
DÖNEM : 18 CİLT : 18 YASAMA YILI: 2 

T. B. M. M. 
TUTANAK DERGİSİ 

34 üncü Birleşim 

2 . 12 . 1988 Cuma 
• 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. - GEÇEN TUTANAK 
ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
III. — YOKLAMALAR 

IV. — BAŞKANLİĞİN GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 

A) Tezkereler ve Önergeler 
1. — Türkiye Büyük Millet 

Meclisinde Parlamentolararası 
Türk-Macar Dostluk Grubu Ku
rulmasına ilişkin Başkanlık tezke
resi (3/715) 

B) Öneriler 
a) Siyasi Parti Grubu Öne

rileri 
1. — Genel Kurulun çalışma 

gün ve saatlerine ilişkin olarak 30 
Kasım 1988 tarihli 32 nci Birle
şimde alınan karar çerçevesinde, 
2 Aralık 1988 Cuma günü saat 
24.00'ten sonra da görüşmelerin 
tamamlanmasına kadar çalışma
lara devam edilmesine ilişkin 
ANAP Grubu önerisi 

Sayfa 

372 
373 
375,376 
470,530 

376 
376 

376:378 
378 

378 

378:382 

V. — KANUN TASARI VE 
TEKLİFLERİYLE KOMİS
YONLARDAN GELEN Dİ
ĞER İŞLER 

1. — 213 Sayılı Vergi Usul 
Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Kat
ma Değer Vergisi Kanunu, 6183 
Sayılı Amme Alacaklarının Tah
sil Usulü Hakkında Kanun, 197 
Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 
Kanunu, 488 Sayılı Damga Ver
gisi Kanunu ve 492 Sayılı Harç
lar Kanununda Değişiklikler 
Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/503) (S. Sayısı: 115) 

VI. — SORULAR VE CE
VAPLAR 

A) Yazılı Sorular ve Cevapları 
1. — Hatay Milletvekili Mus

tafa Murat Sökmenoğlu'nun, te
levizyon haber bültenlerinde 
TBMM Genel Kurulunda gün
dem dışı konuşma yapan mil-

Sayfa 

382,471, 
530 

382:470, 
471:529, 
530:551, 
554:558 

552 
552 
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letvekillerine yer verilmemesinin 
nedenine ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Adnan Kahveci'nin yazı
lı cevabı (7/353) 

2. — İzmir Milletvekili Nec-

Sayfa 

552:553 

car Türkcan'ın, televizyon yayın
larında Ege Bölgesine ait türkü ve 
oyun havalarına çok az yer veril
diği iddiasına ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Adnan Kahveci'
nin yazılı cevabı (7/386) 

Sayfa 

553 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

Antalya Milletvekili Hasan Namal'-
ın, Antalya-Serik İlçesinde yapılan kadast
ro çalışmalarına ilişkin gündem dışı ko
nuşmasına Devlet Bakanı Abdullah Tene
keci, 

Manisa Milletvekili Önol Sakar'm, 
Manisa'da yapılmış olan çiftçi yürüyüşü, 
çiftçilerin durumu ve devlet organlarının 
tutumuna ilişkin gündem dışı konuşma
sına da Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nı H. Hüsnü Doğan, 

Cevap verdiler. 
Ankara' Milletvekili Hüseyin Barlas 

Doğu, Parlamentolararası Birlik'in Sofya'
da 19-24 Eylül 1988 tarihlerinde yapılmış 
olan 80 inci konferansına ilişkin gündem 
dışı bir konuşma yaptı. 

16.11.1988 tarih ve 3503 sayılı "2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılması ve Bu 
Kanuna bir Ek ve Üç Geçici Madde Ek

lenmesine Dair" Kanunun, Anayasanın 
89 uncu maddesi gereğince bir defa daha 
görüşülmek üzere iade edildiğine ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kuru
lun bilgisine sunuldu. 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 
Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı 
Kurumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı 
Katma Değer Vergisi Kanunu, 6183 Sa
yılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun, 197 Sayılı Motorlu Ta
şıtlar Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga 
Vergisi Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar Ka
nununda Değişiklikler Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısının (1/503) (S. Sayısı: 
115) görüşmelerine devam edilerek; 17 nci 
maddesine kadar kabul edildi, 18 inci 
madde üzerinde bir süre görüşüldü. 

Daha önce alman karar gereğince, 2 
Aralık 1988 Cuma günü saat 15.00'te top
lanmak üzere birleşime saat 23.48'de son 
verildi. 

Kâtip Uye 
Kastamonu 

Nurhan Tekimi 

Başkan 
Başkanvekili 

A. Hüdai Oral 

Kâtip Üye 
Bursa 

Mustafa Ertuğrul Ünlü 

Kâtip Üye 
Sakarya 

Mümtaz Ozkök 
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II. — GEL] 
2 . 12 . 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen 
Kanun 

1. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Ka
nununun Bir Maddesinde Değişiklik "Ya
pılması ve Bu Kanuna Bir Ek ve 3 Geçici 
Madde Eklenmesine Dair 16.11.1988 Ta
rih ve 3503 Sayılı Kanun ve Anayasanın 
89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaş
kanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi (1/519, 3/709) (Millî 
Eğitim Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 1.12.1988) 

Tasarılar 

1. — ithalatta Haksız Rekabetin Ön
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/520) 
(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve 
Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 29.11.1988) 

2. — Türkiye'Cumhuriyeti ve Avus
turya Cumhuriyetinin Taraf Bulundukları 
1.3.1954 Tarihli Hukuk Usulüne Dair La-
hey Sözleşmesine İlişkin Olarak Yaptıkları 
16 Eylül 1988 Tarihli Ek Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı (1/521) (Adalet ve 
Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 30.11.1988) 

3. — Kamulaştırma Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı (1/522) (Adalet ve Plan ve 
Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi 30.11.1988) 

Tezkereler 

1. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'-
nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
(3/710) (Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.1988) 

2. — Gülizar Elbir Hakkındaki 
Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Da-

SN KÂĞITLAR 
1988 Cuma 

ir Başbakanlık Tezkeresi (3/711) (Adalet 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
1.12.1988) 

3. — Sadettin Çapan Hakkındaki 
Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Da
ir Başbakanlık Tezkeresi (3/712) (Adalet 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
1.12.1988) 

4. — Yozgat Milletvekili Lutfullah 
Kayalar'm Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tez
keresi (3/713) (Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 
1.12.1988) 

5. — Osman Sağlam Hakkındaki 
Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Da
ir Başbakanlık Tezkeresi (3/714) (Adalet 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
1.12.1988) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — Ankara Milletvekili İbrahim 
Tez'in, Le Monde Gazetesi muhabirine 
verdiği demece ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/266) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 29.11.1988) 

2. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, günlük bir ga
zetenin dar boğaza sürüklenerek kapatıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/267) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 30.11.1988) 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş-
Göksun, Göksun-Elbistan, Göksun-
Andırın ve Andırın-Kahramanmaraş ka
rayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/268) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 1.12.1988) 

4. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Afşin-Elbistan Ter
mik Santralına ve bu bölgede katkısız 
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biriket imalatının ne zaman gerçekleştiri
leceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.1988) 

5. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Adatepe ve Kara-
kuz barajlarının yapımına ne zaman baş
lanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/270) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 1.12.1988) 

6. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, fasulye ürününe ta
ban fiyat verilmesinin düşünülüp düşünül
mediğine ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/271) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.1988) 

7. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İlinde tütün ekimine müsaade edilip edil
meyeceğine ve bu İlde ne zaman Gümrük 
Müdürlüğü kurulacağına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/272) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.1988) 

8. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İlinde ne zaman havaalanı yapılacağına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru. 
önergesi (6/273) (Başkanlığa geliş tarihi: 
1.12.1988) 

9. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, televizyon yayınla
rını izleyemeyen Kahramanmaraş İline 
bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş'-
da Sümerbank ikinci satış mağazasının ne 
zaman açılacağına ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/274) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 1.12.1988) 

10. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
Şehir Stadyumunun ne zaman çimlendi-
rileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/275) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.1988) 

11. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İlinde sosyal sigortalar hastanesi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/276) (Başkanlığa geliş tarihi: 
1.12.1988) 

Yazûı Soru Önergeleri 

1. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Tekirdağ Di Kumbağ sahil yo
lu üzerinde yapılmakta olan siloların, yö
redeki konutların denizle ilişkisini kestiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/406) (Başkanlığa geliş tarihi: 
29.11.1988) 

2. — Kırklareli Milletvekili Gürcan 
Ersin'in, Balıkesir İli Savaştepe İlçesi Sö-
ğütlügözle Köyündeki arazilerden odun 
kesimine hangi gerekçelerle izin verildiği
ne ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/407) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 30.11.1988) 

3. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Bezm-i Alem Üniversitesine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/408) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1988) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili İlyas Aktaş 

KÂTİP ÜYELER: Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Cemal Özbilen (Kırklareli; 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 34 üncü Birleşimini açıyorum; 

III. — YOKLAMA 

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

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklamadan sonra ge

len arkadaşlar, adlarını, soyadlarını, seçim 
bölgelerini ve imzalarını havi birer mü

zekkereyi Başkanlığımıza göndersinler 
efendim. 

Sayın milletvekilleri, yaptığımız yok
lama sonucu, şu anda salonda 142 arka
daşımızın bulunduğu anlaşılmıştır. 

Bu itibarla, Birleşime 20 dakika ara 
veriyoruz. r 

Kapanma Saati : 15.25 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.45 

BAŞKAN : Baskanvekili İlyas Aktaş 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Cemal Özbilen (Kırklareli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 34 üncü Birleşiminin 
ikinci Oturumunu açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. Salonda bulunan sa
yın milletvekillerinin yüksek sesle işaret 
buyurmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklamadan sonra ge

len sayın milletvekillerinin isimlerini, ser 

çim bölgelerini ve imzalarını havi birer 
müzekkere ile Başkanlığa müracaat etme
lerini rica ediyorum. 

Toplantı yetersayısı vardır, görüşme
lere başlıyoruz. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

Gündeme geçiyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde Par-
lamentolararası Türk-Macar Dostluk Grubu Ku
rulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/715) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" 
bölümünde, Türk-Macar Dostluk Grubu 
kurulmasına dair Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, 
okutup, onayınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
Parlamentolararası Türk-Macar Dostluk 
vjrubu kurulması için ilişik listede isim
leri yazılı sayın milletvekillerinden oluşan 
Kurucular Kurulunun istemi, Hüküme
tin de konu hakkındaki görüşü alındıktan 
sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlık Divanının 8.11.1988 tarihli toplan
tısında görüşülerek; 

Yasama Meclislerinin Dış Münase
betlerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 
16.1.1964 tarih ve 378 sayılı Kanunun 

27.6.1972 tarih ve 1599 sayılı Kanun ile de
ğişik 4 üncü maddesi uyarınca adı geçen 
dostluk grubunun kurulması uygun mü
talaa edilmiştir. 

Sözü edilen Kanunun 4 üncü ve bu 
kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetme
liğin 4 üncü maddeleri uyarınca Yüce 
Meclisin onayına sunulur. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Dostluk Grubunun adı: Türk-Macar 
Kurucular Kurulu Başkanı: Rüştü 

Kâzım Yücelen (İçel) 

Üyeler: 
Ali Sami Akkaş (Balıkesir) 
Nevzat Aksu (Çorum) 
Türkân Akyol (İzmir) 
Cengiz Altmkaya (Aydın) 
Ahmet Altıntaş (Muğla) 
K. Kemal Anadol (İzmir) 
Hüseyin Cahit Aral (Elazığ) 
Sabahattin Araş (Erzurum) 
Sabri Araş (Kars) 
Muzaffer Arıcı (Denizli) 
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Ayhan (Arifağaoğlu (Artvin) 
Hüseyin Aydın Arvasi (Van) 
İlhan Aşkm (Bursa) 
Fuat Atalay (Diyarbakır) 
Abdulkadir Ateş (Gaziantep) 
Kâmil Ateşoğulları (Ankara) 
Ahmet Avcı (Uşak) 
Mehmet Aydın (Samsun) 
Metin Balıbey (Afyonkarahisar) 
M. İrfan Başyazıcıoğlu (Kayseri) 
İhsan Bedirhanoğlu (Van) 
Hikmet Biçentürk (İçel) 
İlhami Binici (Bingöl) 
Kudret BÖlükoğlu (Balıkesir) 
Mehmet Can (Adana) 
Ö. Okan Çağlar (Aydın) 
Kazım Çağlayan (Kırşehir) 
Mustafa Çakır (Giresun) 
Mehmet Çakıroğlu (Trabzon) 
İbrahim Cebi (Trabzon) 
Süleyman Çelebi (Mardin) 
Beşir Çelebioğlu (Mardin) 
Zeki Çeliker (Siirt) 
Ali Çiftçi (Çankırı) 
Mehmet Deliceoğlu (Adıyaman) 
İrfan Demiralp (Samsun) 
Mustafa Dinek (Konya) 
Tufan Doğu (Muğla) 
Mehmet Dönen (Hatay) 
M. Kemal Duduoğlu (Hatay) 
Nevzat Durukan (Bolu) 
Sait Ekinci (Burdur) 
M. Adnan Ekmen (Mardin) 
M. Uğur Ener (Kütahy^, 
Ali Er (İçel) 
M. Rauf Erçetin (Edirne) 
A. Haydar Erdoğan (İstanbul) 
M. Ali Eren (İstanbul) 
A. Şakir Ergin (Yozgat) 
H. Orhan Ergüder (İstanbul) 
M. Rauf Ertekin (Kütahya) 
Tevfik Ertüzün (Zonguldak 
Seçkin Fırat (Bolu) 
Mehmet Gedik (Bursa) 
Togay Gemalmaz (Erzurum) 

İlker Genlik (Çanakkale) 
Mümtaz Güler (Uşak) 
Temel Gündoğdu (İstanbul) 
B. Cahit Gündüz (İzmir) 
Kerem Güneş (Kars) 
Ü. Gökalp Güney (Gümüşhane) 
Güneş Gürseler (Tekirdağ) 
Fehmi Işıklar (Bursa) 
Şener İşleten (Edirne) 
Mümin Karaman (Çanakkale) 
Ekrem Kangal (Sivas) 
Mahmut Karabulut (Sivas) 
N. Mehmet Kaşıkçı (Kayseri) 
Lutfullah Kayalar (Yozgat) 
A. Şamil Kazokoğlu (Bolu) 
H. Sabri Keskin (Kastamonu) 
Mustafa Kızıloğlu (Afyonkarahisar) 
Tevfik Koçak (Ankara) 
Yalçın Koçak (Sakarya) 
Mehmet Korkmaz (Kütahya) 
Erol Köse (Kocaeli) 
M. Tahir Köse (Amasya) 
Mustafa Kul (Erzincan) 
Alaettin Kurt (Kocaeli) 
Rüştü Kurt (Giresun) 
O. Faruk Macun (Zonguldak) 
Öner Miski (Hatay) 
Selahattin Mumcuoğlu (Van) 
Güneş Müftüoğlu (Zonguldak) 
Ahmet Ne idim (Sakarya) 
Hüsnü Okçuoğlu (İstanbul) 
İsmet Oktay (Eskişehir) 
Mehmet Özalp (Aydın) 
Nizamettin Özdoğan (Elazığ) 
İbrahim Özel (Burdur) 
Kazım Özev (Tokat) 
Hamdi Özsoy (AfyonkarahLar) 
S. Halil Özsoy (Kayseri) 
Alpaslan Pehlivanlı (Ankara) 
Ali Pınarbaşı (Konya) 
H. Ziya Postacı (Aydın) 
Mehmet Pürdeloğlu (Hatay) 
Fahir Sabuniş (Bursa) 
Mehmet Sağdıç (Ankara) 
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Latif Sakıcı (Muğla) 
Talat Sargın (Tokat) 
Mustafa Sarıgül (İsfanbul) 
M. Cevdet Selvi (Eskişehir) 
Kenan Süzer (Tokat) 
Ömer Şeker (Konya) 
Mehmet Şimşek (Konya) 
M. İstemihan Talay (İçel) 
M. Rüştü Taşar (Ankara) 
İsmet Tavgaç (Bursa) 
Nurhan Tekinel (Kastamonu) 
İlker Tuncay (Çankırı) 
Necat Tunçsiper (Balıkesir) 
Ahmet Türk (Mardin) 
Ömer Türkçakal (Kocaeli) 
Nihat Türker (Afyonkarahisar) 
Kâzım Ulusoy (Amasya) 
Abdullah Ulutürk (Afyonkarahisar) 
Tayfur Ün (Bilecik) 
Metin Yaman (Erzincan) 
Ünal Yaşar (Gaziantep) 
M. Rıfkı Yaylalı (Erzurum) 
M. Erdoğan Yetenç (Manisa) 
Gürbüz Yılmaz (Ordu) 
Yaşar Yılmaz (Ankara) 
Erkan Yüksel (Tokat) 
Hasan Zengin (Manisa) 
Talat Zengin (Malatya) 
S. Şükrü Zeybek (Muğla) 
BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

B) ÖNERİLER 
a) Siyasî Parti Grubu Önerileri 

1. — Genel Kurulun çalışma gün ve saatle
rine ilişkin olarak 30 Kasım 1988 tarihli 32 nci 
Birleşimde alman karar çerçevesinde, 2 Aralık 1988 
Cuma günü saat 24.00 'ten sonra da görüşmelerin 
tamamlanmasına kadar çalışmalara devam edilme
sine ilişkin ANAP Grubu önerisi 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Gru
bunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesinin 
son fıkrasına göre verilmiş bir önerisi var
dır; okutup onayınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 2 Aralık 1988 
Cuma günü yaptığı toplantıda siyasî par
ti grupları arasında görüş birliği sağlana
madığından, Grubumuzun aşağıdaki öne
risinin Genel Kurulun onayına sunulma
sını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Abdülkadir Aksu 
Grup Başkanvekili 

öne r i : 
Genel Kurulun 30 Kasım 1988 tarihli 

32 rici Birleşiminde çalışma gün ve saat
lerine dair alman karar çerçevesinde; 2 
Aralık 1988 Cuma günü saat 24.00'ten 
sonra da, görüşmeler tamamlanana kadar 
çalışmalara devam edilmesi önerilmiştir. 
(SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika müsaade bu
yurun efendim... 

YAŞAR T O P Ç U (Sinop) — Aleyhin
de söz istiyorum efendim. 

K A M E R GENÇ (Tunceli) — Ben de 
aleyhinde söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Topçu. 
Sayın Topçu, süreniz 10 dakikadır. 

YAŞAR T O P Ç U (Sinop) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; gö
rüşülmekte olan 115 sıra sayılı, 213 sayılı 
Vergi Usul Kanunu, 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanunu ile diğer kanunlarda değişik
lik yapılmasına dair kanun tasarısının gö
rüşmelerinde İçtüzüğümüze göre Mecli
simizin toplantı günü olan perşembe gü
nünden sonra; yani bugün, yarın ve on
dan sonra da, toplantıya devam edilmesi, 
bu toplantıların da gece saat 24.00'e ka
dar sürmesine dair iktidar partisi grubu 
tarafından yapılmış olan önerinin, Danış
ma Kurulunda ittifak sağlanamaması se
bebiyle Yüce Meclise getirilmesi ve oylan
ması sonucu bu çalışma kararı alındı. 
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Şimdi iktidar partisi bir telaşa kapıl
dı ve yeniden bir teklif getirdi. 

M U H İ T T İ N KAP AMAN (Gümüş
hane) — Paniğe kapıldı. 

YAŞAR T O P Ç U (Devamla) — Pani
ğe kapıldı, öyle oldu, evet; gayet güzel teş
his, paniğe kapıldı. 

BAŞKAN — Efendim, hatibe söz at
mayalım. 

YAŞAR T O P Ç U (Devamla) — De
ğerli arkadaşlar, şu ana kadar bu tasarı
nın 17 maddesi üzerindeki görüşmeler ta
mamlanmış, 18 inci maddesi görüşülmek
tedir. Tasarı 36 maddedir. Henüz, bir ön
ceki, kabul edilmeyip burada oylanan, 
Meclisin kararıyla yürürlüğe giren tekli
finizin sonu gelmedi. Yani, o teklifin so
nu gelir; o teklifin sonunda yasanın ta
mamlanmayacağı anlaşılır, ondan sonra 
tekrar gün tayin edilir veya o günlerde ne 
kadar çalışılacağı tayin edilir. 

Şimdi, bir paniğe kapılıp da, saat 
24.00'ten sonra da, sabaha kadar çalışma 
isteğinizi anlamak mümkün değil. 

SEYİT A H M E T DALKIRAN (Yoz
gat) — Millet namına, 24 saat de çalışı
rız. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Tabiî, 
Mecliste öyle arkadaşlarımız var ki, Mec
lisi kendilerinden ibaret sayıyorlar. 

H İ L M İ BİÇER (Sinop) — Siz var 
mısınız? 

YAŞAR T O P Ç U (Devamla) — 
Bakın... 

BAŞKAN — Sayın Topçu, Genel 
Kurula hitap edin. 

YAŞAR T O P Ç U (Devamla) — O 
zaman... 

SEYİT A H M E T DALKIRAN (Yoz
gat) — Var mısınız da? Niye Meclise gir
miyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Topçu... Sayın 
Topçu... 

Efendim, lütfen müsaade buyurun. 
Devam edin. 

YAŞAR T O P Ç U (Devamla) - Biz 
Mecliste varız. Bu Meclis 450 kişi. Mec
liste siz yoksunuz. Vardınız da niye demin 
çoğunluğu sağlayamadmız? Niye Perşem
be akşamı biz yoklama istediğimiz zaman 
bu Mecliste çoğunluğu sağlayamadmız? 
Varsınız da... 290 kişinin 150 kişisini şu
rada zor zahmet bulunduruyorsanız, bu
na var mı denir? 

BAŞKAN — Sayın Topçu, söz aldı
ğınız konuda konuşun. 

Sayın milletvekilleri, hatibe söz atma
yın lütfen. Konuşmak isteyen olursa; iki 
aleyhte söz isteyen var, iki de lehte söz is
teme imkânınız var. Konuşacaklar bu kür
süye buyuracak. Çok rica ediyorum... 

YAŞAR T O P Ç U (Devamla) — Bu 
Meclis sizin istediğiniz zaman istenilen işi 
yapacak, sizin emirlerinize, arzularınıza, 
isteklerinize ram olmuş, tabi olmuş bir 
Meclis değil. Olmadığını da, iki haftadır, 
getirdiğiniz yasayı buradan geçirtmemekle 
gösteriyor. 

H İ L M İ BİÇER (Sinop) — Şimdi çı
karacağız. 

YAŞAR T O P Ç U (Devamla) — Hay
di çıkarın görelim bakalım. Çıkarın... 
(ANAP sıralarından "Vay b e " sesleri) 

Çoğunluğa dayanarak her şeyi yapa
mayacağınızı anlayacaksınız... 

H İ L M İ BİÇER (Sinop) — Ya
pacağız! 

YAŞAR T O P Ç U (Devamla) — Bu
nu öğreneceksiniz. Bunu öğrendiğiniz gün 
bu Meclis demokratik bir şekilde daha iyi 
şartlarda çalışacak. Muhalefetle uzlaşarak 
çalışmaya alışacaksınız, öğreneceksiniz. 
Bunları öğrenmediğiniz takdirde bir yere 
varamayacağınızı göreceksiniz. 

Dünyanın her yerinde Meclislerde 
çoğunluk vardır; ama doğrudan tek parti 
çoğunluğudur, ama koalisyon çoğunluğu
dur. Hükümetler dünyanın her yerinde, 
bulundukları Mtcnoierde, bazı istisnalar 
dışında, bir çoğunluğa dayanır ve onu 
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genellikle ikiye ayırırlar, iktidar ve muha
lefet diye. Dünyanın her yerinde, demok
ratik ülkelerde özellikle... 

İLHAN A K Ü Z Ü M (Kars) — Ko
nuyla ilgili konuş. 

BAŞKAN — Sayın Aküzüm, susar 
mısınız lütfen?.. 

Sayın Topçu, siz de söz aldığınız ko
nuda konuşun. 

YAŞAR T O P Ç U (Devamla) — İkti
darla muhalefet diyalog içinde olur, uzlaş
ma içinde olur. Demokrasinin başka bir 
tarifi, uzlaşma rejimi olduğudur. Siz bun
ları öğrenmediğiniz sürece bir yere varma
nız mümkün olmayacaktır. 

Şimdi, "Gece sabaha kadar biz çalı
şacağız, size ne?" diyorsunuz. Biz de bu
rada bulunacağız, sizin ne yaptığınızı gö
receğiz. (ANAP sıralarından "Göreceğiz" 
sesleri) Göreceğiz... 

Efendim, biz Meclisin çalışmasından 
yanayız; yalnız, halkın lehine çalışmasın
dan yanayız; halkın istek ve arzularının 
yerine getirilmesinden yanayız. Bütün 
milletin karşı çıktığı bir yasa tasarısını, bu
rada sanki gümrükten mal kaçırılıyor, ya 
da ülkenin çok önemli bir meselesi halle
diliyor gibi, gece sabahlara kadar çalışa
rak çıkarmanın övünülecek bir yanı yok
tur, üzülünecek bir yanı vardır. (DYP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bu 
üzülünecek bir olay. Biz isteriz ki, iktidar 
partisi, programı doğrultusunda halka 
verdiği sözleri yerine getirsin, onları yeri
ne getirmek için de burada sabaha kadar 
çalışsın, biz de ona yardımcı olalım, çalı
şalım. Niye, programda vaat ettiğiniz iş
leri getirmiyorsunuz, niye onlar için bu
rada sabaha kadar çalışmıyoruz? Niye hal
kın sırtına yük yüklemek için çalışıyorsu
nuz da, bunu da inat vesilesi yapıyorsu
nuz? Daha işin başında 150 k:~'.yi bula
mazken, gece saat 24.00'ten sonra kimle
ri bulacaksınız?.. (ANAP sıralarından 
"Buradayız" sesleri) Göreceğiz! Burada 

daha dün akşam, saat 24.00'e gelmeden, 
Anavatan Partili arkadaşlardan yarı uyku
lu vaziyette olanlar hatta uyuyanlar var
dı; ben nezaket ve terbiyemden dolayı se
simi çıkarmadım. (ANAP sıralarından gü
rültüler) Bir taraftan uyuyacaksınız, bir 
taraftan... 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Konuyla ilgisi ne? 

BAŞKAN — Efendim, hatibi dinle
yelim lütfen. 

YAŞAR T O P Ç U (Devamla) — Efen
dim, konu üzerinde konuşuyorum. Siz ça
lışmaları uzatmak istemiyor musunuz, sa
at 24.00'ten sonra da çalışalım demiyor 
musunuz? Ben size diyorum ki, burada 
çoğunluğu sağlamak için; yani Meclisin 
çalışır sayısını sağlamak için arkadaşları 
zorluyorsunuz, oturtuyorsunuz, güzel; on
dan sonra arkadaşlarımız uyuyor. Uyur
ken millî iradeyi nasıl temsil ediyorsunuz? 
(ANAP sıralarından gürültüler) Bunu an
lamaya çalışıyoruz; uyurken millî irade 
nasıl temsil olunuyor? Meclisin kuruluş 
amacı olan müzakere ile tartışma ile, bu 
işler uyurken, nasıl sağlıklı bir şekilde çı
kıyor, onu anlamaya çalışıyoruz, onu an
latmaya çalışıyoruz; bunun sakat olduğu
nu, bunun yanlış olduğunu anlatmaya ça
lışıyoruz. 

Gece saat 24.00'e kadar çalışalım, ya
rın da cumartesi, ne işiniz var, çalışalım, 
pazar günü de çalışalım; ama, niye saat 
24.00'ten sonraya taşırıyorsunuz? Bunu 
denediniz; geçen defa gelen vergi kanun
larında, biz burada 14 gün gece saat 
3'lere, 4'lere kadar oturduk, Sayın Baş
kanlar oturmaktan yoruldular -haklılardır, 
10 saat oturuyorlar- gece saat 3.00'te otu
rumları kapatmak zonanda kaldılar. Ol
madı mı?.. (ANAP sıralarından "Siz ne
redesiniz?" sesleri) 

Biz bir yere gitmeyiz. Biz, sizin mil
lete yapmış olduğunuz eziyeti yanınıza kâr 
bırakmayız. Bunu böylece bilesiniz. 
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Saygı sunuyorum. (DYP ve S H P sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kamer Genç... 
K A M E R GENÇ (Tunceli) — Efen

dim, Sayın Çetin konuşacaklar. 
BAŞKAN — Sayın Hikmet Çetin; 

buyurun efendim. (SHP sıralarından al
kışlar) 

H İ K M E T Ç E T İ N (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; as
lında, her seferinde gerçekten üzülerek, 
aynı konuları aynı biçimde söylemeye ça
lışıyoruz. Daha iki gün önce bu konu bu
raya geldi ve dendi ki, "Bu yasanın gö
rüşmelerini bitirebilmek için, perşembe, 
cuma ve cumartesi günü de dahil olmak 
üzere, gece saat 24.00'e kadar çalışalım." 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten üzü
lerek söylüyorum, ANAP Grubu tartışma
ya alışkın değil; yani bir iş tartışılmaya
cak, -zaten kendi gruplarında tartışılmı
yor, o bizi ilgilendirmez, kendi bilecekle
ri iştir- kamuoyunda tartışılmayacak; Hü
kümetten gelecek, burada parmaklar kal
kacak inecek ve ekspres usulüyle, yönte
miyle yasalar burada çıkarılacak... Böyle 
çıkan yasaların çoğu Türkiye demokrasi 
tarihinde görülmeyecek bir biçimde, ço
ğu da Anayasa Mahkemesinden geri dön
dü, rekor kırıldı Türkiye'de. Neden? Çün
kü, o yasalar ANAP Grubunda tartışılmı
yor, burada da işte 10-15 kişi, parmaklar 
kalkıp inerek bunları bitirmeye çalışıyor
sunuz. 

Vergi yasası gibi, halkın bu kadar güç 
durumda olduğu bir noktada, geçen gün 
de söyledim, pahalılığın dayanılmaz bo
yutlara ulaştığı bir aşamada her gün, her 
gün zam... insanlar artık ne yapacağını şa
şırmış. Her gün bize gelen bordroları gös
tereyim size; "110 bin lirayla, 130 bin li
rayla 4 çocukla geçinemiyorum; siz bize 
söyleyin, nasıl geçinelim?" diyorlar. Biz 
bilmiyoruz, bunları Sayın Başbakan söy

lesin, diye bazen kendilerine cevap veri
yoruz. Çünkü, bizi ilgilendiren bir konu 
değil, Hükümetin yaptığı zamlarla ilgili 
bir konu. 

Şimdi böyle bir konuda vergi yasala
rı tartışılıyor; hayır, gece 24.00'e kadar ol
maz, sabaha kadar çalışalım; tartışmaya
lım, konuşmayalım ve bunları ekspres hı
zıyla bitirelim... 

Değerli arkadaşlarım, neden tartış
maya karşısınız? Neden ANAP Grubu bu 
kadar s~bırsızlanıyor ve bu konuyu bir an 
önce bitirmeye çalışıyor? 

Geçen günkü konuşmamda da söy
ledim, bir senedir bu Meclisten balkın ya
rarına, özellikle ezilen, sıkıntı çeken hal
kın yararına önemli tek bir yasa çıkara
madık. Getirin, sabahlara kadar çalışalım; 
getirin hafta sonu da çalışalım; ama iki ko
nuda gece sabahlara kadar uykulu gözlerle 
bu Meclis çalıştırıldı. İkisi de, halka bu ka
dar güç noktalarda yeni yükler getiren ver
gi yasaları... Şimdi, bu kadar güç bir or
tamda yeni bir vergi düzenlemesi getiril
di, tartışma başlayınca, hemen sabırsızlık 
ve sabaha kadar çalışalım... 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten bu 
yöntemle, ne biz sağlıklı demokrasiyi ge
tirebiliriz ne de halkımızın yararına bir
takım yasalar çıkarabiliriz. Hep söylüyo
ruz, demokrasi, sadece çoğunluğun, "Ben 
her istediğimi yaparım' ' demesi değildir. 
Temel konularda, muhalefetle -sayısı ne 
olursa olsun- uzlaşmaya ve diyaloga gir
meden, Türkiye'de biz sağlıklı, sürekli ve 
kalıcı bir demokrasiyi gerçekleştiremeyiz. 

ANAP Grubunda ve iktidar partisin
de böyle bir eğilimi hiçbir şekilde ve hiç
bir konuda görmemenin üzüntüsü içinde 
bulunduğumu vr höyle bir karara da kar
şı çıkacağımızı be)inerek saygılar sunuyo
rum, teşekkür ediyorum değerli arkadaş
lar. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Çetin. 
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Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Öne

rinin anlamını bilmeden parmak kaldırı
yorlar Sayın Başkan. 

2 . 12 . 1988 O : 2 
ettiniz ya, öğrendiler, biliyorlar. 

Kabul etmeyenler... Öneri kabul edil
miştir. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklif
leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 

BAŞKAN — Biliyorlar efendim; İzah İşler" kısmına geçiyoruz. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 
Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurum
lar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer 
Vergisi Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacakları
nın Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 197 Saydı 
Afotorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 488 Saydı 
Damga Vergisi Kanunu ve 492 Saydı Harçlar Ka
nununda Değişiklikler Yapılması Hakkmda Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/503) (S. Sayısı: 115) (1) 

BAŞKAN — 213 Sayılı Vergi Usul 
Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanu
nu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanu
nu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Ka
nunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 197 Sa
yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 488 
Sayılı Damga Vergisi Kanunu ve 4S 3a-
yılı Harçlar Kanununda Değişiklikler Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısının gö
rüşmelerine kaldığımız yerden devam edi
yoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Geçen birleşimde, 18 inci madde üze

rindeki görüşmeler tamamlanmış ve mad
de ile ilgili önergelerin aykırılık derecesi
ne göre işleme alınmasında kalınmıştı. 

Önergelerin aykırılığına göre işlemi
ne devam edeceğiz. 

Önergeleri okutmaya başlıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı Ka-

(1) 115 S. Saydı Basmayazı 1711.1988 tarihli 
27 nci Birleşim Tutanağına eklidir, ,-

nun Tasarısının 18 inci maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla. 
"Madde 18. — 193 Sayılı Gelir Ver

gisi Kanununa aşağıdaki geçici 32 nci 
madde eklenmiştir. 

"Geçici Madde 32. — 1.1.1988-
31.12.1997 tarihleri arasında, Gelir Vergi
si Kanununun 116 nci maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan temel gösterge ve ha
yat standardı göstergeleri iki kaı artırılmak 
suretiyle dikkate alınır. Aynı maddenin bi
rinci (Eki tablonun hayat standardı gös-
tergeleriyle ilgili bölümde yer alan hüküm
ler hariç), ikinci ve üçüncü fıkraları yeri
ne ise aşağıdaki hükümler uygulanır. 

Gerçek usulde Gelir Vergisine tabi ti
carî kazanç sahipleri ile seı'oest meslek er
babının zarar beyanı da dahil olmak üze
re, bu faaliyetlerinin her biriyle ilgili ola
rak beyan ettikleri kazançları, bu madde 
ile artırılan temel gösterge tutarlanna, ha
yat standardı göstergelerine göre belirle
nen ilavelerin yapılması suretiyle buluna
cak tutardan düşük olduğu takdirde; bu 
esasa göre belirlenen tutar, vergi tarhına 
esas gelirin hesaplanmasında ilgili kazanç 
tutarı olarak dikkate alınır. Ancak, temel 
göstergeler yukarıda belirtilen her kazanç 
için ayrı ayrı, hayat standardı göstergele
ri bir defa (aile reisi beyanları dahil) uy
gulanır. 

Bakanlar Kumlu, bu maddede yeni
den tespit edilen temel gösterge tutarları 
ile hayat standardı gösterge tutarlarını ya
rısına kadar indirmeye veya üç (3) katına 
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kadar artırmaya, kazanç ve faaliyet konu
ları ile birinci ve ikinci derecede kalkın
mada öncelikli yörelerde farklı miktarlar 
tespit etmeye yetkilidir. 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 

Hükümet katılıyorlar mı efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Komisyon katılmıyor. 

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

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 11.5 sıra sayılı ka

nun tasarısının 18 inci maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımla. 
MADDE 18. — 193 Sayılı Gelir Ver- . 

gisi Kanununa aşağıdaki Geçici 32 nci 
madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 32. — 1.1.1988 -
31.12.1997 tarihleri arasında, Gelir Vergi
si Kanununun 116 ncı maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan temel gösterge ve ha
yat standardı göstergeleri bir kat artırıl
mak suretiyle dikkate alınır. Aynı madde
nin birinci (Eki tablonun hayat standardı 
göstergeleri ile ilgili bölümünde yer alan 
hükümler hariç), ikinci ve üçüncü fıkra
ları yerine ise aşağıdaki hükümler uygu
lanır. 

Gerçek usulde gelir vergisine tabi ti
carî kazanç sahipleri ile serbest meslek er
babının zarar beyanı da dahil olmak üze
re, bu faaliyetlerinin her biriyle ilgili ola
rak beyan ettikleri kazançları, bu madde 

ile artırılan temel gösterge tutarlarına, ha
yat standardı göstergelerine göre belirle
nen ilavelerin yapılması suretiyle buluna
cak tutardan düşük olduğu takdirde; bu 
esasa göre belirlenen tutar, vergi tarhına 
esas gelirin hesaplanmasında ilgili kazanç 
tutarı olarak dikkate alınır. Ancak temel 
göstergeler yukarıda belirtilen her kazanç 
için ayrı ayrı, hayat standardı göstergele
ri bir defa (aile reisi beyanları dahil) uy
gulanır. 

Bakanlar Kurulu, bu maddede yeni
den tespit edilen temel gösterge tutarıyla 
hayat standardı gösterge tutarlarını yarı
sına kadar indirmeye veya (2) katına ka
dar artırmaya, kazanç ve faaliyet konula
rıyla birinci ye ikinci derecede kalkınma
da öncelikli yörelerde farklı miktarlar te
spit etmeye yetkilidir." 

Orhan Şendağ 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN —. Komisyon ve Hükümet 

katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Komisyon katılmıyor. 

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

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı ya
sa tasarısının çerçeve 18 inci maddesiyle 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklen
mek istenen geçici 32 nci maddenin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini saygıları
mızla öneririz. 

Erol Güngör 
İzmir 

ve arkadaşları 
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GEÇİCİ M A D D E 32. — 1.1.1989-
31.12.1998 tarihleri arasında, Gelir Vergi
si Kanununun mükerrer 116 ncı madde
sinin birinci fıkrasında yer alan temel gös
terge ve hayat standardı göstergeleri dört 
kat artırılmak suretiyle (ikinci sınıf tacir 
niteliğindeki esnaf ve sanatkârlar için bir 
kat artırılmak suretiyle) dikkate alınır. Ay
nı maddenin birinci (Eki tablonun hayat 
standardı göstergeleriyle ilgili bölümde yer 
alan hükümler hariç) ikinci ve üçüncü fık
raları yerine ise aşağıdaki hükümler uy
gulanır. 

Gerçek usulde gelir vergisine tabi ti
carî kazanç sahipleriyle serbest meslek er
babının zarar beyanı da dahil olmak üze
re, bu faaliyetlerinin her biriyle ilgili ola
rak beyan ettikleri kazançları, bu maddey
le artırılan temel gösterge tutarlarına, ha
yat standardı göstergelerine göre belirle
nen ilavelerin yapılması suretiyle buluna
cak tutardan düşük olduğu takdirde; bu 
esasa göre belirlenen tutar, vergi tarhına 
esas gelirin hesaplanmasında ilgili kazanç 
tutarı olarak dikkate alınır. 

Bu madde kapsamına giren mükel
leflerin ilk beş yıllık faaliyet dönemlerin
de yukarıdaki hükümler uygulanmaz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılıyorlar mı efendim önergeye? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Komisyon katılmıyor Sayın Başkan. 

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) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Gürseler, söz mü 
istiyorsunuz efendim?... Buyurun. 

Sayın Gürseler, affedersiniz, önerge
de imzanız yoksa, önerge üzerinde konu
şamıyorsunuz. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
Önergede imzam var. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, 
okuyalım efendim. 

Bidayette okunmuş; ama sizi tekrar 
tenvir etmek için okuyalım: Sayın Erol 
Güngör, Halil Çulhaoğlu, Sayın Neccar 
Türkcan, Sayın Ahmet Ersin ve Sayın Fu
at Atalay. 

Sizin imzanız maalesef yok efendim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı ya
sa tasarısının çerçeve 18 inci maddesiyle 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklen
mek istenen geçici 32 nci maddenin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini saygıları
mızla öneririz. 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

ve arkadaşları 

G E Ç İ C İ M A D D E 32. — 1.1.1989-
31.12.1998 Tarihleri arasında, Gelir Vergisi 
Kanununun mükerrer 116 ncı maddesinin 
birinci fıkrasında yer alan temel gösterge 
ve hayat standardı göstergeleri dört kat ar
tırılmak suretiyle dikkate alınır. Aynı mad
denin birinci (Eki tablonun hayat standar
dı göstergeleriyle ilgili bölümde yer alan 
hükümler hariç), ikinci ve üçüncü fıkra
ları yerine ise aşağıdaki hükümler uygu
lanır. 

Gerçek usulde gelir vergisine tabi ti
carî kazanç sahipleri ile serbest meslek er
babının zarar beyanı da dahil olmak üze
re, bu faaliyetlerinin her biri ile ilgili ola
rak beyan ettikleri kazançları, bu madde 
ile artırılan temel gösterge tutarlarına, ha
yat standardı göstergelerine göre belirle
nen ilavelerin yapılması suretiyle buluna
cak tutardan düşük olduğu takdirde; bu 
esasa göre belirlenen tutar, vergi tarhına 
esas gelirin hesaplanmasında ilgili kazanç 
tutarı olarak dikkate alınır. 
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Bu madde kapsamına giren mükel
leflerin ilk beş yıllık faaliyet dönemlerin
de yukarıdaki hükümler uygulanmaz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon 
katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU, 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Komisyon katılmıyor Sayın Başkan. 

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

BAŞKAN — Önergede imzanız var, 
söz istiyorsunuz. 

Buyurun Sayın Güneş Gürseler. 
Süreniz 5 dakikadır efendim. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; önergemizi açıklamak üzere söz al
dım, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Önergede ne yaptığımızı, neleri Yü
ce Meclisin takdirine sunduğumuzu ön
celikle anlatmak istiyorum: 

Birinci yaptığımız değişiklik, geçici 
madde 32'de getirilen, "1.1.1988/31.12.1997 
tarihleri arasında'' ibaresini; yani bu yıl
dan başlayarak bu maddenin uygulanması 
yolundaki hükmü, "1.1.1989/31.12.1998" 
olarak değiştirmeyi öneriyoruz. 

Ayrıca yaptığımız bir şey, ikinci fık
ranın son cümlesini; yani "Ancak temel 
göstergeler yukarıda belirtilen her kazanç 
için ayrı ayrı, hayat standardı göstergele
ri bir defa (aile reisi beyanları dahil) uy
gulanır" cümlesini metinden çıkarıyoruz. 

Son fıkrayı olduğu gibi metinden çı
karıyoruz, onun yerine bir fıkra ilave edi
yoruz. O fıkra ile de, mesleğe yeni başla
yanlara beş yıl bu maddenin uygulanma
yacağını söylüyoruz. 

Önerdiğimiz bu değişikliklerle, Ba
kanlar Kuruluna on katına kadar artırma 
yetkisini veren hüküm ortadan kalkıyor ve 
biraz önce de söylediğim gibi, 1.1.1989'dan 
itibaren uygulanmaya başlıyor. Yine on 
yıllık bir süre var ama, 1.1.1989'dan baş

layarak, mesleğe yeni atılanlara da beş yıl 
süresince bu madde kapsamından uzakta 
kalma olanağı tanınıyor. 

Dün de çeşitli kereler arkadaşlarımız 
söyledi, ben de, bu madde ve önergemiz 
kapsamı içinde bir kez daha tekrar etmek 
istiyorum: Ben, Sayın Maliye Bakanımı
zın, Hükümetin ve maliyecilerimizin bu 
hayat standardı olayını içlerine sindirebil-
diklerini pek sanmıyorum. Hayat standar
dı olayı, ANAP Hükümetiyle gündeme 
gelen bir olay değil, 1982'de çıkan bir ya
sayla gündeme geldi ve ondan sonra da bu 
iş kaldı; ama, bir yandan beyana dayalı 
vergi sistemi uyguladığınızı söylüyorsu
nuz; insanlara, mükelleflere, "Ne kazan
dığını bana bildir, ben de onun üzerinden 
vergi alacağım" diyorsunuz, sonra da, 
"Sen beyan ediyorsun ama, gene de ek
sik beyan ediyorsun. Ben seni, şu limitin 
altında gelir elde etmiş kabul etmiyorum" 
diyorsunuz. Bu, önce 1982'de dendi. Bu
nun, beyan esasıyla çelişmediğini kimse 
söyleyemez; yani insanlara, "Ne kazandı
ğınızı bana bildirin" dedikten sonra; 
"Ama, siz bunun altında kazanırsanız bu
nu gerçek kabul etmiyorum'' demek, be
yan sistemiyle uyumlu değildir. Eğer, in
sanları belirli miktarda kazanma zorun
da kabul edersek, o zaman bu işi götürü 
vergiye bağlamak daha pratiktir, daha 
akıllı bir davranıştır kanısındayız. O za
man, serbest meslek erbabını, ticarî ka
zanç sahiplerini götürü vergiye bağlaya
rak; işte, stopajıydı, beyannamesiydi, def
teriydi, muhasebecisiydi diye uğraştırmak-
tansa, götürü vergiyle bu işi halledebili
riz ve şunu da buradan peşinen söylüyo
ruz, o götürü vergiye de pek bu sistem kar
şısında karşı çıkacak halimiz yok. 

Bunlan genel giriş olarak söyledikten 
sonra, serbest meslek erbabıyla ilgili ola
rak bazı şeylerin altını çizmek istiyorum. 

Bu madde gündeme geldiğinde çeşitli 
yerlerde, serbest meslek erbabının vergi 

— 385 — 
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öd""nediği, vergi kaçırdığı olayları oldu ve 
bu her yerde söyleniyor. Sayın Bakana iza
feten basında bazı şeyler çıktı, sonra Sa
yın Bakan onları kendisinin söylemediği
ni belirtti, meslek kuruluşlarını ziyaret et
ti; ama söyleniyor. Maliye elektronik bey
ne geçti, deniyor; büyüklerimiz o elektro
nik beyinleri denetlerken, basıyorlar, 
"Avukatlar ne kadar vergi ödedi?" diye 
elektronik beyne soruyorlar; yani önce o 
geliyor akla. Şimdi, bir yanlışlık var; ya
ni, insanları suçlarken, sistemi de bir de
ğerlendirmek lazım. Bakınız, avukatlık as
garî ücret tarifesi burada; Sayın Bakım
ınızı ziyaretleri sırasında da anlatmışlar 
sanıyorum, bu avukatlık asgarî ücret ta
rifesi yürürlükte kaldığı müddetçe kimse
yi suçlayamazsınız. Ağır ceza davasının 
ücreti 36 bin lira. Bazı şeyler söyleyebilir
siniz; ama, bu durduğu müddetçe aksini 
iddia etmek de güç oluyor. Ne yapılması 
lazım? Bpnce, hayat standardıyla falan uğ
raşmaya hiç gerek yok. Bu tarifeyi günün 
koşullarına uygun hale getirmek çok ko
lay; yani, bu tartışmalardan daha da ko
lay. Bu tarife günün rayicine geldikten 
sonra, vergi konusunda kimseye bir şey 
söylemeye hakkımız kalmaz ve hiçbir olay 
da olmaz. Bu, meslektaşlar arasında re
kabeti de önler, devletin vergi kaybı iddi
alarını da ortadan kaldırır. Avukatlar için 
böyle olan, diğer serbest meslek sahipleri 
için de geçerli. Yani, serbest meslek erba
bından, ticarî kazanç sahiplerinden vergi 
isterken, onların daha iyi kazanç sağlama
larını, onların kazançlarını rahatlıkla ger
çekleştirmelerini sağlayacak ortamı göz 
önünde tutmak, bunu sağlamak gerekir. 
Bir de serbest meslekle ilgili olarak, mes
lek odalarının bu kazançlar konusunda söz 
sahibi olmasını sağlayacak sistemi getir
mek gerekir. Bunlar neler olabilir? Baro
ların, ücretler üzerinde denetim hakkı ola
bilir. Ne olabilir? Mimarlar Odasında bir 
dönem yapıldı, halen devam ediyor mu 

bilmiyorum; onların proje ücretleri konu
sunda devreye girmeleri sağlanabilir. Ta
bipler Odasında bu sağlanabilir ve sistem 
oturur. Sistemdeki bu eksiklikleri tamam
lamadan sadece hayat standardı, sürekli 
olarak insanları şaibe altında bırakmak
tan ve herkesin bu konuda gereksiz suçla
malarda bulunmasından başka bir işe ya-
ramamaktadır. 

Tabiî, önergemiz, bütün bu söyledik
lerimizi sağlamıyor. Biz, maddeyi olabil
diğince yumuşatmaya, mesleğe yeni baş
layanları bu işten kurtarmaya çalıştık. 
Çünkü, bir yazıhane açan avukatın, bu
gün başlayan avukatın, 3 milyon 200 bin 
lira gelir elde ettiğinin varsayılması kolay 
bir iş değil; yazıhane kirasıyla, masrafla
rıyla... Onu bir beş yıl ileri alalım ve Ba
kanlar Kuruluna da 10 kat art ırma yetki
sini vermeyelim dedik. Çünkü, mart ayın
da çıkardığımız yasada verilen yetkiler he
men haziran ayında kullanılmıştı. 

Bunları arz etmek için vaktinizi al
dım, teşekkür ediyorum. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Gürseler. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
çerçeve 18 inci maddesiyle Gelir Vergisi 
Kanununa eklenen geçici 32 nci madde
sinin birinci fıkrasında yer alan ve 
" Ü ç ü n c ü " ifadesinin, "üçüncü, dördün
cü ve yedinci" olarak değiştirilmesini ve 
sırasıyla ikinci fıkrasının ve maddenin so
nuna gelmek üzere aşağıdaki fıkraların ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Abdülkadir Aksu 
Diyarbakır 

ve arkadaşları 
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"Yıl içinde işe başlayan ve işi bıra
kan mükellefler için faaliyette bulunulan 
süreler göz önünde tutulur. Yıl içinde işe 
başlayan mükelleflerde temel gösterge tu
tarlarının yarısı dikkate alınır." 

"Hayat standardı esasının uygulan
masına ilişkin usul ve esaslar, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığınca tespit edilir." 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Komisyon katılamıyor efendim. 

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

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 Sıra Sayılı 
Kanun Tasarısının çerçeve 18 inci madde
sinin geçici madde 32'nin bir ve üçüncü 
fıkralarının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Fuat Atalay 
Diyarbakır 

ve arkadaşları 

1.1.1988-31.12.1997 tarihleri araoinda, 
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 116 
ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
temel gösterge ve hayat standardı göster
geleri, birinci sınıf tacirler için dört kat, 
ikinci sınıf tacirler ile serbest meslek er
babı mükellefler için bir kat artırılmak su
retiyle dikkate alınır. 

Aynı maddenin birinci (eki tablonun 
hayat standardı götergeleriyle ilgili bölü
münde yer alan hükümler hariç), ikinci ve 
üçüncü fıkraları yerine ise aşağıdaki hü
kümler uygulanır. 

Bakanlar Kurulu, bu maddede veni-
den tespit edilen temel gösterge tutarları
nı yansına kadar indirmeye veya iki katı
na kadar artırmaya, kazanç ve faaliyet ko
nuları ile birinci ve ikinci derecede kalkın
mada öncelikli yörelerde gösterge tutarla
rını dörtte bir oranına kadar indirmeye 
yetkilidir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Efen
dim, okunan önergede kimlerin imzaları 
var acaba? 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu efendim? 

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

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

BAŞKAN — Sayın Genç, bu öner
gede de imzanız yok. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 Sıra Sayılı, 
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı 
Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Ku
rumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Kat
ma Değer Vergisi Kanunu, 6183 Sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında KanuA, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar 
Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Ver
gisi Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar Kanu
nunda Değişiklikler Yapılması Hakkındaki 
Kanun Tasarısının çerçeve 18 inci madde
ye bağlı geçici 32 nci maddenin ikinci fık
ranın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve talep ederiz. 

10 yıl kesintisiz olarak ticaretle işti
gal eden, gerçek usulde Gelir Vergisine ta
bi ticarî kazanç saatleri ile serbest mes
lek erbabının, bu faaliyetlerinin her biriyle 
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ilgili olarak beyan ettikleri kazançları, bu 
madde ile artırılan temel gösterge tutar
larına hayat standardı göstergelerine gö
re belirlenen ilavelerin yapılması suretiy
le bulunacak tutardan düşük olduğu tak
dirde; bu esasa göre belirlenen tutar, ver
gi tarhına esas gelirin hesaplanmasında il
gili kazanç tutan olarak dikkate alınır. An
cak temel göstergeler yukarıda belirtilen 
her kazanç için ayrı ayrı, hayat standardı 
göstergeleri bir defa (aile reisi beyanları 
dahil) uygulanır. 

Mustafa Kul 
Erzincan 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 

katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Komisyon katılmıyor efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Hükümet katılmıyor efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kul söz istiyor; 
buyurun efendim. 

Süreniz 5 dakika Sayın Kul. 
MUSTAFA KUL (Erzincan) — Te

şekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekil

leri; verdiğimiz önerge üzerine söz almış 
bulunuyorum, hepinizi saygıyla selamlı
yorum. 

Sayın milletvekilleri, bu önergeyi şu
nun için verdik: Her vatanda* ..abiî ki, ka
zancı üzerinden devlete vergi vermek zo
rundadır. Ancak, adı üstünde, Gelir Ver
gisi, herhangi bir gelirden alınan bir ver
gidir. 

Şimdi, herhangi bir geliri olmayan 
bir mükellef "Kazanmadım" dese dahi, 
onun beyanına inanmayıp, "Hayır, sen bu 
beyan ettiğin miktarın üzerinde" para ka-
zanmışsındır. Biz senin sözüne inanmıyo
ruz. Senin kazancın ne olursa olsun, şu ra
kamın altında vergi ödeyemezsin" diye

rek, bir sınırlama getirmenin yanlış oldu
ğunu vurgulamak için bu önergeyi verdik. 

Bunun haksız olduğu her haliyle, her 
şekliyle belli ve açık. Hiç değilse, bu hak
sızlıklardan, yeni işe başlamış olan ve 
emekleme döneminde bulunan vergi mü
kelleflerini kurtaralım diye düşündük. 
Eğer amaç, ticaret erbabını veya serbest 
meslek sahiplerini bu işlerinden vazgeçirt-
mek ise, hiç değilse bu insanlar on yıl de
nensin, ondan sonra dürüst olup olmadık
larına veya ticareti becerip beceremedik
lerine karar verelim, ondan sonra da bu 
insanları bu uğraşlarından vazgeçmeleri 
için zorlayalım. 

Sayın milletvekilleri, Gelir Vergisi, 
gerçek kişilerin belirli bir dönemde, genel
likle bir yıl içerisinde elde ettikleri irat ve 
kazançları safı tutarı üzerinden, yüküm
lüsünün kişisel ve ailevî durumu göz 
önünde tutulmak suretiyle alman, sübjek
tif, dolaysız bir vergidir. Gelir Vergisinin 
konusu gelirdir. Sübjektif bir kavram olan 
gelir, safidir ve yıllıktır. Geliri oluşturan, 
gerçek kişinin kazancıdır. Gelir Vergisi ise, 
gerçek kişinin bu kazancı üzerinden alı
nan bir vergidir. Vergiyi ister hizmet be
deli sayalım, ister kamu harcamalarına iş
tirak olarak kabul edelim, nasıl kabul 
edersek edelim, her vatandaşımın, elde et
tiği gelir üzerinden devlete vergi ödemek 
zorundadır. Bunu ödeyecektir, bunu bir 
vatandaşlık göre»! olarak kabul ediyoruz; 
ama, yükümlünün ödeyeceği bu vergi 
miktarını belirlerken, verginin takdirini ve 
tespitini idare olarak, tek taraflı ve küçük 
çaptaki vergi mükelleflerinin aleyhine ola
cak bir şekilde belirlemenin de yanlış ola
cağını vurgulamak istiyoruz. 

Modern vergiciliğin temel ilkelerin
den biri, vergilemenin, yükümlünün ve
receği bilgilere göre yapılmasıdır. Buna, 
beyan veya beyanname usulü denilmekte
dir. Bu usule göre, vergi tarhına esas teş
kil edecek bilgiler, yükümlü tarafından 
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yazılı olarak idareye verilir. İdare, bu bil
gilere dayanarak vergi borcunu hesaplar 
veya vergi borcunu bizzat yükümlünün 
kendisi hesaplar, götürüp vergi dairesine 
verir ve idare, mükellefin bu beyanını doğ
ru kabul ederek, o beyan üzerinden yü
kümlüden vergiyi tahsil eder. Doğru ola
nı bu. Ancak, bizdeki durum ne? Vatan
daşın beyanına inanmak yok. Vatandaşa 
hep yalancı gözüyle bakıyoruz, hep kaçak
çı gözüyle bakıyoruz. İster kazanmış ol
sun, ister kazanmamış olsun, vergiyi ve
receksin, diye sıkıştırıp, onlan, istediğimiz 
vergiyi almaya zorluyoruz. 

Sayın milletvekilleri, getirilen hayat 
standardı esası, tamamen küçük çaptaki 
tüccar, esnaf ve serbest meslek erbapları
nın aleyhine bir du rum oluşturmaktadır. 
Büyük tüccar ve sanayicilerin bu uygula
madan herhangi bir sıkıntıları olacağını 
zannetmiyoruz. Çünkü, onların ödediği 
vergiler hayat standardının çok çok üstün
de bir rakamdır. Ancak, yeni iş kurmuş 
olan bir vergi mükellefini veya bu zor eko
nomik koşullar altında ticarî yaşantısını 
güçlükle devam ettirebilen bir vergi mü
kellefini, ister kazanmış olsun, ister kazan
mamış olsun veya iflas etmiş dahi olsa, 
belli bir rakamda vergi ödemeye zorlamak 
ne vergi adaletine uyar, ne insafla bağda
şır, ne de istikrar sağlar. 

Sayın milletvekilleri, vergiciliğin te
mel ilkelerinden biri de,herkesin iktisadî 
gücü oranında vergi ödemesidir. Ancak, 
bir kimsenin vergi ödeme gücü ne zaman 
başlar, bunu iyi tespit etmemiz gerekmek
tedir. Bir kimsenin vergi ödeme gücü, o 
kimsenin fizyolojik varlığını sürdürebile
ceği gerekli vasıtaları sağladıktan sonra 
söz konusu olabilir. Geliri ancak fizyolo
jik varlığını devam ettirmeye yetecek ka
dar olan bir kimsenin, vergi ödeme gücü
nün olduğunu söylemek mümkün olamaz. 
Bir insanın, kendi yaşantısını devam etti
rebilecek kadar bir geliri yoksa, o insan aç

lığa ve yokluğa mahkûm edilmişse, ondan 
gücünün çok üstünde bir şeyler istemek, 
çok büyük yanlışlıktır. Bu isteğimizi de, 
devletin o insana sunduğu hizmetlerin 
karşılığı olarak kabul ettirmeye çalışırsak, 
açlığa ve yokluğa mahkûm olmuş bu in
sana, devletin ona sunduğu olanaklardan 
bahsetmek de çok gülünç olur. Vergi ma
demki ödeme gücüne göre alınacaktır, o 
halde fizyolojik yaşantısını devam ettire
bilecek kadar olan geliri vergi dışı kalma
lıdır. Z°*en bu insanlar, günlük harcama
larında, dolaylı vergilerle kamu harcama
larına yeteri kadar katkıda bulunuyorlar. 
Dolaylı vergiler fiyat içerisine gizlenmiş ol
duğundan dolayı da devlet, zaten bu in
sanlardan, hak ettiğinden daha fazla ver
giyi alıyor. Bu tür vergilerle, bu vergileri 
ödedikleri halde, bu insanları ayrıca belli 
bir rakamın üzerinde vergi ödemeye zor
lamak da gene yanlış. 

Bir de bunun dışında, hasbelkader 
bir vergi mükellefi olmuş diye, bir vergi 
dairesine kaydolmuş diye, belli ölçüde, 
ödeme gücünün çok çok üstünde bir ver
giyi ödemeye zorlamamız, toplumda ge
ne huzursuzluklara neden olacaktır. 

"Devle t" dediğimiz olay, bir siyasî 
sözleşmedir. Devlet, zayıf olanı, güçlünün 
zulmünden korumak için kurulmuştur. Bu 
amaçla kurulmuş olan devlet, devletin 
kendisi, zulüm etmeye kalkışırsa ve vatan
daşı bu siyasî sözleşmeye imza attığına piş
man ederse, devlet asıl kuruluş amacın
dan uzaklaşmış olur. 

Bu duygularla, hepinizi saygıyla se
lamlar, teşekkür ederim. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Kul. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 
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Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 213 sayılı Vergi 

Usul Kanununun 18 inci maddesine aşa
ğıdaki fıkranın ikinci fıkra olarak eklen
mesini arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

ve arkadaşları 
Ancak nüfusu beşbin kişiden az olan 

yerleşim yerlerinde faaliyette bulunan ti
caret erbabına hayat standardı esası uy
gulanmaz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyorlar mı efendim? 

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

K A M E R GENÇ (Tunceli) — Söz is
tiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
K A M E R GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Başkan, değerli üyeler; biz bu madde üze
rinde yapılan müzakerelerde söz hakkımı
zı kullanmadığımız için, önergelerimizle 
ilgili olarak, bazı konuları izah etm . is
tiyoruz. 

Ben daha önce sordum. Bakın, mad
denin birinci fıkrasında şöyle bir ibare kul
lanılıyor; bu, hangi hukuk teriminde, han
gi kanun düzenlemesinde vardır, söylesin 
Sayın Bakanlık ve Sayın Komisyon: ' 'Ay
nı maddenin birinci -parantez içi ifadeyi 
atıyorum- İkinci ve üçüncü fıkraları yeri
ne aşağıdaki hükümler uyguıanır" deni
yor. Şimdi, bu ifadeye göre, acaba 116 ncı 
maddenin, birinci, ikinci, üçüncü fıkraları 
yürürlükte midir, değil midir? Hangi ka
nun maddesinde böyle, " O kanun hü
kümleri uygulanmaz da bu kanun hüküm
leri uygulanır" diye bir ifade yer alır, han
gi hukuk tekniğinde böyle bir ifade yer 
alır; ben bunu anlayamıyorum? Bunu ben 

Başkanlık Lûvanına hatırlatmak istiyo
rum; ya 116 ncı maddenin birinci, ikinci, 
üçüncü fıkraları yürürlüktedir, onlar uy
gulanır veyahut da, yürürlükte değilse, 
'Şu maddenin şu fıkraları yürürlükten 

kaldırılmış, yerine şu fıkralar getirilmiştir" 
denir. Hukuk tekniği, kanun yazma tek
niği bunu gerektirir; bu bir. 

İkincisi, önergemizin mahiyeti şu ar
kadaşlar: Biliyorsunuz, gelen kanun deği
şiklikleri, mükelleflerin kazançlarını hep 
götürü usullerle tespit etmeyi hedef almak
tadır. Götürü olunca, Ankara'nın Kızı
lay'ında, İstanbul 'un Beyoğlu'nda, İz
mir ' in Alsancak'mda ticarî faaliyette bu
lunan bir mükellef ile Hakkâri 'nin Şem
dinli İlçesinde, Muş 'un Bulanık İlçesinde, 
Uşak 'm Banaz İlçesinde ticarî faaliyette 
bulunan kişiyle aynı kabul edilmiş. Bir de
fa, bu ne hukuken, ne mantıken, ne de 
vergi adaleti bakımından; bu ihsanları ay
nı statü içerisinde, aynı ekonomik güç içe
risinde, aynı ekonomik iş hacmi içerisin
de görmemiz mümkün değildir. 

Verginin bir felsefesi vardır. Anaya
sanın 73 üncü maddesi, "Herkes, kamu 
giderlerini karşılamak üzere, malî gücü
ne göre, vergi ödemekle yükümlüdür" de
mektedir. O halde ekonomik güç nedir? 
Hükümet, "Ben bu ekonomik gücü 
bulamıyorum" diyor ve işte o zihniyetle 
buraya birtakım kanunlar getiriyorlar ve 
yakaladığından vergi almak istiyorlar. 

Değerli arkadaşlar, Hakkâri'nin Şem
dinli ilçesinde çalışan ve zorunlu olarak 
gerçek usulde Gelir Vergisine tabi olan bir 
mükellefi, birinci sınıf mükellef olarak ka
bul edelim, -mesela orada un alım satımı 
vardır, dolayısıyla askerî birliklere birta
kım taahhütler de vardır- o birinci sınıf 
mükellef de vergiye tabi ise, siz buna as
garî 3 milyon diyorsunuz. 

Tasarı üzerinde verdiğim bir önerge
nin açıklamasında dedim ki, zaten yürür
lükte olan Kanun, Maliye Bakanlığına bi-

— 390 — 
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rinci sınıf tüccar için 8 milyon liralık mat
rah üzerinden tarhiyat yapma yetkisini ve
riyor. Bununla da yetinilmeyeceği kesin; 
matrah 8 milyonun da üzerindedir. Peki, 
8 milyonun üzerinde bir matrah getirip 
de, bir de bunun yüzde 50'sini vergiye 
muhatap tuttuğunuz zaman, o insanın 
ekonomik hayatını silersiniz. 

O bakımdan, kanunları, memleketin 
birtakım gerçeklerini hesaba katarak çı
karmak zorundayız. Memleketimizde çok 
büyük farklılıkların olduğunu büyük fark
lılıkların belli kalıplar arasında mütalaa 
edilmesinin mümkün olmadığını her ve
sileyle burada söylüyoruz. Trabzon şehir 
merkezinde faaliyette bulunan bir kişiy
le, aynı ilin bir ilçesinde ticarî faaliyette 
bulunan kişinin; ticarî kazancın elde edil
mesinde ve elde edilen kazancın miktar
ları bakımından çok büyük farklar oldu
ğu açıkça görülmektedir. Biz ne yapıyo
ruz?.. Hükümet kanun tasarılarını ne ken
di grubunda müzakere ediyor ne de ko
misyonlarda da doğru dürüst müzakere 
ediyor; sonunda da müzakere edilmeden 
karşımıza getiriyorlar, ondan sonra da, 
"Gece sabaha kadar çalışalım" diyorlar. 
Peki, o zaman bu kanun tasarılarını eni
ne boyuna tartışamıyorsak, bunların ne 
derece ihtiyaca cevap verebilecek nitelik
te olduklarını kendi aramızda tartışamı
yorsak; o zaman, Hükümete, isterseniz 
her konuda kanun gücünde kararname çı
karma yetkisi verelim, bitsin. Zaten Hü
kümetin de Meclisi pek öyle önemsediği 
yok. Sayın Başbakan, Amerika'ya yaptığı 
seyahat kadar Meclise gelmiyor. İşte ilk 
defa bugün sıkıştı geldi; baktı ki, Grubu 
Meclise gelmiyor. Meclisin açıldığı gün
den beri ilk defa buraya geldi ve oturdu. 
(ANAP sıralarından "Sana n e " sesleri) 

ARİF AĞAOĞLU (Adıyaman) — 
Sana ne oluyor. 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen 
önergeniz üzerinde konuşunuz, süreniz de 

doldu, toparlamanızı rica ediyorum. 
K A M E R GENÇ (Devamla) — Sa

yın Başkan, tabiî önergem üzerinde konu
şuyorum. Eğer önergemin dışına çıktım-
sa söyleyiniz. 

BAŞKAN — Önergenizin Amerika 
seyahatiyle ne alakası var? Lütfen,.. 

K A M E R G E N Ç (Devamla) — 
Amerika seyahati şu... Sayın Başkan, ben 
ANAP'lı milletvekili arkadaşların zihniye
tiyle, onların kafalarının içerisindeki dü
şüncelerle konuşmam. Benim düşüncele
rimin niteliği, benim kişiliğime bağlı olan 
düşüncelerdir. Ben sizin kafanızdan geçen 
düşünceleri keşfedip de burada onu dile 
getiremem ki, o zaman ANAP'lı olurum. 
Ben SHP'l i olduğuma göre lütfen müsaa
de edin de... 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz 
dolmuştur, lütfen toparlayınız.. 

K A M E R G E N Ç (Devamla) — Peki 
efendim. 

Değerli arkadaşlar, bizim önergemiz 
şudur: Nüfusu beş binden aşağıda olan ka
saba ve illerde -İl şimdi pek yok da, ama 
yeni iller kurarsanız, belki beş bin nüfus
tan aşağıya il merkezi olan iller de olacak
tır, gerçekten olacaktır- ticarî faaliyette bu
lunan kişilere hayat standardını uygula-
mayalım, bunlar Gelir Vergisi Kanunu
nun beyan esası ilkelerine bağlı kalarak 
kendi vergilerini versinler diyoruz. Bizden 
söylemesi, yarın halkın karşısına gittiğimiz 
zaman, bu vergilerin bütün sorumluluğu
nun ve bütün günahının ANAP Grubu
na ait olduğunu halka tabiî söyleyeceğiz. 
Onun da günahını artık siz çekeceksiniz. 

Saygılar sunarım efendim. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
ge kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
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Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 213 sayılı Kanun 

tasarısının 18 inci maddesine aşağıdaki 
fıkranın üçüncü fıkra olarak eklenmesini 
ve son fıkradaki "ile birinci ve ikinci de
recede kalkınmada öncelikli yörelerde" 
ibaresinin madde metninden çıkarılması
nı arz ederiz. 

Kemal Duduoğlu 
Hatay 

ve arkadaşları 

Fıkra: Birinci ve ikinci derecede kal
kınmada öncelikli yörelerde hayat standar
dı göstergeleri o yıl uygulanmakta olan 
göstergelerin yüzde 10'u olarak nazara alı
nır. 

K A M E R GENÇ (Tunceli) — Saym 
Başkan, bu önerge benim değil mi? 

BAŞKAN — Sizin de imzanız var. 
Hükümet ve Komisyon, önergeye ka

tılıyor mu acaba? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Komisyon katılmıyor 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) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
K A M E R GENÇ (Tunceli) — Ben, 

bir açıklama yapayım müsaade ederseniz? 
BAŞKAN — Hay hay, buyurun, ta

biî. (SHP sıralarından alkışlar) 
K A M E R GENÇ (Tunceli) — Saym 

Başkan, değerli üyeler; önergemiz Başkan
lık Divanınca; tam okunmuyor. Çünkü, 
önergemizde şöyle diyoruz: "Sayın Baş
kanlığa..." 

BAŞKAN — Sayın Genç, müsaade 
eder misiniz?.. 

Evvela, önergeniz bir defa okunmuş, 
işleme konulurken ikinci defa okunuyor. 

Ben, tüm arkadaşlardan rica ediyo
rum, herkes önergesini çok okunaklı yaz
sın. Çünkü arkadaşlarımız okumakta güç
lük çekiyor. Bunu siz de müşahade ettiniz. 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Ha
yır, başlık çok açık Saym Başkan... 

BAŞKAN — Bu itibarla, öyle bir it
hamı kesinlikle reddediyoruz. 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Ha
yır, hayır efendim... Başkanlık Divanmda-
ki kâtip arkadaş diyor ki, "Görüşülmek
te olan 213 sayılı Vergi Usul Kanununun, 
şu maddesinin değiştirilmesi." Halbuki, 
öyle değil ki efendim. Başlık çok açık Sa
yın Başkanım... 

BAŞKAN — Efendim, net ve güzel 
yazarsanız, aynen okuruz. 

Buyurun devam edin. 
K A M E R GENÇ (Devamla) — Sa

ym Başkanım, önergenin başlığını dakti
loyla yazdım. Bakın, isterseniz okuyun; at
lıyor, tam okumuyor. 

BAŞKAN — Efendim, usulümüz 
şöyle: Önergeleri birinci kez okurken ge
liş sırasına göre okuyoruz. Bilahara, ay
kırılığa göre tasnif ediyoruz ve o zaman, 
"Sayın Kamer Genç ve arkadaşlarının 
önergesi" diyoruz, gerekçeleri filan oku
muyoruz, haberiniz olsun. 

Buyurun. 

TALAT SARGIN (Tokat) — Saym 
Başkan, şimdiye kadar öğrenmeliydi. 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Şim
di, değerli üyeler, tabiî, burada, yalnız, 
"Vergi Usul Kanununun şu maddesi 
değiştirilmiştir" şeklinde okunduğu için... 
Aslında, burada şu anda müzakere konu
su olan madde Vergi Usul Kanunu değil 
ki, Gelir Vergisi Kanunu. O bakımdan, 
işin özü yanlış anlaşılıyor. İşin özü yanlış 
anlaşılmasa, ben müdahale etmem. Ka
nun tasansının başlığının bir parçası oku
nup bir parçasını okumayınca, bu defa 
zannediliyor ki, başka bir kanunun mü
zakeresi için verilen bir önergeyi biz bu
rada müzakere ediyoruz! O bakımdan, 
özellikle Başkanlık Divanının, bu hususu 
dikkate almasını istiyoruz. 
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Deminki önergede verdiğim izahata 
bağlı olarak, bu önergeyi vermiş ve demiş
tim ki, Türkiye'nin her tarafındaki insan
ları biz bir kalıp altında toplayamayız. 
Bunların elde ettikleri gelirler çok farklı, 
yaptıkları iş hacimleri çok değişik ve bu
na bağlı olarak da elde ettikleri kazançlar 
da çok farklı olacaktır. 

Maliye Bakanlığı, gerçek kazancı al
mak istiyorsa, evvela kendi bünyesi için
deki tetkik elemanı kadrolarını doldursun; 
mükellefleri, böyle götürü matrahlarla ver
gilendirme yoluna gideceğine, gerçek vergi 
sistemine gitsin, sık sık mükellefleri ince
lesin. Türkiye'deki vergi inceleme mikta
rını mükellef sayısı itibariyle yüzde 3'ten, 
yüzde 5'e, yüzde 10'a çıkarsın; o zaman, 
gerçek vergiyi elde etmede daha isabetli 
bir sonuca ulaşırız; ama, bu yapılmıyor, 
Türkiye bir bütün kabul ediliyor ve bu bü
tünün her parçasındaki herkes, eşit kabul 
ediliyor. 

Türkiye'nin bütünü içinde, her böl
gede yaşayan insanların, aynı nitelikte, ay
nı nicelikte, aynı kabiliyette ve aynı ticarî 
itibara sahip olduklarını düşünmek müm
kün değildir. 

Onun için, biz diyoruz ki, hüküme
te, birinci ve ikinci derecede kalkınmada 
öncelikli illerde, takdir yetkisini tanıma
yalım ve kanun koyucu olarak, bu kişile
re hayat standardı esası uygulanırken, 
kendilerinden alınabilecek vergi miktarı
nı da kendimiz saptayalım. 

Aslında, bu "Hayat standardı" iba
resi nedir, ben de anlamıyorum? Yani, 
böyle kanun tasarı ve teklifi metinlerinde, 
herkesin anlayacağı Türkçe kelimeler kul-
lansak daha iyi olmaz mı? Ben şahsen bu
nu ifadede bile zorluk çekiyorum. Tabiî, 
herkesin yabancı dili olmadığı için zorluk 
çekiliyor. Tasarı ve tekliflere, böyle, Fran
sızca, ingilizce kelimeler yerine, herkesin 
anlayabileceği öz Türkçe terimler bulup 
koyalım. "Hayat standardı" ne anlama 

geliyor; ben de anlamadım. 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) 

— Ne diyelim? 
BAŞKAN — Efendim, lütfen karşı

lıklı konuşmayalım; çok rica ediyorum ar
kadaşlar. 

Sayın Genç, devam edin. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Siz, 

eğer benim dediklerime kansaydınız, ben 
şimdi hükümet koltuğunda oturuyordum; 
o koltukta siz oturduğunuza göre, siz bu
lun getirin. 

Onun için, değerli arkadaşlar, gelin, 
siz bu önergeye katılın. Hiç olmazsa, çok 
zor ekonomik şartlar altında ticarî faali
yette bulunan tüccar ve serbest meslek er
babını, bir nebze olsun, biz hükümetin 
hışmından kurtaralım. Çünkü, öyle görü
nüyor ki, Hükümet, bu sene uygulayaca
ğı hayat standardı göstergeleri ve temel 
göstergeleri beş kattan aşağı nazara alma
yacaktır. O da, aşağı yukarı asgari 15 mil
yon lira oluyor. Genel tebliği yayınladık
ları zaman zaten göreceğiz. 

Bazı arkadaşların hoşuna gitsin diye, 
özellikle kendi seçim bölgemden misal ver
miyorum. Mesela, Edirne'nin herhangi 
bir kazasmdaki bir vatandaştan, 15 mil
yon liralık matrah üzerinden 3 milyon 750 
bin lira vergi, bunun yarısını da geçici ver
gi olarak aldığınız zaman, adam, artık çı
kar, keyfinden oynar (!) Onun için, vatan
daşlarımızı, böyle, oynatmayacak rakam
larla vergilendirmeyi prensip olarak kabul 
edelim. 

Sayın milletvekilleri, iktidar partisi, 
muhalefetle hiçbir konuda anlaşmaya ya
naşmadan, çoğunluğun kendisine sağladı
ğı bir takım avantajdan yararlanarak "Be
nim dediğim olur" dediği takdirde, elbette 
ki, biz de kendilerine karşı hukuksal ve tü-
züksel haklarımızı kullanırız. Yani, ben şu 
kürsüye çıkıp da bu konuşmaları yapar
ken, konuşmalarımın birçoğunun, elbet-

' te ki maddeyle, önergeyle ilgili olmadığını 
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kf dim de kabul ediyorum. Ama, sırf si
zin getirdiğiniz tasanda bizimle ' ' İlla biz 
uzlaşmayız" tutumu içinde olduğunuz 
için, biz de bu konularda her türlü hakkı
mızı kullanacağız. 

Bir hatırlatma babında da olsa, ola
yın, sizler tarafından bu yönde değerlen
dirilmesini istiyoruz. Her önergemizde, 
her konuda, çıkıp konuşacağız; sabaha ka
dar, yarın bu zamanlara kadar buradayız. 

Saygılar sunarım efendim. (SHP sı-
ralanndan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Genç. 

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

Bir önerge daha var, onu okutuyo
rum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 213 sayılı Kanun 

Tasarısının 18 inci maddesine aşağıdaki 
fıkranın eklenmesini arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

ve arkadaşları 

Fıkra: Yeniden işe başlayan mükellef
ler hakkında işe başladıktan yılla ilgili ola
rak Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 
116 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer 
alan temel göstergeler ve hayat standardı 
göstergeleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu? 

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

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

BAŞKAN — Sayın Genç, daha önce 
bir önerge verildi, yanya filan indirildi. Bu 
onunla irtibatlı; geri almayı... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Efen
dim, bizim önergemiz farklı; "Tamamen 
uygulanmaz" diyoruz. 

Müsaade ederseniz, önergemizi açık
layalım. 

BAŞKAN — Buyurun, İçtüzükteki 
haklarınızı kullanın... Efendim, İçtüzük
teki haklarını kullanacaklar, bizim göre
vimiz de İçtüzüğü uygulamak. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) 
— Sayın Başkan, oraya bir sandalye ko
yalım, arkadaşımız oradan hiç inmesin. 

BAŞKAN — Sayın Genc'e, olmazsa, 
şurada bir yer hazırlayacağız; gidip gelme
si zor oluyor! 

Buyurun efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Başkan, o zaman ben de size teşekkür ede
rim; boşuna enerji sarfetmeyelim, siz na
sıl uygun görürseniz. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sa

yın Başkan, değerli üyeler; Biz, "Yeniden 
işe başlayan mükellefler hayat standardı 
esasına göre vergilendirilmesin" diyoruz. 
Eğer bunda bir mantıksızlık varsa söyle
yin. Bizim vermiş olduğumuz önerge ga
yet mantıkî, gayet hukukî ve fiilî duruma 
gayet uygun bir önergedir. Bunu izah ede
rek, eğer size daha yalın bir biçimde bilgi 
verirsek belki önergemizi kabul edersiniz 
diye açıklamak ihtiyacını duydum. 

Değerli arkadaşlar, madde aynı oldu
ğu için, her vesileyle aynı şeyleri söylüyo
ruz. Hükümet bu sene hayat standardını, 
15 milyon lira öngörmekte ve hayat stan
dardı göstergeleri olarak da mesela bir oto
mobili olanların; bugün yürürlükte olan 
kanundaki ödeyeceği vergi nispeti silindir 
hacmine göre 120 bin hradır. Şimdi çıka
rılmak istenen kanuna göre ise bu miktar 
480 bin lira olacaktır. Bir de bunun beş 
mislini kabul edecek olursak, 5 milyon 200 
bin lira ediyor. Yine bu göstergeye göre, 
eğer tatil yapıyorsa yine 5 milyon 200 bin 
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lira ve eğer dış seyahati de varsa şimdi öde
yeceği 1 milyon 440 bin lirayı yine beşle 
çarpacak olursak, aşağı yukarı 7 milyon 
lira civarında çok büyük oir vergi mükel-
lefıyetiyle bu kişi karşı karşıya kalacaktır. 

Daha önce de yapmış olduğum bir 
konuşmada belirttiğim gibi, yeniden işe 
başlayan bir mükellefe, devletin bankala
rı kredi veriyor ve "Ey arkadaş, sen daha 
yeni işe başlıyorsun, ben de sana yardım 
elimi uzatayım. Al şu krediyi, büronu kur, 
daktilonu al, reklamını yap ve sana yar
dımcı olayım. Sen işyerini kur, ondan son
ra da ticarî faaliyette bulun" diyor. Dev
letin bankası bu politikayı güderken, dev
letin Maliyesi ise "Hayır, sen işe başlar 
başlamaz 20 yıldır aynı yerde ticarî faali
yette bulunan tüccar kadar mükellefsin, 
oradaki tüccar kadar kazanacaksın" diyor. 

Yine aynı örneği serbest meslek er
babı için de verdiğimiz zaman, "20 yıl
dır burada faaliyette bulunan bir mütehas
sıs doktor kadar sen de mütehassıssın, se
nin de itibarın var, senin de şanın var, se
nin de propagandan yapılmış, gel sen de 
aynı vergiyi ver" diyor. Bunda bir man
tık var mı arkadaşlar? Bunda bir mantık 
yok... 

Biz, "Bu vatandaş daha yeni işe baş
lıyor, bırakın; yani, bu kişi, bir senede ka-
çırsa kaçırsa ne kadar vergi kaçırır?" di
yoruz. Hiç olmazsa Maliye olarak biz bu
nun sırtına binmeyelim. Çünkü bundan 
hem geçici vergi alıp, hem de hayat stan
dardı esasına göre bu kişiyi büyük bir ver
gi yüküyle karşı karşıya bırakırsanız, bu 
mükellef, daha işe başladığının ertesi gü
nü getirip anahtan Maliyenin kapısına vu
racaktır. İşte onun için, bizim görevimiz 
aslında vatandaşın problemini çözmektir, 
yoksa vatandaşa problem yaratmak değil
dir. 

Biz, yeniden işe başlayan mükellefler 
hayat standardı esasından, hayat standardı 
göstergelerinden muaf tutulsun diyoruz. 

Eğer siz, o kadar sosyal adaletçiyseniz ve 
dört tane eğilimi kendinizde birleştirmiş-
seniz, o zaman o dört eğilimin birisi olan 
fakir ve fukarayı da korumanız lazımdır. 
Yani hep zengini koruyacak değilsiniz ya, 
biraz da o aşağıdakileri koruyunuz. 

Değerli arkadaşlarım, o itibarla bu 
önergemizi kabul etmek bence zorunlu
dur. Bu, Anayasanın da gerektirdiği bir 
zorunluktur. Siz, daha para kazanmadan 
insanlardan vergi alınmasını hangi man
tık ve hangi hukuk kuralına bağlı olarak 
uygun görüyorsunuz? Bu yok ortada. Bi
liyorsunuz, her hukuğun dayandığı bir 
mantık ve bir kural olması lazımdır. Hat
ta, olayı çok geniş bir anayasal hukuk çer
çevesinde nazara aldığımız takdirde, her 
kuruluşun bir bağlı yetkisi vardır. O bağ
lı yetki de, devlet yetkisini kullanırken, bu 
devlet yetkisini kullanacağı konuda yetkili 
olması lazım. Bu Anayasamızın temelidir. 
Anayasa, "Herkes vergiyi ekonomik gü
cüne göre verir' ' diyor. Peki siz, henüz fa
aliyete başlamamış olan bir insana "Gel , 
vergi ver' ' derseniz bu, Anayasaya da ters 
olur. Önergemizin mahiyeti de budur. 

Eğer kabul ederseniz, ilk işe başlayan 
insanlara sizler de bir yardım eli uzatırsı
nız; eğer kabul etmezseniz o kişinin işye
rini kapatması için bir darbe vurmuş olur
sunuz. 

Saygılar sunarım efendim. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Genç. 

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

Maddeyi, kabul edilen önergeyle bir
likte oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... 18 inci madde kabul 
edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum: 
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MADDE 19. — 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununa aşağıdaki geçici 33 üncü 
madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 33. — a) 1989 
ytlı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin geçici 
vergi tutarı, gerçek usulde gelir vergisine 
tabi ticarî kazanç sahipleri ile serbest mes
lek erbabının 1987 yılı gelirleri ile ilgili ola
rak verdikleri yıllık beyanname üzerinden 
hesaplanan (hayat standardı esasına göre 
tarhiyat yapılması halinde, bu tarhiyat 
esas alınır) gelir vergisinin, ticarî ve mes
lekî kazanca isabet eden kısmının 
2/12'sidir. Bu tutar; Ocak ve Şubat ayla
rında katma değer vergisi beyannamesi ile 
birlikte beyan edilerek aynı süre içinde iki 
eşit taksitte ödenir. 

1988 yılı Aralık ayına ilişkin olarak 
1989 yılı Ocak ayında verilmesi gereken 
katma değer vergisi beyannamelerinde bu 
aya ait dahilî tevkifat beyan edilmez ve 
ödenmez. 

b) Ödeme kaydedici cihaz alan ikin
ci sınıf tacirler, ilk defa satın aldıkları ci
hazlar nedeniyle ve bir defaya mahsus ol
mak üzere, bu cihazları aldıkları tarihi ta
kip eden aydan başlamak üzere 12 aya iliş
kin geçici vergi taksitlerini ödemezler. Ge
çici verginin bu aylara isabet eden tutarı 
vergi dairesince terkin edilir. 

c) 1988 ve önceki yıllara ait olup 
mahsubu yapılamayan dahili tevkifat tu
tarı, İ988 yılı gelirlerinin beyan edildiği 
yıllık gelir vergisi beyannamer' zerinden 
hesaplanan gelir vergisinden mahsup edi
lir. Mahsup edilemeyen tutar 1989 yılma 
ilişkin olarak ödenecek geçici vergiye, ar
tan kısmı diğer vergi borçlarına mahsup 
edilir. Bu mahsuplara rağmen kalan da
hili tevkifat tutarı, mükellefin 1989 yılı so
nuna kadar yazılı olarak talep etmesi ha
linde, kendisine red ve iade edilir." 

BAŞKAN — Efendim, madde üze
rinde söz isteyen?.. Sayın Genç buyurun. 
Şahsınız adına... 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Grup adına Sayın Başkan. 

MEHMET KORKMAZ (Kütahya) 
— Grup adına söz istiyorum, yetki belge
miz gönderildi. 

BAŞKAN — Grup adına mı Sayın 
Genç? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Grup 
adına. 

BAŞKAN — Peki, buyurun. 
SHP GRUBU ADINA KAMER 

GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, değer
li üyeler; müzakere konusu olan husus, 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa geçici 
33 üncü maddenin eklenmesidir. Bu mad
deyle; 

1. 1989 Ocak ve Şubat aylarında mü
kelleflerin Geçici Vergiyi nasıl ödeyecek
leri, 

2. Ödeme kaydedici cihazlarını bu 
yıl içinde alan kişilerin Geçici Vergi öde
meyecekleri ve yine 1988 ve önceki yılla
ra ait olup mahsubu yapılamayan dahilî 
tevkifat tutarının 1988 ve diğer yıllarda na
sıl mahsup edileceği esası getirilmiştir. 

Değerli arkadaşlar, daha 5 Kasım 
1988 tarihli Resmî Gazetede neşredilen bir 
kanunda, ödeme kaydedici cihazlar için 
özel bir hüküm getirildi. Daha bu kanun 
uygulanmadan, bu defa ödeme kaydedici 
cihazlar hakkında yeni bir sistem getiri
yoruz. Bu hal, kanun tasarılarından bek
lenen ciddiyeti ve îr.mimiyeti tamamen or
tadan yok etmektedir. Eğer kanunlar böyle 
günübirlik çıkarsa, bu Meclis, her gün, bir 
gün önce çıkardığı kanunu yürürlükten 
kaldırmaktan başka bir şeyle uğraşamaz. 

1989 yılı ocak, şubat aylarına ilişkin 
geçici vergi ilkesini getirirken, bana göre 
hatalı hareket edilmiş. Bana göre, 1987 yı
lıyla ilgili olarak verilen beyannamedeki 
vergiler esas alınmak suretiyle, 1989'un 
ocak ve şubat ayları geçici vergilerinin he
saplanması, hatalı ve eksik bir hesaplama
dır. Madem ki mükellefler arasında bir 
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gerçeklik esası gözetiyoruz, o zaman Ma
liye Bakanlığının şöyle yapması lazım: 
1988 yılıyla ilgili olarak 1989 takvim yılı
nın mart ayında beyan edilecek verginin 
onikide üçü, Nisan 1989 tarihine kadar 
ödenseydi, bence daha sağlıklı bir sonuca 
ulaşırdı. Halbuki bu sistemi kabul etme
miş, 1987 yılı vergisini esas almış ve o za
man, emsaline nazaran da çok düşük bir 
vergi almak durumunda kalacak. 

Değerli arkadaşlar, 1988 ve önceki 
yıllara ait dahilî tevkifatın mahsubu için 
getirilen sistem de bana göre hatalıdır. 
1988 ve daha önceki yıllarla ilgili olarak 
alınan dahilî tevkifatın, 1988 yılında mah
subu mümkün değilse, bunun hemen ia
de edilmesi lazım. 

Daha önceki konuşmalanmda da be
lirttiğim gibi, bu tasarı ile Amme Alacak
larının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda 
yapılan bir değişiklikle, kamu alacakları 
için bileşik faiz esasına göre bir sistem ge
tirilmiştir. Buna göre, kamu alacağını sü
resinde ödemeyen her mükellef için, o se
ne sonunda, Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanunun 51 inci mad
desinde öngörülen nispette bir gecikme 
zammı hesaplanacak ve ertesi yıl için, bi
leşik faiz suretiyle bir gecikme zammı uy
gulanacak. Maliye, kendi parasını alırken 
bu kadar rijit davranırken ve mükellefler
den bu kadar yüksek miktarlarda gecik
me zammı almayı düşünürken, mükellef
lerden haksız olarak tahsil ettiği parayı ia
dede kendisi bu cömertliği göstermemek
tedir. Onun için, bu cömertliği göstermi-
yorsunuz ama, mükelleflerin ue sizden 
alacağını uzun bir süre sürüncemede bı
rakmamanız lazım. Bu itibarla, 1988'den 
önceki yıllara ait olup da, mahsubu yapıl
mayan dahilî tevkifatın mükelleflere he
men iade edilmesi lazım bence. Mahsu
bunu yapmamak suretiyle, bunları uzun 
bir süre niye üzerinizde tutuyorsunuz? 

Bir de, "Mahsup edilmeyen tutar, di
ğer vergi borçlarından mahsup edilir" de
niliyor. Ben burada şunu öğrenmek isti
yorum: "Diğer vergiler" kavramı nedir? 
Mesela, mükellefin Katma Değer Vergisi 
borcu var, Gelir Vergisi borcu var, Motor
lu Taşıtlar Vergisi borcu var; bunlar o 
mahsup içine girer mi? Emlak Vergisi be
lediyelere ödeniyor ama, o da bu mahsup 
içine girer mi? Belediyelerin, özel idare
lerin almak durumunda olduğu vergilerin 
de mahsubu sağlanır mı? Tabiî, bu, bu
rada çok iyi izah edilmesi gereken bir hu
sustur. Çünkü, mükellefin başında çok 
ağır bir müeyyide var. Bu da nedir? Ge
cikme zammıdır. Maliye, her vesileyle 
olayları, nalıncı keseri gibi kendisine yont
makta ve bir çok defa mükellefleri büyük 
yükler altında bırakmaktadır. Kanaatim
ce, "diğer vergiler" mefhumunun bura
da Maliye Bakanlığınca çok teferruatlı ola
rak açıklanması ve bu konunun izahının 
yapılması lazım. Yani, mükelleflerin 1988 
ve daha önceki yıllara ait olup da mahsu
bu yapılmayan vergilerinin, diğer vergi 
borçlanndan mahsup edilmesi sistemi ge
tirildiğine göre, bunların hangi vergiler ol
duğu, mahsup işlemlerinin yapılmasında 
idarede birlik aranıp aranmadığı husus
larının açıklanması gerekir, idaredeki bir
likten hareketle, devlet alacaklarının ya
nında, il özel idarelerine, belediyelere ve 
şu anda aklıma gelmeyen diğer yerlere 
olan vergi borçları mahsup edilir mi? Bun
ları da burada vurgulamak lazım. Yalnız 
' 'diğer vergi borçlarına mahsup edilir'' di
yor. Halbuki vergi borçlarının dışında ida
renin mükelleften diğer alacakları da ola
bilir. Mesela vergi borcuna mahsup edi
lir de, gecikme zammına edilir mi edilmez 
mi? Yine vergi borcuna mahsup edilir de, 
daha önce tahakkuk etmiş, vadesi gelmiş 
kaçakçılık cezasına mahsup edilir mi edil
mez mi? Yani bunlar ibareyi yanlış kul
lanmışlar. Arkadaşlar, burada "diğer 
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"diğer alacaklara" demesi lazım. Eğer on
lara mahsup edilecekse "diğer alacaklara" 
demesi lazım. 

Tabiî kanunlar böyle çalakalem ha
zırlanır, ondan sonra komisyonlara gelir, 
komisyonlarda sağlıklı müzakere edilmez
se, Genel Kurula da gelir, sayın milletve
killeri, konuşan kişilerden dahi biraz kız
gınlık hareketlerini ifade eder bir davra
nış içinde bulunursa, işte kanunlar bu şe
kilde müzakeresiz geçer. Onun için kanun 
hazırlamak çok önemli bir sanat. Kanu
nu hazırlayan insanların Türkiye'deki bir
takım meseleleri bilmesi lazım. Türkiye'
nin kanunla halli gereken meselelerini en 
ince boyutuna kadar, toplum içinde uygu
lanmasında, geçmişte uygulanmasında, 
yargı mercilerinin bu meselelere bakış açı
sında ne gibi düşünceler takındıklarını da 
bilmesi lazım. Bunları bilmeden kanuna 
bir kelime konuluyor, bir bakıyorsunuz 
uygulamada, yorumlamaya giderken ba
zen kanunun lafzına bağlı kalmıyor, ba
zen de yorumlamada kanun lafzına gidil
miyor, ruhuna gidiliyor. O zaman ne olu
yor? Yorumların farklı yapılması nedeniyle 
bazı insanlar birtakım haklar elde edr T, 
bazı insanlar da birtakım haklar kaybedi
yor. Yargı mercilerinde de böyle. Burada 
"diğer vergi borçları" ibaresini kullanmış. 
Ben inanıyorum ki, gecikme zammına da 
gecikme zammı getirildiğine göre idare 
"Kardeşim, kanun diğer vergi borçlarına" 
demiş. Senin gecikme zammın vergi bor
cun değil ki ben onun için senin bu ala
cağını gecikme zammından mahsup 
etmeyeceğim" diyecek. Mahsup etmiyo
rum deyince ne yapacak? Vatandaşın pa
rası Maliyenin yanında faizsiz kalacak; 
ama Maliye gidecek o vatandaştan gecik
me zammına yeniden gecikme zammı ta
hakkuk etmek suretiyle tahsilat yoluna gi
decek. Böyle ihtilaflar çok oluyor uygula
mada. Bir bakıyorsunuz mükellef bir yargı 
merciine geliyor hak ediyor. Tabiî, insan 

olduğumuza göre; yani bütün yargı mer
cilerinde görev yapan insanların olayları 
aynı noktada, aynı görüş zaviyesinde ve 
aynı sonuca ulaşacak biçimde yorumlama
ları mümkün değildir. Herkes kendi hu
kuk mantığı içinde olayı yorumlayacağı 
için, bir bakıyorsunuz aynı konuda aynı 
davada mükellefin birisi kazanıyor, birisi 
kaybediyor. Bu gayet doğal. Bunu yargı 
mercilerinde çalışan insanlar da bilir. 
Çünkü, bu, kararı verecek hâkimin yo
rumlama tarzına bağlı. 

BAŞKAN.— Sayın Genç, süreniz 
doldu, lütfen... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, tamam Sayın Başkan. 

Biz kanunları yaparken memlekette
ki gerçekleri de hesaba katmak zorunda
yız. Yargı mercilerinin bu konudaki içti
hatlarını hesaba katmak zorundayız. Bu 
hususta hiçbir araştırma yapmadan kânun 
getirirsek, maalesef uygulamaları çok fark
lı oluyor. Bunda da kaybeden vatandaş 
oluyor, bunda kaybeden arkası olmayan 
insan oluyor, torpili olmayan kişi oluyor. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — 
Hep aynı şeyleri söylüyorsun. Bunları hep 
dinledik. 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Ne 
dedin?... 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın 
efendim. 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Ne 
diyor?... 

İLHAN A K Ü Z Ü M (Kars) — Kötü 
bir şey demedik. 

BAŞKAN — Ben anlamadım. 
A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — 

Bunları hep dinledik. 
K A M E R GENÇ (Dev?mla) — Ko

nuşmalarımın yanlışlığı veya doğruluğu
nun sorunu bana ait efendim. 

İLHAN A K Ü Z Ü M (Kars) — Kötü 
bir şey demedik. 
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BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın 
lütfen, Sayın Aküzüm. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, tahammül edemtyorlarsa benim ko
nuşmalarıma, lütfetsinler, bir çay, kahve 
içsinler. 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz 
doldu. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkan gruplar adına konuşmalardan 
sonra kişisel olarak da söz alacağım. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
DYP Grubu adına, Sayın Korkmaz; 

buyurun. 
DYP GRUBU ADINA MEHMET 

KORKMAZ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; bu kanun tasarısı
nın 19 uncu maddesi ile 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununa geçici 33 üncü madde 
eklenmektedir. Gelir Vergisi Kanununa 
eklenen bu madde ile 1989 yılı ocak ve şu
bat aylarında ödenecek geçici vergi ile 
1988 ve önceki yıllara ait olan dahili tev-
kifatın mahsubu düzenlenmektedir. 

Söz konusu tasarı ile, dahilî tevkifat 
esasının kaldırılarak yerine getirilen geçi
ci verginin (peşin verginin) uygulanması
na 1989 yılı mart ayında başlanılacağın
dan, 1989 yılı ocak ve şubat aylarında öde
necek geçici verginin esaslan bu maddeyle 
belirlenmektedir. Buna göre, gerçek usul
de Gelir Vergisine tabi ticarf kazanç sa
hipleri ile serbest meslek erbabının, 1987 
yılı gelirlerine ilişkin olarak verdikleri yıl
lık beyanname üzerinden, hayat standar
dı esasına göre yapılan tarhiyatlarda ise, 
bu esasa göre hesaplanan yıllık Gelir Ver
gisinin ticarî ve meslekî kazanca isabet 
eden kısmının 1/12'si, 1989 yılı ocak ve şu
bat aylarının her birine ilişkin geçici ver
gi tutarı olarak kabul edilmekte ve bu tu
tar ise, ocak ve şubat aylarında verilecek 
olan Katma Değer Vergisi beyannamesi ile 
birlikte beyan edilip, aynı süre içinde de 

iki eşit taksitte ödenmesini öngörmektedir. 
Sayın Milletvekilleri, söz konusu ka

nun tasarısının 19 uncu maddesi ile geti
rilen geçici 33 üncü maddesi ile ayrıca 
ikinci sınıf tacirlerin kullanmak üzere ilk 
kez ödeme kaydedici cihaz satın alanların, 
bu cihazları satın aldıkları tarihten başla
mak ve bir defa uygulanmak üzere on iki 
ay süre ile geçici vergi taksitlerini ödeme
meleri esası getirilmektedir. 

Müzakereler sonucu kabul edilen 18 
inci maddeyle 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununa eklenen geçici 32 inci madde ve 
şu anda müzakeresi yapılan geçici 33 ün
cü maddeler bir bütün olarak değerlendi
rildiğinde, hayat standardı temel göster
ge ve diğer göstergelerinin on yıllık bir dö
nemde dört kat artırılmak suretiyle uygu
lanacağı hükmü, son derece ağır bir hü
kümdür. Bu, yüzde 400 artış demektir. Bir 
anlamda, gelecek dönemlerde yıllık enf
lasyonun yüzde 40-50 dolaylarında ger
çekleşeceği varsayımına dayanmaktadır. 
Bu, temelde tehlikeli bir varsayım ve bek
lentidir. 

Ayrıca, en önemli hususlardan biri
sinin de uygulamanın 1 Ocak 1988 tari
hinden başlatılması, yasaların geriye işle
tilerek hukukun temel prensipleriyle bir 
çelişki yaratacaktır. Göstergeleri on katı
na kadar artırma, yarısına kadar indirme 
yetkisinin Bakanlar Kuruluna verilmesi, 
hayat standardı kriterinde istikrarsızlık 
unsuru olacaktır. Önce dört kat, sonra on 
kat artış, bir anlamda kırk kat artış de
mektir. Bu uygulama, ödeme bakımından 
fert ve işletmeleri imkânsız bir duruma ge
tirebilecektir. Bu nedenlerle, hayat stan
dardı temel gösterge ve diğer göstergeler-
deki artışların, halen yürürlükte olan sis
tem içinde yürütülmesi ve makul katsayı
larla yetinilmesi, gerek vergi geliri sağla
mak ve gerekse mükellefi aşırı ölçüde yıl-
dırmamak bakımından tercih edilmelidir. 
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Sayın milletvekilleri, görüşülmekte 
olan Vergi Kanunları Paketi Tasarısı ile 
vergide adaleti sağlayıcı bir esas getirile
memektedir. Aksine, vergi veren fert ve 
kurumların vergi yükü ağırlaştırılmakta-
dır. Fertlerin tasarruf, kurumların ise oto-
finansman ve yatırım eğilimlerini ve im
kânlarını sınırlandırmaktadır. 

Neticede, tüketiciye yansıyacak ma
liyet artışları ve enflasyonu hızlandıracak 
sonuçlar yaratacaktır. Hayat standardı ve 
diğer temel göstergelerle, vergi cezalarının 
aşırı ölçüde artırılması, mükellefler için 
özellikle küçük işletmeler ve serbest mes
lek sahipleri için çok büyük yükler geti
rilmektedir. 

Günümüzde, vergi ile ilgili kanun ta
sarıları, genellikle, bakanlık kuruluşların
da, yetkili mercilerde, ilgili kuruluşlarda 
uygulayıcılar nezdinde yeterince tartışıla-
mamaktadır ve maalesef, Yüce Mecliste
ki müzakerelerde de muhalefetin görüşleri 
ve talepleri dikkate alınmaksızın, iktida
rın sayısal çoğunluğu ile, aceleye getirile
rek kanunlaşmakta ve uygulamaya konul
maktadır. 

Bunun sonucu olarak da, uygulama 
safhasında büyük sakıncalar ortaya çık
makta ve beklenen olumlu sonuçlar alına
mamaktadır. Bu nedenle, sonuçta tekrar 
kanunları değiştirmek, tebliğlerle yorum
lara gitmek zorunluluğu doğmaktadır. 
Birkaç yıldan beri uygulanan dahili tev-
kifat usulü, bunun son örneklerinden sa
dece birisidir ve bu tasan ile de dahili tev-
kifat usulünden vazgeçilerek, geçici vergi 
uygulamasına gidilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bu tasarı ile 
getirilen geçici vergi uygulaması da aynı 
olumsuz sonuçları getirecektir. Çünkü, öğ
retici ve eğitici bir denetimin olmadığı, 
muhasebe mesleğinin denetim altına alın
madığı, vergi kayıplarının yüksek olduğu, 
aşırı enflasyonun ve pahalı finansmanın 
darboğazlar yarattığı, vergi ziyama mey-
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dan vermenin, kişiye ekonomik avantaj 
sağladığı bir ülkede, dürüst vergi veren 
fert ve kuruluşların, geçici vergi ile yeni
den aşırı şekilde zorlanması, iyi niyetli 
olanların da beyan edecekleri vergi mat
rahlarını, geçici vergi nedeniyle, düşük 
gösterme eğilimine girmeleri muhtemel
dir. 

Tasarının 15 inci maddesi olan geçi
ci vergi ve 18 inci maddesiyle hayat stan
dardı gösterge rakamlarının artırılması, 
değerli ANAP milletvekillerinin oylarıy
la, her ne kadar kabul edilmiş ise de, va
kit geçmiş değildir. Tasarının tümünün oy
lanması imkânı henüz geçmemiştir. 

Değerli milletvekilleri, bundan son
raki maddelerin görüşülmesinde ve tümü 
üzerinde yapılacak oylamada, mükellef le
hine karar verileceği doğrultusunda hare
ket edileceğini sizlerden diliyor, hepinize 
saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Korkmaz. 

MUSTAFA K U L (Erzincan) — Şah
sım adına söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kul. 
Süreniz beş dakikadır efendim. 
MUSTAFA K U L (Erzincan) — Te

şekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekil

leri; 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 
Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı 
Kurumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı 
Katma Değer Vergisi Kanunu, 6183 Sa
yılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun, 197 sayılı Motorlu Ta
şıtlar Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga 
Vergisi Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar Ka
nununda Değişiklikler Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısının 19 uncu maddesi 
üzerinde söz almış bulunuyorum. Bu ve
sileyle hepinizi saygı ile selamlıyorum. 

Saygıdeğer milletvekilleri, bu madde 
ile, Gelir Vergisi Kanununa geçici 33 ün
cü madde eklenmektedir. Gelir Vergisi 
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Kanununa eklenen bu madde ile 1989 yı
lı ocak ve şubat aylarında ödenecek geçici 
vergi ile, 1988 ve daha önceki yıllara ait 
olan dahili tevkifat mahsubu düzenleme
sini getirmektedir. 

Yijne bu tasarı ile, dahili tevkifat esa
sının kaldırılarak, yerine getirilen geçici 
verginin uygulanmasına 1989 yılı mart 
ayında başlanacağından, 1989 yılı ocak ve 
şubat aylarında ödenecek geçici verginin 
esaslan bu madde ile belirlenmektedir. 
Buna göre, gerçek usulde Gelir Vergisine 
tabi ticarî kazanç sahipleriyle serbest mes
lek erbabının 1987 yılı gelirlerine ilişkin 
olarak verdikleri yıllık beyanname üzerin
den hesaplanan Gelir Vergisinin, ticarî ve 
meslekî kazanca isabet eden kısmının 
1/12'si, 1989 yılı ocak ve şubat aylarının 
her birine ilişkin geçici vergi tutarı olarak 
kabul edilmekte, bu tutar ise, ocak ve şu
bat aylarında verilen katma değer vergisi 
beyannamesiyle birlikte beyan edilecek ve 
aynı süre içinde iki eşit taksitte ödeneceği 
hükmü getirilmektedir. 

Yine, ikinci sınıf tacirlerden, kullan
mak üzere ilk kez ödeme kaydedici cihaz 
alanların, bu cihazları satın aldıkları ta
rihten başlamak ve bir defaya mahsus uy
gulanmak üzere 12 ay süre ile geçici vergi 
taksitlerinin ödenmeleri esası getirilmek
te olup "Geçici verginin ödenmeyeceği ay
lara ait taksit tutarları terkin edilecektir" 
denilmektedir ve "Terkin olunan bu tu
tarın hiçbir şekilde herhangi bir vergi bor
cuna mahsup edilemeyeceği" hükmü de 
getirilmektedir. 

Ayrıca, 1988 ve önceki yıllara ait olup 
mahsubu yapılmayan dahili tevkifat tuta
rı, öncelikle 1988 yılına ilişkin olarak ve
rilecek yıllık beyanname üzerinden hesap
lanan gelir vergisinden mahsup edilmesi; 
ancak, mahsup edilemeyen bir tutann kal
ması halinde de, bu tutarın 1989 yılı geçi
ci vergisine, artan kısmının ise diğer ver
gi borçlarına mahsup edilmesi öngörül

mektedir. Bu mahsuplara rağmen kalan 
dahili tevkifat tutarı var ise, bunların da 
yine mükelleflerin 1989 yılı sonuna kadar 
müracaat etmeleri kaydıyla kendilerine ia
de edilmesi düşünülmüştür. 

Sayın milletvekilleri, bu şekilde geti
rilen maddeyle, vergi mükelleflerinden ka
zanmadıkları gelirin vergisini istemiş olu
yoruz. Biraz önceki konuşmamda da söy
lemiştim, gelir vergisi, adı üstünde, bir 
mükellefin elde ettiği geliri üzerinden alı
nan vergidir; ama biz, vatandaş, mükel
lef, vergi yükümlüsü, henüz kazanmadan, 
"Sen, önümüzdeki yıl şu kadar para ka
zanabilirsin, kazanırsın" diye tahminde 
bulunarak, kazanmadığı parasından ver
gi almaya çalışıyoruz. 

Bu olay daha önceleri de denenmiş
ti. İlk önceleri "peşin vergi" adıyla, da
ha sonra "dahili tevkifat" olarak çıkmış, 
şimdi de, "geçici vergi" adıyla uygulama
ya getirilmek istenilmektedir. 

Aslında, devletin bütçesine daha çok 
vergi girmesi amacıyla çıkarılmışsa da, ba
na göre verginin devlet bütçesine daha az 
girmesine; yani, vergi gelirlerimizin azal
masına sebep olacaktır. Çünkü, daha ön
ceki uygulamalarda gördük ki, l'den çok 
ortağı olan işletmelerde ortak sayısı azal
tılmaktadır. Özellikle, aile içinde kurul
muş olan adi ortaklık şeklinde veya diğer 
ticarî şirketlerde olsun, bu peşin vergi ve
ya hayat standardından dolayı ortak sayı
sı azaltılmakta, önce 4-5 ortaklı olan şir
ketler veya adi ortaklıkların ortak sayısını 
azaltıp 1 mükellefe düşürülmekte, haliy
le, 1 mükellefin ödeyeceği vergi ile l'den 
fazla mükellefin ödeyeceği vergi farklı ol
duğundan, vergi gelirlerimizde önemli bir 
azalma olacağını zannediyoruz. 

Vergi mükellefi vatandaş, hem geçti
ğimiz yılda kazandığı paranın vergisini 
hem de önümüzdeki yıl kazanacağı geli
rin vergisini birlikte ödeyecek ki, bu da çift 
Vergilendirmeye benzemektedir. 
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Yine, 1989 yılının Ocak ve Şubat ay
ları için, 1987 yılı gelirinin 1/12'si ölçü ola
rak almıyor; bunu nasıl garanti edebiliriz? 
1987 yılında bugünkü durumundan daha 
iyi olduğunu düşünemeyiz mi? 

O zaman, Türkiye'nin ekonomik du
rumu bugünkünden çok daha iyi idi, oy
sa gün be gün daha kötüye gidiyoruz. 
Banka faizleri yükseldi; artık, hiçbir tüc
carın ve esnafın kendi yağıyla kavrulma
sını düşünmek mümkün değil. Herkes 
bankadan kredi alıp kullanırken ve kredi 
faizleri de yüzde 100'e ulaşmışken, bu mü
kelleflerimizin 1987 yılı içerisinde yapmış 
olduğu kârları, 1989 yılında da yapacağı
na hangimiz garanti verebiliriz? 

BAŞKAN — Sayın Kul, süreniz dol
muştur. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Bi
tiriyorum Sayın Başkanım. 

Yine, "Daha önce dahilî tevkifat ola
rak alınan vergilerden, mükelleflerin ver
gi dairesinden alacağı olan paraların 1989 
yılındaki vergilerinden düşürülmesi, bu 
artan kısmın hem peşin vergilerden düşü
rülmesi, hem başka vergi borçlarından dü
şürülmesi, eğer gene artan olursa -ki, onu 
da mükellef kendisi dilekçe verirse, ken
disi istekte bulunursa- iade edilmesi'' söy
len ilmektedir. 

Halbuki, eskiden beri söylenen bir laf 
var; "devlet alacağına şahin, vereceğine 
serçedir" denir. Demek ki, bu olay hâlâ 
geçerliğini koruyor. Vatandaştan devletin 
5 kuruş alacağı olsa onun için 15 kuruş 
harcayıp alıyor ama, devletin vatandaşa 
bir borcu olduğu zaman bunu kendi iste
ğiyle, kendi rızasıyla vermiyor; mutlaka 
vatandaşın, bunu, kendisinden istemesi 
gerekiyor. Eğer devletten vatandaşın ala
cağı varsa, devletten bunu mutlaka iste
mesine gerek yok; devlet ciddî bir organi
zasyondur, devletin ciddiyetini muhafaza 

edebilmesi ve vatandaş üzerinde de bunu 
ispatlayabilmesi için, vatandaşın devletten 
alacağı varsa, vatandaşın bunu istemesi
ne gerek yok, kendisini çağırması lazım ve 
"senin benden bu kadar alacağın var" di
yerek onu ödemesi lazım. 

Bu duygularla, hepinizi saygı ile se
lamlar, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Kul. 

Maddeyle ilgili verilmiş önergeler 
vardır... 

KAMER GENÇ (Tunceli) -^ Sayın 
Başkan, deminki konuşmam eksik kaldı, 
konuşmamı, tamamlamak için kişisel ola
rak da söz istemiştim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, şimdi okurken fark ettim, mad
de hakikaten çok hatalı yazılmış. 

Bakın ne diyor: "1989 yılı ocak ve şu
bat aylarına ilişkin geçici vergi tutarı, ger
çek usulde gelir vergisine tabi ticarî kazanç 
sahipleriyle serbest meslek erbabının 1987 
yılı gelirleriyle ilgili olarak verdikleri yıl
lık beyanname üzerinden hesaplanan (ha
yat standardı esasına göre tarhiyat yapıl
ması halinde de bu tarhiyat esas alınır) ge
lir vergisinin, ticarî ve meslekî kazanca isa
bet eden kısmının 2/12'sidir" 

Şimdi 1987 yılıyla ilgili olarak 1988 
yılında verilmiş beyanname üzerinden in
celeme yapılmış ve bir matrah farkı bu
lunmuş, kesinleşmiş ve uzlaşılmış. O za
man geçici hesaplanmasında bu nazara 
alınmayacak mı? O nazara alınmazsa o 
zaman burada şu mantık çıkıyor; o za
man, önceden mükellefler üzerinde hesap
lanarak alman geçici vergi, daha sonra 
mükelleflerin hesapları incelenerek ikma-
len veya resen bir tarhiyat yapıldığı tak
dirde, salınmaz. Yani, o mantığı esas al
dığınız zaman, geçmiş senelere salamaz-
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siniz. O zaman da, bir mükellefin geçici 
vergiyi süresinde ödememekten dolayı 
Hazinenin vergi zıyaı var; onu ne yapa
caksınız? 

Bir mükellef 10 milyon lira kazanç 
beyan etmiş, onun üzerinden hem vergi, 
hem geçici vergi ödemiş. Sonra, siz bunun 
hesaplarını 5 yıl içinde inceliyorsunuz ve 
diyelim ki 10 milyon lira da matrah farkı 
buldunuz. Kanunun bu yazılış tarzına gö
re, yalnız bu mükellef adına, o yılla ilgili 
olarak esas vergi alacaksınız, geçici vergi 
almayacaksınız. Sizin mantığınız bu ise 
ben birşey demiyorum. 

1987 yılını baz aldınız ve 1987 ka
zançları 88 yılının mart ayında beyan edil
di, ama 88'de bunlarla ilgili inceleme de 
yapıldı. Diyor ki, "eğer hayat standardı 
esasına göre yapılmışsa..." Peki, hayat 
standardı esasına göre mükellef beyanna
me vermiş; ama, inceleme yapıldı, mat
rah artırıldı, kesinleşti. Bu konuda Mali-
ye'de çok dosya var. Ona ne yapacaksınız? 
Ondan da geçici almayacağız. O zaman 
hiçbir surette, geçmiş yıllarla ilgili olarak, 
yapılan vergi incelemelerinde bulunan 
matrah farkına isabet eden geçici vergiyi 
de almamak lazım. O zaman, hem kaçak
çılıkla ilgili cezalı geçici vergi alınacak hem 
de ödenmeyen ve eksik ödenen aylarla il
gili gecikme zammı alınacak; ama, Bakan
lık 87 yılı ile ilgili olarak 89 yılının ocak 
ve şubat ayı için bu sistemden dönmüşse 
bilemem. Ben olaya açıklık getirilmesi yö
nünden burada bunu konuşuyorum. Ya-
rın yargı mercilerinde bu nedenle birta
kım ek tarhiyatlar yapılır, hem mükellef 
hem de idare boşuna uğraşmasın; ama, 
Maliye Bakanlığı buna cevap versin on
dan sonra bu iş burada hallolsun. 

ikinci konu şu: Maddenin son fıkra
sında şöyle bir hüküm var; 1989 yılma ka
dar mahsup edilmeyen 1988 tarihinden 
önceki dahilî tevkifat vergileri, mükellefin 
yazılı talep etmesi halinde 1989'un sonu

na kadar kendisine iade edilir diyor. Ben
ce vatandaşa karşı formaliteci olmamak la-
zım. 1988'den önceki dahilî tevkifatm ya
sal olarak mahsup süresi, bu kanunla ge
tirilen sisteme göre, 1989'un aşağı yukan 
aralık ayının 20'sidir. Eğer, ayın 20'sinde 
mahsup etmemişse, "10 gün içinde yazılı 
talep etmediği takdirde hakkı kaybolur" 
diyorsunuz. Bu da bence mantıkî olma
yan bir durum. Bana göre, Maliyenin 
doğrudan doğruya mükellefe terkin edip 
iade etmesi lazımdır. Yani, kendisine teb
ligat yaparak, "Arkadaş, 1989, 1988 ve da
ha önceki yıllara ait dahilî tevkifattan şu 
kadar alacağın var. Bunu şu alacaklarına 
mahsup ettik de fazlası arttı, gelip bunu 
alın" demesi lazımdır. Mükellefin para
sının üzerine böyle haksız olarak yatmak, 
bence, ciddî bir idareyle bağdaştıralamaz. 

Kişisel olarak yaptığım bu konuşma
da, üzerinde durduğum bu iki nokta, ben
ce, uygulamada hem mükellef, hem de 
idare bakımından çok önemli bir konudur; 
bunları vurgulamak istedim. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efen

dim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇIN 
(Bursa) — Sayın Başkan, müsaade eder
seniz yerimden çok kısa bir açıklama yap
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇIN 
(Bursa) — Efendim, bu madde şu geçiş 
döneminde iki aylık bir süre için kolay ve 
basit bir uygulama getirsin diye kaleme 
alınmış bir maddedir. Pek tabiî ki, eğer, 
beyan etmiş olmasına rağmen, bu arada 
bir inceleme yapılmış da, matrah farkı bu
lunmuş ve beyan ettiği değerin üstünde bir 
gelir beyan etmesi gerekmiş ve bu kesin-
leşmişse, zaten kesinleşen miktar üzerin
den 2/12'sinin hesap edileceği muhakkak-
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tır; ama eğer kesinleşmemiş ve bir incele
me var, devam ediyorsa, o zaman, beyan 
ettiği rakam üzerinden alınır. Fakat, da
ha sonra inceleme kesinleşirse, kesinleşti
ği rakam kadar fark, ayrıca tabiî ki mü
kelleften istenir. Burada, bir atlama, bir 
unutma filan yoktur. Madde gayet açık
tır. O bakımdan, sayın konuşmacının di
le getirdiği hususlar, varit değildir. 

Arz etmek istiyorum efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Başkan, o zaman, maddeyi o şekilde ka
leme almasınlar. Hepimiz okuma yazma 
biliyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

Maddeyle ilgili verilmiş önergeler 
var, önergeleri geliş sırasına göre okutu
yorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısı
nın Çerçeve 19 uncu Maddesi ile Gelir 
Vergisi Kanununa eklenen Geçici 33 ün
cü Maddenin (a) fıkrasının birinci parag
rafının sonuca ve (b) fıkrasına sırasıyla 
aşağıdaki hükümlerin eklenmesi ve mad
deye aşağıdaki (d) fıkrasının ilave edilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Abdulkadir Aksu 
Diyarbakır 

Ömer Okan Çağlar 
Aydın 

Mustafa D inek 
Konya 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

Ali Babaoğlu 
Nevşehir 

Sait Ekinci 
Burdur 

Erkan Kemaloğlu 
Muş 

ibrahim Cebi 
Trabzon 
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"1988 yılı içinde işe başlayan mükel
leflerin, 1989 yılı Ocak ve Şubat aylarına 
ilişkin Geçici Vergi tutarı, 1987 yılı gelir
leri için uygulanan ve mükellefin durumu
na uyan hayat standardı temel gösterge tu
tarı dikkate alınarak yukarıdaki esaslara 
göre hesaplanır. 

5.11.1988 tarihinden itibaren ilk defa 
ödeme kaydedici cihaz satın alan ikinci sı
nıf tacirlerden, ödeme kaydedici cihazı 
1988 Kasım ayında satın alanlar 11 ay sü
reyle, 1988 Aralık ayında satın alanlar ise 
12 ay süreyle, 1.1.1989 tarihinden itibaren 
Geçici Vergi ödemezler. 

' £d) Gelir Vergisi Kanununun 94 ün
cü Maddesinin (A) fıkrasına eklenen 15 
numaralı bent hükmü, mükelleflerin 1988 
yılına ait olup 1989 yılında beyanı gere
ken matrahlarının tespitinde indirilecek 
gelirler hakkında da uygulanır." 

Gerekçe: 

1. Geçici Maddenin (a) fıkrasının bi
rinci bendine önerge ile eklenen hüküm
le, 1988 yılı içinde işe başlayan mükellef
lerin 1989 Ocak ve Şubat aylarına ilişkin 
geçici vergilerinin, 1987 yılı gelirleri için 
uygulanan ve mükellefin durumuna uyan 
hayat standardı temel gösterge tutarı üze
rinden hesaplanan gelir vergisini»* 2/12'si 
olması öngörülmektedir. Bu tutar, diğer 
mükelleflerde olduğu gibi, ocak ve şubat 
aylarında Katma Değer Vergisiyle birlik
te beyan edilerek aynı süre içinde iki eşit 
taksitte ödenecektir. 

2. 3482 sayılı Kanunun 1 inci mad
desiyle değişik 3100 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesinin ikinci fıkrasıyla 5.İl.1988 ta
rihinden itibaren ilk defa ödeme kaydedi
ci cihaz satın alan ikinci sınıf tacirlerin 12 
ay süreyle dahilî tevfıkat ödemeleri esası 
getirilmiştir. Ancak, bu tasarıyla 1.1.1989 
tarihinden itibaren dahilî tevkifat esasının 
kaldırılması ve yerine geçici vergi esasının 
getirilmesi öngörülmektedir. 
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Geçici 33 üncü maddenin (b) fıkra
sına önergeyle eklenen hüküm ile 3482 sa
yılı Kanunla değişik 3100 sayılı Kanunun 
7 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmün
den yararlanmak suretiyle dahilî tevkifat 
ödemeyen ikinci sınıf tacirlerin bu hakla
rının devamı sağlanmakta ve bu suretle 
dahilî tevkifat ödememelerine ilişkin 12 
aylık sürenin kalan kısmı için de geçici 
vergi ödememeleri esası getirilmektedir. 

Buna göre, 1988 Kasım ayında ilk de
fa ödeme kaydedici cihaz satın alan ikinci 
sınıf tacirler 1988 Aralık ayında dahilî tev
kifat, 1.1.1989 tarihinden itibaren de 11 ay 
süreyle geçici vergi ödemeyeceklerdir. 1988 
Aralık ayında ödeme kaydedici cihaz sa
tın alanlar ise 1.1.1989 tarihinden itibaren 
12 ay süre ile geçici vergi ödemeyecekler
dir. 

3. Geçici maddeye eklenen (D) fık
rasıyla da Gelir Vergisi Kanununun 94 
üncü maddesinin (A) fıkrasına eklenen 15 
numaralı bent hükmünün, mükelleflerin 
1988 yılı gelirleri hakkında da uygulana
cağı belirtilmektedir. Aslında, anılan fık
rada belirtilen gelir, 1988 yılı içinde elde 
edilmiş olmakla beraber tevkifat yapma 
zorunluluğu 1989 yılında ortaya çıkmak
tadır. Bu düzenlemeyle uygulamada orta
ya çıkabilecek tereddütler giderilmiş ol
maktadır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu
yorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 Sıra sayılı; 213 
sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanunu, 5422 sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanunu, 3065 sayılı Katma De-
£er Vergisi Kanunu, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka
nun, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 
Kanunu, 488 sayılı Dar~ga Vergisi Kanu
nu ve 492 sayılı Harçlar Kanununda De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa

rısının 19 uncu maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Madde 19. — 193 sayılı Gelir Vergi
si Kanununa aşağıdaki geçici 33 üncü 
madde eklenmiştir. 

"Geçici Madde 33. — a) 1989 yılı 
Ocak ve Şubat aylarına ilişkin geçici ver
gi tutarı, gerçek usulde gelir vergisine ta
bi ticarî kazanç sahipleriyle serbest mes
lek erbabının 1987 yılı gelirleriyle ilgili ola
rak verdikleri yıllık beyanname üzerinden 
hesaplanan (hayat standardı esasına göre 
tarhiyat yapılması halinde, bu tarhiyat 
esas alınır) gelir vergisinin, ticarî • mes
lekî kazanca isabet eden kısmın 1/12'sidir. 
Bu tutar, ocak ve şubat aylarında katma 
değer vergisi beyannamesiyle birlikte be
yan edilecek aynı süre içinde iki eşit tak
sitte ödenir. 

b) Ödeme kaydedici cihaz alan ikin
ci sınıf tacirler, ilk defa satın aldıkları ci
hazlar nedeniyle ve bir defaya mahsus ol
mak üzere, bu cihazları aldıkları tarihi ta
kip eden aydan başlamak üzere 12 aya iliş
kin geçici vergi taksitlerini ödemezler. Ge
çici verginin bu aylara isabet eden tutarı 
vergi dairesince terkin edilir.-

c) 1988 ve önceki yıllara ait olup 
mahsubu yapılmayan dahilî tevkifat tuta
rı, 1988 yılı gelirlerinin beyan edildiği yıl
lık gelir vergisi beyannamesi üzerinden he
saplanan gelir vergisinden mahsup edilir. 
Mahsup edilmeyen tutar 1989 yılına iliş
kin olarak ödenecek geçici vergiye, artan 
kısmı diğer vergi borçlarına mahsup edi
lir. Bu mahsuplara rağmen kalan dahilî 
tevkifat tutarı, mükellefin 1989 yılı sonu
na kadar yazılı olarak talep etmesi halin
de, kendisine ret ve iade edilir. 

"V&şar Topçu 
Sinop 

Ertekin Durutürk 
İsparta 
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Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Ali Eser 
Samsun 

Vefa Tanır 
Konya 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu
yorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı; 213 
sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 sayılı Ge
lir 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
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısının 19 uncu maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla 
Madde 19. — 193 sayılı Gelir Vergi

si Kanununa aşağıdaki geçici 33 i' :ü 
madde eklenmiştir. 

Geçici Madde 33. — a) 1989 yılı 
Ocak ve Şubat aylarına ilişkin geçici ver
gi tutarı, gerçek usulde gelir vergisine ta
bi ticarî kazanç sahipleri ile serbest mes
lek erbabının 1987 yılı gelirleriyle ilgili ola
rak verdikleri yıllık beyanname üzerinden 
hesaplanan (hayat standardı esasına göre 
tarhiyat yapılması halinde, Ku tarhiyat 
esas alınır) gelir vergisinin ticarî ve mes
lekî kazanca isabet eden kısmının 
2/12'sidir. Bu tutar, Ocak ve Şubat ayla
rında Katma Değer Vergisi beyannamesi 
ile birlikte beyan edilerek aynı süre için
de iki eşit taKsitte ödenir. 

1988 yılı Aralık ayma ilişkin olarak 
1989 yılı Ocak ayında verilmesi gereken 
Katma Değer Vergisi beyannamelerinde 

bu aya ait dahili tevkifat beyan edilmez ve 
ödenmez. 

b) Ödeme kaydedici cihaz alan ikin
ci sınıf tacirler, ilk defa satın aldıkları ci
hazlar nedeniyle ve bir defaya mahsus ol
mak üzere bu cihazları aldıkları cihazlar 
nedeniyle ve bir defaya mahsus olmak üze
re, bu cihazları aldıkları tarihi takip eden 
aydan başlamak üzere 12 aya ilişkin geçi
ci vergi taksitlerini ödemezler. Geçici ver
ginin bu aylara isabet eden tutarı vergi da
iresince terkin edilir. 

c) 1988 ve önceki aylara ait olup mah
subu yapılamayan dahilî tevkifat tutarı, 
1988 yılı gelirlerinin beyan edildiği, yıllık 
Gelir Vergisi beyannamesi üzerinden he
saplanan Gelir Vergisinden mahsup edi
lir. Mahsup edilmeyen tutar 1989 yılına 
ilişkin olarak ödenecek geçici vergiye, ar
tan kısmı diğer vergi borçlarına mahsup 
edilir. Bu mahsuplara rağmen kalan da
hilî tevkifat tutarı, mükellefin 1989 yılı so
nuna kadar yazılı olarak talep edilmesi ha
linde, kendisine ret ve iade edilir. 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Vefa Tanır 
Konya 

Ali Eser 
Samsun' 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

BAŞKAN — Şimdi, önergeleri aykı
rılık sırasına göre okutup, işleme koyaca
ğım: 

Sayın Topçu ve arkadaşlarının öner
gesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı ka
nun tasarısının 19 uncu maddesinin aşa-
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ğıdaki yekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Madde 19. — 193 sayılı Gelir Vergi

si Kanununa aşağıdaki geçici 33 üncü 
madde eklenmiştir. 

"Geçici Madde 33. — a) 1989 yılı 
Ocak ve Şubat aylarına ilişkin geçici ver
gi tutarı, gerçek usulde Gelir Vergisine ta
bi ticarî kazanç sahipleri ile serbest mes
lek erbabının 1987 yılı gelirleri ile ilgili ola
rak verdikleri yıllık beyanname üzerinden 
hesaplanan (hayat standardı esasına göre 
tarhiyat yapılması halinde, bu tarhiyat 
esas alınır) Gelir Vergisinin, ticarî ve mes
lekî kazanca isabet eden kısmın 1/12'sidir. 
Bu tutar, Ocak ve Şubat aylarında Katma 
Değer Vergisi beyannamesi ile birlikte be
yan edilerek aynı süre içinde iki eşit tak
sitte ödenir. 

b) Ödeme kaydedici cihaz olan ikin
ci sınıf tacirler, ilk defa satın aldıkları ci
hazlar nedeniyle ve bir defaya mahsus ol
mak üzere, bu cihazlan aldıkları tarihi ta
kip eden aydan başlamak üzere 12 aya iliş
kin geçici vergi taksitlerini ödemezler. Ge
çici verginin bu aylara isabet eden tutarı 
vergi dairesince terkin edilir. 

c) 1988 ve önceki yıllara ait olup 
mahsubu yapılmayan dahilî tevkifat tuta
rı, 1988 yılı gelirlerinin beyan edildiği yıl
lık Gelir Vergisi beyannamesi üzerinden 
hesaplanan Gelir Vergisinden mahsup edi
lir. Mahsup edilmeyen tutar 1989 yılma 
ilişkin olarak ödenecek geçici vergiye, ar
tan kısmı diğer vergi borçlarına mahsup 
edilir. Bu mahsuplara rağmen kalan da
hilî tevkifat tutarı, mükellefin 1989 yılı so
nuna kadar yazılı olarak talep etmesi ha
linde, kendisine ret ve iade edilir." 

Yaşar Topçu 
Sinop 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Efendim, Hükümet ve 

Komisyon önergeye, katılmıyor mu? 

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

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Hükümet katılmıyor efendim. 

BAŞKAN — Önerge sahibi Sayın 
Topçu; buyurun. 

Süreniz 5 dakika Sayın Topçu. 
YAŞAR T O P Ç U (Sinop) — Hayır, 

sadece bir dakika Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; biz 

bu önergeyi burada bir şeyi ispatlamak 
için verdik. Burada verilen önergeler, ve
ren kişilerin bağlı bulunduktan partiye gö
re, ne Komisyon tarafından, ne Hükümet 
tarafından, ne de başkaları tarafından in-
celenmeksizin, araştmlmaksızın ve üzerin
de durulmaksızın, ' 'Acaba ne diyor; doğ
ru bir şey mi, eğri bir şey m i ? " demeden 
ve demin söylediğim gibi, "ileride, geç sa
atlerde ne yapacaksınız, nasıl takip ede
ceksiniz?" sorusunun çok güzel bir ceva
bı olarak verilmiştir. 

Önerge, reddedilmesin diye buraya 
geldik; çünkü, konuşmamın sonunda 
önergeyi geri aldığımı söyleyeceğim; şun
dan dolayı: Bu önerge, getirilen madde
nin, tıpatıp, virgülüne kadar aynısıdır. 
(DYP sıralarından alkışlar, ANAP sırala
rından gürültüler) Bakınız, Komisyon 
" k a t ı l m ı y o r u z " dedi. Sayın Bakan 
"katı lmıyoruz" dedi. Kendi getirdikleri 
maddeye katılmayıp, burada reddettire
ceklerdi. Demek ki, herkes burada, geti
rilen önergeleri incelemeden, tabiri caiz
se uyuyarak, sadece altındaki imzaya ba
karak, oradan cevap veriyor. 

Biz, önergeyi, Meclisi bir yanlışlığa 
sevk etmemek için, saygıyla geri çekiyo
ruz. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Topçu; yalnız, biz önergenizi tahkik ettik, 
metindeki 2/12 oranını, siz 1/12 şeklinde 
yazmışsınız. 
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YAŞAR T O P Ç U (Sinop) — Önerge
ye bakın efendim, 2/12 diye yazdık. 

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 
(Bursa)— Efendim, iki defa okundu, 2/12 
yerine 1/12 dendi. Artı, bir cümle eksiktir 
bu metinden. Gayet dikkatle takip edil
mektedir; söyledikleri yanlıştır efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Topçu önergesini geri almıştır. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı Ka
nun Tasarısının 19 uncu maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Madde 19. — 193 sayılı Gelir Vergi

si Kanununa aşağıdaki geçici 33 üncü 
madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 33. — a) 1989 yılı 
Ocak ve Şubat aylarına ilişkin geçici ver
gi tutarı, gerçek usulde gelir vergisine ta
bi ticarî kazanç sahipleri ile serbest mes
lek erbabının 1987 yılı gelirleri ile ilgili ola
rak verdikleri yıllık beyanname üzerinden 
hesaplanan (hayat standardı esasına göre 
tarhiyat yapılması halinde, bu tarhiyat 
esas alınır) gelir vergisinin ticarî ve mes
lekî kazanca isabet eden kısmının 
2/12'sidir. Bu tutar; Ocak ve Şubat ayla
rında katma değer vergisi beyannamesiy-
le birlikte beyan edilerek aynı süre içinde 
iki eşit taksitte ödenir. 

1988 yılı Aralık ayma ilişkin olarak 
1989 yılı Ocak ayında verilmesi gereken 
katma değer vergisi beyannamelerinde bu 
aya ait dahilî tevkifat beyan edilmez ve 
ödenmez. 

b) Ödeme kaydedici cihaz alan ikin
ci sınıf tacirler, ilk defa satın aldıkları ci
hazlar nedeniyle ve bir defaya mahsus ol
mak üzere, bu cihazları aldıkları cihazlar 

nedeniyle ve bir defaya mahsus olmak üze
re, bu cihazları aldıkları tarihi takip eden 
aydan başlamak üzere 12 aya ilişkin geçv 
ci vergi taksitlerini ödemezler. Geçici ver
ginin bu aylara isabet eden tutarı vergi da
iresince terkin edilir. 

c) 1988 ve önceki aylara ait olup mah
subu yapılamayan dahilî tevkifat tutarı, 
1988 yılı gelirlerinin beyan edildiği, yıllık 
gelir vergisi beyannamesi üzerinden he
saplanan gelir vergisinden mahsup edilir. 
Mahsup edilmeyen tutar 1989 yılına iliş
kin olarak ödenecek geçici vergiye, artan 
kısmı diğer vergi borçlarına mahsup edi
lir. Bu mahsuplara rağmen kalan dahili 
tevkifat tutarı mükellefin 1989 yılı sonu
na kadar yazılı olarak.|alep edilmesi ha
linde, kendisine ret ve iade edilir. 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Komisyon katılmıyor 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) — Efendim, zannediyorum okur
ken bir satır iki defa okundu. O n u n dı
şında, ben şahsen metinle pek fazla bir 
fark göremedim. 

Hazırladığımız, kanun metni, komis
yonca da tasvip görmüş bir metindir. Ben 
önergeyi dinledim, fazla bir fark göreme
dim; ancak okuma sırasında bizim duya
madığımız bir farklılık varsa, onu bilemi
yorum. 

Bu açıklamaları ifade ettikten sonra, 
katılmadığımı beyan ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısı
nın Çerçeve 19 uncu maddesiyle Gelir 
Vergisi Kanununa eklenen Geçici 33 ün
cü Maddenin (a) fıkrasının birinci parag
rafının sonuna ve (b) fıkrasına sırasıyla 
aşağıdaki hükümlerin eklenmesini ve 
maddeye aşağıdaki (d) fıkrasının ilave edil
mesini arz ve teklif ederiz. 

"1988 yılı içinde işe başlayan mükel
leflerin 1989 yılı Ocak ve Şubat aylarına 
ilişkin geçici vergi tutarı, 1987 yılı gelirle
ri için uygulanan ve mükellefin durumu
na uyan hayat standardı temel gösterge tu
tan dikkate alınarak yukarıdaki esaslara 
göre hesaplanır." 

"5.11.1988 tarihinden itibaren ilk defa 
ödeme kaydedici cihaz satın alan ikinci sı
nıf tacirlerden, ödeme kaydedici cihazı 
1988 Kasım ayında satın alanlar onbir ay 
süreyle, 1988 Aralık ayında satın alanlar 
ise 12 ay süreyle, 1.1.1989 tarihinden iti
baren geçici vergi ödemezler." 

" d ) Gelir Vergisi Kanunun 94 üncü 
maddesinin (A) fıkrasına eklenen 15 nu
maralı bent hükmü, mükelleflerin 1988 yı
lına ait olup 1989 yılında beyanı gereken 
matrahlarının tespitinde indirilecek gelir
ler hakkında da uygulanır." 

Abdülkadir Aksu 
Diyarbakır 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 

katılıyor mu?... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Komisyon katılamıyor 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) — Hükümet katılıyor. 

BAŞKAN — Önergeyi oylan niza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmiştir. 

Maddeyi, kabul edilen önerge doğ
rultusunda tümüyle oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka

bul ediünt^tir. 
20 nci maddeyi okutuyorum: 

Üçüncü Bölüm 
5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanu

nu ile İlgili Değişiklikler 
M A D D E 20. — 5422 sayılı Kurum

lar Vergisi Kanununun 15 inci maddesi
ne aşağıdaki 10 numaralı bent eklenmiş
tir. 

"10. Vergi Usul Kanunu hükümleri
ne göre ödenen gecikme faizleri." 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Madde hakkında bir önerge vardır, 

okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 Sıra Sayılı; 
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı 
Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Ku
rumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Kat
ma Değer Vergisi Kanunu, 6183 Sayılı 
Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar 
Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Ver
gisi Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısının 20 nci maddesinin tasa
rıdan çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Vefa Tanır 
Konya 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Mura t Sökmenoğlu 
Hatay 
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu önergeye?.. 

P L A N B Ü T Ç E K O M İ S Y O N U 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Komisyon katılmıyor 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) — Hükümet katılmıyor. 

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

20 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

21 nci maddeyi okutuyorum : 

M A D D E 21. — 5422 sayılı Kurum
lar Vergisi Kanununun mükerrer 40 inci 
maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"Geçici vergi 

Mükerrer Madde 40. — Kurumlar 
vergisi mükellefleri, cari vergilendirme dö
neminin kurumlar vergisine mahsup edil
mek üzere, Gelir Vergisi Kanununun mü
kerrer 120 nci maddesinde belirtilen esas
lara göre geçici vergi öderler. Şu kadar ki, 
geçici verginin beyanı hakkında, bu Ka
nun hükümleri uygulanır. 

Kurumlar vergisi mükelleflerinin 
ödeyecekleri geçici vergi tutarı; zarar be
yan eden kurumlar dahil, Gelir Vergisi 
Kanununa göre birinci sınıf tacirler için 
uygulanan ve bir önceki yıl gelirlerinin tes
pitinde esas alınan hayat standardı temel 
gösterge tutarının, kurum ortak sayısı (es-
hamlı komandit şirketlerde komandite or
taklar hariç) ile çarpılması sonucu bulu
nacak tutara isabet eden kurumlar vergi
sinin % 50'sinden az olamaz. Ortak sa
yısının 5'i aşması halinde, asgarî tutarın 
hesabında, ortak sayısı 5 olarak dikkate 
alınır. 

Yeni işe başlayan mükelleflerde, ilk 
kurumlar vergisi beyannamesi verilince
ye kadar geçici vergi aranmaz. 

Bakanlar Kurulu, % 50 olan geçici 
vergi oranını % 100'e kadar artırmaya ve
ya % 25'e kadar indirmeye yetkilidir. 

Geçici vergiye ilişkin usul ve esaslar 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından 
tespit edilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde, S H P 
Grubu adına, Sayın Talay; buyurun efen
dim. (SHP sıralarından alkışlar) t 

Süreniz 10 dakikadır Sayın Talay. 

SHP GRUBU ADINA M. İSTEMİ-
HAN TALAY (İçel) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; Yüce Heyetinizi say
gılarımla selamlıyorum. 

21 inci maddede öngörülen geçici 
vergi, aslında peşin vergidir; ismi değiş
miş, ama peşin vergi özelliğini taşıyan bir 
vergidir. 

Özellikle, ücretlerin durumunu dik
kate aldığımızda, sosyal demokrat ilkeler 
ve politikalar açısından düşündüğümüz
de, geçici vergi sisteminin teknik olarak 
olumlu bir yaklaşım olduğu söylenebilir. 
Ancak, görebildiğimiz kadarıyla, bu 
olumluluğu daha ilk başta ortadan kaldı
ran hükümlerle dolu olarak bu madde ha
zırlanmış bulunmaktadır. 

Bu yasa tasarısında ilk olarak, temel 
gösterge ve hayat standardı göstergeleri, 
baştan dört kat artırılıyor. Hangi gerek
çelerle bu yapılıyor; bu, bilinmemekle be
raber, daha baştan böyle çok yüksek bir 
artış gündeme geliyor. 

İkinci olarak da, daha yeni göreve 
başlayan bir esnaf veya serbest meslek sa
hibi, henüz ortada hiçbir kâr unsuru yok-
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ken, herhangi bir kazanç söz konusu de
ğilken, hemen vergilendirilmek gibi bir 
durumla karşı karşıya kalıyor. 

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) — Kurumlarda o yok. 

M. İ S T E M İ H A N TALAY (Devam
la) — Biliyorum, geneli açısından böyle 
bir yaklaşım var. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmak 
yok, devam edin efendim, siz Genel Ku
rula hitap edin. 

M. İ S T E M İ H A N TALAY (Devam
la) — Kurumlarda yok, ama geneli açı
sından söylüyorum. 

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) — Peki efendim. 

M. İ S T E M İ H A N TALAY (Devam
la) — Elbette, kamu hazinesinin gerçek 
kârlara dayalı doğrudan vergilerle takvi
yesi, modern vergicilik açısından gerekli 
bir yaklaşım; fakat, Anavatan iktidarı, beş 
yıldır zamlardan vakit bulup da, gerçek 
anlamda bir vergi reformunu getirmek 
imkânını bugüne kadar bulamamıştır. 
Anavatan İktidarı, şimdi ipin ucunu ta
mamen kaçırmak gibi bir durumla karşı
laşınca, " V u r deyince ö ldür" mantığı 
içinde bu tasarıyı getirmiş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
buna, normal vergicilikde "Altın yumurt
layan tavuğu öldürmek" gibi bir deyimle 
de izah edilebilir, yaklaşılabilir. 

Bu tasarıyla getirilmek istenen, ya 
devlet memuriyetine gireceksiniz ya da 
-memuriyet şartları da tıkalı olduğu için-
iş bulamadan ortada kalacaksınız anlamı
nı taşımaktadır. 

Şimdi konuya geliyorum. Bu madde
de düzenlenen hükümler, 15 inci madde 

ile de çelişmektedir. 15 inci madde, yeni 
işe başlamış bir avukatla bir esnafı hemen 
vergilendirmeyi öngörürken, burada, an
cak beyannamenin verilişinden sonra ver
gilendirmenin başlayacağı söylenmektedir. 
Öte yandan, vergi gücü olmayan, yeni ta
bela asmış mükelleflere de, ' ' İster kazan, 
ister zarar et; ama, ben kelle başına bu 
vergiyi senden isterim" şeklinde bir dü
zenleme getirilmektedir. Beri yandan Hü
kümet, emeğini ortaya koyarak çalışandan 
hemen bu vergiyi isterken, " K u r u m ni
te l iğ inde o l a n l a r d a n geçici vergi 
a r anmaz" hükmünü, beyanname verin
ceye kadar ertelemektedir . Mesela, 
1989'un Ocak ayında işe başlayan bir avu
kat, 1989 yılının Şubat ayında vergisini 
ödeyecek; öte yandan, aynı ayda faaliyete 
başlayan bir şirket, 1990 yılının Mart ayı
na kadar vergi ödemeyecektir. Bu, aslın
da emeğin vergilendirilmesi açısından bi
ze göre bir haksızlıktır; çünkü kurumlar 
daha çok sermaye ağırlıklıdır, kendi işyer
lerini açan kişiler, emekleri ile çalışmak
tadırlar; bu nedenle de bunun açık bir 
haksızlık olduğunu ileri sürmek mümkün
dür. Dolayısıyla, bu madde ile Hükümet, 
sermayeye emekten daha fazla önem ver
diğini bir kez daha kanıtlamış olmaktadır. 

Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür eder im 
efendim. 

DYP Grubu adına, Sayın Abdullah 
Ulutürk; buyurun efendim. 

DYP G R U B U ADINA ABDUL
LAH U L U T Ü R K (Afyon) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; konuşmama baş
lamadan önce Yüce Heyetinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanu
nunun mükerrer 40 mcı maddesi, bu ta
sarı ile değiştirilmiştir. Gelir Vergisinde 
geçici vergi ihdas edilnr"*sine paralellik ge
tirilerek, bu madde ile Kurumlar Vergi 

— *11 — 
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sinde de geçici vergi ihdas edilmektedir ve 
böylece dahilî tevkifat kaldırılmaktadır. 
Geçici vergiye ilişkin Gelir Vergisinde ge
tirilen esaslar, Kurumlar Vergisi mükellef
leri için de aynen uygulanacaktır. Geçici 
vergi tutarı, zarar eden kurumlar dahil, 
Gelir Vergisi Kanununa göre, birinci sı
nıf tüccar için uygulanan ve bir önceki yıl 
gelirlerinin tespitinde esas alınan hayat 
standardı temel gösterge tutarının kurum 
ortak sayısı ile çarpılması sonucu buluna
cak tutara isabet eden Kurumlar Vergisi
nin yüzde 50'sinden az olamayacaktır. Ko
mandit şirketlerde, komandite ortak, sınır
sız sorumluluk yüklenmiş ortak hariç tu
tulmuştur. Ancak, ortak sayısının 5'ten 
fazla olması halinde, asgarî tutarın hesap
lanmasında ortak sayısı 5 olarak dikkate 
alınacaktır. Ayrıca, yüzde 50 olan geçici 
verginin oranını yüzde 100'e kadar artık-
maya veya yüzde 25'e kadar indirmeye de 
Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. 

Geçici vergi üzerinde durmak istiyo
ruz. Vergi, fert ve kurumların devlet har
camalarına net ve kesin geliri ile katılma 
payıdır. Bu nedenle, geçici vergi, "vergi" 
kavramının mantıkî dayanağına aykırı 
düşmektedir. Çünkü, gelecek bir dönemin 
belirsizliği üzerine dayanmaktadır ve bu 
vergi ile de gerçekleşmemiş gelir vergilen-
mektedir. Bu bakımdan, bu vergi, gerçek
leşmemiş, muhtemel kazanç varsayımına 
dayanmaktadır. 

Geçici vergi, daraltıcı ve pahalı para 
politikalarının yarattığı ve ağırlığı özel ke
simde yoğunlaşan finansman kaynağı sı
kıntısını artıracak bir sistemdir. Geçici 
vergi, kıt ve pahalı kaynak ortamında, aşı
rı enflasyon şartlarında, finansman sıkın
tısını artıran, ödeme güçlüğü yaratan bir 
etki gösterecektir. Çünkü, basit bir hesap
la, beş ortaklı bir sermaye şirketinin geçi
ci vergisi, asgarî hayat standardı 2 milyon 
800 bin lira olduğu dikkate alındığında, 

28 milyon lira tutmaktadır. Geçici vergi, 
vergi gelirlerini artırıcı bir model olmayıp, 
gelecek dönemin vergi gelirlerini, mahsup 
sistemiyle önceden tahsil eden, tecil edil
miş bir vergi uygulamasıdır. Geçici vergi, 
iş hayatının öz kaynak kullanma imkânı
nı son derece sınırlamaktadır. Çünkü, hız
la yükselen fiyatlar, işletmelerin reel işlet
me sermayelerini eritmekte, kapasite kul
lanım oranlarını düşürmekte, gerçek kâr
ları azaltmakta, pahalı finansman kaynak 
sıkıntısı yaratmakta; halka açık şirketler
de kâr dağıtma zorunluluğu, firmaların 
otofınansman imkânlarını esasen ortadan 
kaldırmış bulunmaktadır. İş hayatı böyle
sine bir finansman darboğazıyla karşı kar
şıya bulunurken, "Geçici vergi" adıyla 
firmalardan yapılacak yeni bir kaynak 
transferi, bu darboğazı daha da artıraca
ğı gibi, gelecek yılların kâr sağlama im
kânlarını daha da daraltacak, beklenen 
vergi gelirlerini düşürecektir. Geçici ver
ginin yaratacağı finansman sıkıntısı nede
niyle, firmaları, bankalara bağımlı duru
ma getireceği, bunun ise yüksek faizler ne
deniyle, maliyetleri, enflasyonu artırıcı et
ki yaratacağı unutulmamalıdır. Bu du
rum, küçük ve orta boy işletmeler için çok 
ağır bir yüktür. Geçici vergi, zarar eden 
mükellefi, vergi ödemek zorunda bırak
maktadır. Şirketin tüzelkişiliği dikkate 
alınmamakta, şirket, bir şahıs şirketi gi
bi, bireysel bir işletme gibi mütalaa edil
mektedir. 

Vergi mevzuatımıza "Geçici vergi" 
adıyla yeni bir vergi getirilmektedir. Bu 
vergide ısrar edilecekse, vergi oranı, Ku
rumlar Vergisi oranının yüzde 25'ini geç
memelidir. Vergi oranının artırılmasıyla il
gili olarak Bakanlar Kuruluna yetki tanın
mamalıdır. Hayat standardı temel göster
ge tutarının kurum ortak sayısıyla ve or
tak sayısı 5'ten fazla ise, 5 ile çarpımı su
retiyle bulunması hükmü kaldırılmalı, ku
rumun tüzelkişiliği dikkate alınarak, 1 ola
rak kabul edilmelidir. 
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Ülkemiz vergi yasalarında, ihracatı 
teşvik politikasıyla uyumlu olarak ihracat
çı kurumlara bazı vergi kolaylıkları geti
rilmektedir. Nitekim, Gelir Vergisi Kanu
nunun 94 üncü maddesinin (b) fıkrasının 
sekizinci bendinde, ihracatçı kurumları 
Dahili Tevkifat Vergisinden muaf tutmuş
tur. Vergi tasarısında Dahili Tevkifat Ver
gisi kalktığına göre, ihracatçı kurumların 
geçici vergiden muaf olup, olmayacakları 
hususu boşlukta kalmaktadır. 

Yüce Heyetinize saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür eder im 
efendim. 

Şahsı adına Sayın Kamer Genç, bu
yurun efendim. 

K A M E R GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; müzakere ettiğimiz 
21 inci maddede; Kurumlar Vergisi Ka
nunu içinde geçici vergi sistemini getirmiş, 
yalnız, getirdiği değişiklikle, Gelir Vergi
sine bir atıfta bulunarak, Gelir Vergisi 
mükelleflerinin hayat standardı esasına gö
re ödedikleri vergilerin geçici vergide de 
esas alınacağını ve o şirket kaç ortaktan 
meydana gelmişse, her bir şirket ortağı 
için de Gelir Vergisi Kanununun ilgili 
maddesinde hayat standardı olarak kabul 
edilen meblağ ile çarpılması suretiyle mat
rahın bulunacağı ve bunun 5 ortakla sı
nırlı olacağı belirtilmiştir. Yani, bu ne de
mektir?.. Hayat standardını geçtiğimiz 
maddede kabul ettik; dört kat artırıyor, 3 
milyon 200 bin lira, 5 ortaklı bir limited 
şirket, anonim şirket veyahut da kooperatif 
şırjcetin asgarî matrahı ne olacak?.. 16 mil
yon olacak; zarar da etse, kâr da etse, bu 
16 milyon üzerinden vergi verecek. 

Değerli arkadaşlar, her vesileyle bu 
kürsüye çıktığımızda söylüyoruz; Hükü
met, "Vergi politikam iflas etmiştir, ver
gi toplamayı beceremiyo**um; ne yapayım, 
böyle birtakım hükmü karakuşîlerle ka
nunlar hazırlayıp, gelip gidip vatandaştan 

vergi alacağım" diyor. Bugün piyasada, 
biliyorsunuz binlerce şirket var; çeşitli ne
denlerle kurulmuş, faaliyette değil. Peki, 
hiçbir ticarî faaliyeti olmayan bu insanlar 
bu vergiyi nasıl verecekler? Asgarî 15 mil
yon lira üzerinden geçici vergi verecekler; 
ayrıca kendi matrahları var. Arkadaşlar, 
ne olacak biliyor musunuz?.. Milyarlarca, 
trilyonlarca lira vergi tahakkuk edecek, 
Maliye, karşısında vergi alacak adam bu-' 
lamayacak. Bu tasarının 2 nci maddesin
de, şirketin kanunî temsilcisini sorumlu 
tuttuk. (A) kooperatifini düşünün, ortak 
dışı muamelede bulunmuş belli, çok cüzi 
bir işlemden dolayı; bir istihlak koopera
tifi veyahut da bir yapı kooperatifi, bir arsa 
almış, bu arsasının küçük bir bölümünü, 
kendi ihtiyacının dışında kaldığı için, bir 
başkasına satmış. Bu kooperatif, 5422 sa
yılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre or
tak dışı muamele yaptığı için Kurumlar 
Vergisine tabi olacak ve asgarî matrahı da 
16 milyon olacak. Daha önce de yaptığım 
konuşmada dediğim gibi, Maliye Bakan
lığının, şu andaki yürürlükte bulunan ka
nuna göre, elinde zaten hayat standardı 
esasına göre 8 milyon liralık bir matrah 
üzerinden vergi tarh etme yetkisi var ki, 
bakanlık bu 8 milyonu hayat standardın
da uygun görmüyor; bunu 3 milyon 205 
bin lira kabul etse 15 milyon, bu rakamı 
bir de 5 ile çarparsanız 75 milyon eder. 75 
milyon üzerinden limited şirkete, anonim 
şirkete, kooperatif şirkete matrah tespit 
edecek ve bunun üzerinden geçici vergi 
alacak. Bilmiyorum, biz mi hesap bilmi
yoruz, siz mi hesap bilmiyorsunuz; ikimiz
den birisi muhakkak hesap bilmiyor. 

Ö M E R O K A N ÇAĞLAR (Aydın) 
— Siz, siz. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sizin 
görüşünüz öyle; siz öyle kabul ediyorsu
nuz ama, biz de diyoruz ki, siz bilmiyor
sunuz. Çünkü, hiçbir faaliyeti bulunma-
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yan veya çok cüzi bir faaliyeti bulunan bir 
şirketi, bir kooperatifi, siz 75 milyon lira 
matrahla muhatap tutar, bundan yüzde 48 
nispetinde vergi alırsanız, bunu nereden 
tahsil edeceksiniz? Nereden tahsil edecek
siniz; lütfen onu söyler misiniz? 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — 
Babasının cebinden. 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Bu 
kadar hayalci bir zihniyetle yasa hazırla
yıp, bu Yüce Meclisin karşısına getirip ve 
burada, bu yasanın hayalcilik yönünü açık 
ve seçik olarak ortaya koyan muhalefet 
sözcülerinin de sözlerini görmemezlikten 
gelerek kabul etmek, çok büyük insafsız
lıktır arkadaşlar. 

Bugün Kurumlar Vergisi Kanunu
nun 8 inci maddesinde ihracat ihtisası var, 
hâsılatın yüzde 20'sini vergiye tabi tutmu
yorsunuz. Bir bakıyorsunuz, piyasada ih
racat yapan firmaların büyük bir kesimi 
hayalî ihracatçı. 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz 
dolmuştur. 

KAMER GENÇ (Devamla) — E* -
dim, müsaade ederseniz... 

BAŞKAN — Toparlayın lütfen. 

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

Bakın, bir hayalî ihracatçı şirketin hâ
sılatının yüzde 20'sini Kurumlar Vergisi 
matrahından tenzil ediyorsunuz; 1 milyar 
liralık hayalî ihracat yapmışsa. 200 mil
yon; 200 milyonun yüzde 48'i vergi, aşa
ğı yukarı 96 milyon vergiden kazanıyor; 
piyasada normal banka kredileri faizi yüz
de 140 iken, bunlara yüzde 30 faizle kre
di veriliyor, buradan bir avantaj sağlıyor; 
yüzde 12 K D V iadesini alıyor; yüzde 20 
vergi iade primini alıyor; bunları hesaba 
kattığınızda, bir hayalî ihracatçının dev
lete getireceği yükün ne kadar korkunç ra

kamlara ulaştığını görüyorsunuz; ama öte 
tarafta kazanmayan bir şirkete de "Yok ar
kadaş, sen kazandın, ben, senden bu pa
rayı alacağım" diyeceksiniz... Bunun ar
kasında çok büyük felaketler doğacak; na
sıl doğacak biliyor musunuz? Bu kanunun 
yürürlüğünden önce; işte 2 nci maddede 
kabul ettik, kanunî temsilcilerin kasıt ve 
ihmalleri dolayısıyla şirketlerin ödemedi
ği vergileri ancak kanunî temsilciden alı
yordu, şimdi bu kanunla "Tamam artık, 
kanunî temsilcinin kasıt ve ihmalini bir ta
rafa attık; sen mademki (A) şirketinin ka
nunî temsilcisisin, müdürüsün, arkadaş, 
sen onun vergisinden mesulsün" diyoruz, 
ondan sonra böyle götürü vergiler de ge
tiriyoruz. Maliye memuru , (A) şirketine 
gidecek, vergiyi isteyecek, bakacak orta
da bir şey yok; ama bir devlet memuru ve-
yahutta bir itibarlı kişi belli bir şirketin ve-
yahutta bir kooperatifin hasbel Kader yö
netimine gelmiş, gidecek adamın yakası
na yapışacak, diyecek ki, "ver bakalım şu 
vergiyi.'' 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen... 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Ta
mam, toparlayacağım Sayır Başkan. 

Değerli arkadaşlar, bu itibarla, bu 
madde çok ağır hükümler getirmektedir; 
uygulamada, insanları, suçsuz insanları, 
günahsız insanları ekonomik hayattan sil
mektedir. Kazancı olmayan, kendisiyle 
hiçbir surette ilgisi bulunmayan mesele
lerden dolayı vergi ve cezaya muhatap bı
rakmaktadır. Sayın Hükümete ve sizlere 
de hitap ediyorum; yarın, öbür gün, sizin 
içinizden şirket yöneticisi varsa, koopera
tif yöneticisi varsa... 

R E C E P E R C Ü M E N T KONUK-
M A N (İstanbul) — Yok, yok. 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Ya
ni, "varsa" diyorum, yoksa yok; tamam. 
Varsa, bunları ödemeye kalktığınız zaman 
bangır bangır bağıracak, "Yahu böyle ver-
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gi mi olur, böyle kanun mu olur, böyle .hak 
mı olur, böyle adalet mi olur?" diyeceksi
niz; ama b«z, burada kendimize düşeni 
söyleyelim, siz, yarın öbür gün "Kürsü
de söylenmedi, biz bunu anlamadık, 
uyanmadık" demeyin. Eğer, bu hükmü 
kabul ederseniz, kendi kendinizin ölüm 
fermanını hazırlarsınız; ekonomik yönden 
diyorum, başka manada demiyorum, ya
ni şirket yöneticisi olanlar yönünden 
diyorum. 

ŞADAN TUZCU (Rize) — Sen yö
netici misin Kamer? 

BAŞKAN — Lütfen... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Şir

ketin sorumluları yönünden. 
Başkanım, fazla sıkıştırıyorsunuz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Lütfen... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Pe

ki, saygılar sunarım, önergeler üzerinde 
konuşurum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Şahsı adına, Sayın Fuat Atalay; bu
yurun. (SHP sıralarından alkışlar) 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşül
mekte olan tasarının çerçeve 21 inci mad
desi üzerinde görüşlerimi sunmaya çalışa
cağım. Bu konuyla ilgili olarak fazla za
manınızı almayacağım, sadece bu tasarı 
paketi içerisindeki bir çelişkiyi tespit et
mek üzere söz almış bulunmaktayım. 

Çerçeve 21 inci maddenin mükerrer 
madde 40 kısmında, Kurumlar Vergisi 
mükellefleriyle ilgili olarak, yeni işe baş
layan mükelleflerden ilk Kurumlar Vergisi 
beyannamesi verilinceye kadar geçici ver
gi alınmayacağı esasını getirmektedir. 

Değerli milletvekilleri, elbette iştigal 
sahası itibarıyla çalışan kurumların ver
miş olduğu vergilerle karşılaştırıldığında, 

belki de ilk yıl için getirilecek vergi düzen
lemesi ve bunun sonucundaki miktar çok 
önemli bir boyutta olmayabilir. Çünkü, bu 
çerçeve içerisinde sadece hayat standardı 
temel gösterge tutarı dikkate alınarak, or
tak sayısının fazla olması halinde bile 5 ile 
sınırlandırılarak, hayat standardı esasına 
göre vergilendirme kriteri olacaktır; ilk yıl 
için vergi verilmesi halinde. Ancak, sanı
yorum burada ciddi bir konu, zihniyetin 
nasıl ortaya çıktığı önemlidir. Siz, esnafa 
birinci ve ikinci sınıf tacirlere, serbest mes
lek erbabına ilk yıl için peşin vergi kura
lını getireceksiniz, arkasından Kurumlar 
Vergisi mükellefleri için bir istisna koya
caksınız... Bunun altında yatan mantık ne
dir, anlayamıyorum. En azından Sayın 
Hükümetin bu konuda yaklaşımı, ilk yıl 
için Kurumlar Vergisi mükelleflerinden 
vergi alınması halinde bile bunun önemli 
bir tutar olmayacağı ileri sürülebilir, ama 
felsefi açıdan, burada dahi Kurumlar Ver
gisine tabi mükellefler, daha önce 15 inci 
maddede getirilen gerçek usulde Gelir 
Vergisine tabi ticarî kazanç sahipleriyle 
serbest meslek erbabından ayrılmış ve bir 
ayrıcalık getirilmiştir; bu bir çelişkidir. 

Bunun bilince çıkması için söz aldım; 
saygılar sunuyorum, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 
efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT 
(Ankara) — Sorum var. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili verilmiş 
önergeler vardır, geliş sırasına göre oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 Sıra Sayılı; 
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı 
Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Ku
rumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Kat
ma Değer Vergisi Kanunu, 6183 Sayılı 

— 415 — 
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Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar 
Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Ver
gisi Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısının 21 inci maddesinin tasa
rıdan çıkarılmasını arz ve teklif- ederiz. 

Saygılarımızla. 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Alâettin Kurt 
Kocaeli 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

Vefa Tanır 
Konya 

Ali Eser 
Samsun 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Halit Dağlı 
Adana 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 Sıra Sayılı; 
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı 
Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Ku
rumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Kat
ma Değer Vergisi Kanunu, 6183 Sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar 
Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Ver
gisi Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısının 21 inci maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla. 
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Madde 21. — 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununun mükerrer 40 mcı 
maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"Geçici Vergi : 

Mükerrer Madde 40. — Kurumlar 
Vergisi mükellefleri, carî vergilendirme 
döneminin Kurumlar Vergisinden mah
sup edilmek üzere, Gelir Vergisi Kanunu
nun mükerrer 120 nci maddesinde belir
tilen esaslara göre geçici vergi öderler. Şu 
kadar ki, geçici verginin beyanı hakkında 
bu kanun hükümleri uygulanır. 

Kurumlar Vergisi mükelleflerinin 
ödeyecekleri geçici vergi tutarı; zarar be
yan eden kurumlar dahil, Gelir Vergisi 
Kanununa göre birinci sınıf tacirler için 
uygulanan ve bir önceki yıl gelirlerinin tes^ 
pitinde esas alınan hayat standardı temel 
gösterge tutarının, kurum ortak sayısı (es-
hâmh komandit şirketlerde komandite or
taklar hariç) ile çarpılması sonucu bulu
nacak tutara isabet eden Kurumlar Ver
gisinin yüzde 25'inden az olamaz. 

Ortak sayısının 5'i aşması halinde, 
asgarî tutarın hesabında, ortak sayısı 1 
olarak dikkate alınır. 

Yeni işe başlayan mükelleflerde, ilk 
kurumlar vergisi beyannamesi verilince
ye kadar geçici vergi aranmaz. 

Geçici vergiye ilişkin usul ve esaslar 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından 
tespit edilir. 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Alâettin Kurt 
Kocaeli 

Koksal Toptan 
Zonguldak 
Halit Dağlı 

Adana 
Ertekin Durutürk 

İsparta 
Vefa Tanır 

Konya 
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Mehmet Korkmaz 
Kütahya 
Ali Eser 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı Ka
nun Tasarısının 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununda değişiklik yapan çer
çeve 21 inci maddesinin mükerrer madde 
40' m üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Kamer Genç 
Tunceli 

Tahir Köse 
Amasya 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

"Yeni işe başlayan mükelleflerde, Ge
lir Vergisi Kanununa göre birinci sınıf ta
cirler için uygulanan ve bir önceki yıl ge
lirlerinin tespitinde esas alman hayat stan* 
dardı temel gösterge tutarının, kurum or
tak sayısı (eshamlı komandit şirketlerde 
komandite ortaklar hariç) ile çarpılması 
sonucu bulunacak tutarın ikinci fıkrada 
yer alan oranla çarpılması suretiyle bulu
nan tutarın 1/12'si, müteakip yılın mart 
ayına kadar olan ay sayısı (işe başlanılan 
ay hariç) ile çarpılmak suretiyle geçici ver
gi hesaplanır. Bu tutar, işe başlanılan ayı 
takip eden aydan başlamak üzere her ay 
Katma Değer Vergisinin ödendiği tarihe 
kadar eşit taksitler halinde ödenir. 

Gerekçe : 

Ticarî kazanç sahipleri ile serbest 
meslek erbabına işe başladıkları yıl için ge
çici vergi uygulaması getirilirken, Kurum
lar Vergisine tabi mükelleflerde bunu uy

gulamamak, Anayasadaki eşitlik ilkesine 
aykırı bir durum ortaya koymaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı Ka
nun Tasarısının 21 inci maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Güneş Müftü oğlu 
Zonguldak 

Mehmet Gölhan 
Sakarya 

ibrahim Gürdal 
İsparta 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Madde 21. — 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununun mükerrer 40 inci 
maddesi madde başlığı ile birlikte aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"Geçici Vergi : 

Mükerrer Madde 40. — Kurumlar 
Vergisi mükellefleri, cari vergilendirme 
döneminin Kurumlar Vergisine mahsup 
edilmek üzere Gelir Vergisi Kanununun 
mükerrer 120 nci maddesinde belirtilen 
esaslara göre geçici vergi öderler. 

Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin 
ödeyecekleri geçici vergi tutarı zarar be
yan eden kurumlar hariç Gelir Vergisi Ka
nununa göre birinci sınıf tacirler için uy
gulanan ve bir önceki yıl gelirlerinin tes
pitinde esas alınan hayat standardı temel 
gösterge tutarının kurum ortak sayısı ile 
çarpımı sonucu bulunacak tutara isabet 
eden Kurumlar Vergisinin yüzde 
50'sinden az olamaz. Ortak sayısının 5'i 
aşması halinde, asgarî tutarın hesabında 
ortak sayısı 5 olarak dikkate alınır. 
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Yeni işe başlayan mükelleflerde ilk 
Kurumlar Vergisi beyannamesi verilince
ye kadar geçici vergi aranmaz. 

Bakanlar Kurulu yüzde 50 olan ge
çici vergi oranını yüzde 100'e kadar artır
maya veya yüzde 25'e kadar indirmeye 
yetkilidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı Ka
nun Tasarısının 21 inci maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Mehmet Gölhan 
Sakarya 

ibrahim Gürdal 
İsparta 

Madde 21. — 5422. Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununun mükerrer 40 inci 
maddesi madde başlığıyla birlikte aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"Geçici Vergi : 

Mükerrer Madde 40. — Kurumlar 
Vergisi mükellefleri, cari vergilendirme 
döneminin Kurumlar Vergisine mahsup 
edilmek üzere, Gelir Vergisi Kanununun 
mükerrer 120 nci maddesinde belirtilen 
esaslara göre geçici vergi öderler. Şu ka
dar ki, geçici verginin beyanı hakkında bu 
kanun hükümleri uygulanır. 

Kurumlar Vergisi mükelleflerinin 
ödeyecekleri geçici vergi tutarı; zarar be
yan eden kurumlar dahil, Gelir Vergisi 
Kanununa göre birinci sınıf tacirler için 
uygulanan ve bir önceki yıl gelirlerinin tes

pitinde esas alınan hayat standardı temel 
gösterge tutarının, (kurum ortak sayısı es-
hamlı komandit şirketler komandite ortak
lar hariç) ile çarpılması sonucu bulunacak 
tutara isabet eden Kurumlar Vergisinin 
yüzde 50'sinden az olamaz. Ortak sayısı
nın 5' i aşması halinde asgarî tutarın he
sabında, ortak sayısı 5 olarak dikkate 
alınır. 

Yeni işe başlayan mükelleflerde, ilk 
Kurumlar Vergisi beyannamesi verilince
ye kadar geçici vergi aranmaz. 

Geçici vergiye ilişkin usul ve esaslar 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından 
tespit edilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı Ka
nun Tasarısının 21 inci maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Güneş Müftüoğlu 

Zonguldak 
Mehmet Korkmaz 

Kütahya 
Abdullah Ulutürk 

Afyon 
Koksal Toptan 

Zonguldak 
Yaşar Topçu 

Sinop 
ibrahim Gürdal 

İsparta 
Ahmet Neidim 

Sakarya 
Madde 21. — 5422 Sayılı Kurumlar 

Vergisi Kanununun mükerrer 40 inci 
maddesi madde başlığıyla aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

"Geçici Vergi : 

Mükerrer Madde 40. — Kurumlar 
Vergisi mükellefleri cari vergilendirme dö-
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neminin Kurumlar Vergisine mahsup 
edilmek üzere Gelir Vergisi Kanununun 
mükerrer 120 nci maddesin-ie belirtilen 
esaslara göre geçici vergi öderler. Şu ka
dar ki geçici verginin beyanı hakkında bu 
Kanun hükümleri uygulanır. 

Kurumlar vergisi mükelleflerinin 
ödeyecekleri geçici vergi tutarı zarar be
yan eden kurumlar dahil Gelir Vergisi Ka
nununa göre birinci sınıf tacirler için uy
gulanan ve bir önceki yıl gelirlerinin tes
pitinde esas alınan hayat standardı temel 
gösterge tutarının kurum ortak sayısı es-
hamlı komandit şirketlerde komandite or
taklar hariç ile çarpılması sonucu buluna
cak tutara isabet eden kurumlar vergisi
nin % 10'undan az olamaz. Ortak sayısı
nın 5'i aşması halinde asgarî tutarının he
sabında ortak sayısı 5 olarak dikkate alınır. 

\feni işe başlayan mükelleflerde ilk 
kurumlar vergisi beyannamesi verinceye 
kadar, geçici vergi aranmaz. 

Bakanlar Kurulu % 10 olan geçici 
vergi oranını % 20'ye kadar artırmaya ve
ya tamamen kaldırmaya yetkilidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı Ka
nun Tasarısının 21 inci maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Mehmet Gölhan 
Sakarya 

Madde 21. — 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununun mükerrer 40 inci 

maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağ. 
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"Geçici Vergi : 

Mükerrer Madde 40. — Kurumlar 
vergisi mükellefleri cari vergilendirme dö
neminin kurumlar vergisine mahsup edil
mek üzere, Gelir Vergisi Kanununun mü
kerrer 120 nci maddesinde belirtilen esas
lara göre geçici vergi öderler. Şu kadar ki 
geçici verginin beyanı hakkında, bu Ka
nun hükümleri uygulanır. 

Kurumlar vergisi mükelleflerinin 
ödeyecekleri geçici vergi tutarı; zarar be
yan eden kurumlar dahil, Gelir Vergisi 
Kanununa göre birinci sınıf tacirler için 
uygulanan ve bir önceki yıl gelirlerinin tes
pitinde esas alınan hayat standardı temel 
gösterge tutarının, kurum ortak sayısı "es-
hamlı komandit şirketlerde komandite or
taklar hariç ' ' ile çarpılması sonucu bulu
nacak tutara isabet eden kurumlar vergi
sinin % 50'sinden az olmaz. Ortak sayı
sının 5'i aşması halinde, asgarî tutarın he
sabında, ortak sayısı 5 olarak dikkate 
alınır. 

Bakanlar Kurulu % 50 olan geçici. 
vergi oranını % 100'e kadar artırmaya ve
ya 25'e kadar indirmeye yetkilidir. 

Geçici vergiye usul ve esaslar Mali
ye ve Gümrük Bakanlığı tarafından tespit 
edilir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı Ka
nun Tasarısının 21 inci maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

Ahmet Neidim 
Sakarya 
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Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Yaşar Topçu 
Sinop 

İbrahim Gürdal 
İsparta 

Madde 21. — 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununun mükerrer 40 inci 
maddesi madde başlığı ile birlikte aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"Geçici Vergi : 

Mükerrer Madde 40. — Kurumlar 
vergisi mükellefleri cari vergilendirme dö
neminin kurumlar vergisine mahsup edil
mek üzere Gelir Vergisi Kanununun mü
kerrer 120 nci maddesinde belirtilen esas
lara göre geçici vergi öderler. Şu kadar ki 
geçici verginin beyanı hakkında bu Kanun 
hükümleri uygulanır. 

Kurumlar vergisi mükelleflerinin 
ödeyecekleri geçici vergi tutarı Gelir Ver
gisi Kanunuı.a göre birinci sınıf tacirler 
için uygulanan ve bir önceki yıl gelirleri
nin tespitinde esas alınan hayat standardı 
temel gösterge tutarının kurum ortak sa
yısı ile çarpılması sonucu bulunacak tu
tara isabet eden kurumlar vergisinin 
% 5'inden az olamaz. Ortak sayısının 5'i 
aşması halinde asgarî tutarın» hesabın
da ortak sayısı 5 olarak dikkate alınır. 

Yeni işe başlayan mükelleflerden ilk 
kurumlar vergisi beyannamesi verilince
ye kadar geçici vergi aranmaz. 

Bakanlar Kurulu % 5 olan geçici ver
gi oranını % 25'e kadar artırmaya yet
kilidir. 

Türkiye Büyük Millet M :si 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı Ka
nun Tasarısının 21 inci maddesinin aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Madde 21. — 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununun mükerrer 40 inci 
maddesi madde başlığı ile birlikte aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"Geçici Vergi : 

Mükerrer Madde 40. — Kurumlar 
Vergisi Mükellefleri cari vergilendirme dö
neminin kurumlar vergisine mahsup edil
mek üzere, Gelir Vergisi Kanununun mü
kerrer 120 nci maddesinde belirtilen esas
lara göre geçici vergi öderler. Şu kadar ki, 
geçici verginin beyanı hakkında, bu Ka
nun hükümleri uygulanır. 

Kurumlar vergisi mükelleflerinin 
ödeyecekleri geçici vergi tutarı; zarar be
yan eden kurumlar dahil, Gelir Vergisi 
Kanununa göre birinci sınıf tacirler için 
uygulanan ve bir önceki yıl gelirlerinin tes
pitinde esas alman hayat standardı temel 
gösterge tutarının, kurum ortak sayısı "es-
hamlı komandit şirketlerde komandite or
taklar hariç" ile çarpılması sonucu bulu
nacak tutara isabet eden kurumlar vergi
sinin yüzde 50'sinden az olamaz. Ortak 
sayısının 5'i aşması halinde asgarî tutarın 
hesabında, ortak sayısı 5 olarak dikkate 
alınır. 

Geçici vergiye ilişkin usul ve esaslar 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından 
tespit edilir. 

— 420 — 



T.B.M.M. B : 34 2 . 12 . 1988 O : 3 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 213 Sayılı Vergi 
Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Ka
nunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 197 Sa
yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 488 
Sayılı Damga Vergisi Kanunu ve 492 Sa
yılı Harçlar Kanununda Değişiklikler Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısının 21 
inci maddesinin tasarıdan çıkarılmasını 
arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Mehmet Adnan Ekmen 
Mardin 

Öner Miski 
Hatay 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

Fuat Erçetin ' 
Edirne 

BAŞKAN — Önergeler geliş sırası
na göre okunmuştur; daha sonra aykırı
lık sırasına göre tekrar okutup işleme koy
mak üzere, birleşime saat 20.30'a kadar 
ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 19.02 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 20.30 

BAŞKAN : Başkanvekili İlyas Aktaş 
KÂTİP ÜYELER : Cemal Özbilen (Kırklareli), Nurhan Tekinel (Kastamonu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 34 üncü Birleşiminin Üçüncü Oturu
munu açıyorum. 

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

/ . — 213 Sayılı \irgi Usul Kanunu, 193 
Sayılı Gelir Urgisi Kanunu, 5422 Saytlı Kurum
lar Urgisi Kanunu, 3065 Sayût Katma Değer 
Hrgisi Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacakları
nın Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 197 Saytlı 
Motorlu Taşıllar Urgisi Kanunu, 488 Sayılı 
Damga Vergisi Kanunu ve 492 Saydı Harçlar Ka
nununda Değişiklik Yapdması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/503) (S. Sayısı : 115) (Devam) 

Hükümet ve Komisyon, yerlerini 
aldılar. 

Önergeleri, aykırılık sırasına göre iş
leme koyuyorum. 

Sayın Mehmet Korkmaz ile Sayın 
Kamer Genç tarafından verilmiş olan 
önergeler, aynı nitelikte; maddenin metin
den çıkarılması isteniyor. İki önergeyi bir
likte işleme koyacağız. 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığı- Komisyon ve Hükümet, bu önerge
miz yerden devam ediyoruz. lere katılıyor mu efendim? 

— 421 — 

file:///irgi


T.B.M.M. B : 34 2 . 12 . 1988 O : 3 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Katılmıyoruz efendim. 

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

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben, 
önergemi açıklayayım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; biz bu önergemiz
de, tasarının bu maddesinin, tasarı met
ninden çıkarılmasını arzu ediyoruz. Ne
den arzu ediyoruz? Diyoruz ki, halihazır 
yürürlükte olan vergi sisteminde, zaten 
dahilî tevkifat sistemi var; dahilî tevkifat 
sistemi, malum olduğu üzere, KDV'ye 
bağlı olarak işleyen bir sistemdir ve ger
çekçi bir sistemdir. Burada getirilen ise, 
kurumlar vergisinde geçici vergi tamamen 
varsayıma dayanan bir sisteme kaydırıl
maktadır ve bununla Gelir Vergisi Kanu
nuna bir bağlantı sağlanmaktadır. 

Geçici verginin, Gelir Verg' Kanu
nuna göre tespit edilen hayat standardı te
mel göstergesinin kurum ortak sayısıyla 
çarpılması suretiyle bulunacağı belirtil
miştir. Bu, çok büyük rakamlara baliğ 
olur. Mesela, bir şirket beş tane yerde şu
be açarsa, her şube için ayrı ayrı hayat 
standardı göstergeleri uygulanacak. Çün
kü, daha önce geçen maddede de belirtil
diği üzere, her ticarî faalivet nevi itibariyle 
ayrı ayrı hayat standardı... Bunu, uzattı
ğımız ve bugünkü getirilen rakamlarla 
dikkate aldığımız zaman, hiçbir faaliyet
te bulunamayan, ama sırf belirli bir amaç 
için kaydını sildirmeyen belli birtakım şir
ketlerin milyarlarca liraya varan bir meb
lağla karşı karşıya kalması mümkündür; 
ama, tahsili mümkün olmayan kamu ala-' 
caklannı kâğıt üzerinde göstermekle de 
Maliyenin eline bir şey geçmez. 

Yine, diyoruz ki, madem böyle bir
takım tahsili kabil olmayan vergilerle bir
birimizi kandıracağımıza, vergi toplama
da gerçekçi bir sistem uygulayalım. Özel
likle, ihracat sisteminde tanınan muafiyet 
ve istisnaların, belirli birtakım insanlara 
sağladığı avantajların isabetlilik durumu
nu araştıralım. Bunların, Türk vergi sis
teminde birtakım insanlara haksız olarak 
sağladığı yararları ortadan kaldıralım. Bu 
suretle sağlanan vergi gelirleri, böyle glo
bal, varsayımlara dayalı bir vergi sistemi
nin sağlayacağı geliri katbekat geçer. 

Mesela, Kurumlar Vergisi Kanunu
nun 8 inci maddesinde ihracatçılar için ge
tirilen istisna. Bunu gerçekçi bir seviyeye 
indirelim. Bir hayalî ihracatçının, hayalî 
ihracat yapmak suretiyle sağladığı avan
taj, yalnız, aldığı vergi iadesi değildir; ay
nı zamanda, siz bunun hâsılatımın yüzde 
20'sini de Kurumlar Vergisi matrahından 
indirmeyi kabul ediyorsunuz ve bankalar
dan çeşitli nedenlerle aldığı kredilerdeki 
faizi çok düşük tutuyorsunuz. İşte, bun
ların hepsi devletin zararına işleyen husus
lar; bunları düzeltelim. 

Maddede, ayrıca, yeniden işe başla
yan mükelleflerden geçici vergi alınama
yacağı konusunda bir hükme yer verilmiş; 
ama gelir vergisinde, biraz önce geçen 
maddede, yeniden işe başlayan mükellef
ler hakkında geçici vergi alınacağı yolun
da bir hüküm sevk edilmişti. Bunlar da, 
aynı hukuk mantığıyla aynı tasarı metni 
içinde getirilen birbiriyle çelişkili hüküm
lerdir. 

Bu itibarla, biz, önergemizin dikka
te alınarak, böyle, hayalci, normal olarak 
insanların gücünü kırı-t bir vergiye mu
hatap kılmamak ve vergi sisteminde geti
rilen, gerçek vergicilik sistemiyle bağdaş
mayan bir sorumluluk sistemiyle de, bir
çok masum insanların ödeyemeyecekleri 
veyahut da haksız olarak servetlerinin 



T.B.M.M. B : 34 2 . 12 . 1988 O : 3 

başkasının vergileri için haczedilmesini 
önlemek amacıyla bu önergenin kabul edi
lerek, maddenin tasarı metninden .çıkarıl
masını dilemekteyiz. 

Saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Genç. 

Önergeleri oyluyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Önergeler kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı Ka
nun Tasarısının 21 inci maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

ve arkadaşları 

Madde 21. — 5422 sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununun mükerrer 40 ıhcı 
maddesi madde başlığı ile birlikte aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"Geçici Vergi : 

Mükerrer Madde 40. — Kurumlar 
vergisi mükellefleri, cari vergilendirme dö
neminin kurumlar vergisine mahsup edil
mek üzere Gelir Vergisi Kanununun mü
kerrer 120 nci maddesinde belirtilen esas
lara göre geçici vergi öderler. Şu kadar ki 
geçici verginin beyanı hakkında bu Kanun 
hükümleri uygulanır. 

Kurumlar vergisi mükelleflerinin 
ödeyecekleri geçici vergi tutarı, Gelir Ver
gisi Kanununa göre birinci sınıf tacirler 
için uygulanan ve bir önceki yıl gelirleri
nin tespitinde esas alınan hayat standardı 
temel gösterge tutarının kurum ortak sa
yısı ile çarpılması sonucu bulunacak tu

tara isabet eden kurumlar vergisinin yüz
de 5'inden az olamaz. Ortak sayısının 5'i 
aşması halinde asgarî tutarının hesabın
da ortak sayısı 5 olarak dikkate alınır. 

Yeni işe başlayan mükelleflerden ilk 
kurumlar vergisi beyannamesi verilince
ye kadar geçici vergi aranmaz. 

Bakanlar Kurulu yüzde 5 olan geçi
ci vergi oranını yüzde 25'e kadar artırma
ya yetkilidir." 

BAŞKAN — Önergeye, Hükümet ve 
Komisyon katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE K O M İ S Y O N U 
BAŞKANI K E M A L AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılmıyor efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

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) — Katılmıyoruz efendim. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Zonguldak Milletvekili 
Güneş Müftü oğlu ve Arkadaşlarının 

Önergesi 

Görüşülmekte olan 115 Sıra Sayılı 
Kanun Tasarısının 21 inci maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Madde 21. — 5422 sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununun mükerrer 40 inci 
maddesi madde başlığı ile aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

"Geçici Vergi : 

Mükerrer Madde 40. — Kurumlar 
vergisi mükellefleri cari vergilendirme dö
neminin kurumlar vergisine mahsup edil
mek üzere Gelir Vergisi Kanununun mü
kerrer 120 nci maddesinde belirtilen esas-
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lara göre geçici vergi öderler. Şu kadar ki 
geçici verginin beyanı hakkında bu Kanun 
hükümleri uygulanır. 

Kurumlar vergisi mükelleflerinin 
ödeyecekleri geçici vergi tutarı zarar be
yan eden kurumlar dahil Gelir Vergisi Ka
nununa göre birinci sınıf tacirler için uy
gulanan ve bir önceki yıl gelirlerinin tes
pitinde esas alman hayat standardı temel 
gösterge tutarının kurum ortak sayısı (es-
hamlı komandit şirketlerde komandite or
taklar hariç) ile çarpılması sonucu bulu
nacak tutara isabet eden kurumlar vergi
sinin yüzde 10'undan az olamaz. Ortak 
sayısının 5'i aşması halinde asgarî tutarı
nın hesabında ortak sayısı 5 olarak dikkate 
alınır. 

Yeni işe başlayan mükelleflerde ilk 
kurumlar vergisi beyannamesi verinceye 
kadar geçici vergi aranmaz. 

Bakanlar Kurulu yüzde 10 olan ge
çici vergi oranını yüzde 20'ye kadar artır
maya ve tamamen kaldırmaya yetkilidir." 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılmıyor efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?... 

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

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

Efendim, Sayın Topçu ve arkadaşla
rının vermiş oldukları ve şu anda işleme 
koyacağım önergenin birinci fıkrası, me
tindeki birinci fıkranın aynısıdır. Bu iti
barla diğer kısımlardan başlayarak okut
maya devam ediyorum... 
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MEHMET KORKMAZ (Kütahya) 
— Sayın Başkan, yeni bir önerge o, bö
lüm bölüm okutulmaz ki. 

BAŞKAN — Tamam efendim; usule 
uygun yapıyoruz, hiç endişe etmeyiniz. 

Önergeyi okutuyorum : 
Sinop Milletvekili, Yaşar Topçu ve ar

kadaşlarının önergesi 

Görüşülmekte olan 115 Sıra Sayılı 
Kanun Tasarısının 21 inci Maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Madde 21. — Kurumlar vergisi mü
kelleflerinin ödeyecekleri geçici vergi tu
tarı; zarar beyan eden kurumlar dahil, Ge
lir Vergisi Kanununa göre birinci sınıf ta
cirler için uygulanan ve bir önceki yıl ge
lirlerinin tespitinde esas alman hayat stan
dardı temel gösterge tutarının, kurum or
tak sayısı "eshamlı komandit şirketlerde 
komandite ortaklar hariç'' ile çarpılması 
sonucu bulunacak tutara isabet eden ku
rumlar vei'gisinin yüzde 50'sinden az ola
maz. Ortak sayısının 5'i aşması halinde, 
asgarî tutarın hesabında, ortak sayısı 5 
olarak dikkate alınır. 

Bakanlar Kurulu yüzde 50 olan Ge
çici Vergi oranını yüzde 100'e kadar ar
tırmaya veya 25'e kadar indirmeye yet
kilidir. 

Geçici vergiye usul ve esaslar Mali
ye ve Gümrük Bakanlığı tarafından tespit 
edilir. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılmıyor efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Hükümet de katılmıyor 
efendim. 
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BAŞKAN — Önergeyi oylan niza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan; karar yetersayısı yok. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu
yorum; bu da aynı mahiyettedir, birinci 
fıkrası, aynen tasarı metninde olduğu gi
bidir; bu itibarla, okutmuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 Sıra Sayılı 
Kanun Tasarısının 21 inci maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Yaşar Topçu 
Sinop 

ve arkadaşları 

Kurumlar Vergisi mükelleflerinin 
ödeyecekleri Geçici Vergi tutarı; zarar be
yan eden kurumlar dahil, Gelir Vergisi 
Kanununa göre birinci sınıf tacirler için 
uygulanan ve bir önceki yıl gelirlerinin tes
pitinde esas alınan hayat standardı temel 
gösterge tutannın, kurum ortak sayısı "es-
hamlı komandit şirketlerde komandite or
taklar hariç'' ile çarpılması sonucu bulu
nacak tutara isabet eden Kurumlar Ver
gisinin yüzde 50'sinden az olamaz. Ortak 
sayısının 5'i aşması halinde asgarî tutarın 
hesabında, ortak sayısı 5 olarak dikkate 
alınır. 

Geçici Vergiye ilişkin ve usul ve esas
lar Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafın
dan tespit edilir. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılmıyor. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 

(Bursa) — Hükümet de katılmıyor 
efendim. 

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

Bu önerge de bundan önceki iki öner
ge gibi, birinci fıkralar aynen metinde ol
duğu gibi; bu itibarla o kısmı okut
muyorum. 

MEHMET KORKMAZ (Kütahya) 
— Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Efendim, olay şu : Ay
nen kanun metnindeki alınmış, tabiî onun 
için, değişiklik önerilen kısmı okutuyoruz. 
Tasarının muhafaza edilmesi istenen kıs
mını okutmamıza gerek yok ki. 

ABDULLAH ULUTÜRK (Afyon) 
— Olsun, önergenin tamamının okunma
sı lazım. Başlığı da var efendim, onu da 
okutmuyorsunuz. 

BAŞKAN — Başlık "Görüşülmekte 
olan taşarı" şeklinde. 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) 
— En iyisi onu da okutma Sayın Başkan, 
"Bir önerge daha var" deyin, oylansın, 
geçsin. 

BAŞKAN — Hiç endişe etmeyin, ta
mamen usule ve yasaya uygundur yaptık
larımız. 

Evet, buyurun : 

Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve arkadaşlarının önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 Sıra Sayılı 
Kanun Tasarısının 21 inci maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Kurumlar vergisi mükelleflerinin 
ödeyecekleri geçici vergi tutarı; zarar be-
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yan eden kurumlar dahil, Gelir Vergisi 
Kanununa göre birinci sınıf tacirler için 
uygulanan ve bir önceki yıl gelirlerinin tes
pitinde esas alınan hayat standardı temel 
gösterge tutarının, kurum ortak sayısı (es-
hamlı komandit şirketler komandite ortak
lar hariç) ile çarpılması sonucu bulunacak 
tutara isabet eden kurumlar vergisinin 
yüzde 50'sinden az olamaz. Ortak sayısı
nın % 5'i aşması halinde asgarî tutarın 
hesabında, ortak sayısı 5 olarak dikkate 
alınır. 

Yeni işe başlayan mükelleflerde, ilk 
Kurumlar Vergisi beyannamesi verilince
ye kadar geçici vergi aranmaz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon 
katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılmıyor efendim. 

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

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

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve arkadaşlarının önergesi 

Görüşülmekte olan 115 Sıra Sayılı 
Kanun Tasarısının 21 inci maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Madde 21. — 5422 sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununun mükerrer 40 inci 
maddesi madde başlığı ile birlikte aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"Geçici Vergi : 
Mükerrer Madde 40. — Kurumlar 

vergisi mükellefleri, cari vergilendirme dö
neminin kurumlar vergisine mahsup edil

mek üzere Gelir Vergisi Kanununun mü
kerrer 120 nci maddesinde belirtilen esas
lara göre geçici vergi öderler. 

Kurumlar vergisi mükelleflerinin 
ödeyecekleri geçici vergi tutarı; zarar be
yan eden kurumlar hariç Gelir Vergisi Ka
nununa göre birinci sınıf tacirler için uy
gulanan ve bir önceki yıl gelirlerinin tes
pitinde esas alınan hayat standardı temel 
gösterge tutarının kurum ortak sayısıyla 
çarpılması sonucu bulunacak tutara isa
bet eden kurumlar vergisinin yüzde 
50'sinden az olamaz. Ortak sayısının 5'i 
aşması halinde asgarî tutarın hesabında 
ortak sayısı 5 olarak dikkate alınır. 

Yeni işe başlayan mükelleflerde ilk 
kurumlar vergisi beyannamesi verilince
ye kadar geçici vergi aranmaz. 

Bakanlar Kurulu yüzde 50 olan ge
çici vergi oranını yüzde 100'e kadar artır
maya veya yüzde 25'e kadar indirmeye 
yetkilidir." 

BAŞKAN — Katılıyor mu Komisyon 
ve Hükümet? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılmıyor efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Hükümet de katılmıyor 
efendim. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Afyon Milletvekili Aodullah Ulutürk 

ve arkadaşlarının önergesi 
Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı Ka

nun Tasarısının 21 inci maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 
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Madde 21. — 5422 sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununun mükerrer 40 inci 
maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"Geçici Vergi : 

Mükerrer Madde 40. — Kurumlar 
vergisi mükellefleri, cari vergilendirme dö
neminin kurumlar vergisine mahsup edil
mek üzere, Gelir Vergisi Kanununun mü
kerrer 120 nci maddesinde belirtilen esas
lara göre geçici vergi öderler. Şu kadar ki, 
geçici verginin beyanı hakkında bu kanun 
hükümleri uygulanır. 

Kurumlar vergisi mükelleflerinin 
ödeyecekleri geçici vergi tutarı, zarar be
yan eden kurumlar dahil, Gelir Vergisi 
Kanununa göre birinci sınıf tacirler için 
uygulanan ve bir önceki yıl gelirlerinin tes
pitinde esas alman hayat standardı temel 
gösterge tutarının kurum ortak sayısı (Es-
hamlı komandit şirketlerde komandite or
taklar hariç) ile çarpılması sonucu bulu
nacak tutara isabet eden kurumlar vergi
sinin yüzde 25'inden az olamaz. Ortak sa
yısının 5'i aşması halinde, asgarî tutarın 
hesabında, ortak sayısı 1 olarak dikkate 
alınır. 

Yeni işe başlayan mükelleflerde, ilk 
Kurumlar Vergisi beyannamesi verilince
ye kadar geçici vergi aranmaz." 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılmıyor 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) — Hükümetin katılması mümkün 
değil efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylan niza su
nu yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay 
ve arkadaşlarının önergesi 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı Ka
nun Tasarısının 21 inci maddesinin mü
kerrer madde 40'ın üçüncü fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Yeni işe başlayan mükelleflerde, Ge
lir Vergisi Kanununa göre birinci sınıf ta
cirler için uygulanan ve bir önceki yıl ge
lirlerinin tespitinde esas alman hayat stan
dardı temel gösterge tutarının, kurum or
tak sayısı (Eshamlı komandit şirketlerde 
komandite ortaklar hariç) ile çarpılması 
sonucu bulunacak tutarın ikinci fıkrada 
yer alan oranla çarpılması suretiyli bulu
nan tutarın 1/12'si, müteakip yılın mart 
ayma kadar olan ay sayısı (başlanılan ay 
hariç) ile çarpılmak suretiyle geçici vergi 
hesaplanır. Bu tutar, işe başlanılan ayı ta
kip eden aydan başlamak üzere her ay 
Katma Değer Vergisinin ödendiği tarihe 
kadar eşit taksitler halinde ödenir. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE K O M İ S Y O N U 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılmıyor efendim. 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KUTRCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Bursa) — Katılmıyoruz efendim. 

K A M E R GENÇ (Tunceli) — Bu 
önergede imzam var; önergemizi izah ede
ceğim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

K A M E R G E N Ç (Tunceli) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; vatandaşlığın 
önemli kurallarından birisi de, kamu mü
kellefiyetleri önünde eşitlik ilkesidir. Ka
mu mükellefiyetleri önünde eşitlik ilkesi 
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demek, kamunun belirli giderlerinin kar
şılanmasında belli birtakım kişi veya ku
rumlara ayrıcalık tanımamak demektir. 

Tasarının gelir vergisi mükellefleriy-
le ilgili 15 inci maddesini müzakere eder
ken, o maddede, yıl içinde işe başlayan 
mükelleflerin de geçici vergiye muhatap 
olacakları ve kendilerinden geçici vergi alı
nacağı hükmünü kabul ettik. Şimdi ku
rumlar vergisine gelince, niye yıl içinde işe 
başlayan kurumlardan geçici vergi almı
yoruz? Normal olarak, gelir vergisi mü
kelleflerine uygulanan hayat standardı esa
sına göre, gelir vergisi mükellefleri vergi-
lendirildiği gibi, kurumlar vergisi mükel
lefleri de hayat standardı esasına göre as
garî bir vergiye tabi tutuluyor. Hayat stan
dardı esasları, göstergeleri gerçi kurumlar 
vergisi mükelleflerine uygulanmıyor; ama 
hayat standardı gelir vergisi mükellefleri
ne uygulanıyor. Bu durumda, kurumlar 
ekonomik yönden daha güçlüdürler. 

Sayın Başkan, çok gürültü oluyor. 
Lütfen bu gürültüyü kesin de... Çok gü
rültü oluyor efendim. 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşı din
leyelim sayın milletvekilleri. 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — 
Bir şey söylemiyor ki, dinleyelim. 

BAŞKAN — Efendim, söylediğini 
dinlemek durumundayız. 

Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sa

yın Başkan, arkadaşlar eğer dinlemek is
temiyorlarsa, salona geçebilirler; çünkü, 
biz, gürültü gelince ne söyleyeceğimizi şa
şırıyoruz. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — 
Yani illâ laf atılsın istiyorsv z Sayın 
Genç. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, lütfen... 
Ben müdahale ederim. 

Devam edin Sayın Genç. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — 
Kimsenin müdahale ettiği yok, kimsenin 
bir şey dediği yok. 

BAŞKAN — Niçin müdahale ediyor
sunuz? Lütfen... 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — 
Amacın bu mu senin? 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Din
lemeyen dışarı çıksın. 

BAŞKAN — Lütfen... Tamam. 
Devam edin Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bu 
itibarla, biz istiyoruz ki, eğer bir kanun 
tasarısı içinde düzgün bir mantık silsilesi 
takip edilmezse o tasarı kendi içinde tu
tarsız olur. O tasarının kabulü halinde de, 
onu kabul eden kurumun, belirli bir esas 
içinde, ölçü içinde kabul etmemesi nede
niyle kendisinin görüntüsü iyi olmaz. Hu
kuk bir bütündür, genel bir ilkedir. Hu
kukun ilkeleri vardır, yasaların da ilkeleri 
vardır. Bu ilkeleri her yerde gözetmek la
zımdır. Tabiî, biz burada birtakım fikir
ler ileri sürüyoruz, Bakanlık ve komisyon 
sustuğu için; neden dolayı sustuklarını da 
bilmediğimiz için, cevap da almadığımız 
için mecburen kendi düşüncelerimizi söy
lüyoruz. 

Niye kurumlar vergisi mükelleflerin
den yıl içinde işe başlayanlar, Kurumlar 
Vergisini ödemiyorlar da, gelir vergisi mü
kelleflerinden yıl içinde işe başlayanlar ge
çici vergiyi ödüyorlar? Bunun mantığını 
bize söylesinler. Söyleyecekleri bir mantık 
yok da, onun için izah etmiyorlar? Eğer 
varsa izah etsinler. Diyoruz ya, her ikisin
de de getirilen vergi sistemi aynı. Her iki
sinde de asgarî bir götürü matrah sistemi 
kabul edilmiş, birisini ben vergilendiriyo
rum, birisini vergilendirmiyorum; bunda 
tutarlı bir yol yok. 
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Önergemizde diyoruz ki, madem da
ha önce geçen maddede aynı sistemi ka
bul ettik, burada da aynı sistemi kabul 
edelim, yıl içinde yeni işe başlayanlardan 
işe başladıkları tarihten itibaren geçici ver
giyi alalım. Önergemizin mahiyeti budur, 
temenni ederim ki kabul edersiniz. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Genç. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum efen
dim : Kabul edenler... Etmeyenler... Öner
ge kabul edilmemiştir. 

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

KAMER GENÇ (Tunceli) — Saytn 
Başkan, karar yetersayısına bakıyor mu
sunuz? Şurada 70 kişi var. 

BAŞKAN — Efendim, arıyoruz, arı
yoruz; hiç endişe etmeyin Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ama, 
Sayın Başkan, Anayasanın 96 ncı madde
sinde bir şeyi kabul etmek için 114 oyun 
olması lazım. Bakın şurada 70 kişi bile 
yok. 

BAŞKAN — Saydırdım arkadaşlara, 
ben dikkat ederim efendim. 

22 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 22. — 5422 Sayılı Kurum

lar Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 17 
nci madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 17. — a) 1989 
yılı içinde verilecek beyanname dönemi
ne kadar geçen ayların herbiri için, 1987 
yılma ait olup 1988 yılında beyan edilen 
kurum kazancı üzerinden hesaplanan ku
rumlar vergisinin 1/12'si geçici vergi ola
rak hesaplanır. Bu tutar, 1989 yılı kurum 
kazancı üzerinden hesaplanan vergiden 
mahsup edilmek üzere, eşit taksitler ha

linde ve her ay katma değer vergisi beyan
namesi ile beyan edilerek aynı süre için
de ödenir. 

Ancak, kurumlar vergisi mükellefle
rinin bu suretle herbir ay için ödeyecek
leri geçici vergi tutarı, Gelir Vergisi Ka
nununa göre birinci sınıf tacirlerin 1987 
yılı gelirlerinin hayat standardı esasına gö
re tespitinde esas alınan temel gösterge tu
tarının, kurum ortak sayısı (Eshamlı ko
mandit şirketlerde komandite ortaklar ha
riç) ile çarpılması sonucu bulunacak tu
tara isabet eden kurumlar vergisinin 
1/12'sinden az olamaz. Ortak * yısıntn 5'i 
aşması halinde, asgarî tutarın hesabında, 
ortak sayısı 5 olarak dikkate alınır. 

1988 yılı Aralık ayma ilişkin olarak 
1989 yılı Ocak ayında verilmesi gereken 
katma değer vergisi beyannamelerinde bu 
aya ait dahilî tevkifat beyan edilmez ve 
ödenmez. 

b) 1988 ve önceki yıllara ait olup 
mahsubu yapılamayan dahilî tevkifat tu
tarı, 1988 yılı kurum kazancının beyan 
edildiği kurumlar vergisi beyannamesi 
üzerinden hesaplanan kurumlar vergisin
den mahsup edilir. Mahsup edilemeyen 
tutar 1989 yılına ilişkin olarak ödenecek 
geçici vergiye, artan kısmı diğer vergi 
borçlarına mahsup edilir. Bu mahsuplara 
rağmen kalan dahilî tevkifat tutarı, mü
kellefin 1989 yılı sonuna kadar yazılı ola
rak talep etmesi halinde, kendisine ret ve 
iade edilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde SHP 
Grubu adına Sayın Tahir Köse söz iste
mişlerdir. 

Buyurun efendim. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA MEHMET 
TAHİR KÖSE (Amasya) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; bu maddede yi
ne Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar 
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Vergisi Kanununda kurumlar lehine bir 
eşitsizlik yatmaktadır. 1989 yılının ocak, 
şubat aylarında ödenecek peşin vergi, Ge
lir Vergisi Kanununda 1987 yılı gelirleriyle 
ilgili olarak verdikleri yıllık beyanname 
üzerinden hesaplanan Gelir Vergisinin 
2/12' sidir. Halbuki burada kurumların 
1989 yılının ocak, şubat, mart aylarında 
ödeyeceği peşin Kurumlar Vergisi, 1987 
yılma ait Kurumlar Vergisinin 1/12'sidir. 
Kurumlar lehine olan bu eşitsizlik de dü
zeltilmelidir. 

1989 yılında beyan dönemine kadar 
kurumların ödeyeceği peşin vergi, 1987 yı
lma ait Kurumlar Vergisinin 3/12'si olma
lıdır. Bu hüküm, Gelir Vergisi Kanunu ile 
çelişmektedir. Bu da Hükümetin holding
leri küçük esnaflara tercih ettiğinin açık 
bir göstergesidir. 

Saygılarımla. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 
efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Şahsım 
adına söz istiyorum. 

ABDULLAH ULUTÜRK (Afyon) 
— Grup adına söz istiyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın 
Ulutürk. 

DYP GRUBU ADINA ABDUL
LAH ULUTÜRK (Afyon) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 1989 yılı içinde 
verilecek beyanname dönemine kadar 
1987 kurum kazancı üzerinden hesapla
nan Kurumlar Vergisinin on ikide biri, be
yanname dönemine kadar her ay KDV 
beyannamesiyle birlikte beyan ve aynı süre 
içinde ödenecektir. Ancak bu tutar, ortak 
sayısıyla birinci sınıf tacir hayat standar
dı temel gösterge tutarının çarpımı sonu
cu bulunacak tutara isabet eden verginin 
1/12'sinden az olamayacaktır. Ortak sayı

sının beşi aşması durumunda asgarî tuta
rın hesabında ortak sayısı beş olarak dik
kate alınacaktır. 

1988 ve önceki yıllara ait olup mah
sup edilememiş olan dahili tevkifat, 1988 
Kurumlar Vergisine mahsup mümkün ol
mazsa 1989 geçici vergisine mahsup edi
lecek, yine mümkün olmazsa 1989 sonu
na kadar yazılı olarak istenmek kaydıyla 
ret ve iade edilecektir. 

Bu madde, 21 inci madde ile getiri
len geçici vergi müessesesinin nasıl uygu
lanacağını, bu verginin tarh ve tahsilatı
nın ne şekilde yerine getirileceğini düzen
leyen maddedir. Dolayısıyla 21 inci mad
de için söylediklerimizi aynen bu madde 
için cje tekrar ediyoruz. 

Biz, esasında, geçici vergi müessese
sine karşıyız. Kazanılmamış hiçpir kazan
cın, ne olacağı belli olmayan bir yılın ver
gilendirilmesine karşıyız. Bunun mantığı 
ile mutabık değiliz. 

Saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Şahsım 

adına söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; müzakere ettiğimiz 
madde, kurumlara ilişkin maddedir. Da
ha önce müzakeresini bitirdiğimiz 19 un
cu madde ise, Gelir Vergisi mükellefleri ile 
ilgili bir madde idi. O madde ile ilgili ola
rak yaptığımız konuşma sonunda Sayın 
Bakan bize yerinden cevap verdiler. 

Bir defa, maddenin yazılışı hukuk 
tekniğine aykırı, vergi kanunlarındaki em
sal maddelere de aykırı. Deniyor ki "1989 
yılı içinde verilecek beyanname dönemi
ne kadar geçen ayların herbiri için, 1987 
yılına ait olup 1988 yılında beyan edilen 
kurum kazancı üzerinden hesaplanan ku-
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ramlar vergisinin 1/12'si geçici vergi ola
rak hesaplanır." Burada, beyannamede 
beyan edilen Kurumlar Vergisinden bah
sediliyor. Peki, 1987 beyannamesi, eğer 
1988'de incelenmiş, yine bir ikmal mat
rahı bulmuşsa, resen bir matrah bulun
muş bu kesinleşmişse, o zaman ya bunun 
geçici vergi kapsamına alınmayacağının 
burada belirtilmesi lazım veya alınacağı
nın belirtilmesi lazım. Sadece beyana bağ
lılık meselesiyle olursa, bu mümkün de
ğildir, kanun tekniğine de aykırıdır. Bu
rada, maddenin içinde ya "Ikmalen ve re
sen yapılan tarhiyatlar hariç ' ' denmesi la
zım veyahut da ' ' Ikmalen ve resen yapı
lan tarhiyatlar dahi l" denmesi lazımdır. 
Böyle denilmediği için de, eğer bu mad
de bu şekliyle geçerse, uygulamada birçok 
tereddütlere meydan verecek, uyuşmazlık
ları doğuracaktır. 

Kurumlar Vergisi beyannamesi nisan 
ayında veriliyor. Nisan ayında verildiğine 
göre, ocak, şubat, mart aylarına ait geçici 
vergiler için neden 1/12'si hesaplanıyor? 
Ben onun mantığını anlayamadım. 

Getirilen kanunun gerekçesi yeteri 
kadar açık değil. Komisyonlarda yeteri ka
dar müzakere edilmiyor kanunlar. Bunu 
her vesile ile burada söylüyoruz. Çok 
önemli kanunlar getiriyoruz; ama kanun
ları çıkaranlara sorsanız, komisyondaki 
müzakeresine katılanlara sorsanız "Yahu, 
bu madde ne anlama geliyor?" deseniz, 
yüzde 99'u bilmez, belki bir tane bilen 
çıkar. 

ADNAN YILDIZ (İstanbul) — Bir 
tek sen bilirsin, bir tek sen... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Mut
luluk duyarım tabiî, bundan şeref duya
rım; çünkü bu konulan inceleyerek çıkı
yorum buraya. 

Öte taraftan, mahsup meselesiyle il
gili son fıkrada, mahsubun nasıl yapıla

cağı çok açık ve seçik olarak vurgulanma-
mıştır. "... diğer vergi borçlanna mahsup 
edilir..." ibaresi yine burada kapalı geç
miştir. Diğer vergilerin ne olduğunun 
açıklanması lazım. Diğer vergiler için de 
gecikme zammı ifadesi var mıdır, yok mu
dur? Kurumun idareye gecikme zammı 
borcu vardır; ama dahili tevkifattan da 
alacağı vardır; buna, mahsubu yapılır mı, 
yapılmaz mı? Bu da yine burada belirtil
memiştir. 19 uncu maddede de söz alıp 
bunu burada uzun uzadıya izah ettim. 
Eğer 19 uncu madde hakkında Hükümet 
bana yeterli bilgi Verseydi bunları sormaz
dım, buraya çıkıp konuşmazdım; ama 
Hükümet susarsa, ben her madde üzerin
de buraya çıkar konuşurum; çünkü, bu 
hususların burada vurgulanması lazım. 
Biz burada hem idareyi, hem de mükel
lefi korumak durumundayız. Hukukun ta
rafsız ilkeli olarak uygulanabilir bir du
rumda olması; mükellefleri ve idareyi zor 
durumda bırakmaması için, her iki tara
fın da hakkını korumak zorundayız; zira, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevi 
budur. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerinin görevi sadece burada parmak kal
dırmak değil; buraya gelen kanunları eni
ne boyuna tartışmaktır ve gece sabahlara 
kadar kanun yapmak da değil. Sabahın bu 
saatlerine kadar Yüce Meclisi çalıştıraca
ğınıza pazartesi ve cuma günleri de çalı
şalım; ama her ne pahasına olursa olsun, 
ille buraya kanunları getirip de milletin ve 
memleketin aleyhine kanun çıkarmaya te
şebbüs ederseniz, burada bir hüsnüniyet 
gözetilmiş olduğu kabul edilemez. 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz 
dolmuştur, konuyla ilgili konuşunuz 
lütfen. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bağ. 
layacağım Sayın Başkanım. 

Bir yandan biz de zor duruma düşü
yoruz; yani bir insanın kafasının alacağı, 
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konuşacağı konular bellidir, gücü bellidir. 
insanlara gücünün üstünde bir görev ne 
yüklemdi, ne istemelidir. 

Gecenin bu saatinde beş on kişilik 
milletvekili ile bu kanunlar çıkmaz. Gö
rüyoruz kanunlarda açık seçik hatalar var, 
maddî hatalar var, yazılış hataları var, 
mantık hataları var ve ilke hatalar) var. 
Bunların hiçbirisi düzeltilmiyor, doğru 
söylediğimiz şeyler de çoğunluğun parma
ğıyla reddediliyor; böyle kanun çıkarmak 
bana göre gerekmez; eğer böyle bir sistem 
yerleşirse, haklı söylenilen şeyler bile inat
çılık esasına dayanılarak reddedilirse, bun
dan sonra bu Mecliste barış da olmaz. 

iktidar partisi banş aramak zorunda
dır; çünkü sorumluluk ondadır, çünkü ik
tidar ondadır. Siz, iktidar partisi olarak 
eğer sorumluluk duymuyorsanız, barış is
temiyorsanız, biz hiç istemeyiz. 

BAŞKAN -r- Sayın Genç, süreniz 
doldu, lütfen... (ANAP sıralarından al
kışlar) 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkan, yalnız ben Başkanlık Divanın
dan bir şey rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Baş
kanlık Divanı, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin itibarını korumak zorundadır, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin sağlıklı 
görev yapmasının çarelerini araştırmalıdır. 

BAŞKAN — Efendim... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ta
mam efendim, sözümü tamamlıyorum. 

Bakın, burada Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin itibarını başta Başkanlık Di
vanı zedeliyor. 

Bakın, hayalî ihracatçılara hapis ce
zası getiren kanun 1,5 ay önce komisyon
dan geçtiği halde, hâlâ gündeme gelmiyor 
ve orada devletin milyonlarca, trilyonlar

ca alacağı yatıyor, ondan sonra getiriliyor, 
böyle eften püflen kanunlarla vatandaştan 
vergi alınmaya çalışılıyor; bu Başkanlık 
Divanının taraflı hareket ettiğini göster
mektedir. (SHP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

Saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, Bütçe Komisyonunda bu 

konu gündeme getirildi, biz de cevap ver
dik; arkadaşlar hatırlayacaklardır. Başkan
lık Divanının, gidip komisyon adına çalı
şacak durumu yoktur. 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) 
— Bizim, komisyondan haberimiz olma
dı ki Sayın Başkan. 

BAŞKAN — O zaman, komisyonda
ki üye arkadaşlarınız size haber versinler. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇIN 
(Bursa) — Sayın Başkan, kısa bir açıkla
mada bulunmak istiyorum? 

BAŞKAN —^ Sayın Bakan, kısa mı 
olacak efendim? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Çok kısa Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evvelemirde, soru sor
mak isteyen bir arkadaşımız var, sorusu
nu sorsun, bu vesileyle ona da cevap ver
miş olursunuz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Önce bir açıklamada bulun
mak istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, Sayın 
Bakanın açıklamasından sonra sorunuzu 
sorarsınız. 

Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Sayın Başkan, çok değerli üye-
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ler, burada çok enteresan bir konu dile ge
tirildiği için söz aldım. 

Gelir Vergisiyle ilgili benzeri madder 
de, ocak, şubat ayları ifade edilmiş ve "Bu 
iki ay için beyan edilen gelir vergisinin ya
rısının 12'de l'i hesap edilir ve ödenir" di
ye bir ibare kullanılmıştır. 

Burada ise, "Geçen her bir ayın 
12'de l'i deniliyor. Biliyorsunuz Kurum
lar Vergisine tabi olan mükellefler arasın
da özel hesap dönemi kullananlar vardır; 
yani her kurumun ille nisan ayında beyan
name vermesi şart değildir. 

Mesela, turistik tesislerin Özel hesap 
beyan dönemleri vardır. Okulların özel he
sap beyan dönemleri vardır. Dalayısıyla 
bunlann her biri için liste yapıp, "2/12'si, 
5/12'si,7/12'si" demek mümkün değildir 
ve "Her bir ay için 1/12" ibaresi biline
rek bu maddeye konulmuştur. 

Aynca, mahsup hadisesi kanunlarda 
açık açık anlatılır. Başka kanunlarda var 
olan mahsubu burada anlatmak gereksiz
dir. Ayrıca, bir önce madde, Maliye ve 
Gümrük Bakanına usul ve esaslar hakkın
da düzenleme yapma yetkisi verdiği için, 
bu dile getirilen hususların her birinin ka
nun metninde, ayrı ayrı yazılmasına ge
rek yoktur, hepsi tebliğlerle hallolabilir. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bozkurt. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT 

(Ankara) — Efendim, gerek görüşmekte 
olduğumuz maddenin ve gerekse bundan 
evvel görüşülmüş olan maddenin uygula
masında ortaya çıkabileceğinden endişe et
tiğim bir durumla ilgili bir soru yöneltmek 
ve Sayın Bakanın bu soruya vereceği ce
vabın zapta geçmesinin teminini rica 
ediyorum. 

Tasfiye halindeki şirketlerin durumu 
konusunda her iki maddede de sarih bir 

hüküm sevk edilmemiş olduğu kanaatin
deyim. Tasfiye halindeki şirketler geçici 
vergi ödeyecekler midir? 

Bu konuyu sormak istiyorum, teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Evet Sayın Bakan 
buyurun. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Şaym Başkan, çok değerli üye
ler; tabiî ki tasfiye haline giren şirket faa
liyetini tamamıyla durdurmuş ve tasfiye 
ile ilgili hukukî gerekleri yerine getirmiş 
ise, geçici vergi ödemeyecektir; ancak, şir
ket tasfiye için müracaat etmiş fakat faa
liyetini kısmen de olsa devam ettiriyor ise, 
devam ettirdiği faaliyetleriyle ilgili geçici 
vergi ödeyecektir. 

Tekrar ediyorum, şirket tasfiye için 
müracaat etmiş, hukukî gerekleri yerine 
getirmiş ve faaliyetini tamamen durdur
muş ise, pek tabiî ki geçici vergi ödemesi 
söz konusu değildir. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Maddeyle ilgili verilmiş önergeler 

vardır, geliş sırasına göre okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı Ka
nun Tasarısının 22 nci maddesinin tasa
rıdan çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Alâettin Kurt 
Kocaeli 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Süleyman Çelebi 
Mardin 
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Vefa Tanır 
Konya 

Ali Eser 
Samsun 

Koksal Toptan 
Zonguldak' 

Ertekin Ourutürk 
İsparta 

Halit Dağlı-
Adana 

Mura t Sökmenoğlu 
Hatay 

YAŞAR T O P Ç U (Sinop) — Saym 
Başkan, itiraz ediyorum efendim. Başın
dan sonuna kadar önergelerin tam okun
masını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim sıra sayısını 
belirttik mi kâfi. 

YAŞAR T O P Ç U (Sinop) — Kâfi de
ğil Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet, devam edin, de
vam edin lütfen. Sıra sayısını biliyoruz, 
hangi kanunun görüşüldüğünü de bi
liyoruz. 

YAŞAR T O P Ç U (Sinop) — Efendim 
sıra sayısı okunmadı ve yanlış okundu. Sı
ra sayısı lafı yok. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısı
nın çerçeve 22 nci maddesiyle Kurumlar 
Vergisi Kanununa eklenen geçici 17 nci 
maddeye aşağıdaki (c) fıkrasının eklenme
sini arz ve teklif ederiz. 

Ömer Okan Çağlar 
Aydın 

Ali Topçuoğlu 
Kahramanmaraş 

Şadan Tuzcu 
Rize 

Bahri Kibar 
Ordu 
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Eyüp Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

"c) Bakanlar Kurulu, Kurumlar 
Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 6 
ve 7 nci numaralı bentlerinde yer alan yet
kilerini, 1.1.1988 - 31.12.1997 tarihleri ara
sında asgarî ihracat miktarlarını kendi 
içinde dilimlere ayırmak ve bu dilimlerin 
her biri için farklı istisna oranları tes
pit etmek suretiyle de kullanabilir." 

Gerekçe : 

Bu düzenleme sonucunda, Bakanlar 
Kurulu Kurumlar Vergisi Kanununun 8 
inci maddesinin 6 ve 7 numaralı bentle
rinde yer alan yetkilerini, 1.1.1988 -
31.12.1997 tarihleri arasında asgarf ihracat 
miktarlarının kendi içinde dilimlere ayır-
n ve bu dilimlerin her biri için farklı is
tisna oranları tespit etmek suretiyle de kul
lanabilecektir. Bakanlar Kurulu, bu yet
kilerini mal grubu ve sektör ayırımı yap
madan kullanabileceği gibi mal grupları 
veya sektörler itibariyle de asgarî ihracat 
tutarlarını dilimlere ayırabilecek ve bu di
limlerin her biri için farklı istisna oranla
rı tespit edebilecektir. 

BAŞKAN *— Devam edin efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı Ka
nun Tasarısının 22 nci maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Abdullah Ulutürk 
Afyon . 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

İbrahim Gürdal 
İsparta 
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Madde 22. — 5422 sayılı... 

YAŞAR T O P Ç U (Sinop) — Sayın 
Başkan, önerge okunuyor sıra sayısı lafı 
yok. 

BAŞKAN — Efendim müsaade bu
yurun, bitirsin ondan sonra Sayın Topçu. 
Lütfen... 

YAŞAR T O P Ç U (Sinop) — Efendim 
önerge okunuyor, sıra sayısı lafı yok. (DYP 
s ı ra lar ından gürül tüler) Sıra sayısı 
okunmadı. 

BAŞKAN — Var efendim var. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — 
Okundu, okundu... 

BAŞKAN — Sayın Şahin, siz müda
hale etmeyin. 

Evet devam edin. 

Madde 22. — 5422 sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 17 nci 
madde eklenmiştir. 

Geçici Madde 17. — a) 1989 yılı 
içinde verilecek beyanname dönemine ka
dar geçen ayların her biri için, 1987 yılı
na ait olup 1988 yılında beyan edilen ku
rum kazancı üzerinden hesaplanan Ku
rumlar Vergisinin yüzde 12 Geçici Vergi 
olarak hesaplanır. Bu tutar 1989 yılı Ku
rum kazancı üzerinden hesaplanan vergi
den mahsup edilmek üzere eşit taksitler 
halinde ve her ay Katma Değer Vergisi be-
yannamesiyle beyan edilerek aynı süre 
içinde ödenir. 

Ancak, Kurumlar Vergisi mükellef
lerinin bu suretle her bir ay için ödeyecek
leri geçici vergi tutarı, Gelir Vergisi Ka
nununa göre birinci sınıf tacirlerin 1987 
yılı gelirlerinin hayat standardı esaslarına 
göre esas alınan temel gösterge tutarının, 
kurum ortak sayısı "Eshamlı komandit 
şirketlerde komandite ortaklar har iç" ile 
çarpılması sonucu bulunacak tutara isa
bet eden Kurumlar Vergisinin yüzde 

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 tevkifat tu
tarı, 1988 yılı kurum kazancının beyan 
edildiği Kurumlar Vergisi beyannamesi 
üzerinden hesaplanan Kurumlar Vergisin
den mahsup edilir. 

Bu mahsuplara rağmen kalan dahilî 
tevkifat tutarı mükellefin 1989 yılı sonu
na kadar yazılı olarak talep etmesi halin
de, kendisine ret ve iade edilir." 

YAŞAR T O P Ç U (Sinop) — Sayın 
Başkan, o önergedeki "115 sıra sayılı" ke
limesine bakar mısınız; var mı? 

BAŞKAN — Efendim, hadise şu
dur : Çok açık ve net ifade ediyorum. Sa
yın Topçu, zatı âliniz hukukçusunuz, şu 
anda, Meclisin gündeminde olan ve gö
rüşmekte olduğumuz tasarının sıra sayısı 
kaçtır?. 

YAŞAR T O P Ç U (Sinop) — Sayın 
Başkan, bizim önergemizde yok. Bizim 
önergemizde olmayan şeyi, oradan Divan 
okuyamaz. 

BAŞKAN — Biz, işi bir noktada... 

YAŞAR T O P Ç U (Sinop) — Müm
kün değil... içtüzüğü uyguluyorsanız 
okuyamaz. 

BAŞKAN — Müsaade eder misin bir 
de ben okuyayım? 

" YAŞAR T O P Ç U (Sinop) — Evet. 
BAŞKAN — Ben okuyorum şimdi : 

Birinci imza sahibi Sayın Müftüoğlu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı... 

YAŞAR T O P Ç U (Sinop) — Evet... 

BAŞKAN — İşte, burada var... 

YAŞAR T O P Ç U (Sinop) — Evet, de
vam edin... 
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BAŞKAN — Var... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Niye de

vam etmiyorsunuz?.. 
BAŞKAN — Devam etmeye gerek 

yok. İşte, o sayıyı işaretlemişsiniz. Bu 
itibarla... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Topçu, lütfen, 
karşılıklı konuşmayalım. Siz hukukçusu
nuz; bu kadar şekilci olmanızı anlamam 
mümkün değil. 

Devam ediyorum. Uygulamamızda 
bir hata yok. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Ben de
ğil, içtüzük böyle. 

BAŞKAN — Lütfen... Çok rica 
ediyorum... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Öyle bir 
şey yok önergede. 

BAŞKAN — Yazmışsınız. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Öyle şey 

mi olur?.. 
BAŞKAN — Evet, diğer önergeyi 

okutuyorum : 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Hiç 

okutmayın. 
BAŞKAN — Lütfen... Müdahale et

meyelim... Çok rica ediyorum... Yapılan 
işlemin doğru olduğunu siz de bili
yorsunuz. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın 
Başkanım... 

BAŞKAN — Lütfen, karşılıklı konuş
mayalım... 

Evet, diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı Ka

nun Tasarısının 22 nci Maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

ibrahim Gürdal 
İsparta 

Madde 22. — 5422 sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununa aşağıdaki Geçici 17 nci 
Madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 17. — a) 1989 
yılı içinde verilecek beyanname dönemi
ne kadar geçen ayların herbiri için, 1987 
yılına ait olup 1988 yılında beyan edilen 
kurum kazancı üzerinden hesaplanan ku
rumlar vergisinin yüzde 12 geçici vergi 
olarak hesaplanır. Bu tutar 1989 yılı ku
rum kazancı üzerinden hesaplanan vergi
den mahsup edilmek üzere eşit taksitler 
halinde ve her ay katma değer vergisi be-
yannamesiyle beyan edilerek aynı süre 
içinde ödenir. 

Ancak, kurumlar vergisi mükellefle
rinin bu suretle her bir ay için ödeyecek
leri geçici vergi tutarı, Gelir Vergisi Ka
nununa göre birinci sınıf tacirlerin 1987 
yılı gelirlerinin hayat standardı esaslarına 
göre esas alınan temel gösterge tutarının, 
kurum ortak sayısı "Eshamlı komandit 
şirketlerde komandite ortaklar hariç'' ile 
çarpılması sonucu bulunacak tutara isa
bet eden kurumlar vergisinin yüzde 
12'sinden az olamaz. Ortak sayısının 5'i 
aşması halinde asgari tutarın hesabında 
ortak sayısı 5 olarak dikkate alınır. 

b) 1988 ve önceki yıllara ait olup 
mahsubu yapılamayan dahili tevkifat tu
tarı, 1988 yılı kurum kazancının beyan 
edildiği kurumlar vergisi beyannamesi 
üzerinden hesaplanan kurumlar vergisin
den mahsup edilir. Mahsup edilemeyen 
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tutar 1989 yılına ilişkin olarak ödenecek 
geçici vergiye artan kısmı mükellefin 1989 
yılı sonuna kadar yazılı olarak talep etmesi 
halinde kendine ret ve iade edilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı Ka
nun Tasarısının 22 nci maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

ibrahim Gürdal 
İsparta 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Madde 22. — 5422 sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 17 nci 
madde eklenmiştir. 

Geçici Madde 17. — a) 1989 yılı 
içinde verilecek beyanname dönemine ka
dar geçen ayların her biri için, 1987 yılı
na ait olup 1988 yılında beyan edilen ku
rum kazancı üzerinden hesaplanan ku
rumlar vergisinin yüzde 12 geçici vergi 
olarak hesaplanır. Bu tutar 1989 yılı ku
rum kazancı üzerinden hesaplanan vergi
den mahsup edilmek üzere eşit taksitler 
halinde ve her ay katma değer vergisi be
yannamesi ile beyan edilerek aynı süre 
içinde ödenir. 

Ancak, kurumlar vergisi mükellefle
rinin bu suretle her bir ay için ödeyecek
leri geçici vergi tutarı, Gelir Vergisi Ka
nununa göre birinci sınıf tacirlerin 1987 
yılı gelirlerinin hayat standardı esaslarına 
göre esas alınan temel gösterge tutarının, 
kurum ortak sayısı "Eshamlı komandit 
şirketlerde komandite ortaklar hariç'' ile 
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çarpılması sonucu bulunacak tutara isa
bet eden kurumlar vergisinin yüzde 
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 tevkifat tu
tarı, 1988 yılı kurum kazancının beyan 
edildiği kurumlar vergisi beyannamesi 
üzerinden hesaplanan kurumlar vergisin
den mahsup edilir. Mahsup edilemeyen 
tutar 1988 yılına ilişkin olarak ödenecek 
geçici vergiye artan kısmı diğer vergi borç
larına mahsup edilir. Bu mahsuplara rağ
men kalan dahilî tevkifat tutarı mükelle
fin 1989 yılı sonuna kadar yazılı olarak ta
lep etmesi halinde, kendisine ret ve iade 
edilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı Ka
nun Tasarısının 22 nci maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

BAŞKAN — Bu önergede 4 imza 
var; bu itibarla işleme koymuyoruz. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Göre
lim. 5 imza var... 

BAŞKAN — Bize inanmıyorsanız, 
derhal size gösterelim. Buyurun. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Bugün, 
çok gayri ciddî tutum var. (ANAP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı Ka
nun Tasarısının 22 nci maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 
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Güneş Müftü oğlu 
Zonguldak 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

ibrahim Gürdal 
İsparta 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — 
Gördün mü kaç imza varmış Sayın Topçu? 

BAŞKAN — Lütfen arkadaşlar, siz 
müdahale etmeyin. 

Gördünüz mü Sayın Topçu? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Ben 
hakkımı kullanıyorum. Bu, benim 
hakkım. 

EYÜP CENAP GÜLPINAR (Şan
lıurfa) — Ayıp. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim 
arkadaşlar. 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — 
Bu kadar olmaz ki. 

BAŞKAN — Sayın Topçu, lütfen ye
rinize oturun. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

Siz müdahale etmeyin beyler. Siz ni
çin müdahale ediyorsunuz? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — İçtüzük
teki hakkımı kullanıyorum. 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Otur yerine. 

BAŞKAN — Sayın Akkaş, siz müda
hale etmeyin lütfen. 

Önergenin okunmasına devam 
ediyoruz. 

Madde 22. — 5422 sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 17 nci 
madde eklenmiştir. 

Geçici Madde 17. — a) 1989 yılı 
içinde verilecek beyanname dönemine ka

dar geçen ayların her biri için, 1987 yılı
na ait olup 1988 yılında beyan edilen ku
rum kazancı üzerinden hesaplanan ku
rumlar vergisinin 1/3 geçici vergi olarak 
hesaplanır. Bu tutar 1989 yılı kurum ka
zancı üzerinden hesaplanan vergiden 
mahsup edilmek üzere eşit taksitler halin
de ve her ay katma değer vergisi beyan
namesi ile beyan edilerek aynı süre için
de ödenir. 

Ancak, kurumlar vergisi mükellefle
rinin bu suretle her bir ay için ödeyecek
leri geçici vergi tutarı, Gelir Vergisi Ka
nununa göre birinci sınıf tacirlerin 1987 
yılı gelirlerinin hayat standardı esaslarına 
göre esas alınan temel gösterge tutarının, 
kurum ortak sayısı "Eshamlı komandit 
şirketlerde komandite ortaklar hariç'' ile 
çarpılması sonucu bulunacak tutara isa
bet eden kurumlar vergisinin yüzde 
8'inden az olamaz. Ortak sayısının 5'i aş
ması halinde asgarî tutarın hesabında or
tak sayısı 3 olarak dikkate alınır. 

b) 1988 ve önceki yıllara ait olup 
mahsubu yapılamayan dahilî tevkifat tu
tarı, 1988 yılı kurum kazancının beyan 
edildiği Kurumlar Vergisi beyannamesi 
üzerinden hesaplanan Kurumlar Vergisin
den mahsup edilir. Mahsup edilemeyen 
tutar 1989 yılına ilişkin olarak ödenecek 
geçici vergiye artan kısmı diğer vergi borç
larına mahsup edilir. Bu mahsuplara rağ
men kalan dahilî tevkifat tutarı mükelle
fin 1989 yılı sonuna kadar yazılı olarak ta
lep etmesi halinde, kendisine ret ve iade 
edilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı Ka
nun Tasarısının 22 nci maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 
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Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

ibrahim Gürdal 
İsparta 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Madde 22. — 5422 sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 17 nci 
madde eklenmiştir. 

Geçici Madde 17. — a) 1989 yılı 
içinde verilecek beyanname dönemine ka
dar geçen ayların herbiri için, 1987 yılına 
ait olup 1988 yılında beyan edilen kurum 
kazancı üzerinden hesaplanan Kurumlar 
Vergisinin yüzde 12 geçici vergi olarak he
saplanır. Bu tutar 1989 yılı kurum kazan
cı üzerinden hesaplanan vergiden mahsup 
edilmek üzere eşit taksitler halinde ve her 
ay Katma Değer Vergisi bayennamesi ile 
beyan edilerek aynı süre içinde ödenir. 

Ancak, Kurumlar Vergisi mükellef
lerinin bu suretle herbir ay için ödeyecek
leri geçici vergi tutarı, Gelir Vergisi Ka
nununa göre birinci sınıf tacirlerin 1987 
yılı gelirlerinin hayat standardı esaslarına 
göre esas alınan temel gösterge tutarının, 
kurum ortak sayısı "Eshamlı komandit 
şirketlerde komandite ortaklar har iç" ile 
çarpılması sonucu bulunacak tutara isa
bet eden Kurumlar Vergisinin yüzde 
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 tevkifat tu
tarı, 1988 yılı kurum kazancının beyan 
edildiği Kurumlar Vergisi beyannamesi 
üzerinden hesaplanan Kurumlar Vergisin
den mahsup edilir. Mahsup edilemeyen 
tutar 1989 yılına ilişkin olarak ödenecek 

geçici vergiye artan kısmı diğer vergi borç
larına mahsup edilir. Bu mahsuplara rağ
men kalan dahilî tevkifat tu tan mükelle
fin 1989 yılı sonuna kadar yazılı olarak ta
lep etmesi halinde, kendisine ret ve iade 
edilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı Ka
nun Tasarısının 22 nci maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

ibrahim Gürdal 
İsparta 

"Vaşar Topçu 
Sinop 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Madde 22. — 5422 sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 17 nci 
madde eklenmiştir. 

Geçici Madde 17. — a) 1989 yılı 
içinde verilecek beyanname dönemine ka
dar geçen ayların herbiri için, 1987 yılına 
ait olup 1988 yılında beyan edilen kurum 
kazancı üzerinden hesaplanan Kurumlar 
Vergisinin yüzde 10'u geçici vergi olarak 
hesaplanır. Bu tutar 1989 yılı kurum ka
zancı üzerinden hesaplanan vergiden 
mahsup edilmek üzere eşit taksitler halin
de ve her ay Katma Değer Vergisi beyan
namesi ile beyan edilerek aynı süre için
de ödenir. 

Ancak, Kurumlar Vergisi mükellef
lerinin bu suretle herbir ay için ödeyecek
leri geçici vergi tutarı, Gelir Vergisi Ka
nununa göre birinci sınıf tacirlerin 1987 
yılı gelirlerinin hayat standardı esaslarına 
göre esas alınan temel gösterge tutarının, 
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kurum ortak sayısı "Eshamh komandit 
şirketlerde komandite ortaklar hariç'' ile 
çarpılması sonucu bulunacak tutara isa
bet eden Kurumlar vergisinin yüzde 
12'sinden az olamaz, ortak sayısının 5'i aş
ması halinde asgarî tutarın hesabında or
tak sayı 5 olarak dikkate alınır. 

b) 1988 ve önceki yıllara ait olup 
mahsubu yapılamayan dahilî tevkifat tu
tarı 1988 yılı kurum kazancının beyan 
edildiği Kurumlar vergisi beyannamesi 
üzerinden hesaplanan Kurumlar Vergisin
den mahsup edilir. Mahsup edilemeyen 
tutar 1989 yılma ilişkin olarak ödenecek 
geçici vergiye artan kısmı diğer vergi borç
larına mahsup edilir. Bu mahsuplara rağ
men kalan dahilî tevkifat tutarı mükelle
fin 1989 yılı sonuna kadar yazılı olarak ta
lep etmesi halinde, kendisine ret ve iade 
edilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı Ka
nun Tasarısının 22 nci maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

ibrahim Gürdal 
İsparta 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Madde 22. — 5422 sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 17 nci 
madde eklenmiştir. 

Geçici Madde 17. — a) 1989 yılı 
içinde verilecek beyanname dönemine ka
dar geçen ayların herbiri için, 1987 yılına 
ait olup 1988 yılında beyan edilen kurum 

kazancı üzerinden hesaplanan kurumlar 
vergisinin yüzde ll'i geçici vergi olarak he
saplanır. Bu tutar 1989 yılı kurum kazan
cı üzerinden hesaplanan vergiden mahsup 
edilmek üzere eşit taksitler halinde ve her 
ay katma değer vergisi beyannamesiyle be
yan edilerek aynı süre içinde ödenir. 

Ancak, kurumlar vergisi mükellefle
rinin bu suretle herbir ay için ödeyecek
leri geçici vergi tutarı, Gelir Vergisi Ka
nununa göre birinci sınıf tacirlerin 1987 
yılı gelirlerinin hayat standardı esaslarına 
göre esas alınan temel gösterge tutarının, 
kurum ortak sayısı "Eshamh komandit 
şirketlerde komandite ortaklar hariç" ile 
çarpılması sonucu bulunacak tutara isa
bet eden kurumlar vergisinin yüzde 
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 tevkifat tu
tarı, 1988 yılı kurum kazancının beyan 
edildiği kurumlar vergisi beyannamesi 
üzerinden hesaplanan kurumlar vergisin
den mahsup edilir. Mahsup edilemeyen 
tutar 1989 yılına ilişkin olarak ödenecek 
geçici vergiye artan kısmı diğer vergi borç
larına mahsup edilir. Bu mahsuplara rağ
men kalan dahili tevkifat tutarı mükelle
fin 1989 yılı sonuna kadar yazılı olarak ta
lep etmesi halinde kendisine red ve iade 
edilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra Sayılı Ka
nun Tasarısının 22 nci maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 
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İbrahim Gürdal 
İsparta 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Madde 22. — 5422 sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 17 nci 
madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ M A D D E 17. — a) 1989 
yılı içinde verilecek beyanname dönemi
ne kadar geçen ayların herbiri için, 1987 
yılma ait olup 1988 yılında beyan edilen 
kurum kazancı üzerinden hesaplanan ku
rumlar vergisinin yüzde 6'ı geçici vergi 
olarak hesaplanır. Bu tutar 1989 yılı ku
rum kazancı üzerinden hesaplanan vergi
den mahsup edilmek üzere eşit taksitler 
halinde ve her ay katma değer vergisi be
yannamesi ile beyan edilerek aynı süre 
içinde ödenir. 

Ancak, kurumlar vergisi mükellefle
rinin bu suretle herbir ay için ödeyecek
leri geçici vergi tutarı, Gelir Vergisi Ka
nununa göre birinci sınıf tacirlerin 1987 
yılı gelirlerinin hayat standardı esasına gö
re esas alınan temel gösterge tutarının, ku
rum ortak sayısı "Eshamlı komandit şir
ketlerde komandite ortaklar hariç" ile çar
pılması sonucu bulunacak tutara isabet 
eden kurumlar vergisinin yüzde 12'sinden 
az olamaz. Ortak sayısının 5'i aşması ha
linde asgarî tutarın hesabında ortak sayı
sı 5 olarak dikkate alınır. 

b) 1988 ve önceki yıllara ait olup 
mahsubu yapılamayan dahilî tevkifat tu
tarı, 1988 yılı kurum kazancının beyan 
edildiği kurumlar vergisi beyannamesi 
üzerinden hesaplanan kurumlar vergisin
den mahsup edilir. Mahsup edilemeyen 
tutar 1989 yılına ilişkin olarak ödenecek 
geçici vergiye artan kısmı diğer vergi borç
larına mahsup edilir. Bu mahsuplara rağ
men kalan dahilî tevkifat tutarı mükelle

fin 1989 yılı sonuna kadar yazılı olarak ta
lep etmesi halinde, kendisine ret ve iade 
edilir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra Sayılı Ka
nun Tasarısının 22 nci maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

İbrahim Gürdal 
İsparta 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Madde 22. — 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 17 nci 
madde eklenmiştir. 

G/EÇİCİ M A D D E 17. — a) 1989 
yılı içinde verilecek beyanname dönemi
ne kadar geçen ayların herbiri için, 1987 
yılına ait olup 1988 yılında beyan edilen 
kurum kazancı üzerinden hesaplanan ku
rumlar vergisinin 1/6 geçici vergi olarak 
hesaplanır. Bu tutar 1989 yılı kurum ka
zancı üzerinden hesaplanan vergiden 
mahsup edilmek üzere eşit taksitler halin
de ve her ay katma değer vergisi beyan
namesi ile beyan edilerek aynı süre için
de ödenir. 

Ancak, Kurumlar Vergisi mükellef
lerinin bu suretle herbir ay için ödeyecek
leri geçici vergi tutarı, Gelir Vergisi Ka
nununa göre birinci sınıf tacirlerin 1987 
yılı gelirlerinin hayat standardı esaslarına 
göre esas alman temel gösterge tutarının, 
kurum ortak sayısı "Eshamlı komandit 
şirketlerde komandite ortaklar hariç ' ' ile 
çarpılması sonucu bulunacak tutara isa-
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bet eden Kurumlar Vergisinin yüzde 9 un
dan az olamaz. Ortak sayısının 5'i aşma
sı halinde asgarî tutarın hesabında ortak 
sayısı 4 olarak dikkate alınır. 

b) 1988 ve önceki yıllara ait olup 
mahsubu yapılamayan dahilî tevkifat tu
tarı, 1988 yılı kurum kazancının beyan 
edildiği Kurumlar Vergisi beyannamesi 
üzerinden hesaplanan Kurumlar Vergisin
den mahsup edilir. Mahsup edilemeyen 
tutar 1989 yılma ilişkin olarak ödenecek 
geçici vergiye artan kısmı diğer vergi borç
larına mahsup edilir. Bu mahsuplara rağ
men kalan dahilî tevkifat tutarı mükelle
fin 1989 yılı sonuna kadar yazılı olarak ta
lep etmesi halinde, kendisine red ve iade 
edilir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra Sayılı Ka
nun Tasarısının 22 nci maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

ibrahim Gürdal 
İsparta 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Madde 22. — 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 17 nci 
madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 17. — a) 1989 
yılı içinde verilecek beyanname dönemi
ne kadar geçen ayların herbiri için, 1987 
yılma ait olup 1988 yılında beyan edilen 
kurum kazancı üzerinden hesaplanan Ku
rumlar Vergisinin 1/10 geçici vergi olarak 
hesaplanır. Bu tutar 1989 yılı kurum ka-
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zancı üzerinden hesaplanan vergiden 
mahsup edilmek üzere eşit taksitler halin
de ve her ay Katma Değer Vergisi beyan
namesi ile beyan edilerek aynı süre için
de ödenir. 

Ancak, Kurumlar Vergisi mükellef
lerinin bu surette herbir ay için ödeyecek
leri geçici vergi tutarı, Gelir Vergisi Ka
nununa göre birinci sınıf tacirlerin 1987 
yılı gelirlerinin hayat standardı esaslarına 
göre esas alınan temel gösterge tutarının, 
kurum ortak sayısı "Eshamlı komandit 
şirketlerde komandite ortaklar hariç'' ile 
çarpılması sonucu bulunacak tutara isa
bet eden kurumlar vergisinin yüzde 
10'undan az olamaz. Ortak sayısının 5'i 
aşması halinde asgarî tutarın hesabında 
ortak sayısı 2 olarak dikkate alınır. 

b) 1988 ve önceki yıllara ait olup 
mahsubu yapılamayan dahilî tevkifat tu
tarı, 1988 yılı kurum kazancının beyan 
edildiği Kurumlar Vergisi beyannamesi 
üzerinden hesaplanan Kurumlar Vergisin
den mahsup edilir. Mahsup edilemeyen 
tutar 1989 yılına ilişkin olarak ödenecek 
geçici vergiye artan kısmı diğer vergi borç
larına mahsup edilir. Bu mahsuplara rağ
men kalan dahilî tevkifat tutarı mükelle
fin 1989 yılı sonuna kadar yazılı olarak ta
lep etmesi halinde, kendisine ret ve iade 
edilir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra Sayılı Ka
nun Tasarısının 22 nci maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

İbrahim Gürdal 
İsparta 
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Yaşar Topçu 
Sinop 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Madde 22. — 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 17 nci 
madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 17. — a) 1989 
yılı içinde verilecek beyanname dönemi
ne kadar geçen ayların her biri için, 1987 
yılma ait olup 1988 yılında beyan edilen 
kurum kazancı üzerinden hesaplanan Ku
rumlar Vergisinin 1/4 geçici vergi olarak 
hesaplanır. Bu tutar 1989 yılı kurum ka
zancı üzerinden hesaplanan vergiden 
mahsup edilmek üzere eşit taksitler halin
de ve her ay Katma Değer Vergisi beyan
namesi ile beyan edilerek aynı süre için
de ödenir. 

Ancak, Kurumlar Vergisi mükellef
lerinin bu suretle herbir ay için ödeyecek
leri geçici vergi tutarı, Gelir Vergisi Ka
nununa göre birinci sınıf tacirlerin 1987 
yılı gelirlerinin hayat standardı esaslarına 
göre esas alman temel gösterge tutarının, 
kurum ortak sayısı "Eshamlı komandit 
şirketlerde komandite ortaklar hariç'' üe 
çarpılması sonucu bulunacak tutara isa
bet eden Kurumlar Vergisinin yüzde 
ll'inden az olamaz. Ortak sayısının 5'i aş
ması halinde asgarî tutarın hesabında or
tak sayısı 5 olarak dikkate alınır. 

b) 1988 ve önceki yıllara ait olup 
mahsubu yapılamayan dahilî tevkifat tu
tarı, 1988 yılı kurum kazancının beyan 
edildiği Kurumlar Vergisi beyannamesi 
üzerinden hesaplanan Kurumlar Vergisin
den mahsup edilir. Mahsup edilemeyen 
tutar 1989 yılına ilişkin olarak ödenecek 
geçici vergiye artan kısmı diğer vergi borç
larına mahsup edilir. Bu mahsuplara rağ
men kalan dahilî tevkifat tutarı mükelle
fin 1989 yılı sonuna kadar yazılı olarak ta
lep etmesi halinde, kendine ret ve iade 
edilir." 

BAŞKAN — İmzası noksan olan 
önergenin imzası tamamlatılmıştır, onu da 
işleme koyuyorum; buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 Sıra Sayılı 
Kanun Tasarısının 22 nci maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

İbrahim Gürdal 
İsparta 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Madde 22. — 5422 sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 17 nci 
madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 17. — a) 1989 
yılı içinde verilecek beyanname dönemi
ne kadar geçen ayaların herbiri için, 1987 
yılma ait olup 1988 yılında beyan edilen 
kurum kazancı üzerinden hesaplanan Ku
rumlar Vergisinin yüzde 8'i geçici vergi 
olarak hesaplanır. Bu tutar 1989 yılı ku
rum kazancı üzerinden hesaplanan vergi
den mahsup edilmek üzere eşit taksitler 
halinde ve her ay Katma Değer Vergisi be
yannamesi ile beyan edilerek aynı süre 
içinde ödenir. 

Ancak, Kurumlar Vergisi mükellef
lerinin bu suretle herbir ay için ödeyecek
leri geçici vergi tutarı, Gelir Vergisi Ka
nununa göre birinci sınıf tacirlerin 1987 
yılı gelirlerinin hayat standardı esaslarına 
göre esas alman temel gösterge tutarının, 
kurum ortak sayısı 'Eshamlı komandit 
şirketlerde komandite ortaklar hariç'' ile 
çarpılması sonucu bulunacak tutara isa-
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bet eden Kurumlar Vergisinin yüzde 
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 tevkifat tu
tarı 1988 yılı kurum kazancının beyan 
edildiği Kurumlar Vergisi beyannamesi 
üzerinden hesaplanan Kurumlar Vergisin
den mahsup edilir. Mahsup edilemeyen 
tutar 1989 yılma ilişkin olarak ödenecek 
geçici vergiye artan kısmı diğer vergi borç
larına mahsup edilir. Bu mahsuplara rağ
men kalan dahilî tevkifat tutarı mükelle
fin 1989 yılı sonuna kadar yazılı olarak ta
lep etmesi halinde, kendisine ret ve iade 
edilir. 

BAŞKAN — Önergelerin geliş sıra
sına göre okunması işlemi tamamlan
mıştır. 

Şimdi, aykırılık sırasına göre okutup, 
işleme koyacağım. 

Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt ve 
arkadaşlarının önergesi 

Görüşülmekte olan 115 sıra Sayılı Ka
nun Tasarısının 22 nci maddesinin tasa
rıdan çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon 
katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE K O M İ S Y O N U 
BAŞKANI K E M A L AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılmıyor 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) — Hükümet katılmıyor. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve arkadaşlarının önergesi. 

Görüşülmekte olan 115 sıra Sayılı Ka
nun Tasarısının 22 nci maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Madde 22. — 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 17 nci 
madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ M A D D E 17. — a) 1989 
yılı içinde verilecek beyanname dönemi
ne kadar geçen ayların herbiri için, 1987 
yılına ait olup 1988 yılında beyan edilen 
kurum kazancı üzerinden hesaplanan Ku
rumlar Vergisinin yüzde 12 geçici vergi 
olarak hesaplanır. Bu tutar 1989 yılı ku
rum kazancı üzerinden hesaplanan vergi
den mahsup edilmek üzere eşit taksitler 
halinde ve her ay Katma Değer Vergisi be
yannamesi ile beyan edilerek aynı süre 
içinde ödenir. 

Ancak, Kurumlar Vergisi mükellef
lerinin bu suretle herbir ay için ödeyecek
leri geçici vergi tutarı, Gelir Vergisi Ka
nununa göre birinci sınıf tacirlerin 1987 
yılı gelirlerinin hayat standardı esaslarına 
göre esas alınan temel gösterge tutarının, 
kurum ortak sayısı "Eshamlı komandit 
şirketlerde komandite ortaklar hariç ' ' ile 
çarpılması sonucu bulunacak tutara isa
bet eden Kurumlar Vergisinin yüzde 
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 tevkifat tu
tarı, 1988 yılı kurum kazancının beyan 
edildiği kurumlar vergisi beyannamesi 
üzerinden hesaplanan Kurumlar Vergisin
den mahsup edilir. Bu mahsuplara rağ
men kalan dahilî tevkifat tutarı mükelle
fin 1989 yılı sonuna kadar yazılı olarak ta
lep etmesi halinde, kendisine red ve iade 
edilir. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon 
katılıyor mu efendim? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılmıyor efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Hükümet de katılmıyor. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-

tüoğlu ve arkadaşlarının önergesi 

Görüşülmekte olan 115 sıra Sayılı Ka
nun Tasarısının 22 nci maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Madde 22. — 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 17 nci 
madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 17. — a) 1989 
yılı içinde verilecek beyanname dönemi
ne kadar geçen ayların herbiri için, 1987 
yılına ait olup 1988 yılında beyan edilen 
kurum kazancı üzerinden hesaplanan Ku
rumlar Vergisinin yüzde 12 geçici vergi 
olarak hesaplanır. Bu tutar 1989 yılı ku
rum kazancı üzerinden hesaplanan vergi
den mahsup edilmek üzere eşit taksitler 
halinde ve her ay Katma değer Vergisi be
yannamesi ile beyan edilerek aynı süre 
içinde ödenir. 

Ancak, Kurumlar Vergisi mükellef
lerinin bu suretle herbir ay için ödeyecek
leri geçici vergi tutarı, Gelir Vergisi Ka
nununa göre birinci sınıf tacirlerin 1987 
yılı gelirlerinin hayat standardı esaslarına 
göre esas alınan temel gösterge tutarının, 
kurum ortak sayısı "Eshamlı komandit 
şirketlerde komandit ortaklar hariç" ile 
çarpılması sonucu bulunacak tutara isa
bet eden Kurumlar Vergisinin yüzde 
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 tevkifat tu
tarı, 1988 yılı kurum kazancının beyan 
edildiği Kurumlar Vergisi beyannamesi 
üzerinden hesaplanan Kurumlar Vergisin
den mahsup edilir. Mahsup edilemeyen 
tutar 1988 yılma ilişkin olarak ödenecek 
geçici vergiye artan kısmı diğer vergi borç
larına mahsup edilir. Bu mahsuplara rağ
men kalan dahilî tevkifat tutarı mükelle
fin 1989 yılı sonuna kadar yazılı olarak ta
lep etmesi halinde, kendisine red ve iade 
edilir. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılmıyor efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Hükümet de katılmıyor. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve arkadaşlarının önergesi 

Görüşülmekte olan 115 sıra Sayılı Ka
nun Tasarısının 22 nci maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Madde 22. — 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 17 nci 
madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 17. — a) 1989 
yılı içinde verilecek beyanname dönemi
ne kadar geçen ayların herbiri için, 1987 
yılına ait olup 1988 yılında beyan edilen 
kurum kazancı üzerinden hesaplanan Ku
rumlar Vergisinin 1/3 geçici vergi olarak 
hesaplanır. Bu tutar 1989 yılı kurum ka
zancı üzerinden hesaplanan vergiden 
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mahsup edilmek üzere eşit taksitler halin
de ve her ay Katma Değer Vergisi beyan
namesi ile beyan edilerek aynı süre için
de ödenir. 

Ancak, Kurumlar Vergisi mükellef
lerinin bu suretle herbir ay için ödeyecek
leri geçici vergi tutarı, Gelir Vergisi Ka
nununa göre birinci sınıf tacirlerin 1987 
yılı gelirlerinin hayat standardı esaslarına 
göre esas alınan temel gösterge tutarının, 
kurum ortak sayısı "Eshamlı komandit 
şirketlerde komandite ortaklar hariç" ile 
çarpılması sonucu bulunacak tutara isa
bet eden Kurumlar Vergisinin yüzde 
8'inden az olamaz. Ortak sayısının 5'i aş
ması halinde asgarî tutarın hesabında or
tak sayısı 3 olarak dikkate alınır. 

b) 1988 ve önceki yıllara ait olup 
mahsubu yapılamayan dahilî tevkifat tu
tarı, 1988 yılı kurum kazancının beyan 
edildiği Kurumlar Vergisi beyannamesi 
üzerinden hesaplanan kurumlar vergisin
den mahsup edilir. Mahsup edilemeyen 
tutar 1989 yılına ilişkin olarak ödenecek 
geçici vergiye artan kısmı diğer vergi borç
larına mahsup edilir. Bu mahsuplara rağ
men kalan dahilî tevkifat tutarı mükelle
fin 1989 yılı sonuna kadar yazılı olarak ta
lep etmesi halinde, kendisine red ve iade 
edilir. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılıyorlar mı? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılmıyor efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Hükümet de katılmıyor 
efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve arkadaşlarının önergesi 

Görüşülmekte olan 115 sıra Sayılı Ka
nun tasarısının 22 nci maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Madde 22. — 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 17 nci 
madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 17. — a) 1989 
yılı içinde verilecek beyanname dönemi
ne kadar geçen ayların herbiri için, 1987 
yılına ait olup 1988 yılınd|i beyan edilen 
kurum kazancı üzerinden hesaplanan Ku
rumlar Vergisinin yüzde 12 geçici vergi 
olarak hesaplanır. Bu tutar, 1989 yılı ku
rum fcazancı üzerinden hesaplanan vergi
den mahsup edilmek üzere eşit taksitler 
halinde ve her ay Katma Değer Vergisi be-
yannamesiyle beyan edilerek aynı süre 
içinde ödenir. 

Ancak, kurumlar vergisi mükellefle
rinin bu suretle herbir ay için ödeyecek
leri geçici vergi tutarı, Gelir Vergisi Ka
nununa göre birinci sınıf tacirlerin 1987 
yılı gelirlerinin hayat standardı esaslarına 
göre esas alınan temel gösterge tutarının, 
kurum ortak sayısı "Eshamlı komandit 
şirketlerde komandite ortaklar hariç, ile 
çarpılması sonucu bulunacak tutara isa
bet eden Kurumlar Vergisinin yüzde 
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 tevkifat tu
tarı, 1988 yılı muruk kazancının beyan 
edildiği Kurumlar Vergisi beyannamesi 
üzerinden hesaplanan Kurumlar Vergisin
den mahsup edilir. Mahsup edilemeyen 
tutar 1989 yılına ilişkin olarak ödenecek 
geçici vergiye artan kısmı diğer vergi borç
larına mahsup edilir. Bu mahsuplara rağ-
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men kalan dahilî tevkifat tutarı mükelle
fin 1989 yılı sonuna kadar yazılı olarak ta
lep etmesi halinde, kendisine red ve iade 
edilir." 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılıyorlar mı efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılmıyor efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Hükümet de katılmıyor. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-

tüoğlu ve arkadaşlarının Önergesi 
Görüşülmekte olan 115 sıra Sayılı Ka

nun tasarısının 22 nci maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Madde 22. — 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununa aşağtdaki geçici 17 -nci 
madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 17. — a) 1989 
yılı içinde verilecek beyanname dönemi
ne kadar geçen ayların herbiri için, 1987 
yılma ait olup 1988 yılında beyan edilen 
kurum kazancı üzerinden hesaplanan Ku
rumlar Vergisinin yüzde 10'u geçici vergi 
olarak hesaplanır. Bu tutar 1989 yılı ku
rum kazancı üzerinden hesaplanan vergi
den mahsup edilmek üzere eşit taksitler 
halinde ve her ay katma değer vergisi be
yannamesi ile beyan edilerek aynı süre 
içinde ödenir. 

Ancak, kurumlar vergisi mükellefle
rinin bu suretle herbir ay için ödeyecek
leri geçici vergi tutarı, Gelir Vergisi Ka
nununa göre birinci sınıf tacirlerin 1987 
yılı gelirlerinin hayat standardı esaslarına 

göre esas alman temel gösterge tutarının, 
kurum ortak sayısı "Eshamh komandit 
şirketlerde komandite ortaklar hariç'' ile 
çarpılması sonucu bulunacak tutara isa
bet eden kurumlar vergisinin yüzde 
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 tevkifat tu
tarı, 1988 yılı kurum kazancının beyan 
edildiği kurumlar vergisi beyannamesi 
üzerinden hesaplanan kurumlar vergisin
den mahsup edilir. Mahsup edilemeyen 
tutar 1989 yılma ilişkin olarak ödenecek 
geçici vergiye artan kısmı diğer vergi borç
larına mahsup edilir. Bu mahsuplara rağ
men kalan dahilî tevkifat tutarı mükelle
fin 1989 yılı sonuna kadar yazılı olarak ta
lep etmesi halinde, kendisine red ve iade 
edilir. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılmıyor efendim. 

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

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

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-

tüoğlu ve arkadaşlarının önergesi 
Görüşülmekte olan 115 sıra Sayılı Ka

nun tasarısının 22 nci maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Madde 22. — 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 17 nci 
madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 17. — a) 1989 
yılı içinde verilecek beyanname dönemine 
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kadar geçen ayların herbiri için 1987 yılı
na ait olup 1988 yılında beyan edilen ku
rum kazancı üzerinden hesaplanan ku
rumlar vergisinin yüzde 11'i geçici vergi 
olarak hesaplanır. Bu tutar 1989 yılı ku
rum kazancı üzerinden hesaplanan vergi
den mahsup edilmek üzere eşit taksitler 
halinde ve her ay katma değer vergisi be
yannamesi ile beyan edilerek aynı süre 
içinde ödenir. 

Ancak, kurumlar vergisi mükellefle
rinin bu suretle herbir ay için ödeyecek
leri geçici vergi tutarı Gelir Vergisi Kanu
nuna göre birinci sınıf tacirlerin 1987 yılı 
gelirlerinin hayat standardı esaslanna göre 
esas alınan temel gösterge tutarının, ku
rum ortak sayısı "Eshamlı komandit şir
ketlerde komandite ortaklar hariç" ile çar
pılması sonucu bulunacak tutara isabet 
eden kurumlar vergisinin yüzde 12 sinden 
az olamaz. Ortak sayısının 5'i aşması ha
linde asgarî tutarın hesabında ortak sayı
sı 5 olarak dikkate alınır. 

b) 1988 ve önceki yıllara ait olup 
mahsubu yapılamayan dahilî tevkifat tu
tarı, 1988 yılı kurum kazancının beyan 
edildiği kurumlar vergisi beyannamesi 
üzerinden hesaplanan kurumlar vergisin
den mahsup edilir. Mahsup edilemeyen 
tutar 1989 yılına ilişkin olarak ödenecek 
geçici vergiye artan kısmı diğer vergi borç
larına mahsup edilir. Bu mahsuplara rağ
men kalan dahilî tevkifat tutarı mükelle
fin 1989 yılı sonuna kadar yazılı olarak ta
lep etmesi halinde, kendisine ret ve iade 
edilir." 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılmıyor efendim. 

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

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

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-

tüoğlu ve arkadaşlarının önergesi 
Görüşülmekte olan 115 sıra Sayılı Ka

nun tasarısının 22 nci maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Madde 22. — 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 17 nci 
madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 17. — a) 1989 
yılı içinde verilecek beyanname dönemi
ne kadar geçen ayların herbiri için, 1987 
yılma ait olup 1988 yılında beyan edilen 
kurum kazancı üzerinden hesaplanan ku
rumlar vergisinin yüzde 6'ı geçici vergi 
olarak hesaplanır. Bu tutar, 1989 yılı ku
rum kazancı üzerinden hesaplanan vergi
den mahsup edilmek üzere eşit taksitler 
halinde ve her ay katma değer vergisi be-
yannamesiyle beyan edilerek aynı süre 
içinde ödenir. 

Ancak, kurumlar vergisi mükellefle
rinin bu suretle her bir ay için ödeyecek
leri geçici vergi tutarı, Gelir Vergisi Ka
nununa göre birinci sınıf tacirlerin 1987 
yılı gelirlerinin hayat standardı esaslarına 
göre esas alman temel gösterge tutarının, 
kurum ortak sayısı "Eshamlı komandit 
şirketlerde komandite ortaklar hariç'' ile 
çarpılması sonucu bulunacak tutara isa
bet eden kurumlar vergisinin yüzde 
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 tevkifat tu
tarı, 1988 yılı kurum kazancının beyan 
edildiği kurumlar vergisi beyannamesi 
üzerinden hesaplanan kurumlar vergisin
den mahsup edilir. Mahsup edilemeyen 
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tutar 1989 yılma ilişkin olarak ödenecek 
geçici vergiye artan kısmı diğer vergi borç
larına mahsup edilir. Bu mahsuplara rağ
men kalan dahilî tevkifat tutarı mükelle
fin 1989 yılı sonuna kadar yazılı olarak ta
lep etmesi halinde, kendisine ret ve iade 
edilir." 

BAŞKAN — Önergeye, Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Katılmıyoruz efendim. 

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

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

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-

tüoğlu ve arkadaşlarının önergesi 

Görüşülmekte olan 115 sıra Sayılı Ka
nun Tasarısının 22 nci maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Madde 22. — 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 17 nci 
madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 17. — a) 1989 
yılı içinde verilecek beyanname dönemi
ne kadar geçen ayların her biri için, 1987 
yılma ait olup 1988 yılında beyan edilen 
kurum kazancı üzerinden hesaplanan ku
rumlar vergisinin 1/6'sı geçici vergi ola
rak hesaplanır. Bu tutar, 1989 yılı kurum 
kazancı üzerinden hesaplanan vergiden 
mahsup edilmek üzere eşit taksitler halin
de ve her ay katma değer vergisi beyan
namesi ile beyan edilerek aynı süre için
de ödenir. 

Ancak, kurumlar vergisi mükellefle
rinin bu suretle her bir ay için ödeyecek
leri geçici vergi tutarı, Gelir Vergisi Ka

nununa göre birinci sınıf tacirlerin 1987 
yılı gelirlerinin hayat standardı esaslarına 
göre esas alman temel gösterge tutarının, 
kurum ortak sayısı "Eshamlı komandit 
şirketlerde komandite ortaklar hariç" ile 
çarpılması sonucu bulunacak tutara isa
bet eden kurumlar vergisinin yüzde 
9'undan az olamaz. Ortak sayısının 5'i aş
ması halinde asgarî tutarın hesabında or
tak sayısı 4 olarak dikkate alınır. 

b) 1988 ve önceki yıllara ait olup 
mahsubu yapılamayan dahilî tevkifat tu
tarı, 1988 yıh kurum kazancının beyan 
edildiği kurumlar vergisi beyannamesi 
üzerinden hesaplanan kurumlar vergisin
den mahsup edilir. Mahsup edilemeyen 
tutar 1989 yılına ilişkin olarak ödenecek 
geçici vergiye artan kısmı diğer vergi borç
larına mahsup edilir. Bu mahsuplara rağ
men kalan dahilî tevkifat tutarı mükelle
fin 1989 yılı sonuna kadar yazılı olarak ta
lep etmesi halinde, kendisine ret ve iade 
edilir." 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılmıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Komisyon katılmıyor. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Hükümet de katılmıyor. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-

tüoğlu ve arkadaşlarının önergesi 
Görüşülmekte olan 115 sıra Sayılı Ka

nun Tasarısının 22 nci maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Madde 22. — 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 17 nci 
madde eklenmiştir. 



T.B.M.M. B : 34 2 . 12 . 1988 O : 3 

GEÇİCİ MADDE 17. — a) 1989 
yılı içinde verilecek beyanname dönemi
ne kadar geçen ayların her biri için, 1987 
yılına ait olup 1988 yılında beyan edilen 
kurum kazancı üzerinden hesaplanan ku
rumlar vergisinin 1/10 geçici vergi olarak 
hesaplanır. Bu tutar 1989 yılı kurum ka
zancı üzerinden hesaplanan vergiden 
mahsup edilmek üzere eşit taksitler halin
de ve her ay katma değer vergisi beyan-
namesiyle beyan edilerek aynı süre için
de ödenir. 

Ancak, kurumlar vergisi mükellefle
rinin bu suretle her bir ay için ödeyecek
leri geçici vergi tutan, Gelir Vergisi Ka
nununa göre birinci sınıf tacirlerin 1987 
yılı gelirlerinin hayat standardı esaslarına 
göre esas alınan temel gösterge tutarının, 
kurum ortak sayısı "Eshamlı komandit 
şirketlerde komandite ortaklar hariç'' ile 
çarpılması sonucu bulunacak tutara isa
bet eden Kurumlar Vergisinin yüzde 
10'undan az olamaz. Ortak sayısının 5'i 
aşması halinde, asgarî tutarın hesabında 
ortak sayısı 2 olarak dikkate alınır. 

b) 1988 ve önceki yıllara ait olup 
mahsubu yapılamayan dahilî tevkifat tu
tarı, 1988 yılı kurum kazancının beyan 
edildiği kurumlar vergisi beyannamesi 
üzerinden hesaplanan Kurumlar Vergisin
den mahsup edilir. Mahsup edilemeyen 
tutar 1989 yılına ilişkin olarak ödenecek 
geçici vergiye artan kısmı diğer vergi borç
larına mahsup edilir. Bu mahsuplara rağ
men kalan dahilî tevkifat tutarı mükelle
fin 1989 yılma kadar yazılı olarak talep et
mesi halinde, kendisine ret ve iade edilir." 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Komisyon katılmıyor. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Hükümet de katılmıyor. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-

tüoğlu ve arkadaşlarının önergesi 
Görüşülmekte olan 115 sıra Sayılı Ka

nun Tasarısının 22 nci maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Madde 22. — 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 17 nci 
madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 17. — a) 1989 
yılı içinde verilecek beyanname dönemi
ne kadar geçen ayların herbiri için, 1987 
yılına ait olup 1988 yılında beyan edilen 
kurum kazancı üzerinden hesaplanan Ku
rumlar Vergisinin 1/4 geçici vergi olarak 
hesaplanır. Bu tutar 1989 yılı kurum ka
zancı üzerinden hesaplanan vergiden 
mahsup edilmek üzere eşit taksitler halin
de ve her ay katma değer vergisi beyan-
namesiyle beyan edilerek aynı süre için
de ödenir. 

Ancak, Kurumlar Vergisi mükellef
lerinin bu suretle her bir ay için ödeyecek
leri geçici vergi tutarı, Gelir Vergisi Ka
nununa göre birinci sınıf tacirlarin 1987 
yılı gelirlerinin hayat standardı esaslarına 
göre esas alman temel gösterge tutarının, 
kurum ortak sayısı "Eshamlı komandit 
şirketlerde komandite ortaklar hariç'' ile 
çarpılması sonucu bulunacak tutara isa
bet eden Kurumlar Vergisinin yüzde 
ll'inden az olamaz. Ortak sayısının 5'i aş
ması halinde asgarî tutarın hesabında or
tak sayısı 5 olarak dikkate alınır. 

b) 1988 ve önceki yıllara ait olup, 
mahsubu yapılamayan dahilî tevkifat tu
tarı, 1988 yılı kurum kazancının beyan 
edildiği kurumlar vergisi beyannamesi 
üzerinden hesaplanan Kurumlar Vergisin
den mahsup edilir. Mahsup edilemeyen 
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tutar 1989 yılma ilişkin olarak ödenecek 
geçici vergiye artan kısmı diğer vergi borç
larına mahsup edilir. Bu mahsuplara rağ
men kalan dahilî tevkifat tutarı mükelle
fin 1989 yılı sonuna kadar yazılı olarak ta
lep etmesi halinde, kendisine ret ve iade 
edilir. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
önergeye katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE K O M İ S Y O N U 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Komisyon katılmıyor. 

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) — Katılmıyoruz. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-

tüoğlu ve arkadaşlarının önergesi. 

Görüşülmekte olan 115 sıra Sayılı Ka
nun Tasarısının 22 nci maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Madde 22. — 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 17 nci 
madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ M A D D E 17. — a) 1989 
yılı içinde verilecek beyanname dönemi
ne kadar geçen ayların her biri için, 1987 
yılına ait olup 1988 yılında beyan edilen 
kurum kazancı üzerinden hesaplanan Ku
rumlar Vergisinin yüzde 12 geçici vergi 
olarak hesaplanır. Bu tutar 1989 yılı ku
rum kazancı üzerinden hesaplanan vergi
den mahsup edilmek üzere eşit taksitler 
halinde ve her ay katma değer vergisi be-
yannamesiyle beyan edilerek aynı süre 
içinde ödenir. 

Ancak, kurumlar vergisi mükellefle
rinin bu suretle her bir ay için ödeyecek
leri geçici vergi tutarı, Gelir Vergisi Ka

nununa göre birinci sınıf tacirlerin 1987 
yılı gelirlerinin hayat standardı esaslarına 
göre esas alman temel gösterge tutarının, 
kurum ortak sayısı "Eshamlı komandit 
şirketlerde komandite ortaklar hariç ' ' ile 
çarpılması sonucu bulunacak tutara isa
bet eden Kurumlar Vergisinin yüzde 
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 tevkifat tu
tarı, 1988 yılı kurum kazancının beyan 
edildiği kurumlar vergisi beyannamesi 
üzerinden hesaplanan Kurumlar Vergisin
den mahsup edilir. Mahsup edilemeyen 
tutar 1989 yılma ilişkin olarak ödenecek 
geçici vergiye artan kısmı mükellefin 1989 
yılı sonuna kadar yazılı olarak talep etmesi 
halinde, kendisine ret ve iade edilir. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu efendim? 

PLAN VE B Ü T Ç E K O M İ S Y O N U 
SÖZCÜSÜ İSMAİL Ş E N G Ü N (Deniz
li) — Katılmıyoruz. 

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) — Katılmıyoruz efendim. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Zonguldak Milletvekili Koksal Top

tan ve arkadaşlarının önergesi 

Görüşülmekte olan 115 sıra Sayılı Ka
nun Tasarısının 22 nci maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Madde 22. — 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 17 nci 
madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ M A D D E 17. — a) 1989 
yılı içinde verilecek beyanname dönemi-
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ne kadar geçen ayların herbiri için, 1987 
yılına ait olup 1988 yılında beyan edilen 
kurum kazancı üzerinden hesaplanan Ku
rumlar Vergisinin 1/8'i geçici vergi olarak 
hesaplanır. Bu tutar 1989 yılı kurum ka
zancı üzerinden hesaplanan vergiden 
mahsup edilmek üzere eşit taksiUer halin
de ve her ay Katma Değer Vergisi beyan
namesi ile beyan edilerek aynı süre için
de ödenir. 

Ancak, Kurumlar Vergisi mükellef
lerinin bu suretle herbir ay için ödeyecek
leri geçici vergi tutarı, Gelir Vergisi Ka
nununa göre birinci sınıf tacirlerin 1987 
yılı gelirlerinin hayat standardı esaslarına 
göre esaa alınan temel gösterge tutarının, 
kurum ortak sayısı "Eshamlı komandit 
şirketlerde komandite ortaklar hariç'' ile 
çarpılması sonucunda bulunacak tutara 
isabet eden Kurumlar Vergisinin 
%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 tevkifat tu
tarı, 1988 yılı kurum kazancının beyan 
edildiği Kurumlar Vergisi beyannamesi 
üzerinden hesaplanan Kurumlar Vergisin
den mahsup edilir. Mahsup edilemeyen 
tutar 1989 yılına ilişkin olarak ödenecek 
geçici vergiye artan kısmı diğer vergi borç
larına mahsup edilir. Bu mahsuplara rağ
men kalan dahilî tevkifat tutarı mükelle
fin 1989 yılı sonuna kadar yazılı olarak ta
lep etmesi halinde, kendisine ret ve iade 
edilir. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu efendim?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılmıyor efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Hükümet de katılmıyor 
efendim. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Diyarbakır Milletvekili Abdulkadir 
Aksu ve arkadaşlarının önergesi. 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısı
nın çerçeve 22 nci maddesiyle Kurumlar 
Vergisi Kanununa eklenen geçici 17 nci 
maddeye aşağıdaki (c) fıkrasının eklenme
sini arz ve teklif ederiz. 

. c) Bakanlar Kurulu, Kurumlar 
Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 6 
ve 7 numaralı bentlerinde yer alan yetki
lerini, 1.1.1988 - 31.12.1997 tarihleri arasın
da asgarî ihracat miktarlarını kendi için
de dilimlere ayırmak ve bu dilimlerin her
biri için farklı istisna oranlan tespit etmek 
suretiyle de kullanabilir." 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılmıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Toplantı ekseriyeti olmadığı için Ko
misyon katılamıyor. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Hükümet katılıyor efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Yeni 
maddedir bu, müzakereye açın Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Hayır efendim. 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul 

edilmiştir. 
22 nci maddeyi, kabul edilen öner

geyle birlikte oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum : 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
3065 Sayılı Katma değer Vergisi Kanunu 

ile İlgili Değişiklik 

MADDE 23. — 3065 sayılı Katma 
Değer Vergisi Kanununun 3316 sayılı Ka
nunla 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'e kadar in
dirmeye, bü oranlar dahilinde muhtelif 
mal ve hizmetler ile bazı malların pera
kende safhası için farklı vergi oranları tes
pit etmeye yetkilidir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 
isteyen?.. 

HİKMET ÇETİN.(Diyarbakır) — 
SHP Grubu adına, Sayın Genç konuşu-
caklar Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Kamer Bey. 

SHP GRUBU ADINA KAMER 
GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, değer
li üyeler; tasarının müzakeresine başladı
ğımız bu maddesi, Katma Değer Vergisi 
sisteminde yeni birtakım değişiklikler ge
tirmektedir. Aslında siz her zaman yiğit
lik taslıyorsunuz ve "Bu KDV bizim 
eserimiz" diyorsunuz; ama sizin eseriniz 
değil. Daha önce bu konu Meclis komis
yonlarında kabul edilmişti, hazır metin
ler vardı, siz o hazır metinleri çıkardınız. 
Tabiî o işin başka tarafı. 

Her vesileyle burada söylediğimiz gi
bi, önemli olan, verginin vasıtalı ve vası
tasız olarak ayrımında, vasıtasız vergile
rin kamu harcamalarında esas alınması
dır; ama ANAP iktidarı, hiçbir suretle ser
mayeden, rant gelirlerinden vergi almayı 
düşünmediği için, devlet bütçesindeki gi
derlerin yüzde 80'ine yakın bir bölümü
nü maalesef vasıtalı vergilerle karşılama-

— 455 

yi ilke olarak kabul etmiştir. Getirdiği her 
tasarı ve yaptığı her tasarrufta da bu zih
niyeti görmek mümkündür. Böyle olunca 
da, getirilen tasarının bu maddesi de bu 
zihniyetin bir devamıdır. 

Ne deniyor maddede? Katma Değer 
Vergisi oranını yüzde 10'a çıkarıyor. Yüz
de 10 zaten de. Aslında halen yürürlükte 
olan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Ka
nununa göre bu oran yüzde 1 ile yüzde 
15 arasında değişiyor; ama genel olarak 
mal teslimleri ve hizmet ifalarındaki KDV 
oranı yüzde 12 civarındadır. Bunu yüzde 
10 olarak kabul ediyor; fakat arkasından 
bir hüküm getiriyor ve bu oranı dört ka
tına kadar artırma yetkisini Bakanlar Ku
ruluna veriyor. 

Değerli üyeler, ya bu Hükümet da
yak yememiş yahut da sayı saymasını bil
miyor. Şimdi, dört katına kadar... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Sayın Başkan, lütfen hatibe 
müdahale edin efendim. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — 
Ciddiyete davet ediyoruz. -

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir daki
ka... Lütfen... 

Sayın Genç, lütfen, Meclisin adabı
na uygun konuşalım, rica ediyorum. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, mevzuata uygun konuşuyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen... Öyle, "Dayak 
yememiş, sayı saymasını bilmiyormuş..." 
Onlar size yakışmıyor, lütfen... Ben rica 
ediyorum... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkan, vallahi bugün sizin davranı
şınız da size hiç yakışmıyor. Çünkü, bize 
burada muhalefet yapma görevini verme
diniz. Biz oradan yoklama isterken, siz 
görmediniz, maddeyi oyladınız. 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Genç... 
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KAMER GENÇ (Devamla) — Dai
ma tasarıyı bir an önce çıkarmanın telaşı 
içindesiniz. Biz yine de ağırbaşlılık için
de, milletvekilliği davranışına uygun ola
rak hareketlerimizi kontrol ediyoruz. 

BAŞKAN — Devam edin lütfen. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, KDV'nin dört katına 
çıkman ne demektir biliyor musunuz? Bu
günkü enflasyonun aşağı yukarı yine dört 
kat artması demektir; yani, mal teslimle
rinde, hizmet ifalarında alınacak vergi bu
günkünün dört misline çıkınca ne olacak? 
Enflasyon da dört misli artacaktır. Enflas
yon kaç? Yüzde 80; yüzde 320 olacak. 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) 
— Nereden buldun yüzde 80'i? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Siz 
bu memleketi nereye getiriyorsunuz; ben 
anlamıyorum ki beyler... Siz bu zihniyet
le kimden yanaşınız? Memleketten yana 
mısınız, başkasından yana mısınız, kimi 
koruyorsunuz? Ben düşünüyorum, düşü
nüyorum, bir türlü bulamıyorum. Bir 
yandan devletin maliyesini iflasa getirmiş
siniz, iç ve dış borçlar yekûnu 130 trilyon 
lirayı bulmuş; öte taraftan, dışarıdan al
dığınız paraların nereye gittiği belli değil, 
hayalî ihracatçılara hem prim veriyorsu
nuz, hem arka çıkıyorsunuz; her gün çı
kıyorsunuz radyo ve televizyonda, "Biz ih
racatı artırdık" diyorsunuz; ama acaba bu 
ihracat nasıl arttı? Onunla ilgili olarak çı
kıp da bu kürsüde gerçek sistemi anlattı
nız mı? 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Anlamı
yorsunuz ki... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sizin 
artırdığınız ihracat nedir, biliyor musu
nuz? Hayalî işlemdir. İşte, bankalarda dö
nen dolapları görüyoruz. Ne yapıyor? Gi
diyor, hayalî akreditif açıyor. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Dönme-
dolap... 

KAMER GENÇ (Devamla) - Za
ten sizin temelinizden dolaplar geliyor. 

Gidiyorsunuz bankalara, hayalî akre
ditifler geliyor. Karaborsadan dövizler top
lanıyor, getirilip yatırılıyor. Yine karabor
sadan dövizler toplanıyor, yurt dışına gi
diyor. Bakın size bir misal vereyim : Bir 
vatandaş bankadan kredi almak istiyor; 
ama banka kendisine kredi vermiyor. Ne 
yapıyor? "Gideyim bir fıktif akreditif 
açayım" diyor; gidip bir fiktif akreditif açı
yor ve böylece devletin bankasından mil
yarlarca lira kredi alıyor. Hatta, kredi 
alanlann birisi de sizin partinin içerisin
deki milletvekillerinden birisidir. (ANAP 
sıralarından "Kim söyle?" sesleri) 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Hangi
si, hangisi?.. 

GALİP DEMIREL (Malatya) — 
Kim, kim? Açıkla! 

KAMER GENÇ (Devamla) — Açık
layacağım, bir dakika efendim, onu da 
açıklayacağım... 

BAŞKAN — Sayın Genç, bu dedik
lerimizin maddeyle bir alakası yok. Lüt
fen... Rica ediyorum... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Var, 
var; alakası var. 

BAŞKAN — Alakası yok! 
KAMER GENÇ (Devamla) — On

dan sonra, yine birtakım hayalî işlemler
le; o bankadan eğer gidip borç alsanız, 
normal olarak kredinin maliyeti yüzde 
İ20'dir, yani yüzde 120 kredi faizi ödeye
ceksiniz, ama o kredi faizini vermemek 
için ihracat kredisi alıyorsunuz. Reeskont 
kredileriyle ilgili olarak iki gün önce yine 
bir genel tebliğ yayınlandı. Tabiî her gün 
sistemi değiştiriyorsunuz, ki, hangi nok
tada devletin olanaklarının size ve size ya
kın insanlara en iyi şekilde kullanılır du
rumunu tespit ediyorsunuz; ama, ne za
manki başkaları da bunları öğrenmeye 
başladı, o zaman hemen yeniden bir ge
nel tebliğ geliyor. Böyle olunca, tabiî, 
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istikrarlı ve önceden mahiyeti belirlenmiş 
genel kurallar da olmayınca ve tabiî ka
lem de sizin elinizde olduğu için, istedi
ğiniz gün istediğiniz tebliği yayınlıyorsu
nuz. Ondan sonra gidiyor, ihracat kredi
si alıyorsunuz. Biliyorsunuz, bankalarda 
ihracat kredisi yüzde 30 ila yüzde 40 ara
sında bir faiz nispetine tabidir; o ihracat 
kredisini alıyorsunuz. Mal ihraç edilmi
yor. Ondan sonra da, bir ihracat yapılı
yor, bedeli Türkiye'ye gelmiyor. Ben şim
di desem ki size, bu ihracat kredisi almış, 
mal ihraç etmiş kaç tane müessese var ve 
yurt dışından gelmesi gereken dövizin 
yüzde kaçı Türkiye'ye gelmemiş? Cevap 
veremezsiniz; vermek de istemezsiniz. Bu
nu ancak üç beş kişi biliyor. Çünkü, de
vamlı böyle, devletin hayatiyetle çok ya
kın olan konular hep bir sır gibi saklanı
yor. Geçen gün Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığına gittim, iki tane müessese
nin yaptığı ihracatla ilgili bilgiler almak 
istedim; ama bize bilgi vermediler. 
Çünkü... 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sen 
de mi? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ben 
milletvekilliği görevimi yapmak için ora
ya gidiyorum. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — 
Olur mu?.. Sen oraya gitmişsin... 

BAŞKAN — Sayın Şengün, lütfen 
efendim... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, tabiî gideceğim. Bilgiyi eğer ben al
mazsam, nasıl doğru dürüst konuşacağım, 
nerede bunu değerlendireceğim? 

Onun için, biz ne dersek diyelim; ya
ni, devlet ne kadar para toplarsa toplasın, 
maalesef siz, devletin harcamalarını kont
rol altında tutmamanız, özellikle devlet ge
lirlerinin büyük bir kısmını fonlara aktar
manız ve fonlardan da keyfî harcamalar 

yapmanız dolayısıyla devlet bir türlü to
parlanamıyor. 

ALİ SAKİR ERGİN (Yozgat) — Va
kit doldu. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sizi 
ilgilendirmez, ben konuşuyorum; dolarsa 
dolar... 

Şimdi, KDV'nin dört katı artırılma
sı, bu memleket için, bu hayat pahalılığı 
içerisinde yaşayan vatandaşlar için bir fe
lakettir; bu vatandaşa bir ölüm tuzağı ha
zırlamaktır. "Ortak Pazara giriyoruz" di
yorsunuz; bugün Avrupanın hangi devle
tinde KDV'nin yüzde 40 olduğu görül
müştür? Onu bir söyleyin bakalım; hangi 
mal teslimlerinde, hizmet ifalarında yüz
de 40 KDV almıyor? Eğer alınmıyorsa ve 
hükümet de "Ben dört katma kadar 
çıkarmayacağım'' diyorsa; peki dört katı
na kadar çıkarmıyorsan, çıkarmayacağın 
şeyin yetkisini niye alıyorsun eline?.. Mec
lis oyuncak mıdır? O halde sen, uygula
yabileceğin nispeti getir buraya. Niye ge-
tirmiyorsun? Getirmiyor; çünkü daima 
yetki hastalığına tutulmuş bir hükümet... 
Her getirdiği kanunda yetki istiyor. Evet, 
Anayasada, belirli konularda hükümete 
yetki verilmesine dair hüküm var; ama, 
bunu insaf sınırları içerisinde kullanmak 
lazım. Burada her şeyi yetkiyle halletme
ye kalkarsanız, o zaman ne Meclisin an
lamı kalır, ne yargının anlamı kalır; hü
kümet bir dikta rejimi haline döner, hü
kümetin dediği her şey olur. İşte hükümet 
de bir kişinini işaretine bakıyor; Başbakan 
ne diyorsa... Her vesileyle size söylüyo
rum, altı imzalanmış boş kararnameler; 
arkasından bir kararname geliyor, bir ba
kıyorsunuz bir kânun tasarısı geliyor, ka
nun tasarısını imzalayanlar mahiyetini bil
miyor; tabiî, ondan sonra da buraya tek 
kişinin iradesi gelince, böyle, toplum için 
büyük bunalımlar yaratan hukuk kural
ları ortaya çıkıyor. 



T.B.M.M. B : 34 2 . 12 . 1988 O : 3 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz 
doldu, lütfen toparlayın. 

K A M E R G E N Ç (Devamla) — To
parlıyorum efendim. 

O halde, ne yapmamız lazım? Bana 
göre, bu maddeye gerek yok. Zaten yürür
lükte olan KDV yeteri kadar açık ve eğer 
uygulanacaksa o madde uygulansın, ora
daki yetkiler kullanılsın; ama, her vesileyle 
karşımıza yetki kanunları çıkarılıyor ve 
yetki isteniyor. Niye o yetki kullanılmıyor 
da, yeni yeni yetkiler isteniyor, ben de bu
nu anlamıyorum? Siz anladınızşa, lütfen 
iktidar Partisi olarak çıkın bize anlatın bu
rada; anlatın ki, biz de çıkıp bir daha ko
nuşmayalım burada. 

Hükümet dört katma kadar çıkarma 
yetkisini kullanacak mı, kullanmayacak 
mı? Kullanacaksa ne zaman kullanacak, 
bunun ekonomik etkisi ne olacak, bunun 
piyasaya etkinliği ne olacak; bu hesaplan
mış mı arkadaşlar? 

KDV getirilirken 7 tane kanun kalk
tı yürürlükten, onların yerine geldi; ama 
bugün, KDV'den elde edilen tahsilat, o 
yerine geçtiği vergilerden elde edilen tah
silatın çok aşağısında kalıyor ve KDV, 
Türkiye vergi sisteminde çok büyük ba
direler yaratmıştır. Hükümet.. . 

M A H M U T K A R A B U L U T (Sivas) 
— Sayın Başkan, süresi doldu. 

BAŞKAN — Sayın Genç... 
K A M E R GENÇ (Devamla) Tamam 

efendim... 
BAŞKAN — Çok rica ediyorum, to

parlayınız. 
K A M E R GENÇ (Devamla) — To

parlayacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Konula r ı dağı t ı 

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

mam efendim, toparlıyorum. 
Bakın, geçen gün gazetelere birtakım 

olaylar intikal etti.. Tabiî bunlar, aslında 

arkasız yapılan işler değil. Vatandaşlar gi
diyor, Haymana'nın dağlarındaki arazileri 
ipotek gösteriyor, devletten milyarlarca li
ra KDV iadesi alıyor; Ankara'nın göbe
ğinde. Bir bakıyorsunuz, vatandaşın en 
doğal olan alacağının kendisine iade edil
mesi için yüz dereden su getiriliyor; ama, 
bunun yanında devletin, hayalî ihracatçı
ya, KDV iadesi olarak verdiği milyarları 
aşan paralar var. Acaba, hakikaten bu mil
yarların bu adama KDV iadesi olarak ve
rilmesi için gerekli ihracat yapılmış mıdır, 
yapılmamış mıdır, gösterilen teminatlar 
değerli midir, değil midir? Bütün bu ko
nular incelenmiyor ve bu paralar birtakım 
insanlara iade olarak veriliyor. Peki, bun
ların arkasında kim var arkadaşlar?.. 

BAŞKAN — Efendim, Saym Genç, 
lütfen... Ama çok aştınız sürenizi. Çok rica 
ediyorum... 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Şah
sım adına da konuşayım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki o zaman^ size 4 da
kika daha konuşma imkânı veriyorum; 
çünkü sürenizi aştınız ve konuya sadık ka
lın mümkünse. 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Efen
dim, KDV nispetlerinin artırılmasıyla il
gili kanun tasarısı müzakere ediliyor. El-
betteki, hileli olarak verilen KDV iadele
rini de dile getirmek zorundayım. 

BAŞKAN — Tamam, konuya sadık 
kalmanızı rica ediyorum. 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Ba
kın, geçen gün burada yine hayalî ihracat 
nedeniyle, belirli müesseselere verilen mil
yarlarca liralık KDV iadcleriyle, vergi ia
delerini dile getirdik, maalesef Hükümet 
çıkıp da bize konuşma hakkını vermedi; 
ama, demokratik ülkelerin ambargo koy
duğu ırkçı Güney Amerika'ya birkaç ku
ruşluk mal ihraç ediyorsunuz, hem Türki
ye'nin uluslararası düzeydeki itibarını 
sarsıyorsunuz, hem de " ihraca t yaptık" 
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diye övünüyorsunuz. Ben sizin mantığı
nızı anlayamadım. Ben sizin hiçbir şeyi
nizi anlayamıyorum, kusura bakmayın; 
ama, kendi aklı selimimin yerinde oldu
ğunu çok iyi biliyorum, sizin her getirdi
ğiniz şeyi kendi mantığım seviyesinde yar
gılıyorum; ama, hiçbirisi de doğru değil, 
memleket menfaatma değil. 

Biz burada birtakım şeyleri söylüyo
ruz. İşte Ulaştırma Bakanı burada, gülü
yor. Geçen gün Plan ve Bütçe Komisyo-
nununda Sayın Bakana, aile efradını, dü
nürünü, Manisa il başkanını, ilçe başka
nını, belediye başkanını, partili üyelerini 
uçağa dol duruyorsun, yurt dışına götürüp, 
yedirip, içiriyorsun, bu olur mu, dedim? 
"Efendim, vatandaş bize bunun için rey 
verdi'' diyor. Yani, vatandaş bize bu reyi 
devlet malını aile efradımıza, partilileri
mize yedirmek için verdi, diyor. 

SEYİT AHMET DALKIRAN (Yoz
gat) — Bunun madde ile ne ilgisi var. 
Kamer? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, bakın, bunları biz söy
lüyoruz; ama böyle normal kurallar için
de söylüyorsak, bunları çok ağır ifadeler 
içinde söylemememizin nedeni, terbiyemi
zin bize müsaade etmemesindendir. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın 
Başkan, KDV ile ne ilgisi var? 

BAŞKAN — Efendim, müsaade bu
yurunuz. 

KAMER GENÇ (Devamla) — As
lında, insanlar eğer... 

BAŞKAN — Sayın Genç, Amerika 
seyahatinin filan, maddeyle ne alakası var 
canım? Çok rica ederim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, vatandaşın ödediği paraları çarçur 
ediyorsa, devleti talan ediyorsa... 

BAŞKAN — Efendim, tamam da, 
maddeye sadık kalın, bu konuda söz aldı
nız. Onu... 

KAMER GENÇ (Devamla) — El
bette ki, maddeyle ilgili; vergi maddesin
de ben bunu konuşurum. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Onu bir.gündem dışı 
konuşmada dile getirirsiniz canım, mad
de üzerinde konuşun lütfen. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Masal 
anlatacak Sayın Başkan, masal anlatacak. 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Aşkın... 
KAMER GENÇ (Devamla) — İn

sanlar, masalın ne olduğunu zaman za
man iyi bilmelidirler. Kimin masal anlat
tığını, kimin masal dinlediğini kamuoyu 
değerlendirir; ama bizim söylediklerimi
zin ağırlığının ne olduğunu bilmezseniz, 
zaten siz bizim muhatabımız olamazsınız. 
Ben bu boş sıralara söylüyorum, size de 
söylemiyorum; ama bu, tutanaklara 
geçiyor. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi, şahsı
nız adına aldığınız süre de dolmuştur, to
parlamanızı rica ediyorum. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ta
mam Sayın Başkanım. 

Eğer bir memlekette bir parlamenter 
çıkıp da, "Bir memlekette vatandaşın ca
nından, boğazından keserek devlete öde
diği paralar çarçur ediliyor, suiistimal 
ediliyor" diyor ve bunu suiistimal eden, 
çarçur eden kişiler de alay ediyorlarsa, ben 
onlarda çok olgunluk görüyorum. Tabiî, 
zaten onlara yakışan da bu olgunluktur, 
başka bir şey değildir. 

Değerli milletvekilleri, bu kanun tasa
rısı gerçekten, her maddesiyle memlekette 
büyük bir buhran yaratacak nitelikte bir ka
nun tasarısıdır. Bu tasarı kanunlaşıp uygu
landığı zaman milletten gelecek feryatlan gö
receksiniz ve bu kanunu değiştirmek için en 
kısa zamanda buraya tekrar bir tasan geti
receksiniz. Ama, yine biz çıkıp diyeceğiz 
ki : "Beyler, bayanlar, siz bu işi beceremi-
yorsunuz. Her gün bir kanun değiştirmek 
için karşımıza gelmeyin." 



T.B.M.M. B : 34 2 . 12 . 1988 O : 3 

Bu görev, memlekette bu işi yapan in
sanlara geçtiği zaman göreceksiniz ki, bu 
memlekette bu işleri en iyi şekilde yapa
cak insanlar çoktur. 

Tabiî, insanların vatanseverlik ölçü
lerinden birisi de, beceremediği bir hiz
mete talip olmamasıdır. Bu çok önemli bir 
olaydır. (SHP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, bir kişi, eğer Başbakanlık ya
pamıyorsa, bakanlık yapamıyorsa, ona dü
şen vatanseverlik görevi; diyecek ki ' 'Ar
kadaş, ben bunu yapamıyorum..." 

BAŞKAN — Sayın Genç, hani topar
lıyordunuz? Bitirmenizi bekliyorum. 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Efen
dim, toparlıyorum. 

BAŞKAN — Sürenizi aştınız. 

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

BAŞKAN — Sürenizi çok aştınız, 
lütfen... 

K A M E R G E N Ç (Devamla) — 
"Ben bu görevi yapamıyorum. Benim va
tanseverlik görevim, bu görevden çekil-
memdir." 

Igte, Türkiye'de rejim niye bunalıma 
giriyor, Türkiye'de rejim niye çıkmaza gi
riyor? İnsanın kendisini bilmemesinden, 
insanın bırakması gereken bir yerde... 

İ L H A N AŞKIN (Bursa) — İnsanın 
kürsüyü terk etmesini bilmemesinden... 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Aşkın!.. 

Sayın Genç, artık toparlayın diyo
rum, sözünüzü kesmek zorunda ka
lacağım. 

A R İ F AĞAOĞLU (Adıyaman) — 
Sayın Başkan, biz buraya gazel dinleme
ye mi geldik?.. Bunların maddeyle ne il
gisi var? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkanım... 

BAŞKAN — Efendim, ben size ye
teri kadar müsamaha ettim, lütfen topar-' 
layın ve bitirin. 

K A M E R GENÇ (Devamla) — To
parlıyorum. Yalnız, Sayın Başkanım, 
" G a z e l " diyor, o lafını geri alsın. 

Efendim, "Biz buraya gazel dinleme
ye gelmedik" diyor; kendisinin söylediği 
gazel. Salondan çıksın, gitsin. (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen arkadaşlar, mü
dahale etmeyin, sizin yüzünüzden zaten. 
Tam bitireceği zaman, oradan birisi bir laf 
atıyor. 

Evet efendim, bitirin lütfen. 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Şim
di, Sayın Başkan, biz burada muhalefet 
görevimizi yapıyoruz. Nasıl ki, siz, par
mak çoğunluğunuza dayanarak burada bi
zi bu saatlerde çalışmaya zorluyorsunuz, 
biz de muhalefet görevimizi yaparak, sizi 
mümkün olduğunca burada bekleteceğiz, 
mümkün olduğunca (SHP sıralarından al
kışlar) ve bizim konuşmalarımıza "gazel" 
diyenlerin, aslında kendileri gazel okuyor; 
kendilerinin havaya kalkan ellerinin altın
da gazel var. 

BAŞKAN — Sayın Genç... 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Biz 
burada gerçekleri söylüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Genç, teşekkür 
ederim... 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkan, biz, bu maddenin tasarı met
ninden çıkarılmasını istiyoruz. Bu mem
lekete yapılabilecek en büyük kötülükler
den birisi de bu maddeyi kabul etmektir. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

— 458 — 



T.B.M.M. B : 34 2 . 12 . 1988 O : 3 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Maddeyle ilgili verilmiş önergeler 

var... 
MUSTAFA K U L (Erzincan) — Sa

yın Başkan, şahsım adına konuşmak is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kul. 
Efendim, süreniz 5 dakikadır. 

MUSTAFA K U L (Erzincan) — Te
şekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekil
leri; bu maddeyle, Katma Değer Vergisi 
Kanununun 3316 sayılı Kanunla değişik 
28 inci maddesi değiştirilmektedir. Yapı
lan bu düzenleme ile vergiye tabi her iş-
lem için yüzde 10 olan Katma Değer Ver
gisi oranını dört katma kadar artırma ve 
yüzde l'e kadar da indirme ve bu oranlar 
dahilinde muhtelif mal ve hizmetler için 
de farklı vergi oranlan tespit etme konu
sunda Bakanlar Kuruluna yetki veriliyor. 

Yine ayrıca bu madde ile bazı mal
lar için perakende safhada farklı vergi 
oranları tespit etme konusunda da gene 
Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bu tasarının tü
mü üzerinde yapılan müzakerelerde Sa
yın Bakan, bu konu üzerinde şöyle bir 
açıklama yapmışlardı : "Bakanlar Kuru- ' 
luna her ne kadar bunu dört katına kadar 
artırma yetkisi veriliyorsa da, bunu yap
maya ne biz ne de bizden sonra gelecek 
hükümetlerin hiçbirisi cesaret edemez ve 
bunu yapamaz" dediler. 

Şimdi eğer bir kanun uygulanmaya-
caksa niye çıkarılıyor? Kanunlar, uygulan
mak, uygulamaya konulmak için çıkarılır. 
Eğer Anavatan Hükümeti bugün bunu 
uygulamayacaksa, bundan sonra gelecek 
olan hükümetlerin de bunu uygulamaya 
cesaretleri olmayacaksa; yani bunun hiç 
uygulama alanı olmayacaksa, bu kanunu 
niye çıkarıyoruz? Sadece kanun çıksın di
ye kanun yapılmaz; kanun, uygulanmak 
için yapılır. 

Bugün Katma Değer Vergisi oranı 
yüzde 10 olmasına rağmen, satıcılarla 
müşteriler arasında bu konuda kıyasıya 
bir pazarlık vardır. Müşteri bir mal alış
verişine gittiği ve malın fiyatını sorduğu 
zaman, satıcı önce, "Ka tma değerli mi is
tersin, katma değersiz m i ? " diye soruyor, 
ki buna halk arasında "Kravatlı mı olsun, 
kravatsız mı olsun?" diye bir de isim tak
mışlar. 

Şimdi, Katma Değer Vergisi oranı 
yüzde 10 olduğu halde, müşteri ile satıcı 
arasında böyle bir pazarlık olursa, bunu 
yüzde, yüzde 40'a çıkardığınız zaman, 
acaba yüzde 40 Katma Değer Vergisini 
hangi müşteri ödeyecektir? Tabiî birçoğu
nun alım güçleri az olduğundan, paraları 
yetişmediğinden dolayı haliyle Katma De
ğer Vergisi ödemeden, faturasız olarak 
mal alıyor; ama sonra sokağa çıktığı za
man ne oluyor? Kontrol memurlarıyla 
müşteriler arasında kıyasıya bir koşuşma 
ve köşe kapmaca oyunu başlıyor. Ben bu 
olaylara çok şahit oldum ve defalarca da 
gözlerimle gördüm; kontrol memurları 
yoldaki kadınların çantalarını açıp anyor-
lar, ellerindeki paketleri açıyorlar. Önce 
"Bu nedir?" diye soruyorlar, müşteri, 
"Hiç , herhangi bir paket iş te" dediğin
de, kontrol memuru "Buna fiş aldın mı, 
fişini göster" diye soruyor. Müşteri, "F i 
şim yok, ben k o m ş u m a b i r şey 
götürüyorum" diyor, kontrol memuru 
"Olmaz , sen bunu yeni almışsın, bunun 
fişini görmek zorundayız" diyor. Eğer o 
kişi fiş ibraz edemiyorsa, gösteremiyorsa, 
paketi açıyorlar; alınan mal yeni ise, malı 
aldığı yeri soruyorlar; hem müşteriye, hem 
de satıcıya ceza olduğundan dolayı, götü
rüp satıcı ile yüzleştiriyorlar ve hem satı
cıya hem de müşteriye ceza veriyorlar. 

Tabiî, bu tür şeyler yanlış. Sokak baş
larında kontrol memurlarının alıcıları böy
le kovalaması ve paketlerini bu şekilde aç
ması çok büyük yanlış. 
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Yine televizyonda hemen hemen her 
akşam bu konuyla ilgili; yani Katma De
ğer Vergisinin ödenmesiyle, ya da vergi ge
lirlerimizi artırmakla ilgili özendirici prog
ramlar yapılıyor. Bunlar çok güzel; vatan
daşlarımız artık bunları bir eğlence prog
ramı olarak seyrediyor, Türkiye'nin çok 
tanınmış komedyenleri bu konuda insan
larımıza akşamları hoş vakit geçirttiriyor
lar; ' 'Alışveriş yaptığın zaman fişini al ki 
Katma Değer Vergisi devlet Hazinesine 
gitsin, sana hizmet olarak geriye dönsün" 
diye söyleniyor; ama vatandaş, kendisine 
hizmetin geldiğini görmediği zaman, bun
dan sonra, buna ihtiyacı olsa bile, fış al
mayacaktır. 

Bugün, daha Aralık ayının başında 
olmamıza rağmen, benim kendi seçim 

.bölgemde birçok köyün yolları kapalıdır. 
Geçen yıl Tercan'ın Başbudak Köyünde 
dört tane kadın, doğum sırasında kasaba
ya yetiştirilemediklerinden dolayı öldüler. 
Bu sene de aynı olaylar olacaktır. Bu, Ana
dolu insanının ve özellikle Doğu Anado
lu insanının bir yazgısı. 

Acaba şu yapılamaz mı : Batıdaki 
Köy Hizmetlerinin araçları kış dönemin
de doğuya kaydırılamaz mı? O köylerde 
karla mücadele daha çok yapılamaz mı? 
Bu insanlar ölüp giderken, kendilerine 
hizmet gelmediğini görürlerse, birçok kö
yümüzün içme suyu dahi yoksa, "Çağ 
atladık" dediğiniz bu çağda hâlâ insan
lar dere suyu içiyorlarsa ve hâlâ köylere 
ulaşım yoksa, o insanlar, kendilerine hiz
met gelmediğini gördükleri zaman, ken
disine fatura lazım olduğu zaman dahi fa
tura almayacak; "Devlet kazanmasın, be
nim komşum, benim alışveriş yaptığım es
naf kazansın" diye almayacak bu fişlerini 
veya Katma Değer Vergisi ödemeyecek. 

Bir de, gene bu Katma Değer Ver
gisinde... 

BAŞKAN — Saym Kul, süreniz dol
du, lütfen toparlayınız efendim. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Ta
mamlıyorum Sayın Başkan. 

Katma değer Vergisinde özellikle 
özendirici bir olay da, alıcıların bundan 
vergi iadesi alması. Şimdi biz, Katma De
ğer Vergisini dört katma kadar artırdığı
mız zaman, yani farz edelim yüzde 40'a 
çıkardık; acaba çalışanların vergi iade ora
nı ne olacak, o zaman değişecek mi, yok
sa aynı oranda mı kalacak? Bu da benim 
kafama takıldı. Sayın Bakan bunu cevap
landırma memnun olurum. 

Hepinize teşekkür eder, saygılar su
narım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Kul. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTGEBE ALPTEMOÇIN 
(Bursa) — Sayın Başkan, bir açıklamada 
bulunabilir miyim? 

BAŞKAN — DYP Grubu adına söz 
istediniz mi efendim Sayın Demir? 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Yazı gönderdik efendim. 

BAŞKAN — Buyurun o zaman; 
buyurun. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Bir tereddüt varsa tekrar gönderelim Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Hayır, tereddüt yok; 
gelmiş, benim haberim olmamış. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTGEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Bir açıklama yapmak istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Biraz önce konuşan beyefen
dinin konuşmalarıyla ilgili olarak bir açık
lama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — İbrahim Bey, az bir 
müsaade eder misiniz? Sayın Bakan bir 
açıklama yapacak da. 
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Buyurun efendim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇIN 
(Bursa) —Sayın Başkan, biraz önce konu
şan arkadaşımız, benim sözlerimden bir 
alıntı yaparak, "Biz bu yüzde 40 oranını 
kullanmayız, bunu kullanmaya hiçbir hü
kümet de cesaret edemez, dedi Sayın 
Bakan" dediler. Sözlerimin bir bölümü
dür. Genel oranı yüzde 40'a biz çıkarma
yız, hiçbir hükümet de çıkarmaz; sözleri
mi tekrar ediyorum. Ancak, şu anda, bi
liyorsunuz, genel oran yüzde 10'dur, bazı 
mallar için yüzde 15 oranı uygulanmak
tadır. Avrupa Topluluğuna uyum için bir 
hazırlık olarak dört katma kadar artırmak 
imkânı getirilmiştir, yüzde l'e kadar da in
dirme yetkisi verilmektedir hükümete.,Av
rupa Topluluğuna uyum için getirilen bu 
madde, bazı mal grupları için daha yük
sek oranlarda Katma Değer Vergisi uygu
lama imkânını Bakanlar Kuruluna vere
cektir. 

Sözlerimin bir bölümünün alınarak 
kullanılmış olması bir haksızlıktır, düşün
cesinden hareketle bu açıklamayı yapmak 
arzu ettim Sayın Başkan. İmkân verdiği
niz için size ve değerli grup sözcüsü arka
daşıma teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Rica ederim. 
Buyurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA İBRAHİM 

DEMİR (Antalya) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekil
leri; görüşmekte olduğumuz 115 sıra sa
yılı, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sa
yılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Ku
rumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Kat
ma Değer Vergisi Kanunu, 6183 Sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar 
Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Ver
gisi Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar Kanu

nunda Değişiklikler Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu raporu üzerine ve de bu tasarının 23 
üncü maddesiyle ilgili olarak Doğru Yol 
Partisinin görüşlerini arz etmek üzere hu
zurlarınızdayım. Bu vesileyle grubum ve 
şahsım adına hepinizi en derin saygılarım
la selamlıyorum. (DYP ve SHP sıraların
dan alkışlar) 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — İb
rahim bey, anlayamadık, kanunun ismini 
lütfen tekrarlar mısın? 

BAŞKAN — Lütfen... lütfen 
efendim... 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; gö
rüşmekte olduğumuz tasarının 23 üncü 
maddesi, Katma Değer Vergisi Kanunu
nun 28 inci maddesini değiştirmekte ve bu 
değişiklik çerçevesinde Hükümete, bizce 
oldukça geniş sınırları olan bir yetki ver
mektedir. Gerçekten, bu düzenlemeyle 
Hükümet, halen yüzde 10 olan genel Kat
ma Değer Vergisi oranını dört katma ka
dar artırma ve yüzde l'e kadar azaltma 
yetkisine sahiptir. Bir kere/ bu yetkinin sı
nırları arasındaki fark, astronomik deni
lecek kadar büyüktür. Yüzde l'e kadar in
dirme yetkisi olacak, yüzde 40'a kadar ar
tırma yetkisi olacak; bu ikisi arasındaki 
fark çok fazladır. 

Kaldı ki, burada bir vergilendirme 
söz konusudur. 

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

BAŞKAN — Yok öyle bir şey efen
dim, yok. 

Evet, devam edin İbrahim Bey. 
İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 

Sayın Başkan... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Var, 

var... 
BAŞKAN — Efendim, uyuyan yok. 
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Arkadaşlar, hiç değilse kendi sözcü
nüzü dinleyin lütfen. Rica ediyorum.,. 

İBRAHİM D E M İ R (Devamla) -
Sayın Başkan, ben uyuyan olup olmadı
ğını bilmiyorum; ama eğer salonda... 

BAŞKAN — Yok efendim, uyuvan 
yok; yok öyle bir şey. 

H. FECRİ ALPASLAN (AfrrO — 
Sana ne varsa; sen konuş. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etme
yin Sayın Alpaslan. 

İBRAHİM D E M İ R (Devamla) — 
"Sana n e " diyemezsiniz. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
Siz niçin müdahale ediyorsunuz 

kardeşim? 
İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 

Sayın milletvekili, ben bu kürsüde konu
şurken karşımda birisi uyuyorsa; o, bana 
da saygısızlıktır. Başkana da saygısızlıktır, 
bu çatıya da saygısızlıktır. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — 
Başkanlığın görevi o. 

BAŞKAN — Efendim, uyuyan yok. 
Siz devam edin Sayın demir. 
H. F E C R İ ALPASLAN (Ağrı) — 

Burada sadece zabıtlara geçiıtmet için ya
lan söylüyorsunuz; kim uyuyor? İftira atı
yorsun. 

BAŞKAN — Olabilir; önemli değil. 
Siz devam edin. 
İBRAHİM D E M İ R (Devamla) — 

Saym milletvekili, ben... 
H İ L M İ BİÇER (>ıiop) — Sen ora

da gazel okuyorsun, konuşmuyorsun. 

İBRAHİM D E M İ R (Devamla) — 
Ben, "varsa" dedim; "uyuyan va r" de
medim. Uyuyan varsa; bu, temsil ettiği 
millete de saygısızlıktır. Burada uyurgezer 
milletvekilleri görmek istemiyoruz biz. 

M U R A T BATUR (Şanlıurfa) — İn 
aşağı, konuşma o zaman. 

BAŞKAN — Sayın Demir, kürsüde 

nasıl konuşulması gerekiyorsa, öyle konuş
manızı rica ediyorum. 

H İ L M İ BİÇER (Sinop) — Serseri! 

BAŞKAN — Lütfen efendim, dinle
yin; arkadaşımız güzel güzel konuşurken 
müdahale ediyorsunuz. 

T E V F İ K K O Ç A K (Ankara) — 
Uyuyan var. 

BAŞKAN — Yok öyle bir şey; uyu
yan da yok; var mı? Hayır. 

Buyurun devam edin. 
YAŞAR T O P Ç U (Sinop) — Vardı, 

uyandı, niye " y o k " diyorsunuz? 

BAŞKAN — Hayır efendim, yok; 
yoktu öyle bir şey. 

YAŞAR T O P Ç U (Sinop) — Vardı; 
niye ^yok" diyorsunuz? Uyurken gördük. 

BAŞKAN — Hayır efendim. 
Evet, devam edin. 
İBRAHİM D E M İ R (Devamla) — 

Sayın Başkan, ben "uyuyan vardı veya 
yoktu" şeklinde bir iddiada bulunmadım; 
"Varsa, ayıptır" dedim. 

BAŞKAN — Efendim, ben sizinle il
gili söylemiyorum, sizinle alakalı değil. 

İBRAHİM D E M İ R (Devamla), — 
Varsa, ayıptır; hakikaten öyledir. Kaldı ki, 
burada... 

BAŞKAN —Sizinle alakalı değil. 
Evet, devam edin. 
İBRAHİM D E M İ R (Devamla) — 

Sayın Başkan, burada uyumak ne kadar 
ayıpsa; bir sayın üyenin, burada kürsüyü 
meşgul eden milletvekiline "serser i" şek
linde hitap etmesi de o kadar ayıptır. Siz 
kendisini uyarma ihtiyacını bile hissetmi
yorsunuz. 

H İ L M İ BİÇER (Sinop) — Hiç de 
değil. 

İBRAHİM D E M İ R (Devamla) — 
Bu arkadaşımız bana "serseri" diye hitap 
ederken, siz acaba orada niçin baktınız 
Sayın Başkan? 
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BAŞKAN — Hayır, affedersiniz; ben 
onu anlamadım. Öyle bir şey varsa, der
hal geri almasını rica ediyorum. 

İ B R A H İ M D E M İ R (Devamla) — 
Lütfen alsınlar efendim. 

H İ L M İ BİÇER (Sinop) — Orada 
faraziye üzerine faraziye yapıyor... 

İ B R A H İ M D E M İ R (Devamla) —' 
Efendim, benim söz hakkım var, onu kul
lanıyorum; siz hangi hakkınızla konuşu
yorsunuz oturduğunuz yerden? 

BAŞKAN — Sayın Biçer, niçin mü
dahale ediyorsunuz? Arkadaşımız kalktı, 
grup adına söz aldı, konuşuyor; benimser
siniz veya benimsemezsiniz. Burada ko
nuşmak onun hakkı değil mi? Binaena
leyh, müsaade edin de konuşmasını bitir
sin, biz de işimize bakalım. 

Devam edin efendim. 

İBRAHİM D E M İ R (Devamla) — 
Sayın Başkan, müsaade ederseniz ve sa
yın milletvekilleri de tabiî uyumadan ve 
sataşmadan bizi dinlemek lütfunda bulu
nurlarsa, görüşlerimi... 

H İ L M İ BİÇER (Sinop) — Hâlâ, 
uyumaktan bahsediyor. 

BAŞKAN — Görüşlerimizi açıkla
maya devam edin efendim. 

İBRAHİM D E M İ R (Devamla) -*-
Tabiî bu süreyi de lütfen dikkate almanı
zı isteyerek görüşlerimi ifade etmek is
tiyorum. 

BAŞKAN — Evet, dikkate alacağım, 
merak etmeyin. 

İ B R A H İ M D E M İ R (Devamla) — 
Sayın Başkan, öncelikle şunu tekrar
layarak... 

M Ü M İ N K A H R A M A N (Çanakka
le) — Elini cebinden çıkar. 

İBRAHİM D E M İ R (Devamla) — 
Benim elim kendi cebimde; siz çıkarın eli
nizi milletin cebinden. (DYP sıralarından 
alkışlar) Benim elime karışıyorsunuz; ken

di elinize sahip olun. Kendi elinizin kimin 
cebine girip çıktığını ben çok iyi bi
liyorum. 

Ö M E R O K A N ÇAĞLAR (Aydın) 
— Senin konuşmaya niyetin yok. 

BAŞKAN — Arkadaşımıza oradan 
müdahale etmeyin lütfen. Burada... 

Ö M E R O K A N ÇAĞLAR (Aydın) 
— Sayın Başkan, konuşmaya niyeti yok. 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşı tah
rik ediyorsunuz. 

Ö M E R OKAN ÇAĞLAR (Aydın) 
— O bizi tahrik ediyor. 

BAŞKAN — Hayır efendim; ben 
dikkat ediyorum burada. 

Devam edin lütfen. 
İBRAHİM D E M İ R (Devamla) — 

Şimdi, bir kere bu düzenlemeyle, görüş
mekte olduğumuz tasarının 23 üncü mad
desiyle değiştirilen Katma Değer Vergisi 
Kanununun 28 inci maddesine verilen ye
ni şekille Hükümete tanınan yetkinin sı
nırları çok geniş. Bu kadar geniş bir yetki 
sınırı yanlıştır; birinci görüşümüz bu. 

ikincisi, bu yetki bir devir içermek
tedir. Nedir devredilen? Yüce Parlamen
tonun yergi koyma ve vergi alma yetkisi 
bu düzenleme ile geniş ölçüde Hükümete 
devredilmektedir. Şimdi, yasama organ
larının, parlamentoların, millî iradenin 
doğrudan eseri olan Yüce Meclislerin en 
başta gelen görevi, vergi koymak ve bu 
vergiyi tahsil etmektir. Şimdi siz bir Mec
lis olarak böylesine önemli bir yetkinizi hiç 
kıskanmadan, sakınmadan kimler tarafın
dan nerede, ne zaman, nasıl kullanacağı
na dikkat etmeden bu kadar geniş sınır
lar içerisinde Hükümete devrederseniz, o 
zaman size duyulan güveni, size verilen 
reyleri rencide etmiş olursunuz. Bu düzen
lemeye getirebileceğimiz ikinci eleştiri bu. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde Kat
ma Değer Vergisi yeni bir vergi türüdür; 
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henüz oturmamıştır, henüz yeterince mü-
esseseleşmemiştir; henüz bu konuda top
lum olarak hem mükellefler, hem bu ver
giyi tarh, tahakkuk ve tahsil eden kamu 
görevlileri, dairelerimiz, bununla ilgili teş
kilatımız yeterince bilgi birikimine sahip 
olmadan Katma Değer Vergisi Kanunu 
üzerinde bu kadar sıkça oynayarak bu ver
ginin oturmasını, bu verginin toplum ta
rafından benimsenip, uyulmasını, uygu
lanmasını güçleştirmiş oluruz. Nitekim, 
Katma Değer Vergisi yürürlüğe girdiğin
den beri sık sık bu tür değişiklikler yapılı
yor. Bu sefer tatbikata kolaylık sağlayacak 
teknik konuları düzenleyen bir değişiklik
ten ziyade, bu vergi kanununun özünü et
kileyebilecek çok geniş çaplı bir düzenle
me ile karşı karşıyayız. Bunun için de bu 
düzenlemeyi erken buluyoruz. Niçin er
ken buluyoruz? Bu meseleyi yeteri kadar 
denemedik. Yeteri kadar tecrübe, bilgi bi
rikimine; bu vergi ülkemizde oturmuştur, 
artık bunun sınırlarını yeniden çizebiliriz, 
oranlarını değişik şekillerde tespit edebi
liriz noktasına gelmeden bu kadar geniş 
şartlarda, bu kadar geniş şekilde bu vergi 
kanununu değiştirmenin yanlış olduğu ka
naatindeyiz. 

Şimdi, yeniliğinin yanı sıra, Katma 
Değer Vergisi uygulamaları ülkemizin 
coğrafî zemini itibariyle de birbirinden 
farklı sonuçlar vermektedir. Gerçekten bu
gün denetimin az çok hissedildiği büyük 
şehirlerimizde veya sınaî ve ticarî faaliyet
lerin kısmen yoğun olduğu bölgelerimiz
de Katma Değer Vergisinin uygulaması 
daha başarılı gözükmekte, buna rağmen 
denetimin zayıf, hiç hissedilmediği, sanayi 
alanında ve ticarî alanda ilişkilerin... 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) Sayın 
Başkan, saatiniz kaç? 

BAŞKAN — Ben saatime bakıyorum 
efendim. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 

Henüz yeterince gelişmediği yörelerinde 
Katma Değer Vergisi, bugün hiç de ba
şarılı sayamayacağımız, hiç de bekleme
diğimiz şekillerde etkisiz uygulanmakta
dır. Dolayısıyla, eğer Hükümet Katma 
Değer Vergisinden beklenen varidatı ar
tırmak istiyorsa, ülke sathında uyumlu, ül
ke sathında birbirine benzer birtakım ge
lişmeleri sağlayacak tedbirleri alma yolu
na gitmelidir. Siz her şeyden önce, bir ül
kenin coğrafî bölgeleri arasında çıkardığı
nız kanunun uyumlu bir işleyişini sağla
yamadıktan sonra, oranlar üzerinde iste
diğiniz kadar oynayın, oranları istediğiniz 
kadar değiştirin ve bundan Katma Değer 
Vergisini artırma amacını güdün, başarı
lı olma şansınız çok zayıftır, beklediğinizi 
elde etmek imkânınız oldukça sınırlıdır. 
Bunu da, bu değişiklik yapılırken mutla
ka dikkate almak gerektiği görüşündeyiz. 
Yani, bu Katma değer Vergisi sistemi ül
kemizde henüz yenidir, oturmamıştır, ül
ke sathında ve sektörler itibariyle uyum 
henüz sağlanmış değildir. Bu uyum sağ
lanana kadar, yeterince bilgi birikimi, tec
rübe ve bunu başarıyla uygulayabilecek 
denetim mekanizmaları gelişene kadar 
Katma Değer Vergisi üzerinde sık sık oy-
namamak gerekir; oranlan ve bu kanunun 
getirdiği prensipleri sık sık değiştirmemek 
gerekir. Değiştirirseniz ne olur? Sistemde 
istikrarsızlık olur. Sistemde istikrarsızlık, 
sizi başka istikrarsızlıklara götürür, sizi 
başka sıkıntılara sürükler. Bir gün farkı
na varırsınız; ama iş işten geçmiş ve artık 
yapabileceğiniz fazla bir şey kalmamış 
olur. 

BAŞKAN — Sayın Demir, süreniz 
dolmuştur, lütfen toparlayın. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 
Teşekkür ediyorum ve müsaade ederseniz 
toparlayacağım Sayın Başkan. 

O itibarla, gecenin bu saatinde, bu 
şartlar altında, burada mademki belli bir 
mesai harcıyor ve bu kadar enerji sarf edi-
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yoruz, bari söylenenleri dinleyin, dinledik
lerinizi anlamaya, anladıklarınızı da uy
gulamaya çalışın. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Sizinki 
mesai değil ki, işi baltalamak. 

BAŞKAN — Sayın Demir, rica edi
yorum toparlayın efendim. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 
Sayın Başkan, değerli üyeler; bu düşün
celerle Yüce Heyetinizi yeniden selamlı
yor; saygılarımı arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
Ayrıca Antalya'ya gitmekten vazgeç

tim, sabaha kadar burada beraberiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 
efendim. 

Madde ile ilgili verilmiş önergeler 
var, evvela geliş sırasına göre, sonra da ay
kırılık sırasına göre okuyup işleme ko
yacağız. 

Buyurun. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
23 üncü maddesinin içinde geçen "yüz
de 10" kadar ibaresini "yüzde 2'ye" ka
dar biçiminde değiştirilmesini arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Rüştü Kurt 
Giresun 

Öner Miski 
Hatay 

Fuat Erçetin 
Edirne 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
23 üncü maddesinin birinci cümlesinin 
aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

Rüştü Kurt 
Giresun 

Öner Miski 
Hatay 

Katma Değer Vergisinin oranı, ver
giye tabi her bir işlem için yüzde 5'tir. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
23 üncü maddesinin içindeki "dört katı
na kadar artırmaya" ibaresinin madde 
metninden çıkarılmasını arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Ali Uyar 
Hatay 

Kazım Özev 
Tokat 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra Sayılı Ka
nun Tasarısının 23 üncü maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve talep 
ederiz. 

Madde 23. — 3065 sayılı Katma De
ğer Vergisi Kanununun 3316 sayılı Ka
nunla değişik 28 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Oran 
Madde 28. — Katma Değer Vergisi 

oranı, vergiye tabi her bir işlem için yüz-
' de lO'dur. Bakanlar Kurulu bu oranı, iki 
katma kadar artırmaya, yüzde l'e kadar 
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indirmeye, bu oranlar dahilinde muhtelif 
mal ve hizmetler ile bazı malların pera
kende safhası için farklı vergi oranları tes
pit etmeye yetkilidir." 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Orhan Veli Yıldırım 
Tunceli 

Rüştü Kurt 
Giresun 

Öner Miski 
Hatay 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

BAŞKAN — Şimdi aykırılık sırasına 
göre önergeleri tekrar okutup işleme ko
yacağız : 

Tunceli milletvekili Kamer Genç ve 
arkadaşlarının önergesi 

Tasarının 23 üncü maddesinin için
deki "dört- katına kadar artırmaya" iba
resinin madde metninden çıkarılmasını 
arz ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılmıyor efendim. 

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

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılmıyorlar. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Öner
gemi açıklamak üzere söz istiyorum Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Önergede imza sahibi 
olarak, buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; biz, bu kanun ta
sarısıyla getirilen ve Hükümet "dört ka
tına kadar artırma yetkisini" veren husu
sun, tasarı metninden çıkarılmasını is
tiyoruz. 

Bugün yürürlükte olan 3065 sayılı 
Katma Değer Vergisi Kanununda vergi 
nispetleri şöyle : 

1 sayılı listede yer alan teslim ve hiz
metler için yüzde 1, 

Ekteki listedekileri ayrıca arz edece
ğim. Vergiye tabi olan her işlem için yüz
de 12, 

2 sayılıda yüzde 3, 
3 sayılı listede yer alan teslimler için 

yüzde 5, 
4 sayılı listede yer alan teslim ve hiz

metler için yüzde 8, 
5 sayılı işletme ve gümrük tarife is

tatistik pozisyonları için verilen malların 
teslimi için de yüzde 15. 

Ayrıca, burada Bakanlar Kuruluna, 
belirli sınırlar içinde, bu nispetleri artır
ma yetkisini vermiş. Mesela, yüzde 1 ver
giye tabi olan mallar şunlar : 

1. — Kuru üzüm, kuru incir, kuru 
kayısı. 

2. — Kütlü pamuk, 
3. — Kabuklu tabiî kuru fındık, çıt

latılmamış ve kavrulmamış Antepfıstığı, 
çam kozasından elde edilen kabuğundan 
ayrılmamış çamfıstığı, meyankökü, me-
yanbalı, meyan hulasası, anason, defne 
yaprağı, kekik, sumak, sumak yaprağı... 

ADİL KÜÇÜK (Konya) — 
Zıkkım... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkan, niye müdahale ediyorlar? 
Oradan yine bana müdahale ediyorlar. 
Biz burada önergemizi izah ediyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşlara 
dinlemesini öğretemedik, ne yapalım. Ha
yırlısı!.. 

Buyurun devam edin. 
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) 

— Söylediklerine sen de gülüyorsun. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ben 

niye gülüyorum; halinize bakarak gülüyo
rum. Ben niye güleyim?.. 

BAŞKAN — Buyurun devam edin 
efendim. 



T.B.M.M. B : 34 2 . 12 . 1988 O : 3 

K A M E R GENÇ (Devamla) — ...iş
lenmemiş kavrulmamış tuzlanmamış ay-
çekirdeği, şekerpancarı, naturel veya tops 
haldeki tiftik, fiğ gibi maddeler. 

H İ L M İ BİÇER (Sinop) — Fil mi? 
E R K A N K E M A L O Ğ L U (Muş) — 

En son ne dedin? 
K A M E R GENÇ (Devamla) — Fiğ 

gibi maddeler; fiğ, fiğ... Biliyor musunuz 
fiğ nedir? 

ADİL K Ü Ç Ü K (Konya) — Biliyo
ruz; hortumlu, fil gibi... 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Bili
yorsanız anlatmaya gerek yok. Yoksa, izah 
edeyim. 

BAŞKAN — Efendim, eğer dinlerse
niz anlayacaksınız. Kamer Bey, Maliye 
Bakanlığının bir tebliğini okuyor. 

Devam edin lütfen. 
K A M E R G E N Ç (Devamla) — De

ğerli milletvekilleri, bizler burada birtakım 
kanunları müzakere ederken, bazı şeyleri 
de öğrenmemiz lazım. Nerede ne var, 
hangi kanunda hangi hususlar var; bun
ları da öğrenelim. Gecenin bu saatine ka
dar kaldığımıza göre, bize bir faydası ol
sun. Hiçbir şey öğrenmeden, her gelen ka
nunu "Kabul edenler... Etmeyenler...' şek
linde geçirmeyelim. 

Yüzde 3 nispetinde vergi oranı uygu
lanacak mal teslimleri : 

1. — Küçük ve büyükbaş hayvanlar, 
2. — Süt ve Yoğurt, (Aromalı ve 

meyveli hariç) yumurta ve beyazpeynir, 
şekerpancarının işlenmesiyle elde edilen 
tozşeker, kristal ve kesmeşeker... 

Şimdi bu temel maddelere dört katı 
nispetinde KDV uyguladığınız zaman ne 
oluyor? Mesela şekerin bugünkü fiyatı 
dört misli artacak. Bundan başka; mesela 
yüzde 15 nispetinde vergiye tabi olan mad
deler var. Bunlar, ilgili kanunda var. Bu 
listeleri okuyarak zamanınızı fazla da al
mak istemiyorum. (Gülüşmeler) 

Ö M E R O K A N ÇAĞLAR (Aydın) 
— Sağ olasın. 

BAŞKAN — Lütfen arkadaşlar... 

Evet, doğru söylüyor, yüzde 15 dört 
katı artarsa yüzde 60 eder. 

Devam edin efendim, bitirin; süreniz 
de doluyor. 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkan, iyi ki söylediniz; belki sizin 
anlattıklarınızı daha iyi anlarlar; bizim an
lattıklarımızı pek anlamıyorlar. 

BAŞKAN — Süreniz dolmak üzere, 
toparlayın lütfen Sayın Genç. 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Pe
ki, Sayın Başkan. 

Bu itibarla, diyoruz ki, bu dört katı 
kaldıralım. Yüzde 10 yetmiyor mu? Niye 
dört katı? Yüzde lQ'u yeter. 

Ö M E R O K A N ÇAĞLAR (Aydın) 
— Anladık. 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Böy
le bir yetki verdiğimiz zaman, -biz bu hü
k ü m e t i n k imin y a n ı n d a o l d u ğ u n u 
biliyoruz- sermaye sınıfının lehine olan 
madde ve malzemelerde, mal teslimlerin
de ve hizmet ifalarında düşük nispeti; öte 
tarafta fakir fukaranın kullandığı temel gı
da maddelerinde en yüksek nispeti tayin 
edecek. Bizim, bu konuda Hükümete gü
venimiz olmadığı için, bu konuda böyle 
bir yetkiye sahip olmasını da istemiyoruz. 

Öteki önergelerimi ayrıca ifade ede
ceğim efendim. 

Saygılar sunarım. (ŞHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Genç. 

Efendim, önergeyi oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 
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Diğer önergeyi okutuyorum : 
Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 

arkadaşlarının önergesi 

Tasarının 23 üncü maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve talep 
ederiz. 

MADDE 23. — 3065 sayılı Katma 
Değer Vergisi Kanununun 3316 sayılı Ka
nunla 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, iki ka
tına kadar artırmaya, % l'e kadar indir
meye, bu oranlar dahilinde muhtelif mal 
ve hizmetler ile bazı malların perakende 
safhası için farklı vergi oranları tespit et
meye yetkilidir." 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılmıyor. 

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

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılmıyor. 

Önerge sahibi olarak, buyurun Sayın 
Kul. 

Süreniz 5 dakikadır efendim. 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Sa
yın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 
Katma Değer Vergisi diye bir vergi yok
ken ve hayat standardı diye bir olay yok
ken; yine vergi yükümlüsünün beyanına 
inanıp da o ne verirse ona razı olduğumuz 
dönemlerde; yani, yazarkasa diye bir olay 
yokken, her ay verilen katma değer vergi
si beyannamesi diye bir olay yokken, ver
gi mükellefi vatandaş ne verirse onu ka

bul ettiğimiz dönemlerde, bu ülkenin iş
leri bugünkünden çok daha güzel gi
diyordu. 

O zamanlar, vergi mükellefleri bu ka
dar bürokratik işlerle boğuşmuyordu, bir 
yıl boyunca dükkânında çalışıyordu, uğ
raşıyordu ve sene sonunda, on gün içeri
sinde, "Ben şu kadar mal aldım, bu ka
dar sattım, dükkânımda da bu kadar mal 
var" diye envanter yaptığı ve sonuçta da 
"Şu kadar para kazanmışım" diye de be
yannamesini doldurup, götürüp verdiği 
dönemde; vergi dairesinin de bu vergi mü
kellefinin beyanını kabul ederek ne verir
se ona razı olduğu dönemde, bu ülkede 
sağlık hizmetleri, şimdiki dönemden çok 
daha iyi bir şekilde vatandaşa sunulabili-
yordu; eğitim hizmetleri o günlerde, bu
günlerden çok daha iyiydi; yine o zaman
lar bayındırlık ve köy hizmetleri bugün
künden çok daha güzel yapılıyordu. 

Şu anda ne oldu : Bu kadar vergi ge
tirildikten, katma değer vergisi ve hayat 
standardı olayı Türkiye'nin gündemine 
girdikten sonra, Türkiye'de, devletin va
tandaşa sağlık hizmeti diye bir hizmet 
sunduğunu şu anda göremiyoruz. İnsan
larımız hastane kapılarında, hastane oda
larında rehin kalıyorlar, hastalarımızdan 
senet alınıyor. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) 
— Madde üzerinde konuşun; sağlık üze
rinde değil. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — 
Madde üzerinde konuşuyorum; bunlar 
vergi ile ilgili olaylardır. 

Vatandaştan vergiyi, kamu harcama
larına katkıda bulunsun diye alıyoruz, 
ama vatandaşa o hizmetleri götürmüyo-
ruz; bunları izah ediyorum. 

Sağlık hizmetleri, o gün, bu günkün
den çok daha iyiydi. Şimdi insanlarımız 
cenazelerini hastaneden alamaz durumda. 
Birçoğumuzun milletvekili olduktan ve 
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buraya geldikten sonra, birçok seçmeni
nizin yakmlannm cenazesini, Ankara'daki 
hastanelerinden kendiniz kefil olarak tes
lim alıp vermiş olduğunuza ben inanıyo
rum; çünkü, bizler bu olayları çok ya
şıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim oturunuz 
lütfen. 

A H M E T KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Sayın Başkan, burada dolaşmak yasak mı 
efendim? 

BAŞKAN — Hayır efendim, yasak 
değil; ama, müzakereleri takip edemiyo
ruz ki. 

Evet devam edin efendim. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 

Sayın Başkan, taktik değiştiriyorlar. 

BAŞKAN — Olabilir efendim. 
Devam edin Sayın Kul. 
MUSTAFA K U L (Devamla) — Yi

ne eğitim konusunda fırsat eşitliği yoktur. 
O zamanlar bugünkünden çok daha gü
zeldi, o zaman hiç değilse bir köyde 3-5 
tane öğrenci dahi olsa, her köyümüzde il
kokul vardı; ama, şu anda -Özellikle ben 
kendi seçim bölgemden örnek vermek 
istiyorum- öğrenci sayısı, 10'un altına dü
şen tüm köylerde okullar kapatılmış 
durumda. 

BAŞKAN — Sayın Kul, değişiklik ' 
önergeniz üzerinde konuşun lütfen, onu 
rica ediyorum. 

MUSTAFA K U L (Devamla) — Sa
yın Başkan, vergilerle ilgili konu tabiî ki 
bu olayları... 

BAŞKAN — Tamam da, önerge ver
diniz, maddede değişiklik istiyorsunuz, 
onu söylemeye çalışın. 

MUSTAFA K U L (Devamla) — Sa
yın Bakan -biraz önce konuşmamda 
belirtmiştim- kendisi de doğruladılar o be
yanlarını. 4 katma kadar çıkardığımız za-

. man bunun uygulama imkânı yoksa, o za
man 2 katına kadar çıkaralım. 2 kat olur
sa bunun içerisine 15'de girer, 18'de girer 
ki, daha önce yüzde 12 idi; yüzde 20 ile 
yüzde 1 arasında istediğiniz rakamda Kat
ma Değer Vergisini belirleyebilirsiniz. 
Yüzde 40 'm büyük bir rakam, çok yük
sek bir rakam olduğunu kabul ediyoruz. 
Bundan dolayı, Bakanlar Kuruluna bu ko
nuda ancak yüzde 20'ye kadar, yani mev
cut oranı 2 katma kadar çıkarma veya yüz
de l'e kadar indirme konusunda yetki ve
rilmesinden yanayız; 4 katına kadar çıka
rılmasına katılmıyoruz. 

Umarım, bu önergem sizler tarafın
dan kabul edilir. 

Beni dinlediğinizden dolayı sizlere te
şekkür ederim. 

Sağ olun. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Kul. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 

arkadaşlarının önergesi 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
23 üncü maddesinin birinci cümlesinin 
aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ederiz. 

Katma değer vergisinin oranı, vergi
ye tabi her bir işlem için yüzde 5'tir. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon 
katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI K E M A L AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılıyor efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?,, 
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) — Katılmıyor efendim. 
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(SHP sıralarından bir gurup millet
vekili ayağa kalktı) 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Yoklama 
istiyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum efendim... 

Bir dakika müsaade buyurun. Bura
da Tüzük sarih, yoksunuz 10 kişi? 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — 10 kişi yok orada, 10 kişi yok. 

BAŞKAN — Efendim yok 10 kişi. 
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka

ra) — Çoğunluk var Sayın Başkan. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, müsaade bu
yurun lütfen, rica ediyorum yani. 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Hakkın suiistimali bu. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Ben yapmadım İçtüzü
ğü, yenisini yaparken bunlara dikkat ede
riz o zaman. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) 
— Başkan olarak takdir yetkinizi kullan
mayacak mısınız? 

BAŞKAN — Orada Başkana takdir 
hakkı yok ki canım, çok açık ve net ifade 
edilmiş; 10 kişi yoklama isterse yoklama 
yapılır. (ANAP sıralarından gürültüler) 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Hak suiistimal ediliyor. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) 
— İçtüzük hakkın suiistimalini himaye 
etmez. 

BAŞKAN — Efendim, suiistimal ola
yı ayrı bir hadise; kurallar öyle, ben koy
madım ki. Beraber okuyalım isterseniz. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Okuyalım efendim. 

BAŞKAN — Yoklama isteyen Sayın 
Ateş, Sayın Koçak, Sayın Miski, Sayın Yıl
maz, Sayın Kul, Sayın Dönen, Sayın Ünal 
burada, Sayın Gürseler, Sayın Ersin ve Sa
yın Ali Haydar Erdoğan Bey burada. 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Bu Mecliste, 10 kişinin talebi üzerine her 
zaman hep yoklama yapılmış mıdır? 

BAŞKAN — Her zaman olmamıştır. 
AHMET KARAEVLİ (Takirdağ) 

— Takdir hakkı kullanılmamış mıdır? 

BAŞKAN — Efendim, tamam da... 
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) 

— Yapılmadığı zaman var efendim. 

BAŞKAN — Yapılmadığı zaman var, 
doğrudur; ama biz, saat 20.30'dan beri 
buradayız ve müzakerelere devam 
ediyoruz. 

METİN EMİROĞLU (Malatya) — 
Bir defa yaparsınız, ondan sonra yapa
mazsınız. 

BAŞKAN — Bir dakika müsaade bu
yurun efendim. 

Bu yoklamayı yapacağım. Bundan 
sonra müşahedelerime devam ederim. 
Lütfen bırakın, biz de İçtüzüğü uygula
maya çalışalım. 

I I I . — YOKLAMA 

BAŞKAN — 10 milletvekilinin tale
bi üzerine yoklama yapıyoruz. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 
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V. — K A N U N TASARI VE TEK 
GELEN DİĞE 

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

BAŞKAN — 115 Sıra Sayılı Kanun 
Tasar ı s ın ın gö rüşme le r ine devam 
ediyoruz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 
yerinde. 

Sayın Kamer Genç ve arkadaşlarının 
önergesinin oylanması aşamasında yokla
ma istenmişti. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 

arkadaşlarının önergesi 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısı
nın 23 üncü maddesinin içinde geçen 
"yüzde 10"a kadar ibaresini "yüzde 
2've" kadar biçiminde değiştirilmesini arz 
ederiz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon 
katılıyor mu efendim?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI K E M A L AKKAYA (Samsun) 
— Katılıyor efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 

A H M E T KURTCEBE A L P T O M O Ç İ N 
(Bursa) — Katılmıyor. 

İFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
İŞLER (Devam) 

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

23 üncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum : 

BEŞİNCİ B Ö L Ü M 
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun ile İlgili 
Değişiklikler 

M A D D E 24. — 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka
nunun 51'inci maddesinin 3'üncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"İç inde bulunulan yıl sonuna kadar 
ödenmemiş olan gecikme zammı ile gecik
me faizi, müteakip yılın başından itibaren, 
doğmalarına neden olan amme alacağı gi
bi addolunur ve bu amme alacağı, tebliğ 
edilmeksizin tahakkuk eder. Tahakkuk 
eden bu amme alacağına, üzerinden he
saplandıkları amme alacağı aslına uygu
lanan yukarıdaki hükümler aynen uygu
lanır. Ceza mahiyetinde olan diğer amme 
alacaklarına ise gecikme zammı tatbik edi
lemez.' ' 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 
isteyen?.. 

K A M E R GENÇ (Tunceli) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Şahsınız adına mı? 
H İ K M E T Ç E T İ N (Diyarbakır) — 

Grup adına, Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun. 
SHP G R U B U ADINA K A M E R 

G E N Ç (Tunceli) — Sayın Başkan, değer
li üyeler; tasarının 24 üncü maddesi, ka-
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mu alacaklarına yeni bir sistem getirmek
tedir. Bu sistem nedir? Bundan önce ha
len yürürlükte olan 6183 sayılı Amme Ala
cakları Kanununun 51 inci maddesinde 
yalnız amme alacağının aslına, verginin 
aslına gecikme zammı tahakkuk ediyordu, 
10 sene sonra da o alacak tahsil edilse, o 
da hep baz olarak ilk alacağı esas alıyordu. 

Getirilen bu hükümle, her sene am
me alacağına gecikme zammı hesaplana
cak ve her senenin sonunda, o bir önceki 
amme alacağının gecikme zammı eklene
cek, böylece birleşik faiz yoluyla bir gecik
me zammı hesaplanacak. 

Tümü üzerinde yaptığım konuşma
da da belirttiğim gibi, 1 milyon liralık bir 
kamu alacağı dört yıl sonra tahsil edildiği 
zaman, bu 1 milyon liraya tahakkuk ede
cek gecikme zammı 9 milyon 400 bin li
ra. Bunun altından hangi mükellef kalkar 
bilemiyorum? 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — 
Sen kimden yanaşın? Vergi ödemeyenden 
yana mısın? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ben 
kendimden yanayım, dürüst mükelleften 
yanayım, böyle hayalci adamların karşı
sındayım. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — 
Gocunuyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, konuşma
nın yeri burası, lütfen. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, elbette ki kamu alaca
ğını süresinde ödemeyen insanlara, insaf 
sınırları içinde bazı müeyyideler uygula
mak gerekir; ama, insanları böyle ekono
mik yönden öldürücü darbeyle başbaşa bı
raktığınız zaman, onun memlekette yara-
tacağı ıstırap, yara çok büyük olur. 

Tasarının tümü üzerinde yaptığımız 
konuşmada da belirttiğimiz gibi, devlet, 
vatandaştan alacağını bir gün geç tahsil 
ettiği zaman hemen gecikme zammını 

bindiriyor, ama vatandaşın devletten olan 
alacağı aylarca, yıllarca kalıyor, ona bir 
kuruş gecikme faizi ödemiyor. O zaman, 
Sayın Maliye Bakanlığı kabul etsin, vatan
daştan haksız olarak tahsil ettiği kamu ala
cağının iadesinde de vatandaşa aynı nis
pette gecikme faizi ödesin. 

Böyle bir müeyyide getirildiği takdir
de, insanların parasını keyfî olarak uhde
sinde tutan insanlara bir sorumluluk da 
gelir. Aslında, bu gecikme zammının uy
gulanmasında bir haklılık payı da yoktur. 
Bugün inceleme sistemi var, Türkiye'de 
mükelleflerin yüzde 3'ü inceleme kapsa
mı içindedir. Farzedelimki, bir mükelle
fin defteri beş sene sonra incelendiğinde, 
mükellefe 5 milyon lira vergi tahakkuk et
tiği zaman, bu mükellef 52 milyon lira da 
gecikme zammı ödemek zorunda kalacak. 
Burada, aslında vatandaşın bir suçu var 
mıdır, yok mudur meselesi de çok önem
lidir. Çünkü, incelemede ortaya çıkarılan 
matrah farkı, tamamen inceleme elema
nının takdirine kalan bir konudur. Öyle 
olaylar varki yoruma mütealliktir. Şu meb
lağ masraf yazılır mı, şuraya harcanan pa
ra masraf yazılır mı, yazılmaz mı mesele
si bir yorum meselesedir. Hatta öyle olur-
ki, Maliye Bakanlığı bir konuda vatanda
şa muktaza verir, derki; ey vatandaş, sen 
bu konuda haklısın, sen bu yaptığın har
camayı masraf kabul edebilirsin. Maliye 
Bakanlığı muktaza ile onu tayin eder, ama 
aradan beş sene geçer, bir inceleme ele
manı gider, Maliye Bakanlığının verdiği 
muktazayı kabul etmez. Eğer benim bu 
söylediklerim yanlışsa, Sayın Bakan çık
sın, hayır yanlış konuşuyorsun desin. 

Arkadaşlar, inceleme elemanı, Mali
ye Bakanlığının verdiği muktazaya bağlı 
değildir, bazı masrafları matraha alır, beş 
sene sonra, ona vergi çıkarır. Gerçi, Ver
gi Usul Kanununda, "bu gibi yanıltma 
hallerinde kaçakçılık cezası uygulanmaz'' 
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der, yani ağır kusur ve kusur da uygula
nır, ama gecikme zammı her halükârda 
alınır. Görüyorsunuz ki, olaylar o kadar 
basit değil. Bu vatandaş, sebepsiz yere beş 
sene sonra, aşağı yukarı on misli nispetin
de bir gecikme faizi ödeyecek. Burada ida
renin de kusuru var. İdare, incelemeyi 
eğer ilk senede yaparsa vatandaşın ödeye
ceği gecikme zammı başka olur, beşinci se
nede yaparsa bir başka olur. Olay, böyle 
kâğıt üzerinde konuşularak halledilecek 
bir mesele değildir. Olay, çok büyük bo
yutludur ve birçok insanın canını yakacak
tır. Yani, canı yanan insan hakikî vergi ka
çakçısı olsa amenna, masum insanlar da 
olabilir. Çünkü, incelemede bulunan mat
rah farkının isabetlilik derecesi her zaman 
için tartışılır; yargının verdiği kararların 
doğruluk derecesi de çok defa tartışılır. 
Bunun birçok açık misalleri vardır. 

Bir KDV var, bir de geri stopaj var. 
Bu, özellikle naylon faturacılık meselesin
de, -ma lumunuz , ziraî mahsuller in 
alınmasında- stopaj meselesi vardır. Me
sela, stopajla ilgili olarak yapılan tarhiyat-
lar, Danıştay'ın bir başka dairesine gider. 
KDV ile ilgili yapılan tarhiyatlar da bir 
başka dairesine gider. Maddî hadise ay
nıdır; fakat karar verecek olan yargı mer-
ciî değişiktir. Aynı maddî hadiseye bağlı 
olarak yapılan tarhiyatm birisinde tahsil 
kararı çıkmış, diğerinde terkin kararı çık
mıştır. Bunu Maliye ve Gümrük Bakan
lığı yetkilileri de biliyor. Yine söylüyorum, 
olay eğer böyle değilse, benim söyledikle
rimi burada tezkip edebilirler. 

O halde bakın, hukuku geniş bir çer
çeve içinde yorumlayan yüksek bir mah
kemenin ilgili dairesine giden mükellef, 
vergiden ve cezadan tümüyle kurutuluyor; 
ama, olayları dar çerçevede, Hazinecilik 
zihniyeti içinde yorumlayan bir başka da
ire ise tarhiyatı tasdik ediyor. Tarhiyatm 
tasdiki ile kalmıyor, beş milyonluk bir ver

giyi, gecikme zammı ile birlikte 57 milyon 
lira olarak ödemek zorunda kalacak. Dü
şünebiliyor musunuz, aynı mükellef, ay
nı hadise, aynı sebep; birisi beş milyon 
vergi aslı, 52 milyon kaçakçılık cezası ile 
birlikte 57 milyon lira ödeyecek, öbürü 
hiçbir şey ödemeyecek, olayların vahameti 
buradan kaynaklanıyor. 

Ö M E R O K A N ÇAĞLAR (Aydın) 
— Yargı bağımsız. 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Yar
gı bağımsız da... 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz 
dolmak üzere, lütfen toparlayın. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Grup 
adına yaptığım konuşmanın süresi mi?.. 

BAŞKAN — Evet, grup adına yaptı
ğınız konuşmanın süresi dolmak üzere. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Grup 
adına yaptığım konuşmadan sonra, ister
seniz kişisel konuşmayı da yapayım. 

BAŞKAN — Buyurun, hepsini konu
şun oldu olacak. 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Böy
le olunca, insaf sınırları içinde kalmak la
zım. İnsanları, olayları, gerçekleri düşü
nerek kanun çıkarmak lazım. Ama, Ma
liye ve Gümrük Bakanlığı, alacağımı sü
resinde tahsil edemiyorum, onun için mü
kellefin canını yakayım derken, hakikaten 
canı yakılması gereken insanların yanın
da çok masum insanların da canı yan
maktadır. 

Bir bakıyorsunuz Maliye Bakanlığı, 
bazı mükelleflerin alacaklarını tecil siste
mine gidiyor. Tecil sisteminde daha deği
şik bir faiz uygulanıyor. Değerli arkadaş
lar, inanınız ki, uygulamada arkası olma
yan, kendisini müdafaa edemeyen, hüsnü
niyetli olan insanların daima canı yanıyor, 
ama öbür tarafta, her türlü hileye hurda
ya başvuran, vergi kaçırmasını bilen, ka
nunların boşluklarını keşfeden insanlarla 
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iş yapanlar ise kurtuluyor. Bizim amacı
mız, hüsnüniyet kuralları içinde hareket 
eden insanların haklarını da korumaktır. 

1 Genel kurallar içinde olayları yorum
ladığımız zaman, işte karşımıza böyle acı 
sonuçlar çıkmaktadır. Aslında, kanun ta
sarısının bu hükmü böyle geçerse, idare
nin kamu alacağını tahsil etmesine artık 
gerek yoktur. Ben, idarenin yerinde olsam, 
zaman aşımının son senesine kadar ala
cağımı hiç tahsil etmem, nasıl olsa bileşik 
faiz geliyor, bileşik faizin idareye sağladı
ğı imkân kat be kat çok yüksek. O zaman 
idare ne yapacak, belki kasıtlı olarak da 
alacağını tahsil etmeyecek; çünkü, hazine 
tahvilini çıkaracak, yüzde 60 faiz verecek; 
ama öte taraftan tahsil edilmeyen alacağı 
katmerleşecek. Belki idareye yüzde 120, 
yüzde 130 gibi bir avantaj sağlayacak. Bu 
dahi idareyi, kendi alacağını tahsil etme
me gibi bir sonuca götürecek. O itibarla, 
burada idareye kendi menfaatini düşüne
cek şekilde çok geniş takdir hakkını ver
memek lazım. Aslında bu bir cümlelik, ve
yahut da üç beş cümlelik bir kanun mad
desinin insanlara getirdiği külfetin vaha
metini tahmin etmek çok zor. 

Benim buradaki tavsiyem, iktidar 
partisi milletvekillirinin bu vahameti an-
lamasıdır. Kanunların uygulanabilir bir 
nitelikte çıkması lazım; ama böyle bir ni
telikte çıkmazsa, yarına milyarlarca lira 
devlet alacağı doğar ve altında vatandaş
lar ezildiği zaman, o vergiyi tahsil edemez-
seniz bunun hiçbir anlamı kalmaz. Yarın 
gecikme zammı beş-on kat artınca, mü
kellefler ne yapacaktır; bundan kurtulma
nın yollarını arayacaklardır. Ya politikacı
ları sıkıştıracaklar, gecikme zamlarına af 
isteyeceklerdir, veyahut da bunları ödeme
me durumuna gideceklerdir. Zaten mükel
lefler, kendi güçlerinin üstünde bir vergi
ye muhatap kaldıklarını hissettikleri an
da, birçoğu hileli iflas gibi yollara sapmak

ta, malını mülkünü başkasına devretmek
te ve vergiyi ödememektedir. Bulunduğu 
adresi terk etmekte ve bu suretle Maliye
nin bunlar üzerindeki vergiyi tahsil etme, 
imkânı bu yolla bitmektedir. 

Değerli arkadaşlar, benim, Komis
yondan ve Hükümetten isteğim şu : Bu 
maddeyi geriye alarak insaf sınırları için
de bir nispette getirsinler. Bugün piyasa
da vatandaşın faiziyle verdiği paraya kat
merli faiz uygulanmıyor. Yani, faizciler 
katmerli faiz uygulamıyor. Devlet, faizci
den daha mı büyük faizcilik yapmak* isti
yor, onu öğrenmek istiyorum? 

İHSAN N U R İ TOPKAYA (Ordu) 
— Daha başka sözünüz var mı? 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkanım, karşımızdaki insanların 
eğer, dinleme tahammülü yoksa, lütfen, si
nirlerimizi bozacak şekilde hareket etme
sinler. 

BAŞKAN — Sayın Genç, gayet sa
kin geçiyor. Lütfen... Birşey yok. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, karşıdan "Vay be! vay be?" deme
nin ne anlamı var? Sinirini bozuyorsa git
sin dışarıya. 

BAŞKAN — Lütfen, siz devam edin, 
siz devam edin ve toparlayın efendim. 

NECAT T U N Ç SİPER (Balıkesir) 
— Süre bitti. 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Siz 
burada her türlü hileye başvururken, biz 
size bir şey diyor muyuz? Biz yine bura
da maddenin sınırlan içinde konuşuyo
ruz. Ben size hikâye anlatmıyorum ki. Ba
kın, şu komisyon üyeleri şimdiye kadar, ne 
zaman buradaydı? Bu bir hile değil midir:' 

BAŞKAN — Sayın Genç, sakin sa
kin devam ediyoruz. Niçin havayı... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, yani karşımızda oflamaya, puflama-
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ya gerek yok. Oflayan, puflayan çıksın dı
şarıya. 

BAŞKAN — Tabiî çıkabilir; ama siz 
devam edin. 

Süreniz dolmak üzere lütfen topar
layın efendim. 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkan, Başkanlık Divanı, milletvekil
lerinin haklarını korumuyor, iktidar Par
tisi, milletvekillerini çıkmaza sokuyor. 
Çünkü, bir insanın çalışma gücü bellidir. 
Biz, süpermen değiliz ki, burada 24 saat 
kanun çıkaralım! Üç gecedir saat 24.00'e 
kadar çalışıyoruz. 

M E T İ N E M İ R O Ğ L U (Malatya) — 
Sizi takdir ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Genç, siz iyi bi
lirsiniz ki, Başkanlık Divanı hakem duru
munda. Ne yapabilir ki?.. Danışma Ku
rulu öneri getirmiş, Yüce Kurul kabul et
miş, biz de devam ediyoruz. Onun için, 
bizi niçin sık sık itham ediyorsunuz? 

Toparlamanızı rica edeyim. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Efen

dim, bazen de takdir hakkınızı kullanabi
lirsiniz. 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — 
Sayın Başkan, 23 dakika oldu 23. 

BAŞKAN — Hayır efendim 23 da
kika olmadı, 15 dakika oldu. Lütfen... Yok 
öyle şey. İşte burada not etmişim. Başla
dığı saat 23.45 olup, şu anda saat tam 
24.00, önümde saat var, ben baktım ve 
yazdım. Buraya, not ettim. 

İHSAN N U R İ TOPKAYA (Ordu) 
— Devam edin; dinliyoruz. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Ta
mam Sayın Başkan tamam. 

BAŞKAN — Efendim, bitirin lütfen. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Efen

dim, bu arkadaşlar saat mefhumunu da 
bilmiyorlar; saate nasıl bakılacağını da bil
miyorlar. (Gülüşmeler) Karşınızda, duvar
da saat var. 

BAŞKAN — Sayın Genç, bitirerek 
misiniz?.. 

K A M E R GENÇ (Devamla) - Bitire
ceğim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tamam, bitirin lütfen, 
aksi takdirde, sözünüzü keseceğim. 

K A M E R GENÇ (Devamla) — De
ğerli milletvekilleri, bu arada bir de gecik
me zammı meselesi var. Amme Alacakla
rının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ge
cikme zammı konusunda istisnaî bir hü
küm getirilmiş; acaba bu hüküm, köyde 
bulunan vatandaşlara uygulanacak mı? 
Hükümetin bu konuyu da açıklığa kavuş
turması lazım. 

Şimdilik bu kadarla yetindim. Say
gılar sunarım Sayın Başkan. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür eder im 
efendim. 

Madde üzerinde önergeler vardır; 
önergeleri, geliş sırasına göre okutacağım. 

Sayın Kamer Genç ve arkadaşlarının 
iki ayrı önergesi var; her iki önerge de, 
muhteva itibariyle, maddenin metinden 
çıkarılmasını istemektedir. Bu itibarla bi
risini işleme koyuyoruz. Bilgilerinize 
sunarım. 

Buyurun. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
24 üncü maddesinin tasarı metninden çı
karılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Orhan Veli Yıldırım 
Tunceli 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

Mustafa Çakır 
Giresun 

Erol Güngör 
İzmir 
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Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
24 üncü maddesinin birinci cümlesinin 
aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Ali Uyar 
Hatay 

Ali Haydar Erdoğan 
İstanbul 

M. Kemal Dudu oğlu 
Hatay 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

içinde bulunulan yıl sonuna kadar 
ödenmemiş olan gecikme zammı ile gecik
me faizinin yarısı müteakip yılın başından 
itibaren, doğmalarına neden amme alaca
ğı gibi addolunur ve bu amme alacağı teb
liğ edilmek suretiyle tahakkuk eder. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
24 üncü maddesinin birinci cümlesinden 
sonra aşağıdaki ibarenin metne ilave edil
mesini arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Ali Uyar 
Hatay 

Turhan Hırfanoğlu 
K Hatay 

M. Kemal Dudu oğlu 
Hatay 

Ahmet Rüştü Kurt 
Giresun 

Öner Miski 
Hatay 

Bu suretle tahakkuk eden gecikme 
zammı her yıl mükellefe ihbarname ile 
tebliğ edilir. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
24 üncü maddesine aşağıdaki fıkranın ek
lenmesini arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Mustafa Kul 
Erzincan 
Ali Uyar 

Hatay 
Kâzım Özev 

Tokat 
Turhan Hırfanoğlu 

Hatay 

"Mükelleflerden haksız tahsil edilen 
paraların mükelleflere iadesinde de bu 
esaslara göre faiz hesaplanmak suretiyle 
ilgililere iade edilir." 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
24 üncü maddesine aşağıdaki fıkranın ek
lenmesini arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

M. Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Ali Uyar 
Hatay 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

Bu madde uyarınca tahakkuk eden 
gecikme zammı amme alacağı aslının dört 
katını geçemez. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı ka
nun tasarısının 24 üncü maddesinin tasa-
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rı metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Orhan Veli Yıldırım 
Tunceli 

Ahmet Rüştü Kurt 
Giresun 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 
Öner Miski 

Hatay 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Musta
fa Kul ve arkadaşının önergesiyle, Sayın 
Kamer Genç ve arkadaşlarının önergesi 24 
üncü maddenin tasarı metninden çıkarıl
ması mahiyetindedir; bu itibarla ikisini 
birlikte işleme koyuyoruz. 

Komisyon ve Hükümet bu önergeye 
katılıyor mu? 

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

RIZA YILMAZ (Ankara) — Katı
lamazlar Sayın Başkan. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— 17 kişi var. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) 
— Komisyonun çoğunluğu yok Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, yetersayısı var 
mı yok mu bakarız; müsaade buyurun, 
heyecanlanmayın. (SHP sıralarından 
"Sayalım" sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayalım kardeşim, he
yecanlanmayın lütfen. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Sayın Başkan, toplantı ekseriyetimiz 
14'tür, şu anda 17 kişiyiz. 

BAŞKAN — Tamam, mesele yok; 
varsa bakalım. 

Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri el 
kaldırsın lütfen. 

Tamam, yetersayıları var. 

Hükümet katılıyor mu efendim?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılmıyoruz efendim. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısı-

nını 24 üncü maddesinin birinci cümlesi
nin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz 
ederiz. 

içinde bulunulan yıl sonuna kadar 
ödenmemiş olan gecikme zammıyla gecik
me faizinin yarısı müteakip yılın başından 
itibaren, doğmalanna neden amme alaca
ğı gibi addolunur ve bu amme alacağı teb
liğ edilmek suretiyle tahakkuk eder. 

Kamer Genç 
Tunceli 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon 
katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılıyor efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

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

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

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 

24 üncü maddesine aşağıdaki fıkranın ek
lenmesini arz ederiz. 

"Mükelleflerden haksız olarak tahsil 
edilen paraların mükelleflere iadesinde de 
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bu esaslara göre faiz hesaplanmak sure
tiyle ilgililere iade edilir." 

Kamer Genç 
Tunceli 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu 
efendim?.. 

PLAN YE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Katılıyor efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılmıyoruz. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 

24 üncü maddesinin birinci cümlesinden 
sonra aşağıdaki ibarenin metne ilave edil
mesini arz ederiz. 

Bu suretle tahakkuk eden gecikme 
zammı her yıl mükellefe ihbarname ile 
teklif edilir. 

Kamer Genç 
Tunceli 

ve arkadaşları 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Olmaz 
böyle şey Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ne olmuş?.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ora

dan gönderiyorsunuz, grup başkanvekili-
ne yoklama istiyorlar diye haber veriyor
sunuz; böyle tarafsızlık olmaz. 

BAŞKAN — Hayır efendim, ne 
demek?.. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Böyle 
tarafsızlık olmaz efendim. 

BAŞKAN — Hayır! Lütfen oturun; 
yok öyle bir şey. 

Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılıyor. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) —Katılmıyoruz efendin. 

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

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, Komisyon üyeleri önerge
ye katılıyorlar; ama ret oyu kullanıyorlar. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu
yorum : 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
24 üncü maddesine aşağıdaki fıkranın ek
lenmesini arz ederiz. 

Bu madde uyarınca tahakkuk eden 
gecikme zammı amme alacağı aslının dört 
katını geçemez. 

Kamer Genç 
Tunceli 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılıyor efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MÂLİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılmıyor. 

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

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, maalesef, davranıştnız taraflı. 

BAŞKAN — Kardeşim, burada zil 
var, ben bu zile basabilirim; gayet normal. 
Bunu buraya koymuşlar ki, oylama sıra
sında Başkan zile bassın; İçtüzükte de hü-
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küm var, siz bunları iyi bilirsiniz Sayın 
Genç, (ANAP sıralarından gürültüler) 

K A M E R GENÇ (Tunceli) — Grup 
başkanvekiline haber gönderiyorsunuz, 
kendim gördüm; olmaz ki ama, biz bura
da bir görev yapıyoruz. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Siz, müdahale etmeyin 
efendim. 

Sayın Kamer Genç ve arkadaşları ta
rafından, Sayın Başkanlığa hitaben, görü
şülmekte olan 24 üncü maddenin oylama
sından önce yoklama yapılması istenmek
tedir. Biraz önce yoklama yapıldığı ve ek
seriyetin olduğu da tarafımızdan müşahe

de edildiği için, bu istek yerine getirilme
yecektir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

24 üncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... 

K A M E R GENÇ (Tunceli) - Tutu
munuz hakkında söz istiyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Etmeyenler... 24 üncü 
madde kabul edilmiştir. 

K A M E R GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, tu tumunuz hakkında söz is
tiyorum. 

BAŞKAN ->• Değerli arkadaşlar, Baş
kanlık, Birleşime 20 dakika ara vermiştir. 

Kapanma Saati : 00.10 

KÂTİP ÜYELER 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 00.32 

BAŞKAN : Başkanvekili İlyas Aktaş 
Cemal Özbilen (Kırıklareli), Nurhan Tekinel (Kastamonu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 34 üncü Birleşiminin Dördüncü Otu
rumunu açıyorum. 

V. — K A N U N TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER (Devam) 

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

BAŞKAN — Müzakerelere, kaldığı
mız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 

25 inci maddeyi okutuyorum ; 

M A D D E 25. — 6183 sayılı Amme 

alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka
nunun 106 ncı maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu fık
rayı takiben aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Yapılacak takip sonunda tahsili im
kânsız veya tahsili için yapılacak giderle
rin alacaktan fazla bulunduğu anlaşılan 
50 000 liraya kadar (50 000 lira dahil) 
amme alacakları, amme idarelerinde ter
kin yetkisini haiz olanlar tarafından tah
sil zamanaşımı süresi beklenilmeksizin ter
kin olunabilir." 

"Maliye ve Gümrük Bakanı, yuka
rıdaki fıkra hükümüne göre terkin edile
cek amme alacağının miktarını belirleme
ye yetkilidir." 

— 479 — 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen ve önerge veren olmamıştır. Bu 
itibârla... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sordu
nuz mu ki yok diyorsunuz? 

BAŞKAN — Yok, bende yok karde
şim. Niye sorayım ki? İsteyen buyursun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Efen
dim, el kaldırıyoruz. 

BAŞKAN — Şimdiye kadar kime söz 
istedi de vermedik? Söz mü istiyorsunuz?.. 
Buyurun. 

Şahsınız adına mı?.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Grup 

adına. 
İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Sayın 

Başkan, Meclise karşı böyle olur mu? 

BAŞKAN — Grup Başkanı yok, yet
ki belgeniz yok. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Şahsım 
adına konuşacağım. 

BAŞKAN — Evet, şahsınız adına; 
buyurun. 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Baş
kanlık Divanına karşı biraz daha saygılı 
olsun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Saygı
yı sizden öğrenecek değilim. 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Öğre
neceksin! Ayıp!.. 

KAMER GENÇ (Devamla) Siz, ev
vela saygıyı öğrenin, ondan sonra karşı
mıza gelin. 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz 5 
dakikadır; buyurun. 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Yap
mayın; buramıza geldi artık. Yani korku
tuyor musun sen aklın sıra? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Faz
lalık sizde. Siz herhalde sayınıza güveni
yorsunuz. 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Yeter, 
yeter!.. 
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BAŞKAN — Sayın Aküzüm... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ne 

konuşuyorsun?.. Sayın Başkan, sustursa-
nıza şuhu. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, lüt
fen müdahale etmeyin. 

Evet, buyurun. 
TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Çok 

konuşma be! 
İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Sen 

konuşma! 
TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Sen 

konuşuyorsun işte. Terbiyesizlik yapma. 
Başkan var orada. 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Ayıp, 
ayıp!.. 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Sen 
konuşma oradan. Sen muhatabım de
ğilsin. 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Her
kesin burasına geldi yani. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
lütfen karşılıklı konuşmayınız. İdare 
Amirlerimiz de yok aksilik. 

Evet, Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sa

yın Başkan, biraz... 
İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Had

dini bilsin herkes. Herkes birbirine karşı 
saygılı olsun. 

BAŞKAN — Lütfen arkadaşlar... Sa
yın Aküzüm, susar mısınız lütfen? 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Yeter 
artık. Seviyoruz, haddini bilsin. 

BAŞKAN — Sayın Aküzüm, susar 
mısınız lütfen? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkan, kim saygısızlık yapıyor, lüt
fen bir açıklasınlar. Burada, konuşma hak
kımızı kullanıyoruz; saygısızlık bizde mi
dir, yoksa sizde midir? 

BAŞKAN — Sayın Genç, buyurun. 
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İLHAN AKUZUM (Kars) — Yeter 
artık hep seni mi dinleyeceğiz? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
na ne... Sen de çık, eğer sıkıyorsa sen de 
çık. 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Bu kadar olmaz ama Sayın Başkan. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sen 
kendi grubuna niye sahip olmuyorsun? 

BAŞKAN — Sayın Genç, Genel ku
rula hitaben konuşun. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, ne hakla bana engel oluyorlar? 

BAŞKAN — Sayın Karaevli, oturur 
musunuz lütfen.. 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Mecbur musunuz cevap vermeye? 

BAŞKAN — Efendim, söz istedi 
adamcağız; ne yapsın yani, konuşmasın 
mı? Niçin müdahale ediliyor? Müsaade 
edin de konuşsun canım... 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — 
Ama bir usulü vardır. 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Grup adına çıktı ama... 

BAŞKAN — Şahsı adına çıktı, 
tamam. 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Grup adına çıkmıştı. Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hayır efendim. Grup 
Başkanvekili yoktu, şahsı adına söz iste
di, ben de söz verdim; buyurun. 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Usu
lüyle, adabıyla söz istesin. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç, 
lütfen. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkanım, bakın... 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Böyle 
söz istenir mi? 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) 
— Sizden mi öğı*enecek? 

BAŞKAN — Sayın Aküzüm, değerli 
arkadaşlar, müsaade eder misiniz... Kar
şılıklı konuşmayalım. 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) 
— Sayın Başkan, buradan konuşan arka
daşlara da usulü siz öğretin, başkası öğ
retmesin. 

BAŞKAN — Efendim, konuşmak is
teyen arkadaşımız buyursun, burada ko
nuşsun; ben bunu rica «diyorum herkes
ten. Arkadaşımız da söz istemiştir, kendi
lerine söz verdik. 

Buyurun Sayın Genç. 

MAHMUT KEÇELİ (Adana) — 
Arkadaşlarımız uykusuz kaldı herhalde 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen... Tamam artık, 
bitti. 

Evet, buyurun. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sa

yın Başkan, karşımızda, yat borusuyla ya
tan, kalk borusuyla kalkan bir grup, onun 
da yanında... (ANAP sıralarından gürül
tüler ve sıra kapaklarına vurmalar) taraf
lı bir Başkanlık Divanı... (ANAP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Genç... 
MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — 

Saçmalıyorsun! 
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) 

— Haddini bil! 
KAMER GENÇ (Devamla) — Biz, 

sadece yoklama istiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Genç, size yakış
mıyor bu üslup, ben rica ediyorum, Mec
lisin adabına yakışır şekilde konuşun; ri
ca ediyorum. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Terbiye
siz konuşma. 

MURAT BATUR (Şanlıurfa) — Ye
ter artık be! 
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ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Sana 
ne, terbiyesiz herif! 

MURAT BATUR (Şanlıurfa) — Ter
biyesiz sensin. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, yerlerinize 
oturun lütfen. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Ta
hammül edemiyorsanız, oturmazsınız. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, yerlerinize 
oturun. 

ŞADAN TUZCU (Rize) — Kamer, 
Meclisi bu hale getirdin; rahatladın mı? 

BAŞKAN — Herkes yerine otursun 
lütfen. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) 
— Devam et kardeşim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Otursun millet, müsaade buyurun. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, otursunlar da konuşalım. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) 
— Söyle, biz dinliyoruz. 

KAMER GENÇ (Devamla) — mec
lis sadece sizden ibaret değil ki. 

BAŞKAN — Herkes otursun yerine, 
lütfen. 

MUSTAFA UĞUR ENER (Kütah
ya) — İdare Amiri de burada... 

BAŞKAN — Bakın, İdare Amiri de 
geldi artık. 

Evet, oturun lütfen. 
Rıza Bey, siz de oturun, Sayın Gür-

seler, lütfen yerinize oturun. 
Evet, buyurun. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sa

yın Başkan, değerli üyeler; biz parlamen
ter olarak buraya... (ANAP sıralarından 
"Madde hakkında konuş" sesleri) 

Efendim, sükûneti sağlayın da ko
nuşalım. 

BAŞKAN — Efendim, sizin grup 
ayakta... 

Arkadaşlar, lütfen yerinize oturun ve 
sükûneti devam ettirelim. 

Evet, buyurun. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkan, değerli üyeler; biz burada par
lamenter olarak, doğru dürüst görevimi
zi yapabilmemiz için, evvela Başkanlık Di
vanının tarafsız olması lazım. Biraz evvel, 
maddenin oylanmasından önce, arkadaş
larımızla beraber bir önerge vererek yok
lama istedik. Sayın Başkanvekili, çalışan 
görevliyi, Grup Başkanvekiline gönderdi, 
Grup Başkanvekili gitti, dışarıdan millet
vekilini topladı, getirdi. 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Hayır, hayır, reddediyorum. 

BAŞKAN — Ben veririm cevabı, lüt
fen siz müdahale etmeyin. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Gö
zümle gördüm. Anında, Başkanı... 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Artık bu usulü biliyoruz. Her madde oy
lanmasında yoklama isteyebilirsiniz. Çı
kıp arkadaşlarımı çağırmak benim hakkım 
değil mi? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ha
yır; görevli geldi, size haber verdi. Gö
zümle gördüm efendim. 

BAŞKAN — Sayın Karaevli, siz otu
run kardeşim, siz oturun. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Gö
zümle gördüm ve kaldı ki siz Başkanveki
li de değilsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Genç, madde 
üzerinde konuşmanıza devam edin. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) 
— Maddenin ne olduğunu bilmiyor ki. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkan, getirilen madde ile 6183 sayı
lı Kanunda, idarenin tahsilinden vazgeçi-
ceği alacakları 2 500 liradan 50 bin liraya 
çıkarılmaktadır. Bu ne demektir biliyor 
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musunuz? Resmen ve resmen Türk para
sının pula döndüğünün ifadesidir, Türk 
parasının kâğıt haline geldiğinin göster
gesidir. 

Sayın Başkan, biz konuşmaya başla
yınca, bir gürültü kopuyor, ondan sonra 
ne söyleyeceğimizi ve de konuşma insica
mımızı kaybediyoruz. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Sayın Genç, sizin, sü
kûnet hoşunuza gitmiyor herhalde, gayet 
sakin her taraf; buyurun devam edin. 

KAMER GENÇ (Devamla) — De
ğerli milletvekilleri, bir memlekette bir iş
çinin aldığı asgarî ücret 84 bin lirayken, 
o memlekette hükümet bir kanun tasansı 
getirip, "Bu asgarî ücretin aşağı yukarı 
yarısındaki bir paranın benim için sıfır de
ğeri vardır, ben bu parayı yırtıp atıyorum, 
ben bunun tahsilinden vazgeçiyorum" de
diği zaman, bunun ne manaya geldiğini 
acaba tahmin ettiniz mi arkadaşlar? Bu 
memleketin işçisi bir ay çalışıyor, 84 bin 
lira para alıyor; ama, Hükümet bir kanun 
tasansı getiriyor ve "Benim için 50 bin li
ranın hiçbir değeri yoktur ye ben bunun 
tahsilinden vazgeçiyorum" diyor ve bu su
retle de bu kanun teklifi karşımıza geliyor 
ve biz de çıkıp bunun üzerinde müzakere 
yapacağız... 

Değerli arkadaşlar, benim, olaylar 
karşısında duyduğum üzüntü, vahamet 
gerçekten tüyler ürpertici bir seviyeye ge
liyor. Peki, 50 bin liranın bir değeri yok
sa, siz nasıl bir işçiye 84 bin lira veriyor
sunuz? Onu bir izah edin... 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) 
— Asgarî ücret 128 bin liradır. 

KAMER GENÇ (Devamla) Efen
dim, fiilen ele geçen para 84 bin liradır. 
Bugün PTT'de bir mektup 400 liraya gi
diyor, taahhütlü olursa, herhalde 2-3 bin 
liraya gidiyordur... 

ZİYA ERCAN (Konya) — 5 bin 
lira(!) 

KAMER GENÇ (Devamla) — 5 bin 
lira... Artık bilmiyorum, her gün o kadar 
çok zam yapıyorsunuz ki, biz de şaşırdık. 
Bir bakıyorsunuz, yılbaşında beş bin lira 
olan bir şey, yıl sonunda 50 bin liraya çı
kıyor, 100 bin liraya çıkıyor. Bu, resmen 
artık bu Hükümetin Türk parasını kâğı
da çevirdiğinin, pula çevirdiğinin açık ve 
seçik ilanıdır. Bugün 50 bin liralık bir pa
ranın tahsilinden vazgeçmek... 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Kıy
metli olunca 50 bin lirayı buluyor. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ba
kın, daha önceki bir maddeyle mükellef
lere getirilen özel usulsüzlük cezasını ben 
o zaman konuşmuştum; 35 bin lirayla 5 
bin lira arasındaydı. Bakın, Hükümet bir 
madde getiriyor, "Şu fiili işleyen insanlar
dan ben 35 bin lirayla 18 bin lira arasın
da usulsüzlük cezası alacağım." diyor, bir 
başka maddeyle de, "Ben, 50 bin liraya 
kadar olan kamu alacağımdan vazgeçece
ğim, tahsil etmiyorum" diyor... Bu nasıl 
bir mantık, bu nasıl bir hukuk mantığı ve 
bu nasıl ciddî hükümet etmektir? Bunu 
acaba siz hiç düşündünüz mü? Bu, gayri 
ciddiliktir; bu, devletin temel kurumları
na saygı duymamanın açıkça bir ifadesi
dir. Kanunların kendi aralarında insicam 
içerisinde olması lazımdır gelen kanunlar 
içerisinde mantık olması lazımdır. Böyle 
mantıksız kanunlar, uygulanmayacak ka
nunlar, hiçbir değer ifade etmeyen kanun
lar, acaba Türkiye Cumhuriyeti Devleti
ne ve bu Meclisin harcadığı zamana ne ge
tirir? Onu, Hükümetin açıklamasını bek
liyorum. Bu Hükümet, "Ben, 50 bin li
raya kadar olan amme alacaklarımdan 
vazgeçiyorum" diyor; ama bunun ne ka
darını terkin edeceğine dair sonradan bir 
de yetki istiyor. Burada, "Maliye ve Güm
rük Bakanı, yukarıdaki fıkra hükmüne gö
re terkin edilecek amme alacağının mik
tarını belirlemeye yetkilidir" diyor. Ne de
mek "belirlemeye yetkilidir?.." yani, 



T.B.M.M. B : 34 2 . 12 . 1988 O : 4 

50 bin liranın üzerindeki amme alacakla
rını mı terkin edecek, yoksa... 

GALİP DEMİREL (Malatya) — 
Cümlenin başını okuyun. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, bakın, "Maliye ve Gümrük Bakanı... 

GALİP DEMİREL — (Malatya) — 
Üstten, üstten; daha yukarıdan. 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın 
Demirel... 

KAMER GENÇ (Devamla) — O 
zaman, maddeyi okuyalım : 

"Yapılacak takip sonunda tahsili im
kânsız veya tahsili için yapılacak giderle
rin alacaktan fazla bulunduğu anlaşılan 
50 000 liraya kadar (50 000 dahil) amme 
alacakları, amme idarelerinde terkin yet
kisini haiz olanlar tarafından tahsil zama
naşımı süresi beklenilmeksizin terkin olu
nabilir." Bu, birinci paragraf. 

İkinci paragraf şöyle : "Maliye ve 
Gümrük Bakanı, yukarıdaki fıkra hükmü
ne göre terkin edilecek amme alacağının 
miktarını belirlemeye yetkilidir." 

"Yukarıdaki fıkra hükmüne göre" ne 
demek? Yani, 50 bin lirayı da aşacak mı, 
yoksa, 50 bin liralık sınır içinde kalarak, 
daha alt kademede mi terkin yapacak? 

GALİP DEMİREL (Malatya) — Ta
mam, o anlama geliyor. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, herkes sizin gibi âlim değil ki anla
sın; âlim olmayanlar da var. Bu kanunu 
uygulayacak adamların hepsi müsteşar de
ğil; müsteşarlıktan gelmiş değil. 

BAŞKAN — Sayın Genç, sürenizi 
hayli aştınız... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, ben grup adına da konuşuyorum. 

BAŞKAN — Öyle mi?.. Devam edin 
o zaman. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Grup 
adına yetkim var mı? 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) 
— Evet. 

BAŞKAN — Devam edin o zaman. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

Lütfen, lütfen,.. Müdahale etmeyin. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkan, eğer, kanunlardaki açıklık bir 
tarafa itilirse, o kanunu herkes kendi key
fine göre yorumlar. Kanunlar, açık seçik, 
net olmalı ve uygulayıcının kendi keyfi fi
kirlerine göre yorumlanamayacak şekilde 
kesin hükümler taşıması lazım; böyle, yo
rumu mümkün hükümlerden de açık ve 
seçik çekinmek lazım. 

Getirilen bu fıkradan, ben öyle anlı
yorum ki, Maliye Bakanlığı amme alaca
ğının miktarını 50 bin liraya kadar belir
leme yetkisiyle de yetinmeyecek; belki bu
nu 100 bin liraya çıkaracak. Onun için, bu 
maddenin, yukandaki fıkraya bağlı olarak 
yeniden düzenlenmesi lazım. Aslında, 
Amme Alacakları Kanununda düzeltilme
si gereken hükümler bunlar değil ki; Am
me Alacakları Kanununda düzeltilmesi 
gereken birçok hüküm var. Bu önemli hü
kümler üzerinde durulmuyor. Mesela, bir 
ihtiyatî tahakkukun, bir ihtiyatî haczin, bir 
kesin haczin bugün uygulamada meyda
na getirdiği haksızlıklar var; bunların dü
zeltilmesi dururken, böyle bir maddeyle 
bağlı kalınmış. Mesela, bir mükellefe vergi 
tarhediyorsunuz, hemen... 

Sayın Başkan, yine herkes sohbet 
ediyor. 

BAŞKAN — Hayır efendim, gayet 
iyi vaziyet. 

Evet, devam edin. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sa

yın Başkan, gürültü çok. 
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BAŞKAN — Devam edin efendim, 
devam edin. Gayet sakin gidiyoruz, devam 
edin lütfen. 

MUSTAFA DİNEK (Konya) — Ko
nuşulmayınca rahat konuşamıyorsun. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Dinle
mek zorunda mıyız? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ta
biî, bu salonda oturan, beni dinlemek zo
rundadır. (ANAP sıralarından, "Allah 
Allah" sesleri) Tabiî... O zaman, Meclis 
salonunda oturmayı da öğrenin. 

ŞEVKİ GÖĞÜSGER (Kırşehir) — 
Sonra zabıtlardan okurlar. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bu
gün, bir mükellef adına herhangi bir ver
gi salındığı zaman, idare hemen onun mal 
ve mülküne haciz koyuyor ve mükellef; 
mesela ilk derece olarak, vergi mahkeme
sine gidiyor, terkin kararını alıyor; ama 
idare, ta Danıştaydan tashihi karar çıkın
caya kadar, bu vatandaşın malı mülkü 
üzerindeki haczi kaldırmıyor. Bu, vatan
daş için bir zulümdür... 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) 
— Maddeyle ne alakası var? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, ben alakasını görüyorum, takdir be
nimdir; burada, kürsüde konuşan adamın 
takdir hakkı vardır. Ben yerimde oturur
ken size müdahale ediyor muyum? 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) 
— Yani, şimdi sen sülaleni anlatsan din
leyecek miyiz? 

BAŞKAN — Sayın Topkaya, lütfen... 
Lütfen... Bitirmek üzere; arkadaşımızın 
konuşmasının süresi dolmak üzere, mü
saade buyurun, birtakım endişeleri var, 
onları dile getiriyor. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, tabiî yani... 

BAŞKAN — Evet, devam edin. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Şim
di, değerli arkadaşlar, ben birkaç defa Plan 
ve Bütçe Komisyonundaki toplantılara ka
tıldım. Maliye Bakanlığı bir kanun geti
riyor, Bu kanunda belli birtakım madde
lerin değişmesini istiyor. Bir bakıyorsunuz, 
komisyonda birkaç tane önerge... Hiç tek
lif olarak veya tasarı olarak komisyon hu
zuruna gelmeyen bir konuda, bir bakıyor
sunuz yeni bir madde, hemen kanun met
nine giriyor. Biz, bunları bir yandan söy
lerken, Maliye Bakanının o Komisyonda 
söylediği ifadelerin bir hatırlatmasını ya
parak, biraz feyz almasını istiyoruz. 

Ben kendi kulağımla duydum, orada 
da Sayın Bakan; "Efendim, biz bu kanun 
tasarısını hazırlarken düşünememiştik; 
ama sayın komisyon üyeleri burada gayet 
güzel fikirler dile getirdiler, biz de, bun
dan olayı hatırladık. Burada, kanun tasa
rısına bunları ilave ediyoruz." diyor. Ben 
de, kanun tasarısı üzerine fikirlerimi açık
larken, bu kanun tasarısının vatandaşlar 
için birtakım problemler, sıkıntılar yara
tan maddelerinin düzeltilmesi için bura
da uyarı görevimi yapıyorum. Eğer Sayın 
Bakanlık veyahut da Anavatan Parti Gru
bu olarak bu uyarı görevimizi dikkate 
alır,vatandaş veya devlet lehine kanun ta
sarılarını bu yönde düzenler, karşımıza ge
tirirseniz mutlu oluruz; getirmezseniz, 
bizden söylemesi, gerisi size düşüyor. 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz 
doldu efendim, lütfen toparlayınız. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Peki 
Sayın Başkan. 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) -
O zaman, 50 bin lira yetmez. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ben
ce, bu 50 bin liralık miktar çok fazladır; 
terkin hududunu günün şartlarında, teb
ligatın gerektirdiği masraf sınırında tut-
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mak lazım. Yani, bir mükellefe ödeme em
ri tebliğ etmek için kaç liralık pul lazımsa 
veyahut da ödeme emrinin arkasından ha
ciz uygulamak için ne kadar bir masraf ge
rekiyorsa, terkin edilecek kamu alacağının 
sınırını da o miktarla bağlı kılmak lazım. 
50 bin lira çok büyük bir meblağ. Onun 
için, demin de söylediğim gibi, bunu, ka
mu alacağının tahsilinde, idarenin katlan
ması gereken masraf seviyesinde tutmak
ta yarar vardır. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim 
efendim. 

Madde üzerinde önerge yok, başka 
söz isteyen de yoktur. 

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

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, Anayasanın 96 ncı maddesine gö
re, karar yetersayısına bakın lütfen; bura
da 114 kişi yok efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlığı
mızca dikkate alınıyor; lütfen şu salona 
bakan mısın? Rica ederim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — 114 kişi 
yok efendim. 

BAŞKAN — Sadece oralara bakma, 
şuralara da bak; orada arkadaşlar var, lüt
fen bunlara bak. 

26 ncı maddeyi okutuyorum : 

ALTINCI BÖLÜM 
197 Sayılı Motorlu Taşıtlar 
Vergisi Kanunu ile ilgili 

Değişiklikler 

MADDE 26. — 197 sayılı Motorlu 
Taşıtlar Vergisi Kanununun 9 uncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Verginin tarh, tebliğ ve ödenmesi: 
Madde 9. — Motorlu taşıtlar vergi

si, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı ye
rin vergi dairesi tarafından her yıl Ocak 
ayının başında yıllık olarak tahakkuk et
tirilmiş sayılır. Şu kadar ki, yıl içinde bu 
Kanunun 10 uncu ve 11 inci maddeleri ge
reğince, vergi miktarlarında bir değişik
lik olması halinde, bu değişikliğe göre öde
necek vergi; değişiklik, takvim yılının ilk 
altı ayında yapılmış ise takip eden son al
tı aylık dönemin başında, son altı ayında 
yapılmış ise takip eden takvim yılı başın
da tahukkuk ettirilmiş sayılır. 

Tahakkuk ettirilen vergi, ayrıca mü
kellefe tebliğ olunmaz ve vergi tahakkuk 
ettirilen günde tebliğ edilmiş sayılır. 

Mâliye ve Gümrük Bakanlığı, taşıt
ların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerle sı
nırlı olmaksızın, motorlu taşıtlar vergisi
nin tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerini yü
rütecek vergi dairesini tespit etmeye yet
kilidir. 

Motorlu taşıtlar vergisi her yıl Ocak 
ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte öde
nir. Takvim yılının ilk altı ayında, Taşıtın 
bünyesinde bir değişiklik olması veya ver
ginin artırılması veya azaltılması halinde 
ikinci taksit, yeni duruma göre ödenir. 

a) (I) ve (II) sayılı tarifelerde yazılı 
motorlu kara taşıtları için vergi, taşıt pu
lu alınması suretiyle ödenir. 

Ödenen bu vergiye ait taşıt pulu, ta
şıtın ön camına içinden yapıştırılarak bir 
yıl süre ile muhafaza edilir. Zayi edilen ta
şıt pulları zayiin tevsiki kaydıyla yenilenir. 

Taşıt pullan, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı tarafından bastırılır. Taşıt pulları
nın şekli, muhtevası, satışı ve dağıtımı ile 
verilecek satış aidatına ait hususlar ve tev
sike ilişkin usul ve esaslar Maliye ve Güm
rük Bakanlığı tarafından belirlenir. 

b) (III) ve (IV) sayılı tarifelerde ya
zılı taşıtlar için vergi, taşıtların kayıt ve tes
cilinin yapıldığı yerin vergi dairesine 
ödenir. 
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(I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifeler
de yazılı taşıtların, yıl içinde ilk defa ka
yıt ve tescillerinin yapılması halinde ver
gi, yıllık olarak tahakkuk eder. Tahakkuk 
eden verginin taksit süresi geçmiş olan kıs
mı kayıt ve tescilin yapıldığı tarihten iti
baren bir ay içinde ödenir. Şu kadar ki, 
ilk altı aylık dönem geçtikten sonra yapı
lacak kayıt ve tescil işlemlerinde, sadece 
ikinci altı aylık döneme ilişkin vergi tahak
kuk eder ve ödenir. 

Devir ve temlik sebebiyle. Ocak ve 
Temmuz ayları içinde yapılacak kayıt ve 
tescil değişikliğinde vergi, bu değişikliğin 
yapılmasından önce ödenir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen var mı? 

K A M E R GENÇ (Tunceli) — Var 
efendim. 

BAŞKAN — Şahsınız adına mı, grup 
adına mı söz istiyorsunuz efendim? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Şahsım 
adına. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın 
Genç. 

K A M E R GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; karşımıza öyle bir 
madde getiriliyor ki; âdeta yargı ile yarış 
halinde. Biliyorsunuz, Hükümet, bu sene 
Motorlu Taşıtlar Vergisi ile ilgili bir ka
rarname yayınlamıştı. Daha sonra, SHP'li 
bir milletvekili arkadaşımız bu kararna
menin iptali için Danıştaya gitti; Danış
tay verdiği kararda, "Hükümet olarak 
sen, böyle bir kararname yayınlayamaz
sın ve bu Motorlu Taşıtlar Vergisi mikta
rını yıl içinde artıramazsın" dedi. Hükü
met ise, Anayasada ve İdarî Yargılama 
Usulü Yasasında açık hüküm olmasına 
rağmen, "Ben, Danıştaym bu konuda ver
diği yürütmenin durdurulması kararını 
tanımıyorum" dedi; yani, biraz o anlama 
gelecek şekilde konuştu ve "Biz itiraz 
ediyoruz" dedi... 

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 
(Bursa) — Öyle demedik efendim, öyle 
demedik; lütfen... 

K A M E R GENÇ (Devamla) — "İt i
raz ediyoruz" dediniz; itiraz ettik de... 

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 
(Bursa) — Lütfen efendim, böyle bir ke
lime hiçbir zaman söylenmedi... 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Ya
ni, o anlama yakışır şekildeydi... 

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 
(Bursa) — O anlamda yakıştırma değil. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Ba
kan, lütfen... Konuşsun arkadaşımız, ce
vap vermek isterseniz, ben size o imkânı 
sağlarım efendim; İçtüzük buna; müsait. 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Şim
di, Orada Danıştay "Ey idare" diyor... 

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 
(Bursa) — Kendisini Hükümetin verine 
koyup, nasıl bu ifadede bulunabilir? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, ben kendimi kendi yerime koyarım; 
ben sizin Hükümetin yerine kendimi 
koyamam... 

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) — O zaman, Hükümet adına be
yanatta bulunmayın sayın konuşmacı. 

BAŞKAN — Öyle anlamış itirazı... 
Devam ediniz Sayın Genç. 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Efen
dim, gazetelere intikal eden beyanatları
nız var; biz bu beyanatlardan hareket 
ediyoruz. 

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) — Öyle bir beyanatımız yok 
efendim. 
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K A M E R GENÇ (Devamla) — Ben, 
sizin Hükümetinizin yerine kendimi ko
yamam; benim için ayıp olur. 

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) — Hakikaten ayıp olur yani. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın 
Genç. 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Ora
da Danıştay, "Ey Hükümet, bu memle
ket bir hukuk devletidir, hukuk devletin
de yetkilerin kullanılması Anayasada be
lirlenmiştir. Hiçbir kişi ve zümre, kayna
ğını Anayasadan almayan bir devlet yet
kisini kullanamaz diyor Anayasa. Sana 
yetkiyi veren yasadır. Sen, hangi yasaya is
tinaden bu yetkiyi kullanıyorsun? 197 sa
yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda 
sana verilmiş böyle bir yetki yok. Bu yet
ki sana nasıl verilmiş?.. Eğer sen yıl için
de bir artırım yaparsan, o artırımı ancak 
ertesi yıldan itibaren uygularsın, o yıl için
de ulgulayamazsın" diyor. 

Şimdi, Hükümet ise, bu kararı uygu
lamadı ve binlerce, onbinlerce vasıta sa
hibinden haksız olarak birtakım vergileri 
tahsil etti; ama arkasından, yürütmenin 
durdurulması kararının kaldırılması konu
sunda yaptığı başvuru yargı merciince 
reddedilince, bu defa, çarnaçar tuttu, hem 
uygulamadığı Danıştay kararına göre va
tandaştan aldığı parayı geriye ödemeye 
başladı. Bir yandan vatandaş için büyük 
bir külfet, öbür yandan idare için külfet, 
vergi dairesi için külfet. O bir tarafa; şimdi 
karşımıza bir kanun tasarısı getirmiş, bu 
Danıştayın verdiği o kararı kanunla orta
dan kaldırmak niteliğinde midir, değil mi
dir? Tabiî Hükümetin niyetini bilmiyoruz; 
ama burada eskisinin aksine bir hüküm 
getiriyor. Gerçi getirdiği bu tasarıdaki 
hükmün Danıştayda ihtilaf halinde olan 
o davaya etkisi olamaz; çünkü, hukukun 

genel ilkesine göre her idarî işlem, tesis 
edildiği tarihte yürürlükte olan hukuk sis
temine göre yargılanır, hukuka uygunluk 
ve aykırılık durumu, işlemin tesis edildiği 
tarihteki hukuk kurallarına göre tespit edi
lir. Hukuka uygunluk veyahut da aykırı
lık durumu o işlemin tesis edildiği tarih
teki durumuna bakılarak iptal edilebilir 
veyahut da iptal edilmeyebilir. İslim arka
dan gelsin diye idarî yargıda böyle bir sis
tem de yok. Yani, "Ben, o zaman arka
dan yetkisiz, böyle bir işlem tesis ettim; 
ama, şimdi bir tasarı getiriyorum; o tesis 
ettiğim işlem her ne kadar tesis edildiği ta
rihte hukuka aykırı idiyse de, işte ben bu 
tasa r ıy la ona b i r hukukî l ik ka
zandırıyorum' ' gibi bir düşünce de idare 
hukukunda geçerli değil, mevcut kazaî 
mercilerin içtihatlarına göre muteber de
ğil; ancak, bundan sonraki uygulamalar
da Hükümet, nedense, diyor ki: "Ben yıl 
içinde Motorlu Taşıt Vergilerini artırabi
lirim.' ' Niye bunu sene başında yapmıyor 
da "Sene içinde yapacağım" diyor? Ben 
anlamıyorum. Yani bir hükümet, memle
ketin bir senelik ekonomik durumuna et
kisi olacak veyahut da verginin tahsilinde' 
riayet edeceği hususları saptayacak bir gö
rüntüyü veremiyorsa, o hükümet devletin 
uzun vadeli politikasını tayin edecek gü
cü nasıl kendisinde buluyor? Ben bunu da 
anlamıyorum. 

O halde, bence getirilen bu madde 
yersiz bir maddedir. Eğer, Hükümet her 
yeni yıla girerken taşıtlardan alınacak ver
gi miktarını artıracaksa, bu konuda zaten 
mevcut kanunda da kendisine yetki veril
miştir, onu kullansın, artırsın; ama, niye 
yıl içinde bir daha artırmak için bu yetki
yi alıyor? Yani, hükümetler böyle cılız gö
rüşlü, dar görüşlü olurlarsa memleketi 
sağlıklı yönetebilirler mi? Yönetemezler. 

Sayın milletvekilleri, o bakımdan biz 
bu maddeye bu yönden de karşıyız. Hü-

— 488 — 
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kümet, taşıtlara nedense çok göz koymuş. 
Yani, hep yakaladığından vergi alıyor. Di
yor ki : "Gücüm başka bir tarafa yetmi
yor, sermayeye yetmiyor, holdinglere yet
miyor, rant gelirlerine yetmiyor; ama, ben 
minibüsün tekerine yapışacağım, ben ara
banın tekerine yapışacağım, ben buradan 
vergiyi alacağım.'' Tabiî ANAP iktidarı
na yakışan düşünce tarzı da budur. Bizim 
vergi politikalarımız arasında çok fark 
vardır. 

Bir birleşimde burada Sayın Ulaştır
ma Bakanıyla aramızda geçen bir konuş
mada Sayın Bakan, "İşte vatandaş bize bu 
politikamız için rey verdi" dedi. ben ina
nıyorum ki, biz bu politikaları halkın kar
şısına çıkıp da yalın, açık haliyle vatandaşa 
izah ettiğimiz zaman, artık vatandaş da si
ze verdiği desteği çekecektir. O zaman biz 
gelir bu kanunları istediğimiz şekilde de
ğiştiririz. 

Saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkkür ederim 
efendim. 

DYP grubu adına, Sayın Şinasi Al-
tıner; buyurun efendim. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA ŞİNASİ AL-
TINER (Zonguldak) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 197 sayılı Motorlu 
taşıtlar Vergisi Kanunuyla ilgili değişik
liklerin madde gerekçelerini incelediyse
niz göreceksiniz ki, burada şeklen yapıl
mak istenen değişikliklere sadece ve sadece 
yeni tasarı metninde, eski metnin parag
rafları, daha doğrusu, kanun metodoloji
sine göre adlandırmak gerekirse, fıkraları 
bir nevi takdim tehir şekline getirilmiş, ba
zı hükümlere de pek az açıklık kazandı
rılmış gibi bir izlenime katılabilirsiniz. Ya
ni, eski kanunun 9 uncu maddesindeki, 
"Her yıl ocak ayında yıllık olarak tahak
kuk ettirilir" ibaresi, yapılan bu değişik
likle, "Her yıl ocak ayının başında yıllık 

olarak tahakkuk ettirilmiş sayılır" şekli
ne getirilmiştir. Bunun gibi, "Yıl içinde 
ilk defa kayıt ve tescil yapılması halinde 
vergi, kayıt ve tescilin yapıldığı tarihten iti
baren bir ay içinde; o yıl için yıllık olarak 
tahakkuk ettirilerek ödeme süresi geçmiş 
olan taksitler derhal tahsil edilir" denilen 
kısım ise yeni metinde, "Yıl içinde ilk de
fa kayıt ve tescillerin yapılması halinde 
vergi, yıllık olarak tahakkuk eder. Tahak
kuk eden verginin taksit süresi geçmiş olan 
kısmı kayıt ve tescilin yapıldığı tarihten iti
baren bir ay içinde ödenir'' şeklinde yer 
almıştır. Burada da zaten mantığı olma
yan, "Bir ay içinde, derhal" gibi tenakuz
lar bir nebze düzeltilmiş gibi görünse de, 
yeni metinde de "Taksit süresi geçmiş olan 
kısım" gibi, yine çapraşık ifadelerden kur
tulmak mümkün olmamıştır. 

Yalnız, hazır yeri gelmişken burada 
şu hususu da dile getirmek istiyorum : 
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 9 
uncu maddesinin Plan ve Bütçe Komis
yonunda kabul edilen metninin dördün
cü fıkrasında, verginin Ocak ve Temmuz 
aylarında iki eşit taksitte ödeneceği hük
münden sonra; ikinci taksitte, her ne hal 
ile olursa olsun artırılmış bir taksit öde
neceğini getiren hükmün mantığını anla
mak mümkün değildir; hele de başımız
dan geçmiş bir iptal tecrübesinden sonra. 

Sayın milletvekilleri, başta da söyle
meye çalıştığım gibi, getirilen kanun ta
sarılarının hemen hepsi, bu kabil karga
şalarla doludur. Sayın Hükümetin telaş
larını apaçık ortaya koyan noktalarla do
ludur. Böylece, her sefer asıl maksadın, 
üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek oldu
ğu bir kere daha ortaya çıkmış olmaktadır. 

Hatırlarsınız, geçen yasama yılında 
(XVIII inci Yasama Döneminin birinci yı
lında) buna benzer dağınık bir vergi tor-
basıyla karşılaşmıştık. Sayın Hükümet yi
ne pür telaş, yangından mal kaçırırcasına 
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8 ayrı kanun içeren bir kanun tasarısıyla 
gelmiş, bizler de bu tasan hakkında gö
rüşlerimizi belirtmiştik. Yine bermutat 
ANAP iktidarının ve onun hükümetinin 
hiçbir rasyonel gerekçeye dayanmayan ne
denlerle getirdiği bu zam paketleri, bütün 
uğraşılarımıza rağmen kanunlaşmış ve da
ha üstünden altı ay geçmeden yeni yeni 
tedbirler alınması zarureti doğmuştur. O 
zaman bizler, ilk üç aylık göstergelere gö
re 1988 yılı enflasyon rakamının yüzde 
80'leri bulacağını bu kürsüde söylemiştik. 
ANAP grubu, bunu s'Mcdiğimiz zaman 
büyük tepki göstermişti. Oysa şimdi gö
rüyoruz, enflasyon nispetini bizler az bile 
tahmin etmişiz. Enflasyon yüzde 86'ya çı
karak, hiper enflasyon haline gelmektedir. 
Görünen köy kılavuz istemez. Hükümet 
bugüne kadar hep, deneme-yanılma me
toduyla, halk tabiriyle el yordamıyla ida-
rei maslahat etmeyi tercih etmiştir. Hiç
bir konuda, plân, proje, programa dayalı 
ciddî bir politika tutturulamamıştır. İşte, 
ekonomi, gayri safî millî hâsılaya denk dış 
borç, bütçenin yarısını geçen iç borç, bir
çok taviz; işte eğitim politikası, işte sağlık 
politikası, işte adlî organizasyon, iflas eden 
fonlar; hangisine baksak, içler acısı man
zaralarla karşılaşıyoruz. Artık halkın fer
yadı yedi düvelden duyuluyor. Duymayan, 
herhalde bir tek ANAP iktidarı ve onun 
hükümeti kalmıştır. Vicdanınıza hitap et
mek istiyoruz; lütfen hiç olmazsa bundan 
böyle içi sızlayarak meselelere ciddî ola
rak eğilmeye çalışırsanız, bir nebze de ken
di kendinize özeleştiri yaparsanız, muha
lefetin de sesine kulak verirseniz memnun 
oluruz. 

Geçen sene de bu vesileyle yine 197 
sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu
nun aynı maddesinde ben konuşmuştum 
ve aradan sekiz aylık bir süre geçmesine 
rağmen, uygulama olanağı olmadan, üze^ 
rinde doğru dürüst bir deneme yapılma
dan aynı maddeler değiştiriliyor. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 

Altıner. 
Hükümet adına, Maliye ve Gümrük 

Bakanı Sayın Kurtcebe Alptemoçin; 
buyurun. 

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, çok değerli mil
letvekilleri; biraz önce bir konuşmacı bi
ze atfen birtakım görüşler, beyanlar ileri 
sürmüştür. Tahammül edemedik, belki te
amülümüz dışında yerimizden müdahale 
etmek durumunda kaldık, her şeyden ön
ce Sayın Başkan zatı âlinizden, Yüce Mec
listen özür diliyorum. Ancak, hakikaten 
bazı konuşmalar insanın sabrını taşırıyor. 

Efendim, biz her zaman kişi olarak 
ve Hükümet olarak hukukun üstünlüğü
ne saygılıyız, kanunlara saygılıyız, yüce 
mahkemelere saygılıyız. Hiçbir zaman bu 
görüşlerin, bu anlayışların dışında ifade
lerde bulunmadık, bulunmamız mümkün 
değildir. Ben müsaade ederseniz yüce he
yetinize 26 Ağustos 1988 tarihinde basın 
ve TRT'de çıkan bir açıklamamı arz et
mek istiyorum. Bu açıklama, bizim bu hu
suslara ne kadar büyük titizlik gösterdi
ğimizin ve olayın nasıl geliştiğinin bir ifa
desidir, o bakımdan arz ediyorum. 

"26 Ağustos 1988, Ankara 
Motorlu Taşıtlar Vergisiyle ilgili Ma

liye ve Gümrük Bakanlığının açıklaması. 

Son günlerde bazı basın organların
da Motorlu Taşıtlar Vergisi tarifelerini 1 
Temmuz 1988 tarihinden itibaren artıran 
Bakanlar Kurulu kararı hakkında Danış-
tayca verilen yürütmenin durdurulması 
kararıyla ilgili olarak farklı haber ve yo
rumlara rastlanmaktadır. Bilindiği gibi, 
söz konusu Bakanlar Kurulu kararı hak
kında bir başvuru üzerine, danıştayca, 
idarenin savunması alınmadan yürütme
nin durdurulması kararı verilmiş, bilaha-
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ra idare, yürütmenin durdurulması kara
rının kaldırılması hakkında Danıştay nez-
dinde kanunî süresi içinde itirazda bulu
nulmuştur. Bu itirazla ilgili olarak henüz 
resmen idareye intikal etmiş bir karar ol
mamakla birlikte, basında talebin reddol-
duğu yolunda haberler yer almaktadır. Ay
rıca, Danıştayca Bakanlar Kurulu kararı
nın iptali konusunda esas hakkında henüz 
bir karar da verilmemiştir. Ancak, yürüt
menin durdurulması kararına karşı yapı
lan itirazın reddi yönünde bir karann ida
reye tebliği halinde, her zaman olduğu gi
bi (tekrar ediyorum, her zaman olduğu gi
bi) yargı kararlanna saygı ve hukukun üs
tünlüğü ilkesine inancımızın sonucu ola
rak bu karann gereği yerine getirilecek ve 
mükelleflerimiz hakkındaki işlemler ona 
göre tesis edilecektir. 

21 Temmuzda kamuoyuna yapılan 
açıklamamızda da önemle belirtildiği gi
bi, verilecek karar hangi istikamette olur
sa olsun, mükelleflerimizin haklarının 
mutlaka korunacağı tabiîdir. Bu konuda
ki tereddütlerin giderilmesi açısından ka
muoyunun bilgilerine saygıyla arz olunur. 

Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

Bu bildiride de ifade edildiği gibi, biz 
her zaman yargı kararlanna saygılıyız, her 
zaman hukukun üstünlüğü ilkesine inan
cımızı muhafaza ediyoruz, sonuna kadar 
da sürdüreceğiz. Diğer taraftan da vatan
daşın ve mükellefin hakkını her zaman ko
rumak ve kollamak göreviyle mükellef ol
duğumuzun da bilinci içindeyiz. Bizim bu 
inançlarımız ve kararlarımız hilafına bi
ze atfen yapılan açıklamalar veya değer
lendirmeler bizi katiyen bağlamaz. Bu tarz 
açıklamaları kabullenmemiz mümkün de
ğildir, reddediyoruz. 

Değerli hazıruna saygıyla arz olunur 
efendim. 

Çok teşekkür ediyorum. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Çok teşekkür ediyorum 
Sayın Bakan. 

Maddeyle ilgili verilmiş önergeler 
vardır, evvela geliş sırasına göre okutuyo
rum : 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan tasarının 26 net 
maddesinin tasarı metninden çıkanlması-
nı arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Ali Uyar 
Hatay 

Kâzım Özev 
Tokat 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı Ka
nun tasarısının 26 ncı maddesinin tasarı 
metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Mustafâ Kul 
Erzincan 

Orhan Veli Yıldırım 
ı Tunceli 

Rüştü Kurt 
Giresun 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

Öner Miski 
Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı Ka
nun Tasarısının 26 ncı maddesinin deği
şik 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 
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Motorlu Taşıtlar Vergisinin tarh, ta
hakkuk ve tahsil işlemlerini yürütmeye, ta
şıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin 
vergi dairesi yetkilidir. 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Zeki Ünal 
Eskişehir 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı Ta
sarının 26 ncı maddesinin, değişik 9 un
cu Maddesinin (b) bendinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

b) (III) ve (IV) sayılı tarifelerde ya
zılı taşıtlar için verginin, tarh, tahakkuk 
ve tahsil işlemlerini yürütecek vergi dai
resini tespit etmeye, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı yetkilidir. 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Zeki Ünal 
Eskişehir 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı Ta
sarının 26 ncı maddesinin, değişik 9 un
cu maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Tahakkuk ettirilen vergi, mükellefe 
tebliğ edilir. 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Zeki Ünal 
Eskişehir 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
26 ncı maddesinin birinci fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Cavit Erdemir 
Kütahya 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Baki Durmaz 
Afyon 

Şinasi Altıner 
Zonguldak 

Madde 26. — 197 sayılı Motorlu Ta
şıtlar Vergisi Kanunun 9 uncu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Verginin Tarh, Tebliğ ve 
Ödenmesi" 

Madde 9. — Motorlu Taşıtlar Ver
gisi taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı 
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yerin vergi dairesi tarafından her yıl Ocak 
ayının başında yıllık olarak tahakkuk et
tirilmiş sayılır. Şu kadar ki; yıl içinde bu 
kanunun 10 uncu ve 11 inci maddeleri ge
reğince vergi miktarlarında bir değişiklik 
olması halinde bu değişikliğe göre ödene
cek vergi takvim yılı sonunda tahakkuk et
tirilmiş sayılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
26 ncı maddesinin birinci fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Şinasi Altıner 
Zonguldak 

Baki Durmaz 
Afyon 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Cavit Erdemir 
Kütahya 

Madde 9.— Motorlu Taşıtlar Vergi
si, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı ye
rin vergi dairesi tarafından her yıl Ocak 
aymm başında yıllık olarak tahakkuk et
tirilmiş sayılır. Şu kadar ki, yıl içinde bu 
Kanunun 10 uncu ve 11 inci maddeleri ge
reğince vergi miktarlarında bir değişiklik 
olması halinde bu değişikliğe göre ödene
cek vergi değişiklik takvim yılının ilk altı 
ayında yapılmış ise başında, son altı ayın
da yapılmış ise takip eden takvim yılı so
nunda tahakkuk ettirilmiş sayılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 

26 ncı maddesinin birinci fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Madde 9. — Motorlu Taşıtlar Ver
gisi, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı 
yerin vergi dairesi tarafından her yıl Ocak 
ayının başında yıllık olarak tahakkuk et
tirilmiş sayılır. Yıl içinde Ocak ayı başın
da yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş vergi 
geçerlidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
26 ncı maddesinin birinci fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Şinasi Altıner 
Zonguldak 

Baki Durmaz 
Afyon 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Cavit Erdemir 
Kütahya 
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Madde 9. — Motorlu taşıtlar vergisi 
taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı ye
rin vergi dairesi tarafından her yıl ocak 
ayının başında yıllık olarak tahakkuk et
tirilmiş sayılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Tahakkuk ettirilen vergi mükellefe 
tebliğ olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Tahakkuk ettirilen vergi mükellefe 
tebliğ olunur ve vergi tebellüğ edildiği 
günde tebliğ edilmiş sayılır. 

YAŞAR T O P Ç U (Sinop) — Sayin 
Başkan, önergemiz o kadar değil ki. Nok
san okundu. 

BAŞKAN — Efendim, önergede ay
nen şöyle deniyor : "... 26 ncı maddesi
nin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ediyoruz.'' 

YAŞAR T O P Ç U (Sinop) — Önerge
miz noksan okundu Sayın Başkan; o ka
dar değil. 

BAŞKAN — Tamam; maddeyi niye 
okuyalım, önümüzde var. Değiştirmek is
tediğiniz yeri okuyoruz. Normal değil mi? 
Orayı değiştirmek istiyoruz, biz de onu 
okuyoruz. Madde bizim önümüzde var. 
Onu yeniden okumanın bir anlamı yok ki. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Şinasi Altıner 
Zonguldak 

Baki Durmaz 
Afyon 

Süleyman Çelebi 
Mardin 
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Tahakkuk ettirilen vergi, lebügat Ka
nunu hükümlerine göre mükellefe tebliğ 
edilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısı
nın 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Cavit Erdemir 
Kütahya 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Şinasi Altıner 
Zonguldak 

Baki Durmaz 
Afyon 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

BAŞKAN — Efendim, bu önergede, 
"26 ncı maddenin ikinci fıkrasının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz'' deniyor; ancak metinde bu konu
da bir değişiklik önerilmiyor. 

Bu itibarla, Başkanlık bunu, "ikinci 
fıkranın maddeden çıkarılması" şeklinde 
yorumluyor. Bu konuyu arkadaşlarımın 
bilgilerine sunuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın 
Başkan, "Görüşülmekte olan" da metin
de mi yazıyor? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
Sayın Müftüoğlu ve arkadaşları tara

fından verilmiş olan bu önergede de, "26 
ncı maddenin üçüncü fıkrasının aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz" diyorsunuz; ama, metinde üçün
cü fıkra ile ilgili bir teklifiniz yok. Bu ba
kımdan bunu da, "çıkarılman" teklinde 
yorumluyoruz. 

Ittılaınıza arz ederim. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Önerge 
iki sayfa mı Sayın Başkanım? 

BAŞKAN - Efendim, iki sayfa; ama 
diğerleri üçüncü fıkra dışındaki maddenin' 
devamı ve benim önümdeki metinde var. 

ABDULLAH ULUTÜRK (Afyon) 
— Önergeyi bütün olarak okumak lazım 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hayır efendim, gerek 
yok; neyi değiştirmek istiyorsanız onu 
okuyoruz değerli kardeşim; olay bu. Tek
lifinizi okuyoruz, yoksa bizim önümüzde 
madde var. 

ABDULLAH ULUTÜRK (Afyon) 
— Hayır, verdiğimiz önergeyi aynen oku
manız lazım. 

BAŞKAN — Efendim, bizden ya da 
Yüce Meclisten ne istiyorsunuz? Madde 
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nin değiştirilmesini; hangi maddenin: 
26 ncı maddenin üçüncü fıkrasını, ikinci 
fıkrasını, birinci fıkrasını... 

YAŞAR T O P Ç U (Sinop) — Verdiği
miz önergenin aynen okunması lâzım. 

BAŞKAN — Maddenin bizde olan 
orijinal metnini oraya yazmanızın bize bir 
faydası yoktur. Esas maksadımız, sizin de
ğiştirme arzunuzu tutanağa geçirmek ve 
Yüce Heyete arz etmektir; olay bu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasan sının 
26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Ertekin Duruiürk 
İsparta 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Motorlu Taşıtlar Vergisinin tarh, ta
hakkuk ve tahsil işlemlerini kayıtlı oldu
ğu vergi dairesi tespit eder. 

YAŞAR T O P Ç U (Sinop) — Sayın 
Başkan, bir hususu arz etmeme müsaade 
eder misiniz? 

BAŞKAN — Evet, buyurun. 
YAŞAR T O P Ç U (Sinop) — Sayın 

Başkan, bir tasarı veya teklifin her bir fık
rası için ancak 4 değişiklik teklifi verile
bilir. Sizin önerdiğiniz şekilde hiçbir tek
lifi baştan aşağı okumamak gerekirdi, 
hangi fıkrasını değiştiriyorsa sadece onu 
okumak gerekirdi. 

Biz, o notu sadece Başkanlık Divanı
na kolaylık olsun diye oraya koyduk: yok

sa maddenin tamamının okunması gere
kir. Aksi halde sizin mantığınızla bir mad
de hakkında, bir fıkra hakkında yüz tane 
değişiklik önergesi verilebilir. Olur mu 
böyle şey? 

BAŞKAN — Hayır, öyle yorumlamı-
yoruz biz. 

YAŞAR T O P Ç U (Sinop) — Sizin 
yaptığınız ona varır. 

BAŞKAN — Bizim mantığımız öyle 
değil Sayın Topçu; lütfen... 

YAŞAR T O P Ç U (Sinop) — Önerge
nin tamamını okutmuyorsunuz, sadece 
değiştirilmek istenen fıkrayı okutuyorsu
nuz. Tatbikatınız yanlıştır. 

BAŞKAN — Bizim mantığımız şu... 

YAŞAR T O P Ç U (Sinop) — Öyle bir 
şey içtüzükte yoktur. 

BAŞKAN — Efendim şimdi, olay 
şu : Siz 26 ncı maddenin bir fıkrasının de
ğiştirilmesini teklif ediyorsunuz. 

YAŞAR T O P Ç U (Sinop) — Ama, siz 
diyorsunuz ki... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, 
müsaade buyurun... 

Diyorsunuz ki, 2 nci fıkra'şöyle olsun; 
ama bunu yaparken bütün madde metni
ni önergenize yazmışsınız. Aslında bizim 
maksadımız nedir? Sizin iradenizi en iyi 
şekilde anlamak, Yüce Meclise de arz et
mek. Değiştirmek istediğiniz nedir? İkin
ci fıkra. Binaenaleyh, onu okuyoruz, ama 
önümüzdeki metnin değişmesini arzu et
mediğiniz, teklif de etmediğiniz diğer bö
lümlerini okumuyoruz. Olay bu. Bunda 
usule, hukuka, Anayasaya, yasaya aykırı 
birşey yok. 

YAŞAR T O P Ç U (Sinop) — Benim 
söylediğim o değil. Sadece... 

BAŞKAN — Söylediğinizi anladım, 
öyle bir yorumumuz yok. Biz de aynı ka
naatteyiz. Bir fıkra üzerinde 4 önerge ve
rilebilir, doğru. Ona birşey demiyoruz. 
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YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Tamam; 
ona göre o zaman bütün önergelerin ta
mamını okutmanız gerekir. 

BAŞKAN — Hayır, değil! Yaptığımız 
işlemin doğru olduğuna inanıyoruz. 

Devam edin efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısı
nın 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı Motor
lu Taşıtlar Vergisinin tarh, tahakkuk ve 
tahsil işlemlerini yürütecek vergi dairesi
ni tespit etmeye yetkili değildir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasansmm 
26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı taşıtla
rın kayıt ve tescilinin yapıldığı yerle sınır
lı olarak Motorlu Taşıtlar Vergisinin tarh, 
tahakkuk ve tahsil işlemlerini yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
26 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Motorlu Taşıtlar Vergisi her yıl Ocak, 
Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında 4 eşit 

taksitte ödenir. Takvim yılının ilk 6 ayın
da taşıtın bünyesinde bir değişiklik olma
sı veya verginin artırılması veya azaltılması 
halinde taksitler 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 ta
şıtın ön camına içinden yapıştırılarak bir 
yıl süre ile muhafaza edilir. Zayi edilen ta
şıt pulları zayiin tevsiki kaydıyla yeni
leniyor. 

Taşıt pullan Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı tarafından bastırılır. Taşıt pulları-
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nın şekli, muhtevası, satışı ve dağıtımı ile 
verilecek satış aidatına ait hususlar ve tev
sike ilişkin usul ve esaslar Maliye ve Güm
rük Bakanlığı tarafından belirlenir. 

b) (III) ve (IV) sayılı tarifelerde ya
zılı taşıtlar için vergi taşıtların kayıt ve tes
cilinin yapıldığı yerin vergi dairesine 
ödenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
26 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Motorlu Taşıtlar Vergisi her yıl Ocak, 
Haziran ve Aralık aylarında 3 eşit taksit
te ödenir. Takvim yılının ilk 6 ayında ta
şıtın bünyesinde bir değişiklik olması ve
ya verginin artırılması veya azaltılması ha
linde taksitler 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 ta
şıtın ön camına içine yapıştırılarak bir yıl 
süre ile muhafaza edilir. Zayi edilen taşıt 
pulları zayiin tevsiki kaydıyla yenilenir. 

Taşıt pulları Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı tarafından bastırılır. Taşıt pulları
nın şekli, muhtevası, satışı ve dağıtımı ile 
verilecek satış aidatına ait hususlar ve tev

sike ilişkin usul ve esaslar Maliye ve Güm
rük Bakanlığı tarafından belirlenir. 

b) (III) ve (IV) sayılı tarifelerde ya
zılı taşıtlar için vergi taşıtların kayıt ve tes
cilinin yapıldığı yerin vergi dairesine 
ödenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
26 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Motorlu taşıtlar vergisi her yıl Ocak, 
Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül ve Aralık 
aylarında altı eşit taksitte ödenir. 

a) (I) ve (II) sayılı tarifelerde yazılı 
motorlu kara taşıtları için vergi taşıt pulu 
alınması suretiyle ödenir. 

Ödenen bu vergiye ait taşıt pulu ta
şıtın ön camına içinden yapıştırılarak bir 
yıl süreyle muhafa'za edilir. Zayi edilen ta
şıt pulları zayiin tevsiki kaydıyla yenilenir. 

Taşıt pulları Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı tarafından bastırılır. Taşıt pulları
nın şekli, muhtevası, satışı ve dağıtımı ile 
verilecek satış aidatına ait hususlar ve tev
sike ilişkin usul ve esaslar Maliye ve Güm
rük Bakanlığı tarafından belirlenir. 

b) (III) ve (IV) sayılı tarifelerde ya
zılı taşıtlar için vergi taşıtların kayıt ve tes
cilinin yapıldığı yerin vergi dairesine 
ödenir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasan sının 
26 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Motorlu taşıtlar vergisi Ocak ve Tem
muz aylarında ödenir. 

a) (I) ve (II) sayılı tarifelerde yazılı 
motorlu kara taşıtları için vergi taşıt pulu 
alınması suretiyle ödenir. 

Ödenen bu vergiye ait taşıt pulu ta
şıtın ön camına içinden yapıştırılarak bir 
yıl süreyle muhafaza edilir. Zayi edilen ta
şıt pullan zayiin tevsiki kaydıyla yenilenir. 

Taşıt pulları Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı tarafından bastırılır. Taşıt pulları
nın şekli, muhtevası, satışı ve dağıtımı ile 
verilecek satış aidatına ait hususlar ve tev
sike ilişkin usul ve esaslar Maliye ve Güm
rük Bakanlığı tarafından balirlenir. 

b) (III) ve (IV) sayılı tarifelerde ya
zılı taşıtlar için vergi taşıtların kayıt ve tes
cilinin yapıldığı yerin vergi dairesine 
ödenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
26 ncı maddesinin beşinci fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

(I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifeler
de yazılı taşıtların yıl içinde ilk defa kayıt 
ve tescillerinin yapılması halinde vergi yıl
lık olarak tahakkuk eder. Tahakkuk eden 
verginin taksit süresi geçmiş olan kısmı ka
yıt 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. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
26 ncı maddesinin beşinci fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Süleyman Çelebi 
Mardin 
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(I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifeler
de yazılı taşıtların yıl içinde ilk defa kayıt 
ve tescillerinin yapılması halinde vergi yıl
lık olarak tahakkuk eder. Tahakkuk eden 
verginin taksit süresi geçmiş olan kısmı ka
yıt 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. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
26 ncı maddesinin beşinci fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

(I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifeler
de yazılı taşıtların yıl içinde ilk defa kayıt 
ve tescillerinin yapılması halinde vergi yıl
lık olarak tahakkuk eder. Tahakkuk eden 
verginin taksit süresi geçmiş olan kısmı ka
yıt ve tescilin yapıldığı tarihten itibaren bir 
ay içinde ödenir. Şu kadar ki, ilk 6 aylık 
dönem geçtikten sonra yapılacak kayıt ve 
tescil işlemlerinde, sadece ikinci 6 aylık dö
neme ilişkin vergi tahakkuk eder ve 
ödenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
26 ncı maddesinin beşinci fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Baki Durmaz 
Afyon 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

(I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifeler
de yazılı taşıtların yıl içinde ilk defa kayıt 
ve tescillerinin yapılması halinde vergi yıl
lık olarak tahakkuk eder. Tahakkuk eden 
verginin taksit süresi geçmiş olan kısmı ka
yıt ve tescilin yapıldığı tarihten itibaren bir 
ay içinde ödenir. Şu kadar ki, ilk 6 aylık 
dönem geçtikten sonra yapılacak kayıt ve 
tescil işlemlerinde, sadece ikinci 6 aylık dö
neme ilişkin vergi tahakkuk eder ve 
ödenir. 

BAŞKAN — Şu anda elimde 4 öner
ge var; bu önergeler Sayın Güneş Müftü
oğlu ve arkadaşları tarafından verilmiş. Bu 
4 önergede 6 isim açılmış, fakat 2 arka
daşımız imza etmiş. Bu itibarla bu 4 öner
geyi işleme koymuyorm. 

Önergeleri aykırılık sırasına göre 
okutup, işlem yapacağız. 

Sayın Mustafa Kul ve Sayın Kamer 
Genc'in önergeleri aynı nitelikte; 26 ncı 
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maddenin tasarı metninden çıkarılması
nı istiyorlar. Bu itibarla birlikte işleme ko
yuyoruz. 

Komisyon ve Hükümet katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılmıyor. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Hükümet de katılmıyor efen
dim. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önergeler 
kabul edilmemiştir. 

Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve arkadaşlarının önergesi 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
26 ncı maddesinin birinci fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Madde 9. — Motorlu taşıtlar vergisi 
taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı ye
rin vergi dairesi tarafından her yıl Ocak 
ayını başında yıllık olarak tahakkuk etti
rilmiş sayılır. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Katılmıyor efendim. 

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

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

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve arkadaşlarının önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
26 ncı maddesinin birinci fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Madde 9. — Motorlu taşıtlar vergisi 
taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı ye
rin vergi dairesi tarafından her yıl Ocak 
ayının başında yıllık olarak tahakkuk et
tirilmiş sayılır. Şu kadar ki; yıl içinde bu 
kanun 10 uncu ve 11 inci maddeleri gere
ğince yergi miktarlarında bir değişiklik ol
ması halinde bu değişikliğe göre ödenecek 
vergi değişikliği takvim yılının ilk altı ayın
da yapılmış ise başında, son ayında yapıl
mış ise takip eden takvim yılı sonunda ta
hakkuk ettirilmiş sayılır. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Katılmıyor efendim. 

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

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

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-

tüoğlu ve arkadaşlarının önergesi. 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
26 ncı maddesinin birinci fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Madde 9. — Motorlu Taşıtlar Ver
gisi taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı 
yerin vergi dairesi tarafından her yıl Ocak 
ayının başında yıllık olarak tahakkuk et
tirilmiş sayılır. Yıl içinde Ocak ayı başın
da yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş vergi 
geçerlidir. 
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI K E M A L AKKAYA (Samsun) 
— Katılmıyor. 

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) — Katılmıyoruz. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Zonguldak Millletvekili Güneş Müf-

tüoğlu ve arkadaşlarının önergesi. 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
26 ncı maddesinin birinci fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Madde 9. — Motorlu Taşıtlar Ver
gisi taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı 
yerin vergi dairesi tarafından her yıl Ocak 
ayının başında yıllık olarak tahakkuk et
tirilmiş sayılır. Şu kadar ki; yıl içinde bu 
kanunun 10 uncu ve 11 inci maddeleri ge
reğince vergi miktarlarında bir değişiklik 
olması halinde bu değişikliğe göre ödene
cek vergi takvim yılı sonunda tahakkuk et
tirilmiş sayılır. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hüküm-
met katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI K E M A L AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılmıyor 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) — Hükümet de katılmıyor 
efendim. 

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

Efendim, elimde, daha önce de arz 
ettiğim gibi, Sayın Güneş Müftüoğlu ve 
arkadaşlarının bir önergesi var. 26 ncı 

maddenin üçüncü fıkrasının değiştirilme
sini arz ve teklif ediyorlar. Ancak, herhan
gi bir teklifleri metinde yok. Bu itibarla, 
bunu, fıkranın tasarıdan çıkarılması şek
linde yorumluyoruz. 

Hükümet ve Komisyon katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI K E M A L AKKAYA (Samsun) 
— Katılmıyoruz. 

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) — Katılmıyoruz. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Zonguldak Milletvekili Güneş Müf
tüoğlu ve arkadaşlarının önergesi. 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Tahakkuk ettirilen vergi, Tebligat Ka
nunu hükümlerine göre mükellefe tebliğ 
edilir. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI K E M A L AKKAYA (Samsun) 
— Katılmıyor 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) — Katılmıyoruz. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Zonguldak Milletvekili Güneş Müf
tüoğlu ve arkadaşlarının önergesi. 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının aşağı-
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daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Tahakkuk ettirilen vergi mükellefe 
tebliğ olunur. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI K E M A L AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılmıyor efendim. 

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 
(Bursa) — Hükümet de katılmıyor. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve arkadaşlarının önergesi. 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Tahakkuk ettirilen vergi mükellefe 
tebliğ olunur. Ve vergi tebellüğ edildiği 
günde tebliğ edilmiş sayılır. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI K E M A L AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılmıyor efendim. 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBF A L P T E M O Ç İ N 
(Bursa) — Hükümet katılmıyor efendim. 

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

Biraz önce arz ettiğim duruma ben
zer bir başka olay: Yine Sayın Güneş Müf-
tüoğlu ve arkadaşlarının, "Tasarının 26 
ncı maddesinin üçüncü fıkrasının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 

ederiz" şeklinde bir önergeleri var; ancak, 
metinde teklifleri yok. Bu itibarla bu öner
geyi de, bu fıkranın metinden çıkarılması 
şeklinde yorumluyoruz. 

Komisyon ve Hükümet önergeye ka
tılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE K O M İ S Y O N U 
BAŞKANI K E M A L AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılmıyor 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) — Katılmıyoruz efendim. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve arkadaşlarının önergesi. 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Motorlu taşıtlar vergisinin tarh, ta
hakkuk ve tahsil işlemlerini kayıtlı oldu
ğu vergi dairesi tespit eder. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE K O M İ S Y O N U 
BAŞKANI K E M A L AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılmıyor 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) — Katılmıyoruz efendim. 

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

Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve arkadaşlarının önergesi. 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının aşa-
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ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı motor
lu taşıtlar vergisinin tarh, tahakkuk ve tah
sil işlemlerini yürütecek vergi dairesini tes
pit etmeye yetkili değildir. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI K E M A L AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılmıyor efendim. 

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 
(Bursa) — Katılmıyoruz efendim. 

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

Zonguldak Milletvekili Güneş Miif-
tüoğlu ve arkadaşlarının önergesi. 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı taşıtla
rın kayıt ve tescilinin yapıldığı yerle sınır
lı olarak motorlu taşıtlar vergisinin tarh, 
Tahakkuk ve tahsil işlemlerini yürütür. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE K O M İ S Y O N U 
BAŞKANI K E M A L AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılmıyor efendim. 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE ALTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılmıyoruz efendim. 

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

Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 
arkadaşlarının önergesi. 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
26 ncı maddesinin, değişik 9 uncu mad

desinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Tahakkuk ettirilen vergi, mükellefe 
tebliğ edilir. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI K E M A L AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılmıyor 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) — Hükümet katılmıyor efendim. 

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

Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 
arkadaşlarının önergesi. 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
26 ncı maddesinin, değişik 9 uncu mad
desinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Motorlu taşıtlar vergisinin tarh, ta
hakkuk ve tahsil işlemlerini yürütmeye, ta
şıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin 
vergi dairesi yetkilidir. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE K O M İ S Y O N U 
BAŞKANI K E M A L AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılmıyor 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) — Katılmıyoruz efendim. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve arkadaşlarının önergesi. 
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Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
26 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Motorlu taşıtlar vergisi her yıl Ocak, 
Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında dört 
eşit taksitte ödenir. Takvim yılının ilk altı 
ayında taşıtın bünyesinde bir değişiklik ol
ması veya verginin artırılması veya azal
tılması halinde taksitler yeni duruma gö
re ödenir. 

a) (I) ve (II) sayılı tarifelerde yazılı 
motorlu kara taşıtları için vergi taşıt pulu 
olarak alınması suretiyle ödenir. 

Ödenen bu vergiye ait taşıt pulu ta
şıtın ön camına içinden yapıştırılarak bir 
yıl süreyle muhafaza edilir. Zayi edilen ta
şıt pulları zayiin tevsiki kaydıyla yenilenir. 

Taşıt pulları Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı tarafından bastırılır. Taşıt pulları
nın şekli, muhtevası, satışı ve dağıtımı ile 
verilecek satış aidatına ait hususlar ve tev
sike ilişkin usul ve esaslar Maliye ve Güm
rük Bakanlığı tarafından belirlenir. 

b) (III) ve (IV) sayılı tarifelerde ya
zılı taşıtlar için vergi taşıtların kayıt ve ter-
cilinin yapıldığı yerin vergi dairesine 
ödenir. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılmıyor efendim. 

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

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 
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Diğer önergeyi okutuyorum : 
Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-

tüoğlu ve arkadaşlarınım önergesi. 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
26 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Motorlu taşıtlar vergisi her yıl Ocak, 
Haziran ve Aralık aylarında üç eşit tak
sitte ödenir. Takvim yılının ilk altı ayında 
taşıtın bünyesinde bir değişiklik olması ve
ya verginin artırılması veya azaltılması ha
linde taksitler 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 ta
şıtın ön camına yapıştırılarak bir yıl süre 
ile muhafaza edilir. Zayi edilen taşıt pul
ları zayiin tevsiki kaydıyla yenilenir. 

Taşıt pullar Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı tarafından bastırılır. Taşıt pulları
nın 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 ya
zılı taşıtlar için vergi taşıtların kayıt ve tes
cilinin yapıldığı yerin vergi dairesine 
ödenir. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu efendim?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılmıyor efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Hükümet de katılmıyor 
efendim. 

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

Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve arkadaşlarının önergesi. 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
26 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Motorlu taşıtlar vergisi her yıl Ocak, 
Mart , Mayıs, Temmuz, Eylül ve Aralık 
aylarında altı eşit taksitle ödenir. 

a) (I) ve (II) sayılı tarifelerde yazılı 
motorlu kara taşıtları için vergi taşıt pulu 
alınması suretiyle ödenir. 

Ödenen bu vergiye ait taşıt pulu ta
şıtın ön camına içinden yapıştırılarak bir 
yıl süre ile muhafaza edilir. Zayi edilen ta
şıt pulları zayiin tevsiki kaydıyla yenilenir. 

Taşıt pulları Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı tarafından bastırılır. Taşıt pulları
nın şekli, muhtevası, satışı ve dağıtımı ile 
verilecek satış aidatına ait hususlar ve tev
sike ilişkin usul ve esaslar Maliye ve Güm
rük Bakanlığı tarafından belirlenir. 

b) (III) ve (IV) sayılı tarifelerde ya
zılı taşıtlar için vergi taşıtların kayıt ve tes
cilinin yapıldığı yerin vergi dairesine 
ödenir. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu?.. 

PLAN VE BÜTÇE K O M İ S Y O N U 
BAŞKANI K E M A L AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılmıyor 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) — Hükümet de katılmıyor. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-

tüoğlu ve arkadaşlarının önergesi. 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
26 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Motorlu taşıtlar vergisi Ocak ve Tem
muz aylarında ödenir. 

a) (I) ve (II) sayılı tarifelerde yazılı 
motorlu kara taşıtları için vergi taşıt pulu 
alınması suretiyle ödenir. 

Ödenen bu vergiye ait taşıt pulu ta
şıtın ön camına içinden yapıştırılarak bir 
yıl süre ile muhafaza edilir. Zayi edilen ta
şıt pulları zayiin tevsiki kaydıyla yenilenir. 

Taşıt pulları Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı tarafından bastırılır. Taşıt pulları
nın şekli, muhtevası, satışı ve dağıtımı ile 
verilecek satış aidatına ait hususlar ve tev
sike ilişkin usul ve esaslar Maliye ve Güm
rük Bakanlığı tarafından belirlenir. 

b) (III) ve (IV) sayılı tarifelerde ya
zılı taşıtlar için vergi taşıtların kayıt ve tes
cilinin yapıldığı yerin vergi dairesine 
ödenir. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu efendim?.. 

PLAN VE BÜTÇE K O M İ S Y O N U 
BAŞKANI K E M A L AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılmıyor 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) — Hükümet de katılmıyor. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 
arkadaşlarının önergesi. 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
26 ncı maddesinin, değişik 9 uncu mad
desinin (b) bendinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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b) (III) ve (IV) sayılı tarifelerde ya
zılı taşıtlar için verginin, tarh, tahakkuk 
ve tahsil işlemlerini yürütecek vergi dai
resini tespit etmeye Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI K E M A L AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılmıyor. 

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 
(Bursa) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge reddedilmiştir. 

Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve arkadaşlarının önergesi. 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
26 nçı maddesinin beşinci fıkrasının aşa
ğıdaki şeTcilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

(I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifeler
de yazılı taşıtların, yıl içinde ilk defa ka
yıt ve tescillerinin yapılması halinde ver
gi, yıllık olarak tahakkuk eder. Tahakkuk 
eden verginin taksit süresi geçmiş olan kıs
mı kayıt ve tescilin yapıldığı tarihten iti
baren bir ay içinde ödenir. Şu kadar ki, 
ilk altı aylık dönem geçtikten sonra yapı
lacak kayıt ve tescil işlemlerinde, sadece 
ikinci altı aylık döneme ilişkin vergi tahak
kuk eder ve ödenir. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI K E M A L AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılmıyor 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) — Hükümet de katılmıyor 
efendim. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve arkadaşlarının önergesi. 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
26 ncı maddesinin beşinci fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

(I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifeler
de yazılı taşıtların, yıl içinde ilk defa ka
yıt ve tescillerinin yapılması halinde ver
gi, yıllık olarak tahakkuk eder. Tahakkuk 
eden verginin taksit süresi geçmiş olan kıs
mı kayıt ve tescilin yapıldığı tarihten iti
baren bir ay içinde ödenir. Şu kadar ki, 
ilk altı aylık dönem geçtikten sonra yapı
lacak kayıt ve tescil işlemlerinde, sadece 
ikinci altı aylık döneme ilişkin vergi tahak
kuk eder ve ödenir. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE K O M İ S Y O N U 
BAŞKANI K E M A L AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılmıyor 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) — Hükümet de katılmıyor. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve arkadaşlarının önergesi. 

"Görüşülmekte olan kanun tasarısı
nın 26 ncı maddesinin beşinci fıkrasının 
aşağıdaki şeklide değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

(I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifeler
de yazılı taşıtların, yıl içinde ilk defa ka-

— 507 — 



T.B.M.M. B : 34 2 . 12 . 1988 O : 4 

yit ve tescillerinin yapılması halinde ver
gi yıllık olarak tahakkuk eder. Tahakkuk 
eden verginin taksit süresi geçmiş olan kıs
mı kayıt ve tescilin yapıldığı tarihten iti
baren bir ay içinde ödenir. Şu kadar ki, 
ilk altı aylık dönem geçtikten sonra yapı
lacak kayıt ve tescil işlemlerinde, sadece 
ikinci altı aylık döneme ilişkin vergi tahak
kuk eder ve ödenir." 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI K E M A L AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılmıyor 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) — Hükümet de katılmıyor. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve arkadaşlarının önergesi. 

"Görüşülmekte olan kanun tasarısı
nın 26 ncı maddesinin beşinci fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

(I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifeler
de yazılı taşıtların, yıl içinde ilk defa ka
yıt ve tescillerinin yapılması halinde, ver
gi, yıllık olarak tahakuk eder. Tahakkuk 
eden verginin taksit süresi geçmiş olan kıs
mı kayıt ve tescilin yapıldığı tarihten iti
baren bir ay içinde ödenir. Şu kadar ki, 
ilk altı aylık dönem geçtikten sonra yapı
lacak kayıt ve tescil işlemlerinde, sadece 
ikinci altı aylık döneme ilişkin vergi tahak
kuk eder ve ödenir. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE K O M İ S Y O N U 
BAŞKANI K E M A L AKKAYA (Samsun) 

— Komisyon katılmıyor 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) — Hükümet de katılmıyor. 

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

26 ncı maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum : 

M A D D E 27. — 197 sayılı Motorlu 
Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Yetki : 
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 
içinde yer alan, taşıtların yaşları, cinsleri, 
net ağırlıkları, istiap hadleri, motor gücü 
birimleri (BG) ve azamî kalkış ağırlıkları 
gibi unsurları itibariyle kısmen, ayrı ayrı 
veya birlikte 10 (on) katma kadar artırma
ya ve Kanunda yazılı miktarlardan az, bu 
miktarların 10 (on) katından çok olmamak 
kaydıyla yeni vergi miktarları tespit etme
ye yetkilidir. Bu yetkiler taksit dönemleri 
itibariyle de kullanılabilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 
isteyen?.. 

SHP Grubu adına Sayın Mustafa 
Kul; buyurun. 

Süreniz 10 dakika Sayın Kul. 

SHP G R U B U ADINA MUSTAFA 
K U L (Erzincan) — Teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekil
leri; 27 nci madde ile 197 sayılı Motorlu 
Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu mad
desi değiştirilmektedir. 

Bu kanunun 5 ve 6 ncı maddelerin
de yer (I), (II), (IIP) ve (IV) sayılı tarife-
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lerdeki vergi miktarlarını, tarifeler içinde 
yer alan, taşıtların yaşları, cinsleri, net 
ağırlıkları istiap hadleri, motor gücü bi
rimleri ve azamî kalkış ağırlıkları gibi un
surları itibariyle kısmen, ayn ayrı veya bir
likte dikkate alarak takvim yılı veya tak
sit ödeme başından itibaren on katma ka
dar artırmaya ve Kanunda yazılı miktar
lardan az, bu miktarların on katından çok 
olmamak kaydıyla yeni vergi miktarları
nı tespit etmeye ve bu yetkilerini taksit 
ödemeleri itibariyle de kullanabilmek için 
Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, şoför esnafına 
bu kadar yüklenmeye hiç hakkımız yok. 
Biliyorsunuz, yeni uygulamaya konulan 
trafik cezaları oldukça ağırdır ve şoför es
nafını yeteri kadar zor durumda bırakmış
tır. Bunun yanında, her gün, her hafta 
akaryakıta gelen zamlar; lastik fiyatları ve 
oto yedek parçalarındaki artışlar şoför es
nafını yeteri kadar sıkıntıya sokuyor. Bun
lar yetmezmiş gibi, bir de Motorlu Taşıt
lar Vergisi, Gelir Vergisi getiriyoruz; ger
çekten şoför esnafını bu kadar sıkıntıya 
sokmaya hiçbirimizin hakkı yoktur. 

Sabahleyin kalktığımızda elimize al
dığımız gazeteyi ulaştıran, Anadoluda 
üretilen ürünleri İstanbul, Ankara gibi bü
yük şehirlere taşıyan, büyük şehirlerde 
üretilenleri Anadoluya taşıyan, her şeyi bi
ze ulaştıran bunlardır. Bunlar, gece gün
düz çoluk çocuğundan, evinden ayrı ha
yatları tehlikededir, ki her gün trafik ka
zalarında ölen insanları televizyondan iz
liyoruz, dinliyoruz. O kazaları duyduğu
muz zaman sadece o anda belki biraz 
üzüntü duyuyoruz; ama ölen bu insanla
rın çoluk çocuğu ne oluyor, nasıl geçini
yor; devlet olarak bunu hiçbir zaman dü
şünmüyoruz. 

Ölen insanların geride kalanlarına 
Bağ-Kur'dan bağlanan maaş, bugünkü 
hayat şartları ve bugünkü pahalılık karşı

sında gülünç bir rakam olmuştur. 
Şoför esnafı kendi imkânları ile borç

lanarak bir araba alıyor. Borcu bittiği za
man arabası kullanılmaz duruma geliyor 
ve arabasını yenilemesi gerekiyor. Böyle
ce, şoför esnafı, tüm ömrünü borçlanmak
la, borç ödemekle geçiriyor. 

Biz devlet olarak, hangi şoförümüze 
al kardeşim bu araba senin olsun; çalış, 
kazan ve Devlete olan borcunu öde diye-
bildik; ama öbür tarafta büyük sermaye 
şirketlerine büyük imkânlar, büyük teşvik
ler veriliyor. Bir şoför, kendi imkânlarıy
la bir şeylere sahip olabiliyorsa oluyor. 
Devletin bunlara verebileceği hiçbir şey 
yok. 

Şimdi yeni uygulamaya konulan bir 
olay var. Yurt dışından en az 50 tane mo
torlu araç getirenlere teşvik veriliyor. Bir 
şoförün bunu organize etmesi veya 50 şo
förün bir araya gelip de böyle bir organi
zasyonu gerçekleştirmesi mümkün olma
yacağından dolayı, bundan yararlanan yi
ne büyük nakliye firmaları oluyor. Onlar, 
bu araçları yurt dışından çok ucuz fiyatla 
getirerek kendilerine çok büyük imkân 
sağlıyorlar; ama biz sıradan bir şoför va
tandaşımıza hiçbir imkân sağlayamıyoruz. 
Zaten şoför esnafının kendi imkânı olsa, 
-ki çoğu kazadan sonra duyuyoruz, birçok 
aracın kasko sigortası dahi yoktur- bun
lar eğer kendilerini geçindirecek kadar ge
lire sahip olsalar, kendisinin malı ve canı 
olan arabasını o riske sokmak ister mi? 
Demek ki, maddî imkânsızlıklardan do
layı kasko sigortasını yaptırmaya dahi gü
cü yetmeyen insanın omuzlarına bu kadar 
binip, onu bu kadar zor durumda bırak
maya hiçbirimizin hakkı yok diyor, hepi
nize saygılar sunuyorum. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Kul. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Baki Durmaz; buyurun efendim. 
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Süreniz 10 dakika. 
DYP GRUBU ADINA BAKİ DUR

MAZ (Afyon) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; görüşülmekte 
olan 115 sıra sayılı yasanın 27 nci madde
si hakkında Doğru Yol Partisi Grubunun 
görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzda
yım. Bu vesileyle hepinize gecenin bu iler-' 
lemis saatlarında saygılar sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, bu tasarı ile ge
tirilmeye çalışılan değişikliklerin ne gerek
çeleri ve ne de mantığı herhangi bir ihti
yaca dayanmamaktadır. Sadece ve sade
ce ANAP İktidarının savurgan, hesapsız, 
sorumsuz idaresinin getirdiği günlük boş
lukları doldurma gayesi esas alınmıştır. Bu 
nevi vergi tuzak tasarılarının sayısız ör
neklerini konuşmacı her arkadaşımız sı
ralayıp duruyor burada; ama kim okur, 
kim dinler. Yüzlerce milyar lira haksız ka
zancın sahipleri ortalıkta gerine gerine do
laşırken, Hükümet, her vesileyle eli kolu 
bağlı, ülkesine, milletine saygılı; ama güç
süz vatandaşının cebinden son kuruşları 
da nasıl alabilirim sevdasına kapılmış gibi. 

Sayın milletvekilleri, bu sevdanın so
nu pek aydınlık değildir. Hüsrana uğra
yacak gibi görünüyor. O bakımdan, yine 
hep tekrarlayıp durduğumuz veçhile aklı 
selimi h£kim kılacak davranış ve uygula
maların içine bir an evvel girelim ve ül
kemizi bu çıkmaz girdaptan kurtaralım di
yoruz. Aksi halde, iktidarınız öncesi yıl
ların tasarruflarıyla bugüne kadar kendi
lerini idare etmeye çalışan ve çalışmış dar, 
sabit gelirli vatandaşlarımızın artık sata
cak birkaç parça altını, ziynet eşyası da 
kalmadı. Şimdi, evindeki beyaz eşyasını, 
halı, kilim velhasıl önceki yıllarda alabil
diği buna benzer eşyaları satmaya başla
mıştır. Nasıl satmasın ki? " İnsan aç kal
maya görsün, umutlarını bile yer" diyen 
filozofu haklı çıkarmaya uğraşıyorsunuz 
senelerdir. Bu şekilde Türk Milletinin asır

lar boyu süregelen devlet ve devlet adam
lığına saygı ve güvenin hislerini de eroz
yona uğratıp, tahrip ediyorsunuz. Bunla
rın yeniden sağlanması bozulan ekonomi
nin tamirinden çok çok daha zordur, hat
ta bazen imkânsızdır. Bizi bu düşüncele
re sevk eden olaylar sık sık yaşanmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bu olaylara bir
kaç misal vermek istiyorum. Hepinizin 
bildiği gibi, Özal İktidarı bir konut yasa
sı çıkardı ve bu konut yasasını çıkardık
tan sonra Toplu Konut Fonu kuruldu. 
"Zenginden alıp fakire aktaracağım ve 
herkese , baş ın ı sokacak b i r yuva 
kuracağım" diye millete toz pembe gös
terip; benim fakir fukara vatandaşımın, 
kurulan kooperatiflere üye olmasını sağ
ladı. O günün şartlarında varını yoğunu; 
karısının kolundaki bileziğini, kulağındaki 
küpesini satan benim yoksul vatandaşım, 
köylüm, çiftçim, memurum, işçim, kuru
lan bir kooperatife üye olda, çünkü aldı
ğınız vergilerle yapılacak konutların yüz
de 80'ini finanse edeceğinizi kamuoyuna 
duyurdunuz ve vatandaşa o şekilde empo
ze ettiniz. O günün şartlarında benim va
tandaşım, daha evvelki tasarruflarını da, 
günlük rızkından kestiği paralara ekleye
rek üye olduğu kooperatiflerin aidatları
nı, paralarını öder durmdaydı; ama ara
dan geçen zaman içerisinde, enflasyon ca
navarının pençesinden kendisini kurtara
mayan benim vatandaşım ve aidatların 
yüzde 500'lere varması neticesinde, aldı
ğı parayla günlük rızkım dahi sürdüreme
yen dar gelirli vatandaşım, bu aidatları 
ödeyemez duruma geldi. 

Neticede ne oldu; "yüzde 80'ini 
veririm" diyen iktidar, bugün kooperatif 
ortaklıklarına üye olanların ancak yüzde 
20'sini finanse edebiliyor; "yüzde 80'ini 
sen ödeyeceksin" diyor, yani Toplu Konut 
Fonuna vaat ettiğiniz krediyle, vatanda
şın ödeyeceği aidatlar yer değiştirmiş du-

— 510 — 
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rumda. Bu durumda kalan benim dar ge
lirli vatandaşlarım inşaatları başlamış ol
masına rağmen, aidatlarını ödemeyince 
bu konut kooperatiflerinden, teker teker 
ayrılmaya başladılar. Onların yerini daha 
varlıklı olan kişiler aldılar; ama verdiği
niz krediler bugünkü enflasyon pençesinin 
altında yetersiz kaldığı için, maalesef o 
ikinci, üçüncü defa el değiştiren kişiler de 
o konutları yapamaz duruma geldiler. 

Bugün Türkiye'nin haline bakın; ya
rım kalmış inşaatlar âdeta bir konut me
zarlığı haline dönüşmüş ve benim, binbir 
ümitle kooperatife üye olan vatandaşım, 
artık ev sahibi olamama ümitsizliği içeri
sine düşmüş. Bu ümitsiz vatandaşların ve
balinden nasıl kurtulacaksınız, anlamak 
mümkün değil. 

Muhterem milletvekilleri, vergi, dev
let gelirlerinin önemli bir kısmını teşkil 
eder ve devlet aldığı bu vergilerle kamu 
hizmetleri yapar. Bunların en başında da 
insan hayatı için önemli olan konut ve sağ
lık konuları gelir. Benim vatandaşımdan 
alınan vergilerle hastaneler yapılır, içinde 
çalışan doktorunun, hemşiresinin, bütün 
sağlık personelinin maaşı da verilir; ama 
gelin, görün ki, hasta olmaya görsün o za
vallı vatandaş hastanenin kapısına vardı
ğı zaman, onun cebinden aldığınız vergiy
le yaptırdığınız hastanenin kapısını yüzü
ne kapatıyorsunuz. "Paran varsa içeri, pa
ran yoksa bekle" diyorsunuz. Bugün, has
tanelerin içinde bulunduğu çıkmazın ne
deni nedir? Eğer parası oıan... 

BAŞKAN — Sayın Durmaz, mü
saade eder misiniz? 

BAKİ D U R M A Z (Devamla) — Bu
yurun Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Üzerinde konuştuğu
muz madde ile söylediklerinizin pek ilgisi 
yok. Rica edeyim, mümkünse sadede ge
lin. Belki genel olarak bu kanun tasarısı 

üzerinde görüşseydiniz mümkündü. 

BAKİ D U R M A Z (Devamla) — Sa
yın Başkanım, bu madde, vergi tasarısı 
zincirinin halkalarından bir tanesidir ve 
bu vergi tasarısıyla elde edilecek devlet ge
lirleriyle kamu hizmetleri yapılır ve kamu 
hizmetleri de toplum yararına yapılacak 
hizmetlerle ilgili olduğu için konuşuyorum 
ve bir yerde maddenin esasına geleceğim; 
bu gerekçeleri açıkladıktan sonra. 

BAŞKAN — Evet, bir an önce konu
ya girin, çünkü süreniz dolmak üzere 
efendim. 

BAKİ D U R M A Z (Devamla) — 
Muhterem milletvekilleri, dün akşam bir 
açık oturum seyrettik. Konu, sağlık konu
su idi. Bilmiyorum, buradaki değerli mil
letvekilleri o programı seyrettiler mi? Hü
kümetin ilgili bakanı ve iktidardan yetkili 
arkadaşımız orada, " H i ç kimse hastane 
kapısından dönmüyor, parası olmayana da 
devlet yardım ediyor; herkesin sağlığı 
yerinde" gibi bir mesaj verdi; ama o açık 
oturumun hemen başlangıcında hastane
lerin önündeki yığılmalar, hastanelerin 
önündeki o vatandaşın feryatlarını güya o 
Sağlık Bakanı ve iktidar yetkilisi milletve
kili arkadaşımız görmemiş gibi hareket 
etti. 

M E H M E T DELİCEOĞLU (Adıya
man) — Maddeyle ne alakası var bunun? 

BAKİ D U R M A Z (Devamla) — 
Efendim, topladığınız vergilerle kamu sağ
lığı için, insan sağlığı için önemli olan bir 
hastaneden bahsediyorum; bu yasayla top
layacağınız vergilerle ilgili konulardır 
bunlar. 

BAŞKAN — Sayın Durmaz, süreniz 
dolmak üzere. 

BAKİ D U R M A Z (Devamla) — De
ğerli milletvekilleri, bugüne kadar alınan 
vergilerin kamu hizmetlerinde nasıl kul-
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lanıldığım, özellikle son yıllarda hepimiz 
görüyoruz. Bugün hastane şefkat görülen, 
insan sağlığını iyileştiren ve insanın iyili
ği için çalışan bir müessese halinden çık
mış, hastane bir hapishane haline gelmiş; 
vatandaş hapishaneden kaçar gibi hasta
neden kaçıyor; eğer kaçamıyorsa borç se
nedi veriyor, daha sonra j andarma taki
biyle, vatandaş ne zaman bu borcunu öde
yecek diye kovuşturmaya tabiî tutuluyor. 
Bu aldığınız vergilerle eğer kamu hizme
tini bu şekilde yürütüyorsanız, bunu an
lamak mümkün değil. 

BAŞKAN — Sayın Durmaz, süreniz 
t a m a m l a n m ı ş t ı r , lü t fen topa r l ay ın 
efendim. 

BAKİ D U R M A Z (Devamla) — To
parlıyorum Sayın Başkanım. 

En yeni misali, geçen vergi dönemin
de taşıt vergilerini iki katina artıran Hü
kümetten ve onun Sayın Maliye Bakanı
nın beyanlarıdır. Mükellef vatandaş, her 
zamanki itaat duygusu ve devlete olan say
gısı ile bakanına inanmış ve Danıştayın ip
tal etmesine rağmen, bu itimat neticesi iki 
katına çıkmış dahi olsa vergisini ödemiş
tir. Vatandaşın bu duygusunu takdirle ve 
saygıyla karşılamamak mümkün değildir; 
ama gelin görün ki, aynı Sayın Maliye Ba
kanı, bir ilâ birbuçuk ay sonra hiçbir şe
kilde indirim ve ceza affını düşünmediği
ni söylemesine rağmen, önceki beyanlarını 
alt üst eden bir davranışın içine girebili
yor ve bir kereye mahsus uygulamadan 
tornistan edebiliyor. Bu durum karşısın
da kim ve niçin itimat etsin benim va
tandaşım. 

GALİP D E M İ R E L (Malatya) — 
Süre doldu Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, uyardık, ar
kadaşımız toparlıyor. 

BAKİ D U R M A Z (Devamla) — Sa
yın Başkanım, bir cümleyle toparlıyorum. 

1983 yılından bu yana "düzlüğe çı
kacağız, sıkın kemerleri ' ' dediniz. Benim 
vefalı vatandaşım rızkından kesti vergisi
ni verdi; sıktı kemerini, sıktı kemerini, sı
kacak bir şey kalmadı. Olmadı biraz da
ha sıkın dediniz kemer kalmadı, dişini sık
maya başladı; "Sık dişini vatandaş, sık di
şini vatandaş" dediniz ve bugün 1988 sı
kacak dişi de kalmadı. Şimdi de bu tasa
rıyla vatandaşın gırtlağına çöküyorsunuz; 
alman vergileri defalarca büyütüyorsunuz, 
yoksul vatandaşın cebinden her kuruşu
nu her geçen gün daha fazlasıyla almaya 
çalışıyorsunuz. 

GALİP D E M İ R E L (Malatya) — 
Zenginden alıyoruz. 

BAKİ D U R M A Z (Devamla) — 
Evet, zenginden alıyorsunuz Sayın Millet
vekili; zenginden alıyorsunuz; ama bunun 
yanında bir kamyoneti olan, bir minibü
sü olan benim vatandaşım günlük rızkını 
zor kazanırken, bu tasarıyla ona 10 misli, 
20 misli fazla vergiyi hak görüyorsunuz. 
Bu vatandaş yarın bu vergiyi nasıl ödeye
cek? Kamyonetini satsa yine ödeye
meyecek. 

BAŞKAN — Sayın Durmaz, lütfen 
toparlayınız. 

BAKİ D U R M A Z (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, onun için diyorum ki, 
masum kişilerin ahım almayınız, birgün 
olur vebalinin altında ezilirsiniz. Geliniz, 
bu masum kişilere biraz merhametle yak
laşınız. Benim yoksul vatandaşım eğer bu
gün günlük rızkını kazanamıyorsa ve siz 
de kat kat katmerleyerek onun cebindeki 
son kuruşu da almaya kalkarsanız, bu gi
dişin altından ne siz çıkabilirsiniz, ne bu 
ülke çıkabilir. Onun için diyorum ki, Al
lah size insaf versin, Allah bu memlekete, 
bu millete yardım etsin. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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Maddeyle ilgili verilmiş önergeler 
vardır; geliş sırasına göre okutuyorum : 

Efendim, üç önergenin birinde bir 
imza, diğerinde iki imza, ötekinde de yi
ne iki imza var; bu sebeple imza noksan
lığından dolayı işleme koymuyoruz; arka
daşlarımızın ıttılaına sunarız. 

Birinci önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı Ka
nun Tasarısının 27 nci maddesinin tasarı 
metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Orhan Veli Yıldırım 
Tunceli 

Rüştü Kurt 
Giresun 

Öner Miski 
Hatay 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı Ka
nun Tasarısının 27 nci maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Madde 27. — 197 Sayılı Motorlu Ta
şıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 10. — Bakanlar Kurulu, bu 
kanunun 5 ve 6 nci maddelerinde yer alan 
(I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifelerdeki 
vergi miktarlarını, tarifeler ve tarifeler 
içinde yer alan, taşıtların yaşları, cinsleri, 
net ağırlıkları, istihap hadleri, motor gü
cü birimleri ve azamî kalkış ağırlıkları gi
bi unsurlar itibariyle kısmen 10 (on) katı
na kadar artırmaya ve kanunda yazılı mik

tarlardan az, bu miktarların 10 (on) ka
tından çok olmamak kaydıyla yeni vergi 
miktarları tespit etmeye yetkilidir." 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Tevfik Koçak 
Ankara 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

BAŞKAN — Şimdi, önergeleri aykı
rılık derecelerine göre okutup işleme ko
yacağım. 

Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 
arkadaşlarının önergesi. 

Kanun tasansının 27 nci maddesinin 
tasan metninden çıkanlmasmı arz ve teklif 
ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
önergeye katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE K O M İ S Y O N U 
BAŞKANI K E M A L AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılmıyor 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) — Hükümet de katılmıyor. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 
arkadaşlarının önergesi. 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
27 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 27. — 197 Sayılı Motorlu Ta
şıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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" M a d d e 10. — Bakanlar Kurulu, bu 
kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan 
(I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifelerdeki 
vergi miktarlanm, tarifeler ve tarifeler 
içinde yer alan, taşıtların yaşları, cinsleri, 
net ağırlıkları, istiap hadleri, motor gücü 
birimleri ve azamî kalkış ağırlıkları gibi 
unsurlar itibariyle kısmen 10 (on) katma 
kadar artırmaya ve kanunda yazılı miktar
lardan az, bu miktarların 10 (on) katın
dan çok olmamak kaydıyla yeni vergi mik
tarları tespit etmeye yetkilidir." 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
önergeye katılıyor mu? 

PLAN V E BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI K E M A L AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılmıyor 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) — Hükümet de katılmıyor. 

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

27 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

28 inci maddeyi okutuyorum : 

M A D D E 28. — 197 sayılı Motorlu 
Taşıtlar Vergisi Kanununun 11 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Vergiye müessir değişiklikler : 
Madde 11. — Yıl içinde taşıtın vergi

lendirilmesine esas olan model yılı, cinsi, 
net ağırlığı, istiap haddi, motor gücü bi
rimi (BG) ve azamî kalkış ağırlığı gibi un
surlarından herhangi birisinde, verginin 
artırılması veya azaltılmasını gerektiren 
bir değişiklik olduğu takdirde, bu değişik
lik, takvim yılının ilk altı ayında yapılmış 
ise takip eden son altı aylık dönemin ba
şından, son altı aylık dönemin başından, 
son altı ayında yapılmış ise takip eden tak

vim yılı başından itibaren dikkate alınır 
ve vergi, yeni duruma göre ödenir. 

Takvim yılından daha yeni model ta
şıtların vergilendirilmesinde, içinde bulu
nulan takvim yılının modeli esas alınır." 

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

Madde üzerinde verilmiş önergeler 
vardır, geliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı, 
Kanun Tasarısının 28 inci maddesinin ta
sarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Orhan Veli Yıldırım 
Tunceli 

Rüştü Kurt 
Giresun 

Öner Miski 
Hatay 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısı
nın 28 inci maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Koksal Toptan 
Zonguldak 
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Şinasi Altıner 
Zonguldak 

Atilla İmamoğlu 
Kahramanmaraş 

Madde 28. — 197 Sayılı Motorlu Ta
şıtlar Vergisi Kanununun 11 inci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Vergiye müessir değişiklikler, 
Madde 11.— Yıl içinde taşıtın vergi

lendirilmesine esas olan model yılı, cinsi, 
net ağırlığı, istiap haddi, motor gücü bi
rimi (BG) ve azamî kalkış ağırlığı gibi un
surlarından herhangi birisinde verginin 
artırılması veya azaltılmasını gerektiren 
bir değişiklik olduğu takdirde, bu değişik
lik, takvim yılının ilk altı ayında yapılmış 
ise takvim yılının başında, son altı ayın
da yapılmış ise takip eden takvim yılı ba
şından itibaren dikkate alınır ve vergi, yeni 
duruma göre ödenir." 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısı
nın 28 inci maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Şinasi Altıner 
Zonguldak 

Atilla İmamoğlu 
Kahramanmaraş 
Koksal Toptan 

Zonguldak 
Süleyman Çelebi 

Mardin 

Madde 28. — 197 Sayılı Motorlu Ta

şıtlar Vergisi Kanununun 11 inci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Vergiye müessir değişiklikler, 
Madde 11. — Yıl içinde taşıtın vergi

lendirilmesine esas olan model yılı, cinsi, 
net ağırlığı, istiap haddi, motor gücü bi
rimi (BG) ve azamî kalkış ağırlığı gibi un
surlarından herhangi birisinde verginin 
artırılması veya azaltılmasını gerektiren 
bir değişiklik olduğu tajcdirde, bu değişik
lik, son altı ayında yapılmış sayılır ve ta
kip eden takvim yılı başından itibaren dik
kate alınır ve vergi, yeni duruma göre 6de-
nır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısı
nın 28 inci maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Şinasi Altıner 
Zonguldak 

Atilla İmamoğlu 
Kahramanmaraş 
Koksal Toptan 

Zonguldak 
Süleyman Çelebi 

Mardin 

Madde 28. — 197 Sayılı Motorlu Ta
şıtlar Vergisi Kanununun 11 inci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Vergiye müessir değişiklikler, 
Madde 11. — Yıl içinde taşıtın vergi

lendirilmesine esas olan model yılı, cinsi, 
net ağırlığı, istiap haddi, motor gücü bi-
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rimi (BG) ve azamî kalkış ağırlığı gibi un
surlarından herhangi birisinde verginin 
artırılması veya azaltılmasını gerektiren 
değişiklik olduğu takdirde, bu değişiklik 
nazara alınmadan, tahakkuk ettirilen ver
gi ödenir." 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısı
nın 28 inci maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Abdullah Ulütürk 
Afyon 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Şinasi Altıner 
Zonguldak 

Atilla İmamoğlu 
Kahramanmaraş 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Madde 28. — 197 Sayılı Motorlu Ta
şıtlar Vergisi Kanununun 11 inci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Vergiye müessir değişiklikler, 
Madde 11. — Yıl içinde taşıtın vergi

lendirilmesine esas olan model yılı, cinsi, 
net ağırlığı, istiap haddi, motor gücü bi
rimi (BG) ve azamî kalkış ağırlığı gibi un
surlarından herhangi birisinde vergisinin 
artırılması veya azaltılmasını gerektiren 
bir değişiklik olduğu takdirde, bu değişik
lik, takvim yılının ilk altı ayında yapılmış 
ise ve son altı ayında yapılmış ise takip 
eden takvim yılı başından itibaren dikka
te alınır ve vergi, yeni duruma göre öde-
nır. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi, aykı
rılık sırasına göre okutuyor, işleme ko
yuyoruz. 

Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 
arkadaşlarının önergesi. 

28 inci maddenin tasarı metninden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu efendim?.. 

PLAN VE BÜTÇE K O M İ S Y O N U 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Komisyon katılmıyor efendim. 

BAYINDIRLIK V E İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Hükümet katılmıyor. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk 
ve arkadaşlarının önergesi. 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısı
nın 28 inci maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 28. — 197 Sayılı Motorlu Ta
şıtlar Vergisi Kanununun 11 inci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Vergiye müessir değişiklikler, 
Madde 11. — Yıl içinde taşıtın vergi

lendirilmesine esas olan model yılı, cinsi, 
net ağırlığı, istiap haddi, motor gücü bi
rimi (BG) ve azamî kalkış ağırlığı gibi un
surlarından herhangi birisinde, verginin 
artırılması veya azaltılmasını gerektiren 
bir değişiklik olduğu takdirde bu değişik
lik, takvim yılının ilk altı ayında yapılmış 
ise, takvim yılının başında, son altı ayın
da yapılmış ise takip eden takvim yılı ba
şından itibaren dikkate alınır ve vergi, yeni 
duruma göre ödenir." 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor' mu? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyoruz. 

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Katılmıyoruz. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk 

ve arkadaşlarının önergesi. 
Tasarısının 28 inci maddesinin aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Madde 28. — 197 sayılı Motorlu Ta
şıtlar Vergisi Kanununun 11 inci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Vergiye müessir değişiklikler, 
Madde 11. — Yıl içinde taşıtın vergi

lendirilmesine esas olan model yılı, cinsi, 
net ağırlığı, istiap haddi, motor gücü bi
rimi (BG) ve azamî kalkış ağırlığı gibi un
surlarından herhangi birisinde, verginin 
artırılması veya azaltılmasını gerektiren 
bir değişiklik olduğu takdirde, bu değişik
lik, son altı ayında yapılmış sayılır ve ta
kip eden takvim yılı başından itibaren dik
kate alınır ve vergi, yeni duruma göre öde-
nır. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
önergeye katılıyorlar mı? 

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

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylan niza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk 

ve arkadaşlarının önergesi. 
Kanun tasarısının 28 inci maddesi

nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Madde 28. — 197 sayılı Motorlu Ta
şıtlar Vergisi Kanununun 11 inci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Vergiye müessir değişiklikler, 
Madde 11. — Yıl içinde taşıtın vergi

lendirilmesine esas olan model yılı, cinsi, 
net ağırlığı, istiap haddi, motor gücü bi
rimi (BG) ve azamî kalkış ağırlığı gibi un' 
surlarından herhangi birisinde, verginin 
artırılması veya azaltılmasını gerektiren 
bir değişiklik olduğu takdirde, bu değişik
lik nazara alınmadan,tahakkuk ettirilen 
vergi ödenir." 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
önergeye katılıyorlar mı? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Katılmıyoruz. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Katılmıyoruz efendim. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk 

ve arkadaşlarının önergesi. 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 

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

Madde 28. — 197 sayılı Motorlu Ta
şıtlar Vergisi Kanununun 11 inci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Vergiye müessir değişiklikler, 

Madde 11. — Yıl içinde taşıtın vergi
lendirilmesine esas olan model yılı, cinsi. 
net ağırlığı, istiap haddi, motor gücü, bi
rimi (BG) ve azamî kalkış ağırlığı gibi un
surlardan herhangi birisinde, verginin ar
tırılması veya azaltılmasını gerektiren bir 
değişiklik olduğu takdirde, bu değişiklik, 
takvim yılının ilk altı ayında yapılmış ise 

— 517 — 
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ve son altı ayında yapılmış ise, takip eden 
takvim yılı başından itibaren dikkate alı
nır ve vergi, yeni duruma göre ödenir." 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
önergeye katılıyorlar mı efendim? 

PLAN V E BÜTÇE K O M İ S Y O N U 
BAŞKANI K E M A L AKKAYA (Samsun) 
— Katılmıyoruz efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Katılmıyoruz efendim. 

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

28 inci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum: 

YEDİNCİ B Ö L Ü M 
488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu ile 

İlgili Değişiklikler 

M A D D E 29. — 488 Sayılı Damga 
Vergisi Kanununun 22 nci maddesinin (b) 
fıkrasının (bb) bendi ile (c) fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

" b b ) Müsaadenin devamlı olarak ve 
belirli kâğıtlara şamil olmak üzere veril
mesi halinde,bir ay zarfında düzenlenecek 
kâğıtların vergisi, ertesi ayın yirminci gü
nü akşamına kadar vergi dairesine bir be
yanname 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 
vergisi, ertesi ayın yirminci günü akşamı
na kadar vergi dairesine bir beyanname 
ile bildirilir ve aynı süre içinde" 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen.1.. Yok. 

Verilmiş bir önerge var, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı ka

nun tasarısının 29 uncu maddesinin tasa
rı metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Orhan Veli Yıldırım 
Tunceli 

Öner Miski 
Hatay 

Ahmet Rüştü Kurt 
Giresun 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI K E M A L AKKAYA (Samsun) 
— Katılmıyoruz efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılmıyorlar. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... 29 un
cu madde kabul edilmiştir. 

30 uncu maddeyi okutuyorum : 

M A D D E 30. — 488 sayılı Damga 
Vergisi Kanununun 3239 sayılı Kanunla 
eklenen mükerrer 30 uncu maddesinin bi
rinci fıkrasında yer alan "on katına 
kadar" ibaresi "yirmi katına kadar" şek
linde, "on katından çok o lmamak" iba
resi "yirmi katından çok olmamak" şek
linde değiştirilmiştir. 

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

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

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı, 
Kanun Tasarısının 30 uncu maddesinin 
tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Orhan Veli Yıldırım 
Tunceli 

Ahmet Rüştü Kurt 
Giresun 

Öner Miski 
Hatay 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Katılmıyoruz efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılmıyorlar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

30 uncu maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
30 uncu madde kabul edilmiştir. 

31 inci maddeyi okutuyorum : 

SEKİZİNCİ B Ö L Ü M 
492 Sayılı Harçlar Kanunu ile İlgili 

Değişiklikler 
M A D D E 31. — 492 sayılı Harçlar 

Kanununun 3239 sayılı Kanunla eklenen 
mükerrer 138 inci maddesindeki ' 'on ka
tından çok olmamak kaydıyla" ibaresi 
"yirmi katından çok olmamak kaydıyla" 
şeklinde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen? Yok. 

Önerge veren de yoktur. 
Bu itibarla, maddeyi oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... 31 inci madde kabul edilmiştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 32. — 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (7) sayılı tarifenin " I I - Liman 
işlemleri" bölümünün sonuna 7 nci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki 8 inci fıkra 
eklenmiştir. 

" 8 . Gemi söryev belgeleri : 
a) Yolcu gemisi emniyet belgesi, yük gemisi teçhizat ve inşa 

emniyet belgesi, uluslararası yükleme sının 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 tonila
tosundan ( 10 TL.) 

Her belgenin harç tutarı 25 000 liradan çok olamaz. 
b) Muafiyet belgesi (5 000 TL.) 
(Yukarıdaki bolümde yazılı belgelerin konsolosluklarca yapılacak temdidi işlemin

den de aynı miktarda harç alınır.)" 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. Önerge veren de yok. 
Bu itibarla, maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

32 nci madde kabul edilmiştir. 
33 üncü maddeyi okutuyorum: 
M A D D E 33. — 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin sonuna aşa

ğıdaki " X - Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçları" bölümü 
eklenmiştir. — 519 — 
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"X- Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçları : 
1. Genel antrepo izin belgeleri : 
a) Genel antrepo işletmeciliği izin belgelerinden : 
— Açma (3 000 000 TL.) 
— İşletme (Her yıl için) (1 000 000 TL.) 
b) Yurt içi gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin bel

gelerinden : 
— Açma (2 000 000 TL.) 
— İşletme (Her yıl için) (1000 000 TL.) 
c) Giriş - çıkış kapılarında gümrük hattı dışı eşya satış ma

ğazası izin belgelerinden : 
— Açma (2 000 000 TL.) 
— İşletme (Her yıl için) (1 000 000 TL.) 
d) Yat limanlarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden: 
— Açma (2 000 000 TL.) 
— İşletme (Her yıl için) (1 000 000 TL.) 
e) Uluslararası faaliyetlerin gerektirdiği yerlerde gümrük 

hattı dışı eşya satış mağazası açma izin belgelerinden: ( 500 000 TL.) 
f) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına ait depo açma 

izin belgelerinden: ( 500 000 TL.) 
2. Özel antrepo izin belgeleri : 

a) Özel antrepo işletmeciliği izin belgelerinden : 
— Açma (3 000 000 TL.) 
— İşletme (Her yıl için) (1 000 000 TL.) 
b) Eşya sahibine ait özel antrepo izin belgelerinden: 
— Açma (î 500 000 TL.) 
— İşletme (Her yıl için) ( 750 000 TL.) 
3. Fiktif antrepo izin belgelerinden : 
— Açma (1 500 000 TL.) 
— İşletme (Her yıl için) ( 750 000 TL.) 
4. Sundurma izin belgeleri : 
a) Sundurma işletmeciliği izin belgelerinden : 
— Açma (3 000 000 TL.) 
— İşletme (Her yıl için) (1 000 000 TL.) 
b) Eşya sahibine ait sundurma izin belgelerinden : 
— Açma (1 500 000 TL.) 
— İşletme (Her yıl için) ( 750 000 TL.)" 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Verilmiş önergeler var. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydm) — Sayın Başkan, tek fıkra üzerinde, 4'ten fazla 
önerge olamaz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Bizi dinleyin, ondan sonra... 
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Şimdi, epey önerge verilmiş madde 
üzerinde; ancak, arkadaşın da hatırlattı
ğı gibi, bir fıkra için, ancak 4 önerge ve
rilebiliyor malumuâliniz. Bu madde de, 
aslında tek fıkradan ibaret; böyle uzun ol
muş olması, çok fıkra... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Nasıl 
tek fıkra Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Tek fıkra efendim. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Tek fıkra değil, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, burada
ki şeyler, hep bent, numara numara; bir 
maddeye bentler ilave edilmiş. Bu itibar
la, Başkanlığımızın görüşünü ifade ediyo
rum, müsaade buyurun... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, kanun tekniği bakımından, 
numara... 

BAŞKAN — Ben bitirmeden, söz alı
yorsun. Müsaade et, ben anlatayım da, 
eğer beğenmezsen, makul bulmazsan, o 
zaman... 

Efendim, maddenin fıkrası tek; ama 
bentleri var diyorum. Peş peşe, 1, 2, 3, 4, 
5 şeklinde sıralamışlar. Bunlar, ayrı ayrı 
fıkra demek değil. Bizim yorumumuz, bu 
şekilde. Bu itibarla, verilmiş önergelerden, 
ancak 4 tanesini işleme koyabileceğiz... 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Sayın Başkan, yeni yorum getiriyorsunuz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — İşleme 
4 tanesini koyabilirsiniz belki; ama hepsi
ni okutacaksınız. 

BAŞKAN — Hayır, okutabilirim bel
ki; ama 4 tanesini işleme koyarım; fakat 
işleme koymayacağım önergeyi niye oku

tayım; yani onu da anlamıyorum niçin 
teklif ediyorsunuz? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — 
Okunur. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Sayın Başkan, yanlış bir uygulama, em
sal teşkil eder. 

BAŞKAN — Hayır, değil; bunun ör
nekleri var. Bunlar, daha önce yapıldı. 
Kaldı ki, zatıâlinizin parlamento tecrübesi 
var; bizden daha iyi biliyorsunuz. 

Evet, bu itibarla, geliş sırasına göre 
4 önergeyi okutuyorum müsaade ederse
niz. Lütfen... 

Buyurun. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 213 Sayılı Vergi 
Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Ka
nunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 197 Sa
yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 488 
Sayılı Damga Vergisi Kanunu ve 492 Sa
yılı Harçlar Kanununda Değişiklikler Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısının 33 
üncü maddesinin aşağıdaki gibi değiştiril
mesini arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

Adnan Ekmen 
Mardin 

Öner Miski 
Hatay 

İstemihan Talay 
İçel 
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Madde 33. — 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin sonuna aşağı
daki "X- Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçları" bölümü ek
lenmiştir. 

"X- Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçları : 

1. Genel antrepo izin belgeleri : 
a) Genel antrepo işletmeciliği izin belgelerinden : 
— Açma 
— İşletme (Her yıl için) 

b) Yurt içi gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin 
belgelerinden : 

— Açma 
— İşletme (Her yıl için) 

c) Giriş-çıkış kapılarında gümrük hattı dışı eşya satış 
mağazası izin belgelerinden : 

— Açma 
— İşletme (Her yıl için) 

d) Yat limanlarında gümrük hattı dışı eşya 
zası izin belgelerinden : 

— Açma 
— İşletme (Her yıl için) 

e) Uluslararası faaliyetlerin gerektirdiği yerlerde güm
rük hattı dışı eşya satış mağazası açma izin belgelerinden: 

f) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına ait depo 
açma izin belgelerinden: 

2. Özel antrepo izin belgelerinden: 
a) Özel antrepo işletmeciliği izin belgelerinden: 
— Açma 
— İşletme (Her yıl için) 
b) Eşya sahibine ait özel antrepo izin belgelerinden: 
— Açma 
— İşletme (Her yıl için) 
3. Fiktif antrepo izin belgelerinde: 
— Açma 
— İşletme (Her yıl için) 
4. Sundurma izin belgeleri : 
a) Sundurma işletmeciliği izin belgelerinden : 
— Açma 
— İşletme (Her yıl için) 
b) Eşya sahibine ait sundurma izin belgelerinden: 
— Açma 
— İşletme (Her yıl için) 
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BAŞKAN — Diğer önergeyi oku- Turhan Hırfanoğlu 
tuyorum: Hatay 

Sayın Başkanlığa Mehmet Adnan Ekmen 
Mardin 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının Q «,. , . 
33 üncü maddesinin aşağıdaki gibi değiş
tirilmesini arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Hatay 
M. İstemihan Talay 

İçel 

Madde 33. — 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin sonuna aşağı
daki "X- Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçları" bölümü ek
lenmiştir. 

"X- Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçları : 

1. Genel antrepo izin belgeleri : 

a) Genel antrepo işletmeciliği izin belgelerinden : 
— Açma (2 500 000 TL.) 
— İşletme (Her yıl için) ( 500 000 TL.) 

b) Yurt içi gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belge
lerinden: 

— Açma (2 000 000 TL.) 
— İşletme (Her yıl için) ( 500 000 TL.) 

c) Giriş-çıkış kapılarında gümrük hattı dışı eşya satış 
mağazası izin belgelerinden : 

— Açma (2 000 000 TL.) 
— İşletme (Her yıl için) (1 000 000 TL.) 

d) Yat limanlarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası 
izin belgelerinden : 

— Açma (2 000 000 TL.) 
— İşletme (Her yıl için) (1 000 000 TL.) 

e) Ulaslararası faaliyetlerin gerektirdiği yerlerde güm
rük hattı dışı eşya satış mağazası açma izin belgelerinden: ( 500 000 TL.) 

i) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına ait depo 
açma izin belgelerinden: ( 500 000 TL.) 

2. Özel antrepo izin belgeleri: 
a) Özel antrepo işletmeciliği izin belgelerinden: 
— Açma (3 000 000 TL.) 
— İşletme (Her yıl için) (1 000 000 TL.) 
b) Eşya sahibine ait özel antrepo izin belgelerinden: 
— Açma (1 000 000 TL.) 
— İşletme (Her yıl için) ( 500 000 TL.) 
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3. Fiktif antrepo izin belgelerinden: 
— Açma (1 500 000 TL.) 
— İşletme (Her yıl için) ( 750 000 TL.) 

4. Sundurma izin belgeleri: 

a) Sundurma işletmeciliği izin belgelerinden: 
— Açma (3 000 000 TL.) 
— İşletme (Her yıl için) (1 000 000 TL.) 

b) Eşya sahibine ait sundurma izin belgelerinden: 
— Açma (1 500 000 TL.) 
— İşletme (Her yıl için) ( 750 000 T L . ) " 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 33 üncü maddesinin aşağıdaki gibi değiştiril
mesini arz ederiz. 

Kamer Genç Mehmet Adnan Ekmen 
Tunceli Mardin 

Turhan Hırfanoğlu Öner Miski 
Hatay Hatay 

İstemihan Talay 
İçel 

Madde 33. — 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin sonuna aşağı
daki " X - Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçları" bölümü ek
lenmiştir. 

" X - Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçları: 
1. Genel antrepo izin belgeleri: 
a) Genel antrepo işletmeciliği izin belgelerinden: 
— Açma (2 500 000 TL.) 
— İşletme (Her yıl için) ( 500 000 TL.) 
b) Yurt içi gümrük hattı dışı eşya satış mağazaları izin 

belgelerinden: 
— Açma (1 000 000 TL.) 
— İşletme (Her yıl için) ( 500 000 TL.) 
c) Gir iş-ç ıkış k a p ı l a r ı n d a g ü m r ü k ha t t ı dışı satış m a ğ a z a 

ları izin belgelerinden: 
— Açma 
— İşletme (Her yıl için) 
d) Yat limanlarında gümrük hattı dışı satış mağazası izin 

belgelerinden: 
— Açma 
— İşletme (Her yıl için) 
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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 belgelerinden: 
— Açma 
— İşletme (Her yıl için) 
b) Eşya sahibine ait özel antrepo izin belgelerinden: 
— Açma 
— İşletme (Her yıl için) 
3. Fiktif antrepo izin belgelerinden: 
— Açma 
— İşletme (Her yıl için) 
4. Sundurma izin belgeleri: 
a) Sundurma işletmeciliği izin belgelerinden: 
— Açma 
— İşletme (Her yıl için) 
b) Eşya sahibine ait sundurma izin belgelerinden: 
— Açma 
— İşletme (Her yıl için)" 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 33 üncü maddesininin aşağıdaki gibi değişti
rilmesini arz ederiz. 

Kamer Genç Mehmet Adnan Ekmen 
Tunceli Mardin 

Turhan Hrfanoğlu Öner Miski 
Hatay Hatay 

İstemihan Talay 
İçel 

Madde 33. — 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin sonuna aşağı
daki "X- Gümrük Kanunu hükümlerine göre ruhsatname harçları" bölümü eklenmiştir. 

"X- Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçları: 
1. Genel antrepo izin belgeleri: 
a) Genel antrepo işletmeciliği izin belgelerinden: 
— Açma (2 500 000 TL.) 
— İşletme (Her yıl için) ( 500 000 TL.) 
b) Yurt içi gümrük hattı dışı eşya satış 

mağazası izin belgelerinden: 
— Açma (1 000 000 TL.) 
— İşletme (Her yıl için) ( 500 000 TL.) 
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c) Giriş-çıkış kapılarında gümrük hattı dışı eşya 
satış mağazaları izin belgelerinden: 

— Açma (2 000 000 TL . 
— İşletme (Her yıl için) (1 000 000 TL . 
d) Yat limanlarında gümrük hattı dışı eşya satış 

mağazası izin belgelerinden: 
— Açma (2 000 000 TL . 
— İşletme (Her yıl için) (1 000 000 TL . 
e) Uluslararası faaliyetlerin gerektirdiği yerlerde 

gümrük hattı dışı eşya satış mağazası açma 
izin belgelerinden: ( 5 0 0 000 TL . 

f) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına ait 
depo açma izin belgelerinden: ( 500 000 TL. 

2. Özel antrepo izin belgeleri: 
a) Özel antrepo işletmeciliği izin belgelerinden: 
— Açma (3 000 000 TL . 
— İşletme (Her yıl için) (1 000 000 TL. 
b) Eşya sahibine ait özel antrepo izin belgelerinden: 
— Açma (1 500 000 TL . 
— İşletme (Her yıl için) ( 750 000 TL. 
3. Fiktif antrepo izin belgelerinden: x 

— Açma (1 500 000 TL. 
— İşletme (Her yıl için) ( 750 000 TL . 
4. Sundurma izin belgeleri: 
a) Sundurma işletmeciliği izin belgelerinden: 
— Açma (3 000 000 TL . 
— İşletme (Her yıl için) (1 000 000 TL. 
b) Eşya sahibine ait sundurma izin belgelerinden: 
— Açma (1 500 000 TL . 
— İşletme (Her yıl için) ( 7 5 0 000 TL . 

BAŞKAN — Efendim, şimdi önergeleri aykırılık sırasına göre tekrar okutup, işle
me koyacağım. 

Sayın Başkanlığa' 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 33 üncü maddesinin aşağıdaki gibi değiştiril
mesini arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

ve arkadaşları 

Madde 33. — 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin sonuna aşağı
daki " X - Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçları" bölümü ek
lenmiştir. 

" X - Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçları : 
1. Genel antrepo izin belgeleri: 
a) Genel antrepo işletmeciliği izin belgelerinden : 
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— Açma 
— İşletme (Her yıl için) 
b) Yurt içi gümrük hattı dışı eşya satış 

mağazası izin belgelerinden: 
— Açma 
— İşletme (Her yıl için) 
c) Giriş-çıkış kapılarında gümrük hattı dışı eşya 

satış mağazaları izin belgelerinden: 
— Açma 
— İşletme (Her yıl için) 
d) Yat limanlarında gümrük hattı dışı eşya satış 

mağazası izin belgelerinden: 
— Açma 
— İşletme (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 belgelerinden: 
— Açma 
— İşletme (Her yıl için) 
b) Eşya sahibine ait özel antrepo izin belgelerinden 
— Açma 
— İşletme (Her yıl için) 
3. Fiktif antrepo izin belgelerinden: 
— Açma 
— İşletme (Her yıl için) 
4. Sundurma izin belgeleri: 
a) Sundurma işletmeciliği izin belgelerinden: 
— Açma 
— İşletme (Her yıl için) 
b) Eşya sahibine ait sundurma izin belgelerinden: 
— Açma 
— İşletme (Her yıl için) 

2 500 000 TL.) 
500 000 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.) 

1 500 000 TL.) 
750 000 TL.) 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılmıyor efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 

3 000 000 TL.) 
1 000 000 TL.) 

1 750 000 TL.) 
750 000 TL.) 

Hükümet de katılmıyor (Bursa) 
efendim. 

BAŞKAN — Evet. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... 

(SHP sıralarından 10 milletvekili aya
ğa kalktı) 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Yokla
ma istiyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, oylamaya geç
tim, bundan sonra isteyin. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hayır 
efendim, yoklama istiyoruz. 

BAŞKAN — Geçtim oylamaya ca
nım; "Oylamaya geçerken" deniyor. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bun
dan sonraki önergeyi oylarken yoklama is
tiyoruz o zaman Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Geçtim oylamaya. Ri
ca ederim... Bir önerge daha var, o zaman 
isteyin canım. Ne değişir yani?.. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Öner
ge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
33 üncü maddesinin aşağıdaki gibi değiş
tirilmesini arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

ve arkadaşları 

Madde 33. — 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin sonuna aşağı
daki "X- Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçları" bölümü ek
lenmiştir. 

"X- Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçları: 
1. Genel antrepo izin belgeleri: 
a) Genel antrepo işletmeciliği izin belgelerinden: 
— Açma 
— İşletme (Her yıl için) 
b) Yurt içi gümrük hattı dışı eşya satış 

mağazası izin belgelerinden: 
— Açma 
— İşletme (Her yıl için) 
c) Giriş-çıkış kapılarında gümrük hattı dışı eşya 

satış mağazası izin belgelerinden: 
— Açma 
— İşletme (Her yıl için) 
d) Yat limanlarında gümrük hattı dışı eşya satış 

mağazası izin belgelerinden: 
— Açma 
— İşletme (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: 

(2 500 000 TL.) 
( 500 000 TL.) 

(2*000 000 TL.) 
( 500 000 TL.) 

(2 000 000 TL.) 
(1 000 000 TL.) 

(2 000 000 TL.) 
(1 000 000 TL.) 

( 500 000 TL.) 

( 500 000 TL.) 
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a) Özel antrepo işletmeciliği izin belgelerinden: 
— Açma 
— İşletme (Her yıl için) 
b) Eşya sahibine ait özel antrepo izin belgelerinden: 
— Açma 
— İşletme (Her yıl için) 
3. Fiktif antrepo izin belgelerinden: 
— Açma 
— İşletme (Her yıl için) 
4. Sundurma izin belgeleri: 
a) Sundurma işletmeciliği izin belgelerinden: 
— Açma 
— İşletme (Her yıl için) 
b) Eşya sahibine ait sundurma izin belgelerinden: 
— Açma 
— İşletme (Her yıl için) 

(3 000 000 TL.) 
(1 000 000 TL.) 

(1 000 000 TL.) 
( 500 000 TL.) 

(1 500 000 TL.) 
( 750 000 TL.) 

(3 000 000 TL.) 
(1 000 000 TL.) 

(1 500 000 TL.) 
( 750 000 TL.) 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI K E M A L AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılmıyor efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
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) — Katılmıyor. 

(SHP sıralarından 10 milletvekili aya
ğa kalktı) 

K A M E R GENÇ (Tunceli) — Efen
dim, yoklama istiyoruz. 

Ö M E R ÇİFTÇİ (Ankara) — Yokla
ma istiyoruz. (ANAP sıralarından, "10 ki
şi yok" sesleri) 

BAŞKAN — Evet, yoklama isteyen 
arkadaşların isimlerini alalım. Ayağa kalk
sınlar, hemen oturmasınlar, bir alalım 
i s imler in i . . . ( A N A P s ı r a l a r ı ndan 
"Vazgeçtiler" sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, müsaade eder
seniz, birkaç maddemiz kaldı; ısrarlı 
mısınız? 

K A M E R GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, Başkanlık yapıyorsanız yapın; 
kalktık, yoklama istedik. 

BAŞKAN — O halde, oturmayın lüt

fen, tespit edelim. 
K A M E R G E N Ç (Tunceli) — İşte, 

oturmuyoruz. 
BAŞKAN — Kalkar kalkmaz hemen 

ne oturuyorsunuz? 
K A M E R GENÇ (Tunceli) — Otur

muyoruz; kim oturdu?.. 
BAŞKAN — Oturmayın; ben de tes

pit edeyim. 
MUSTAFA U Ğ U R ENER (Kütah

ya) — Sayın Başkan, görünen çoğunluk 
var. 

BAŞKAN — Hayır efendim, bana 
akıl öğre tmeyin . Yoklama is tendi . 
" G ö r ü n e n " diye bir olay yok, yeniden 
yoklama yapacağız; usul böyle. Eğer ara
dan kısa zaman geçseydi, dediğiniz doğ
ru olurdu. 

Yoklama isteyenleri tespit edelim. 
Kusura bakmayın, 10 kişiyi tespit edece
ğiz tabiatıyla; azıcık ayakta bekleye
ceksiniz. 

Sayın Genç, Sayın Rüştü Kurt, Sa
yın Mustafa Çakır, Sayın Hırfanoğlu, Sa
yın Kul, Sayın Ömer Çiftçi, Sayın Dudu-
oğlu, Sayın Dönen, Sayın Ateş, Sayın 
Türkcan. 
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III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapıyoruz 
efendim. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklamadan sonra ge

len varsa lütfen belgesini göndersin. 

Toplantı yetersayımız vardır. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

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

1. — 213 Saydı Mrgi Usul Kanunu, 193 
Sayûı Gelir Urgisi Kanunu, 5422 Saydı Kurum
lar Urgisi Kanunu, 3065 Saydı Katma Değer 
\%rgisi Kanunu, 6183 Saydı Amme Alacakları
nın Tahsd Usulü Hakkında Kanun, 197 Saydı 
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 488 Saydı 
Damga \krgisi Kanunu ve 492 Saydı Harçlar Ka
nununda Değişiklikler Yapdması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/503) (S. Sayısı : 115) (Devam) 

BAŞKAN — ikinci önergeyi oyluyo
rum: Önerge kabul edilmemiştir. 

Üçüncü Önergeyi okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısı
nın 33 üncü maddesinin aşağıdaki gibi de
ğiştirilmesini arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

ve arkadaşları 

MADDE 33. — 492 sayılı Harçlar 
Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin sonu
na aşağıdaki "X- Gümrük Kanunu hü
kümlerine göre verilen ruhsatname 
harçları" bölümü eklenmiştir. 

'X- Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçları: 
1. Genel antrepo izin belgeleri: 
a) Genel antrepo işletmeciliği izin belgelerinden: 
— Açma 
— İşletme (Her yıl için) 
b) Yurt içi gümrük hattı dışı eşya satış 

mağazası izin belgelerinden: 
— Açma 
— işletme (Her yıl için) 
c) Giriş-çıkış kapılarında gümrük hattı dışı eşya 

satış mağazası izin belgelerinden: 
— Açma 
— İşletme (Her yıl için) 
d) Yat limanlarında gümrük hattı dışı eşya satış 

mağazası izin belgelerinden: 
— Açma 
— İşletme (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 

(2 500 000 TL.) 
( 500 000 TL.) 

(1 000 000 TL.) 
( 500 000 TL.) 

(2 000 000 TL.) 
(1 000 000 TL.) 

(2 000 000 TL.) 
(1 000 000 TL.) 

( 500 000 TL.) 

( 500 000 TL.) 
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2. Özel antrepo izin belgeleri: 
a) Özel antrepo işletmeciliği izin belgelerinden: 
— Açma 
— İşletme (Her yıl için) 
b) Eşya sahibine ait özel antrepo izin belgelerinden: 
— Açma 
— İşletme (Her yıl için) 
3. Fiktif antrepo izin belgelerinden: 
— Açma 
— İşletme (Her yıl için) 
4. Sundurma izin belgeleri: 
a) Sundurma işletmeciliği izin belgelerinden: 
— Açma 
— İşletme (Her yıl için) 

Eşya sahibine ait sundurma izin belgelerinden: 
Açma 
İşletme (Her yıl için) 

*>) 

(3 000 000 TL.) 
(1 000 000 TL.) 

(1 500 000 TL.) 
( 750 000 TL.) 

(1 500 000 TL.) 
( 750 000 TL.) 

(3 000 000 TL.) 
(1 000 000 TL.) 

(1 500 000 TL.) 
( 750 000 TL.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılmıyor efendim. 

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

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılmıyor. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısı

nın 33 üncü maddesinin aşağıdaki gibi de
ğiştirilmesini arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

ve arkadaşları 

MADDE 33. — 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin sonuna aşa
ğıdaki "X- Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçları" bolümü 
eklenmiştir. 

"X- Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçlan: 

1. Genel antrepo izin belgeleri: 

a) Genel antrepo işletmeciliği izin belgelerinden: 
— Açma 
— İşletme (Her yıl için) 

b) Yurt içi gümrük hattı dışı eşya satış 
mağazası izin belgelerinden: 

(2 500 000 TL.) 
( 500 000 TL.) 
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— Açma (1 000 000 TL. ) 
— İşletme (Her yıl için) ( 500 000 TL.) 
c) Giriş-çıkış kapılarında gümrük hattı dışı eşya 

satış mağazaları izin belgelerinden: 
— Açma 
— İşletme (Her yıl için) 
d) Yat limanlarında gümrük hattı dışı eşya satış 

mağazası izin belgelerinden: 
— Açma 
— İşletme (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 belgelerinden: 
— Açma 
— İşletme (Her yıl için) 
b) Eşya sahibine ait özel antrepo izin belgelerinden: 
— Açma 
— İşletme (Her yıl için) 
3. Fiktif antrepo izin belgelerinden: 
— Açma 
— İşletme (Her yıl için) 
4. Sundurma izin belgeleri: 
a) Sundurma işletmeciliği izin belgelerinden: 
— Açma 
— İşletme (Her yıl için) 
b) Eşya sahibine ait sundurma izin belgelerinden: 
— Açma 
— İşletme (Her yıl için) 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon ve Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka-
Hükümet önergeye katılıyor mu? bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 

PLAN V E BÜTÇE K O M İ S Y O N U e d l h ™ § t l r - _ , _ , . . 
~ . „ , , . „TT „ ™ , » T » T , T , . „ . /o, v 34 uncu maddeyi okutuyorum: 
BAŞKANI K E M A L AKKAYA (Samsun) y ' 
— Komisyon katılmıyor efendim. D O K U Z U N C U B Ö L Ü M 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI Kaldırılan Hükümler 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N M A D D E 34. — 193 sayılı Gelir Ver-
(Bursa) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. gisi Kanununun 94 üncü maddesinin (B) 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve fıkrası ile mükerrer 116 ncı maddesinin ye-
Hükümet katılmıyor. dinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka- BAŞKAN — Madde üzerinde söz is-
bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul teyen?.. Buyurun Sayın Kamer Genç. 
edilmemiştir. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) 
— Dışarıda sana bir bardak su ısmar
layalım. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, biz hep böyle kürsüye çıktığımız 
zaman uğultular gelirse, arada laf atma
lar olursa... 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — 
Kasmıyor efendim, kaşınıyor. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, sizin arkadaşınız, "Dışarda sana bir 
bardak su ısmarlayayım" diyor. Ben mi 
kaşınıyorum, siz mi kaşınıyorsunuz?.. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; yürür
lükten kaldırılan fıkra şu: 

YASİN BOZKURT (Kars) — Sayın 
Başkan, zamana riayet edilsin lütfen efen
dim. çünkü, uluorta konuşuluyor, müddet 
aşılıyor. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen... Bize 
görevimizi hatırlatmayın... Elimizden ge
leni yapıyoruz. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, ne demek uluorta konuşuyor?.. O za
man, biz bu haklarımızı savunuyorsak... 

BAŞKAN — Bir kere bu, İçtüzüğün 
bize emri kardeşim; bunu niye hatırlatı
yorsun bana?.. 

Hayır, Sayın genç, size bir şey söyle
miyor, bana söylüyor. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim "Uluorta konuşuyor" diyor. 

BAŞKAN — "Uluorta" diye bir şey 
yok, bir temennide bulundu. Siz devam 
edin efendim; "Uluorta" diye bir şey yok 
efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkan, biz bu kürsüye geldiğimizde 
Başkanlık Divanı keyfî hareket ederse, bi
zim haklanmızı savunmazsa, o zaman biz 
burada nasıl görev yapacağız?.. 

BAŞKAN — Yok kardeşim, keyfî bir 
şey yok. Nereden çıkarıyorsunuz keyfili
ği? Yok öyle bir şey, ne keyfiliği canım?.. 

Buyurun konuşun. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Biraz 
önce açık ve seçik hata yaptınız; 33 üncü 
maddede kaç tane önerge vardı, okut
madınız. 

BAŞKAN — Yok keyfilik, nereden çı
karıyorsun keyfiliği canım? Ben arkada
şımızı tasvip etmedim ki,kendilerini ikaz 
ettim, daha ne istiyorsunuz?.. 

Evet buyurun. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Kal
dırılan fıkra şu: "Mükellefler kendilerine, 
eşlerine, çocuklarına ve bakmakla yüküm
lü oldukları diğer kişilere ait olup, yıllık 
beyannamede toplanması zorunlu olma
yan vergiye tâbi gelirleri bulunduğunu 
belgeledileri takdirde, bu esasa göre yapı
lan tarhiyat Vergi Usul Kanununun dü
zeltme hükümleri çerçevesinde düzeltilir." 
Bu mükerrer 116 ncı madde, hayat stan
dardı esasına göre yapılan tarhiyatlarda 
eğer bir mükellef, hayat standardı esası
na göre kendisine tarhiyat yapılır da son
radan beyana tabi olmayan veya vergiye 
tabi olmayan gelirleri olursa, bunları son
radan ibraz ettiği takdirde, bu tarhiyatın 
düzeltileceğine ilişkin amir bir hüküm ve 
bunun bir mantığı var; yani maliye diyor 
ki, "Ey vatandaş, asgarî hayatını devam 
ettirebilmen, yaşayabilmen için senin yıl
da bu kadar kazanman lazım. Mükellef 
de, "Tamam, benim bu kadar kazanmam 
lazım; ama şu kadar da benim vergi dışı 
kazancım var" diyor. Dolayısıyla, bir 
mantığı var ve bunun kalmasında da bü
yük bir mantıkî durum Var. 

Şimdi, Maliye diyor ki, "Hayır; baş
ka ne gelirin olursa olsun, sen bir yerde 
bir defa ticarî veya meslekî faaliyet için işe 
başladın mı, muhakkak, asgarî 3 200 000 
lira birinci sınıf tüccarlar olarak, 1 800 000 
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lira ikinci sınıf tüccarlar olarak kazanmak 
zorundasın." Mükellef de "Benim, beya
na tabi olmayan gayrimenkul sermaye ira
dım var, emekli maaşım var, eşimin be
yana tabi olmayan ücreti var veyahutta 
bunun gibi, şirketlerde beyana tabi olma
yan kazançlarım va r " diyor. Bunlar, ken
disinin hayatını devam ettirebilmesi için, 
idame ettirebilmesi için bu miktarda var 
olan gerçekler. Şimdi getirilen bu hükümle 
bunlar kaldırılıyor. Kaldırılması aslında, 
bana göre, hayat standardının getirilme
sinde hâkim olan temel felsefeye aykırıdır. 
Bunun bence kalmasında yarar vardır. 
Çünkü mükellefler, hem böyle hükm-i ka
rakuşi bir düşünce ile vergiye tabi tutulu
yor, hem de bu hükmün getirilmesine te
mel neden olan ve izahı mümkün olan ko
şullar ortadan kaldırılıyor. 

Bu itibarla, getirilen madde, vergi 
tekniğine aykırıdır. Vergide eşitlik ilkesi
ne aykırıdır. Vergide bir nevi keyfî idare
nin istediği şekilde vergilendirme ilkeleri 
getirmesi bakımından haksız bir madde
dir. Bu konuda ayrıca bir de önergemiz 
vardır. 

Saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür eder im 
efendim. 

Madde üzerinde başka söz isteyen 
yok; ancak, önergeler var, geliş sırasına gö
re okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısı
nın 34 üncü maddesinin tasarı metninden 
çıkartılmasını arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Mustafa Çakır 
Giresun 

Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Kâzım Özev 
Tokat 

A. Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısı
nın Dokuzuncu Bölümünde yer alan Kal
dırılan Hükümler ile ilgili 34 üncü mad
desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

"Kaldırılan Hükümler 

M A D D E 34. — a) 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun 358 inci maddesinin iki 
numaralı bendi, 

b) 193 sayılı Gelir \ ergisi Kanunu
nun 94 üncü maddesinin (B1 fıkrasıyla 
mükerrer 116 ncı maddesinin yedinci 
fıkrası, 

c) 3100 sayılı Katma Değer Vergisi 
Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihaz
ları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 
Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası, 

Yürürlükten kaldırılmıştır.'' 

Abdulkadir Aksu 
Diyarbakır 

Mustafa Dinek 
Konya 

Erkan Kemaloğlu 
Muş 

Ömer Okan Çağlar 
Aydın 

M. Rauf Eıtekin 
Kütahya 

Ali Babaoğlu 
Nevşehir 

Sait Ekinci 
Burdur 

ibrahim Cebi 
Trabzon 

Geı'ekçe : 

Vergi Usul Kanununun 358 inci 
maddesinin iki numaralı bendinde yer 
alan hükümler, 3100 sayılı Katma Değer 
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Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedi
ci Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti 
Hakkında Kanunda yer aldığından sözü 
edilen bent kaldırılmıştır. 

Öte yandan, dahilî tevfîkat esasının 
kaldırılmasına paralel olarak ödeme kay
dedici cihaz kullanmak mecburiyetinde 
olan ikinci sınıf tacirlerin, ilk defa satın al
dıkları cihazlar nedeniyle bir defaya mah
sus olmak üzere, 12 ay süreyle dahilî tev-
fikat ödemeyeceklerine ilişkin 3100 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası 
hükmü yürürlükten kaldırılmaktadır. An
cak bu tasarının 19 uncu maddesiyle aynı 
imkân geçici vergi uygulaması için geti
rilmektedir. 

BAŞKAN — Önergeleri, şimdi aykı
rılık derecesine göre okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısı
nın 34 üncü maddesinin tasarı metninden 
çıkarılmasını arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI K E M A L AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılmıyor efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

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) — Katılmıyor efendim. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Diyarbakır Milletvekili Abdulkadir 
Aksu ve arkadaşlarının önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısı
nın Dokuzuncu Bölümünde yer alan Kal
dırılan Hükümler ile ilgili 34 üncü mad
desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

"Kaldırılan Hükümler 

MADDE 34. — a) 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun 358 inci maddesinin iki 
numaralı bendi, 

b) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 94 üncü maddesinin (B) fıkrasıyla 
mükerrer 116 ncı maddesinin yedinci 
fıkrası, 

c) 3100 sayılı Katma Değer Vergisi 
Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihaz
ları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 
Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası 
yürürlükten kaldırılmıştır." 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu 
efendim?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI K E M A L AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılamıyor efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

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) — Katılıyoruz efendim. 

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

Kabul edilen değişiklik önergesiyle 
birlikte 34 üncü maddeyi oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Ek madde teklifleri var, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı Ka
nun Tasarısının 34 üncü maddeden son-
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ra eklenmek üzere aşağıdaki maddenin 
Kanun Tasarısına eklenmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Baki Durmaz 
Afyon 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Ek Madde 1. — Asgarî ücret 1 Ocak 
1989 tarihinden itibaren gelir vergisinden 
muaftır. 

Gerekçe : 

Ülkemizdeki hayat pahalılığı nede
niyle asgarî ücret alan bir kişinin geçine
bilmesi mümkün değildir. 2 çocuklu bir ai
lenin yalnızca bir aylık mutfak masrafı as
garî ücretin iki katından fazladır. Vergi ka
zançtan alınır. Oysa, asgarî ücretten alı
nan vergi rızıktan alınır hale gelmiştir. Bu 
vergicilik ilkelerine aykırı olduğu gibi, vic
danları da rahatsız etmektedir. 

Bu sebeplerle vatandaşı içinde bulun
duğu durumdan kurtarmak Meclisin baş
ta gelen görevidir. Arz edilen sebeplerle, 
bu insanlık ayıbının ortadan kaldırılması 
için asgarî ücretin hiç değilse gelir vergi
sinden muaf tutulması suretiyle, asgarî üc
retle geçinenlerin korunması ve dertleri
nin biraz olsun hafifletilmesini amaçla
mıştır. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
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— Komisyon katılamıyor efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

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

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılmıyor. 

Yeni bir madde teklifini oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Bir başka madde ilavesini isteyen 
önerge var, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı Ka
nun Tasarısının 34 üncü maddesinden 
sonra gelmek üzere aşağıda sunulan mad
denin 35 inci madde olarak ilavesini arz 
ederiz. 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

İbrahim Gürdal 
İsparta 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

Madde 35. — Birinci sınıf sakat olup 
da çalışanlar gelir vergisinden muaftır. 

Gerekçe : Birinci sınıf sakat olup da 
halen çalışmakta olan insanlar büyük gay
retlerle topluma yük olmaktan kurtulmuş 
kişilerdir. Bu kişiler ne devlete ne de et-
raftakilere külfet olmama gayreti içinde
dirler. Böyle kişilerin devletçe takdir ve tal
tif edilmesi gerekir. Zaten Anayasa da bu 
kişilerin korunmasını devlete ödev olarak 
vermiştir. 
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Bu inançla teklife bir madde eklene
rek, bu kişilerden vergi alınmaması düşü
nülmektedir. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Katılmıyoruz efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Hükümet de katılmıyor. 

BAŞKAN — Yeni bir madde teklifi
ni oylaranıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bir teklif daha var, onu da oku
tuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı Ka
nun Tasarısının eklenen 35 inci maddesin
den sonra gelmek üzere aşağıda sunulan 
maddenin 36 ncı madde olarak ilavesini 
arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

İbrahim Gürdal 
İsparta 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Madde 36. — Halen bir kurumdan 
dul ve yetim maaşı almakta olanlar gelir 
vergisinden muaftır. 

Gerekçe : Dul ve yetimler zaten mu

rislerinden kalan maaşın yüzde 70'ine te
kabül eden miktarı paylaşmaktadırlar. Bir 
anlamda dul ve yetimler maaşın tamamı
nı almamakla devlete vergi ödemek duru
munda kalmaktadırlar. Hayat şartlarının 
ağırlığı özellikle bu kesim üzerinde etkili 
olmaktadır. Bu nedenlerle dul ve yetim
lerin hayat standardının yükseltilmesi dü
şünülmektedir. 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Sayın Başkan, önergede "Kabul edilen ek 
maddeye ilave edilen" diyor. 35 inci mad
deyi kabul etmedik ki... Bu önergenin iş
leme alınmaması gerekir. 

BAŞKAN — Efendim, kabul edildi
ği takdirde biz onu teselsül ettiririz; ama, 
yok öyle bir şey zaten. 

Komisyon ve Hükümet katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılmıyoruz. 

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

Mesele halloldu. 

Geçici maddeyi okutuyorum: 

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 ta
rih itibariyle ihtilaflı hale getirilmiş ya da 
dava açma süresi henüz geçmemiş olan 
vergilerin % 30 fazlasıyla ve ihtilaf yarat
mamak, yaratılmış ihtilaftan vazgeçmek 
kaydıyla 31.12.1988 tarihi sonuna kadar 
ödenmesi halinde, ödenen bu vergilere ait 
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gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi ce
zalarının tahsilinden vazgeçilir. 

Bu maddenin uygulanmasına ait usul 
ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığın
ca belirlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen var mı efendim? 

K A M E R GENÇ (Tunceli) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
K A M E R GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Başkan, değerli üyeler; aslında, ben geçen 
sene vergi paketi müzakere edilirken, aşağı 
yukarı bu miktardaki kamu alacaklarının 
af kapsamına alınması konusunda bir 
önerge vermiştim ve reddedilmişti. 

Getirilen bu maddede, af kapsamı 
içinde tutulan meblağın 500 bin lira olma
sı, bence küçük bir rakam. 

ikincisi, maddede bir açıklık yok. 
Şimdi, bu kanun yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar tahakkuk etmiş, vadesi geldiği hal
de ödenmemiş vergiler af kapsamına alı
nıyor. Özellikle, Emlak Vergisi bakımın
dan çok önemli. Mesela; vatandaşın bir 
gayrimenkulu var, beyanname vermemiş. 
Ben öyle istiyordum ki, Hükümet bu mad
deyi getirirken, hiç olmazsa, vergi aslı 500 
bin liranın altında olan ve beyanname ver
meyen mükelleflere de beyanname verme 
hakkını tanımak suretiyle bu maddeyi uy
gulayalım. Bu, özellikle Emlak Vergisi 
mükelleflerine çok ferahlık getirebilir. 
Gayrimenkulunun beyannamesini verme
yi unutmuştur; ama, bu kanun yürürlü
ğe girince, beyannamesini vererek bu ver
giden kurtulur. Zaten, bu gibi şeylerde 
eğer mükelleflere bu imkânları tanımadı
ğınız takdirde, mükellefler bunları uzun 
süre vermiyorlar ve zaman aşımına uğra
tıyorlar. 

Aslında, burada getirilen affın kap
samını dikkate aldığımız takdirde, 3,5 - 4 
milyon lira civarında bir kamu alacağı af
fediliyor. Şöyle ki: Biliyorsunuz, vergi ala

cağı, doğduğu tarihi takip eden yıldan iti
baren en geç beş yıl içinde tahakkuk edi
yor ve yine vadesi geldiği tarihi takip eden 
yıldan itibaren de beş yıl içinde tahsil edil
mezse zaman aşımına uğruyor. Şimdi, ben 
ortalama olarak on yıl aldım; her sene de 
yüzde 70 gecikme zammını hesaba kattı
ğınızda, 500 bin lirayı yüzde 70'le çarptı
ğınız zaman, 3.5 milyon liralık bir kamu 
alacağını -ceza kısmını- bu maddeyle af
fediyoruz. 500 binin yüzde 30'u olan 150 
bini tenzil edersek, aşağı yukarı 3 milyon 
350 bin liralık bir meblağı affediyoruz. 

Ancak, hem beyanname vermemiş 
mükellefleri rahata kavuşturmak, hem de, 
uzun süre gecikme zammının yarattığı bü
yük sıkıntılar altında kalan küçük miktar
daki kamu borçlularını kurtarmak için, 
eğer Hükümet uygun görüyorsa, beyan
name vermemiş kişileri de bunun kapsa
mına alalım ve bu tarihi 31.12.1988 tarihi
ne kadar değil de 31 Mart 1989 tarihine 
almak suretiyle hem mükelleflere beyan
name verme imkânını tanıyalım, hem de 
ödemeyi biraz daha geniş tutalım. Çün
kü, bu kanun çıktığı zaman bu defa vergi 
dairelerinin kapılarında kuyruklar oluşa
cak. Postanelere de, bankalara da belki ya
tırılabilir; ama bunun, mümkün olduğu 
kadar mükelleflerin de, idarenin de sıkıl
mayacağı, görevlerini rahat bir şekilde ya
pabilecekleri bir duruma getirilmesi gerek
tiğine inanıyorum. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ede r im 

efendim. 
Maddeyle ilgili önergeler vardır, ge

liş sırasına göre okutuyorum: 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
geçici maddesindeki 31.12.1988 tarihini 
31.3.1989 tarihi olarak değiştirilmesini arz 
ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 
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Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Salih Sümer 
Diyarbakır 
Arif Sağ 
Ankara 

ibrahim Tez 
Ankara 

BAŞKAN — Diğer önergeyi oku
tuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
onuncu bölümünde yer alan geçici mad
denin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Abdülkadir Aksu 
Diyarbakır 

Ömer Okan Çağlar 
Aydın 

Ali Topçuoğlu 
Kahramanmaraş 

Şadan Tuzcu 
Rize 

Eyüp Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

M. Bahri Kibar 
Ordu 

"Geçici Madde 1. — Bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih 
dahil) her bir vergi türü, vergilendirme 
dönemi ve vergi dairesi itibariyle miktarı 
500 000 lirayı aşmayan ve vadesi geldiği 
halde ödenmemiş olan vergiler ile bu ta
rih itibariyle ihtilaflı hale getirilmiş ya da 
dava açma süresi henüz geçmemiş olan ve 
miktarı 500 000 lirayı aşmayan vergilerin 
% 30 fazlasıyla ve ihtilaf yaratmamak, ya
ratılmış ihtilaftan vazgeçmek kaydıyla 
31.12.1988 tarihi sonuna kadar ödenmesi 
halinde, ödenen bu vergilere isabet eden 
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gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi ce
zalarının tahsilinden vazgeçilir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten önce her bir vergi türü, vergilendir
me dönemi ve vergi dairesi itibariyle asıl
ları kısmen veya tamamen ödenmiş bulu
nan vergilere ait olan ve her vergi türü iti
bariyle miktarı 500 000 lirayı aşmayan ge
cikme zammı, gecikme faizi ve vergi ce
zalarının % 30'unun 31.12.1988 tarihi so
nuna kadar ödenmesi halinde, kalan % 
70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

Bu maddenin uygulanmasına ait usul 
ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığın
ca belirlenir." 

Gerekçe : Görüşülmekte olan tasarı
nın 24 üncü maddesiyle; vergi kaybını ön
lemek, tahsilatı hızlandırmak gayesiyle 
31.12.1988 tarihine kadar işlemiş ve birik
miş olan gecikme zamları ve gecikme fa
izlerinin, 1.1.1989 tarihinde, doğmalanna 
neden olan amme alacağının aslına eklen
mesi ve bu miktarlar üzerinden yeniden 
gecikme zammı hesaplanması hükme bağ
lanmaktadır. Anılan madde hükmüne gö
re takip eden yıllarda da o yıl boyunca 
ödenmemiş olan gecikme zamları ve ge
cikme faizleri için bu işlem her yılın 1 
Ocak tarihi itibariyle tekrarlanacaktır. 

Önerilen geçici madde ile küçük mik
tarda vergi borcu olan mükelleflerin bu 
vergi borçlarının tasfiyesi sağlanarak bu 
mükelleflere bir imkân verilmek isten
mektedir. 

Yapılan düzenleme ile; her bir vergi 
(resim ve harç dahil) türü, vergilendirme 
dönemi ve vergi dairesi itibariyle ayrı ay
rı miktarı 500 000 liraya kadar borcu olan 
mükelleflere bu borçlarını % 30 fazlasıy
la, 31.12.1988 tarihi sonuna kadar ödeme 
imkânı tanınarak, bu maddeye göre öde
nen borçlarına isabet eden gecikme zam
mı, gecikme faizi ve vergi cezalarının tah
silinden vazgeçilmektedir. 
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Bu uygulamada yıllık gelir vergisi, 
Katma Değer Vergisi, Kurumlar Vergisi 
ve mükelleflerin sorumlu sıfatıyla verdik
leri muhtasar beyanname üzerinden öden
mesi gereken vergiler (dahili tevfıkat da
hil) ve benzerleri ayrı vergi türü olarak ka
bul edilecektir. 

Önerilen değişiklikle, ihtilaflı hale ge
tirilmiş ya da dava açma süresi henüz geç
memiş olan vergiler için de madde met
ninde yer alan 500 000 liralık sınırın ge
çerli olduğu ve bu maddeye göre ödenen 
vergilere isabet eden gecikme zammı, ge
cikme faizi ve vergi cezalarının tahsilin
den vazgeçileceği hususuna açıklık getiril
miştir. Ayrıca asılları kısmen veya tama
men ödenmiş vergilere (resim ve harç da
hil) ait her vergi türü için miktarı 500 000 
lirayı aşmayan gecikme zammı, gecikme 
faizi ve vergi cezalarının % 30'unun 
31.12.1988 tarihi sonuna kadar ödenmesi 
kaydıyla kalan % 70'inin tahsilinden vaz-
geçilmektedir. 

Bu suretle, vergi asıllarını kısmen ve
ya tamamen ödemiş fakat 500 000 liraya 
kadar olan gecikme zammı, gecikme faizi 
ve vergi cezalarından borcu olan mükel
leflere de bu madde hükmünden yararlan
ma imkânı sağlanmaktadır. 

Bu madde hükmüne göre ödenen 
vergilerin daha sonra mahsubunun söz ko
nusu olması halinde sadece vergi asılları
nın mahsup edileceği, vergi aslıyla birlik
te ödenen % 30 fazlalarının ise mahsup 
konusu yapılamayacağı tabiidir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, burası tamamen otel odasına 
döndü; uyuyanlar var. 

BAŞKAN — Efendim, uyuyanları 
ikaz edelim lütfen. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Biz 
böyle uyuyarak mı yasama görevini yapa
cağız Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Diğer önergeyi oku
tuyorum: 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
geçici maddesine 3 fıkra eklenmesini arz 
ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Salih Sümer 
Diyarbakır 
Arif Sağ 
Ankara 

İbrahim Tez 
Ankara 

Fıkra : Bu maddenin uygulamasın
da, vergi daireleri bu kanunun yayım ta
rihini takip eden bir ay içinde, bu durum
da olan mükelleflere keyfiyeti bildirir. Bil
dirimin geç yapılması halinde, ödeme bil
dirim tarihini takip eden tarihten itibaren 
30 gün içinde yapıldığı takdirde mükellef
ler bu maddeden yararlanırlar. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
geçici maddesinin birinci fıkrasının aşa
ğıdaki gibi değiştirilmesini arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Salih Sümer 
Diyarbakır 
Arif Sağ 
Ankara 

İbrahim Tez 
Ankara 

Geçici Madde : Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih dahil) 
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her bir vergi türü itibariyle miktarı 
1 000 000 lirayı aşmayan ve vadesi geldi
ği halde ödenmemiş vergiler ile beyana da
yalı olmakla beraber beyannamesi veril
memiş vergilerin 31.12.1988 gününe kadar 
beyan edilmesi veya bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarih itibariyle uyuşmazlık ha
linde bulunan, yahut dava açma süresi he
nüz geçmemiş olan vergilerin % 50 faz
lasıyla ödenmesi ve bu tarih itibariyle de 
uyuşmazlık yaratılmaması veya uyuşmaz
lıktan vazgeçilmesi halinde, ödenen bu 
vergilere ait gecikme zammı, gecikme fa
izi ve vergi cezalarının tahsilinden vaz
geçilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı Ya
sa Tasarısının 34 üncü maddesinden son
ra gelen geçici hükümler bölümündeki ge
çici maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini saygılarımızla öneririz. 

Erol Güngör 
İzmir 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Neccar Türkcan 
İzmir 

Ahmet Ersin 
İzmir 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Geçici Madde — Bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih da
hil) her bir vergi türü itibariyle miktarı 
1 500 000 lirayı aşmayan ve vadesi geldi
ği halde ödenmemiş olan vergiler ile bu 
tarih itibariyle ihtilaflı hale getirilmiş ya 
da dava açma süresi henüz geçmemiş olan 
vergilerin % 30 fazlasıyla ve ihtilaf yarat
mamak, yaratılmış ihtilaftan vazgeçmek 
kaydıyla 30.4.1989 tarihi sonuna kadar 
ödenmesi halinde, ödenen bu vergilere ait 
gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi ce-
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zalarınm tahsilinden vazgeçilir. 

Bu maddenin uygulanmasına ait usul 
ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığın
ca belirlenir. 

BAŞKAN — Şimdi, önergeleri aykı
rılık sırasına göre okuyup, işlem ya
pacağız: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısı
nın onuncu bölümünde yer alan geçici 
maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Abdülkadir Aksu (Diyarbakır) ve ar
kadaşlarının önergesi: 

"Geçici Madde 1. — Bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih 
dahil) her bir vergi türü, vergilendirme 
dönemi ve vergi dairesi itibariyle miktarı 
500 000 lirayı aşmayan ve vadesi geldiği 
halde ödenmemiş olan vergiler ile bu ta
rih itibariyle ihtilaflı hale getirilmiş ya da 
dava açma süresi henüz geçmemiş olan ve 
miktarı 500 000 lirayı aşmayan vergilerin 
% 30 fazlasıyla ve ihtilaf yaratmamak, ya
ratılmış ihtilaftan vazgeçmek kaydıyla 
31.12.1988 tarihi sonuna kadar ödenmesi 
halinde, ödenen bu vergilere isabet eden 
gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi ce
zalarının tahsilinden vazgeçilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten önce her bir vergi türü, vergilendir
me dönemi ve vergi dairesi itibariyle asıl
ları kısmen veya tamamen ödenmiş bulu
nan vergilere ait olan ve her vergi türü iti
bariyle miktarı 500 000 lirayı aşmayan ge
cikme zammı, gecikme faizi ve vergi ce
zalarının % 30'unun 31.12.1988 tarihi so
nuna kadar ödenmesi halinde, kalan % 
70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

Bu Kanunun uygulanmasına ait usul 
ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığın
ca belirlenir." 
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu efendim?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılamıyor efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Hükümet katılıyor efendim. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı Ya
sa Tasarısının 34 üncü maddesinden son
ra gelen geçici hükümler bölümündeki ge
çici maddenin aşağıdaki şekilde diğiştiril-
mesini taygılaramızla öneririz. 

Erol Güngör 
İzmir 

ve arkadaşları 
GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih 
dahil) her bir vergi türü itibariyle miktarı 
1 500 000 lirayı aşmayan ve vadesi geldi
ği halde ödenmemiş olan vergiler ile bu 
tarih itibariyle ihtilaflı hale getirilmiş ya 
da dava açma süresi henüz geçmemiş olan 
vergilerin % 30 fazlasıyla ve ihtilaf yarat
mamak, yaratılmış ihtilaftan vazgeçmek 
kaydıyla 30.4.1989 tarihi sonuna kadar 
ödenmesi halinde, ödenen bu vergilere ait 
gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi ce
zalarının tahsilinden vazgeçilir. 

Bu maddenin uygulanmasına ait usul 
ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığın
ca belirlenir. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılmıyor. 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılmıyor efendim. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 
arkadaşlarının önergesi: 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısı-
nın geçici maddesinin birinci fıkrasının 
aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ederiz. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih 
dahil) her bir vergi türü itibariyle miktarı 
1 000 000 lirayı aşmayan ve vadesi geldi
ği halde ödenmemiş vergiler ile beyana da
yalı olmakla beraber beyannamesi veril
memiş vergilerin 31.12.1988 gününe kadar 
beyan edilmesi veya bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarih itibariyle uyuşmazlık ha
linde bulunan yahut dava açma süresi he
nüz geçmemiş olan vergilerin % 50 faz
lasıyla ödenmesini ve bu tarih itibariyle de 
uyuşmazlık yaratılmaması veya uyuşmaz
lıktan vazgeçilmesi halinde, ödenen bu 
vergilere ait gecikme zammı, gecikme fa
izi ve vergi cezalarının tahsilinden vaz
geçilir. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılmıyor efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Hükümet de katılmıyor. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 
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Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 
arkadaşlarının önergesi 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun tasansmm 
geçici maddesindeki "31.12.1988 tarihinin, 
31.3.1989 tarihi olarak değiştirilmesini arz 
ederiz." 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılmıyor efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Hükümet de katılmıyor. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Türedi Milletvekili Kamer Genç ve 
arkadaşlarının önergesi 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
geçici maddesine 3 fıkra eklenmesini arz 
ederiz. 

Fıkra : Bu maddenin uygulanmasın
da, vergi daireleri bu Kanunun yayımı ta
rihini takip eden bir ay içinde, bu durum
da olan mükelleflere keyfiyeti bildirir. Bil
dirimin geç yapılması halinde, ödeme bil
dirim tarihini takip eden tarihten itibaren 
30 gün içinde yapılmadığı takdirde mü
kellefler bu maddeden yararlanırlar. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Komusyon katılmıyor. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Hükümet de katılmıyor. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza «ı-
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Önerge kab̂ ul edilmemiştir. 

Geçici maddeyi, kabul edilen öner
gedeki değişik şekliyle oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ge
çici madde kabul edilmiştir. 

Geçici madde teklifleri var, oku
tuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasan sına 
aşağıdaki geçici 2 nci maddenin eklenme
sini arz ve teklif ederiz. 

Ömer Okan Çağlar 
Aydın 

Abdülkadir Aksu 
Diyarbakır 

Ali Topçuoğlu 
Kahramanmaraş 

Şadan Tuzcu 
Rize 

Mustafa Bahri Kibar 
Ordu 

Eyüp Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

"GEÇİCİ MADDE 2. — 
a) İhracat, 

b) İhracat teşvik belgesine bağla
nan döviz kazandıncı faaliyetlerle, bu bel
ge kapsamındaki ithalat, 

c) İhracat veya döviz kazandırma 
taahhüdünde bulunulan ve yatırım teşvik 
belgesine bağlanmış yatırımlar için alman 
yatırım kredileri ile bu belge kapsamında
ki şirket kuruluşu ve sermaye artırımı, 
gayrimenkullerin ve irtifak haklannın aynî 
sermaye olarak konulması halinde bunla
rın şirket adına tapuya tescili, 

İşlemleri ve bu işlemlerle ilgili olarak 
düzenlenen kâğıtlar, 31.12.1993 tarihine 
kadar 488 sayılı Kanuna göre Damga Ver-
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gisinden ve 492 sayılı Kanuna göre Harç
lardan istisna edilir. 

Kredilerin amaç dışı kullanılması, ta
ahhüt edilen ihracatın gerçekleştirilmeme
si veya teşvik belgesindeki şartların yeri
ne getirilmemesi halinde, alınmayan 
Damga Vergileri ve Harçlar, ihracatçı ve
ya yatırımcı kişi veya kuruluşlardan, 213 
sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine gö
re ceza ve gecikme faizi ile birlikte geri alı
nır." 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, kendilerine göre böyle özel öner
ge verilir mi? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Bitmedi, müsaade buyurun. 

Evet, devam ediniz. 

"... Yukarıda belirtilen hususlarda 
Damga Vergisi ve Harç istisnası uygula
mak suretiyle işlem yapan kuruluşlar, is
tisnaya konu işlemin mahiyeti ile alınma
yan vergi ve harcın miktarını, işlemin ya
pıldığı tarihi takip eden 30 gün içinde il
gililerin Gelir veya Kurumlar Vergisi ba
kımından bağlı bulunduğu vergi dairesi
ne bildirmeye mucburdurlar. 

ihracat taahhüdünün gerçekleşmedi
ğinin veya teşvik şartlarına uyulmadığının 
tespit edildiği tarihi takip eden 30 gün 
içinde, bu durumu vergi dairesine bildir
meyen bankalar ile yukarıdaki fıkra gere
ğince bildirimde bulunmayan kuruluşlar, 
Damga Vergisi, harç, ceza ve gecikme 
faizinin ödenmesinden ilgililerle birlikte 
müteselsilen sorumludurlar. 

Bu maddenin ugulanması bakımın
dan, döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler 
olduğu ve bu maddenin uygulanmasına 
ilişkin usul ve esaslar, Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı bulundu
ğu Devlet Bakanı ile Maliye ve Gümrük 
Bakanı tarafından birlikte tespit edilir." 

Gerekçe : 
ihracat, döviz kazandırıcı faaliyetler 

ve ihracat taahhüdünde bulunulan teşvik 
belgeli yatırımlar için yapılan işlemlerin 
ve düzenlenen kâğıtların Damga Vergisi 
ve Harçtan istisna edilmesi sağlan
maktadır. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılamıyor efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Hükümet katılıyor efendim. 

BAŞKAN — O halde... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bu ye
ni bir maddedir; üzerinde müzakere açın 
Sayın Başkan. Gece yarısı devleti milyar
larca lira zarara sokmayalım lütfen. 

BAŞKAN — Normal önerge işlemi 
yapıyoruz. Usul bu, yani benim yapabi
leceğim fazla bir şey yok. İçtüzükteki mev
cut hükme göre hareket ediyorum. Kaldı 
ki... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Yeni 
bir madde olduğu için müzakere açın 
efendim... Şu Meclisin bir itibarı var 
efendim. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Bu bir ek maddedir Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Diğer ek geçici madde teklifini oku
tuyorum: 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) — 
Amacınız bu idi, ulaştınız. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Usul 
tartışması açabilir miyiz? 

BAŞKAN — Değil, lütfen... Yapılan 
işlem doğru. Ben konuyu daha önce ar
kadaşlarla da tartıştım. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Ko
misyondan gelseydi, bu madde hakkında 
konuşmayacak mıydık? 

BAŞKAN — Tabiî konuşacaktınız. 

KAMER GENÇ — Şimdi niye ko
nuştur muyorsunuz? 

BAŞKAN — Geçici madde ilavesini 
isteyen diğer madde teklifini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
geçici 2 nci maddesinden sonra gelmek 
üzere aşağıdaki geçici 3 üncü maddenin 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Abdülkadir Aksu 
Diyarbakır 

Ömer Okan Çağlar 
Aydın 

Mustafa Dinek 
Konya 

Ali Babaoğlu 
Nevşehir 

Erkan Kemaloğlu 
Muş 

"GEÇİCİ MADDE 9. — Sadece 
150 metrekareyi aşmayan konutlar için ya
pılan inşaat taahhüt işlerine münhasır ol
mak üzere, kanunla kurulmuş sosyal gü
venlik kuruluşları ile belediyelere yapılan 
inşaat taahhüt işleri 31.12.1992 tarihine ka
dar Katma Değer Vergisinden müstesna
dır." 

Gerekçe : 

Konut inşaatlarını teşvik etmek ama
cıyla Katma Değer Vergisi Kanunu ile ko
nut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat ta
ahhüt işleri 31.12.1992 tarihine kadar Kat
ma Değer Vergisinden istisna edilmiştir. 
Bu madde ile de aynı amaçla konut inşa
atı yaptıran kanun ile kurulmuş sosyal gü
venlik kuruluşları ile belediyelere sadece 

konut için yapılan inşaat taahhüt işleri söz 
konusu tarihe kadar istisna kapsamına 
alınmıştır. Ancak, bu kuruluşlara yapılan 
işyeri inşaat taahhüt işleri Katma Değer 
Vergisine tabi olacaktır. 

Öteden beri sürdürülen uygulamada 
olduğu gibi bu uygulamada da inşaat ta
ahhüt işini yapanlar, bu işlemlere ait mal 
ve hizmet alımlarında Katma Değer Ver
gisi ödemek zorundadırlar. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
önergeye katılıyorlar mı efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılamıyor efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTGEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Hükümet katılıyor efendim. 

(SHP sıralarından 3 milletvekili aya
ğa kalktı) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, yoklama istiyoruz. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Sayın 
Başkan, yoklama istiyoruz. 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Yok
lama istiyoruz. 

BAŞKAN — Daha yeni yoklama 
yaptım; istemekle olmaz efendim. (SHP 
sıralarından gürültüler) 

Yoklama yapalı daha yarım saat ol
madı. (SHP sıralarından gürültüler) Ye
tersayıyı da görüyorum. Hayır, mümkün 
değil. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Sayın 
Başkan, lütfen... 

BAŞKAN — Tamam efendim, ta
mam; bunun burada uygulaması var. Yok
lama yeni yapıldı. Onun için, yoklama ta
lebinizi kabul etmiyorum. (SHP sıraların
dan gürültüler) 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Bizim, 
ayağa kalkarak yoklama istediğimizi, sizin 
yapmadığınızı tutanaklara geçmesi açısın
dan belirtin. Biz bunu Anayasa Mahke
mesine götüreceğiz. 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Sa
yın Başkan, holdinglere yasa çıkarıyorsu
nuz; şirketleri ve holdingleri düşünü
yorsunuz. 

Yoklama yapmadığınızı tutanağa 
geçirin. 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz? 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Önerge ek ge
çici madde olarak kabul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, müsaade eder 
misiniz? 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Çetin, zatıâliniz 
Grup Başkanvekilisiniz; burada uygula
ması var, getirttik. Biz de artık, hazırlıklı 
geliyoruz, ne yapalım dadanıyoruz, buna-
lıyoruz! 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, bir yanlışlığın tutanaklara 
geçmesi bakımından... Şimdi bir usul ge
tiriyorsunuz; burada, ANAP tarafından 
getirilen önergelerle ve müzakere edilme
den, her yasaya, sürekli, bir iki korsan 
madde ekliyorsunuz. Bu şuna yol açacak: 
Yarın, komisyonlarda çok kısa olarak bir 
maddeyle yasa tasarısı buraya gelir ve bu
rada önergelerle on tane madde ilave eder
siniz ve hiçbir tartışma yapmadan yasa-
laştırırsınız. 

BAŞKAN — Sayın Çetin, müsaade 
eder misiniz? Bu konuyu -aynı tereddü
dü ben de paylaşıyodum- arkadaşlarla gö
rüştüm. Hatta bu tereddütlerin kaldırıl
ması için yeni tüzük hazırlanmış. Hazır
lanan tüzük taslağında, bu konu açıkça 

ifade edilmiş; yani, yeni madde teklifi ol
duğu takdirde, burada müzakere açma 
imkânı yeni hazırlanan tüzükle getirilmiş; 
ama, arzu ediliyorsa bu 88 inci maddeye 
bir an önce bir ilave yapılır. Çünkü, ar
kadaşlarla da konuştum, iddialı değilim, 
ben de tereddüt ettim; fakat bu imkânı ar
kadaşlara veremedik, olay bundan ibaret
tir. Bir yanlış anlaşılma olmasın. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Çok yanlış Sayın Başkan, çok yanlış. 

BAŞKAN — Tamamen iyi niyetliyiz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Dev
letin milyarları bir anda 2-3 kişinin men
faati uğruna heba ediliyor. 

Sayın Başkan, bu Kanunda oyumun 
rengini belirtmek üzere sonunda söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Tamam efendim, zama
nı gelince olur, hay hay, tabiî. 

35 inci "Yürürlük" maddesini oku
tuyorum efendim. 

Yürürlük 

MADDE 35. — Bu Kanunun; 

1. Bakanlar Kuruluna ve Maliye ve 
Gümrük Bakanlığına yetki veren hüküm
leri ile 17, 24 ve geçici maddesi yayımı ta
rihinde, 

2. Diğer hükümleri 1.1.1989 ta
rihinde, 

Yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyle ilgili verilmiş 

bir önerge vardır, okutuyorum; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 

çerçeve 35 inci maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"Yürürlük: 
MADDE 35. — Bu Kanunun; 
1. — 2, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 

21, 22, 23, 26, 28, 29, 32, 33, 34 ve geçici 
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2 nci maddeleri 1.1.1989 tarihinden geçerli 
olmak üzere yayımı tarihinde, 

2. Bakanlar Kuruluna ve Maliye ve 
Gümrük Bakanlığına yetki veren hüküm
leriyle diğer maddeleri yayımı tarihinde, 

Yürürlüğe girer." 
Abdülkadir Aksu 

Diyarbakır 
Mustafa Dinek 

Konya 
Ömer Okan Çağlar 

Aydın 
İbrahim Cebi 

Trabzon 
Sait Ekinci 

Burdur 
M. Rauf Ertekin 

Kütahya 
Erkan Kemaloğlu 

Muş 

Gerekçe : 

Kanun tasarısının maddelerinin han
gi tarihte yürürlüğe gireceği hususu veri
len önergeyle açıkça düzenlenmektedir. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon ve 
Hükümet katılıyorlar mı? 

PLAN VE BÜTÇE K O M İ S Y O N U 
BAŞKANI K E M A L AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılmıyor efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

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) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — O halde, önergeyi oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önergeyle birlikte, 35 
inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

36 ncı maddeyi okutuyorum: 

Yürütme 

M A D D E 36. — Bu Kanun hüküm
lerini Maliye ve Gümrük Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen var mı efendim?.. Yok. 

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

Sayın Genç, oyunuzun rengini belli 
etmek üzere, buyurun. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

K A M E R G E N Ç (Tunceli) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler, bu kanun, vergi 
sistemimizdeki temel ilkeleri yok ettiği, 
gerçek gelir yerine götürü vergi gibi, adil 
olmayan verilendirmeyi temel aldığı, 
amme alacağına haksız ve mükelleflerin 
tahammül edemeyeceği birleşik faiz esa
sına dayalı gecikme zammını getirdiği, 
hiçbir kasıt ve ihmali olmayan masum in
sanları başkasının vergi ve ceza borcun
dan sorumlu tuttuğu, gelir ve rant gelir
lerini vergilendirme yerine, devlet gider
lerinin büyük bir kısmını vasıtalı vergiler 
yoluyla karşılamayı amaçladığı, katma de
ğer vergisi gibi vatandaşın en zarurî 
ihtiyaç maddeleri üzerinden alınan vergi
nin tahammül sınırlarını aşacak biçimde 
nispetlerini yükselttiği kazanmayan, çalış
mayan mükelleflere büyük vergi yükünü 
getirdiği için ve ayrıca burada birtakım 
ANAP'lı milletvekillerinin hangi amaçla 
verdiği çok açık ve seçik belli olan korsan 
önergelerin arkasında birtakım kişisel 
menfaatlerin yattığına yüzde yüz inandı
ğım için bu tasarıya karşıyım. 

Bakın, size bu kürsüde üç defa söy
ledim; servet beyannamesinin kaldırılması 
için bu Genel Kurulda yine bir korsan 
önerge verildi. (ANAP sıralarından "Kor
san ne demek?" sesleri, gürültüler) Bir 
korsan önergede, bir mükellefin 820 mil
yon liralık vergi borcu affedildi. Şimdi bu
rada iki tane korsan önerge daha verildi. 
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Önergeye kabul oyu verenler, lütfen, "ben 
bu önergenin devlete ne külfet getirdiğini 
bil iyorum" desinler. Elinizi vicdanınıza 
koyup "Biz, bu önergenin devlete getir
diği maddî külfeti biliyoruz; ama, bu mad
dî menffatin karşılığının da kimlere ne ge
tirdiğini de biliyoruz" diye vicdanen söy
leyebiliyor musunuz? Söyleyemiyorsunuz. 
Ama, böyle, kendi birtakım özel şirketle
rinize, kendinizin menfaat ortaklığı olan 
şirketlere, sabahın saat 04.00'ünde öner
ge vererek, kendinize devlet kaynaklarını 
kanalize ederseniz, bu, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde içilen yemine tamamen 
aykırıdır. 

O N U R A L Ş E R E F B O Z K U R T 
(Ankara) — Sayın Başkan, bu ne biçim 
ifadedir? Lütfen, ifadesini dikkatli kul
lansın. 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Bu 
en büyük menfaat senin var herhalde. 
(Gürültüler) Bu, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi kürsüsünde yapılan yemine aykı-

t ndır. O zaman, biz neyin müdafâasını ya
pıyoruz? Yetkiyi eline geçiren her kişi dev
leti talan ederse, bu memleketi, bu devle
ti kim korur; onu size sormak istiyorum: 
devletin sahibi kim, devletin sahibi? 

BAŞKAN — Ne alakası var?.. (Gü
rültüler) 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — 
Bu terbiyesizi susturun yahu. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika arkadaşlar... 
Lütfen müdahale etmeyin. (Gürültüler) 

Sayın Genç, siz kırmızı oy vermeni
zin gerekçesini açıklamak üzere kürsüye 
çıktınız... 

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

BAŞKAN — İyi de, biraz ölçülü ve 
bu Meclisin adabına yakışır şekilde açık
layın canım. 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — 
Adap yok ki. 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Öl
çülü konuşuyorum efendim. 

Ö M E R ÇİFTÇİ (Ankara) — Sayın 
Başkan, kürsü özgürlüğü var. 

BAŞKAN — Özgürlük var tamam; 
özgürlük var da, hakaret özgürlüğü yok. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, biz milletvekili olarak burada sabrı
mızı taşıran, aslında ifade etmeyebilece
ğim çok aciz durumlarla karşılaştırı
lıyoruz. 

BAŞKAN — Hiç alakası yok. 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Bir 
yandan, gidiyor fakir fukaranın boğazını 
sıkıyor vergi topluyor getiriyoruz; ama, 
öbür tarafta, korsan önergelerle o topla
dığımız vergileri cebimize koyuyoruz. Ol
maz bu Sayın Başkan!.. 

M E H M E T DELİCEOĞLU (Adıya
man) — Korsan önerge ne demek? 

K A M E R G E N Ç (Devamla) — 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin parla
mentosunda bunlar olmaz. Başkanlık Di
vanı olarak sizin bu önergeleri işleme koy
mamanız lazım. Çünkü, bu önergelerin 
bu saatte ne manaya geldiğini kimse bil
miyor. Üç beş kişinin bunda menfaati var; 
bunlar hemen anlaşıyorlar, önergeleri ve
riyorlar. Şimdi, belki Maliye ve Gümrük 
Bakanı çıkacak, ' 'çok mütevazi önergeler'' 
diyecek; efendim, bir iki tane fakir fuka
ra kooperatife bağlayacak; mesele böyle 
değil. Çıksın bunu söylesin. Ben, bu öner
gelerin Türkiye bütçesine getirdiği yükü 
kendisine açıkladığım zaman, kendisi Ba
kanlık makamında kalacak mı, kalmaya
cak mı, onu şimdiden peşin söylesin. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Durun be kardeşim; to
parlıyor arkadaşımız. 
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K A M E R GENÇ (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, vicdanen çok huzursu
zum. (ANAP sıralarından "Var mı sen
de vicdan?" sesleri, gürültüler) Böyle ka
nun çıkmaz, devletin menfaatleri böyle ko
runamaz. Türkiye Büyük Millet' Mecilisi 
üyelerinin birinci derecedeki görevi, Tür
kiye Cumhuriyeti Devletinin birliğini, bir
liğinin arkasındaki buna bağlı olan men
faatlerini korumaktır. Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin, kişisel menfaatleri hiçbir 
surette korumaması lazım; hele o kişisel 
menfaatlerin içerisinde kendilerinin de ki
şisel menfaati varsa, bu ise, insanlar için 
çok büyük bir tereddüt ve çok büyük fe
laketler doğurabilir. Ben, bu nedenlerle, 
bu görüşlerle bu Kanuna beş defa on de
fa, bin defa ret oyu veriyorum. (SHP sı
ralarından alkışlar) N 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sağ 
olun. 

Efendim, tasarının tümü açık oyla
maya tabidir. 

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, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, size söz ver
mem mümkün değil. 

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) — Çok önemli bir açıklama yap
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Kanun tasarısı, Yüce 
Meclisçe kabul edilirse teşekkür sadedin
de konuşabilirsiniz. Başka bir şey söyle
mek istiyorsanız, onu bu arada söylersi
niz. Rica ediyorum... 

K A M E R GENÇ (Tunceli) — Efen
dim, "oylamaya geçiyorum" dediniz. 

BAŞKAN — Dedim. Bir şey demi
yorum canım; dinlemiyorsun ki, sonucu
nu ve ne yaptığımı dinlemeden konuşu
yorsun kardeşim. 
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İHSAN N U R İ TOPKAYA (Ordu) 
— Kardeşim deme ona. 

BAŞKAN — Efendim, tasarının tü
mü açık oylamaya tabidir. 

Kupaların sıralar arasında dolaştırıl
ması suretiyle oylamanın yapılmasını oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Kupaları dolaştırın lütfen. 

Yanında oy pusulası bulunmayan ar
kadaşlar, bir beyaz kâğıda adını, soyadı
nı, seçim çevresini ve oyunun rengini ya
zıp imza ederek oyunu kullanabilirler. 

(Oylar toplandı) ( 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan 
kalmasın efendim. 

Oyunu kullanmayan var mı efendim? 
Yok. 

Oy verme işlemi tamamlanmıştır, ku
palar kaldırılsın. 

(Oyların ayrımı yapıldı) 

BAŞKAN — 115 sıra sayılı Kanun 
Tasarısının açık oylamasının sonucunu 
ilan ediyorum: 

232 sayın milletvekili oylamaya işti
rak etmiş; 203 kabul, 28 ret, 1 geçersiz oy 
kullanılmış;' böylece, tasarı kanunlaşmıştır. 

Hayırlı olsun. 

H İ K M E T Ç E T İ N (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, burada bu kadar kişi var 
mıydı? 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) 
— Var var. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, söz iste
menizde ısrar ediyor musunuz? 

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) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
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HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
O kadar kişi yoktu ki burada. 

BAŞKAN — Efendim, biz sandıktan 
çıkan oylan saydık, başka ne diyelim artık. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Önce yapılan yoklama sonuçlarına bakın. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) 
— El insaf deyin, el insaf!.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
çok değerli üyeleri; önemli bir vergi kanu
nu tasarısı üzerinde tartışmalar bitti ve 
Yüce Heyetinizin tasvibine mazhar oldu. 
İnşallah, yayımlandıktan sonra uygulama
ya konacak ve memleketimizin birçok ih
tiyacını, vergi sistemimizin daha rahat ça
lışmasını karşılayacak bir kanun olarak ül
kemize kazandırılmış olacak. 

Kanun tasarısının uzun zamandan 
beri sürdürülen çalışmalarının tam sona 
ereceği anda, bugünkü İçtüzüğe uygun 
olarak, teamüllere de uygun olarak geti
rilmiş bir geçici madde üzerinde yapılan 
konuşma, hakikaten üzücü olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, geçici 3 üncü 
maddede bir haksızlığın ortadan kaldırıl
ması hedef alınmış... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, bu teşekkür değil ki!.. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT 
(Ankara) — Hep sen mi konuşacaksın? 

BAŞKAN — Bir dakika... Siz müda
hale etmeyin. 

Sayın Genç, yani, siz o kadar konu 
dışında konuştunuz. Müsaade edin de Ba
kan da, Dolaylı da olsa hem teşekkür et
sin hem de şunu ifade etsin. Ne olur yani? 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Söz hakkı doğar. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT 
(Ankara) — Yalnız sen konuşacak değil
sin ki... 

BAŞKAN — Kıyamet mi kopar? Si
ze bu kadar müsamaha ettik; varalım Sa
yın Bakana da azıcık müsamaha edelim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Teşek
kür ederim Sayın Başkan. Siz bu kadar 
müsamaha ettikten sonra... 

BAŞKAN — Bu saatte bitirdik bu işi 
hayırlısıyla... 

Evet efendim... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
hepimizin malumu; 3065 sayılı Katma 
Değer Vergisi Kanunu ve daha sonra 1985 
yılı sonunda çıkan kananlarla, bugün iti
bariyle 150 metrekarenin altında konut 
yaptıran kimseler -ister kendileri yaptır
sınlar, isterse kooperatiflere üye olarak 
yaptırsınlar- Katma Değer Vergisi ödeme
mektedirler. 1992 senesine kadar konutlar, 
150 metrekarenin altında olmak şartıyla, 
Katma Değer Vergisinden muaftırlar; an
cak, eğer konut edinmek isteyenler Sosyal 
Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur, OYAK ve
ya belediyelerin yaptırdıkları konutlardan 
edinmek isterlerse, bunlar Katma Değer 
Vergisi ödemektedirler. Kooperatif kuran
lar ödememektedirler; ama dediğim gibi, 
Sosyal Sigorta, Bağ-Kur, OYAK gibi ku
rumların yaptırdıkları evleri, onların men
supları satın aldıkları takdirde Katma De
ğer Vergisi ödemektedirler. Bu bir eşitsiz
liktir. 

İşte burada getirilen değişiklik bu 
eşitsizliği ortadan kaldırıyor. Sosyal Sigor
talar Kurumu, Bağ-Kur, OYAK veya be
lediyelerden ev alan kimseler, bu Kanun 
hükmüne göre Katma Değer Vergisi öde
miyorlar. 

Müteahhitere kazandırılan ve devle
tin cebinden çıkan herhangi bir şey yok. 
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Kesin olarak yok. Eğer yaptırılan iş yeniy-
se, mutlaka, nereden alırsa alsın Katma 
Değer Vergisi ödüyor. Mütahhit Katma 
Değer Vergisi ödüyor. 

K A M E R GENÇ (Tunceli) — Birin
ci önergeyi de açıklayın o zaman. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 

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 
(Bursa) — Çok değerli milletvekilleri, bu 
madde gibi, öteki maddelerin de açıkla
masını yapmam tabiî ki mümkün; ancak, 
Sayın Başkanın müsamahasını, bilmiyo
rum aşıyor muyum?.. 

BAŞKAN — Çok kısa olmak kaydıy
la mümkün. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Bakan, ithalat, ihracatı da ' bir açıklar 
mısınız? 

BAŞKAN — Lütfen... Tamam işte... 

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) — Pek tabiî efendim. 

Sayın milletvekilleri, bugün itibariy
le, Devlet Planlama Teşkilatı birtakım teş
vikler vermektedir. Bu teşviklerle ilgili ola
rak zaman zaman, işte filan filan işleri ya
pan kuruluşlar şu vergilerden, bu Dam
ga Resminden ve bu harçlardan müstes
nadır gibi birtakım teşvikler vermektedir 
veya vermek sitemektedirler. Devlet Plan
lama Teşkilatının, değişiV işkollarını, de
ğişik kesimleri, değişik imkânlarla teşvik 
etmesi mümkündür. Ancak, bugünkü ka
nunlarla bu teşvik verme isteği birbiriyle 
zaman zaman çelişmektedir. İşte, mesela 
geçici 2 nci maddede yapılan değişiklik, 

bu imkânın verilmesini öngörmektedir. 
Eğer Devlet Planlama Teşkilatı, belli bir 
işkoluna, belli bir sahaya, belli bir sektö
re teşvik verirken Damga Resmi ve harç 
ödenmemesini de teşvik kapsamı içine al
mak istiyorsa, bu Kanuna göre bunu da 
verebilme imkânına sahip olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, her teşvikten 
Damga Resmi veya harç alınmayacak de
mek değüdir. Eğer Planlama Teşkilatı, bel
li bir işkolunu teşvik etmek istiyor ve o iş
kolunda Damga Resmi ve Harç almamak 
istiyorsa, o zaman bu imkânı kullanmak 
suretiyle bu teşviki verebilir. İşte geçici 2 
nci madde de bunu amirdir. Bu Değişik
lik de kişileri, firmaları, herhangi bir ku
ruluşu hedef almamaktadır. Planlama Teş
kilatı bir işkolunu, bir sektörü teşvik et
mek istiyorsa, ancak bu madde gereğince 
teşvik edebilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, büyük bir öz
veriyle ve büyük bir olgunlukla müzake
reler geçmiştir. Tasarı en mükemmel şek
lini almıştır. Gösterdiğiniz dikkatli ve sa
bırlı çalışmalar için hepinize hakikaten bü
yük bir içtenlikle teşekkür ediyor ve ka
nunumuzun ülkemize hayırlı ve uğurlu ol
masını temenni ediyorum. 

Sağolun efendim. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Denetim konularını sırasıyla görüş
mek ve 6 Aralık 1988 Salı günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapa
tıyorum. 

Hepinize iyi günler dilerim. 
K a p a n m a Saati : 04.35 
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VI. — SORULAR 

A) YAZILI SORULAR VE CE
VAPLARI 

1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, televizyon haber bültenlerine 
TBMM Genel Kurulunda gündem dışı konuşma 

yapan milletvekillerine yer verilmemesinin nedeni
ne ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Adnan Kahve
cinin yazdı cevabı (7/353) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Millet Mecilisi Genel Kurulunda 
Muhalefet partilerine mensup millletvekil-
leri tarafından yapılan gündem dışı konuş
malarda T R T ' n i n muhalefete yer verme
mesinden dolayı ortaya çıkan tek taraflı 
yayın hakkında aşağıdaki sorularımın 
Devlet Bakanı Sayın Adnan Kahveci ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılması
nı saygılarımla rica ederim. 

M. Murat Sökmenoğlu 
Hatay Milletvekili 

1. T B M M Genel Kurulunda mu
halefet partilerine mensup milletvekilleri 
tarafından yapılan gündem dışı konuşma
lara cevap veren Hükümet üyelerini T V 
haber bülteninde uzun uzun ekrana geti
rip muhalefet milletvekillerinin ise ne 
isimleri ne de konuşmalarının içeriğini 
vermeyen TRT 'n in gayesi nedir? 

2. Tek parti özlemi ile habercilik 
anlayışına sahip sorumlular hakkında ne 
gibi işlem yapmaktasınız? Yoksa bu anla
yış Cumhuriyet Hükümetinin telkini ile 
mi olmaktadır? 

3. Meclis içinden verilen haberler
de sadece Bakanları ekrana getiren bu 
T R T mi çağdaştır? Bu T R T ile mi Türki
ye çağ atlayacaktır? 

2 . 12 . 1988 O : 4 

V E CEVAPLAR 

T C . 
Devlet Bakanlığı 

2.12.1988 
Sayı : 03-7/4-303-002 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : a) T B M M Başkanlığının 
7.11.1988 tarih ve 7/353-1599/07939 sayılı 
yazısı. 

b) T B M M Başkanlığının 29.11.1988 
tarih ve 7/353-1599/07939 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Mustafa Mura t 
Sökmenoğlu tarafından Bakanlığıma yö
neltilen ilgi (a) yazı eki soru önergesi ce
vabı ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 

Adnan Kahveci 
Devlet Bakanı 

Hatay Milletvekili Sayın M. Mura t 
Sökmenoğlu'nun Yazılı Soru Önergesi 

Cevabı 

Bakanların Millet Meclisi Genel Ku
rulunda yaptıkları konuşmalar haber de
ğeri göz önünde tutularak, T V bültenle
rinde yer almaktadır. Bu konuşmaların 
hangi vesileyle yapıldığı değil, içeriği 
önem taşımaktadır. Hükümet üyelerinin 
Millet Meclisi Genel Kurulunda yaptık
ları konuşmalar, bilindiği gibi, bir konu
da açıklama, gündem dışı konuşmaları ce
vaplandırma ya da bir tasarı ya da teklif 
üzerinde görüş açıklama biçiminde olabil
mektedir. T V haber bültenlerine bu 
konuşmaların hepsinin yansıması müm
kün değildir. Haber bültenlerindeki süre 
kısıtlılığı yüzünden o gün içinde gelişen 
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tüm olayların bir haber değeri süzgecin
den geçirilmesi zorunluluğu ortaya çık
maktadır. 

Bu çerçevede, Hükümet Üyelerinin 
Millet Meclisi Genel Kurulunda yaptık
ları konuşmalarda, konuşmanın biçimi de
ğil haber ölçüsü esas alınmaktadır. Kaldı 
ki, sayın parlamenterlerin gündem dışı ko
nuşmalarına cevaben yapılan açıklamalar
da, özü etkilediği takdirde, gündem dışı 
konuşmaya da yer verilmektedir. Bu uy
gulamada, TRT 'n in amacı günün gelişen 
olayların haber değerini göz önünde tu
tarak, ekrana getirmekdir. 

2. — izmir Milletvekili Neccar Türkcan'-
tn, televizyon yaytnlartnda Ege Bölgesine ait türkü 
ve oyun havalarına çok az yer verildiği idiastna iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı Adnan Kahveci'nin 
yazılı cevabı (7/386) 

Türkiye Büyük Millet Mecilisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı 
Sayın Adnan Kahveci tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı ri
ca ederim. 

Saygılarımla. 
Neccar Türkcan 
İzmir Millevekili 

1. TV'de Ege türkülerine ve zeybek 
havalarına çok az yer verildiğinin farkın
da mısınız? 

2. Bölge dengelerinin daha dikkat
li gözetilmesini düşünüyor musunuz? 

3. Biz her tür müzikten ve tüm böl
gelerimizin türkülerinden hoşlanıyoruz. 
Ege Bölgesi türküleri ve zeybek oyunların
dan siz hoşlanmıyor musunuz? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

2.12.1988 
Sayı : 03-7/4-337-002 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : T B M M Başkanlığı Kan. Kar. 

M d . ' n ü n 21.11.1988 t a r ih ve 
7/386-1727/08303 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Neccar Türkcan 
tarafından Bakanlığıma yöneltilen ilgi yazı 
eki soru önergesi cevabı ilişikte gönderil
miştir. 

Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 

Adnan Kahveci 
Devlet Bakanı 

İzmir Milletvekili Sayın Neccar 
Türkcan'ın Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

1. T R T Kurumu 2954 sayılı Kanu
nun kendisine tanıdığı görev kapsamı için
de, radyo ve televizyon programlarında 
bütün yörelerin türkü ve oyun havaların
da olduğu gibi Ege'nin türkü ve zeybek 
oyunlanna de gerekli şekilde yer veril
mektedir. , 

Ege türküleri radyo programlarında 
hemen hemen her gün yer alırken televiz
yon ise birçok programda, örneğin "Dı -
mıdan", Bizim Sazımız Bizim Sözümüz" 
programlarında sıkça yer almaktadır. Bu
na en yakın ve canlı bir Örnek 23.11.1988 
tarihinde 1 inci programda saat 19,00'da 
25 dakika süreyle yayınlanan Ege Bölgesi 
sanatçılarından Hale Gür 'ün yer aldığı, 
Ege türkülerinden oluşan müzik prog
ramıdır. 

2. Müzik türleri içerisinde bölge 
dengelerinin korunması hususunda T R T 
Kurumu bünyesinde yayınlanmış olan ge
nelge ve talimatlar vardır. Bu konu üze
rinde gerekli hassasiyet zaten gösteril
mektedir. 

3. Türkiye'de kültür birliğinin sağ
lanması konusunda, T R T Kurumu ken
disine kanunla verilmiş olan görevin ya
kın takipçisi ve en büyük uygulayıcı sidir. 
Bu bakımdan bir bölgenin müziğinden 
hoşlanmak, diğerinden hoşlanmamak gi
bi bir duygu ve düşünce içerisinde olamaz. 

• 
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213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Ku
rumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 6183 Sayılı Am
me Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Ver
gisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar Kanununda 

Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu: 

Kanunlaşmıştır. 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

450 
232 
203 
28 

1 
216 

2 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Mehmet Ali Bilici 
Ersin Koçak 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Deliceoğlu 
Abdurrahman Karaman 

AFYON 
Mustafa Kızıloğlu 
Hamdı Özsoy 
Nihat Türker 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Cezmi Erat 
Yaşar Eryılmaz 
ANKARA 
Muzaffer Atılgan 
Onu rai Şeref Bozkurt 
K. Tuğrul Coşkunoğlu 
Rifat Diker 
Tevfik Ertürk 

(Kabul Edenler) 

Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ercan Vuralhan 

ANTALYA 
Hasan Çakır 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Cengiz Tuncer 

ARTVİN 
Bahattin Çaloğlu 

AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Mustafa Bozkurt 
Ömer Okan Çağlar 
Mehmet Yüzügüler 

BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret Bölükoğlu 

İsmail Dayı 
Fenni Islimyeli 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edip Uğur 

BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Kâzım Oksay 

BURDUR 
Sait Ekinci 
İbrahim Özel 
BURSA 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin Oruç 
Fahir Sabuniş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 
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ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
İlker Genlik 
Mümin Kahraman 
Ayhan Uysal 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 
İsmail Şengün 
DİYARBAKIR 
Abdulkadir Aksu 
EDİRNE 
Şener İşleten 
ERZİNCAN 
Metin Yaman 
ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Nihat Kitapçı 
Rıza Şimşek 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Erol Zeytinoğlu 
GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Ahmet Günebakan 
Hasan Celâl Güzel 
Hasan Tannöver 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Mehmet AJi Karadeniz 
GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Ali Bozer 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Cevdet Akçalı 
Avni Akyol 
Abdülbaki Albayrak 
İmren Aykut 
Orhşn Demirtaş 
Mehmet Necat Eldem 
Hayrettin Elmas 
İsmail Safa Giray 

B : 34 2 . 12 

Temel Gündoğdu 
Talat İçöz 
Ömer Ferruh İlter 
Adnan Kahveci 
Akan Kavak 
Mehmet Cavit Kavak 
R. Ercüment Konukman 
L. Yeniay Köseoğlu 
Turgut Özal 
Mustafa Hilmi Özen 
Güneş Taner 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 
İZMİR 
Işın Çelebi 
H. Hüsnü Doğan 
İsmet Kaya Erdem 
Akın Gönen 
Burhan Cahit Gündüz 
Kemal Karhan 
Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 
KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem Bayazıt 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoglu 
KARS 
İlhan Aküzüm 

' Sabri Araş 
Yasin Bozkurt 
Kerem Güneş 
KASTAMONU 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
M.İrfan Başyazıcıoğlu 
Recep Orhan Ergun 
A. Servet Hacıpaşaoğlu 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Seyit Halil Özsoy 
Mustafa Şahin 
Abdulmecit Yağan 
Mehmet Yazar 
KIRKLARELİ 
Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 
Şevki Göğüsger 
Gökhan Maraş 
KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
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Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Mehmet Şimşek 
Abdullah Tenekeci 
KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
Mehmet Bülent Çaparoğlu 
Galip Demirel 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt Özal 
Talat Zengin 
MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Gürbüz Şakranlı 
Mehmet Yenişehirlioğlu 
MARDİN 
Abdülvahap Dizdaroğlu 
Nurettin Yılmaz 
MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Süleyman Şükrü Zeybek 
MUŞ 
Alaattin Fırat 
Erkan Kemaloğlu 
NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
NİĞDE 
Raşit Daldal 
Haydar Özalp 
ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul Özdemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
ihsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 
RİZE 

^Mustafa Nazikoğlu, 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
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SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ömer Günbulut 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şakir Şeker 

ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Murat Batur 
Eyüp Cenap Gülpmar 
Bahri Karakeçili 

ANKARA 
Kâmil Ateşoğulları 
Ömer Çiftçi 
Tevfik Koçak 
Rıza Yılmaz 
Yaşar Yılmaz 
ÇORUM 
Rıza Ilıman 
DİYARBAKIR 
Hikmet Çetin 
Mehmet Kahraman 
EDİRNE 
Erdal Kalkan 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 

ADANA 

Mehmet Can 
Cüneyt Canver 
M. Halit Dağlı 
Abdullah Sedat Doğan 
Yılmaz Hocaoğlu 
Mahmut Keçeli 
Selahattin Kılıç 
ibrahim Öztürk 
Mehmet Perçin 
Orhan Şendağ 

TEKİRDAĞ 
Ahmet Karaevli 
TOKAT 
Mehmet Zeki Uzun 
Erkan Yüksel 

TRABZON 
Fahrettin Kurt 
UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

(Reddedenler) 

ESKİŞEHİR 
Zeki Ünal 
GAZİANTEP 
Abdülkadir Ateş 
GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Rüştü Kurt 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Mustafa Kemal Duduoğlu 
Turhan Hırfanoğlu 
Öner Miski 
Ali Uyar 
İÇEL 
M. Istemihan Talay 

(Geçersiz Oy) 

BOLU 
Nevzat Durukan 

(Oya Katılmayanlar) 
ADIYAMAN 
Zeynel Aslan 
AFYON 
Metin Balıbey 
Baki Durmaz 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
İsmet Özarslan 
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VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
İhsan Bedirhanoğlu 
Reşit Çelik 
Selahattin Mumcuoğlu 
YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Seyit Ahmet Dalkıran 
Ali Şakir Ergin 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
ZONGULDAK 
Mustafa Tınaz Titiz 

İSTANBUL 
Ali Haydar Erdoğan 
Mustafa Timisi 
İZMİR 
Neccar Türkcan 

KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
İrfan Gürpınar 
MARDİN 
Mehmet Adnan Ekmen 

TEKİRDAĞ 
Güneş Gürseler 

TUNCELİ 
Kamer Genç 

Hasan Adnan Tutkun 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Erol Ağagil 
Beşer Baydar^ 
Mehmet Çevik 
Hüseyin Barlas Doğu 
Eşref Erdem 
Arif Sağ 
İbrahim Tez 
Zeki Yavuztürk 
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ANTALYA 
Adil Aydın 
Zekeriya Bahçeci 
Deniz Baykal 
ibrahim Demir 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Mehmet Özalp 
Hilmi Ziya Postacı 
Nabi Sabuncu 
BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İ. Önder Kırlı 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
Tayfur Ün 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
Ilhami Binici 
BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 
BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
BURSA 
Abdulkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
B. Mehmet Gazioğlu 
Fehmi Işıklar 
ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Nevzat Aksu 
Mustafa Namlı 
Cemal Şahin 
DENİZLİ 
E. Yıldmm Avcı (Bşk. V.) 

Adnan Keskin 
Hüdai Oral (Bşk. V.) 
DİYARBAKIR 
Fuat Atalay 
Ferit Bora 
Nurettin Dilek 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
İsmail Üğdül 
ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Küçükel 
Nizamettin Özdoğan 
Ali Rıza Septioğlu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Başkan] 
ERZURUM 
Mehmet Kahraman 
İsmail Köse 
ESKİŞEHİR 
İsmet Oktay 
M. Cevdet Selvi 
GAZİANTEP 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Yavuz Köy men 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Cumhur Keskin 
HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Kâmran Karaman 
Mehmet Pürdeloğlu 
M. Murat Sökmenoğlu 
İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durytürk 
ibrahim Gürdal 
İÇEL 
Etem Cankurtaran 
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Ekin Dikmen 
Ali Er 
Durmuş Fikri Sağlar 
İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B. Doğancan Akyürek 
Yaşar Albayrak 
Abdullah Baştürk 
İsmail Cem 
Yüksel Çengel (İ.A.) 
M. AH Eren 
Halil Orhan Ergüder 
Nuri Gökalp 
Hasan Fehmi Güneş 
Aytekin Kotil 
Mehmet Moğultay 
Hüsnü Okçuoğlu 
İsmail Hakkı Önal 
İbrahim Özdemir 
Mustafa Sarı gül 
Yusuf Kenan Sönmez 
Ali Tanrıyar 
Ali Topuz 
Sudi Türel 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Türkân Akyol 
K. Kemal Anadol 
M. Turan Baya/ı( 
Halil Çulhaoghı 
Ahmet Ersin 
Erol Güngör 
Erdal İnönü 
Birgen Keleş 
Fuat Kılcı 

KAHRAMANMARAŞ 
Atilla Imamoğlu 
Ali Şıhin 
Ahmet Uncu . 

KARS 
Mahmut Almak 
Vedat Altun 
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KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesgioğlu 
Hüseyin Sabrı Keskin 
KOCAELİ 
Abdulhalim Araş (Bşk. 
Bülent Atasayan 
Erol Köse 
Onur Kumbaracıbaşı 
Alaettin Kurt 
A. Rıza Sirmen 
Ömer Türkçakal 
KONYA 
Ali Talip Özdemir 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Korkmaz 
MALATYA 
İbrahim Aksoy 
MANİSA 
Ümit Canuyar 
Sümer Oral 
Önol Sakar 
Münir F. Yazıcı 
M. Erdoğan Yetenç 
Hasan Zengin 
MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
Ahmet Türk 
MUĞLA 
Tufan Doğu 
Musa Gökbel 
Latif Sakıcı 

MUŞ. 
Mehdin Işık 
Mehmet Emin Seydagil 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

V.) Cemal Seymen 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Mahmut Öztürk 
Birsel Sönmez 
ORDU 
Gürbüz Yılmaz 
SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Yalçın Koçak 
Ahmet Neidim 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakallı oğlu 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Kemal Akkaya 
İlyas Aktaş (Bşk. V.) 
Cemal Alışan 
Mehmet Aydın 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt (İ.A.) 
Hüseyin Özalp 
SİİRT 
İdris Arıkan 
Kemal Birlik 
M. Abdurrezak Ceylan 
Zeki Çeliker 
Kudbettin Hamidi 
SİNOP 
Özer Gürbüz 

Yaşar Topçu 
SİVAS 
Ekrem Kangal 
M. Mûkerrem Taşçıoğlu 
ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Aziz Bülent Öncel 
TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Enis Tütüncü 
TOKAT 
Metin Gürdere 
Kâzım Özev 
Talat Sargın 
Kenan Süzer 
TRABZON 
Avni Akkan 
Eyüp Aşık 
Mehmet Çakıroğlu 
İbrahim Cebi 
Necmettin Karaduman 
Hayrettin Kurbetli 
TUNCELİ 
Orhan Veli Yıldırım 
VAN 
Muslih Görentaş 
ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Ömer Barutçu 
Tevfık Ertüzün 
Ömer Faruk Macun 
Güneş Müftüoğlu 
Koksal Toptan 

(Açık Üyelikler) 

ÇORUM DİYARBAKIR 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

34 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

2 . 12 . 1988 Cuma 

Saat: 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

3 
SEÇÎM 

4 
OYLAMASİ YAPILACAK İŞLER 

5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLtS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — İçel 'MıiıHetveMi M. İstemihan 
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) 

12. — Hatay MilUetveıfciılıi Aid 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) 

3. —"İstanbul Milletvekilli Yusuf Ke
nan Sönmez ve 18 arkadaşının, İstanbul 
Hafif Raylı Sistem Projesinin yasalara 
ve kamu yararına aykırı olarak ihale 

edildiği iddialarını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/26) 

4. — Kocaeli MıiMetvökÜ Ömıer Türk-
çakal ve 31 arkadaşının, demiryollarımı-
zı ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel 
gelişmesinde etkin bir hale getirmek, tüm 
ulaştırma sistemimizi birbiriyle uyumlu 
ve sağlıklı bdr yapıya kavuşturmak için 
gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

5. — Zonguldak iMiletvdkiıli Köiksal 
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 sorumlularını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

6. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 14 arkadaşının, ülkemizdeki 
hayalî ihracat iddialarının boyutlarını, so
nuçlarım 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 (10/29) 



7. — 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 Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/30) 

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

9. — Edime 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) 

10. — îzrnıir Milletvekili Veli Aksoy 
ve 40 arkadaşının, ıtütün tekelinin 'kal
dırılmasından sonra tütün üretim ve tü-
ketimtoıdekii gelişmelerimi ülkemizde eko
nomik, tarımsal ve sosyal zararlara ne
den olacağı iddiasını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 lineti, içtüzüğün 102 
ve 1013 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/33) 

11. — Samsun Milletvekili Ali Eser 
ve 42 arkadaşınım, yabancı sigara (ithali
min Türk tütüncülüğünü ve sigara sa

nayiini çıkmaza soktuğu iddialarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rımca, bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkim önergesi (10/34) 

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

13. — 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 Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
si (10/35) 

14. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/36) 

15. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 23 arkadaşının, belediyelerce ya
pılan imar planı düzenleme çalışmaları
nın imar 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) 

16. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

17. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Gölhan ve 24 arkadaşının, üretime dönük 
yatırımların yeniden hızlandırılmasını sağ
lamak ve istihdam imkânlarını 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) 

18. — 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) 

19. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Brtüzün ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki 
mevcut kalkınma göstergelerini tespit et
mek ve yeni bir kalkınma politikası be
lirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 

uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/41) 

20. — Niğde Milletvekili Mahmut 
Öztüfk ve 18 arkadaşının, personel reji
mi konusunda Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ijiş-
kin önergesi (8/7) 

21. — 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) 

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

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

24. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 15 arkadaşının, Çukobirük dile lil-
gil; iddiaları tespit etmek ve bu Birliğin 
ülke ekonomisine ve ortaklarına hizmet 
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) 

25. — Antalya Milletvekili ibrahim 
Demir ve 18 arkadaşının, sahiUerirnıizin 



korunması için gerekli tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/44) 

26. — 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) 

27. — Zonguldak Milletvekilli Tevfik 
Ertüzün ve 16 arkadaşının, 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, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/46) 

28. — Diyarbakır Milletvekilli 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) 

29. — 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) 

30. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 27 arkadaşının, 
Türk çiftçi ve köylüsünün sorunlarını ve 

bu konuda alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/49) 

31. — Sivas Milletvekilli 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 uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/50) 

32. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol ve 15 arkadaşının, Aıliağa Rafine
risine ait pay senetlerinin yabancılara 
satılacağı ve 'bu uygulamanın çeşitli sa
kıncalara neden olaoağı iddialarını tespit 
etmek ve ulusal çıkarlarımızın zedelen
memesi için tutarlı bir politika oluştur
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca 'bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/51) 

33. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner ve 15 arkadaşının, madencilik sek
törünün içinde bulunduğu sorunları, ve 
bu sorunların nedenlerini tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10ı/52) 

34. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk ve 16 arkadaşının, trafik kaza
larının nedenlerini ve trafik kazalarının 
önlenebilmesi için alınması gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önefges'i (10/53) 

35. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt ve 35 arkadaşının, müteahhitlik sek
törünün sorunları konusunda Anayasanın 



98 inci, içtüzüğün 100 ve 10.1 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/10) 

36. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz ve 9 arkadaşının, akaryakıta 
sık sık zam yapılmasının nedenlerini tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/54) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, 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 I. Önder 
Kırh'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 Mehmset A'b-
durrezak Ceylan'ın, olağanüstü hal, ilan 
edilen illerde ateşli silah ruhsatı almak 
için yapılan müracaatlara ilişkin İçişleri k 

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 istikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

10. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 

gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

11. — izmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'm, 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 tüne bağlı bazı 
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve 
taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

(/) İçtüzüğün 96 nci maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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13. — İzmir 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 sözlü 
soru önergesi (6/25) 

14. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan şeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve na
sıl ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri 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. — izmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek 
isteyip de sakıncalı görüldükleri için pa
saport verilmeyen vatandaşlarımıza iliş-
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/30) 

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

19. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru öneıge-
»i (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-
tiincü'nün, pancar üreticilerine yapılacak 
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkip 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34) 

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

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

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

25. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tiea-* 
ret Baklanından sözlü soru önergesi 

26. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

27. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık İstasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 



Sosyal Güvenlik Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/40) 

28. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman' 
in, Çorum İM Adaca İlçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

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

30. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
bin'ın Çorum Hine bağlı bazı köylerin 
sınır ihtilal, nedeniyle odunsuz kaldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43) 

31» — Ankara Milletvekili Kâmil 
Aieşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu-f 
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 Yıldırıım'ın, halen görevde bulunan 
valilere ilişkin İçişleri Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/45) 

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

34. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine 
yaptırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

35. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-
man'ın, Çorum İli Ortaköy İlçesi Yay« 

lacık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ^ 
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın-< 
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

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

37. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Al tiner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Babanından 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-. 
ler i Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/51) 

39a — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzincan Hine bağlı bazı bucak 
ve köylerde kapatıldığı ve sağlık evine 
dönüştürüldüğü iddia edilen sağlık ocak
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/54) 

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

41. — Zonguldak Milletvekili §inasi 
Altıner'in, Vakıflar Bankasının Karabük 
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar
larına 28.11.1987 Cumartesi günü cami
lere ve köylere yardım adı altında öde
melerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 
Devlet 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 kılan arazilerin istimlak bedellerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/58) 

44. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Afyon iline 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 alman veya kirar 
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 irfan De-
miralp'in, ülkemiz üzerinden iran'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) 

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

51. — Artvin Milletvekili Ayhan Arif-
ağaoğlu'nun, Artvin İl 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 İli Kültür Sarayı in
şaatına İlişkin 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 İicaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

54., — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin Milli 
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 
Müftitoglu'nua, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
nım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/70) 

57. — Nevşehir Milletvekili Esat Kı-
ratlıoğlu'nun, patates ü^jcıüerinin 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 Ülutam Barajının ne zaman 
tamamlanacağına liMşkıin 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 içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/96) (1) 

60. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idıim'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
lkanından 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 Sosyal Güvenlik Balkanından söz 
lü soru önergesi (6/97) (1) 

65. — İstanbul 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 verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ilik taıksidinıin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/79) 

67. — Gaziantep Milletvekili Mustafa 
Yılmaz'ın, çifte pasaportlu olduğu iddia 
edilen kamu görevlilerine ilişkin İçişleri 
Bakamından 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'ın, 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 Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/81) 

71. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Foça Belediye Başkanı 
haıkıkındaM yolsuzluk iddialarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/104)(l) 

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

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

74. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edi
len gerilememin 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 
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"Spor Baklanından 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) 

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

78. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
ımaz'ım, Aydınlıkevler Körler İlkokulu
nun yönetici kadrolarına yapılan atarna-
lıara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/107) 
(D 

79. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
tnaz'ım, Altındağ Belediye Meclisi eski 
üyelerinden biri lehline Ankara 3 üncü 
İdare Mahkemesince verilen kararın uy
gulanmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/119) (1) 

80. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'mim, Türk - iş Yapı Kooperatifince An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan ko
mut 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 ilinde 19 ve 20 
Mart 1988 tarihlerinde gözaltına alınan 
kişilere emniyet mensuplarınca kötü mua
melelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin İç
işleri Bakanımdan sözlü soru önergesi 
(6/120) (1) 

82. — Adana Milletvekili Abdullah Se
dat Doğan'ım, 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 irfan 
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne i e 
mücadelede geç kal indiği iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyıişleri Baka
nımdan sözlü soru önergesi (6/89) 

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

85.j — izmir MUietvekili K. Kemal 
Anadorum, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi' mede
niyle 6.4.1988 tarihinde Ortaköy Kara
koluna intikal eden olaya ve Karakol 
amirinin tutumuna ilişkim içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93) 

86â — Manisa Milletvekili Hasan Zen-
gin'in, bir dergide yer alam DELTA Deri 
Gıvim Sanayi A.Ş. ile ilgili iddialara 
ilişjkin Maliye ve Gümrük Bakamından 
sözlü soru önergesi (6/94) 

87. — TumceM" Milletvekilli Kamer 
Genc'im, Türk Silahlı Kuvvetlerimin ihti
yacı olan malların lalımı içim Sümerbamk' 
la bir mutabakat imzalanıp imzalanmadı
ğıma ilişkin Millî Savunma Bakamımdan 
sözlü soru önergesi (6/98) 

88. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın, Türk Kadınını 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 Sökmemoğlu'nun, 28 Nisan 1988 ta
rihinde istanbul'da meydana gelen olay
lardan sonra tutuklandığı iddia edilen öğ
rencilerden birinin akıbetine ilişkin içiş-
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leri Bakanımdan sözlü soru önergesi 
1(6̂ 124) (1) 

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

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

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

93. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü İşlet
mesine Yozgat İlinden getirtilen işsizlerin 
yerleştirildiği ve Karabük Demir - Çelik 
Fabrikalarına işçi alımından vazgeçildiği 
iddialarına ilişkin Devlet Bakamından söz
lü soru önergesi (6/100) 

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

95. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, kaçakçılık olaylarına adlan 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 irfan 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 kayıtlan iptal edi
len vatandaşların sayısına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/143"* 
(D 

100. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Orman Genel Müdürlüğünce 
kişi ve kuruluşlara ön ve kesin tahsisi ya
pılan alanlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/144) (1) 

101. — Tekirdağ Milletvekili 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 
Sarıgül'ün, 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. — istanbul Milletvekili Mustaia 
Sarıgül'ün, spor sahalarında meydana 
gelebilecek 'sportmenliğe aykırı davranış
ları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler 
'alındığına ilişkin Mü'lî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından 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 ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/112) 

107. — Manisa Millet vekili Hasan Zen-
gin'in, Manisa İli Kula İlçesindeki 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 Taşjkömürü Ku
rumu Amasra Müessese Müdürlüğüne 
1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında im
tihansız personel alındığı iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/115) 

109. —Haitay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, Türkiye Ziraî Donatım Ku
rumu tarafından 1986 yılında çiftçi ve 
köylülere taksitle satılan traktörlerin ade-
«üne ve satış fiyatına ilişkin Tarım Orman 
ye 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) 
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111. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzurum İli 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 
Sarıgül'ün, Seul Olimpiyatlarına katılan 
yöneticilerin görevlerine ve bunlar için 
Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Mıil'lî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/203) (1) 

113. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerimde 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. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya Halk Eğitim Mer
kezi için tahsis edilen arazi ve ödeneğe 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/229) (1) 

117. — Ankara Milletvekili Tevfik 
Koçak'ın, günlük bir gazetenin 28.9.1988 
tarihli nüshasında «Kapıcı çocukları için 
ayrı bir sınıf» başlığı ile yer alan habere 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/230) (1) 
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118. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Bergama İlçesindeki ilk 
ve orta dereceli okulların öğretmen açı
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 
(D 

119. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, aylık bir derginin yayın yö
netmeni ve Ankara temsilcisi ile diğer ça
lışanlarının takip edildikleri ve gözetim 
altımda tutuldukları iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından söülü soru önergesi 
(6/233) (1) 

120. — Zonguldak Millet vekili 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) 

121. — Adana Milletvekilli Cüneyt 
Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna 
20.11.1985 tarihli protokolden önce ve 
sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak 
kullanımı destekleme primi ödendiğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/234) (1) 

122. — Balıkesir Milletvekili i. Ön
der Kırlı'nın, Başbakanlık için satın alı
nan uçaklar nedeniyle yapılan harcama
ya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/235) (1) 

123. — Mardin M illet vekili Süleyman 
Çelebi'nin, ilk ve orta dereceli okullar
daki öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Balkan undan sözlü soru 
önergesi (6/245) (1) 

124. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, İnsan Hakları Sözleşmesine 
rağmen gözaltına 'alınan vatandaşlara iş
kence yapıldığı ve işkence yapanların ko
runduğu iddiasına ilişkin İçişleri Balkanın
dan sözlü soru önergesi (6/246) (1) 

125. — Ankara Milletvekili Ömer Cif t-
çi'nin, Ankara İli Gölbaşı İlçesi eski Be
lediye Başkanı ile İmar Müdürü hakla
rındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/125) 

126. — 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.İ. Orta Anadolu Linyit tşlet-
mesince karşılandığı iddiasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/126) 

127. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siirt İline bağlı köylerdeki ola
ğanüstü hal uygulamalarının yöredeki va
tandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin 
İçiişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/247) (1) 

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

129. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
SarıgüPün, maç biletlerinin bir hafta ön
ceden satışla çıkarılmasının kara'borsaya 
neden olduğu iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor 'Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/248) (1) 

130. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Ali
ağa'da termik santralar kurulacağı iddi
asına ve AJİağa'daki sanayi tesislerinin 
yaptığı olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve 
Talbiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/128) 

131. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, Ege Bölgesindeki paımuık üre
ticilerine ürün bedellerinin ne zaman ve 
nasıl ödeneceğine ilişkin Başlbakandan 
sözlü isoru önergesi (6/249) (1) 
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132. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, ülkemizdeki ortak savunma tesis
lerinde radyasyon sızıntısı bulunduğu id
diasına ilişkin Barbakandan sözılü soru 
önergesi (6/250) (1) 

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

134. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, İstanbul - Tuzla'da 7.10.1988 ta-, 
nihinde polisçe yapılan kontrol sırasında 
meydana ıgelen olaya ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi, (6/251) (1) 

135. — Denizli Milletvekilli Adnan 
Keskin'in, tütün ve yabancı «İlgara ithala
tına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/252) (1) 

136. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Sdlivi'ıniln, yurtlara. giremeyen öğren
cilerini ısajyısına ve ısorunlarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve ISpar ıBaık anın
dan sözlü soru önergesi (6/256) (1) 

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

138. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
TürkçakaFın, Seka izmit Fabrikasının 
kaldırılacağı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/131) 

139. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya 
Föstiaiciı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Finaris 
Kurumu A.Ş.'nin ortak'lianna ve şirket 
anasözleşimieisinde yer alan bazı hüküm
lere ilişkin Devlet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/257) (1) 

140. — Çorum Milletvekili Rıza Tlı-
man'ın, Çorum t i n e bağlı bazı köylerin 

elektrik sorununa ilişildin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önerge
si (6/258) (1) 

141. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'm, Diyarbakır İli Hani İlçesinde 
14.5.1988 tarihinde meydana gelen olaya 
ve sorumluları hakkında ne gibi işlem 
yapıldığına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/259) (1) 

142. — İsparta Milletvekili- Ertekıin 
Durultürfc'ün, 335 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamen in yürürlüğe girmeîsinden 
sonra boşalan belediye başkanlıklarına ve 
bu belediye başkanlıklarına valiliklerce 
yapılan atamalara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/260) (1) 

143. —- Kültalhya Milletvekilli Mehmet 
Korkmaz'ın, tasarruf mevduatlarına uy
gulanacak faliz oranlarının serbest bıra
kılmasının neden olabileceği sorunlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/133) 

144. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, ücretlilere ve gelir 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) 

145. — Kütalhya 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 Röyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/135) 

146. — Afyon Milletvekilli 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) 
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147. — İçel Milletvekilli M. İstemihan 
Talay'ın, pamuk üreticilerinin sorunlarına 
ilişiklin Sanayi ve Ticaret Balkanından söz
lü soru önergesi (6/261) (1) 

148. — Denizli Mileitvekili Adnan 
Köslk'in'in, 1988 yılı bütçesinin beleüiyelıe-
re yapılacak yardim ve ödemeler terUiblin-
den hangi belediyelere ne miktar yardım 
yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önerigesi (6/262) (1) 

149. — Haltay Milletvekili Turhan 
Hırfanoğlu'nun, 1988 kampanyasında ÇU-
KÖBİRLlK'ce gerçekleştirilen küftlü pa
muk alımlarına ilişlkin Sanayi ve Ticaret 
Babanından sioizlüı soru önergesi (6/263) 
i(l) 

150. — Balıkesir Milletvekili i. Önder 
Kırh'nın, eğitim öniisans programına 
kaltrlara!k Aiçrköğretim Fakültesini biti
ren emekli öğretmenlerin intibaklarının 
yenliden düzenlenip düzenlenmeyeceğine 
ilişkin Baş/bakandan sözlü soru önergesi 
{6/264 (1) 

151. — Balı'kesıir Milletvekili i. önder 
Ktrlı'nın, Balıkesir Pamuklu Dokuma 
Fabrikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/265) (1) 

152. — Kültahya Milletvekilli Mehmet 
Korkmaz'ın, ülkemizdeki et tüketimine 
ve caıilı koyun sayısında görülen düşü
şün nedenine ilişkin Tarım Onman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/139) 

153. — Ankara Milleitvekili İbrahim 
Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet-
meliğin'in Diş Hekimliği Fakültesindeki 
uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/147) 

154. — Kütahya Milletvekilli Mehmet 
Korkmaz'ın, Çankırı İH Eldivan İlçesi 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) 

155. — 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) 

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

157. — 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) 

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

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

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

161. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana Organize Sanayi Bölgesi-



nin yapım çalışmalarına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/155) 

162. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana İl] Yüreğir ilçesi Kâzım 
Karabekir Mahallesiınde sağlık ocağı yap-, 
tırılıp yaptınlmayacağına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/156) 

163. — Adana Mil'löBvekiiıi Orhan Şen-
dağ'ın, Adanıa İli Yüreğir İlçesi Yunus-
oğ'lu Köyünde sağlık ocağı yaptırılma-
masmın nedenine ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/157) 

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

165. :— Adana Mıil'lefeveCdü Orhan Şen-
dağ'ın, Silifke İlçesinde 1981 yılından 
sonra tapu paftalarında yapıldığı iddia 
©dillen değişikliklere ve imar planı düzen 
leme çalışmalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/159) 

166. .•— Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci kanal 
yayınlarının Zonguldak 11 Merkezinde iz
lenemediği iddiasına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/160) 

167. —• Samsun Milletvekili İrfan. De-
miralp'in, ilköğretim müfettişlerine ve 
müfettişlik için atama bekleyen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/161) 

168. — Samsun Milleltvekili İrfan De-
miralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emek
lilerinin de yurt dışı tedavi imkânların
dan yararlandırılmaları için çalışma yapı
lıp yapılmadığına İlişkin Çalışma ve Sos

yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/162) 

169. — İsparta Milletvekilli ibrahim 
Gürdal'ın, İsparta - Antalya Deröboğazı 
yolu için 1989 yılı bütçesinde ayrılan tah
sisata ilişkin Bayındırlık ve iskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/163) 

170. — İsparta Milletvekilli İbrahim 
Gürdal'ın, ondan fazla işçi çalıştıran iş
yerlerinden Konut Edindirme Fonu için 
toplanan para miktarına ve fondan ya
rarlananlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/164) 

171. — Tralbzon Milletvekili Mehmet 
Çakırioğlu'nun, çay üreticilerinin alacak
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/165) 

172. — Tralbzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun fındık ürünü taban fiyatı
na ve fındık üreticilerinin alacaklarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/166) 

173. — Tralbzon Milletvekilli Mehmet 
Çakıroğlu'nun, ÇAY - KUR'un elinde 
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/167) 

•174. — Tralbzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka ilçe
sinde meydana gelen heyelandan zarar 
gören vatandaşlar için yaptırılacak ko
nutlara ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/168) 

175. — Erzurum Miille/rJveMli Isimail 
Köse'nin, ispir - Kundura, Tortum - Şa
yak, Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasinler -
Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/169) 
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176. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, Karayolları 12 nci Bölge Mü
dürlüğünce 1988 yılında gerçekleştirilen 
yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

'177. — Erzurum Mlilldtvek'ili İsmail 
Köse'nin, bir kısım Amerikan vatandaşı
nın Van İlinde toprak satınalma taleple
rine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/171) 

178. — Salkarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Merkez İlçesi 
Kâzımpaşa Nahiyesindeki Göfkçeören 
bataklığına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

179. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Salkarya İli Adapazarı İlçe
sindeki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı 
Salkarya Projesine ait çalışmaların ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/173) 

180. — Kocaeli Milldtveküli Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli İlinde yapımları devam 
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağ
lık ocaklarına ait inşaatların ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/174) 

181. — Kocaeli Milletvekilli Alaetıtin 
Kurt'un, Gebze İlçesinde sigorta hasta
nesi açılmasının düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/175) 

182. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesinin telefon sorunu
na ve Gebze'de telefon müdürlüğü ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/176) 

183. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze Kapalı Spor Salonu in
şaatının ne zaman ihale edileceğine iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/177) 

184. — Kocaeli Milletvekili Alaıelttin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı bazı köyler
de yapılmakta olan sanayi ve fabrika in
şaatlarının ruhsatlarının bulunup bulun
madığına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/178) 

185. — Kocaeli Milletvekilli AlaettMn 
Kurt'un, Gebze - Muallimköy sahilinde 
yapılmakta olan liman inşaatına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179) 

186. — Kocaeli Mıi'lletvelöili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesi Şekerpınar Köyü
nün ne zaman içme suyuna kavuşturu
lacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/180) 

187. — Samsun Miİldtvek'ili Ali Eser' 
in, Vezirköprü İlçe Hastanesi ile bu il
çeye bağlı köylerdeki sağlık ocaklarının 
personel ve araç - gereç sorunlarına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/181) 

•188. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Vezirköprü İlçesi Aşağı Narlı Köyü 
Ortaokulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/182) 

189. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, yabancı dil derslerinin ortaöğretim 
kurumlarında mecburî ders olmaktan çı
karılmasının öğretmenler ve öğrenciler 
üzerindeki etkisine ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/183) 

190. — Zonguldak MilletıveMlsi Şinasi 
Altıner'in, Karabük - Safranbolu kara-
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yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/184) 

191. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu 
yapım çalışmalarının durdurulma nedeni
ne ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/185) 

192. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük İlçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/186) 

193. —• Kütahya Milleltvekiili Mehmet 
Korkmaz'ın, toplu iş sözleşmeleri netice
lenmeyen ve greve giden işyerlerine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/187) 

194. — Kütahya Millötvekiili Mehmet 
Korkmaz'ın, dış ülkelere gidecek vatan
daşlara uygulanan vize işlemlerinin ko
laylaştırılması için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/188) 

195. — HaitaJy Mlillalivekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Hükümetin, ül
kemizde komünist partisi kurulması fikri
ne katılıp katılmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/189) 

196. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, zeytinyağı taban fiyatının ne zaman 
açıklanacağına ve kestane ürününe taban 
fiyat verilmesi için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/190) 

197. — İzmir Milletvekili Fualt Kılcı' 
nın, Kiraz - Alaşehir yolunun asfalt kap
laması için 1989 yılı bütçesine ödenek ko
nulup konulmadığına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/191) 

198. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/192) 

199. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Tahtalı Barajı projesinde değişiklik 
yapılıp yapılmadığına ve Barajın ne za
man bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/193) 

200. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Çukurova Üni
versitesi Ziraat Fakültesinde yapılan 
İKARDA toplantısında meydana geldiği 
iddia edilen olaya ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/194) 

201. — Haltaiy Milletvekili Müsibaifa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kamu iktisadî 
teşebbüslerinin özelleştirilmesinin hede
finden saptırıldığı iddiasına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/195) 

202. — Afyon Milletvekili Albldüllaih 
Ulutürk'ün, yıllık enjektör tüketimine ve 
kaçak olarak ülkemize sokulduğu iddia 
edilen enjektörlere ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/196) 

203. — Afyon Milletvekili Aihdullaih 
Ulutürk'ün, Afyon Çimento Fabrikasının 
çevre kirliliğine neden olduğu iddiasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/197) 

204. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, SEKA'daki grevin nedenine ve so
nuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/198) 

205. — Kocadli MiiHe!t)vekili AlaetMn 
Kurt'un, Kocaeli İli Gebze İlçesinin öğ-
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ıretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/199) 

206. — Kooaelü Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze ilçesi adliye binasına ve 
bu İlçede ağır ceza mahkemesi kurulma
sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/200) 

207. — Kocaeli Milletvekili Ataettirı 
Kurt'un, Gebze - Çayırova'da kurulu 
Çağdaş Boya Sanayiinin işletme ruhsatı 
bulunup bulunmadığına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/201) 

208. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, şeker pancarına zam yapılıp 
yapılmayacağına ve pancar üreticilerine 
ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/206) 

209. — Aıdana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, günlük bir gazetenin 3.11.1988 ta
rihli nüshasında, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanına atfen verilen habere 
konu teşkil eden olaya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/207) 

210. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Sovyetler Birli-
ği'ne otomobil ihraç edilip edilmediğine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/208) 

211. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesine 
'bağlı Karıkkaya ve Kurman köylerimin 
içme suyu sorumuna ilişkin Tarım Orman 
ve Röyiışıleri Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/209) 

212. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Duratürk'ün, Gülbirlik'çe «1988 yılında 
gerçekleştirilen gül alımlarına ve yapılan 
ödemelere ilişkim Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/210) 

213. — İsparta Milletvekili Ertekin Du-
mtürk'ün, İsparta İli Senirkemt İlçesine 

ait kanalizasyonun, bazı köylerin tarım 
arazilerimi olumsuz yönde etkilediği iddi
asına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

214. — İsparta Milletvekilli Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç ve Şarki
karaağaç ilçelerine bağlı »bazı kasalba ve 
köylerde gölet yapıilıp yapılmayacağına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişlleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/212) 

215. — İsparta Milletvekilli Ertekin 
Durutürk'ün, Eğridir Gölünde üretilen ke
revit balıklarımda görülen hastalığım gide
rilmesi içim me gibi tedbirler alındığına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/213) 

216. — İsparta Milldtlvekili Ertekin 
Duruıtüırk'ün, Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı Fonunum geDirlerine ve harcama
larına ilişkim Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/214) 

217. _ İsparta Milletvekilli İbralbJüm 
Gürdal'ın, Atabey İlçesi Kapıcak Köyü
nün başka bir mahalle taşınmasına dair 
projenin 1988 yılında gerçekleştirilememe-
siınin medenine ilişkin Bayındırlık ve Mân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

218. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Türk Hava Yolları Genel Mü
dürlük binası inşaatına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/216) 

219. — Niğde Milleltvekili Doğan Ba-
ram'ın Niğde Merkez İlçesine bağlı Karga-
sefcmez Akarsuyu üzerinde yapılması 
planlanan Uluağaç Barajına ilişkim Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/217) 

220. — Niğde Milleıtvekili Doğan Ba-
ram'ım, Niğde İli Ulukışla İlçesinde ya
pılması düşünülen İmrabor Göletime iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanımdan söz
lü soru önergesi (6/218) 

221. — Hatay Milleövekili Mustafa ıMu-
rat Sökmenoğlu'nun, üniversitelerde gö-



rev yapan akademik personelin yapılan 
kadro düzenlemesinden yararlandırılma-
dığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/219) 

222. — Adana MiMetvekÜlıi M. Halit 
Dağh'nın, Mansurlu-Kozan karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/220) 

223. — Adana MûlldtvekiU M. Halit 
Dağh'nın, Çatalan Barajından Imamoğlu 
Ovasına su getirecek olan tünelin ne za
man ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/221) 

224. — Hatay MılleiüveMli Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, ülkemizdeki enflas
yon konusunda IMF ve Dünya Banka
sına verildiği iddia edilen teminata ve 
Dünya B'anlkasınoa tarım sektörü için 
verilen kredinin kesildiği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/222) 

225. — Afyon MiM'ötivekili Bakıi Dur-
maz'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Fonundan konut yapı kooperatifle
rine 1988 yılında verilen krediye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/223) 

226. — Afyon M'MdtJvdkili Ba!ki Dur-
maz'ın, Avrupa ülkelerinde çalışan TürK 
işçilerinin ailelerinin parçalanmasını ön
lemek için ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önerıgesi (6/224) 

227. — Afyon Mllletiveküü Baki Dur-
maz'ın, 1988 yılında tedavi masraflarını 
ödeyemedikleri için hastanelerden kaçan 
veya borç senedi vererek taburcu olan 
vatandaşların borçlarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/225) 

228. — İsparta Milletvekili Abdullah 
Aykon Doğan'ın, İstanbul ve Ankara il
leri telefon rehberlerinin ITT Bilka A. Ş. 

tarafından basılacağı iddiasına ve bu şir
ket ile yapılan anlaşmaya ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/226) 

229. — Kocaeli Milletivddli AlaeMn 
Kurt'un, İstanbul'da münteşir bir gaze
tenin 12.11.1988 tarihli nüshasında yer-
alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/227) 

230. — Bursa Milleltivekli Abdulkalddr 
Cenkçiler'in, koruma sahası olarak ilan 
edilen Fethiye ve Marmaris'te yapımla
rına daha önce izin verilen tesislerin in
şasının durdurulduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMtSYONLARDAN GELEN DİĞER 

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 Hakkırçda Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/503) (S. Sayısı : 115) (Dağıtma tari
hi : 3.11.1988) 

2. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 
Bu Kanuna Ek Maddeler İlave Edilme
sine; 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılmasına ve 10 Haziran 1949 Ta
rihli 5435 Sayılı Kanunun Yürürlükten 
Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/514) (S. 
Sayısı : 132) {Dağıtma tarihi : 28.11.1988) 
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3. — 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) 

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

5. — 6.1.1982 Tarih ve 2577 Sayılı 
idarî 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) 

6. — 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) 

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

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

9. — 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) 

10. — 2762 Sayılı Kanuna Bir Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/410) (S. 
Sayısı : 127) (Dağıtma tarihi : 23.11.1988) 

X 11. — Avrupa insan Haklarını ve 
Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesine Ek 
8 Sayılı Protokolün Onayâanımasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/450) 
(S. Sayısı : 128) (Dağıtma tarihi : 
23.11.1988) 

12. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Seçimlerle ilgili Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin XVIII 
inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi 
Hakkında Kanunun 15 inci Maddesinde 
Öngörülen Cezanın Affına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/51) (S. Sayısı : 129) (Dağıtma tarihi: 
23.11..1988) 

13. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanu
nunun 23 ündü Maddesinin Değişıtiriılm©-
si ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Mil
lî Savunma ve Adalet komıisyonları rapor
ları (2/29) (S. Sayısı : 130) (Dağıtma ta
rihi i 28.11.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri 
gösterir., 

-»• m>»<$m •<•-
(34 üncü Birleşim) 




