarıya koymuştur. Ben 
bunu da anlamadım; yani, Danıştay böy
le karar verdi diye, illa Danıştay kararını 
etkisiz kılmak için böyle bir kanun getir
meye bana göre gerek de yoktu. Kaldı ki, 
her idarî işlem, tesis ettirildiği tarihte yü
rürlükte olan hukuk sistemine göre, hu
kuka uygunluk ve aykırılık bakımından in
celenir. Yani, bu getirilen kanunun halen 
Danıştayda görülmekte olan davaya her
halde bir etkisi olacağına da inanmıyo
rum. Bu hususlara maddeler görüşülür
ken sık sık değineceğiz. 
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Hepinize saygılar sunarım efendim. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Genç. 

Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın 
Alptemoçin; buyurun efendim. 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Bursa) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; görüşmekte olduğumuz ta
sarı ile ilgili tenkideri hakikaten büyük bir 
dikkatle takip ettim. Sayın Başkan, bugün 
herhalde fevkalade müsamahakâr bir tu
tum içinde; kişiler dahi grup konuşmala
rının üzerinde uzun süreler kullandılar, 
enteresan konuşmaları büyük bir müsa
maha ile değerlendirdiler, kendilerine te
şekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan haklıdır. 
Sayın Genç bir grup sözcüsü kadar uzun 
konuştu; fakat arkadaş bu sefer gayet ra
hat ve kendi hâkimi olduğu mevzuu ko
nuştu, ben de müsamaha ile karşıladım. 
(Gülüşmeler) 

Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 

A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Devamla) — Sayın Başkanın tutumu kar
şısında saygıyla eğilmemek mümkün de
ğil efendim; saygıyla eğiliyoruz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Devamla) — İstirham ederim efendim. 

Sayın Başkan, çok değerli üyeler; 
üzerinde konuştuğumuz vergi tasarısı, de
ğerli konuşmacılarımızdan birinin ifade 
ettiği gibi, hakikaten vergi yükü itibariy
le yeni birtakım şeyler getirmemektedir. 
Esas itibariyle uygulamada karşılaştığımız 
bazı sorunların ortadan kaldırılması ve iş 
âleminde, vergi hukukunda birtakım ko
laylıkların getirilmesini hedef almıştır. 
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Bu tasarıda gene hedef olarak alınan 
en önemli hususlardan bir tanesi de, bu
gün üçüncü yıl içinde olduğumuz dahilî 
tevkifat uygulamasının Katma Değer Ver
gisi esasından kopartılarak, Gelir ve Ku
rumlar Vergisi beyanına oturtulmasının 
getirilmesidir. Bunu, tasarının Plan ve 
Bütçe Komisyonunda görüşülmesi sırasın
da da açıkça ifade ettik; 1981 ve 1982 yıl
larında uygulanan peşin verginin mahzur
larını ifade ettik; dahilî tevkifatın niçin 
Katma Değer Vergisine baz olardk alın
mak suretiyle yeniden ihdas edildiğini 
açıkladık ve bugün niçin burada bir deği
şiklik yapmak ihtiyacını hissettiğimizi 
açıkladık. 

Değerli konuşmacılar bizim bu açık
lamalarımızı alıp, aynı ifadeleri kullanmak 
suretiyle tenkit ediyorlar. Biraz sonra ce
vaplar faslında bu konuya değineceğim; 
ama ben şu hususu bir kere daha vurgu
lamak istiyorum : Dahilî tevkifat konusun
da başlattığımız Katma Değer Vergisine 
baz olarak alma, bir objektif kriter arayı
şından kaynaklanmaktadır. 1981 ve 1982 
yıllarındaki başarısız uygulamaları tekrar 
yaşamamak için, üzerinde tartışmayaca
ğımız bir objektif kriter aranmıştır ve 198£ 
yılından beri uygulamaya başladığımız 
Katma Değer Vergisinin bu objektif kri
ter olacağı düşünülmüş ve dahilî tevkifat 
Katma Değer Vergisine esas alınarak uy
gulamaya geçilmiştir; ancak, maalesef, o 
tarihte yüzde 10 olarak uygulanan Katma 
Değer Vergisi ve onun yarısı (yüzde 5) 
olan dahilî tevkifat, daha sonra Katma 
Değer Vergisi oranının yüzde 12'ye çıka
rılması sonucunda, toplam 18'e çıkmış ve 
üretimin hemen her safhasında bir pazar
lık sebebi olarak kullanılmaya başlanmış
tır. İşte, bu pazarlıkları ortadan kaldır
mak, bu çirkin pazarlıkları ortadan kal
dırmak ve kayda geçmeyen kazançların 
mutlaka kayda geçilir hale getirilmesini 
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sağlamak için iki şey yapılmıştır : Birinci 
olarak, kasım ayı başından itibaren Kat
ma Değer Vergisi temel oranı yüzde 
12'den 10'a düşürülmüş ve bu kanunla da 
dahilî tevkifatın Katma Değer Vergisinden 
koparılması suretiyle bu pazarlıkların or
tadan kaldırılması için önemli bir adım 
atılmıştır. 

İnancımız odur ki, artık bunlar bir
birinden ayrılınca ve temel oran yüzde 
12'den yüzde 10'a düşünce, çirkin pazar
lıklar ortadan kalkar ve herkes kazancını 
kayda geçmeye, daha büyük4citlelerin ka
zançlarının kayda geçirilmesine başlar... 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekil
leri; işte, birtakım teknik ihtiyaçlar ve da
ha sonra da dahilî tevkifatın Katma De
ğer Vergisinden ayrılması için hazırlanan 
bu kanun tasarısını burada tartışmaktayız. 

Bazı konuşmacı arkadaşlarımız bun
dan birkaç gün önce görüştüğümüz vergi 
kanununu dile getirerek, "Efendim, aca
ba bu 25 gün içinde ne değişti de Hükü
met böyle bir yeni kanun tasarısı getiri
yor, niçin buna ihtiyacımız var?" diyerek 
sual sordular. 

Efendim, 25 gün önce konuştuğumuz 
kanunu biz 10.5.1988 tarihinde, yani ma
yıs ayının 10 uncu günü Yüce Meclise sevk 
etmişiz. Hatırlayacaksınız, o tarihlerde 
özellikle yazarkasa ile ilgili olarak küçük 
esnaf ve sanatkârımıza bir kolaylık geti
rilmesi için esnaf ve sanatkâr dernekleriyle 
görüşmeler yapmıştık. Hükümet olarak 
her türlü meslek kuruluşuyla diyalog için
de olmak politikasının bir gereği olarak o 
tarihlerde esnaf ve sanatkâr dernekleriyle 
yaptığımız görüşmeler sonucunda, küçük 
esnaf ve saratkânmıza yazarkasa temini sı
rasında bir kolaylık getirmek için, 25 gün 
önce tartıştığımız ve tasvibinize mazhar 
olan kanun tasarısı, "Acele bir kanun de
ğişikliği yapalım, bir imkân getirelim'' di
ye hareket edilerek hazırlanmıştı. O ka

nunla biz, Lir yıl süreyle ve aldığı yazar-
kasanın fiyatını buluncaya kadar -küçük 
esnaf ve sanatkârı ilgilendiren bir ciddî 
karardır- dahilî tevkifat ödenmemesi esa
sını getirmiştik. Mayıs veya haziran ayın
da görüşülmesi gereken kanun, tatiller ve
saireler nedeniyle ancak 25 gün önce bu
rada görüşülebilmiş ve kanun halini al
mıştır. 

Bu arada meydana gelen değişiklik
ler karşılaşılan ihtiyaçlar, gene meslek oda
ları ve diğer kimselerle yaptığımız görüş
meler, bizi, bugün tartıştığımız kanunu 
hazırlama mecburiyetini getirmiştir. Biraz 
önce ifade ettiğim gibi, özellikle belge ka
yıt düzeninin yenileşmesi ve yaygınlaşması 
için Katma Değer Vergisi oranının düşü
rülmesi ve dahilî tevkifattan ayrılması dü
şüncesi de bugün tartıştığımız kanunun 
temelini teşkil etmiştir. 

İşte, 25 gün önce tartıştığımız kanun, 
mayıs ayında Meclise sevk edilmiş olma
sına rağmen niçin 25 gün önce tartışılmış
tır ve işte bugün niçin gene biz vergi ka
nunlarında birtakım değişiklikler yapıyo
ruz?.. Dahilî tevkifatla ilgili bir değişikli
ği yaptığınız takdirde, tabiî ki, Gelir Ver
gisinde, Kurumlar Vergisinde birtakım 
değişiklikler yapacaksınız; Katma Değer 
Vergisinde birtakım değişiklikler yaparsa
nız bu değişiklikleri gene ilgili kanunlar
da düzenlemek mecburiyetiniz vardır. Do
layısıyla, bu bir paket halinde karşımıza 
gelmektedir. 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekil
leri; bir konuşmacımızın, "Anavatan Par
tisinin prensibidir, Anavatan Partisi büyük 
mükelleften vergi almamak, küçükten ver
gi a lmak ü z e r i n d e po l i t ika la r ın ı 
kurmuştur" ifadesine katılmak mümkün 
değildir. Bu ifadeyi şiddetle reddediyo
rum. Aslında bizde, biliyorsunuz, Gelir 
Vergisinde artan kazançlarla paralel ola
rak artan vergi nispetleri uygulaması 
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vardır. Bu vergi nispetleri eskiden yüzde 
40'lar mertebesindeydi. Bizden önceki 
yüzde 40'tan aşağı düşürülmesi politika
sını biz de kabul etmiş ve uygulamışızdır 
ve malumlarınız, bugün itibariyle Gelir 
Vergisi ilk dilim için yüzde 25'tir. Bundan 
sonraki rakamlar; 5 milyona kadar yüzde 
25, ondan sonraki 5 milyon için yüzde 30, 
ondan sonraki 10 milyon için yüzde 35, 
ondan sonraki 20 milyon için yüzde 40, 
ondan sonraki 40 milyon için yüzde 45 ve 
80 milyonun üzerindeki kazançlar için 
yüzde 50 olarak artmaktadır. Biz, kazanç 
arttıkça ödenen Gelir Vergisinin de yüz
de olarak arttığı bir sistemi uygula
maktayız. 

Değerli arkadaşlarım, aslında az ka
zanan, dar gelirli olan mükelleflerin daha 
az vergi vermesi istikametinde her türlü 
tedbirler alınmıştır. Hatta, bazı kesimler, 
bazı kazanç kesimleri; özellikle ziraî ka
zançlar açısından baktığımızda, vergi dı
şı tutulmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla, Hü
kümetimizin, az kazanandan çok vergi, 
çok kazanandan az vergi alması gibi bir 
niyeti yoktur; bir politikası sözkonusu ola
maz. Haa, eğer arkadaşlarımız burada 
birtakım teşviklerden bahsediyorlarsa, ona 
diyeceğim bir şey yoktur. Eğer siz, hükü
met olarak, politikalarınız paralelinde, bir
takım sanayileri, birtakım faaliyet kolla
rını teşvik etmek istiyorsanız, pek tabiî , 
onunla ilgili teşvik tedbirleri uygularsınız. 
Verginin az alınması veyahut bir miktarı
nın alınması veya alınmaması, teşvik ted
birleri arasında kullanılan önemli bir ens
trüman olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu, 
dünyanın her tarafında kullanılır. Bir ima
lat sanayiini teşvik ederseniz, orada vergi 
indirimi de düşünürsünüz, ihracatı teşvik 
etmek istiyorsanız, ihracatta vergi iadesi 
gibi birtakım imkânları ihracatçıya verir
siniz. Eğer bunları kastediyorlarsa, sor
mak gerekir : Acaba, ileride iktidar olmayı 
düşünenler, teşvik etmeyi düşündükleri sı-
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naî veya ticarî faaliyetleri nasıl teşvik ede
ceklerdir? Teşvik, sözle veyahut birtakım 
nutuklar atmak suretiyle olmaz; teşviki, 
birtakım fizikî kaideleri uygulamak sure
tiyle yapabilirsiniz; ancak öyle yaparsanız 
teşvik edersiniz. Bugün burada söylenen 
sözlerin, yarın başkaları tarafından çok 
ciddî takip edilip yeri geldiğinde, insanın, 
-böyle- yüzüne vurulacağını hiç unutma
mak lazım. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî bir de şu 
var : "Efendim, hayat standardını getiri
yorlar. Hayat standardı, daha fazla ka
zançların bir noktada beyan edilmesini en
gelleyen bir husus olarak karşımıza 
çıkmaktadır ' ' buyuruyor konuşmacı. Ha
yat standardı esası bizimle beraber gelmiş 
bir hadise değildir, daha önce de başlanan, 
uygulanan bir esastır. Hayat standardı, 
belge düzeninin Türkiyemizde -maalesef-
olmaması nedeniyle, bir faaliyet kolunda 
elde edilmesi gereken, elde edilmesi lazım
dır diye düşünülen asgarî kazancı ifade et
mektedir. İlle de mükellefin o hayat stan
dardı çerçevesinde bir beyanname verme
sini beklememek lazımdır. Pek tabiî ki, 
yaptığımız kontroller, yapmaya devam 
edeceğimiz kontroller sonucunda, eğer 
mükellef beyanını haksız yere düşük ola
rak ve özellikle hayat standardının civa
rında göstermişse, onun matrah farkını çı
kartıp, farkı kendisinden cezalı olarak al
mak bizim hakkımızdır. 

Değerli arkadaşlarım, aslında, hayat 
standardı, geçici bir madde olarak düzen
lenmiştir. Çünkü, biz öyle inanıyoruz ki, 
uygulamaya başladığımız ve uygulamaya 
devam edeceğimiz, kararlı bir şekilde de
vam edeceğimiz tedbirler ve uygulamalar 
sonucunda, bell ibir süre sonra Türkiye
mizde herkes kazancını eksiksiz olarak be
yan etmeye başlayacaktır. İşte, biz bu se
viyeye geldiğimizde, hayat standardı gibi, 
asgarî kazanç yüzdeleri gibi birtakım ra
kamlar, birtakım uygulamalar kendiliğin-
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den ortadan kalkacaktır. Bizim hedefimiz, 
Türkiyemizde eksiksiz beyan verilmesini 
sağlamaktır; bizim hedefimiz, Türkiye'de 
her kazanım mutlaka kayda geçmesinin 
sağlanmasıdır. 

Efendim, bir değerli konuşmacımız, 
"Peşin vergi haksızdır" buyurdular. Bu< 
"haksızdır" ifadesini kullanan arkadaşı
mız hakikaten enteresan bir ifade kullan
mıştır. Kendileri her zaman, ücretlilerin 
üzerindeki vergi yükünden bahsederler; 
kendileri her zaman, ücretlilerden hemen 
ayın sonunda alınan vergilerden bahseder
ler, ondan sonra da, diğer kazanç sahibi 
beyannameli mükelleflerin bir yıllık ka
zançlarını mart ayında veya nisan ayında 
beyan etmeleri ve kazançla ilgili o vergiyi 
de üç taksitte ödemelerinin sosyal adalete 
uymadığım ifade ederler... Eğer bu doğ
ruysa, o zaman, peşin vergi denilen mü
esseseyi getirmek lazım. 

KÂZIM ÖZEV (Tokat) — Kazan
madan, vergi alıyorsunuz. 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Devamla) — Eğer Peşin vergi haksızdır 
diyorlarsa, o zaman mükelleflerin beyan 
etmelerini ve 15 ay sonra, beyan ettikleri 
vergilerini üç taksitte ödemelerini tenkit 
etmemeleri lazım. Bu, çok enteresan bir 
konu. 

Bakınız, bu kürsüde insanlar neler 
söylüyorlar : Bir başka konuşmacımız bu 
kürsüde, daha 25 gün önce, Plan ve Büt
çe Komisyonunda da, "Efendim, Türki
ye'de getiriniz peşin vergiyi, doğru dürüst 
alalım, böyle dahilî vergiler filan olmuyor, 
getiriniz bu vergiyi, alalım" buyurdular. 
Daha sonra, değerli parti başkanlarının, 
kazanılmamış kazancın vergisini almak 
yanlıştır ifadesi üzerine, derhal ifadeleri
ni değiştirmişlerdir ve demişlerdir ki, 
" G e n e alalım; ama işte bunu yüzde 10 
alalım, yüzde 20 alalım, yüzde 30, yüzde 

40 alalım, yani yavaş yavaş alalım; hatta 
hepsini birden alalım'' diye ifade etmiştir 
bu değerli konuşmacı; ama bugün itiba
riyle şimdi sözünden caymıştır. 

KÂZIM Ö Z E V (Tokat) — Kazan
madan vermek Allah'a mahsustur. 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Devamla) — Şimdi, eğer biz onun buyur
duğu gibi, yüzde 10, yüzde 20, yüzde 30 
şeklinde almaya başlasaydık bu peşin ver
giyi, zaten üç seneden beri biz dahilî tev-
kifat adı altında bunu uyguluyoruz, işte, 
yüzde 30'u geçmiş, yüzde 40'a gelmiştik. 
Yani, şu getirdiğimiz, geçici vergi veya pe
şin vergi dediğimiz hadise gökten yere bir
denbire 1.1.1989 tarihi itibariyle inmemek-
tedir ki... Biz zaten üç yıldan beri dahilî 
tevkifatı uyguluyoruz. Katma Değer Ver
gisi esasına göre uyguluyoruz. Şimdi ba
zını değiştiriyoruz. Sanki dahilî tevkifat 
uygulaması yok, sanki Türkiye bu mese
leye yabancı, birdenbire bir yeni vergi ge
liyor, bu yeni verginin adı geçici vergi olu
yor ve ondan sonra da bu haksız bir uy
gulama olarak ifade ediliyor... Bu ne de
mek? Bu nasıl bir perhiz, bu nasıl bir la
hana turşusu?!. 

K A M E R G E N Ç (Tunceli) — Öbü
rü gerçek vergidir, bu götürü oluyor. 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Devamla) — Değerli arkadaşlar, beyan
nameden bahsediyoruz ve diyoruz ki, va
tandaşın beyanı esastır. Biz de bunu ka
bul ediyoruz. Vatandaşın beyanı gerçek 
değil mi? Eğer vatandaşın beyanı gerçek 
ise, -ki, gerçektir, kabulleniyoruz- gerçek 
beyan üzerinden ödediği Gelir Vergisi ger
çek vergi ise, bu gerçek beyan ve gerçek 
vergiye dayanılarak alınacak olan peşin 
vergi gerçek değil midir? 

KÂZIM ÖZEV (Tokat) — Sinirlen
meden Bakanım... 
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GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
Hayat standardı beyanla çelişmiyor mu? 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç I N 
(Devamla) — Değerli arkadaşlar, tabiî ki 
tenkit etmek çok kolaydır; ama, tenkit 
ederken de mantığın tutarlı olması çok 
önemlidir. Eğer mantık hatası yaparsanız, 
o zaman sizi burada çok farklı değerlen
dirirler. Bir yerlere mesajlar vermek ister
ken, birtakım kişilere birtakım haberler 
göndermek isterken, ulaşmak istediğiniz 
noktaya ulaşamazsınız, tam tersine, çok 
ters tepkiler alabilirsiniz. O bakımdan, 
efendim, o gerçek, bu gerçek değil, filan 
dediğiniz zaman, o zaman söylediğinizin 
tam tersini söylüyor olursunuz. Madem
ki vatandaşın beyanı hakikattir ve gerçek
tir, o halde onun ödediği Gelir Vergisi de 
gerçektir, o halde onun ödeyeceği peşin 
vergi de gerçektir. 

Efendim, acaba bu peşin vergi, geçi
ci vergi olarak adlandıralabilir mi, adlan-
dırılamaz mı?.. Bu geçici vergi, öyle ifade 
ediliyor ki, enteresan, sanki ilave bir ver
gi yükü gibi gelmiş, mükellefin üstüne 
binmiş. 

YAŞAR T O P Ç U (Sinop) — Öyle!.. 
MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 

A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Devamla) — Dahilî vergi var, dahilî tev
kifat var; alıyoruz, kimse sesini çıkarmı
yor, yerleşti, oturdu. Dahilî tevkifatın adı
nı değiştiriyoruz, bu, geçici vergi diyoruz; 
ama sonra da, bu geçici vergi Gelir Ver
gisinden mahsup edilir diyoruz. 

YAŞAR T O P Ç U (Sinop) — Etmi
yorsunuz. 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Devamla) — Dahilî tevkifat da mahsup 
ediliyordu; ama ne zaman? Eğer kazancı 
varsa ve ödeyeceği vergi, ödediği dahilî 
tevkifattan fazla ise mahsup ediliyordu. 
Eski kanunun bir zayıf tarafı da buydu. 

Şimdi yeni kanunda biz, bütün kazançla
rın mahsup edilmesi esasını getiriyoruz. 
" M a h s u p etmiyorsunuz" diyen arkada
şımız, o halde, kanun metnini okumamış. 
Kanun metnini tabiî doğru dürüst okuma
dan burada tenkit ederseniz, o zaman aç
maza düşersiniz. 

Değerli arkadaşlar, biz geçici vergiyi 
Kurumlar Vergisine ve Gelirler Vergisine 
dayandırıyoruz; ama, tüm dahilî tevkifa
tın veya geçici verginin mahsup edilebil
me imkânını da beraberinde getiriyoruz. 
Bu fevkalade müspet yaklaşımı şu kürsü
den bir konuşmacı arkadaşımızın dile ge
tirmesini, eksik uygulamanın bu vesileyle 
düzeltiliyor olduğunu dile getirmesini ve 
biraz da, Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek 
gerekirse, buradaki müspet yaklaşımımı
zı takdirle ifade etmesini beklerdim. 

M E H M E T FUAT ERÇETİN (Edir
ne) — Bravo Sezar!.. 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Devamla) — Tanıştığımıza memnun ol
dum efendim. 

KÂZIM ÖZEV (Tokat) — Siz sinir
lenmeyin Sayın Bakanım. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen söz at
mayalım. Hatip konuşuyor; hatip sizleri 
gayet sükûnetle dinledi, siz de hatibi din
leyiniz. 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Devamla) — Efendim, tabiî burada bir
takım rakamlar özellikle alınıp, biraz da 
şekli değiştirilip çarpıtılarak ifade ediliyor. 
' 'Katma Değer Vergisinin dört kat artırıl
ması hakça mıdır, olacak iş m i ? " filan di
yorlar. Nedir bu dört kat artırmak mese
lesi? Burada açık olarak ifade edilmiş : Te
mel gösterge dört kat artırılabilir. Temel 
gösterge yüzde 10 olduğuna göre, Katma 
Değer Vergisi yüzde 40'a kadar çıkarıla
bilir, demektir. Yüzde 40'a kadar çıkara-
bilme imkânını almak için de, yazılmış, 
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denilmiş ki, "Avrupa Topluluğuna geçiş
te kolaylık sağlansın diye..." Bugün Avru
pa Topluluğunda birçok ülkeler değişik 
oranlarda Katma Değer Vergisi uygula
maktadırlar; yüzde 35, yüzde 36 gibi, bazı 
mal gruplarında Katma Değer Vergisi uy
gulamaktadırlar. Bugün bizde de temel 
gösterge yüzde 10 olmakla beraber, bazı 
mallarda Katma Değer Vergisi yüzde 15 
olarak uygulanmaktadır. İleride Avrupa 
Topluluğuyla tam uyum sağlandığında, 
geçiş döneminde belki bazı mallarda, yüz
de 40 değil; ama, yüzde 35, yüzde 36 gibi 
Katma Değer Vergisi oranlarının uygulan
ması gerekebilir. Biz bugünden bu imkâ
nı alıyoruz; yarın öbür gün yeniden yeni
den Yüce Meclise gelip, yeniden yetki al
mamak için alıyoruz. Öyle zannediyoum 
ki, hiçbir hükümet Katma Değer Vergisi
nin temel gösterge oranını dört kat artı
rıp, yüzde 40 olarak uygulamaz. Bunun 
mümkün olmayacağını değerli arkadaşla
rımız biliyorlar; ama, burada söylemek 
için "Efendim, dört kat artırmak yetkisi 
usulsüzdür, kanunsuzdur, anayasal 
değildir" diye ifade ediyorlar. 

Değerli arkadaşlar, biz burada kanun 
çıkarmaya çalışıyoruz. Bu kanun bu Yü
ce Meclisin tasvibini alıp, yayınlanıp yü
rürlüğe girdikten sonra ne yapmış olaca
ğız? Kanun çıkarmış olacağız, kanun 
maddesinde dört kat olacak... E, kanun 
var işte, kanuna uygun olarak uygulama 
yapılacak. E, kanun şimdi yok, kanunsuz
dur... Kanunu çıkarıyoruz işte, kanun ya
pıyoruz, burada şaka yapmıyoruz. 

Saygıdeğer milletvekilleri, bir değer
li arkadaşımız, geçici vergiyle ilgili olarak, 
"Yüzde 75 yük geliyor" dedi; "Yüzde 50 
vergidir, yüzde 25 de işte geçici oluyor" 
dedi, yüzde 50 ile yüzde 25 rakamlarını 
üst üste koyunca herhalde yüzde 75 raka
mına vardı; başka nasıl varılır bil
miyorum. 

Biraz önce vergi dilimlerini ve nispet
lerini söyledim. İlk 5 milyon için yüzde 
25'ten başlıyor, 80 milyona kadar gidiyor; 
80 milyonun üstündeki kazançlar yüzde 
50 olarak vergilendiriliyor. Şimdi, bura
da, sözcü çok büyük bir belâgatle, küçük 
esnaftan, küçük sanatkârdan, avukatımız
dan, tabibimizden doktorumuzdan, zaval
lı kenar mahalle bakkalından filan bahse
dip, ondan sonra da verginin yüzde 75 ol
duğunu söylüyor. Şimdi, acaba, bu gari
ban mahalle bakkalı, bu gariban esnaf ve 
sanatkâr, bu gariban doktor, avukat yüz
de 75 ödüyorsa, yani, neresi gariban?.. De
mek ki, 80 milyonun çok üstünde kazanç
ları var. Yüzde 50, ondan sonra da onun 
yarısı yüzde 25; yüzde 75 oluyor. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN 
(İsparta) — Onlar ölsün mü? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — Ölmesinler, katiyen; onlar 
çok çalışsınlar, onlar daha çok kazansın
lar, kazançlarını kayıtlara geçsinler, biz de 
daha fazla vergi alalım, bu yüce millete 
daha fazla hizmet yapalım; ama şurada 
yüzde 50 ile yüzde 25'i toplayıp, "yüzde 
75" deyip, ondan sonra, da "Benim ga
riban esnafım ve sanatkârım, köşede sıkış
mış mahalle bakkalım filan'' diye konuş
mak... Yakıştırması size ait, ben sadece 
dikkatlerinizi çekiyorum. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Vergilerle toplayıp hayalcilere kaptırıyor
sunuz Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen söz at
mayalım; müzakereleri uzatmayalım 
lütfen. 

Devam ediniz efendim; Sayın Bakan 
süreniz de dolmuştur, toparlayınız lütfen, 
size de müsamaha edeceğiz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
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(Devamla) — Efendim, bana müsamaha 
etmeyecek misiniz? 

BAŞKAN — Tabiî, edeceğim; ama 
ikaz etmek de benim görevim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇIN 
(Devamla) — Çok teşekkür ediyorum Sa
yın Başkan; görevinizi eksiksiz yapıyor ol
duğunuzdan dolayı teşekkür ediyorum 
efendim. 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) 
— Sayın Bakan, ciddî olun. 

KÂZIM ÖZEV (Tokat) — Sayın Ba
kan, siz sinirlenmeyin, devam edin. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — Sinirlenmem mümkün mü 
beyefendi, size bakıyorum ve bütün sini
rim geçiyor, o kadar neşeleniyorum ki... 
(ANAP sıralarından alkışlar) Böyle değerli 
arkadaşları aramızda görmemiz bizim için 
büyük şereftir efendim, sağolunuz. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
Sayın Bakan, bunu iltifat kabul ediyoruz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — Efendim, arkadaşlar, "İn
celeme yok'' diyor. Bu sık sık söylenen bir 
hadisedir, müsaade ederseniz, bu incele
melerle ilgili bir iki rakam vermek is
tiyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Yalnız, 
gerçek inceleme; hayalî incelemeler değil. 

BAŞKAN — Kamer Bey, siz söz hak
kınızı bitirdiniz, konuştunuz, oturdunuz; 
oturulan yerden konuşulması yasak. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — Efendim, Maliye ve Güm
rük Bakanlığının, biliyorsunuz merkezî 
denetim birimleri var. Bunlar, Teftiş Ku
rulu, Hesap Uzmanları Kurulu, Gelirler 
Kontrolörlerinden meydana gelen merkezî 

denetimler. Bir de, vergi kontrol memur
larımızın yaptıkları denetimler var. Ara
mızda vergi kontrol memuru olarak çalı
şan arkadaşlarımız var, bu işi senelerce ba
şarıyla, büyük bir liyakatle yapmışlardır; 
kendileri bu işlerin ne kadar hayalî veya 
ciddî yapıldığını bilirler. 

Değerli arkadaşlarım, 1984- yılında 
toplam inceleme sayısı 33 072'dir. İncele
nen matrah 122 552 542 685 liradır. Bu
lunan matrah farkı ise 147 milyar lira mer
tebesindedir. 

İncelemeler 1985 yılında 66 681'e, 
1986 yılında 66 550'ye, 1987'de 80 264'e 
çıkmış ve toplam bu 1984, 1985, 1986, 
1987 yıllarında, 1988 yılının ekim ayı so
nundaki incelemeler dahil olmak üzere, 
274 788'e ulaşmıştır. 

İncelenen matrah 6 053 505 973 477 
liradır. Bulunan matrah farkı 
3 249 309 000 000 liradır. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığının son 
yıllarda yaptığı incelemeler, sadece teftiş 
mahiyetinde değil, ama aynı zamanda 
yaygın ve yoğun denetim şeklinde de ge
lişmiştir. Sadece, eskiden merkezî denetim 
elemanlarının yaptıkları incelemeleri in
celeme olarak kabul edip, bugünlerde ya
pılan yaygın ve yoğun denetimi yok say
mak bir hatadır. 

Önemli olan, olayların meydana gel
meden önlenmesi, ortaya çıkarılması; 
önemli olan, mükellefin eğitilmesi; önemli 
olan, vergi kaybına sebep olacak işlemle
rin yapılmamasının sağlanmasıdır. Kaçak 
yapılmış, kayıtlar yanlış işlenmiş, eksik 
matrahlar beyan edilip eksik vergiler 
ödenmiş, ondan sonra biz onların yüzde 
2 - 3'ünü incelemişiz; "Eh, biz görevimizi 
yaptık" demişiz... Bu da pek doğru değil. 
Biz, o yüzde 2'leri, yüzde 3'leri yüzde 
5'lere, yüzde 10'lara çıkaralım; ama bir 
taraftan da yaygın ve yoğun denetim ya
palım, bir taraftan eğitelim, mükellefimiz-
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le işbirliği içine girelim ve onların eksik
siz olarak beyanlarını vermelerini sağla
yalım, vergi kayıp ve kaçağının önlenme
sine çalışalım. 

Değerli arkadaşlarım, isterseniz siz
lere şu dondurma meselesini bir anlata
yım. Bu dondurma meselesi komisyonda 
da dile geldi. Hakikaten biraz enteresan 
bir olaydır. Dondurma meselesi, bazı ko
nuların nasıl küçültüldüğü, nasıl istismar 
edildiği ve demagoji yapıldığının güzel bir 
örneğidir. 

Efendim, biz gitmişiz, bir pastaneyi 
kapatmışız. Pastaneyi kapatma sebebimiz, 
dondurma satışları nedeniyle fış vermeme
si. "Gar iban bir pastanenin, 300 liralık 
dondurma satış fişini vermediği için ka
patılması büyük bir haksızlıktır" denili
yor; ifade bu. Kapattığımız pastane, Ata
türk Bulvarında veya Tunalıhilmi Cadde
sinde, yani Ankara'nın önemli pastanele
rinden birkaç tanesidir. " G a r i b a n " diye 
ifade ediyorlar; gariban bir pastaneymiş... 
Demek ki, Tunalıhilmi Caddesinde gari
ban bir pastane?!. 

Efendim, Tunalıhilmi Caddesindeki 
bu gariban pastane, çikolata satmaktadır. 
Bugün bir kilo çikolatanın fiyatı herhalde 
15 veya 18 bin liradır. 

M. KEMAL D U D U O Ğ L U (Hatay) 
— 22 bin lira sayenizde... 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç I N 
(Devamla) — "22 bin l ira" olarak buyu
ruyorlar. Hiç münakaşa ve pazarlık etmi
yorum, kabul ettim efendim. Arkadaşlar 
biliyorlar, madlen çikolatayı sık sık alıyor
lar. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Efendim, bugün bir pasta, ne bile
yim, 2 bin veya 3 bin liradır. Şimdi, don
durmayı fişsiz satan bu pastane, o 22 bin 
liralık çikolatayı da, 2 - 3 bin liralık pas
tayı da faturasız satmak itiyadını taşımak
tadır. Sadece bir yaz günü bin tane don

durma satsa -bin tane satar herhalde- bel
ki fazla da satar; ama hesabı kolay, bin ta
ne satsa, demek ki, 300 bin liralık dondur
ma kazancı vardır dondurmacının. 300 
bin liralık kazancı daha çok olsun. Keşke 
sırf dondurmadan 3 milyon lira kazansa 
bu arkadaş... Ama, kazancını kaydetsin; 
kayıtlara geçsin ve vergisini ödesin. İşte bi
zim söylediğimiz budur. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) Ama siz ge
liniz, 300 liralık dondurma fişi vermeyen 
mükellefi taraf olarak tutup, "Efendim, 
gariban dondurmacıyı, 300 liralık fış ver
medi diye kapatıyorlar' ' diyerekten, mü
dafaa ediniz... Bu hakça mıdır? Bu, bel
ki, güzel konuşma sanatının örneklerini 
vermek için bir fırsattır; ama, içinde bi
raz mantık bulunması lazımdır. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — 
Onlar hesap bilmezler Sayın Bakan... 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M F T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Devamla) — Bilirler efendim; şu yüce ça
tı altında bulunan herkesin çok iyi hesap 
bildiğini ben şahsen tartışmasız kabul edi
yor ve sonuna kadar da müdafaa 
ediyorum. 

BAŞKAN — Gayet tabiî, Sayın Ba
kan hesap bildiği için, zamanın da geçti
ğini takdir etmektedir. 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Devamla) —Takdir ediyorum efendim; 
baştan pazarlık ettik, müsamahalarınıza 
sığınıyorum efendim. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Devamla) — Efendim, minibüsleri anla
yamadım burada; "Minibüslere vergi yü
kü geliyor" buyurdu bir değerli konuşma
cımız. Demek ki gene metni okumamış.. 
Eğer metni okusaydı, birbirine yakın ilçe-
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lerde taşımacılık yapan minibüslerin def
ter tutma yükünden kurtarılarak, götürü 
vergi verme esasına göre vergi verme im
kânının getirildiğini, hatta biraz daha ge
niş davranılıp, bir şanssızlık defter tutma 
durumuna gelen işte bu gariban minibüs-
çülere yeniden götürü esasa göre vergi ver
me imkânını bu maddeyle getirdiğimizi 
kendileri de tespit ederlerdi. Bunun tak
dirini Yüce Meclise bırakıyorum efendim. 

"Para cezasını niye getiriyorsunuz?" 
diyorlar. Kendileri gene maddeyi okuma
mışlar. Bazen mahkemeler hapis cezasını 
para cezasına çeviriyorlar. Para cezasına 
çevirdikleri zaman da karşımıza komik ra
kamlar çıkıyor. Bugün itibariyle bir gün
lük para cezası 5 bin liradır zannediyo
rum. Burada denilmiş ki, bir değer taşı
sın, hiç olmazsa biraz can acıtsın diye, 
"Asgarî ücretin yarısı bir gün için alın
sın." Biz, para cezasına çevirmiyoruz. Bi
lakis, Para cezasına çevrilirse, kaçakçılık 
yapanın, suç işleyenin biraz canı yansın, 
bir daha yapmasın, diye bir düzenleme 
yapmışız. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Biz de 
çevrilmesin diyoruz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTGEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — Efendim, yargıya bizim say
gımız sonsuzdur, hukuka saygımız sonsuz
dur. Değerli yargı eğer para cezasına çe
virirse, 2 - 3 bin lira, 5 bin lira değil, hiç 
olmazsa şu kadar lira bir ceza versin, di
ye bu düzenlemeyi yapıyoruz. 

Saym Başkan, çok değerli milletvekil
leri; vaktimi aştığımı biliyorum, gösterdi
ğiniz sabra teşekkür ediyorum; ama, eğer 
bana biraz daha müsamaha edebilseydi-
niz, herhalde söyleyecek çok daha uzun 
sözlerim vardı; herhalde değil, muhakkak 
var. Sizlere birtakım mantık hatalarını da
ha arz etmek imkânına sahip olabilirdim; 
ama maddeler üzerinde konuşurken ba

na bu şansı bahşedeceğinize inanıyor, gös
terdiğiniz ilgiden dolayı hepinize saygılar 
sunuyorum efendim. 

Sağolun. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Sağolun Sayın Başkanım. 

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

BAŞKAN — Efendim, son söz bura
da yok, Sayın Mustafa Kul'un söz hakkı 
var; son söz Sayın Kul'un. 

Buyurun Sayın Kul. 
MUSTAFA KUL (Erzincan) — Sa

yın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Ba
zı Vergi Kanunlar:nda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısının tümü 
üzerinde görüşlerimi arz etmek üzere şah
sım adına söz almış bulunuyorum. Bu ve
sileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, söz konusu ta
sarıyla sekiz ayrı vergi kanununda deği
şiklik yapılarak, milletten daha çok vergi
yi hangi yollarla, hangi yöntemlerle nasıl 
daha kısa zamanda alırız, vergi mükellef
lerini nasıl zor durumda bırakırız, esnafı, 
tüccarı, serbest meslek sahiplerini bu iş
lerinden nasıl vazgeçirttirizin hesaplan ya
pılmıştır. 

Tasarının gerekçesinde şöyle denili
yor : Vergi sisteminin modernleştirilme-
sinden söz ediliyor; ülke ekonomisinin sağ
lam ve istikrarlı bir yapıya kavuşturulma
sından söz ediliyor; vergi sistemimizin 
ekonomik kalkınmamıza uygun bir şekle 
dönüştürülmesinden söz ediliyor; enflas
yonla etkili bir şekilde mücadele edebil
mek için verginin bir araç olarak kullanıl
masından söz ediliyor. Bu gerekçeler al
datmacadan başka bir şey değil. Asıl amaç, 
geniş halk yığınlarından daha çok ver-
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gfyi nasıl alırız, bir avuç insanın kasasına 
nasıl doldururuzun hesabı yapılmıştır. 

Bu tür tedbirlerle ne ülke ekonomisi 
sağlam ve istikrarlı bir yapıya kavuşturu-
Jabilir ne de enflasyonla etkili bir şekilde 
mücadele edilebilir. Zaten biz, Türkiye'
nin ekonomisinin sağlam ve istikrarlı bir 
yapıya kavuşması diye bir probleminin ol
duğunu da zannetmiyoruz. Çünkü, Sayın 
Başbakan 25 Aralık 1987 tarihinde bu kür
süden okuduğu hükümet programında 
şöyle diyor : "Geride bıraktığımız dört yıl 
siyasî ve ekonomik istikrarın güçlendiği, 
sosyal problemlerin çözülerek hafiflediği, 
herkesin yarınından emin ve geleceğe gü
venle baktığı, demokrasinin yerleştiği, ülke 
itibarının arttığı bir dönem olmuştur." 

Evet, Birinci Özal Hükümeti zama
nında her şey hallolmuş. Yeniden, ekono
mide istikrar sağlamak için bu tedbirlere 
gerek var mıydı acaba? Eğer bu tedbirle
re gerek var ise, Sayın Başbakanın o za
man konuştukları gerçekleri yansıtma
maktadır. 

Bir yıl sonra toplanacak vergileri bir 
yıl önceden toplamaya kalkışmanız, bıra
kın insanlarımızın yarınlarından emin ol
masını, geleceğe güvenle bakmasını, bize 
göre devletimizin geleceğine güvenle bak
mamızı, Türkiye Cumhuriyetinin yarının
dan emin olmamızı ciddî bir şekilde sars
maktadır. Marifet çok vergi toplamak de
ğil, toplanan vergileri gerektiği yerlerde, 
adil ve eşit bir şekilde dağıtmaktır. Sizin 
döneminiz her şeyden önce korkunç bir 
savurganlık dönemi olmuştur. Gerek ka
mu kuruluşları, gerek belediyelerin har
camalarındaki savurganlık, vatandaşları
mızın gözleri önündedir. Devletin bütçesi, 
iki yakası bir araya gelmeyen savurgan ve 
gösteriş hastası bir ailenin bütçesinden fark
sızdır. Var olan kaynakların ihtiyaçlar ara
sında dağıtılmalında ANAP Hükümetinin 
tercihleri, ciddî bir tartışma konusudur. 

Siz, bütçeyi denkleştirmek için her 
bütçeden önce vergi yasalarıyla oynayaca
ğınıza, öncelikle bu akıl almaz savurgan
lık alışkanlıklarınızdan vazgeçmeniz ge
rekmektedir. Bu tür tedbirler çözüm ola
maz. Bunlar, kısa vadeli çözüm yollarıdır. 
Bu yıl bu tedbirlerle bütçeyi denkleştirdi
ğinizi farz edelim, gelecek yıl ne yapacak
sınız? İki yıl sonra almanız gereken ver
gileri iki yıl önce toplama yüzsüzlüğünü 
gösterecek misiniz acaba? 

D E V L E T BAKANI K Â Z I M OK-
SAY (Bolu) — Ne demek yüzsüzlük?.. 

MALİYE V E G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Bursa) — Sayın Başkan, lütfen, sayın ha
tip böyle kırıcı tarzda konuşmasınlar. 

BAŞKAN — Sayın Kul, lütfen cüm
lenizi tasrih eder misiniz? 

MUSTAFA K U L (Devamla) — Sa
yın Bakan, defalarca denendi bu; aynı şey 
gelecek yıl, yani 1989... 

MALİYE V E G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Bursa) — Efendim, bakınız, sayın hati
bin söylediği hiçbir şeye karışmıyoruz; 
ama, lütfen kırıcı olmasın Sayın Başkan, 
rica ediyorum. (ANAP sıralarından, "Ge
ri alsın" sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Kul, bir dakika 
müsaade edin. 

Efendim, kelimelerinizi kaba ve ya
ralayıcı olmayacak şekilde kullanınız ve 
lütfen o cümleyi de tasrih ediniz. 

MUSTAFA K U L (Devamla) — Be
nim söylediğim cümlede herhangi bir şey 
yoktur Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — "Yüzsüzlük" kelimesi, 
kaba ve yaralayıcı bir tabirdir; lütfen bu
nu tasrih ediniz. Yüce Meclis sizi dikkat
le dinliyor. Siz şimdiye kadarki konuşma
larınızda, gayet nezih ve kibar konuşma
lar yapmış bir arkadaşsınız; lütfen ona uy-

— 296 
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gun olarak konuşun Sayın Ku'. 
H İ K M E T ÇETÎN ^Diyarbakır) — 

O anlamda ifade etmedi. 
MUSTAFA K U L (Devamla) — Yî>: 

süzlüğü demeyelim o zaman; cesaretini 
gösterebilecek misiniz Sayın Bakan? 

BAŞKAN — O sözü bırakıyorsunuz. 
Buyurun devam edin. 

MUSTAFA K U L (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, yine, Sayın Başbakan 
hükümet programını sunarken şöyle söy 
lemisti : "Sadece bize karşı olduklarını 
söyleyerek hizmete talip olanların hizmet 
vermelerinin mümkün olmadığına; herke
sin neyi, nasıl yapacağını, kaynağı nere
den bulacağını açıkça ifade etmesi gerek
tiğine inanıyoruz. Bugün ve yarın sorun
larımızın geçici tedbirlerle, kulağa hoş ge
len sloganlarla çözülebileceğini sanmak, 
bilgisizlik değilse, gaflettir." Evet Sayın 
Başbakanım, size aynen katılıyorum; ge
çici tedbirlerle sorunları çözmeye kalkış
mak, gerçekten, bilgisizlik değilse, gaflet
tir. Faizleri bir düşürmek, bir yükseltmek, 
sürekli, vergi yasalarıyla oynamak, vergi
den ve zamdan başka hiçbir şey bilme
mek, borç alıp, borç ödemek gibi hiçbir 
tedbir kalıcı bir çözüm değildir. Sizler bu 
tür geçici tedbirlerle sonuç almaya çalışı
yorsunuz. Bunlar ya bilgisizlikten kaynak
lanıyor ya da sizler gaflet içerisindesiniz. 

Sayın milletvekilleri, Anayasanın 73 
üncü maddesi şöyle diyor : ' ' Herkes, ka
mu giderlerini karşılamak üzere, malî gü
cüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. 

Vergi yükünün adaletli ve dengeli da
ğılımı, maliye politikasının sosyal amacı
dır." Anayasa böyle diyor; ama bizler bir 
yıllık milletvekilliği dönemimizde, herke
sin malî gücüne göre vergi vermesi konu
sunda hiçbir yasa yapamadık. Ancak ben, 
gücümüzün yettiğinden vergi alıp, gücü
müzün yetmediğine dağıtma görevini, 
Anavatan Partisinin getirdiği bu tür ya

salarla eksiksiz olarak yaptığımızı zanne
diyorum. Hükümet, şaşkın ve çaresizlik 
içerisinde, ne yaptığını bilmez bir du
rumdadır. 

Yine, Sayın Başbakan bir konuşma
sında şöyle diyordu : •'' iktisadî kalkınma
da devletin esas fonksiyonu, tanzim edi
ci, fertlerin ve kuruluşların münasebetle
rini düzenleyici, ihtilaflarının halli, iktisadî 
istikrarın sağlanmasına matuf sık sık de
ğişmeyen kaideler koyması, engellerin kal
dırılarak verimin yükseltilmesidir.'' Sayın 
Başbakan o zaman böyle demiş; ancak, 
uygulamada, sık sık değişmeyen kaidele
ri görmemiz mümkün olamamaktadır. 
Vergi yasaları üzerinde o kadar çok oyna
dınız ki, yıllardan beri malî müşavirlik ya
panlar, bu işi kendilerine meslek edinen
ler, hatta vergi dairelerinde boğaz toklu
ğuna çalışan memurlarımız artık işin için
den çıkamaz duruma gelmişlerdir. 1986 
yılında getirilen dahilî tevkifat olayı, şim
di uygulamada görülen birtakım aksaklık
lardan dolayı kaldırılıyor. 

Bizler, sizin getirdiğiniz yasalardaki 
eksiklikleri ve aksaklıkları bir bakışta he
men fark edip, çıkıp bu kürsüde sizlere an
latıyoruz. Sizler ise, ancak uygulamaya 
koyduktan sonra fark edip, ondan sonra 
pişmanlıkla getirip, o aksaklıkların gide
rilmesini istiyorsunuz. Bunlar yanlış şey
ler. Bizim başka işimiz yok mu? Bizim 
Parlamento çalışmalarımız hep sizin yan
lışlarınızı düzeltmekle mi geçecek? Neyi, 
nasıl yapacağınıza artık bir karar verin 
diyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetin 
içinde bulunduğu sıkıntıyı biliyoruz. Za
ten bu kanun tasarısının gerekçesinde de 
şöyle deniyor : " K a m u harcamalarının 
ekonomide bir enflasyonist baskı aracı ol
maması için, bu harcamaların sağlıklı kay
naklardan karşılanması büyük önem ta
şımaktadır.' ' Kamu harcamalarını enflas-
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yonist baskı aracı olmaktan çıkarmanın 
yolu, yöntemi bu tür vergi düzenlemele
riyle olmaz. Bütçe için düşündüğünüz bu 
kaynaklar da sağlıklı kaynak olamaz. Bu
gün, gelişmiş ülkelerde dahi piyasa eko
nomisi kendi haline bırakıldığı takdirde 
konjonktür dalgalanmalara yol açmakta, 
depresyon yıllarını enflasyonist baskıların 
hüküm sürdüğü seneler izlemektedir. 

Ekonominin tam istihdam seviyesin
de tutulması ve fiyat istikrarının sağlan
ması hükümetlerin görevleri arasında bu
lunmasından dolayı, bütçe vasıtasıyla ge
reken yönde ve dozda zaman zaman eko
nomiye müdahale etmek, müdahalede bu
lunmak kaçınılmaz bir olaydır artık. He
le bizim gibi gelişmekte olan ekonomiler
de bu müdahale daha kaçınılmaz bir du
rum almaktadır. Gelişmekte olan ekono
milerde devlet ekonomik faaliyete, geliş
miş ülkelerde olduğu gibi, daha çok top
lam talepteki yetersizliği ortadan kaldır
mak için değil, tasarruf ve yatırım eksik
liğini gidermek, dolayısıyla üretim kapa
sitesini genişletmek amacıyla müdahale 
eder. Söz konusu ekonomilerde fert başı
na düşen gelir düşük olduğundan dolayı, 
gönüllü tasarruflar önemli bir yekûn tut
maz; yapılan tasarruflar da genellikle mü
cevher veya yabancı paraya doğru akar. 
Bu yüzden, ekonomik kalkınmayı hızlan
dırmak ve hayat standardını yükseltmek 
için savurganlıktan vazgeçmeli, vergi ge
lirlerini artırarak vatandaşları zor duru
ma düşürme yerine, normal gelirleri da
ha akıllıca kullanmalı; bu, gelirlerin üre
tim kapasitesini genişletecek yatırımlara 
yöneltilmesiyle mümkün olabilir ancak. 
Bu arada biraz da, serbest piyasa ekono
misinden taviz verip gereken dozda mü
dahale edilmesi gerektiğine inanıyoruz. 

Yine, Sayın Bakan konuşmalarında 
hayat standardından bahsetmişlerdi. Ha
yat standardı, zengin insanlarımızı hiç il

gilendirmeyen bir konu; çünkü, onların 
ödediği vergiler zaten hayat standartları
nın çok üzerinde bir meblağ. Bu hayat 
standardı olayı, tamamen, gene bizim ve
ya Sayın Bakanın kendi ifadesiyle gariban 
insanlarımızı ilgilendiren bir konu. 

Minibüs meselesinden bahsettiler. Bi
zim anladığımız, bu minibüslerden hak
sız yere alınacak olan vergiler, bana göre, 
Erzincan - Refahiye arasında çalışan mi^ 
nibüsçülerden olacak, yoksa Bakırköy ile 
Aksaray arasında çalışan minibüsçülerin 
zaten böyle bir problemi yok. 

Yine, Sayın Bakan, "Bu tasarının ye
ni vergi yükü getirmediğini" söylediler. 
Katma Değer Vergisini dört katma kadar 
artırma yetkisi yük değil de nedir acaba? 
Sayın Bakan, "Bu kanuna böyle bir şey 
koyduklarını; ama, artırma diye bir niyet
lerinin olmadığını veya kendilerinden baş
ka hükümetlerin de bunu artırmaya cesa
ret edemeyeceğini" söylediler. Eğer artır
ma niyetleri yoksa neden bunu koydular, 
onu anlayamadık. 

Yine, tutulma mecburiyeti olan def
terlerin günü gününe tutulmaması veya iş
yerinde bulundurulmaması halinde, bir 
takvim yılı içerisinde bir kez yakalandığı 
zaman 50 bin lira, ikinci seferinde 100 bin 
lira, üçüncü seferinde de 200 bin lira ce
za getirmektedir. Bu, vergi yükü değil de 
nedir acaba? 

Yine, kapatılan işyerine asılan kapat
ma levhasının görünmesini engellemek ve
ya bir başka yere bir başka levhanın asıl
ması o cezanın iki katma kadar yükseltil
mesine bir sebep teşkil etmektedir. 

Yine, Vergi Usul Kanunundaki hü
kümlere aykırı hareketten dolayı verilen 
hapis cezalarının paraya çevrilmesi konu
suna değindiler. Bugün, taksirli adam öl
dürmek suçunun hapis cezasının paraya 
çevrilmesinde dahi bir gün için 300 lira 
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alınırken, getirilen bu yasayla vergi ceza
ları için, bir günlük cezanın karşılığına 63 
bin lira para cezası alınmaktadır. Bu ce
zalarla, sanıyorum ki, cezalar vergileri 
aşacaktır. Bunlar vergi yükü değilse aca
ba Sayın Bakanın aklından geçen vergi yü
kü ne kadardır, bunun ölçüsü nedir? Bu 
konuda kendisinin fikirlerini almak is
tiyorum. 

Hepinize teşekkür ediyor, saygılar su
nuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Kul. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşme
ler tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

Çalışma süremizin bitmesine çok az 
bir zaman kalmıştır. 

Denetim konularını sırasıyla görüş
mek ve 22 Kasım 1988 Salı günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma Saati : 18.50 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CE
VAPLARI 

1. —Kırklareli Milletvekili irfan Gürpınar'
ın, ülkemizde faaliyet gösteren bankalardan güven
siz olanlar bulunup bulunmadığına ve tasarruf sa
hiplerinin nasıl değerlendirme yapacaklarına iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Yusuf 
Bozkurt Ozal'tn yazılı cevabı (7/333) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başba
kan Turgut Ozal tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için gereğine emirleri
nizi saygılarımla arz ederim. 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

ANAP Genel Başkanı olarak 1983 se
çimleri sırasında yaptığınız seçim propa
gandalarında ve sonraki tüm propaganda 
larda, kendinizi Türkiye'nin ekonomik ko
nularını ve çözüm yollarını en iyi bilen kişi 
olarak tanıttınız. 

1983 senesinden bu yana uygulanan 
ekonomik politikalar sonucu ortadadır. 
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Özellikle son günlerde banka faizle
rinin serbest bırakılmasından sonra gaze
telerde ' ' Herkes kendi aklını iyi bir şekil
de kullanmalı güvenli bankaya bakmalı ve 
batan bankaları kurtarmayız" şeklinde 
demeçler verdiniz. (14.10.1988 günlük ga
zeteler) 

Bu durumda aşağıdaki sorularımın 
cevaplarını bilmek istiyorum. 

1. Türkiye'de faaliyet gösteren ban
kalar arasında güvensiz, iflas etme nokta
sında olan bankalar var mıdır, varsa han
gileridir? 

2. Vatandaş bankalara parasını ya
tırırken güvensiz bankayı nasıl anlayacak, 
bu konuda fala mı bakacak, yoksa kumar 
mı oynayacak? 

3. Verdiğiniz demeçlerden ve uygu
lamalardan sonra bankalarda mevduatı 
olan vatandaşlarımız banker faciası ben
zeri bir banka faciası tehlikesi ile karşıla
şabilirler mi? Bu konuda önlemleriniz 
nedir? 

4. Verdiğiniz demeçleri tüm bu teh
likeleri önlemekle görevli olduğuna inan-
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dığımız Başbakanlık makamının sorum
luluğu ile nasıl bağdaştırıyorsunuz? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 16.10.1988 
Sayı : 03-6/394-8 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: 20.10.1988 tarih ve 7/333-
1530/07641 sayılı yazınız. 

Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpı
nar'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
yazılı soru önergesine verilen cevap ekte 
takdim edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Yusuf Bozkurt Özal 
Devlet Bakanı 

Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın 
Yazılı Soru Önergesine İlişkin 

Cevaplar Aşağıdadır 

Türkiye'de faaliyette bulunan banka
ların sayısı 61 olup, bunların 12'si kamu 
sermayeli bankalardan, 24'ü yabancı ban
kalardan, 25'i ise özel sermayeli bankalar
dan oluşmaktadır. 

Bilindiği gibi, Türkiye'de bankalar 
3182 sayılı Bankalar Kanununun 61 inci 
maddesine göre Bankalar Yeminli Mura
kıpları ve 1211 sayılı T.C. Merkez Banka
sı Kanununun 43 üncü maddesine göre 
bağımsız dış denetim kuruluşları tarafın
dan denetlenmekte ve denetim sonuçları 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile 
T.C. Merkez Bankasına raporlar halinde 
bildirilmektedir. 

Bir bankanın malî bünyesinin zayıf 
olduğunun ileri sürülmesi için söz konu
su bankanın likiditesinin ve sermayesinin 
yetersiz bulunması gerekli olup, güvensiz 
banka ifadesi genel olarak likiditesi zayıf 
ve sermaye yeterliliği düşük bankalar için 
kullanılmaktadır. 

Malî bünyesi zayıflamakta olan ban
kalar hakkında ise, Bankalar Kanununun 
64 üncü maddesinde belirtilen hükümler 
uygulanmaktadır. Bankalar, Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığının gözetim yet
kisi çerçevesinde likidite ve malî bünyele
rinin güçlendirilmeleri amacıyla yakın ta
kibe alınabilmekte, malî bünyesinin güç
lendirilmesi imkânı kalmayan bankaların 
ise, Bankalar Kanununun 64/3 üncü mad
desi kapsamına alınarak tüm aktif ve pa
sifiyle mevcut veya kurulacak bir banka
ya devredilmesine veya bir veya birkaç 
banka ile birleştirilmesine Bakanlar Ku
rulunca karar verilmektedir. 

Bankalar Kanununun 68 inci mad
desine göre, anılan Kanunun 64 üncü 
maddesinin uygulanmasına rağmen malî 
bünyesinin güçlendirilmesine veya devir 
veya birleştirilmesine imkân görülmeyen 
bir bankanın mevduat ve bankacılık işlem
leri yapma yetkisi Bankalar Kanununun 
12 inci maddesine göre kaldırılarak, Ba
kanlıkça tayin olunacak bir bankaya dev
redilmekte ve bankadaki tasarruf mev
duatı da "Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonu" tarafından mudilere geri öden
mektedir. 

SÖzkonusu kurum ödediği tasarruf 
mevduatı için tasarruf mevduatı sahipleri 
yerine sözkonusu bankanın iflasını isteme 
yetkisine sahiptir. 

Görüldüğü gibi, bir bankanın malî 
bünyesinin zayıflaması ile iflas noktasına 
gelmesi farklı boyutlardaki kavramlardır. 
Bu noktada, Türk Malî Sisteminde faali
yette bulunan bankalar taahhütlerini kar
şılayacak malî bünye ve likiditeye sahip 
olup, henüz, faaaliyette bulunan hiçbir 
banka taahhütlerini ödeyememesi nede
niyle iflas aşamasına gelmemiştir. 

Diğer taraftan, Banka Sistemindeki 
bankalar 3182 sayılı Bankalar Kanununun 
54 üncü maddesinin 1 ve 2 nci fıkralarına 
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göre faaliyet sonuçlarını her yıl sonu iti
bariyle bilanço ile kâr ve zarar cetvelleri 
şeklinde Resmî Gazetede ve yurt çapında 
yayın yapan bir gazetede ilan etmek zo
rundadırlar. Buna ilaveten yabancı ban
ka şubeleri dışında her bankanın kendi ha
zırladığı yıllık faaliyet raporları da yayın
lanmaktadır. 

Bankalar, bankacılık işlemlerinde uy
gulayacakları kredi ve mevduat faiz oran
larını kendi malî bünye yapılarının özel
liğine göre tespit ederek, bankalarında, 
halkın görebileceği yerlere asmak zorun
da olup, bahsi geçen faiz oranların! ayrı
ca. basın-yayın araçları vasıtasıyla da ya
yınlamaktadırlar. 

Kamuoyu tarafından tasarrufların 
bankalarda değerlendirilmesi bakımından, 
temel alınması gereken kriterler, banka
lar tarafından yayınlanan ve kamuya açık
lanan malî tablo ve bilgiler ile, açıklanan 
faiz oranlan seviyeleridir. 

Türk Banka Sisteminde ani mev
duat çekilmesinden oluşabilecek genel bir 
çöküşün olması, bankaların sürekli ve pe
riyodik olarak denetlenmesi ve izlenmesi, 
böyle durumlarda T.C. Merkez Bankası
nın güçlü nakit desteği ve "Tasarruf Mev
duatı Sigorta Fonu"nun faaliyette bulun
ması nedenleriyle mümkün bulunma
maktadır. 

Zira, "Sigortaya Tabi Tasarruf Mev
duatı İle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fo
nunca Tahsil Olunacak Primler" hakkın
daki 86/11084 sayılı Karara göre; bir ban
kada bir kişiye ait tasarruf mevduatının 6 
Milyon TL.'lık kısım sigorta kapsamında 
olup, bu miktann ilk 3 Milyon TL.'sınm 
% 100'ü, bakiyesinin ise % 60'ı sigortalı 
bulunmaktadır. Dolayısıyla, söz konusu 
"Fon" nedeniyle toplam tasarruf mevdu
atının % 60'i sigorta kapsamında olup, 
büyük ölçüde güvence altında bulundu
ğundan, bir "Banka faciası" beklentisi 

sözkonusu değildir, 

Bankacılık ile ilgili sorumluluk Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı 
olduğu Bakanlıkta ve dolayısıyla Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşar İlgındadır. Yuka
rıda çerçevesi çizilen bakış açısından Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 3182 sa
yılı Bankalar Kanununca kendisine veri
len gözetim ve denetim yetkilerine daya
narak, bankaların likidite yeterliliğini, ser
maye yeterliliğini, varlıkların değerliliği
ni, gelir-maliyet yapılarını ve gayri nakdî 
risklerini sürekli bir şekilde değerlendiril
mekte bankacılıkla ilgili düzenlemeleri 
Bankacılık Sistemine olan güveni göz önü
ne alarak yapmakta ve bankaları tasarruf 
sahiplerinin tüm menfaatlerini de gözete
rek denedemektedir. 

2. — İzmir Milletvekili Fuat Kücı'mn, 
Odemif İlçesi Beydağ Kasabası yakınlarında Kü
çük Menderes Nehri üzerinde inşa edilecek sulama 
barajına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Ba
kanı İsmail Safa Giray'm yazılı cevabı (7/349) 

T.B.M.M Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorularımın sayın 

Bayındırlık ve İskân Bakanı İ. Safa Giray 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını arz eder vereceğiniz cevap zahmetle
ri için teşekkürler ederim. 

Fuat Kılcı 
İZÎT> îr 

Küçük Menderes Nehri üzerinde in
şa edilecek DPT'ca plana alınmış 1985 se
nesi içinde başlaması gereken Ödemiş -
Beydağa Kasabast yakınlanndaki sulama 
barajına 1987 bütçe programında 10 mil
yon, 1988 bütçesi ile de 400 milyon taşkın 
önleme için ödenek konmuştur. 

1. Adıgeçen baraj 1989 bütçesi gün
demine alınmış mıdır? 

2. Baraja 1989'da başlanacak ise 
ihalesi ne zaman yapılacaktır ve ne kadar 
ödenek konmuştur? 
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T.Ç. 
Bayındırlık ve İskân 16.11.1988 

Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği 
Sayı : A-13/01/4458 

Konu : İzmir Milletvekili Fuat Kıl-
cı'nın yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Genel Sekreterliği
nin 2 Kasım 1988 gün ve Kan. Kar. 
Md. : 7/349-1597/07909 sayılı yazısı. 

Ödemiş İlçesi Beydağ Kasabası ya
kınlarında, Küçük Menderes Nehri üze
rinde inşa edilecek sulama barajına dair, 
İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın Bakan
lığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi in
celenmiştir. 
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Beydağı barajı ve sulama işi Küçük 
Menderes projesi kapsamında yer almak
ta olup, sözkonusu projenin yatırım bedeli 
153 000 000 000.— TL. si gibi büyük bir 
meblağı gerektirdiğinden, ödenek 
imkânı yetersizliği nedeniyle program
dan çıkartılmıştır. Bunun yerine; 
23 842 000 000.— TL. proje bedelli Ki
raz, Ödemiş ve Uladı sel kapanları ile çe
şitli ıslah çalışması işleri programa alın
mıştır. 

Bu projeye ayrılan 1989 yılı ödeneği 
ile sel kapanı ve ıslah işlerinin yapımı 
planlanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

İ. Safa Giray 
Bayındırlık ve İskân 

Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

27 NCİ BİRLEŞİM 
17 . 11 . 1988 Perşembe 

Saat: 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin ve 20 arkadaşının, millî eğitimin 
içinde bulunduğu sorunların nedenlerini 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/20) 

2. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal ve 42 arkadaşının, talih oyun
ları işletmelerinin neden olduğu olumsuz
lukları ve Türk toplumunu kumar alış
kanlığından uzaklaştırmak için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

3. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 40 arkadaşının, 
DAVOS toplantısından sonra gelişen 
Türk - Yunan münasebetlerinin açıklığa 

kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

4. — içel Milletvekili M. tstemihan 
Talay ve 22 arkadaşının, üniversite so
runlarının ve gençlik hareketlerinin ne
denlerini ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

5. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
36 arkadaşının, ilaç fiyatlarına sık sık ya
pılan zamların nedenini tespit etmek ve 
konuya çözüm getirmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

6. — İstanbul Milletvekili Yusuf Ke
nan Sönmez ve 18 arkadaşının, tstanbul 
Hafif Raylı Sistem Projesinin yasalara 
ve kamu yararına aykırı olarak ihale 
edildiği iddialarını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/26) 

7. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türk
çakal ve 31 arkadaşının, demiryollarımı-
zı ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel 
gelişmesinde etkin bir hale getirmek, tüm 
ulaştırma sistemimizi birbiriyle uyumlu 
ve sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için 



gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

8. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan ve 21 arkadaşının, Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryollarınca Güney 
Afrika'nın Iscor Limited Firmasından sa
tın alınan rayların, kusurlu olmasına 
rağmen kullanıldığı iddiasını ve bu ola
yın sorumlularım tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

9. — Zonguldak Milletvekili Teyfik 
Ertüzün ve 14 arkadaşının, ülkemizdeki 
hayalî ihracat iddialarının boyutlarım, so
nuçlarım ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
samn 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

10. — Ankara Milletvekili Yaşar Yıl
maz ve 20 arkadaşının, Türkiye'ye ithal 
edilen hormonlu et, hayvan ve ilaçların 
insan sağlığı üzerindeki etkilerini ve bu 
konuda bugüne kadar alınan önlemleri 
tespit etmek amacıyla Anayasamn 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/30) 

11. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
20 arkadaşının, ÎSDEMIR Müessesesi ile 
buna benzer başka iş alanlarındaki çalış
ma koşullarım tespit etmek ve bu konuya 
kalıcı bir çözüm getirmek amacıyla Ana
yasamn 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31) 

12. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 17 arkadaşının, 12 Eylül 1980 ta

rihinden bu yana Başbakanlık bütçesine 
konulan örtülü ödeneklerin 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununa uygun 
olarak sarf edilip edilmediğini tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/32) 

13. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy 
ve 40 arkadaşının, tütün tekelinin kal
dırılmasından sonra tütün üretim ve tü-
kedımiıadeki gelişmelerini ülkemizde eko
nomik, ıtaırımsal ve sosyal zararlara ne
den olacağı iddiasını tesplilt etmek ama
cıyla Anayasamın 98 ilmedi, içtüzüğün 102 
ve 1013 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişiklin 
löinergesıi (10/33) 

14. — Samsun Milletvekili Ali Eser 
ve 42 arkadaşının, yabancı ısliigara litöhali-
nio Türk tütüncülüğünü ve sigara sa-
nayıîıini çıkmaza soktuğu iddialarını tes
pit etmek amacıyla, Anayasamın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkim önergesi (10/34) 

15. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
26 arkadaşının, ilk defa öğretmenliğe ata
nacaklara uygulanan yeterlik sınavındaki 
başarı oramnın düşük olmasının neden
leri ile soruna kalıcı ve adil bir çözüm 
getirilmesi konusunda Anayasamn 98 in
ci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/6) 

16. — Muğla Milletvekili Musa Gök-
bel ve 45 arkadaşının, emniyet kuvvetle
rince 8.10.1988 tarihinde E - 5 Karayolu
nun Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen ope
rasyonla ilgili olarak kamuoyunda olu
şan kuşkuları açıklığa kavuşturmak ama
cıyla Anayasamn 98 inci, içtüzüğün 102 



ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
si (10/35) 

17. — İzmir Milletvekili Birgen Ke
leş ve 42 arkadaşının, pamuk üreticileri
nin sorunları, Avrupa Topluluğuna yapı
lan tekstil ihracatının kısıtlanması ve do
kuma sektöründeki yatırımlar ile izlenen 
politikalar konusunda Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/36) 

18. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 23 arkadaşının, belediyelerce ya-, 
pılan imar planı düzenleme çalışmaları
nın İmar Kanununa aykırı olduğu iddia
sını ve vatandaşların bu uygulamalardan 
kaynaklanan mağduriyetlerini önlemek 
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/37) 

19. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim ve 10 arkadaşının, Para ve Kre
di Kurulunun 88/1 sayılı tebliğinin 43 ün
cü Sırasındaki mamuller için yapılacak 
ödemelerin yüksek tutulmasının nedenle
rini ve söz konusu tebliğden kimlerin ya
rarlandığını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

20. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Gölhan ve 24 arkadaşının, üretime dönük 
yatırımların yeniden hızlandırılmasını sağ
lamak ve istihdam imkânlarım geliştirmek 
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önerge-
(10/39) 

21. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 14 arkadaşının, buğday üretimin
de gerekli teknoloji ve standardizasyonu 
sağlayarak dışa bağımlılıktan kurtulmak 
ve buğday üreticilerini güçlendirmek için 
kalıcı ve tutarlı bir politika tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/40) 

22. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki 
mevcut kalkınma göstergelerini tespit et
mek ve yeni bir kalkınma politikası be
lirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/41) 

23. — Niğde Milletvekili Mahmut 
Öztürk ve 18 arkadaşının, personel reji
mi konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/7) 

24. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk ve 18 arkadaşının, konut so
runu konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/42) 

25. — Adana Milletvekili Abdullah Se
dat Doğan ve 42 arkadaşının, cezaevlerin
deki uygulamalar ve cezaevlerinde mey
dana gelen olaylar konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılması
na ilişkin önergesi. (8/8) 

26. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
. dağ ve 14 arkadaşının, küçük esnaf ve sa
natkârların sorunları ve çözüm yolları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/9) 



27. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 15 arkadaşının, Çukobirlük ile dl-
gili iddiaları tespit etmek ve bu Birliğin 
ülke ekonomisine ve ortaklarına hizımet 
veren bir kuruluş haline getirilmesini sağ
lamak amacıyla Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkim önergesi (10/43) 

28. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir ve 18 arkadaşının, sahillerimizin 
korunması için gerekli tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca 'bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/44) 

29. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu ve 19 arkadaşının, de
nizcilik sektörünün içinde bulunduğu so
runları ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

30. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 16 arkadaşınım, hükümetçe 
izlenen yabancı sermaye politikasını ik
tisadî, siyasî, malî ve teknolojik boyut
larıyla incelemek ve bu konuda alınma
sı gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişlkin Öner
gesi (10/46) 

31. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay ve 50 arkadaşının, Olağanüstü 
Hal Bölge Valiliği kapsamına giren iller
deki bazı uygulamaların neden olduğu 
sorunları ve bu sorunlara getirilecek çö
züm yollarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

32. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü
tüncü ve 32 arkadaşının, bankacılık sis
temindeki sorunları ve bu sorunlara ge
tirilecek çözüm yollarını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/48) 

33. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 27 arkadaşının, 
Türk çiftçi ve köylüsünün sorunlarını ve 
t>u konuda alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca, bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/49) 

e 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla ya
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, işçi, memur ve emekliler ile 
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, hayalî 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 1. önder 
Kırlı'nın, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D.' firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
durrezak Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan 
edilen illerde ateşli silah ruhsatı almak 



için yapılan müracaatlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) 

6. — Denizli Milletvekili Adnan Kes-
kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) 

7. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.C. 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) 

9. — Sakarya Milletvekili Ahmet Nei-
dim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bu mamuller 
için Destekleme ve Fiyat tstikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

10. — Tunceli Milletvekili Kameı 
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. — tzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, 3392 sayılı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/22) 

12. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay tline bağlı bazı 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya-
rınca sözlü soruya çevrilmiştir. 

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. — tzmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 
tarihli nüshasında yer alan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu 
edilen olaya ilişkin Başbakandan sö2İü 
soru önergesi (6/25) 

14. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yüında alınan şeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve na
sıl ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişlerı Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/27) 

15. — Hatay Milletvekilli Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve ku 
marhaneleri cazip halden çıkarmak için 
ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/28) 

16. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman 
Sergisi'nin Londra'daki açılışının Başba
kanı temsilen eşi Semra özal tarafından 
yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/29) 

17. — tzmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek 
isteyip de sakıncalı görüldükleri için pa
saport verilmeyen vatandaşlarımıza iliş
kin îçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/30) 

18. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, tiler Bankası 16 ncı Böl
ge Müdürünün bir müteahhide fazla 
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve tskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31) . 



19. — 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) 

20. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, belediye kurulması için istemde 
bulunan yerleşim birimlerine ve bu is
temlerin değerlendirilmesinde hangi ölçü
lerin esas alındığına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33) 

21. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, pancar üreticilerine yapdacak 
Ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34) 

22. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya ilinde yeni kuru
lan ilçelere gerekli atamaların ne zaman 
yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/78) (1) 

23. — İzmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın S. S. K. ve Bağ - Kur üyelerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/35) 

24. — İçel Milletvekili M. Istemihan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirilmesine 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/37) 

25. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğinoe 1987 
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
1(6/38) 

26. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı-

6 — 

lan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

27. — Zonguldak Milletvekilli Güneş 
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık İstasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/40) 

28. — Çorum Milletvekili Rıza Hıman' 
in, Çorum ili Alaca ilçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

29. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum ili Sungurlu ilçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/42) 

30. — Çorum Milletvekili Cemal Şa
hinin Çorum iline bağlı bazı köylerin 
sınır ihtilal, nedeniyle odunsuz kaldığı 
iddiasına ilişkin içişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43) 

31a — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
lahara işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük haklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

32. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, halen görevde bulunan 
valilere ilişkin içişleri Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/45) 

33. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli Hine bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olayla-
rın sorumlularına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/46) 
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34. — Antalya Milletvekili Hasan 

Namal'ın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapullu arazileri üzerine 
yaptırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırılldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

35. — Çorum Milletvekilli Rıza Hı-
man'ın, Çorum tli Ortaköy İlçesi Yay-
lacık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

36. — Hatay Milletvekili öner Mis-
ki'nin, ABD ile yapılan Savunma ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

37. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

38. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/51) 

39̂  — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzincan İline 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) 

40. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, eğitim yüksekokulundan 1987 
yılında mezun olan öğretmen adayları
nın atamalarının yapılmadığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/88) (1) 

41. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Vakıflar Bankasımn 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 Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/56) 

42. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, bazı bürokratların aynı zaman
da A.B.D. vatandaşı oldukları iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/92) (1) 

43£ — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kalan arazilerin istimlak bedellerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanmdan sözlü soru önergesi 
(6/58) 

44. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Afyon İline bağlı kaç köyde iç 
me suyu bulunmadığına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/59) 

45. — Samsun Milletvekili Ali 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) 

47. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, bankalardaki döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/62) 

48. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

49. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık ve 



Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/64) 

50: — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'm, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin 
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 

51. — Artvin Milletvekili Ayhan Arif-
ağaoğlu'nun, Artvin ti merkezindeki öğ
retmen okulu kampusu ile Şavşat İlçesin
deki temel eğitim okulu binasının Jan
darma komutanlıklarınca kullanıldığı id
diasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/95) (1) 

52. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya tli Kültür Sarayı in
şaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/66) 

53. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli organize sanayi 
bölgesi inşaatına ilişkin Sanayi ve licaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

54. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

55. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduriyetlerine ve alınması gerekli 
tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/69) 

56. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/70) 

57. — Nevşehir Milletvekili Esat Kı-
ratlıoğlu'nun, patates üreticilerinin sorun
larına karşı ne gibi tedbirler alınacağına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/71) 

58. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan'ın, Zonguldak İlinin su ihtiyacını 
karşılayacak Ulutam Barajının ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/72) 

59. — Hatay Milletvekili öner Miski' 
nin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana 
kaç belediyenin mülkiye müfettişlerince 
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/96) (1) 

60. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne
idim'in, çift pasaportlu kamu görevlile
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/73) 

61. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Eskihisar ve Topçular feribot 
iskelelerinin inşaatlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/74) 

62. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/75) 

63. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki oto
yolun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

64. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sosyal Sigortalar Kuru
munun prim alacaklarına ilişkin Çalış
ma ve Sosyali Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/97) (1) 



65. — istanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, çarşı ve mahalle bekçilerinin 
bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/101) (1) 

66. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesıi kararlaştırılan ek zam
mın ilk taksidinin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/79) 

67. — Gaziantep Milletvekili Mustafa 
Yılmaz'ın, çifte pasaportlu olduğu iddia 
edilen kamu görevlilerine ilişkin tçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) (1) 

68. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, güvenlik soruşturması nede
niyle fişlenen vatandaşlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) (1) 

69. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'm, 2983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

70. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/81) 

71. — îzımir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Foça Belediye Başkanı 
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin 
tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/104) (1) 

72. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir 
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük 
projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözdü soru önergesi (6/82) 

73. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı
navına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/83) 

74. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetlerimde meydana geldiği iddia edi
len gerilemenin nedenlerine ve bu konu
da alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/84) 

75. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırıl
masına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/85) 

76. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişleme ve güvenlik soruşturması 
nedeniyle işe alınmadıkları veya işten 
atıldıkları iddia edilen vatandaşların du
rumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/105) (1) 

77. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişlenen yurttaş sayısına ve fiş 
kayıtlarının iptali ile ilgili çalışmalara iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) (1) 

78. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl
maz'ın, Aydınlıkevler Körler İlkokulu
nun yönetici kadrolarına yapılan atama
lara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/107) 

79. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl
maz'ın, Altındağ Belediye Meclisi eski 
üyelerinden biri lehine Ankara 3 üncü 
tdare Mahkemesince verilen kararın uy
gulanmadığı iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/119) (1) 



80. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çti'nin, Türk - iş Yapı Kooperatif ince An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan ko
nut inşaatları için Sosyal Sigortalar Ku
rumunca müteahhit firmaya yapılan öde
meye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 

81. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır İlinde 19 ve 20 
Mart 1988 tarihlerinde gözaltına alınan 
kişilere emniyet mensuplarınca kötü mua
melelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/120) (1) 

82. — Adana Milletvekili Abdullah Se
dat Doğan'ın, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfi uygulamalar 
yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) (1) 

83. — Kırklareli Milletvekili İrfan 
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile 
mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Onman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/89) 

84. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin Ba
kanlığın Ankara Eğitim Şubesinde kurs 
gördükleri iddiasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/91) 

85. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadoi'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi nede
niyle 6,4.1988 tarihinde Ortaköy Kara
koluna intikal eden olaya ve Karakol 
amirinin tutumuna ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93) 

86s — Manasa Milletvekili Hasan Zen-
gin'ifl, bir dergide yer alan DELTA Deri 
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GLvim Sanayi A.Ş. ile ilgili iddialara 
ilişken Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/94) 

87. — Tupceli Milletvekili Kamer 
Genç'tin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti
yacı olan malların alımı için Sümerbank' 
la bir mutabakat imzalanıp imzalanmadı
ğına ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/98) 

88. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın, Türk Kadınım Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin gezi
sine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan 
gazeteye ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/136) (1) 

89. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, 28 Nisan 1988 ta
rihinde istanbul'da meydana gelen olay
lardan sonra tutuklandığı iddia edilen öğ
rencilerden birinin akıbetine ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/124) (1) 

90. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Ankara İli Ayaş ilçesinde Kimse
siz Çocukları Koruma Birliğine ait olan 
okulun bahçesinin imarından doğan ve 
anlaşma ile Belediyeye verilen arsa üze
rinde özel bir kooperatii adına inşaat 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/99) 

91. — istanbul Milletvekili Mustafa 
SangüTün, gençlik sorunlarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/132) (1) 

92. — İzmir Milletvekili Neccar, Türk-
can'ın, Ödemiş ilçesinde yetiştirilen yaz 
patatesinin pazarlanmasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/137) (1) 

93. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü işlet-



- 11 — 

meşine Yozgat İlinden getirtilen işsizlerin 
yerleştirildiği ve Karabük Demir * Çelik 
Fabrikalarına işçi alımından vazgeçildiği 
'iddialarına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/100) 

94. — Artvin Milletvekili Hasan Ekin-
oi'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine ya
pılan bir atamaya ilişkin Devlet Baka
nımdan sözlü soru önergesi (6/108) 

95. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Gençlin, kaçakçılık ol'aylarına adları ka
rışan yönetici ve bürokratlar hakkında ne 
gibi işlemler yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/140) (1) 

96. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Türkiye Demir ve Çelik İşlet
meleri Genel Müdürlüğünde görevli bir 
genel müdür yardımcısı ile bir müdür 
muavininin sözleşmelerinin feshedilmesi
nin nedenine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/109) 

97. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, Tokat İlindeki öğrencilerden 
çeşitli nedenlerle para toplandığı ve bu 
ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis 
edilen paraların başka amaçlar için kul
lanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/141) (1) 

98. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder 
Kırlı'nın, yurt dışına gönderilecek öğret
menlerle ilgili mülakat sınavının ertelen
me nedenine ve sınav komisyonunun kim
lerden oluştuğuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/142) (1) 

99. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, fişlenen ve fiş kayıtları iptal edi
len vatandaşların sayısına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/143^ 

100. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürselerlin, Orman Genel Müdürlüğünce 
kişi ve kuruluşlara ön ve kesin tahsisi ya
pılan alanlara ilişkin Başbakandan sMü 
soru önergemi (6/144) (1) 

101. — Tekirdağ MiHetvekiI Güneş 
Gürseler'in, Çerkezköy; Endüstri Meslek 
Lisesi inşaatının ne zaman tamamlanaca
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/145) 
(D 

102. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
SarıgüFün, tek dersten kalan üniversite 
öğrencileri için af çıkarılıp çıkarılmaya
cağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/146) (1) 

103. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunup 
tamir edilmemesini tenkit eden bir va
tandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şef
liği görevlilerince dövüldüğü iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/110) 

104. — İstanbul Milletvekili Mustara 
Sarıgül'ün, spor sahalarında meydana 
gelebilecek sportmenliğe aykırı davranış
ları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler 
alındığına ilişkin Milî Eğitim Gençlik ve 
Spor 'Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/202) (1) 

105. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak İli Karabük İlçe
sinin ne zaman il yapılacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

106. — Sinop Milletvekili Yaşar Top-
çu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atan
masından önce, T.R.T. Yüksek Kurulu
nun yaptığı toplantılara ye gösterdiği 
adaylara miskin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/112) 
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107. — Manisa Milletvekili Hasan Zen-
gin'in, Manisa tli Kula ilçesindeki San
dal Grubu içme suyu şebekesinin kontrol 
edilmeden hizmete açıldığı ve bazı köy
lerin su alamadığı iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/114) 

108. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü Ku
rumu Amasra Müessese Müdürlüğüne 
1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında im
tihansız personel alındığı iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/115) 

109. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, Türkiye Ziraî Donatım Ku
rumu tarafından 1986 yılında çiftçi ve 
köylülere taksitle satılan traktörlerin ade
dine ve satış fiyatına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/116) 

110. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, SEKA işçilerinin greve 
itildiği iddiasına ve işverence lokavt ilan 
edilmesinin gayesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/117) 

111. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzurum ili Şenkaya İlçesine bağ
lı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasın
daki mera davası ile ilgili mahkeme kara
rının infazı sırasında meydana gelen ola
yın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/118) 

112. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgü'l'ün, Seul Olimpiyatlarına katılan 
yöneticilerin görevlerine ve bunlar için 
Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Mıillî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/203) (1) 

113. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

bölgelerinde öğretime elverişli olmayan 
köy okullarının öğretime elverişli hale 
getirilmesi için çalışma yapılıp yapılma
dığına ilişkim Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/204) (1) 

114. — Edirne Milletvekili Erdal Kal-
kan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yöne
tim Kurulu üyelerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/205) (1) 

115/— Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir'in, İstanbul Kalamış İlkokulunda 
okuyan kapıcı çocuklarına farklı mua
mele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/122) 

116. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın 
dönemindeki programlarda T.B.M.M. ça
lışmalarına yer verilmediği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/123) 

117. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Ankara ili Gölbaşı ilçesi eski Be
lediye Başkanı ile İmar Müdürü hakla
rındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/125) 

118. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebe
lerine Yardım Derneği öğrenci Pansiyo
nunun kazan dairesinin onarımı için ge
rekli malzeme ve işçiliğin karşılıksız ola
rak T.K.l. Orta Anadolu Linyit Işlet-
mesince karşılandığı iddiasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/126) 

119. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Sümerbank'ta «Turgut Özal» mar
kalı kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/127) 

il 20. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadofun, Yumurtalık, Tekirdağ v© Ali-
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ağa'da termik santrallar kurulacağı iddi
asına ve Ahağa'daki sanayi tesislerinin 
yaptığı olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve 
Taibiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/128) 

121. — Kütahya Milletvekilli Mehmet 
Korkmaz'ın, fiş veya fatura vermeyen 
esnafların cezalandırılması amacıyla ya
pılan uygulamaya ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/129) 

122. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Başbakan Turgut özal'ın 
yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/130) 

123. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal'ın, Seka İzmit Fabrikasının 
kaldırılacağı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/131) 

124. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, tasarruf mevduatlarına uy
gulanacak falız oranlarının serbest bıra
kılmasının neden olabileceği sorunlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/133) 

125. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, ücretlilere ve geÜijr vergisi 
mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarında ne 
kadar vergi iadesi ödendiğine ve vergi 
iadesi ile ilgili yeni uygulamalara ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/134) 

126. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, hormonlu et ihraç eden ül
kelerden ülkemizce ne kadar et ithal edil
diğine ve ithalatın devam edip etmediği
ne ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/135) 

127. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak 
mahkemelere intikal eden veya Devlet 

Planlama Teşkilatında soruşturması de
vam eden dosyalara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/138) 

128. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, ülkemizdeki et tüketimine 
ve canlı koyun sayısında görülen düşü
şün nedenine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/139) 

129. — Ankara Milletvekili ibrahim 
Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet
meliğinin Diş Hekimliği Fakültesindeki 
uygulamasına ilişkin Millî Eğ:tim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/147) 

130. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Çankırı ili Eldivan ilçesi ara
zisindeki suların toplanarak Kızılırmak ve 
Saraycık köylerine içme suyu olarak götü
rüldüğü iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/148) 

.131. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Mardin Köy Hizmetleri Mü
dürlüğünün mevsimlik işçi ihtiyacına ve 
1988 yılındaki mevsimlik işçi istihdamına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/149) 

132. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Cizre - Midyat karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/150) 

133. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Köy Hizmetleri Üçüncü Bölge ve 
Adana Müdürlüklerinde 1988 yılında ge
çici statüde kaç işçinin ne kadar süre ile 
çalıştırıldığına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Baklanından sözlü soru önerge
si (6/151) 

134. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, P.T.T. işyerlerinde 1988 yılında 
geçici statüde çalıştırılan işçilerden 
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1.11.1988 tarihi itibariyle iş akitleri feshe
dilenlere ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/152) 

135. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Mis'is'i Koz&n'a bağlayan eski Ko
zan yolunun, Misis hududu Göztepe mev-
kiindekıi yolun 'bakımına ve asfaltlanma
sına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) 

136. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana ilinin sağlık sorunlarına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/154) 

137. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana Organize Sanayi Bölgesi
nin yapım çaiısjmaüarına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/155) 

138. — Adana 'Mıiiletvökili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana ili Yüreğir İlçesi Kâzım 
Karabekir Mahallesinde sağlık ocağı yap
tırılıp yaptırıilmayacağına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/156) 

139. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana ili Yüreğir İlçesi Yunus-
oğlu Köyünde sağlık ocağı yaptırılma-
masmın nedenine ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/157) 

140. — Adana Milletvekilli Orhan Şen-
dağ'ın, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e dö
küldüğü 'bölgenin herhangi bir firmaya 
kiralanıp Ikiralanmıadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/158) 

141. — Adana Milletvekilli Orhan Şen-
dağ'ın, Silifke İlçesinde 1981 yılından 
sonra tapu paftalarında yapıldığı iddia 
edilen değişikliklere ve imar planı düzen
leme çali'şmaJlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru Önergesi (6/159) 

7 

KANUN TASARI VE 
TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DlĞER 
İŞLER 

X 1. — 213 Sayılı Vergi Usul Ka
nunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 
5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun, 197 Sayılı Mo
torlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 488 Sa
yılı Damga Vergisi Kanunu ve 492 Sa
yılı Harçlar Kanununda Değişiklikler 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/503) (S. Sayısı : 115) (Dağıtma tari
hi : 3.11.1988) 

2. — 1567 Sayılı Türk Parasının 
Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sına Daıir Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/493) (S. Sayısı : 118) 
(Dağıtma tarihi : 7.11.1988) 

3. — Danıştay Kanununun Bazı Mad
delerimin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/499) (S. Sayısı : 119) {Dağıtma tarihi : 
8.11.1988) 

4. — 6.1.1982 Tarih ve 2577 Sayılı 
İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/415) (S. Sayısı : 120) (Dağıtma 
tarihi : 9.11.1988) 

5. — Malatya Milletvekili İbrahim 
Aksoy ve 20 arkadaşının, 2429 Sayılı 
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hak
kındaki Kanunun 2 nci Maddesinin (A) 
Bendine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Ka-



nun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Rapo
ru (2/53) (S. Sayısı : 121) (Dağıtma tari
hi : 9.11.1988) 

6. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 8 arkadaşının, Türk Vatandaşlığı 
Kanununa Ek Kanun Teklifi ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (2/26) (S. Sayısı : 
122) (Dağıtma tarihi : 9.11.1988) 

7. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, 3392 Sayılı Kanunun 65 inci 
Maddesine Bağlı 65 Sayılı Listeden İki 
Köy Adının Çıkarılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/43) ı(S. Sayısı : 123) (Dağıtma tarihi : 
9.11.1988) 

8. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine Dair Yasa Teklifi ile 
Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın 
2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kanununun 19 uncu Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/37, 
2/61) (S. Sayısı : 124) (Dağıtma tarihi : 
10.11.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 

-•*•• m>9<^ •<••• 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 

T . B . M . M . (S. Sayısı: 115) 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir 
Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 
61 $3 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar 
Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Ka
nunu ve 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişik
likler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1 /503) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 20.10.1988 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: K. K. IGn. \Md. 071101-2207104701 

TÜRKİYE BÜYÜK iMÎÎLUET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan Ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kuru
lunca 20.10.1988 tarihinde kararlaştırılan «213 Saydı Yergi Usul Kanunu, 193 Saydı 
Gelir Yergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Yergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer 
Yergisi Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 197 
Sayılı (Motorlu Taşıtlar Yergisi (Kanunu, 488 Sayılı Damga Yergisi Kanunu ve 492 
Sayılı Harçlar 'Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı» ile ge
rekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut özal 

GENEL GEREKÇE 

Vergi sistemleri ile ekonomik ve sosyal yapı arasında yakın bir ilişkinin olduğu 
"açıktır. Bu sebeple ekonomik ve sosyal yapının değişmesine paralel olarak vergi siste
minin de modernleştirilmesi günün ihtiyaçlarına cevap verir hale getirilmesi gerekir. 

Aynı şekilde ülkemiz ekonomisinin sağlam ve istikrarlı bir yapıya kavuşturulması, 
para ve maliye politikasının dengeli bir şekilde uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. 
Malî politikanın en etkin aracı olan verginin, üjcemizin ekonomik ve sosyal şartları 
göz önüne alınarak ekonomik kalkınmaya uygun olan bir hale getirilmesi gerekmektedir. 
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özellikle enflasyonla etkili bir şekilde mücadele edilebilmesi, teşebbüs ve üretim 
gücünün artırılabilmesi ve gereksiz tükeitimin kontrol allltma alınabilmesi için, verginin 
etkili bir araç olarak kullanılması mümkün ve gerekli görülmektedir. 

Bunun yanı sıra kamu harcamalarının ekonomide bir enflasyonist baskı aracı 
olmaması için bu harcamaların sağlıklı kaynaklardan karşılanması da büyük önem ta
şımaktadır. 

Bu amaçla bazı yergi kanunlarında değişiklik yapılarak vergi sisteminin daha da 
basit ve sade bir yapıya kaıvuşturulması öngörülmüştür. 

Getirilen değişikliklerle verıgilde verim, adalet ve vergi güvenlik ve denetimine 
ilişkin müessese ve kurallarda göze çarpan eksiklikler giderilmekte bunların sonucu 
olarak da vergi kayıp ve kaçağının önlenmesinde daha çok etkili olunması hedeflen
mektedir. 

Bu amaçla yapılan düzenlemelerin başında, dahilî tevkif at sisteminin terk edilerek 
yeni bir sisteme geçilmesi gelmektedir. 

il 986 yılında »Türk vergi sistemine giren «dalhiılî tevkif at» müessesesinin uygulama
da ortaya çıkardığı bazı güçlüklerin giderilmesi, daha kolay ve sağlıklı bir müessese
nin getirilmesi amacıyla «geçici vergi» şeklinde yeni bir düzenlemeye gidilmektedir. 

öte yandan vergi sisteminin kendi içindeki uyumunu sağlamak amacıyla vergi 
kanunlarında bazı teknik düzenlemelerin yapıllması ve böylece vergi kayıp ve kaçağının 
önlenmesi mecburiyeti, süratli geEşim ve değişimi içnde kendiliğinden doğmaktadır. 

Yapılması düşünülen düzenlemelerle, vergi sistemimizin daha basit, anlaşılır, uy
gulanabilir ve sosyal adaleti sağlar bir yapıya kavuşturulması ve mükelleflerin vergi ile 
ilgili ödevlerini zamanında eksiksiz olarak yerine getirmeleri amaçlanmaktadır. 

MlAİDDE! GEREKÇELERİ 

BtRİNOt BÖLÜM 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile İlgili 
IDeğişıikliklerin Madde Gerekçeleri 

Madde 1. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası 
değiştiriljmiş ve iki ayrı konuda Maliye ve Gümrük Bakanlığına yetki verilmiştir. 

Bunlardan birisi, aynı konuda faaliyet gösteren mükelleflerin, ilgili vergi kanunla
rına göre değişik vergi dairelerinin mükellefi olsalar dahi aynı vergi dairelerinde toplan
malarına imkân verilmesidir. 

Ekonomik gelişmelere paralel olarak belli bir konuda faaliyet gösteren mükellef
lerin aynı vergi dairesinde toplanmasında ve bunlar için bir nevi özel ihtisas vergi 
daireleri oluşturulmasında, gerek mükelleflerin vergi uygulamaları yönünden aydınla
tılmasında ve gerekse vergi dairelerinin bu mükellefler ile ilgili işlemlerine hız kazandı
rılmasında büyük yararlar bulunmaktadır. Bu nedenle; Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Türkiye Büyük Millet Meclisti (S. Sayısı : 115) 
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gerekli gördüğü hallerde bu yetkisini kullanarak aynı işkolunda çalışan mükellefleri 
bir vergi dairesinde toplayabilecektir. 

Bakanlığa tanınan diğer yetki ise vergi dairelerinin yetki sınırlarının belirlenmesi 
ile ilgilidir. Yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre il merkezlerinde iş hacmi dikkate 
alınarak birden fazla vergi dairesi kurulduğu takdirde bu vergi dairelerinin yetki alanı 
sınırları, kurultı olduğu ilçenin, idarî (mülkî) sınırlarının dışına taşılmamak suretiyle 
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenmektedir. 

Ancak birden fazla vergi dairesi kurularak yetki alanları belirlenmiş bulunan bir 
kısım il merkezlerinde, özellikle büyükşehir belediyelerinin oluşturulmasından sonra 
birden fazla ilçenin kurulması ile bu vergi dairelerinin yetki alanları, kurulduğu ilçenin 
idarî sınırlarını aşan ve birden çok ilçenin yetki alanını kapsar hale gelmişlerdir. 

Vergi dairelerinin yetki alam sınırları belirlenirken iş yoğunluğu, mükellef sayısı 
ve zaman kaybına meydan vermeden mükelleflere kolayca hizmet sunulması gibi ilke
ler gözetilmektedir. Bu ilkeler dikkate alındığında faaliyetini eski idarî sınırlarına göre 
yürüten vergi dairesinin sonradan kurulan ilçelerin idarî sınırlarına bağlı olarak yeniden 
kurulması ve teşkilatlanması (araç, gereç ve bina temini gibi) geniş harcamaları gerek
tirmektedir. Vergi dairelerinin yeni ilçe sınırları ile kayıtlı olarak yeniden yetkili kılın
ması ise bir kısım vergi dairelerinin mükellef, ve işlem sayısını önemli ölçüde çoğaltır
ken bir kısım vergi dairelerinde de mükellef ve iş sayısını azaltmaktadır. 

Açıklanan nedenlerle büyük harcamalara meydan vermeden vergi dairelerinin bu
günkü mevcut fiilî durumunu korumak ve vergi dairelerini daha etkili kılmak amacıy
la birden fazla ilçenin kurulduğu il merkezlerindeki vergi daireleri yetki alam sınır
larının, ilçelerin idarî sınırlarına bağlı olmaksızın Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
tespiti konusunda yetki alınmaktadır. 

Madde 2. ,— Bu madde ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 10 uncu maddesinin 
ikinci fıkrasında değişiklik yapılmış bulunmaktadır. 

Kanunî temsilcilerin ödevi başlıklı Vergi Usul Kanununun 10 uncu maddesinin 
ikinci fıkrasında, bu maddenin birinci fıkrasında yazılı olan kimselerin kendilerine 
kanunla verilmiş bulunan ödevleri, kasıt ve ihmalleri ile yerine getirmemeleri yüzünden 
mükellef veya vergi sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen alınamayan vergi 
alacaklarının kanunî ödevlerini yerine getirmeyenlerin varlıklarından alınması öngörül
müştür. 

Anılan fıkrada yapılmış olan değişiklikle kasit ve ihmalleri ifadesi kanun metnin
den çıkarılmıştır. Bu suretle tüzelkişilerle, küçüklerin ve kısıtlıların, tüzelkişiliği olma
yan teeşkküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olması ve vergi alacağının bu mükel
lef veya sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen alınamaması halinde, tüzel
kişilerin, küçüklerin ve kısıtlıların kanunî temsilcileri, tüzelkişiliği olmayan teşekkülleri 
idare edenlerin varsa bunların temsilcilerinin kasıt ve ihmali aranmaksızın vergi ve 
vergiye bağlı vergi cezası, para cezası gibi aslî, gecikme zammı ile tecil faizi, gecikme 
faizi gibi fer'i amme alacaklarının ödenmesi bakımından sorumlu tutulmaları amaç
lanmıştır. 
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Madde 3. — Mükellefler tarafından kullanılmakta olan belgelerde bulunması 
gereken bilgiler, Vergi Usul Kanununun ilgili maddelerinde ve anılan Kanunun mü
kerrer 257 nci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
yapılan düzenlemelerde yer almaktadır. 

Uygulamada düzenlenen belgelerde gerek Kanunun gerekse Maliye ve Gümrük 
Bakanlığının öngördüğü bilgilerin bulunmaması hallinde, bu belgelerin geçerli olup ol
madığı konusunda tereddütler hâsıl olmuştur. Söz konusu tereddütlerin giderilmesi 
amacıyla 227 nci maddeye eklenen bu fıkra ile belgelerde öngörülen bilgilerin eksik 
olması halinde, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılacağı hükme bağlanmıştır. 

Eklenen bu fıkra ile Vergi Usul Kanununa göre veya bu Kanunun Maliye ve 
Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak kullanma mecburiyeti getirilen belge
lerin sağlıklı düzenlenmesi amaçlanmıştır. 

Madde 4. — Bu madde ile Vergi Usul Kanununun 352 nci maddesinin II nci de
rece usulsüzlüklerle ilgili 4 numaralı bendi değiştirilmiştir. 

Değişiklikten önce bu bentte Vergi Usul Kanununda yer alan ve işe başlama 
bildirmeleri dışında kalan bildirmelerin zamanında yapılmaması hali usulsüzlük fiili 
olarak belirlenmek suretiyle bu fiillere ikinci derece usulsüzlük cezası kesilmesi hükme 
bağlanmıştı. . >• 

Ancak, diğer vergi kanunları ile bazı bildirme zorunlulukları getirilmekle beraber 
bu zorunluluklara uyulmaması halinde, uygulanacak cezaî müeyyide hususunda gerek 
ilgili Kanunlarında gerekse Vergi Usul Kanununda bir hüküm yer almadığından, bu 
hususun açıklığa kavuşturulabilmesi bakımından bu değişikliğe gerek duyulmuştur. 

Yapılan bu değişiklikle daha önce yalnızca bu Kanunda yer alan bildirmeleri 
yerine getirmeyenlere uygulanan usulsüzlük cezasının, diğer vergi kanunlarında yer 
alan bildirmeleri yerine getirmeyenlere de uygulanmasına imkân sağlanmıştır. 

Madde 5. — Bu madde ile Vergi Kanununun 353 üncü maddesinin 2 ve 3 numa
ralı bentlerine birinci fıkraları takiben birer fıkra ve ayrıca anılan maddeye 4 numaralı 
bent eklenmiştir. 

2 numaralı bende eklenen fıkra ile Maliye ve Gümrük Bakanlığınca düzenlenme 
mecburiyeti getirilen belgeleri kullanmak zorunda olanların, bu belgeleri kullanmadık
larının, bulundurmadıklarının, gerçeğe aykırı olarak düzenlediklerinün tespiti halinde, 
her bir belge için 10 000 lira özel usulsüzlük cezası kesilmesi hüküm altına alınmıştır. 

3 numaralı bende eklenen fıkra ile de Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tutulma 
ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin günü gününe tutuljma-
ması, işyerinde bulundurulmaması veya yetkili elemanlara ibraz edilmemesi halinde, 
her bir tespit için 50 000 lira özel usulsüzlük cezası kesileceği hükme bağlanmışıtr. 

Maddeye eklenen 4 numaralı bentte; haklarında işyeri kapatma cezası uygulanan 
ve işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflere, bir takvim yılı içinde uygu
lanan ilk kapatma cezası için 50 000 lira, ikinci kapatma cezası için 100 000 lira, üçün
cü ve daha «sonraki kapatma cezaları için ise 200 000'er lira özel usulsüzlük cezası 
kesilmesi ile bilanço usulünde defter tutan mükellefler ile serbeslt meslek erbabı hak
kında da bu cezaların bir kat artırılarak uygulanması öngörülmüştür. 
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.Madde 6. — Bu madde ile Vergi Usul Kanununun işyeri kapatma cezasıyla ilgili 
Mükerrer 354 üncü maddesine üçüncü fıkrayı takiben bir fıkra eklenmiştir. 

Eklenen bu fıkrada, işyeri kapatma cezasının uygulanması sırasında kapatma ce
zasının caydırıcı etkisini azaltıcı mahiyette herhangi bir yere yazı asılması veya 
kapatılan işyerine asılan kapaitma levhasının görünmesinin engellenmesi halinde, uy
gulanan kapatma cezasının süresi kadar, cezanın devam ettirilmesi hüküm altına 
alınmıştır. 

Yapılan bu düzenleme ile işyeri kapatma cezasından beklenen faydanın sağlanabil
mesi için, bu cezanın uygulanmasında çıkabilecek sorunların ortadan kaldırılması 
ve mükelleflere belge düzenleme alışkanlığı kazandırılması amaçlanmıştır. 

Bu fıkra hükmünde yer alan işyeri kapatma cezası süresinin, kapatılma süresi 
kadar uzatılmasına bir örnek vermek gerekirse; 1 gün süre için kapatma kararı alınan 
işyeri bu cezanın artırılması halinde, toplam 2 gün süre ile kapatılacaktır. 

Madde 7. — Bu madde ile, 213 saydı Vergi Usul Kanununun 358 inci maddesine 
4 numaralı bent eklenmiştir. 

Vergi mükellefleri tarafından kullanılan belgelerin geçerli sayılabümesi, bu belge
lerin «Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belge
lerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik» hükümleri uyarınca, Maliye ve Güm
rük Bakanlığı veya defterdarlıklar ile anlaşması olan matfoaaiarca basılmalarına 
veya noter tasdikli olarak kullanılmalarına bağlıdır. 

Yapılan bu düzenleme ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı veya defterdarlıklarca sözü 
edilen yönetmelik uyarınca kendileriyle anlaşma yapılmadığı, anlaşması iptal edildiği 
halde anlaşmalı matbaa gibi belge basanlar ile bunların .bastıkları belgeleri kullanan
ların kaçakçılığa teşebbüs cezası ile cezalandırılmaları öngörülmüştür. 

Madde 8. — Bu madde ile Vergi Usul Kanununun kaçakçılıkta hapis ve meslek
ten men cezasıyla ilgili 359 uncu maddesinin birinci fıkrasına hüküm dklentoiştir. 

Eklenen bu hüküm ile kaçakçılık fiilini işleyenler hakkında ceza mahkemelerince 
verilecek 3 aydan 3 yıla kadar hapis cezasının para cezasına çevrilmesi halinde, bu çe
virmeye 'Miskin para cezası ıtutarının hesabında hapis cezasının her bir günü için en az 
sanayi sektörü için belirlenen ve yürürlükte bulunan asgarî ücretin bir aylık tutarının ya
rısının esas alınacağı öngörülmüştür. 

Madde 9. — Bu madde 'ile Vergi Usul Kanununun kaçakçılığa teşebbüs cezasıyla 
ilgili 360 inci maddesine bir fıkra eklenmiştir. 

Eklenen bu fıkra hükmü ile kaçakçılığa teşebbüs fiilini işleyenler hakkında ceza 
mahkemelerince verilecek 1 aydan 1 yıla kadar hapis cezasının, para cezasına çevrilmesi 
halinde, bu çevrilmeye ilişkin para cezası tutarının hesabında; hapis cezasının her bu
günü için en az sanayi sektörü için belirlenen ve yürürlükte bulunan asgarî ücretin bir 
aylık tutarının yarısının esas alınacağı öngörülmüştür. 

Madde 10. — Bu fıkra ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 3239 sayılı Kanunla ek
lenmiş olan Ek 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna bir hüküm ilave editaiş 
bulunulmaktadır. 
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Vergi Usul Kanununun 112 nei maddesinde uzlaşılan vergilerde gecikme faizlinin, 
uzlaşılan vergi miktarına kendi vergi kanunlarında belirtilen ve tarhiyatın ilgili bulun
duğu döneme iMş'kin normal vade tarihinden itibaren uzlaşma tutanağının imzalandığı 
tarihe kadar geçen süre için uygulanoağı öngörülmüştür. 

Gecikme faizinin uygulanmasındaki genel amaç, Devlet parasını hatasız olarak kul
lanmak suretiyle kazanç temin eden mükelleflerden, sözkonusu paranın kullanıldığı sü
renin karşılığı olan 'bir paranın istenilmeyidir. 

Amaç bu olduğuna göre, ikmalen, resen veya idarece tarhiyatlar dışında normal 
vadesine göre geç tahakkuk eden ve tarhiyat öncesi uzlaşma yoluyla kesinleşen vergilere 
de gecikme ia'izi hesaplanacağı tabiîdir. 

Tatbikatta tarhiyat öncesi uzlaşma yoluyla kesinleşen vergilere de gecikme faizi 
hesaplanmalktadır. Ancak, tarhiyat öncesi uzlaşma tutanağının herhangi bir tarhiyat ya
pılmadan önce düzenlenmesi nedeniyle, bu tutanakta yer alan vergi üzerinden faiz hesap
lanıp hesaplanmayacağı konusunda bazı tereddütler meydana gelmektedir. Bu konudaki 
tereddütlerin giderilmesi için Ek 11 inci maddenin ikinci fıkrasının sonuna yapılan bir 
ilave ile, tarhiyat öncesi uzlaşma yoluyla kesinleşen vergi miktarına, bu Kanun 112 nci 
maddesi hükmüne göre gecikme faizi hesaplanacağı hükmüne yer verilmek suretiyle ko
nuya açıklık kazandırılmıştır. 

ıtKÎNOt ©ÖLÜM 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile İlgili Değişikliklerin Madde Gerekçeleri 
Madde 11. — Gelir Vergisi Kanununun 51 inci maddesinin 10 numaralı (bendine 

göre, ayrı il ısınırları içinde bulunan ve çok kısa mesafeler olan yerleşim merkezleri ara
sında minibüs veya taksi ile taşımacılık yapan gelir vergisi mükellefleri, götürü usulden 
yararîandınlmatoaktadırlar. Bu mükellefler, gerçek usulde vergilendirilirken, aynı il sı
nırları içinde daha uzun mesafelerde taşımacılık yapan mükellefler götürü usulde vergi-
lendirilöbimektedir. 

Bu uygulama farklılığını ortadan kaldırmak amacıyla Gelir Vergisi Kanununun 
51 inci maddesinin 10 numaralı 'bendinin sonuna parantez içi bir hüküm eklenmektedir. 
Bu hükümle, minibüs veya taksi ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan mükelleflerin 
de götürü usule tabi olmanın şartlarım taşımaları kaydı ile bu usulde vergilenlirilmelerine 
imkân sağlanmaktadır. 

Gelir Vergisi Kanununun 51 inci maddesinde yapılan diğer bir değişiklikle de 11 nu
maralı bendin numarası 12 olarak değiştirilmekte ve maddeye yeni bir 11 numaralı bent 
eklenmektedir. 

Kanunların tedvin tekniği bakımından, yürütme organlarına yetki veren hükümler, 
maddelerin sonlarında yer almaktadır. Bu halkımdan, Maliye ve Gümrük Bakanlığına 
yetki veren 11 numaralı bent hükmünün numarası 12 olarak değiştirilmektedir. 

Ayrıca, maddeye yeni eklenen 11 numaralı bent hükmü ile de götürü usule tabi olan 
mükelleflerin, 3100 sayılı Kanun hükümlerine göre ödeme kaydedici cihaz (yazar ka
sa) kullanmaları halinde, bu mükelleflerin hu cihazları kullanmaya haşladıkları tarihten 
itibaren gerçek usule geçmeleri sağlanmaktadır. 
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Madde 12. — Vetfgİ Usul Kanununun 112 noi maddesine göre hesaplanan veya öde-
nan gecikme faizlerinin, kâr-zararlarının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınma
yacağı veya yıllık beyannameler İle :beyan edilen gelirlerinden indirilip indirilemeyeceği 
konusunda, uygulamada tereddütlerin bulunduğu görülmüştür. 

Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanununun 90 inci maddesine göre, her türlü para 
cezaları, vergi cezaları ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hüküm
lerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizler giider olarak iridirilemernektedir. 
Buna paralel olarak, Vergi Usul Kanununa göre ödenen ıbenzeri nitelikteki gecikme faiz
lerinin de gelir Vergisi matrahından ve gelir unsurlarından indirilmemesi gerekir. 

Uygulamadaki tereddütlere son vermek amacıyla, Gelir Vergisi Kanununun 90 inci 
maddesinin sonuna "bir 'fıkra eklenmektedir. Bu fıkra ile Vergi Usul Kanunu hükümlerine 
göre ödenecek olan veya ödenen gecikme faizlerinin de gelir vergisi matraıhından ve 
geliı; unsurlarından indirilemeyeceği (konusuna açıklık getirilmektedir. 

Madde 13..— Bu madde ile Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (A) fık
rasına 15 numaralı bent ile bu fıkranın sonuna bir hüküm eklenmektedir. 

94 üncü maddeye yeni eklenen 15 numaralı 'bent hükmüyle, Gelir Vergisi Kanunu
nun mükerrer 39 uncu maddesi gereğince, ticarî kazançtan indirilen Hazine bonosu ve 
Devlet tahvili faizleri ile Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Baişkaniliğınca çıkarılan 
menkul kıymet gelirlerinden gerektiğinde tevkif at yaipılalbilmesi imkânı sağlanmaktadır. 

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 39 uncu maddesine göre mükellefler, bu mad
dede yer alan gelirleri, ticarî kazançlarından indirmek zorundadırlar. Bu konuda mükel
leflere ihtüyarilik tanınmamıştır. Bu nedenle, sözkonusu iratları elde eden mükellefler, 
ilgili yılda zarar beyan etseler dahi, ibu iratlar üzerinden vergi tevkifatı yapacaklardır. 

Bu düzenleme ile'ticarî kazancın tespitinde indiriim olarak dikkate, alınan sözkönuisu 
menkul kıymet gelirleri üzerinden; gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi verme sü
resi içinde vergi tevkif atı yapılabilecek ve ertesi ayın 20 nci 'günü akişafmma kadar muh
tasar beyanname ile beyan edilerek ödenecektür. 

öte yandan, ticarî kazançtan indirim konusu yapılan iratlar üzerinden yapılacak tev
kif at sırasında, bu iratlar üzerinden daha önce tevkif yoluyla Ödenmliş ıbulunan vergi
ler ve fonlar, tevkif at matrahından indirilecektir. Ayrıca, indirilen 'bu vergi ve tonlar, bu 
bent gereğince tevkif edilen vergiden malhsup edilmeyecektir. 

Böylece, sözkonusu menkul kıymetlerin gelirlerinin, ticarî işletmeye tbağlı olarak elde 
eden gelir ve kurumlar vergisi 'mükellefleri ile ticarî işletime dışında elde eden kişiler ara
sında farklı oranlarda vergi tevkif atına tabi üıtulalbilme'siine imkân sağlanmaktadır. 

Diğer taraftan, 94 üncü maddenin (A) fıkrasının sonuna eklenen hükümle de Ba
kanlar Kuruluna, maddeye bu tasarı ile eklenen 15 numaralı ibent hükmüne göre yapıla
cak vergi tevkifatı nispetini; ıbankalar, özel finans kurumları, Sigorta şirketleri ve diğer 
mükellefler için farklı oranlarda tespit edelbillme yetkisi verilmektedir. Aynca, Bakanlar 
Kurulu, Devlet tahvili ve Hazine (bonosu faizleri ile Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İda
resi Başkanlığınca çıkardan menkul kıymetlerin gelirleri için ve menkul kıymetin niteli
ğine göre de sözkonusu- tevkif at nispetini ayrı ayrı tespit edebilecektir. 
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Madde ,14. — Bu maddeyle Gelir Vergisi Kanununun 98 inci maddesinin son fık
rası değiştirilmektedir. 

Gelir Vergisi Kanununun 98 inci maddesinin son fıkrasının mevcut hükmüne gö
re, çalıştırdıkları hizmet erbabının sayısı yirmi ve daha az olan işverenler, Kanunun 
94 üncü maddesine göre yapacakları bilcümle tevkifatla ilgili muhtasar beyannamele
rini, bağlı oldukları vergi dairesine her ay yerine Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım ay
ılarının 20 nci günü akşamına Ikadar verebilmektedirler. 

Yeni düzenleme ile 3 ayda bir muhtasar 'beyanname verebilmenin sınırları daral
tılmaktadır. Bu çerçevede, işçi sayısı 20'den, 10'a indirilmekte ve ziraî ürün bedelleri 
üzerinden tevkifat yapanların her ay muhtasar beyanname vermeleri öngörülmektedir. 
Böylece, yaptıkları ödemelerden vergi tevkif edenlerin, tevkif ettikleri bu vergileri daha 
kısa sürede Hazineye intikal ettirmeleri sağlanmaktadır. 

Madde 15. — Bu madde ile Gelir Vergisi Kanununa mükerrer 120 nci madde 
ekienmekjtedir. 

Kanuna yeni eklenen bu madde ile «geçici vergi» ihdas edilmektedir. Geçici ver
ginin ihdas edilmesi nedeniyle de dahilî tevkifat esası yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Bugün uygulanan dahüî tevkifat sistemi ile alınan bütün tedbirılere ve yapılan 
düzenlemelerle rağmen bazı mükelleflerin ıgerçek durumları kavranılamamıştır. Bu du
rumun sonucu olarak, bazı mükellefler gerçek durumlarından daha düşük, bazı mü
kellefler de daha yüksek dahilî tevkif at ödemek zorunda kalmışlardır. Bu konuda çı
karılan çok sayıda Bakamlar Kurudu kararı ile sisteme işlerlik kazandırılmaya çalışıl
mış, ancak sorunlar tamamen giderilememiştir. Bu nedenlerle dahilî tevkifat siste
minden vazgeçilmiş ve bunun yerine geçici vergi ihdas edilmiştir. 

Yeni getirilen geçici vergi kapsamına, ticarî ve meslekî kazançları medeniyle gerçek 
usule tabi gelir vergisi mükellefleri girmektedir. 

Bu sisteme göre, gerçek usulde vergilendirilen ticarî ve meslekî kazanç sahipleri 
dışında kalan gelir vergisi mükellefleri, geçici verginin kapsamı dışında tutulmuştur. 
Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamına giren inşaat ve onarma işi yapan 
ticarî kazanç mükelleflerinin gelirleri üzerinden aynı kanunun 94 üncü maddesinin (A) 
fıkrası gereğince gelir vergisi tevkifatı yapıldığından, bu mükelleflerin söz konusu f aa-
lıiyetlerinden elde ettikleri kazançlar, geçici verginin hesabında dikkate alınmayacaktır. 

öte yandan, 1512 sayılı Noterlik Kanununun 32 nci maddesi uyarınca geçici yet
kili noter yardımcısı olarak görev yapanların, bu işlerinden elde ettikleri kazançlar da 
geçici verginin hesabında dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, bu maddede geçen «noter
lik görevini ifa ile mükellef olanlar» dan, geçici yetkili noter yardımcılarının anlaşıl
ması gerekmektedir. 

Maddeye göre geçici vergi ödemek zorunda olan ticarî ve meslekî kazanç sahip
leri; cari yıl içinde verecekleri yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinin 
yarısını geçici vergi olarak hesaplayacak ve bu tutarın on ikide birini ilk taksit olarak 
yıllık beyanname verme ayı olan Mart ayı içinde, diğer taksitlerini de her ayın 20 nci 
günü akşamına kadar olmak üzere, eşit taksitler halinde ödeyeceklerdir. 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi (S. Şayusi : 115) 
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Takvim yılı içinde işe 'başlayan mükelleflerde geçici vergi; 'bir önceki yılın 'geliri 
için uygulanan ve mükellefin durumuna uyan hayat standardı temel gösterge tutarı 
üzerinden hesaplanan gelir vergisinin yarısının; onikide birinin müteakip yıllın Mart 
ayma kadar olan (işe başlanılan ay hariç) ay sayısı ile çarpılması suretiyle bulunacak 
:tutardnr. Bu tutar, vergi dairesince hesaplanarak tahakkuk fişi üle tahakkuk ettirile
cektir. Tahakkuk eden geçici verginin ilk taksidi işe başlanılan ayı takip eden ayın 20' 
sine, diğer taksitler ise ertesi yılın Mart ayma kadar olmak üzere, her ayın 20*sine ka
dar ve eşit taksitler halinde ödenecektir. 

İşin bırakılması halinde, mükellefler işin bırakıldığı ayı takip eden aylara ait ge
çici vergi taksitlerini ödemeyeceklerdir. Diğer taraftan, geçici verginin yıllık tutarı ile 
ı̂ in bırakıldığı aya kadar (bu ay dahil) olan tutar arasındaki fark, vergi dairesince 
terkin edilecektir. 

Mükelleflerin ticarî ve meslekî kazançları üzerinden cari yılda tevkif edilen ver
giler, belgelendirilmek kaydı ile geçici vergi taksitlerinden mahsup edilecektir .Bu su
retle mahsup edilen tevkifat, yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden ayrıca 
mahsup edilmeyecektir. 

Maddede yer alan diğer bir hüküm lile de geçici vergiye yapılacak itirazların, bu 
verginin tahsilini durdurmayacağı hususuna açıklık kazandırılmıştır. 

Madde ile ayrıca, (mükelleflerim: adlarına 'bir önceki yılda tahakkuk eden geçici 
verginin, yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edileceği, mahsup 
edilemeyen tutarın cari yılın geçici vergisinden, artan kısmın ise diğer vergi borçla
rından mahsup edileceği öngörülmektedir. Bu mahsuplara rağmen arta kalan bir kıs
mın mevcut olması halinde, bu tutarın terkin edileceği veya ödenmiş olması kaydı ile 
mükelleflere red ve iade edileceği hususu düzenlenmektedir. 

Ayrıca, yıllık beyanname üzerinden hesaplanan verginin % 50'si alarak belirtilen 
geçici vergi oranını, % 100'e kadar artırmaya ve |% 25'e kadar indirmeye Balkanlar 
Kurulunun yetkili olduğu öngömlmüşıtür. Diğer taraftan, geçici verginin usul ve esas
larım tespit etme hususunda da Maliye Ve Gümrük Bakanlığına yetki verilmiştir. 

Madde 16. — Bu madde ile Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123 üncü mad
desine bir fıkra eklenmektedir. 

Eklenen fıkra ile Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı maddesinde yer alan götürü 
usulde vergilendirilen mükelleflere ait safi kazanç tutarlarının, birinci ve ikinci de
recede kalkınmada öncelikli yöreler itibariyle farklı olarak tespiti hususunda Bakanlar 
Kuruluna yetki verilmektedir. 

Madde 17. — Bu Tasarı ile Gelir Vergisi Kanununun 51 inci maddesinin 10 nu
maralı bendinin sonuna eklenen parantez içi hükümle, minibüs veya taksi ile şehirler
arası taşımacılık yapan mükelleflerin götürü usulde vergilendirilmelerine imkân sağlan
mıştır. 

Bu madde dite daha önce gerçek usulde mükellefiyetleri tesis edilen minibüs veya 
taksi işleten mükelleflerin, 31.12.1988 tarihi itibariyle götürü usule tabi olmanın genel 
ve özel şartlarını taşımaları kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere götürü usule ge
çebilmelerine imkân sağlanmıştır. 
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Madde 1*8. — Bu madde ile Gelir Vergisi Kanonuna geçici 32 nci madde eklen
mektedir. 

Bu düzenleme i e Gelir Vergisi Kanununun mülkerırer 116 mcı maddesinde' yer alan 
hayat standardı esası için om yıllık geçici biır uygulama dönemi öngörülmektedir. 

Buna göre, hayat standardı esasının, sadece ticarî ve meslekî kazançları nede
niyle igerçek usulde vergilendirilen mükellefler hakkında uygulanması esası getir il
mekte ve geçici uygulama döneminde ziraî gelir vergisi mükellefleri hayat standardı 
esasının kapsamı dışında tutulmaktadır. 

Ayrıca, hayat standardı temel gösterge tutarları ve hayat standardı gösterge tu
tarları günün şartlarına uygun seviyeye getirilmekte, ticarî kazanç sahipleri tile serbest 
meslek erbabının, bu faaliyetlerinin her biri için beyan ettikleri kazançlarının hayat 
standardı esasına göre tespit edilen tutardan daha düşük olması halinde, hayat stan
dardı esasına göre bulunacak tutarın vergi tarhına esas alınması öngörülmektedir. 

Hayat standardı esası uygulamasında geçici dönem için yapılan bıir başka dü
zenleme ise, bu esasa göre tespit edilen gelirle, beyan edilen gelir arasındaki farkın, 
diğer gelirlerle izahının kabul edilmemesidir. Bu suretle, aynı işi yapanlar arasındaki 
eşitsizlik giderilmekte, izah sebebi geliri olmayanların aleyhine ve 'bunların haklı sız
lanmalarına neden olan uygulama ortadan kaldırılmaktadır. 

Ayrıca, Bakanlar Kurulunca yeniden tespit edilen temel1 gösterge ve hayat stan
dardı gösterge tutarlarım yarısına kadar indirme veya 10 katına kadar artırma ko
nusunda yetki verilmektedir. Bu yetkinin kazanç ve faaliyet konuları ile kalkınmada 
öncelikli yöreler itibariyle farklı miktarlarda tespiti suretiyle kullanılmasına da limkân 
sağlanmaktadır. 

MADDE ,19. — Bu madde ile Gelir Vergisi Kanununa geçici 33 üncü madde 
eklenmektedir. 

Gelir Vergisi Kanununa eklenen bu madde ile 1989 yılı Ocak ve Şubat ayla
rında ödenecek geçici vergi ile 1988 ve önceki yıllara ait olan dahilî tevkifatın mah
subu düzenlenmektedir. 

Bu tasarı ile dahilî tevkifat esasının kaldırılarak yerine getirilen geçici verginin 
uygulanmasına 1989 yılı Mart ayında başlanılacağından, 1989. yılı Ocak ve İŞubat 
aylarında ödenecek geçici verginin esasları, bu madde ile belirlenmektedir. 

Buna göre, gerçek usulde gelir vergisine tabi ticarî kazanç sahipleri ile seHbest 
meslek erbabımın, 1987 yılı gelirlerine ilişkin olarak verdikleri yıllık beyanname üze
rinden (hayat standardı esasına göre yapılan tarhiyatlarda, bu esasa göre) hesapla
nan gelir vergisinin, ticarî ve meslekî kazanca isabet eden kısmının 1/12'si, 1989 yılı 
Ocak ve Şubat aylarının her birine ilişkim geçici vergi tutarıdır. Bu tutar, Ocak ve 
Şubat aylarında verilecek katma değer vergisi beyannamesi ile birlikte beyan edile
cek ve aynı süre içimde iki eşit taksitte ödenecektr. 

Öte yandan, ikinci sınıf tacirlerden kullanmak üzere ilk kez ödeme kaydedici 
cihaz satın atomlarım, bu cihazları satın aldıkları tarihten başlamak ve bir defa uy
gulanmak üzere, 12 ay süre ile geçici vergi taksitlerini ödememeleri esası getirilmek-
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ted'ir. Geçici verginin ödenmeyeceği aylara ait taksit tutarları terkin edilecektir. Ter
kin olunan bu tutarın, hiçbir şekilde herhangi bir vergi borcuna mahsup edilmeye
ceği tabiîdir. 

Ayrıca, 1988 ve önceki yıllara ait olup, mahsubu yapılamayan dahilî ıfcevkifat 
tutarı, öncelikte 1988 yılına iişkıin olarak verilecek yıllık beyanname üzerinden he
saplanan gelir vergisinden mahsup edilecektir. Ancak, mahsup edilemeyen bir tu
tarın kalması halinde, 'bu tutarın 1989 yılı geçici vergisine, artan kısmın ise diğer 
vergi borçlarına mahsup edilmesi öngörülmektedir. Bu mahsuplara rağmen kalan da
hilî tevkifat tutarı, mükelleflerin 1989 ylu sonuna kadar müracaat etmeleri kaydıyla 
kendilerine red ve iade edilecektir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Jile İlgili Maddelerin Gerekçeleri 
Madde 20. — Vergi Usul Kanununun 112 ncıi maddesine göre hesaplanan veya 

ödenen gecikme faMerinin, ikâr-zararlarının tespitinde gider olarak dikkate alınıp 
alınmayacağı konusunda, uygulamada tereddütlerin bulunduğu görülmüştür. 

Bilindiği üzere, Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin 6 numaralı 
bendine göre, her türlü para cezaları, vergi cezaları ve Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve fa
izler kurum kazancından indmlıememıektedir. Buna paralel olarak, Vergi Usul Ka
nununa göre ödenen 'benzeni nitelikteki gecikme faizlerinin de kurumlar vergisi mat
rahından indirilmemesi gerekir. 

Uygulamadaki tereddütlere son vermek amacıyla, Kurumlar Vergisi Kanununun 
15 inci maddesine 10 numaralı bent eklenmektedir. Bu bent ile Vergi Usul Kanunu hü
kümlerine göre ödenecek olan veya ödenen gecikme faizlerinin de kurum kazancın
dan indiriılemeyeceği konusuna açıklık getirilmektedir. 

Madde 21. — Gelir vergisıinde, geçici vergi ihdas edilmesine paralel olarak, bu 
madde ile kuramlar vergisinde de geçici vergi ihdas edilmekte ve dahilî tevkifat 
esası uygulaımadan kaldırılmaktadır. 

Geçici verginin uygulanmasında, Gelir Vergisi Kanununun geçici vergiıye ilişkin 
hükümleri, kurumlar vergisi mükellefleri için de aynen uygulanacaktır. 

Öte yandan, kurumlar vergisi mükelleflerinin ödeyecekleri geçici vergi, Gelir 
Vergisi Kanununa göre birinci sınıf tacirlerin hk önceki yıla ait gelirlerine uygu
lanan hayat standardı temel gösterge tutarının, kurum ortak sayısı ile çarpılması so
nucu ıbulunacak tutara isabet eden kurumlar vergisinin yarısından az olamayacaktır. 
Ancak, ortak sayısı beşten fazla olan kuramlarda, asgarî tutarın hesaplanmasında or
tak sayısı 5 olarak dikkate alınacaktır. 

Yeni işe 'başlayan kurumların, işe başladıkları aydan, ilk yıla aiıt 'kurumlar ver
gisi beyannamelerini verdikleri aya kadar olan süre için, geçici vergi ödememeleri 
öngörülmektedir. 

Ayrıca, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan verginin % 50'si 
olarak belirtilen geçici vergi oranını, % 100'e kadar artırma ve '% 25'e kadar in
dirme konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. Diğer taraftan, geçici ver-
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gindn usul ve esaslarını tespit etme hususunda ise Maliye ve Gümrük (Bakanlığı 
yetlkili kılınmaktadır. 

Madde 22. — Bu madde ile Kurumlar Vergisi Kanununa geçici 17 nci madde 
eklenmektedir. 

Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen bu madde ile kurumların 1988 yılı kazanç
larına ait olup, 1989 yılında verecekleri kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme 
dönemine kadar olan süre için ödeyecekleri geçici vergi ile 1988 ve önceki yıllara ait 
olan dahilî tevkifatın mahsubu düzenlenmektedir. 

Bu Tasarı ile dahilî tevkifat esası kaldırılarak, yerine getirilen geçici verginin 
uygulanmasına, 1989 yılında beyannamenin verileceği ayda başlanılacağından, 1989 
yılında beyannamenin verileceği aydan önceki aylarda ödenecek geçici verginin esas
ları bu madde ile belirlenmektedir. 

Buna göre, kurumlar vergisi mükelleflerinin 1987 yılı kazançlarına ilişkin ola
rak verdikleri beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinin, 1/12'si, 1989 
yılında yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği aydan önceki ayların her-
birine ilişkin geçici vergi tutarıdır. Bu tutar, söz konusu aylarda verilecek katma 
değer vergisi beyannamesi ile birlikte beyan edilecek ve aynı süre içinde eşit taksit
ler halinde ödenecektir. 

Ayrıca, 1988 ve önceki yıllara ait olup, mahsubu yapılamayan dahilî tevkifat 
tutarı, öncelikle 1988 yılına ilişkin, olarak verilecek yıllık beyanname üzerinden he
saplanan kurumlar vergisinden mahsup edilecektir. Ancak, mahsup edilemeyen bir 
tutarın kalması halinde, bu tutarın 1989 yılı geçici vergisine, artan kısmın ise diğer 
vergi borçlarına mahsup edilmesi öngörülmektedir. Bu mahsuplara rağmen kalan da
hilî tevkifat tutarı, mükelleflerin 1989 yılı sonuna kadar müracaat etmeleri kaydıyla 
kendilerine red ve iade edilecektir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi ile İlgili Değişikliğin Madde Gerekçesi 
Madde 23. — Bu madde ile Katma Değer Vergisi Kanununun 3316 sayılı Ka

nunla değişik 28 inci maddesi yeniden düzenlenmiştir. 

Yapılan düzenleme ile Avrupa Topluluğuna üye ülkelerde uygulanan katma de
ğer vergisi oranlarına paralellik sağlanması bakımından, vergiye tabi her bir işlem 
için % 10 olan katma değer vergisi oranını, dört katına kadar artırma, % Ve kadar 
indirme, bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler için farklı vergi oranlan tes
pit etme konusunda Bakanlar Kuruluna yetki tanınmıştır. 

Bu madde ile bazı mallar için perakende safhada farklı vergi oranı tespit etme 
konusunda da Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile İlgili 
Değişikliğin Madde Gerekçesi 

Madde 24. — Amme alacağının mükelleflerce zamanında ödenmesi kamu finans
manı açısından zorunludur. Tahakkuk eden bir amme borcunun ödenmemesi ha
linde gecikme zammı, gizlenerek zamanında tahakkuk ettirilmeyen amme alacağına 
ise gecikme faizi uygulanmaktadır. Böylece Devlet gelirlerinin zamanında ödenme
mesinden kaynaklanan haksız rekabetin giderilmesi ve kamunun ihtiyaç duyduğu 
vergi gelirlerinin sağlıklı bir şekilde toplanması amaçlanmıştır. Ancak yürürlükteki 
madde hükmüne göre gecikme zammı ve gecikme faizine, ayrıca gecikme zammı 
uygulanamadığından, bazı mükellefler vergi asıllarını ödedikleri halde, vergi aslından 
kaynaklanan söz konusu gecikme zammı ve, gecikme faizini ödememektedirler. Çün
kü yukarıda da belirtildiği gibi, yürürlükteki madde hükmüne göre; bu alacakların 
belli dönemler itibariyle kapitalize edilmesine imkân bulunmadığından, gecikme zam
mı ve gecikme faizinin ödenmemesi cazip hale gelmiştir. Bu durum, vergisini veya 
vergisi ile birlikte gecikme zammı veya gecikme faizini zamanında ödeyen mükel
lefler açısından ciddî bir haksız rekabete ve bunun sonucu olarak da haklı şikâyet
lere yol açmaktadır. 

Yapılan düzenleme ile bu haksız rekabete son verilmekte, amme borcunu ve 
buna bağlı gecikme zammı ile gecikme faizini zamanında ödemeyen mükelleflerin bu 
borçları yıl sonunda kapitalize edilerek, mükellefler arasında ekonomik rekabette 
eşitlik sağlanmaktadır. 

öte yandan bu madde ile amme alacağının (gecikme zammı ile gecikme faizinin) 
bazı mükelleflerce bedelsiz bir finansman aracı olarak kullanılmasının önlenmesi 
amaçlanmıştır. 

Gecikme zammı ile gecikme faizinin doğmalarına neden olan amme alacağı 
gibi addolunmasından maksat kapitalize işleminin yapılabilmesini sağlamaktır. 

Madde metninde de belirtildiği gibi, gecikme zammı ve gecikme faizinin doğ
malarına neden olan amme alacağı aslına bağlı olarak kapitalize edildiği tarih, tak
vim yılı başı olmaktadır. 

öte yandan, ceza mahiyetinde olan diğer amme alacaklarına gecikme zammı 
uygulanmayacağı maddede açıkça ifade edilmiştir. 

Madde 25. — 6183 sayılı Kanunun 106 ncı maddesiyle, yapılan takip sonunda 
tahsili imkânsız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla bulunduğu an
laşılan 2500 liraya kadar olan amme alacakları terkin yetkisini haiz olanlar tarafın
dan tahsil zamanaşımı süresinde terkin edilmekteydi. 

Günümüzde, posta masrafları ile ilgili evrakın hazırlanmasında harcanan mesai 
ve kırtasiye gibi giderlerin bu miktarın çok üzerine çıkması ve bunun yanında me
mur eliyle yapılacak tebliğlerde de araç kullanılması halinde akaryakıt gibi giderlerin, 
yapılacak bu giderleri daha da artırması hazineyi zarara uğraltmakta, ayrıca bu küçük 
alacaklar için mükellefler de gereksiz yere cebri takibata muhatap olalbimektedıMer. 
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Bütün bu olumsuz etkileri ortadan kaldırmak amacıyla terkin edilebilecek amme 
alacağının müktarı ıgenöl olarak yükseltilmekte, ayrıca, Ibu miktarın belirlenmesi ko
nusunda bazı şartlarla Maliye ve Gümrük Bakanına yetki tanınmaktadır. 

ALTINCI BÖLÜM 

197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ile İlgili Değişikliklerin 
Madde Gerekçeleri 

Madde 26. — Bu madde ile 197 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi yeniden dü
zenlenmektedir. 

Bu düzenlemeye göre, motorlu taşıtlar vergisi taşıtların kayıt ve tescilinin yapıl
dığı yerin vergi dairesince Ocak ayında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılmak
tadır. 

Ancak, yıl içinde bu Kanunun 10 uncu ve 11 inci maddeleri gereğince vergi 
miktarlarında her hangi bir değişiklik olması halinde bu değişikliğe göre ödenecek 
vergi; değişiklik, takvim yılının ilk altı ayında yapılmış ise takip eden son altı aylık 
dönemin başında, son altı aylık dönem içinde yapılmış ise takip eden takvim yılı 
başından itibaren tahakkuk ettirilmiş ve tahakkuk ettirilen vergi de tahakkuk ettiril
diği günde mükellefe tebliğ edilmiş sayılacaktır. 

Diğer taraftan, ı(I) ve t(II) sayılı tarifelerde yazılı taşıtların motorlu taşıtlar ver
gisi taşıt pulu esasına göre, (III) ve (IV) sayılı tarifelerde yazılı taşıtların motorlu 
taşıtlar vergisi ise vergi dairelerince, Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte 
tahsil edilecek, ikinci taksidin artması veya azalması halinde ikinci taksit miktarı 
farklı olabilecektir. 

Ayrıca, vergi dairelerinin işlemleri geniş ölçüde bilgisayarlar yardımı ile yapıl
maya başlandığı için bu vergi ile ilgili işlemlerin ileride Türkiye genelinde bir veya 
birkaç merkezi vergi dairesinde yapılabilmesine de imkân sağlanmaktadır. 

Madde 27. — Bu madde ile 197 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi değiştirilmekte, 
Bakanlar Kurulu, bu Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) 
sayılı tarifelerdeki vergi miktarlarını1 tarifeler ve tarifeler içinde yer alan taşıtların, yaş-
ıları, cinsleri, net ağırlık'an, istiap hadleri, motor gücü birimleri (BG) ve azamî kalkış 
ağırlıkları gibi unsurları itibariyle kısmen, ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak taikvim 
yılı veya taksit dönemi başından itibaren 10 (on) katıma kadar artırmaya ve bu Ka
nunda yazılı miktarlardan az, bu miktarların 10 (on) katından çok olmamak kaydıyla 
yeni vergi miktarları tespit etmeye ve bu yetkilerimi taksit dönemüeri iti bari yi.'e de kul
lanabilmeye yetkili kılınmaktadır. 

Madde 28. — Bu madde ile 197 sayılı Kanunun M inci maddesi yeniden düzen
lenmektedir. 

Bu düzenleme ile taşıtım vergilendin'lmesine esas olan model yılı, cinsi, net ağır
lığı, istiap haddi, beygir gücü birimi (BG) ve azamî kalkış ağırlığı gibi unsurlarından 
herhangi birisinde, yıl içinde vergimin artırı'iması veya azaltılmasını icap ettiren deği
şiklikler, takvim yılının ilk altı ayında yapılmış ise takip eden son altı aylık dönemin 
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başından, son altı ayında yapılmış ise takip eden takvim, yılı başından itibaren nazarı 
itibare alınacak ve vergi de yeni duruma göre ödenecektir. Takvim yılından daha yeni 
mode1! taşıtlar da içimde bulunulan takvim yılındaki modele göre vergilendirilecektir. 

YEDİNCİ ©ÖLÜM 

488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu ile İlgili Değişikliklerin Madde Gerekçeleri 
Madde 29. — Tasarının bu maddesi ile 488 saydı Damga Vergisi Kanununun 22 

nci maddesinin (bb) ve (c) pozisyonları değiştirilerek, devamlılık arzeden makbuz mu
kabili ödemelerdeki yedi günlük süre.yirmi güne çıkarılmak suretiyle istihkaktan ke
sinti şekliyle ödemelerin süresine paralel hale getirilmekte ve böylece mükelleflere ko
laylık sağlanmaktadır. 

Madde 30. — 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun Mükerrer 30 uncu maddesi 
Kanuna bağla (I) sayılı tabloda yer alan maktu vergi. miktarvarı ile maktu ve nispî ver
gilerin asgarî ve azamî hadlerini belirleyen miktarları on katına kadar artırma konu
sunda Bakanlar Kuruluna yetki tanımıştır. 

Bu yetki bu güne kadar yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararlarıyla tabloda yer 
alan bazı kâğıtlar bakımından kullanılmış bulunmaktadır. 

'Bakanlar Kuruluna günümüzün gelişen şartlarına paralel olarak yeniden artırım 
yetkisi verilebilmesi için maddede değişiklik yapılmaktadır. 

SEKİZtNCt BÖLÜM 

492 Sayılı Harçlar Kanunu ile İlgili Değişikliklerin Madde Gerekçeleri 
Madde 31. — 492 sayılı Kanuna 3239 sayılı Kanunla eklenen Mükerrer 138 inci 

madde ile Kanuna ekli tarifelerde yer alan maktu harçlar ile maktu ve nispî harçların 
asgarî ve azamî miktarlarını belıirleyen hadleri on katına kadar artırmaya ve Kanunda 
yazılı had ve miktarlardan az, bu had ve miktarların on katından çok olmamak kay
dıyla yeni had ve miktarlar tespit etmeye Bakanlar Kuru'u yetkili kılınmıştır. 

Maddede, 3418 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucunda on katına kadar olan 
artırma yetkisi yirmi katına çıkarılmuştır. Bu defa anılan maddede yapılan değişiklikle, 
Kanunda yazılı had ve miktarların on katından çok olmamak kaydıyla yeni had ve 
miktarlar tespit ediıimesi ile ilgili yetki de madde metninin uyumlu: hale geti.ril'ebilmesi 
bakımından yirmi katına yükseltilmektedir. 

Madde 32. — Tasarının bu maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 7 sayılı 
tarifenin II- Liman harçları bölümünün sonuna eklenen 8 inci fıkra ile; Ülkemizin de 
taraf olduğu, 1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi ile 1966 Uluslararası 
Yükleme Sınırı Sözleşmesi hükümLeri gereği ticaret gemilerinin periyodik olarak tekne, 
makine, kazan, güverte ve genel donanımlarını muayene ederek bu gemilerin dünya 
denizlerinde çalışabilmelerimi sağlamak amacıyla düzenlenen gemi sörvey bell:geiler,in;n 
harç kapsamına alınması öngörülmektedir. 

'Madde 33. — 1615 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre talep sahiplerinden 
uygun görülenJsre antrepo, mağaza ve sundurma açma ve işletme izni verilmektedir. 
Genellikle yabancı para karşılığı mal satan ve hizmet ifa eden söz konusu işyerlerini 
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açıp işleten müteşebbislere bu suretle özelliği bulunan bir ticarî faaliyet fırsatı tanın
maktadır. 

'Bu nedenle, Tasarının bu maddesiyle düzenlenen tarifede 1615 sayılı Kanun hü
kümlerine göre yapıllan hizmetlerin harca tabi tutulması amaçlanmaktadır. 

Madde 34. — Bu madde ille kaldırılan hükümler düzenlenmektedir. 
Bu Tasarı ile daha basit bir uygulama oilan «Geçici Vergi» esasının getiri'lmasi so

nunda. 3239 sayılı Kanunla vergi sistemimize giren «Dahilî Tevkif at» uygulamasını dü
zenleyen Geüıir Vergisi Kanununun 94 ünoü maddesinin (B) fıkrası kaldırılmaktadır. 

Gelir Vergi Kanununun mükerrer 116 ncı maddesinin yedinci fıkrasına göre, mü-
kelıîefler kendilerine, eşlerine, çocuklarına veya bakmakla yükümlü oldukları diğer kim
selere ait vergiye tabi gelirleri bulunduğunu belgelendirmeleri halinde, hayat standardı 
esasına göre yapılan tarhiyatın düzeltilmesini isteyebilrnektedirler. Bu durum İzah kap
samına giren geliri olanlar ile bu tür geliri olmayanlar arasında farklı uygulamalara 
ve haklı şikâyetlere neden oHmaktadır. Bu nedenle, anılan fıkra hükmü yürürlükten 
kaldırılmaktadır. 

Geçici Madde Gerekçesi — Bu maddeyle, her bir vergi türünden ayrı ayrı 300 000 
liraya kadar borcu olan mükelleflere bu borçlarını % 30 fazlasıyla ve ihtilaf yaratmama
ları kaydıyla 31.12.1988 tarihi sonuna kadar ödeme imkânı tanınarak bu borçlarıyla il
gili ödemeleri gereken gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi oezaılarının tahsilinden 
vazgeçilmesi suretiyle vergi borçları çok fazla olmayan, ancak sayı olarak oldukça bü
yük bir mükellef grubunun ihtilaflarının çözümljenmesi arnıaçlanmışti'r. 

Yürürlük : 

Madde 35. — Yürürlük maddesidir. 

Yürütme : 

Madde 36. — Yürütme maddesidir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/503 3 . 10 . 1988 
Karar No. : 51 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 'Başkanlıkça Komisyonumuza ha
vale edilen «213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 
Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 6183 
Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 197 Sayılı Motorlu Ta
şıtlar Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu ve 942 Sayılı Harçlar Ka-
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mununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı»; Komisyonumuzun 26 
ve 27 Ekim 1988 'tarihli 43 ve 44 üncü birleşimlerinde Maliye ve Gümrük Bakan
lığı ile Devlet Planlama Teşkilatı temsilcilerinin de katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Komisyonumuzda, tasarı ve gerekçesine ilişkim genel görüşmelerde; vergi sistem
leri ile ekonomik ve sosyal yıapı arasında yakın bir ilişki bulunduğu; bu yönden, 
ekonomik ve sosyal yapının değişmesine paralel olarak, vergi sistemlerinin de mo-
dermleiştirilip günün ihtiyaçlarına cevap verir hale getirilmesinin gerektiği; ülkemiz
de de ekonominin daha sağlam ve istikrarlı 'bir yapıya kavuşturulabilmesinin para 
ve maliye politikasının dengeli bir şekilde uygulanmasını zorunlu kıldığı; bu neden
le, malî politikanın en etkin aracı olan verginin ülkemizin ekonomik ve sosyal şart
ları da göz önüne alınarak, ekonomik kalkınmaya uygun hale getirilmesinin gerek
tiği 'belirtilmiş tir. 

Ayrıca; tasarı ile dahilî tevkif at uygulatması yerine geçici vergi alınması yoluna 
gidildiği; hayat standardının günün şartlarına göre yeniden düzenlenmesinin yerin
de olduğu; ticarî kazançtan indirilen hazine bonosu ve devlet tahvili faizleri ile Toplu 
Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığınca çıkarılan menkul kıymet gelirlerin
den, gerektiğinde tevkifat yapılabileceği, böylece, söz konusu menkul kıymetlerin ge
lirlerimin, ticarî işletmeye bağlı olarak elde eden gelir ve kurumlar vergisi rnükel-
ıltfleriyle, ticarî işletme dışımda ©İde eden kişiler arasında farklı oranlarda vergi 
tevkif atıma tabi tutulabilmesi suretiyle, vergi adaletine uygun hareket edildiği; ge
tirilen tasarının bir vergi paketi değil, vergi tahsilatının daha iyi yapılabilmesi için 
teknik bir düzenleme niteliğimde olduğu hususları üzerimde görüşlerim belirtilmesin
den sonra, tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek maddelerinin gö
rüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarımın; 
213 Sayılı Vergi Usul Kanunumun 227 mci maddesinin somuma bir fıkra ilave, 

•edilmesini öngören çerçeve 3 üncü maddesi, mal sevkıyatı veya bazı hizmet ifası 
halinde, düzenlenmesi gereken belgelerde düzenleme saatinin de yazılmasının vergi 
kaybım önleme bakımından büyük yarar sağlayacağı gerekçesi ile bu doğrultuda 
yapılan bir düzenleme ile, 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununa Geçici 33 üncü madde ilave edilmesini ön
gören çerçeve 19 uncu maddenin (a) fıkrasına, 1989 Ocak ayından itibaren başla
nacak olan geçici vergi uygulaması nedeniyle mükellefferin 1988 Aralık ayına iliş
kin olarak 1989 Ocak ayında vermeleri gereken Katma Dsğsr beyannamelerinde da
hilî tevkif atın beyan edilmeyeceği ve ödenmeyeceğine ilişkin bir hüküm ilave edilmiş, 

5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa geçici 17 nci madde ilave edilmesini 
öngören çerçeve 22 mci maddemin (a) fıkrasına çerçeve 19 uncu maddede yapılan 
düzenleme doğrultusunda yeni bir hüküm eklenmiş, 

197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Kanununun 9 uncu maddesini değiştiren çerçeve 
26 nci maddenin başına «Verginin Tarh, Tebliğ ve Ödenmesi» ibaresi eklenmiş, 

197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Kanununun 10 uncu maddesinin değiştirilmesini ön
gören çerçeve 27 nci maddenin başına «Yetki» ibaresi eklenmiş, 
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,197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Kanunumun 11 inci maddesini değiştiren çerçeve 28 
itici maddenin başıma «Vergiye Müessir Değişiklikler» ibaresi eklenmiş, 

Geçici maddede yer alan «300 000» liralık miktar yeterli görülmeyerek «500 000» 
lira olarak değiştirilmiş, 

Yürürlüğe ilişkin 35 inci maddenin 1 inci bendinde yer alan «bu kanunun» ibaresi 
çıkarılmış, ayrıca 17 nci madde ile geçici maddenin de yayımı tarihinde yürürlüğe gir
mesini sağlayacak şekilde düzeltilmiş ve yapılan bu değişikliklerle anılan maddeler ka
bul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 1, 2, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 
21, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ve yürütmeye ilişkin 36 ncı maddeleri aynen ka
bul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Kemal Akkaya 

Samsun 

Sözcü 
İsmail Şengün 

Denizli 

Mehmet Ali Bilici 
Adana 

Nihat Türker 
Afyon 

İmzada bulunamadı 

Hazım Kutay 
Ankara 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

tmzada bulunamadı 

Mehmet Seven 
' Bilecik 

Ünal Akkaya 
Çorum 

9 ve 24 üncü maddelere karşıyım 
şerhim ektedir 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

tmzada bulunamadı 

Başkanvekili 
İlhan Aşkın 

Bursa 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Onural Şeref Bozkurt 
Ankara 

İbrahim Demir 
Antalya 

Muhalefet şerhim eklidir 

Fenni îslimyeli 
Balıkesir 

İmzada bulunamadı 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

Mehmet Kahraman 
Erzurum 
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Erol Zeytinoğlu 
Eskişehir 

Abdullah Aykon Doğan 
İsparta 

Muhalefet şerhim eklidir 

Mehmet Moğultay 
istanbul 

Muhalefet şerhim eklidir 

Birgen Keleş 
izmir 

Muhalefet şefhim eklidir 

Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

Sümer Oral 
Manisa 

Muhalefet şerhim eklidir 

Mahmut Öztürk 
Niğde 

Muhalefet şefhim eklidir 

İdris Arıkan 
Siirt 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Muhalefet şerhim eklidir 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Muhalefet şerhim eklidir 

H. Orhan Ergüder 
istanbul 

M. Kemal Zeybek 
istanbul 

S. Halil Özsoy 
Kayseri 

Saffet Sert 
Konya 

imzada bulunamadı 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Muhalefet şerhim eklidir 

Birsel Sönmez 
Niğde 

Şakir Şeker 
Sivas 

Tevfik Ertüzün 
Zonguldak 

Muhalefet şerhim eklidir 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Vergi yasalarında değişiklik yapan 1/503 Esas No. lu tasarıya muhalefet nedenle
rimiz aşağıdadır : 

1. Tasarı, Bakanlar Kurulunun yetkilerini Anayasanın 73 üncü maddesinin ama
cını aşacak şekilde artırmaktadır. 

2. Geçici vergi düzenlemesi ile Bakanlar Kurulu, finansman açığını kapatmak 
amacıyla bir sonraki yıl vergi gelirlerini ipotek altına almaktadır. 

3. Hayat standardı göstergelerinde değişiklik yapılarak vergi sistemimize «götürü» 
karakter verilmeye çalışılmaktadır. Bu ise verginin adaletli dağılımı ilkesine aykırıdır. 

4. Devlet tahvili, Hazine bonosu, kamu ortaklığı senetlerinin gelirlerinin vergi
lendirilmesi dışında madde ve sektör bazında keyfî uygulamalara yol açabilecek farklı 
vergi yükleri getirecek uygulamalara olanak tanınmaktadır. 

5. Katma Değer Vergisinin %10 olan nispetini 4 katma kadar artırma konu
sunda Bakanlar Kuruluna verilen yetki, çeşitli mal ve hizmetler için ayrı ayrı kulla
nılabilecek böylece siyasî kadrolara karşısında gördüğü bir sanayi dalını veya hizmet 
sektörünü batırma imkânı verilmiş olacaktır. 

6. Büyük gelirli mükelleflerden vergi almama, şirketleşmeyi teşvik etme, küçük 
sanat ve ticaret erbabı dar gelirli mükellefleri ezme ve yok etme politikasının devam 
eden bir parçası niteliğinde olan bu tasarıya karşı olduğumuzu beyan ederiz. 

Abdulkadir Ateş Mehmet Moğultay 
Gaziantep İstanbul 

Cemal Seymen Enis Tütüncü 
Nevşehir Tekirdağ 

Birgen Keleş 
izmir 
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MUHALEFET ŞERHt 

1. Tasarıda hükümetin ek gelir arayışı, hükümette vergi oranlarını artırma ko
nusunda verilmek istenen aşırı yetkiler altında gizlidir. Hükümetin yapacağı düzenle
melerle, dar gelirlilerin vergi yükü artacaktır. 

2. Yeni düzenlemeler gelir vergisi sisteminin götürülük vasfını artıracak, vergi 
yükünün asgarî vergi matrahı, diğer bir deyişle dar gelirli gruplar üzerinde toplanması 
sonucunu doğuracaktır. 

3. Geçici vergi düzenlemesi hükümete tanınan yetkiye bırakılmalıdır. Tasarı ile 
getirilen % 50 peşin vergi nisbeti yüksektir. 

Tasarı, genel ilkesi itibariyle vergilemenin sosyal fonksiyonunu ciddî ölçüde ihmal 
etmektedir. 

Bu gerekçelerle tasarıya karşıyız. 

İbrahim Demir A. Aykon Doğan 
Antalya İsparta 

Tevfik Ertüzün Mahmut Öztiirk 
Ankara Nilğde 

Sümer Oral 
Manisa 

MUHALEFET ŞERHt 

9 ve 24 üncü maddelere karşıyım. 
Uzlaşma konusunda getirilen yeni prensipleri gecikme faizi ile gölgelemek, ayrıca 

tahsil edilemeyen bir verginin gecikme zamlarının yıl sonunda ilave edilerek yeni mat
rah ittihazı, tahsil edilemez hale getirir. İhtilaflı dosya adedi çoğalır. İhtilaflı dosyala
rın artması vergi dairelerinde ihtilaflı dosyaları takip şubeleri kurulmasına ve yükünün 
artmasına sebep olur. Bu konuda sarf edilecek mesai ve giderlerin gelirlerin dûnunda 
kalacağı kanaati ile her iki maddeye karşıyım, 

Ünal Akkaya 
Çorum 
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BüKüMETtN (TEKIİF eırrtöt METIN 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanonu, 5422 Sayılı Kurum
lar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Peğer Vergisi Kanunu, 6183 Sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 
Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar Kai.mnunda Deği

şiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

IBİRIÎINCİ 1BÖLÜM 
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile İlgili Değişiklikler 

MADDE '1. — 1210 sayılı Vergi Usul Kanununun 4 üncü maddeslinin) dlkiınjci fık
rası aşağıdaki şekilde değiıştirdUmıişitiır . 

«Miiketlılıefilerin, (Vergi uygulaması bakımından hangi (vergi dairelerine bağlı ol
dukları vergi kanunları ile ıbeÛ|iırlenıir .Anıoak, Maliye ve Gümrük (Bakanlığı, gerekli 
gördüğü hallerde, mükelleflerin işyeri ve ikametgâh adresleri ile ilçelerin idarî sı
nırlarına 'bağlı kalmaksızın vengi dairelerini ve vergi daireferinıin yetki alanını belir
lemeye yetkilidir.» 

MADDE 2, — 2113 sayılı VıeHgi Usul (Kainuınunuın JİIQ uncu maddesinin ikinci 
fıkrası aşağıdaki şelkilde değiştirilmiştir. 

«Yukarıda yazılı olanların bû ödevlleırıi 'yerine getirmemeleri yüzündeni mükelleflerin 
veya verigi sorumlularının varlığından tamamen veya tkıısmen alınamıaıyan vergi ve 
buna, bağlı alacaklar, kanunî ödevleri yenime getirmeyenlerin varlıklarından alınır. 
Boı Ihıüküm Türkiye'de Ibulıuııımayaını rnıülfceJllıeflıeriın Türkiye'deki ternslcıîleri hakkında 
da uygulanır.» 

MADDE 3. — 213 İSayıİiı Vergi Usul Kanununun 2İ27 noiı maddesinin sonuna 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

!«Bu Kanuna göre ıkullanıılan veya bu Kanunun Maliye ve Gümrük Bakanlığına 
verdiği yetkiye dayanılarak, kullanma mecıburiyeti getirilen 'belgelerin, öngörülen 
zorunlu 'bilgileri taşımaması halinde 'bu 'belgeler hiç düzenlenmemıis isayılır.» 

MADDE 4. — 213 sayılı Verigi Usul Kanununun 352- nci maddesinin II nci derece 
usulsüzlüklerle lilgifyi 4 ınıumarajlı bendi aşağıdaki şekilde değiş'tirilmiştir. 

•«4) Vergi kanunlarında, yazılı bildirmelerin zamanında yapılmamış olması (işe 
başlamayı bildirmek hamile).'» 

MADDE 5. — 2113 sayılı Verigi Usul Kanununum 353 üncü maddesinin '2 ve 3 
numaralı bentlerinin birinci fıkralarım^ takiben aşağıdaki birer fikra ile maddeye aşa
ğıdalki 4 numaralı 'bent 'eklenmiştir. 

«Maliye ve Gümrük Bakanlığınca dıüzdnitenıme ve 'bulundurma mecburiyeti geti
rilen (belgeleri kullanmak ve düzenlemek mecburiyetinde olanların, Ibu belgeleri dü-
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Saydı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 6183 Saydı Amme Ala
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 
488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu ve 492 Saydı Harçlar Kanununda Değişikler 

Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile İlgili Değişiklikler 

MADDE 1. — Tasarının 1 İnci ımıaddesli aynen Ikalbul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi 'aynen Ikabu! edilmiştir. 

MADDE 3. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinin sonuna 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Bu Kanuna göre kullanılan veya bu Kanunun Maliye ve Gümrük Bakanlığına 
verdiği yetkiye dayanılarak, kullanma meoburiiyeti getirilen belgelerim, öngörülen zo
runlu bilgileri taşımaması halinde bu belgeler hiç düzenlenmemiş sayılır. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı, düzenlenmesi mecburî olan belgelerde bulunması 
gereken zorunlu bilgileri belirlemeye ve 'bu belgelerden uygun gördüklerine, düzenlen
me saatinin yazılması mecburiyetini getirmeye yetkilidir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5j — Tasarının 5 inci maddesi aynen kalbul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

zenılönmedıîıklleriıniın, kuşanmadıklarının, bul̂ ndurm'adılMarinıın, veya gerçeğe aykırı ola
rak düzenılediıklerinıin tespiti lha|liinde Iher bir ıbellge 'için lOJCDIOj fea özel1 uısuilısüzllüik ce
zası kesilir .1» ' • 

«'Maliye ve Gümrük Biakanllığıntoa tutulma ve günü günlüne kayıt ©dilme mec
buriyeti getirilen defterlerim günü gününe tutulmaması, işyerlimde bulundurulmaması veya 
yetkili 'elemanlara ibraz edilmemesoı Ihallinde her fok tespit üçinı 5lQ.fQIÖ0l İra özel usul
süzlük cezası kesilir.» 

«4. Bu Kanunun Mükerrer 354 üınıcü maddesıine göne işyerleri kapatılanı ve 
işletme hesabı esasına (göre defter tutan mükelleflere; 'bir takviım yılı içimdeki -ilk uy
gulama 'için 50.000 lira., ikinci uygulama için HCfOUMı lira, üçüncü ve daha sonraki 
her uygulama için ise 2CI3ı.OQ0 lira; özel usulsüzlük cezası ayrıca kesilir. (Bilanço usulü 
esasıınıa göre defter tutan mükellefler ille serbest nıesillelk 'erbabı için bu cezalar 'bir kat 
artınlaırak uygulanır.» 

MADDE 6 .— 213 sayılı Yengi Usul Kanununun Mükerrer 354 üncü maddesine 
üçüncü fıkrayı takiben aşağıdalkıi fıkra elenmiştir. 

«'Kapatılan işyerine asılaım, kapatmaya ilişkin levhaimın (görünmesinin engellen
mesi veya başka bir levhanın veya duyurunun iişyerinıinı herhangi fok yerine asılması 
hallinde, uygulanmakta, olan 'kapatma cezası; bu cezamın süresi kadar ar tınlamak uy
gulanır.» 

MADDE 7. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 358 injcti, maddesine aşağıdaki 
4 numaralı bent eklenmiştir. 

i«4. Maliye 've Gümrük Bakanlığıncaı veya deftendarlıklarca (izin verilmediği 
hailde, izin almış gibi Vergi Usul Kanuınuı uyarınca tutulması veya düzenlenmesi zo
runlu belgeleri 'basanlar ve fou 'belgeleri kullananlar,» 

MADDE 8. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinin birinci fık
rasına aşağıdaki hüküm eklenmiştir. 

«Ancak, hapis cezasının paraya çevrilmesine hükmolunması halirde, para cezası 
tutarının hesabında, hapis cezasının her bir günü için sanayi sektörü için belirlenen, 
yürürlükteki asgari ücretin bir aylık tutarının en az yarısı esas alınır.» 

MADDE 9. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 360 inci maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir. 

«Kaçakçılığa teşebbüs nedeniyle hükrnolunan hapis cezasının paraya çevrilmesine 
hükmolunması halinde, para cezası tutarının hesabında; hapis cezasının her bir günü 
için sanayi sektörü için belirlenen, yürürlükteki asgari ücretin bir aylık tutarının en az 
yarısı esas alınır.» 

MADDE 10. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 3239 sayılı Kanunla eklenen Ek 
madde 11'in ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki hüküm ilave edilmiştir. 

«Uzlaşılan vergi miktarı üzerinden, 'bu Kanunun 112 nci maddesine göre gecikme 
faizi hesaplanır.» 
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MADDE 6. — Taşanının 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen İkabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının S inci maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu Maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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I K I N C I BÖLDÜM 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili Değişiklikler 

MADDE 11. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 51 inci maddesinin (11) numa
ralı bendinin numarası (12) olarak değiştirilmiş ve 10 numaralı bendinin sonuna aşağı
daki parantez içi hüküm ile bu bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki 11 numaralı bent 
eklenmiştir. 

«(Yapısı itibariyle sürücüsünden başka ondört ve daha aşağı oturma yeri olan ve 
insan taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları ile yolcu taşıyanlar hariç.)» 

«11. ödeme kaydedici cihazları kullanan mükellefler;» 

MADDE 12. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 90 mcı maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

«Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme faizleri, vergi matrahından 
ve gelir unsurlarından indirilmez.» 

MADDE 13. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (A) fık
rasının 14 numaralı bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 15 numaralı bent ile aynı 
fıkranın sonuna gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir. 

«15. Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 39 uncu maddesine göre ticarî kazançtan 
(kurumlar dahil) indirilen gelirler arasında yer alan; 

a) Hazine bonosu faizlerinden, 
b) Devlet tahvili faizlerinden, 
c) Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığınca çıkarılan ve Gelir Ver

gisi Kanununun 75 inci maddesinin 5 numaralı bendinde yer alan menkul kıymetlerden 
sağlanan iratlardan,» 

«Bakanlar Kurulu, 15 numaralı bent hükmüne göre yapılacak vergi tevkif atı ile 
ilgili olarak; bankalar, özel f inanış kurumları, sigorta şirketleri ve diğer mükellefler için 
farklı oranlar tespit etmeye yetkilidir. Bu yetki, dövize, altına veya başka bir değere en
deksli menkul kıymet gelirleri için farklı oranlar tespit edilmek suretiyle de kullanıla
bilir.» 

MADDE 14. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 98 inci maddesinin son fıkra» 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ziraî ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç olmak üzere, çalıştırdıkları 
hizmet erbabı sayısı 10 ve daha az olanlar, 94 üncü maddeye göre yapacakları tevkif atla 
ilgili muhtasar beyannamelerini, bağlı bulundukları vergi dairesine önceden bildirmek 
şartıyla her ay yerine Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarının 20 nci günü akşamına 
kadar verebilirler.» 
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ÎKtNCt BÖLÜM 
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu dle figali Değişiklikler 

MADDE 11. — Tasarının 11 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Tasarının 13 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Tasarının 14 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 15. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa aşağıdaki mükerrer 120 nci 
madde eklenmiştir. 

«Geçici vergi 

MÜKERRER MADDE 120. — Gerçek usulde gelir vergisine tabi ticarî kazanç 
sahipleri ile serbest meslek erbabı, carî vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup 
edilmek üzere, geçici vergi öderler. 

Geçici vergi tutarı, içinde bulunulan yılda verilen yıllık beyanname üzerinden he
saplanan gelir vergisinin, ticarî ve meslekî kazanca (Bu Kanunun 42 nci maddesi kapsa
mına giren kazançları elde edenlerin ve noterlik görevini ifa ile mükellef olanların bu 
işlerden sağladıkları kazançlar hariç) isabet eden kısmının \% 50'sidir. Bu oranı, % 100'e 
kadar artırmaya veya '% 25'e kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Geçici ver
gi, yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilir ve yıllık gelir vergisi ile birlikte tarh 
ve tahakkuk ettirilir. Geçici verginin ilk taiksidi yıllık beyannamenin verildiği Mart ayında, 
diğer taksitleri ise her ayın 20 nci günü akşamına kadar olmak üzere 12 eşit taksitte 
ödenir. 

Bir önceki takvim yılında tahakkuk eden geçici vergi, yıllık beyanname üzerinden 
hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir. Mahsup edilemeyen tutar, içinde bulunulan 
yıla ilişkin olarak ödenecek geçici vergiye, artan kısmı diğer vergi borçlarına mahsup 
edilir. Bu mahsuplara rağmen katlan geçici vergi tutarı, mükellefin o yıl sonuna kadar ya
zılı olarak talep etmesi halinde kendisine ret ve iade edilir. 

Yeni işe başlayan mükelleflerde, bir önceki yıl gelirleri için uygulanan ve mükellefin 
durumuna uyan hayat standardı temel gösterge tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergi
sinin, ikinci fıkrada yer alan oranla çarpılması suretiyle bulunan tutarın 1/12'si, mü
teakip yılın Mart ayına kadar olan ay sayısı (işe başlanılan ay hariç) ile çarpılmak su
retiyle geçici vergi hesaplanır. Bu tutar, işe başlanılan ayı takip eden ayın 20'sine kadar, 
vergi dairesince tahakkuk fişi ile tahakkuk ettirilir; ilk taksidi aynı süre içinde, diğer tak 
sitleri ise her ayın 20 nci günü akşamına kadar eşit taksitler halinde ödenir. 

İşin bırakılması halinde, işin bırakıldığı ayı takip eden aylara ilişkin geçici vergi tak
sitleri ödenmez. Geçici verginin yıllık tutarı ile işin bırakıldığı aya kadar (bu ay dahil) 
olan tutarı arasındaki fark, vergi dairesince terkin edilir. 

Cari vergilendirme döneminde elde edilen ticarî ve meslekî kazançlar üzerinden tev
kif yoluyla ödenen gelir vergisi (42 nci maddede belirtilen kazançlardan yapılan tevki-
fat hariç), belgelendirilmek kaydı ile geçici vergiden mahsup edilir. Bu şekilde mahsup 
edilen vergiler, beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden ayrıca mahsup edil
mez. 

Geçici vergiye yapılacak itirazlar, geçici verginin tahsilini durdurmaz. 
Geçici vergiye ilişkin usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından tes

pit edilir.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi <S. Sayısı : 115) 



— 29 — 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 15. — Tasarımın 15 inci maddesi aynen-kabul edilmiştir. 
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MADDE 16. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123 üncü maddesi
ne aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«46 ncı maddede yer alan safi kazanç tutarlarının tespiti ile ilgili yetki Bakanlar 
Kurulunca, birinci ve ikinci derecede kalkınmada öncelikli yörelerde farklı miktarlar 
tespit edilmek suretiyle de kullanılabilir.» a 

MADDE 17. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 31 inci madde 
eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 31. — Yapısı itibariyle sürücüsünden başka ondört ve daha aşa
ğı oturma yeri olan ve insan taşımaya mahsus kara taşıtları ile yolcu taşıyan mükellef
lerden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce mükellefiyetleri gerçek usulde tesis 
edilenler, 31.12.1988 tarihi itibariyle götürü usule tabi olmanın şartlarını taşıdıkları ve 
31.12.1988 tarihine kadar bağlı bulundukları vergi dairesine yazdı olarak başvurdukları 
takdirde, 1.1.1989 tarihinden itibaren götürü usulde vergilendirilirler.» 

MADDE 18. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 32 nci madde 
eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 32. — 1.1.1988 - 31.12.1997 tarihleri arasında, Gelir Vergisi Ka
nununun mükerrer 116 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan temel gösterge ve ha
yat standardı göstergeleri dört kat artırılmak suretiyle dikkate alınır. Aynı maddenin bi
rinci (Eki tablonun hayat standardı göstergeleri ile ilgili bölümde yer alan hükümler ha
riç), ikinci ve üçüncü fıkraları yerine ise aşağıdaki hükümler uygulanır. 

Gerçek usulde gelir vergisine tabi ticarî kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı
nın zarar beyanı da dahil olmak üzere, bu faaliyetlerinin her biri ile ilgili olarak beyan 
ettikleri kazançları, bu madde ile artırılan temel gösterge tutarlarına, hayat standardı 
göstergelerine göre belirlenen ilavelerin yapılması suretiyle bulunacak tutardan düşük 
olduğu takdirde; bu esasa göre belirlenen tutar, vergi tarhına esas gelirin hesaplanmasın
da ilgili kazanç tutarı olarak dikkate alınır. Ancak temel göstergeler yukarıda belirtilen 
her kazanç için ayrı ayrı, hayat standardı göstergeleri bir defa (aile reisi beyanları dahil) 
uygulanır. 

Bakanlar Kurulu, bu maddede yeniden tespit edilen temel gösterge tutarları ile ha
yat standardı gösterge tutarlarını yarısına kadar indirmeye veya on katma kadar artırma
ya, kazanç ve faaliyet konuları ile birinci ve ikinci derecede kalkınmada öncelikli yö
relerde farklı miktarlar tespit etmeye yetkilidir.» 

MADDE 19. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 33 üncü madde 
eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 33. — a) 1989 yılı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin geçici vergi 
tutarı, gerçek usulde gelir vergisine tabi ticarî kazanç sahipleri ile serbest meslek erba
bının 1987 yılı gelirleri ile ilgili olarak verdikleri yıllık beyanname üzerinden hesaplanan 
(hayat standardı esasına göre tarhiyat yapılması halinde, bu tarhiyat esas alınır) gelir 
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MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi aynen (kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Tasarının 18 inci maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 19. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 33 üncü mad
de eklenmiştir. 

«GEÇÎCt MADDE 33. a) 1989 yılı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin geçici vergi 
tutarı, gerçek usulde gelir vergisine tabi ticarî kazanç sahipleri ile serbest meslek erba
bının 1987 yılı gelirleri ile ilgili olarak verdikleri yıllık beyanname üzerinden hesapla
nan (hayat standardı esasına göre tarhiyat yapılması halinde, bu tarhiyat esas alınır) 
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vergisinin, ticarî ve meslekî kazanca isabet ©den kısmının 2/12'sidir. Bü tutar, Ocak ve 
Şubat aylarında katma değer vergisi beyannamesi ile birlikte beyan edilerek aynı süre 
içinde iki eşit taksitte ödenir. 

b) Ödeme kaydedici cihaz alan ikinci sınıf tacirler, ilk defa satın aldıkları cihaz
lar nedeniyle ve bir defaya mahsus olmak üzere, bu cihazları aldıkları tarihi takip eden 
aydan başlamak üzere 12 aya ilişkin geçici vergi taksitlerini ödemezler. Geçici vergi
nin bu aylara isabet eden tutarı vergi dairesince terkin edilir. 

c) 1988 ve önceki yıllara ait olup mahsubu yapılamayan dahilî tevkif at tutarı, 
1988 yılı gelirlerinin beyan edildiği yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan 
gelir vergisinden mahsup edilir. Mahsup ©dilemeyen tutar 1989 yılma ilişkin olarak öde
necek geçici vergiye, artan kısmı diğer vergi borçlarına mahsup edilir. Bu mahsuplara 
rağmen kalan dahilî tevkif at tutarı, mükellefin 1989 yılı sonuna kadar yazılı olarak talep 
etmesi halinde, kendisine ret ve iade edilir.» 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile İlgili Değişiklikler 

MADDE 20. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesine aşağı
daki 10 numaralı bent eklenmiştir. 

«10. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme faizleri.» 

MADDE 21. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun mükerrer 40 inci mad
desi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki sakilde değiştirilmiştir. 

«Geçici vergi 7 

Mükerrer Madde 40. •— Kurumlar vergisi mükellefleri, cari vergilendirme döne
minin kurumlar vergisin© mahsup edilmek üzere, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 
120 nci maddesinde belirtilen esaslara göre geçici vergi öderler. Şu kadar ki, geçici ver
ginin beyanı hakkında, bu Kanun hükümleri uygulanır. 

Kurumlar vergisi mükelleflerinin ödeyecekleri geçici vergi tutarı; zarar beyan' eden 
kurumlar dahil, Gelir Vergisi Kanununa göre birinci sınıf tacirler için uygulanan ve bir 
önceki yıl gelirlerinin tespitinde esas alınan hayat standardı temel gösterge tutarımın, 
kurum ortak sayısı (eshamlı komandit şirketlerde komandite ortaklar hariç) ile çarpıl
ması sonucu bulunacak tutara isabet eden kurumlar vergisinin »% 50'sinden az olamaz. 
Ortak sayısının 5'i aşması halinde, asgari tutarın hesabında, ortak sayısı 5 olarak dik
kate alınır. 

Yeni işe başlayan mükelleflerde, ilk kurumlar vergisi beyannamesi verilinceye ka
dar geçici vergi aranmaz. 

Bakanlar Kurulu, '•% 50 olan geçici vergi oranını •% 100'e kadar artırmaya veya 
% 25'e kadar indirmeye yetkilidir. 
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gelir vergisinin, ticarî ve meslekî kazanca isabet eden kısmının 2/12'sidir. Bu tutar; Ocak 
ve Şubat aylarımda katma değer vergisi beyannamesi ile birlikte beyan edilerek aynı 
süre içinde iki eşit taksitte ödenir. 

1988 yılı Aralık ayına dlişkin olarak 1989 yılı Ocak ayında verliımesi gereken kat
ma değer vergisi beyannamelerinde bu aya ait dahilî tevkifat beyan edilmez ve öden
mez. > 

b) ödeme kaydedici cihaz alan ikinci sınıf tacirler, dlık defa satın aldıkları1 cihaz
lar nedeniyle ve bir defaya mahsus ölimak üzere, bu cihazları aldıkları tarihi takip eden 
aydan başlamak üzere 12 aya ilişkim geçici vergi taksitlerini ödemezler. Geçici vergi
nin bu aylara isabet eden tutarı vergi dairesince terkin edilir. 

c) 1988 ve önceki yıllara ait olup mahsubu yapıHiamayan dahilî tevlkifat tutarı, 
1988 yılı gelirlerinin beyan edildiği yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden hesap
lanan göiir vergisinden mahsup edillir. «Mahsup edilemeyen tutar 1989 yılına ilıişlkin ola
rak ödenecek geçici vergiye, artan kısmı diğer vergi borçlarına mahsup edilir. Bu mah
suplara rağmen kalan dahilî tevlkifat tutarı, mükellefin 1989 yılı somuna kadar yazılı 
olarak talep etmesi halinde, kendisine red ve iade edilir.» 

ÜÇÜNCÜ (BÖLÜM 
5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile İlgili Değişiklikler 

MADDE 20. — Tasarının 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Tasarının 21 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Geçici vergiye ilişkin usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından tes
pit edilir.» 

MADDE 22. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 17 nci 
madde eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 17. — a) 1989 yılı içinde verilecek beyanname dönemine ka
dar geçen ayların herbiri için, 1987 yılına ait olup 1988 yılında beyan edilen kurum ka
zancı üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinin 1/12'si geçici vergi olarak hesaplanır. 
Bu tutar, 1989 yılı kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmek üzere, 
eşit taksitler halinde ve her ay katma değer vergisi beyannamesi ile beyan edilerek aynı 
süre içinde ödenir. 

Ancak, kurumlar vergisi mükelleflerinin bu suretle herbir ay için ödeyecekleri ge
çici vergi tutarı, Gelir Vergisi Kanununa göre birinci sınıf tacirlerin 1987 yılı gelirleri
nin hayat standardı esasına göre tespitinde esas alınan temel gösterge tutarının, kurum 
ortak sayısı (Eshamlı komandit şirketlerde komandite ortaklar hariç) ile çarpılması so
nucu bulunacak tutara isabet eden kurumlar vergisinin 1/12'sinden az olamaz. Ortak 
sayısının 5'i aşması halinde, asgarî tutarın hesabında, ortak sayısı 5 olarak dikkate 
alınır. 

b) 1988 ve önceki yıllara ait olup mahsubu yapılamayan dahilî tevtkifat tutarı, 
1988 yılı kurum kazancının beyan edildiği kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden he
saplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsup edilemeyen tutar 1989 yılına iliş
kin olarak ödenecek geçici vergiye, artan kısmı diğer vergi borçlarına mahsup edilir. 
Bu mahsuplara rağmen kalan dahilî tevkif at tutarı, mükellefin 1989 yılı sonuna kadar 
yazılı olarak talep etmesi halinde, kendisine ret ve iade edilir.» 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
3065 Sayılı |Katma Değer Vergisi Kanunu ile İlgili Değişiklik 

MADDE 23. — 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 3316 sayılı Kanunla 
değişik 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«.Oran '.; 

Madde 28. — Katma değer vergisi oranı, vergiye tabi her bir işlem için !% 10'dur. 
Bakanlar Kurulu bu oranı, dört katına kadar artırmaya, l% l'e kadar indirmeye, bu 
oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası için fark
lı vergi oranları tespit etmeye yetkilidir.» 
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MADDE 22. — 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 17 nci 
madde eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 17. — a) 1989 yılı içinde verilecek beyanname dönemine ka
dar geçen ayların herbiri Üçin, 1987 yıllına ait olup 1988 yılımda beyan edülen kurum ka
zancı üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinin 1/12'si geçici vergi olarak hesaplanır. 
Bu tutar, 1989 yılı kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmek üze
re, eşit taksitler halinde ve her ay katma değer vergisi beyannamesi ile beyan edilerek 
aynı süre içinde ödenir. 

Ancak, kurumlar vergisi mükelleflerinin bu suretle herbir ay için ödeyecekleri ge
çici vergi tutarı, Gelir Vergisi Kanununa göre birinci sınıf tacirlerin 1987 yılı gelirle
rinin hayat standardı esasına göre (tespitinde esas alınan temel gösterge tutarının, ku
rum ortak sayısı (Eshamlı komandit şirketlerde komandite ortaklar hariç) ile çarpılma
sı sonucu bulunacak tutara isabet eden kurumılar vergisinin 1/12'sinden az olamaz. Or
tak sayısının 5'i aşması halinde, asgarî tutarın hesabında, ortak sayısı 5 olarak dıikkate 
alınır. 

1988 yılı Aralık ayına liılişkin olarak 1989 yılı Ocak ayında verilmesi gereken kat
ma değer vergisi beyannamelerinde bu aya ait dahilî tevkifat beyan edilmez ve öden
mez. 

b) 1988 ve önceki yıllara ait olup mahsubu yapılamayan dahilî tevkifat tutarı, 
1988 yıllı kurum kazancının beyan edildiği kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden he
saplanan kurumılar vergisinden mahsup edilir. Mahsup edilemeyen tutar 1989 yılına 
ilişkin olarak ödenecek geçici vergiye, artan kısmı diğer vergi borçlarına mahsup edi
lir. Bu mahsuplara ırağmen kalan dahilî tevkifat tutarı, mükellefin 1989 yılı sonuna 
kadar yazılı olarak talep etmesi halinde, kendisine red ve iade edilir.» 

(DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile İlgili Değişiklik 

MADDE 23, — Tasarının 23 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir, 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun ile İlgili Değişiklikler 

MADDE 24..— 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 
51'inci maddesinin 3'üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«İçinde bulunulan yıl sonuna kadar ödenmemiş olan gecikme zammı ile gecikme 
faizi, müteakip yılın başından itibaren, doğmalarına neden olan amme alacağı gibi ad
dolunur ve bu amme alacağı, tebliğ edilmeksizin (tahakkuk eder. Tahakkuk eden bu 
amme alacağına üzerinden hesaplandıkları amme alacağı aslına uygulanan yukarıdaki 
hükümler aynen uygulanır. Ceza mahiyetinde olan diğer amme alacaklarına ise gecik
me zammı tatbik edilmez.» 

MADDE 25. — 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 
106 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu fıkrayı takiben 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Yapılacak takip sonunda tahsili imkânsız veya tahsili için yapılacak giderlerin ala
caktan fazla bulunduğu anlaşılan 50 000 liraya kadar (50 000 lira dahil) amme alacak
ları, amme idarelerinde terkin yetkisini haiz olanlar tarafından tahsil zamanaşımı sü
resi beklenilmeksizin terkin olunabilir.» 

«Maliye ve Gümrük Bakanı, yukarıdaki fıkra hükmüne göre terkin edilecek amme 
alacağının miktarını belirlemeye yetkilidir.» 

ALTINCI BÖLÜM 
197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ile İlgili Değişiklikler 

MADDE 26. — 197 sayılı Mbtorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 9 uncu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 9. — Motorlu taşMar vergisi, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin 
vergi dairesi tarafından her yıl Ocak ayının başında yıllıik olarak tahakkuk ettirilmiş 
sayılır. Şu kadar ki, yıl içinde bu Kanunun 10 uncu ve 11 inci maddeleri gereğince, vergi 
miktarlarında bir değişiklik olması hainde, bu değişikliğe göre ödenecek yergi; değişik
lik, takvim yılının iîk altı ayında yapılmış ise takip eden son altı aylık dönemin başın
da, son altı ayında yapılmış ise takip eden takvim yılı baışında tahakkuk ettirilmiş sa
yılır. 

Ta'hakikuk ettirilen vergi, ayrıca mükellefe tebliğ olunmaz ve vergi tahakkuk ettiri
len günde tebliğ edilmiş sayılır. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerle sınırlı ol
maksızın, mo'torlu taşıtlar vergisinin tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerini yürütecek ver
gi dairesini tespit etmeye yetkilidir. 

Motorlu taşıtlar vergisi her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenir. 
Takvim yılının ilk altı ayında, taşıtın bünyesinde bir değişiklik olması veya verginin ar
tırılması veya azaltılması halinde ikindi taksit, yeni duruma ıgiör'e ödenir. 
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BEŞİNCİ 1BÖLÜM 
6183 Sayılı Amme! Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun ile İlgili Değişiklikler 

MADDE 24. — Tasarının 24 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Tasarının 25 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ALTINCI BÖLÜM 
197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu üe İlgili Değişiklikler 

MADDE 26. — 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 9 uncu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Verginin tarh, tebliğ ve ödenmesi • 

Madde 9. — Motorlu taşıtlar vergisi, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin 
vergi dairesi tarafından her yıl Ocak ayının hasında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş 
sayılır. Şu kadar ki, yıl içinde bu Kanunun 10 uncu ve 11 inci maddeleri gereğince, 
vergi miktarlarında bir değişiklik oilması halinde, bu değişikliğe göre ödenecek vergi; 
değişiklik, takvim yılının ilk altı ayında yapılmış ise takip eden son altı aylık dönemin 
başında, son altı ayında yapılmış ise takip eden takvim yılı başında tahakkuk ettirilmiş 
sayılır. 

Tahakkuk ettirilen vergi, ayrıca mükellefe tebliğ olunmaz ve vergi tahakkuk ettiri
len günde tebliğ edilmiş sayılır. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerle sınırlı 
almaksızın, motorlu taşıtlar vergisinin tarh, taihakkuk ve tahsil işlemlerini yürütecek 
vergi dairesini tespit etmeye yetkilidir. 
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a) (I) ve (II) sayılı tarifelerde yazılı ntotorlu kara taşıtları için vergi, ta.şıt pulu 
alınması sureltiyle Ödenir. 

ödenen bu vengiiyle aiit 'taşıt pulu, taşıtın ön camına içinden yapıştırılarak bir yıl süre 
ile muhafaza edilir. Zayii edilen taşıt pulları zayiin tevsiki kaydıyla yenilenir. 

Taşıt pulları, Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından bastırılır. Taşıt pullarının 
şekli, muhtevası, satışı ve dağıtımı ile verilecek satış aidatına ait hususlar ve tevsike iliş
kin usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından belirlenir. 

ıb) (III) ve (IV) sayılı tarifelerde yazılı taşıtlar için vergi, taşıtların kayıt ve tes
cillinin yapıldığı yerin vepgi dairesine ödenir. 

(I), (II), (III) ve (IV) 'sayılı tarifelerde yazılı taşıtların, yıl içinde ilk defa kayıt ve 
tescillerinin yapılması .halinde vergi, yıllık olarak tahakkuk eder. Tahakkuk eden vergi
nin taksit 'süresi geçmiş olan kısmı kayıt ve tescilin yapıldığı tarihten itibaren bir ay için
de ödenir. Şu kadar ki, ilk altı aylık dönem geçtikten sonra yapılacak kayıt ve tescil iş
lemlerinde, sadece ikinci altı aylık .döneme ilişkin vergi tahakkuk eder ve ödenir. 

Devir ve temlik sebebiyle Ocak ve Teimmuz ayları içinde yapılacak kayıt ve tescil 
değişikliğinde vergi, bu değişikliğin yapılmasından önce ödenir.» 

MADDE 27. — 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 10. — Bakanlar Kurulu, bu Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan 
(I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifelerdeki vergi miktarlarını, tarifeler ve tarifeler içlinde 
yer alan, taşıtların yaşlan, cinsleri, net ağırlıkları, istiap hadleri, motor gücü birimleri 
(BG) ve azamî kalkış ağırlıkları gibi unsurlar itibariyle kısmen, ayrı ayrı veya birlikte 
10 (on) katına kadar artırmaya ve Kanunda yazılı miktarlardan az, bu miktarların 10 {(on) 
katından çok olmamak kaydıyla yeni vergi miktarları tespit etmeye yetkilidir. Bu yet
kiler taksit dönemleri itibariyle de kullanılabilir.» 

MADDE 28. — 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 11. — Yıl içinde taşıtın vergilendirilmesine esas olan model yılı, cinsi, 
net ağırlığı, istiap haddi, beygir gücü birimi (BG) ve azamî kalkış ağırlığı gibi unsur
larından herhangi birisinde, verginin artırılması veya azaltılmasını gerektiren bir de
ğişiklik olduğu takdirde, bu değişiklik, takvim yılının ilk altı ayında yapılmış ise takip 
eden son altı aylık dönemin başından, son altı ayında yapılmış ise takip eden takvim 
yılı başından itibaren dikkate alınır ve vergi, yeni duruma göre ödenir. 
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Motorlu taşıtlar vergisi her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte öde
nir. Takvim yılının ilk altı ayında, taşı'tın bünyesinde bir değişiklik olması veya vergi
nin artırılması veya azaltılması halinde ikinci taksit, yeni duruma göre ödenir. 

a) (I) ve (II) sayılı tarifelerde yazılı motorlu kara taşıtları için vergi, taşıt pulu 
alınması suretiyle ödenir. 

Ödenen bu vergiye ait taşıt pulu, taşıtın ön camına içinden yapıştırılarak bir yıl 
süre ile muhafaza edilir. Zayi edilen taşıt pulları zayiin tevsiki kaydıyla yenilenir. 

Taşıt pulları, Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından bastırılır. Taşıt pullarının 
şekli, muhtevası, satışı ve dağıtımı ile verilecek satış aidatına ait hususlar ve tevsike 
ilişkin usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından belirlenir. 

b) (III) ve (IV) sayılı tarifelerde yazılı taşıtlar üçin vergi, taşıtların kayıt ve 
tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesine ödenir. 

(I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifelerde yazılı taşıtların, yıl içinde ilk defa kayıt 
ve tescillerinin yapılması halinde vergi, yıllık olarak tahakkuk eder. Tahakkuk eden 
verginin taksit süresi geçmiş olan kısmı kayıt ve tescilin yapıldığı tarihten itibaren bir 
ay içinde ödenir. Şu kadar ki, ilk altı aylık dönem geçtikten sonra yapılacak kayıt 
ve tescil işlemlerinde, sadece ikinci altı aylık döneme ilişkin vergi tahakkuk eder ve 
ödenir. 

Devir ve temlik sebebiyle Ocak ve Temmuz ayları içinde yapılacak kayıt ve tescil 
değişikliğinde vergi, bu değişikliğin yapılmasından önce ödenir.» 

MADDE 27. — 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yetki ; 

Madde 10. — Balkanlar Kurulu, bu Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan 
(I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifelerdeki vergi miktarlarını, tarifeler ve tarifeler 
içinde yer alan, taşıtların yaşları, cinsleri, net ağırlıkları istiap hadleri, motor gücü 
birimleri (BG) ve azamî kalkış ağırlıkları gibi unsurlar itibariyle kısmen, ayrı ayrı 
veya birlikte 10 (on) katına kadar artırmaya ve Kanunda yazılı miktarlardan az, bu 
miktarların 10 (on) katından çok olmamak kaydıyla yeni vergi miktarları tespit etmeye 
yetkilidir. Bu yetkiler taksit dönemleri itibariyle de kullanılabilir.» 

MADDE 28. — 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Vergiye müessir değişiklikler r 

Madde 11. — Yıl içinde taşıtın vergilendirilmesine esas olan model yılı, cinsi, 
net ağurinğı, istiap haddi, motor gücü birimi (BG) ve azamî kalkış ağırlığı gibi 
unsurlarından herhangi birisinde, verginin artırılması veya azaltılmasını gerektiren 
bir değişiklik olduğu takdirde, bu değişiklik, takvim yılının ilk altı ayında yapılmış 
ise takip eden son altı aylık dönemin başından, son altı ayında yapılmış ise takip 
eden takvim yılı başından itibaren dikkate alınır ve vergi, yeni duruma göre ödenir. 
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Takvim yılından daha yeni model taşıtların vergilendirilmesinde, içinde bulunulan 
takvim yılının modeli esas alınır.» 

YEDİNCİ BÖLÜM 
488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu ile ilgili Değişiklikler 

MADDE 29. — 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 22 nci maddesinin (b) fık
rasının (bb) bendi ile (c) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

ı«bb) Müsaadenin devamlı olarak ve belirli kâğıtlara şamil olmak üzere verilmesi 
halinde, bir ay zarfında düzenlenecek kâğıtların vergisi, ertesi ayın yirminci günü ak
şamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve aynı süre içinde.» 

«c) Maliye ve Gümrük Bakanlığının göstereceği lüzum üzerine, makbuz veril
mesi şekliyle ödeme yapılması hallerinde, bir ay zarfında düzenlenecek kâğıtların ver
gisi, ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bil
dirilir ve aynı süre içinde.» 

MADDE 30. — 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 3239 sayılı Kanunla ekle
nen mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan «on katına kadar» iba
resi «yirmi katına kadar» şeklinde, «on katından çok olmamak» ibaresi «yirmi katın
dan çok olmamak» şeklinde değiştirilmiştir. 

SEKlZtNCt BÖLÜM 
492 Sayılı Harçlar Kanunu ile İlgili Değişiklikler 

MADDE 31. — 492 sayılı Harçlar Kanununun 3239 sayılı Kanunla eklenen mü
kerrer 138 inci maddesindeki «oh katından çok olmamak kaydıyla» ibaresi «yirmi ka
tından çok olmamak kaydıyla» şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 32. — 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı <7) sayılı tarifenin «II- Liman 
işlemleri» bölümünün sonuna 7 nci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki 8 inci fıkra 
eklenmiştir. 

«8. Gemi sörvey belgeleri: 
a) Yolcu gemisi emniyet belgesi, yük gemisi teçhizat ve inşa 

emniyet belgesi, uluslararası yükleme sınırı belgesi, yük gemisi tel
siz - telefon emniyet belgesi, telsiz - telgraf emniyet belgesi, (Her 
bir belge için ayrı ayrı olmak üzere) 

En az 2 000 lira maktu harca ilave olarak beher rüsum to
nilatosundan ( 10 TL.) 

Her belgemin harç tutarı 25 000 liradan çok olamaz. 
b) Muafiyet belgesi (5 000 TL.) 
(Yukarıdaki bölümde yazılı belgelerin konsoloslüklarca yapılacak temdidi işlemin

den de aynı miktarda harç alınır.)» 
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Takvim yılından daha yeni model taşıtların vergilendirilmesinde, içinde bulunulan 
takvim yılının modeli esas alınır.» 

YEDİNCİ BÖLÜM 
488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu ile İlgili Değişiklikler 

MADDE 29. — Tasarının 29 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Tasarının 30 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
492 Sayılı Harçlar Kanunu ile İlgili Değişiklikler 

MADDE 31. — Tasarının 31 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — Tasarının 32 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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.MADDE, 33.. - -492 sayrh Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin sonuna aşa
ğıdaki «X- Gümrük Kanunu hükümlerine göre verıiilen ruhsatname • harçları» bölümü 
ekiıenmiştir. 

«X- Gümrük Kanunu hükümlerine göre verülen «ruhsatname harç'iarı : 
1. Genel antrepo izin belgeleri : 
a) Genel antrepo işlemeciliği izin belgelerinden : 
— Açma 
— İşletme (Her yıl için) 
b) Yurt: ıiçi gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin bel

gelerinden : 
— Açma 
— işletme (Her yıl için) 
c) Giriş - çıkış kapılarında gümrük hattı dışı eşya satış ma

ğazası izin belgelerinden : 
— Açma , , . . . . . 
—• işletme (Her yıl için) 
d) Yat limanlarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası 

izin belgelerinden : 
— Açma 
— işletme (Her yıl için) 
e) Uluslararası faaliyetlerin gerektirdiği yerlerde gümrük 

hattı dışı eşya satış mağazası açma izin belgelerinden 
f) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına ait depo açma 

izin belgelerinden 
2. özel antrepo izin belgeleri : 
a) özel antrepo işletmeciliği izin "belgeSieninden : 
— Açma 
— işletme (Her yıl için) 
b) Eşya sahibine ait özel antrepo izin belgelerinden : 
— Açma 
— İşletme (Her yıl için) 

(3 000 000 TL.) 
(1 000 000 TL.) 

(2 000 000 TL.) 
(1 000 000 TL.) 

(2 000 000 TL.) 
(1 000 000 TL.) 

(2 000 000 TL.) 
(1 000 000 TL.) 

( 500 000 TL.) 

( 500 000 TL.) 

(3 000 000 TL.) 
(1 000 000 TL.) 

(1 500 000 TL.) 
>( 750 000 TL.) 

3. Fiktif antrepo izin belgelerinden : 
— Açma 
— İşletme (Her yıl için) 
4. Sundurma izin belgeleri: 
a) Sundurma işletmeciliği izin belgelerinden : 
— Açma 
— işletme (Her yıl için) 
b) Eşya sahibine ait sundurma izin belgelerinden : 
— Açma 
— işletme (Her yıl için) 

(1 500 000 TL.) 
( 750 000 TL.) 

(3 000 000 TL.) 
(1 000 000 TL.) 

(1 500' 000 TL.) 
'( 750 000 TL.) 
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MADDE 33. — Tasarının 33 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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DOKUZUNCU BÖLIÜM 
Kaldırılan Hükümler 

MADDE 34. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (B) fık
rası ile mükerrer 116 ncı maddesinin yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

ONUNCU BÖLÜM 
Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih daıhil) 
her bir vergi türü itibariyle miiktan 300 000 lirayı aşmayan ve vadesi geldiği hailde 
ödenmemiş olan vergiler ile bu tarih itibariyle ihtilaflı hale getirilmiş ya da dava açma 
süresi henüz geçmemiş olan vergilerin % 30 fazlasıyla ve ihtilaf yaratmamak, yaratıl
mış ihtilaftan vazgeçmek kaydıyla 31.12.1988 tarihi sonuna kadar ödenmesi halinde, 
ödenen bu vergilere ait gecikme zammı, geoikmıe faizi ve vergi cezallarımn tahsillinden 
vazgeçilir. 

Bu maddenin uygulanmasına ait usul ve esaslar Maliye ve Güınrük Bakanlığınca 
belirlenir. 

Yürürlük 

MADDE 35. — Bu Kanunun; 
1. Bakanlar Kuruluna ve Maliye ve Gümrük Bakanlığına yetki veren hükümleri 

ile bu Kanunun 24 üncü maddesi yayımı tarihinde, 

2. Diğer hükümleri 1.1.1989 tarihinde, 
yürürlüğe girer. 
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DOKUZUNCU BÖLÜM 
Kaldırılan Hükümler 

MADDE 34. — Tasarının 34 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ONUNCU BÖLÜM 
Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih dahil) 
her bir vergi türü itibariyle miktarı 500.000 lirayı aşmayan ve vadesi geldiği halde 
ödenmemiş olan vergiler ile bu tarih itibariyle ihtilaflı hale getirilmiş ya da dava aç
ma süresi henüz geçmemiş olan vergilerin % 30 fazlasıyla ve ihtilaf yaratmamak, ya
ratılmış ihtilaftan vazgeçmek kaydıyla 31.12.1988 tarihi sonuna kadar ödenmesi halin
de, ödenen bu vergilere ait gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının tahsi
linden vazgeçilir. 

Bu maddenin uygulanmasına ait usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
belirlenir. 

Yürürlük 

MADDE 35. — Bu Kanunun; 
1. Bakanlar Kuruluna ve Maliye ve Gümrük Bakanlığına yetki veren hüküm

leri ile 17, 24 ve geçici maddesi yayımı tarihinde, 
2. Diğer hükümleri 1.1.1989 tarihinde, 
Yürürlüğe girer. 
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Yürütme 

MADDE 36. — Bu Kanun hükümlerini Maliye ve Gümrük Bakanı yürütür. 

20 . 10 . 1988 
Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A. Bozer 

Devlet Bakanı 
A. Kahveci 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Millî Savunma Bakanı 
E. Vuralhan 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
H. C. Güzel 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
N. Kitapçı 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
£.ı Yürür 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
K. İnan 

Devlet Bakam 
Y. B. Özal 

Devlet Bakam 
M. Yazar 

Adalet Bakanı 
M.ı Topaç 

İçişleri Bakanı 
M. Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Bayındırlık ve iskân Bakanı 
l.S, Giray 

Ulaştırma Bakanı 
E. Pakdemirli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
/. Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
F. Kurt 

Kültür ve Turizm Bakam 
M. T. Titiz 
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Yürütme 

MADDE 36. — Tasarının 36 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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