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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMALAR 
IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına ilişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başba
kanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) 
(S. Sayısı: 59 ve 59'a 1 inci Ek) 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Karar-
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name ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı: 58 ve 58'e 
1 inci Ek) 10 

3. — Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) 10 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına tlişkin 77 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı: 112) 10:11 

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
lerde Değişiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kül
tür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Ya
pılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Ba-**" 
yındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı : 116) 11 

6. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı: 180) 11 

7. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükhıünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) 11 

8. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik \apılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı: 322) 11:12 

9. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız 
ve Keyfî işlemleriyle Devleti Zarara Uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Ka
nununun 240 inci ve ilgili Maddelerine Uyduğu iddiasıyla Devlet Eski Bakanı 
Halil Şıvgın Hakkında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis So
ruşturması Açılmasına tlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Ra
poru (9/11) (S. Sayısı: 337) 12 

10. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına tlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı : 375) 12 

11. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan 
Tayan, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Samsun Milletvekili ihsan Saraçlar, 
Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungur
lu, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili istanbul Milletvekili Ercan 
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Karakaş, Refah Partisi Grup Başkanvekili Malatya Milletvekili Oğuzhan Asil-
türk ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Uluç 
Gürkan'ın, Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/933) (S. Sayısı: 410) 12:17 

12. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/343) (S. Sayısı : 71) 17:18 

13. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306)' (S. Sayısı : 82) 18 

14. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 
139) 18 

15. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/324) (S. Sayısı : 134) 18 

16. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğ-
Iu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki 
Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. 
Sayısı : 283) 18 

17. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Ta
yan, Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, 
Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Baş
kanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın Kamu ve özel Radyo - Tele
vizyonların Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifi ile İçel Milletvekili Iste-
mihan Talay ve 4 Arkadaşının özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzenlen
mesine İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/754, 2/745) (S. 
Sayısı : 356) 18:19 

18. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tah
sil Usulü Hakkında Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Finansman Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Ver
gisi Kanunu, 3505 Sayılı Kanun ve 2978 Sayılı Vergi ladesi Hakkında Kanunda 19:62, 
Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 64:124, 
Raporu (1/639) (S. Sayısı : 403) 126:170 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açılarak üç oturum yaptı. 

Birinci ve İkinci Oturum 
1994 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 

1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 
(1/628, 1/629; 1/584,3/1112; 1/582, 3/1113) (S. Sayıları: 393, 392, 397, 382) üzerindeki görüş
meler tamamlanarak açık oya sunuldu ve oyların ayırımı sonucunda, kabul edilerek kanunlaş
tıkları açıklandı. 

Başkan 
Hüsamettin Cindoruk 

Ali Günaydın ilhan Kaya 
Konya İzmir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

Üçüncü Oturum 
Genel Kurulun, 25 Aralık 1993 Cumartesi gününden 30 Aralık 1993 Perşembe gününe ka

dar, 30 Aralık 1993 Perşembe günü dahil, her gün 10.00 -13,00; 14.00 -19.00 ve 20.00 - 24.00 
saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesine ve bugünlerde, sunuşlar hariç, sadece kanun tasa
rı ve tekliflerinin görüşülmesine; 24.12.1993 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan, 410 sıra sayı
lı Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin, 48 saat geçmeden, 
gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 11 inci 
sırasına alınarak, görüşmelerinin, Genel Kurulun 25.12.1993 günkü Birleşiminde ve yarım ka
lan diğer işlerden önce yapılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Fi
nansman Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 3505 Sayılı Kanun ve 2978 Sa
yılı Vergi ladesi Hakkında Kanun ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/639) (S. Sayısı: 403) 
görüşmelerine devam olunarak, 10 uncu maddesine kadar kabul edildi. 

Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç, Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş'in partisine 
sataşması nedeniyle; 

Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş de, Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç'ın, kendi
sinin söylemediği sözleri söylemiş gibi göstererek sataşması nedeniyle; 

İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve Güneş Taner, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Murat Karayalçın'ın kendilerine sataşması nedeniyle; 

Birer konuşma yaptılar. 
Alınan karar gereğince, 25 Aralık 1993 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanmak üzere, 

birleşime 21.38'de son verildi. 
Kamer Genç 
Başkanvekili 

Cengiz Üretmen Abbas înceayan 
Manisa Bolu 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

25.12.1993 CUMARTESİ 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kastamonu - Araç - Mendik Köyünün 

bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) (Başkanlığa geliş tarihi: 
16.12.1993) 

2. — Ankara Milletvekili Hamdi Eriş'in, Bingöl'de şehit olan bir astsubayın cenazesinin 
Ankara'ya geç ve korumasız olarak gönderildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/967) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.12.1993) 

3. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Fırat Üniversitesine bağlı İlahiyat Fakül
tesinin ne zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/968) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 20.12.1993) 

Yazılı Soru önergeleri 

1.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş'a bağlı Andırın İl
çesinin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3813) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 13.12.1993) 

2.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinin spor tesisi ih
tiyacına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3814) (Başkanlığa geliş tarihi: 
13.12.1993) 

3. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, yurt dıştndan ithal edilen silah ve teçhizatlara 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3815) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.1993) 

4. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanının görevden 
alınmasının nedenine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3816) (Başkanlığa geliş tari
hi: 13.12.1993) 

5. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, il yakınlarından geçen doğalgaz boru hattın
dan Bilecik'in de yararlandırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3817) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 13.12.1993) 

6. — Kahramanmaraş Milletvekili Saffet Topaktaş'tn, Hakkâri - Üzümlü Jandarma Ka
rakoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3818) (Başkanlığa geliş tarihi: 
14.12.1993) 

7. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, haksız yere tayin edilen bir bayan doktorun 
davayı kazanmasına rağmen eski görevine iade edilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/3819) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.12.1993) 

8. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik İlinde kadastrosu yapılmayan yerlere 
ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3820) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.12.1993) 

9. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Olağanüstü Hal Bölgesinde can kayıpların
dan dolayı tutulan raporlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3821) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 14.12.1993) 
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10. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Olağanüstü Hal Bölgesinde görev yapan em
niyet güçlerine dağıtılan çelik yeleklere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3822) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 14.12.1993) 

11. — tçel Milletvekili Ali Er'in, Tarım Bakanının Y.P.K. üyeliğinden çıkarıldığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3823) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.1993) 

12. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, Bolu Süt Sanayiinin düşük fiyatla özelleştiril
diği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3824) (Başkanlığa geliş tarihi: 
14.12.1993) 

13. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Boğazdaki Köşkünün bulunduğu araziye ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3825) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.12.1993) 

14. — Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış'in, Başbakanlık tarafından gazetelere ve
rilen ilanlara ilişkin Başbakan <î an yazılı soru önergesi (7/3826) (Başkanlığa geliş tarihi: 
14.12.1993) 

15. —• Kahramanmaraş'Milletvekili Esat Bütün'ün, Kahramanmaraş - Elbistan - Büyük-
yapalak gölet tesisinin İhalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3827) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 14.12.1993) 

16. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Kayseri il Daimi Encümenince yapılan bilgi
sayar alımına ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3828) (Başkanlığa geliş tarihi : 
16.12.1993) 

17. — Siva: Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun, Sivas'ta bulunan bazı kuruluşların özel
leştirilecekleri ve tasfiye edilecekleri iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3829) 
(Başkanlığa, geliş tarihi :-15.12.1993) 

18. — İsi nıbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, E-5 Karayolunun İzmit - Silivri güzergâ
hının yenicic;-/ düzenlenmesine yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Bayındırlık ve 
îskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3830) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.12.1993) 

19. —- Ordu Milletvekili Bahri Kibar'ın, Türk süsleme sanatlarına ilişkin Kültür Bakanın
dan yazılı fiönı önergesi (7/3831) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.1993) 

20. — İstanbul Milletvekili Elaettin Elmas'ın, İstanbul'da hava kirliliği nedeniyle artış gös
teren haftalıklara karşı önlem alınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3832) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 16,12.1993) 

21. — İstanbul Milletvekili Elaettin Elmas'ın, İstanbul'da hava kirliliği nedeniyle artış gös
teren hastalıklara karşı önlem alınmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3833) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 16.12.1993) 

22. -— İstanbul Milletvekili Elaettin Elmas'ın, Edirne Türk - İslam Eserleri Müzesine iliş
kin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/3834) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.12.1993) 

23. — İstanbul Milletvekili Elaettin Elmas'ın, Terkos Gölü'nün, korunmasına ilişkin Or
man Bakanından yazılı soru önergesi (7/3835) (Başkanlığa geliş tarihi ; 16.12.1993) 

24. — İstanbul Milletvekili Elaettin Elmas'ın, Bosna - Hersek'teTürk - İslam Kültür Eser
lerinin yağmalanmasına karşı ne gibi girişimlerde bulunulduğuna ilişkin Kültür Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/3836) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.12.1993) 
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25. — İstanbul Milletvekili Elaettin Elmas'ın, büyük kentlerimizde ruhsatsız inşaat yapıl
dığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3837) (Başkanlığa geliş tarihi: 
16.12.1993) 

26. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Suriye ile yapıldığı iddia edilen bir an
laşmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3838) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.1993) 

27. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, özelleştirme kapsamına alman KÜ-
MAŞ'ta işçi çıkarıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3839) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 16.12.1993) 

28. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, bir Özel televizyonda yaptıkları program 
nedeniyle tutuklanan yayıncılara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3840) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 17.12.1993) 

29. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, özgür Gündem Gazetesi bürolarına bas
kın yapılarak çalışanlarının gözaltına alındığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/3841) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.1993) 

30. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün, "Ekonomik Terör" adı altında basına veri
len ilanların maliyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3842) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 17.12.1993) 

31. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon İlinin sağlık ocağı ihtiyacına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3843) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.12.1993) 

32. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon - Başmakçı Devlet Hastanesi 
inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3844) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17.12.1993) 

33. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon - Bayat Devlet Hastanesinin Acil 
Yardım Hastanesine dönüştürülmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Sağlık Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/3845) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.12.1993) 

34. — Sürt Milletvekili Naif Güneş'in, özel bir televizyon kanalında yaptıkları program 
nedeniyle tutuklanan yayıncılara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3846) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 17.12.1993) 

35. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Körfez Savaşı nedeniyle Türkiye'nin uğradığı 
ekonomik kayıplara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3847) (Başkanlığa geliş tari
hi : 20.12.1993) 

36. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bazı baraj ve pompaj projelerine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3848) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.12.1993) 

37. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan TKİ sahalarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3849) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.12.1993) 

38. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bazı yol ve yol inşaatlarına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3850) (Başkanlığa geliş tarihi: 
20.12.1993) 
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39. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Devlet borçları konusunda basına verilen 
ilanlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3851) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.1993) 

40."— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, TÜBİTAK tarafından araştırma desteği ve
rilen kişi ve kuruluşlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3852) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 20.12.1993) 

41. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, sıfır faizli besi kredisi uygulamasına ilişkin 
Tarım Bakanından yazılı soru önergesi (7/3853) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.1993) 

42.— Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ev kadınlarına ve gençlere verilen iş edinme 
kredisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3854) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.1993) 

43. — Mardin Milletvekili Ali Yiğit'in, Şırnak - Silopi - Damlıca Köyünden bazı masum 
kişilerin güvenlik güçlerince öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/3855) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.1993) 

44. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Hayalî ihracatla ilgili Meclis Araştır
ması Komisyonunun hazırladığı rapora ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından ya
zılı soru önergesi (7/3856) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.1993) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.09 
BAŞKAN : Başkanvcldli Kamer Genç 

KÂTİP ÜYELER : Cengiz Üretmen (Manisa), Abbas İnccayan (Bolu) 

o — 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 55 inci Birleşimini açıyorum. 

•III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salon
da bulunduklarını, yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı yoktur, birleşime yarım saat ara ve

riyorum. 
Kapanma Saati : 10.23 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.50 
BAŞKAN : Başkanvcldli Kamer Genç 

KÂTİP ÜYELER : Cengiz Üretmen (Manisa), Abbas İnceayan (Bolu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 55.inci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Birinci oturumda yoklama yapılmış; fakat toplantı yetersayısı bulunamadığı 
için Birleşime yarım saat ara vermiştik. Şimdi, tekrar yoklama yapılacaktır; sayın milletvekil
lerinin salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Konya Milletvekili Ömer Şeker'e kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Alınan karar gereğince, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen 

Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 
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IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

/. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 
Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hiz
metlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayı
sı : 59 ve 59'a 1 inci Ek) 

BAŞKAN — 1 inci sıradaki, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayıİı Kanun Hük
münde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları
nın müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına tlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e I inci Ek) . 

BAŞKAN — 2 nci sıradaki, Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında-437 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddele
rinde Değişiklik Yapılmasına tlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

3. —- Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl
masına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı: 111) 

BAŞKAN — 3 üncü sıradaki, Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. . 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına tlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı: 112) 
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BAŞKAN — 4 üncü sıradaki, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Tlırizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 
1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı: 116) 

BAŞKAN — 5 inci sıradaki, Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporlarının müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

6. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Ada
let ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) 

BAŞKAN — 6 ncı sıradaki, ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının müzakeresine baş
lıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

7. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ve Tarım, Orman vcKöyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/199) (S. Sayısı : 193) 

BAŞKAN — 7 nci sıradaki, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

8. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Arsa Ofisi 
Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Tlırizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayı
sı : 322) 
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BAŞKAN — 8 inci sıradaki, Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporla
rının görüşmesine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

9. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpmarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve keyfî işlem
leriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Mad
delerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hakkında Anayasanın 100 üncü 
Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruştur
ması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 

BAŞKAN — 9 uncu sıradaki, Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşı
nın, Haksız ve Keyfî İşlemleriyle Devleti Zarara Uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanu
nunun 240 inci ve ilgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanın Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin öner
gesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporunun müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

10. —• Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesin
de Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Ko
misyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı : 375) 

BAŞKAN — Gündemin 10 uncu sırasındaki, Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu Raporunun müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

11 — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Sakarya 
Milletvekili Nevzat Ercan, Samsun Milletvekili İfısan Saraçlar, Anavatan Partisi Grup Baş-
kanvekili Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Baş
kanvekili İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş, Refah Partisi Grup Başkanvekili Malatya Mil
letvekili Oğuzhan Asiltürk ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletveki
li Uluç Gürkan'm, Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/933) (S. Sayısı: 410) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 11 inci sırasındaki, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa 
Milletvekili Turhan Tayan, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Samsun Milletvekili İhsan Sa
raçlar, Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu, Sos
yaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş, Refah Parti
si Grup Başkanvekili Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup 

(1) 410 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Başkanvekili Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın, Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporunun müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunuyorum : Raporun okunma

sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunmaması kabul edilmiştir. 
Teklifin tümü üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Mehmet Keçeciler, buyurun 

efendim. 
Sayın Keçeciler, süreniz 20 dakika. 

ANAP GRUBU ADINA MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; görüştüğümüz kanun teklifi, 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 40 inci madde
sinin dördüncü fıkrasını değiştiren bir tekliftir. Kanunun 40 inci maddesinde, şöyle bir hüküm 
vardı: "Mahallî teşkilatın yönetim kurulu başkan ve üyeleri görev yaptıkları yerden aday ada
yı olmak istedikleri takdirde, önseçimden doksan gün önce bu görevlerinden çekilmek zorun
dadırlar". Şimdi getirilen teklif bunu değiştirmektedir. Bu değişiklikle, tatbikattaki bir aksak
lık, bir sıkıntı giderilmiş olacaktır. Zira, tatbikatta, teşkilat mensuplarının partilerinden bele
diye meclisine, il genel meclisine, belediye başkanlığına veya milletvekilliğine aday olmaları için, 
siyasî parti önseçim yaptığı takdirde, önseçimden doksan gün evvel istifa etmek mecburiyeti 
getirilmişti. Aslında, bu Siyasî Partiler Kanunu, hepinizin bildiği gibi, bir ara rejim dönemin
de hazırlanmış bir kanundu ve burada hazırlanırken, bir ölçüde siyasî partilere ve siyasî parti 
mensuplarına bir itimatsızlık, bir güvensizlik anlayışı hâkimdi. Şimdi, bu anlayış ortadan kal
dırılmakta ve madde değiştirilerek, siyasî partilerin tüzüklerine bırakılmaktadır. "Eğer bir si
yasî parti, isterse, adaylık için kendi teşkilat mensuplarına doksan gün evvel veya altı ay evvel, 
sekiz ay evvel, bir yıl evvel istifa etme mecburiyeti getirebilir veya hiç istifa etmesine gerek yoktur" 
diyebilir. "Bunu, siyasî partiler kendi tüzüklerinde serbestçe, kendi iradeleriyle, kendi organla
rıyla belirlesinler" hükmü getirilmektedir. Bizim Anavatan Partisi olarak bu teklifin altında 
imzamız vardır ve teklifi desteklemekteyiz, müspet de oy vereceğiz. Ancak, bu vesileyle, bir 
iki noktaya temas etmek istiyorum. 

Aslında, bu fıkranın kanunda yer alış sebebi, daha önce kanunda mevcut olan ve 1988 
yılında bizim değiştirdiğimiz bazı hükümler sebebiyleydi. Çünkü, daha önce, önseçim listeleri 
siyasî partilerin teşkilat mensupları tarafından hazırlanır ve mahallî seçim kuruluna tastik etti
rilirdi. Adayların istifa etme mecburiyeti buradan kaynaklanmaktaydı. Çünkü, teşkilat men
supları, aynı zamanda seçim kuruluna üye olabilecekleri ve önseçim listelerini kendileri hazır
layacakları için, önseçimin bir adalet içerisinde geçmesi, önseçime katılan bütün rakipler ara
sında bir eşitlik sağlanması düşünülerek böyle bir yasak getirilmiş idi. Ancak, daha sonra, 1988'de 
yapılan değişikliklerle, önseçimin, Cumhuriyet Başsavcılığındaki listeler üzerinden yapılacağı 
esası getirildiğinden, zaten önseçim listeleri üzerinde teşkilat mensuplarının herhangi bir şekil
de müdahale etme imkânı, hakkı ortadan kaldırıldı. Mademki, önseçim listelerine müdahale 
edemiyor teşkilat mensupları, o halde adaylıklarını niçin engelleyelim, niçin onlar, aday ol
dukları takdirde, istifa etmek mecburiyetinde kalsınlar? Bu, getirilen teklifle kaldırılmaktadır. 

Böylece, siyaset yapmak, siyasete girmek, siyasî faaliyette bulunmak ve bu faaliyeti teşki
lat mensubu olarak yapmak; il, ilçe başkanı, yönetim kurulu üyesi olarak yapmak, bir Ölçüde 
teşvik edilmekte, kolaylaştırılmaktadır, onların üzerindeki bir mecburiyet ortadan kaldırılmak
tadır. Tatbikatta da çok büyük sıkıntılar, problemler, arızalar çıkmaktaydı. Zira, teşkilat mensubu 
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istifa edince, onun yerine bir başka yenisini getirmek, hele seçim arefesinde yenisini bulmak, 
siyasî partilerin genel merkezleri açısından ciddî problemler doğurmaktaydı. Bütün bu arıza
lar ortadan kaldırılmakta ve bu işin sorumluluğu tamamen siyasî partilere bırakılmaktadır ge
tirilen teklifle. 

Siyasî partiler, Anayasamıza göre, demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Elbette 
ki, bir insan bir siyasî partiye giriyorsa, o siyasî partinin teşkilatlarında görev alıyorsa, yöne
tim kurulu üyesi oluyorsa veya başkanı oluyorsa, aday olmak içindir; belli bir yere seçilmek 
içindir, ülkenin idaresinde söz sahibi olmak içindir, seçimlere katılmak içindir. Bu insana istifa 
mecburiyeti getirmek suretiyle, görevinden çekilme zorunluluğu getirmek suretiyle, bir ölçüde 
zımnen ceza verilmektedir. Yani "Sen siyasî partinin il başkanısın, sen bir çekil, eğer aday ola
caksan kenarda dur, bu görevinden ayrıl, oraya bir başkası gelsin, ondan sonra aday ol" denil
mektedir mevcut kanunda. Getirilen teklif ise, bu mecburiyeti ortadan kaldırmaktadır ve doğ
rudur, isabetlidir, kaldırılması lazımdır. Çünkü, bir insan siyasî partiye niçin girer?.. Elbette 
ki aday olmak için girer; elbette ki memleketin idaresinde söz sahibi olmak için girer. Dolayı
sıyla, bu insanın, bir nevi, görevinden ayrılmadıkça aday olamazsın diye önünü kesmek, siyasî 
faaliyeti kısıtlamak manasına gelir. Siyasî faaliyet seçme ve seçilme ise, bir haktır; bu hakkın 
önüne böyle engeller konulması doğru bir davranış değildir. 

Biz bu teklife bu manada katılıyoruz. Ancak, şunu da hemen ifade etmek istiyoruz : Böy
le bir yetkiyi siyasî parti organlarına, yasama organı olarak, Yüce Meclis olarak verirsek, yani 
bu teklif kanunlaşırsa, siyasî partilerin merkez organları bir sorumluluk altına gireceklerdir 
ve adaylarını adil bir şekilde, tarafsız bir şekilde ve belli bir rekabet ortamı meydana getirecek 
tarzda yarıştırarak tespit etme sorumluluğu, siyasî partilerin genel merkezlerinin olacaktır. 

Bu serbestiyi, eğer siyasî parti genel merkezleri ve genel başkanları suiistimal ederler de, 
kendi yetkilerini azamileştirmek ve kendi hükümlerini daha da geçerli kılmak istikametinde 
kullanırlarsa, o zaman siyasî parti olayı büyük ölçüde zarara uğrayabilir. 

Değerli milletvekilleri, özet olarak şunu ifade edelim : Bu Siyasî Partiler Kanununu tüm
den ele alıp, baştan aşağıya yeniden gözden geçirmenin, bu Mecliste grubu bulunan siyasî par
tilerin ve bu Meclisin bu yasama yılında yapması icap eden, kaçınamayacağı görevlerden birisi 
olduğu kanaatini şahsen taşıyorum. Çünkü, bir fıkrasında, bir maddesinde yaptığımız deği
şikliklerle, bu kanunun tamamını arzu ettiğimiz istikamete getirme noktasında olamayız. Bun
lar bir anlayış meselesidir, bir anlayışın hâkim olduğu dönemlerde çıkarılmış kanunlara o an
layış yansımaktadır. 

Bir zamanlar, Türkiye'de, siyasetçi, bir ölçüde itimada şayan olmayan kişi, siyasî partiler 
de, ellerinde tuttukları yetkileri suiistimal eden, kötüye kullanan, kendi lehlerinde bu yetkileri 
kullanarak kendi hükümlerini artıran kişiler olarak görülürdü ve bu kanun da öyle bir dönem
de çıkarıldı. Bir ölçüde, siyasetin cezalandırıldığı dönemde çıkarılmış bir kanundur; onun izle
ri vardır. Aşağı yukarı 10 yıldan beri, her seçim arifesinde bu kanunun belli maddeleri bu Mec
liste değiştirilir, düzeltilmeye çalışılır; ama böyle fıkralar ve maddeler değiştirmek şeklinde de
ğil de, kanunun tümünü yeniden bugünkü konseptlere, anlayışlara uygun olarak ele alıp değiş
tirmek, daha akılcı, daha doğru olacaktır. 

Bu duygu ve düşüncelerle, teklife katıldığımızı, teklife müspet oy vereceğimizi ifade eder, 
hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Keçeciler. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Sayın Başkan, ben söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ayhan. 
Efendim, söz istemediniz, kusura bakmayın. Ben "Söz isteyen var mı?" diye sordum. 
Buyurun. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Teşekkür ederim de, siz, "Başka söz isteyen var mı?"diye 

sorduğunuz anda, hemen "yok" diye cevapladınız, fırsat vermediniz. 
BAŞKAN — Buyurun. 
Şahsınız adına mı, Grup adına mı konuşacaksınız? 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Grup adına. 
BAŞKAN — Buyurun. 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üye

ler; 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 40 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yapılmak 
istenen bir değişiklik teklifiyle karşı karşıyayız. 

Muhterem arkadaşlar, bir ülkede kanunlar her gün değişiyorsa, o ülkede kanunlara karşı 
ünsiyet de, güven de kaybolur. Maalesef, 1980 sonrasında, bilhassa Anavatan hükümetleri za
manında her seçimde, seçim arasında, malî mevzuatla, hukukî mevzuatla ve özellikle de seçim 
kanunuyla ilgili kanun değişiklikleriyle karşılaştık. O zaman, rahmetli özal ve ekibi, seçimler 
kendisine nasıl fayda sağlayacaksa, o istikamette kesti, biçti, kanunu çıkardı ve her seçimde 
de yeni kanunlarla girdik. 1991'e kadar seçim kanunu on onbeş defa değişti. 

1991 seçimlerinde gördüğümüz netice nedir? Bir parti 30 bin oyla, bir parti 350 veya 400 
bin oyla bir milletvekili çıkardı; yani burada birtakım haksızlıklar var. Aynı haksızlıklar ma
hallî seçimlerde de var; birtakım kontenjanlar, mahallî seçimlere de getirildi, konuldu. Eğer 
bu Seçim Kanununda bir değişiklik yapılacaksa, önce adaleti sağlayan bir değişiklik yapalım. 
Şimdi, burada hangi partinin ne sıkıntısı var, bilmiyoruz. Mahallî teşkilat yöneticileri, seçime 
girerken, istifa etmesinler... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Onu da yapacağız... 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Ama, böyle bölüm pörçük getirmeyin lütfen. Bunu bir 

bütün halinde getirin de, bütününü kavrayalım; nereye gitmek istiyorsunuz... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Süre dolayısıyla mecburduk... 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Nereye gitmek istiyorsunuz görelim, biz de bütününün ne

resine katılıp katılamayacağımızı arz ederiz size. 
Şimdi burada, hangi partinin ne sıkıntısı varsa, bilmiyoruz. Mahallî yöneticiler önseçim

den önce istifa etmesinler... Arkadaşların getirdiği teklifte, "Belediye başkanlığı ve milletvekil
liği aday adayı olmak istedikleri takdirde" şartı vardı, istifa şartı vardı; Anayasa Komisyonun
da bu da kaldırılmış; yani hiçbir seçim vesilesiyle, mahallî teşkilat yöneticileri istifa etmeyecek
ler. Ne olacak?.. Tabiî, bunlar il başkanı, ilçe başkanı veya yönetim kurulu üyesi; o zaman, 
bir kere, önseçimde adalet olmayacak, tarafsızlık olmayacak, bu defa, hem genel merkeze hem 
teşkilata baskı yapacaklar. Ellerinde birtakım imkânlar var; hele iktidar partisiyse, o ildeki bir
takım kamu kuruluşlarına, "Haydi bakalım, benim delegelerimden falanın, falanın adamları
nı geçici işçi olarak al, üç ay çalıştır, üç ay sonra, seçimden sonra at, mühim değil; ama ben 
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önseçimi kazanayım" diye baskı yapacaklar. Bunlar hep Türkiye'de oluyor. Niye?.. Biz Türki
ye'de yaşamıyor muyuz; yani aydan mı geldik buraya? 

Şunu ifade edeyim : Türkiye'de sosyal faaliyetlerde, derneklerde, meslek odalarında, par
tilerde hukuk çalışmıyor. Cunta olarak idareyi ele geçiren ekip, bir ihtilala kadar, sonuna ka
dar devam ediyor; hukuk çalışmıyor. Bir derneğin yönetimini hasbelkader eline geçirmişse, di
ğerlerini atar, İçendi adamlarını doldudur, bir daha ömür boyu dernek başkanıdır. Bilmiyor 
muyuz bu olayları yani?.. Onun için, burada hukukî sınırlamalar akıllıca olmuştur, geçmişte 
kim koymuşsa. Yani bizim, demokratik mekanizmaları dürüst işletecek mevzuatı koymamız 
lazım. Siz şimdi bunu da kaldırıyorsunuz, genel merkezin emrine veriyorsunuz. Genel merkez; 
il başkanı, ilçe başkanı bir zincir, kapalı bir devre, bir partiiçi diktatörya; yenilenemez, gelişe
mez. Bakınız, Batılı toplumun kalkınma ve gelişmesinin sebebi bu. Her vasatta, her çevrede 
Batılı insan, fikrini hür olarak söyler, derneğinde, meslek odasında, siyasî partisinde ve o hür 
iradelerin birleşmesiyle netice karar alınır ve toplum kendini yeniler ve geliştirir. Şarkın ise, 
yıllardan beri istibdat altında yaşaması, diktatörlük altında yaşaması, maalesef bu kültürü Tür
kiye'ye getirmemiştir. Şimdi bu kültürü Türkiye'ye getirecek olan birtakım hukukî düzenleme
leri de siz önlerseniz, genel merkeze terk ederseniz, bu, fevkalade yanlıştır. 

Kanunlar, uzun yıllar uygulanarak kültür haline gelir, örf haline gelir, alışkanlık haline 
gelir ve o toplumda kalıcı değerler haline gelir; ama, siz, keyfiniz geldiği zaman, altı ayda, se
nede bir, sık sık kanunları değiştirirseniz, o kanunu da birtakım ustalar istediği gibi kullanır; 
ama, halkın da iradesinin partisi içinde, derneği için de, meslek odası için de hür olarak yöne
time yansımasını tıkarsınız. Tıkadığınız zaman da, oralarda yolsuzluklar olur, odalarda, o ku
ruluşların hedeflerine uygun olmayan icraatlar olur ve o kuruluşlar toplumun gelişmesi ve kal
kınmasına hizmet etmezler. Burada yanlış yapıyoruz. Ben, bunun bu şekilde geçmesine karşı 
olduğumu arz etmek isterim. 

Hepinize hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Yalnız, bu teklifte Grup Başkanvekilinizin de imzası var; siz, grup adına, aleyhte ko

nuştunuz... 
ABDÜLLATlF ŞENER (Sivas) — Tezkereyi grup adına değil, şahsı adına imzalamıştım. 
BAŞKAN — Hayır, yani Grup Başkanvekili olarak... 
Yani, bunu hatırlatmak bakımından söyledim. 
Sayın milletvekilleri, teklifin tümü üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad

delere geçilmesi kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 22.4.1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 40 inci maddesi
nin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Mahallî teşkilatın yönetim kurulu başkan ve üyelerinden, görev yaptıkları yerden aday adayı 
olmak isteyenlerin görevlerinden istifa etmelerine ilişkin usul ve esaslar siyasî partilerin tüzük
lerinde belirlenir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — 22.4.1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununa aşağıdaki geçici 
17 nci madde eklenmiştir. 

GEÇtCt MADDE 17. — Siyasî partiler tüzüklerinde gerekli değişiklikleri yapıncaya ka
dar merkez karar organları istifaya ilişkin usul ve esasları tespite yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, bir düzeltme yapmama izin verir misiniz? 
"Siyasî partiler tüzüklerinde bu maddeyle ilgili" demek lazım. 

BAŞKAN — Başka yetkileri olmaz herhalde zaten. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Bu, değişiklikle ilgili düzeltme. 
BAŞKAN — Sayın Aşık, zaten, "Siyasî partiler tüzüklerinde gerekli değişiklikler yapılın

caya kadar merkez karar organları istifaya ilişkin..." İstifa da nedir?.. Demin okuduğumuz mad
dedeki istifa; başka bir istifa söz konusu değil. 

Komisyon bu düzeltmeye katılıyor mu?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Arzınıza aynen katı
lıyoruz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 2 nci 
madde kabul edilmiştir. 

Maddede düzeltme yapmadık; ama, Sayın Aşık'ın dediği anlamdaki değişiklik olacak; başka 
bir değişiklik yapmaya yetkili değil merkez karar organları. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 4 üncü madde ka

bul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun 

Teklifinin tümü üzerinde yapılan müzakereler bitmiştir. 
Oyun rengini belirtmek üzere söz isteyen?.. Yok. 
Tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi Yüce Kurulu

nuzca kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 

12, — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayısı : 71) 
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BAŞKAN — Gündemimizde yarım kalan işlerle ilgili konulara devam ediyoruz. 
Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkın

da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun müzakeresine başlıyoruz. 
Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

13. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve içişleri ve Plan 
ve Bütçe Komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) 

BAŞKAN — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

14.— İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Ana
yasa ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) 

BAŞKAN — İnsan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

15. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) (S. Sayısı : 134) 

BAŞKAN — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporunun müzakeresine 
başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

16. — Doğu A nadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum 
Milletvekili ismail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) 

BAŞKAN — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görev
leri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve 
Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporunun müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

17. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Anavatan 
i Partisi Grup Başkanveki ileri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Kütahya Milletvekili Mustafa 

Kalemli ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gür-
kan'm Kamu ve özel Radyo - Televizyonların Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifi ile 
İçel Milletvekili Istemihan Talay ve 4 Arkadaşının özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Dü
zenlenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/754,2/745) (S. Sayısı: 356) 
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BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Ana
vatan Partisi Grup Başkanvekilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Kütahya Milletvekili Mus
tafa Kalemli ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili tçel Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan'ın Kamu ve özel Radyo-Televizyonların Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifi 
ile tçel Milletvekili tstemihan Talay ve 4 Arkadaşının Özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının 
Düzenlenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporunun görüşmelerine baş
lıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

18, — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 1318 Sa
yılı Finansman Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 3505 Sayılı Kanun ve 2978 
Sayılı Vergi İadesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/639) (S. Sayısı : 403) (1) 

BAŞKAN — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 1318 
Sayılı Finansman Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 3505 Sayılı Kanun ve 
2978 Sayılı Vergi ladesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporları üzerindeki müzakerelere başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Sayın milletvekilleri, geçen birleşimde, 9 uncu madde, bir değişiklik önergesinin kabulü 

doğrultusunda açık oylamaya sunulmuş ve bu doğrultuda kabul edilmişti. 
Şimdi 10 uncu maddeyi okutuyorum : 

MADDE 10. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinin 
birinci fıkrasını 1-9 numaralı bentlerinde yer alan yıllık alış, satış ve hâsılat hadlerinin 31.İ2.1993 
tarihi itibariyle uygulanan tutarları 1 kat artırılmış ve maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

"Yıllık alış, satış ve hâsılat hadleri; sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler 
için geçerli olan asgarî ücret tutarının takvim yılı içinde artırılması halinde bu ücretteki artış 
oranında, asgarî ücretin artırılmadığı yıllarda ise Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belir
lenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle tespit edilir. Bu surette tespit edilen yıl
lık alış, satış ve hâsılat tutarları, ertesi takvim yılında uygulanır. Şu kadar ki, götürü safi ka
zanç tutarlarının tespitine ilişkin 46 ncı maddede yazılı oranların Bakanlar Kurulunca artırıl
ması halinde, safi kazanç tutarları artırılan mükellefler için bu maddede yazılı yıllık alış, satış 
ve hâsılat tutarlarını da bir katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
ANAP Grubu adına, Sayın Selçuk Maruflu; buyurun efendim. 
Sayın Maruflu, süreniz 10 dakika. 

(1) 403 S. Sayılı Basmayazı 17.12.1993 Tarihli 47 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; 403 sıra sayılı Vergi Yasasının 10 uncu maddesi üzerinde görüşüyoruz; ancak, bu 
maddeye geçmeden önce bir hususu açıklamak istiyorum. Tabiatıyla, Türkiye Cumhuriyetinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi olmadığı takdirde, ne vergi yasaları görüşülür, ne de diğer yasa
lar görüşülür. Onun için, Parlamentonun itibarını hep beraber korumak mecburiyetindeyiz. 

Şimdi bakın, beni çok üzen bir konuya değineceğim, ondan sonra maddeye geçeceğim. 
Burada, dün bir milletvekilimizin gazeteye manşet olan haberi beni fevkalade üzmüştür. "Mil
letvekilleri haram para yiyorlar" şeklinde bir ifade; DYP Milletvekili Sayın Özbek'e ait. 

Değerli arkadaşlar, burada 1 Kasımdan beri, Plan ve Bütçe Komisyonunda başlayan mü
zakerelerden beri -en azından 40 arkadaşımız- sabahlara kadar ve bugüne kadar yoğun mesai 
yaptık ve dün de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda başlayan müzakereleri tam 
bir ciddiyetle tamamlayarak, 1994 yılı bütçesini onayladık. 

Şimdi, hal böyleyken ve gazeteler "Milletvekillerinin aleyhinde bir şey olsa da yazsak" 
diye sıra beklerken, bu şekilde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin itibarım rencide eden şekilde 
beyanatları tasvip etmediğimi ve sizlerin de tasvip etmediğini söylemek isterim ve en azından 
bunun, burada bulunan arkadaşlarımıza haksızlık olduğu kanaatindeyim. (Alkışlar) Benim gibi 
daha birçok arkadaşımın, milletvekilliği görevini, tam anlamıyla yaptığı inancındayım. Bu ba
kımdan, bu tip şeylere imkân vermememiz lazımdır. Milletvekilleri, aldığı parayı, haram şek
linde değil, hakikaten hak etmek şeklinde çalışmaktadırlar. 

Değerli arkadaşlar, 10 uncu madde, bir ölçüde teknik bir madde; daha evvel görüştüğü
müz 9 uncu maddeyle ilişkili ve 48 inci maddenin 1 ve 9 numaralı bentlerinde değişiklik yapı
yor. Bu bendler, götürü usule tabi olmanın özel şartlarını düzenleyen bentlerdir. Bunlar alım 
satım işleriyle, imar, inşaat, tamir ve küçük sanat işlerinde bir takvim yılı içinde satın alınan 
ve ithal edilen emtianın, iptidaî maddenin ve malzemenin mubayaa bedellerini tespit etmektedir. 

Diğer bir bent, bir takvim yılı içinde satılan ve ihraç edilen emtianın, iptidaî maddenin 
ve malzemenin satış bedelleri tespit edilmektedir. İptidai madde ve malzeme, müşteriye, işçilik 
kendisine ait olarak yapılan imalat, tamirat, basım, inşaat ve küçük sanat işlerinde yıllık gayri 
safi hâsıla tutarları tespit etmektedir. 

1 ve 3 numaralı bendlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde bir takvim yılı içinde 
alınan ücret ve hâsılatın mubayaa bedelleri tespit edilmektedir ve otel, sinema, plaj, dansing 
ve emsali eğlence ve istirahat yerleri işletenlere, bu hizmetler karşılığında verilen yıllık gayri 
safi hâsılat tutarlarının hadleri tespit edilmektedir. Sahibi veya işletici sıfatıyla l'den fazla mo
torlu kara taşıt vasıtası, 5'ten fazla hayvan arabası ve su üzerinde hareket eden belli bir tonila
todan fazla makineli ve makinesiz nakil vasıtası işletmenin hadleri tespit edilmektedir. 

Bu getirilen yasa maddesiyle şöyle denilmektedir: "1-9 numaralı bendlerinde yer alan yıl
lık alış, satış ve hâsılat hadlerinin 31.12.1993 tarihi itibariyle uygulanan tutarları 1 kat artırıl
mış ve maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir." Esasen ek fıkrada, orijinal 
metinde "Sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için geçerli olan asgarî ücret tu
tarının takvim yılı içinde artırılması halinde yıllık alış, satış ve hâsılat hadleri, bu ücretteki ar
tış oranında artırılmak suretiyle uygulanır, Bu suretle tespit edilen yıllık alış, satış ve hâsılat 
hadlerinin takvim yılı sonunda aşmayan ve götürü usule tabi olmanın diğer şartlarını taşıyan 
mükellefin bu usulle değerlendirilmesine devam olunur" denmektedir. 
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Şimdi, burada Maliye Bakanlığımız, belki bir noktada, haklı olarak Türkiye'de götürü 
usul vergiden mümkün mertebe kurtulmanın şartlarını getirmektedir. Bu, prensip itibariyle doğ
rudur; ama, dün 9 uncu maddeyi görüştüğümüz gibi, Türkiye'nin sosyal şartlarını da dikkat 
nazarına almak gerekir. Çünkü, bu götürü usulde vergiye tabi olan kimseleri, işportacılar, sey
yar satış yapanları ve küçük esnaf; yani zar zor geçinen küçük esnafı genelde kapsamaktadır. 
Bunların sayılarının da 1 milyonun üzerinde olduğu bilinmektedir* Az bir kitle değildir. Bak
makla yükümlü oldukları kişileri de katarsak, 6-7 milyonluk bir nüfus grubunu kapsayabil-
mektedir. O bakımdan, sadece malî tedbirler yerine, bunların da sosyal çıkarlarını veya gele
ceklerini düşünecek olan bazı tedbirleri getirmek yerindedir. O bakımdan, götürü usulden gerçek 
usule geçerken, bu düzenlemeleri yaparken de, mevcut durumu ihmal etmemek gerekir. 

Bu maddenin bu şekilde gelmesi, genelde olumlu bulunmaktadır. 
Bu düşüncelerle, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 
Milletvekillerinin itibarının sarsılması konusunda, basında yer alan haberlerin yalanlığı 

konusundaki beyanınıza katılıyorum. 
Geçen gün, ben, bu kürsüde, hiçbir milletvekilime hiçbir surette adap dışı bir hitabım ol

madığı halde, bir iki tane basın kurumumuzda bana atfen bir haber yayınlandı. Ben, kendile
rine telefon ettim, "Benim ağzımdan böyle bir laf çıkmadı, buyurun tutanakları inceleyin" 
dedim; ama, maalesef o basın kurumları, kendileri hem yalan haber yazdılar, hem de tekzip 
etmediler. Artık, biz onları vicdanlarına bırakıyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili olarak, sayın milletvekillerinin büyük bir gay
ret içinde çalıştıklarını görüyorum. Kaldı ki sayın milletvekilleri, hiçbir parlamentoda millet
vekilleri, okul talebeleri gibi, daha oturumun başından sonuna kadar olayı takip etmez. Oyla
ma sırasında, daima Türkiye Büyük Millet Meclisinde en azından 114 oyla bir husus kabul ve
ya reddediliyor, basın bunu örtbas ediyor. Nitekim, ben, bütçe görüşmeleri sırasında "Basın, 
oylama sırasında fotoğraf alsın" dedim. Onu da benim, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulunda fotoğraf çekmeyi yasakladığım" şeklinde yayınladılar. Kendilerine tekzip gönder
dim, maalesef yer almadı; ama Türkiye'nin basın gerçeği de bu. Ne yapalım, buna da taham
mül edeceğiz. (Alkışlar) 

OSMAN NURİ ÖZBEK (Konya) — Müsaade ederseniz, bu konuda konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim; sataşma nedeniyle; isminiz zikredildi. Size 5 dakika süre 

veriyorum. 
OSMAN NURİ ÖZBEK (Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kuliste oturur

ken, eskiden kendisini tanıdığım; fakat, hangi gazetede olduğunu bilmediğim bir muhabir ya
nıma geldi; konuşuyorduk... Dikkat buyurursanız, bu haberin başlığı başkadır, içeriği başkadır. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Hep öyle yazıyorlar zaten. 
OSMAN NURİ ÖZBEK (Devamla) — Bu, gazetecilik; kendilerine göre o anlayış içindeler. 
Milletvekillerinin, haram yediği mevzuunda bir tabir kullanmadım, mümkün değil. O va

kit, ben de haram yiyorum demektir. Hiç birimiz birbirimizden farklı değiliz. 
Bu haberi, gazetenin beşinci sayfasında flaş haber olarak başlık atmışlar ve yazının içeri

ğine dikkat ederseniz, Meclis fazla verimli çalışmıyor, hepimiz bundan şikâyetçi değil miyiz?.. 
Ekseriyet olmuyor, devamlı yoklamalar yapılıyor, günler geçiyor, Meclisin gündeminde görüşül-

— 21 — 



T.B.M.M. B : 55 25 . 12 . 1993 0 : 2 

mesi gereken 148 tane kanun tasarı ve teklifleri bekliyor. Millet bizi buraya görev yapalım diye 
gönderdi. Evet, komisyonlar çalışıyor, ben de komisyonda çalışıyorum. Komisyon çalışmaları
nı da inkâr etmiyorum; ama, Meclisin daha verimli çalışmalar yapabilmesi için, Meclis çalış
malarına biraz daha dikkat çekilmesi görüşünü ifade ettim. Bu bakımdan, haram meselesi üze
rinde böyle bir şey düşünmedim, böyle bir ifadem de olmadı. 

Takdirlerinize sunuyor, saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) — Tekzip edin... 
OSMAN NURİ ÖZBEK (Devamla) — Tekzibe gerek yok, çünkü başlık başka, o lafı da 

ben söylemiş değilim. Haberin içeriğini lütfen tetkik buyurun. 
Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özbek. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Cevat Ayhan; buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
Sayın Ayhan, konuşma süreniz 10 dakika. 

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üye
ler; görüşülmekte olan 403 Sıra Sayılı Vergi Kanunu Tasarısının 10 uncu maddesi üzerinde Re
fah Partisi Grubu adına görüşlerimizi arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, 10 uncu madde ile Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesi tadil edil
mektedir. Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesi, götürü usule tabi olmanın özel şartlarını 
düzenlemektedir. Götürü usulle vergi ödeyen mükellefler için, genel şartlar olduğu gibi, özel 
şartlar da bulunmakta ve bu madde, Götürü Vergi mükelleflerinin özel şartlarını düzenlemektedir. 

Biraz evvel konuşan Sayın Maruflu'nun da ifade ettiği gibi, bunlar çeşitli meslek ve iş grup
larına göre -ki, on grupta sayılmış- her grupta yıllık mubayaa bedelleri, alışları, satışları; yani 
cirolarının, gelirlerinin brüt olarak ne olacağı tarif edilmiştir. Bu nispetlerin aşılması halinde 
bunların götürülük vasfını kaybedeceği ve gerçek usulde vergi mükellefi olacağı da zaten diğer 
maddelerde düzenlenmektedir. 

Çerçeve 10 uncu madde ile getirilen hükümde, 31.12.1993 tarihi itibariyle uygulanan had
ler bir misli artırılmakta, diğer şartlar da madde metninin sonuna ilave edilen fıkrada belirtil
mektedir. Bunlar nedir?.. 

31.12.1993'te bir kat artırılmış olarak yürürlüğe girecek olan yıllık hâsılat oranlarının, mü
teakip yıllarda düzenlenmesi için, takvim yılı içinde asgarî ücrette artış olduğu takdirde, asgarî 
ücret artış oranına göre artış yapılacaktır. Takvim yılı içinde asgarî ücrette artış olmadığı tak
dirde de, Vergi Usul Kanunundaki yeniden değerlendirme müessesesi harekete geçirilerek, ye
niden değerlendirme katsayısına göre bu hadler artırılacaktır. Yeniden değerlendirme katsayısı 
her yil kasım, aralık aylarında Maliye Bakanlığı tarafından neşredilmektedir. 1993 yılı için uy
gulanacak olan nispet yüzde 59 küsurdur, yüzde 60 demektir. Yani, takriben enflasyonun da 
yüzde 10 altında bulunmaktadır. Genellikle, Maliye Bakanlığı, enflasyonun 10 puan kadar al
tında, yeniden değerleme oranları tarif etmekte ve neşretmektedir. 

Bir diğer husus da, 46 ncı maddedeki safi kazanç oranları Bakanlar Kurulu tarafından 
-ki, 46 ncı maddeyi hatırlarsanız- götürü usulde vergiye tabi olan esnafın 5 gruba ayrılmış ol
duğu ve bunların her kategori için yıllık brüt asgarî ücretin belli nispetlerinde safi kazançları 
olduğu kabulüyle, bunlara vergi tahakkuk ettirilmektedir. Yıllık asgarî ücret de 30 milyon ol
duğuna göre, bunun yüzde 20*den başlayıp, yüzde 140'a kadar devam eden nispetlerde, her grup 

— 22 — 



T.B.M.M. B : S5 2S . 12 . 1993 O : 2 

için bir safi kazanç kabul edilmekte ve buna göre vergilendirilmektedir. Zannederim o nispet
ler, dün bir önergeyle bir miktar aşağıya düşürüldü; rakamlar bende yok. 

46 ncı maddedeki safi kazanç oranları Bakanlar Kurulu tarafından artırılmazsa, bu mad
dedeki yıllık alış, satış ve hâsılat tutarlarını bir katına kadar artırmaya yine Bakanlar Kurulu 
yetkili bulunmaktadır. Yani, 46 ncı maddedeki hadleri artırmazsa, oranları artırmazsa, bu 48 inci 
maddedeki oranları, maktu olan miktarları bir katına kadar artırmaya Bakanlar Kuruluna yetki 
verilmektedir. Maddeyle getirilen değişiklik, 31.12.1993 tarihi itibariyle bir kat artıştır. Asgarî 
ücret artmazsa, yeniden değerlendirmenin otomatik devreye sokulmasıdır; ama, bu yeniden 
değerlendirme müteakip yılın maktu miktarlarına uygulanmaktadır. 46 ncı maddede yazılı sa
fi kazancın hesabına esas olan oranların Bakanlar Kurulu tarafından artırılmaması halinde, 
buradaki miktarların Bakanlar Kurulu tarafından artırılması getirilmektedir. 

Benim burada hatalı gördüğüm husus şudur : Burada yeniden değerlendirme oranına bağ
lanmıştır. Biraz sonra 11 inci maddeyi müzakere ederken göreceğiz; 11 inci maddede, yıl içinde 
herhangi bir zamanda bu maktu değerleri aşan götürü vergiye tabi olan esnaf, otomatikman 
götürü vergiden çıkmakta ve gerçek usulde vergi mükellefi haline gelmektedir. Bunun manası 
da, gerek muhasebeci ücretleriyle, gerek hayat standardı vergileriyle bir diğer vergi sınıfına geçmiş 
olması, ağır yükleri sırtlanacak olmasıdır. Onun için, yeniden değerlendirmenin, bizim vergi 
mevzuatına girmiş olması, bu uygulamalara girmiş olması, müspet bir gelişmedir. Ancak, bir 
adım daha atılarak, yeniden değerlendirme yerine, zaruri olan noktalarda -ki burada zaruri 
olduğuna inanıyorum, 11 inci maddede de dikkatinize, görüşünüze arz edeceğim- perakende 
eşya fiyatlarındaki aylık artışları esas alan bir hesaba gitmek gerekmektedir. Aksi takdirde, 
yıl içinde birçok esnaf sırf enflasyon sebebiyle; fiyatların suni olarak artışı, etiketlerin değiş
mesi veya alım-satım bedellerinin değişmesi sebebiyle, götürü vergi mükellefi olma hakkını kay
bedecek ve ağır yük altına girecektir. 

Biliyorum, Maliye Bakanlığı Teşkilatımızın hedefi, götürüyü elimine etmek, hatta işletme 
defteri tutan ve ikinci sınıf tüccar sayılan zümreleri de elimine edip, bunların hepsini, hem ger
çek usulde vergiye geçirmek, hem de birinci sınıf tüccar sınıfına aktararak, esnafın hepsini bi
lanço esasına göre defter tutmaya yöneltmek istemektedir. Bu, Maliye Bakanlığımızın, mükel
lefleri daha iyi takip edebilmesi, belgelerin daha düzenli bir kayıt sistemine ulaşması için haklı 
olan bir isteğidir; ancak, bu mükellefler de, götürü usulde vergi veren ve ikinci sınıf olan mü
kellefler de, birinci sınıfa geçtiği zaman, sırtlarına taşıyamayacakları kadar yük gelecek ve bun
ların beli kırılacaktır. Bu da sosyal bir problem olarak önümüze çıkacaktır. Yani, 2 milyon Ge
lir Vergisine tabi mükellef, 1 milyon da götürü vergiye tabi mükellef bulunmaktadır; bunlar 
bu kadar büyük sayılardadır. Yani bu sahalardaki düzenlemelerin -bunların doğuracağı sosyal 
problemler, sıkıntılar ve meseleler dikkate alınarak- çok daha dikkatle yapılması gerekir. Ben, 
bazı şeyleri belki çok tekrar ediyorum, ama bunu sizi sıkmak için yapmıyorum. Eski Roma'da 
kürsüye çıkan her senatörün ilk sözü, "Kartaca yok edilmelidir" olurmuş; Kartaca, Roma için 
tehlikeli olduğu için. Ben de, iktisadî hayatımız ve çalışma hayatımız için tehlikeli olduğu için 
söylüyorum. Evet, mutlaka enflasyon muhasebesine geçilmeli ve bilanço esasına göre defter 
tutulmasına geçilmeli; ama mutlaka sıfır tabanlı bir vergi oranı getirilerek, bir sosyal politika 
olarak da, makul miktarda, asgarî miktarda insanların geçinebileceği gelirleri de vergiden mu
af hale getirilmelidir. O zaman, bu kadar maddeler; götürüyü düzenleyen 20-30 tane madde 
ve değişik maddelerde fıkralar, diğerlerini düzenleyen kalın kalın vergi kanunları değil, çok daha 
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muhtasar, dar ve çok daha kolay anlaşılır, uygulanabilir, hem mükellef yönünden hem de Ma
liye Teşkilatımızın verimli çalışması bakımından yeni bir düzene geçilmiş olur. Hükümetin, bu 
pakette getirmediği bu reformu, temenni edelim ki, Önümüzdeki dönemde bu Hükümet veya 
başka Hükümet bu Meclise getirsin ve bunu müzakere edelim. 

Bu vesileyle hepinize hürmetlerimi arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Gruplar adına başka söz isteyen?.. Yok. 
Sayın Ayhan, kişisel söz isteminiz de vardı. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Teşekkür ederim efendim, vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Turhan Tayan, buyurun efendim. 
Sayın Tayan, konuşma süreniz 5 dakika. 
TURHAN TAYAN (Bursa)— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 

yasa tasansının bu maddesinin Bakanlar Kurulumuz tarafından ülke yararına en iyi şekilde 
değerlendirileceğini umuyorum. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tayan. 
Sayın Abdüllatif Şener, buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
Sayın Şener, konuşma süreniz 5 dakika. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; yine, götürü vergi 
veren mükelleflerle ilgili bir düzenleme üzerinde görüşüyoruz. Daha önce belirttiğimiz gibi, 
götürü usulde vergiye tabi olmanın şartları iki başlık altında toplanıyor. Birincisi; götürü Usule 
tabi olmanın genel şartları. Bu genel şartlar, Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinde dü
zenlenmiştir. İkinci grup şartlar vardır ki, bunlarda, götürü usule tabi olmanın özel şartlarıdır. 
Bu özel şartlar da, üzerinde konuşmuş olduğumuz 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 48 inci 
maddesinde düzenlenmiştir. Götürü usule tabi olmanın genel şartları, belirttiğimiz gibi, kendi 
işinde bilfiil çalışmış olmak; bir, işyerinin yıllık Emlak Vergisi tarhına esas olan rayiç bedeli 
veya yıllık kira miktarının belli bir miktarının altında olması; iki, ticarî, ziraî ve meslekî ka
zançları sebebiyle gerçek usulde vergiye tabi olmaması; üç. Bu üç şart, götürü usule tabi olma
nın genel şartlarıdır. 

özel şartlarda ise, yapılan işin türüne göre, nevine göre bazı belirlemeler yapılmıştır. Me
sela, 48 inci maddede, alım-satım işleriyle uğraşanların yıllık alımlarının veya satışlarının tuta
rı belli bir miktarın üzerine çıkarsa, bu, götürülük şartlarını kaybetmektedir, gerçek usulde 
vergiye tabi tutulacaktır. Mevcut kanunda bu alım satım tutarlarıyla ilgili belli maktu miktar
lar vardır. Bir ara 15 milyon, sonra 52 milyon gibi veya başka faaliyet türlerinde 69 milyona 
kadar çıkan maktu miktarlar vardır. 10 bent halinde de, bu hizmet türlerine, faaliyet türlerine 
göre belirlenen şartlar sıralanmıştır. 

Şimdi yapılan değişiklik, sistemin esasına yönelik bir değişiklik değildir. Bu maktu mik
tarları, özel şartları ayarlamaya yöneliktir. Yani, bir reform olarak takdim edilen bu paket içe
risinde, diğer maddelerde görüldüğü gibi, herhangi bir reform niteliği sayılmayacak bir düzen
lemedir, daha doğrusu bu maddede bir pansuman tedbir yer almaktadır. Nedir getirilen deği
şiklik?.. "özel şartlardaki maktu tutarlar 1 kat artırılmıştır" deniyor. Normal olarak, enflas
yonun bu maktu tutarları tahrip etmesini ve anlamsızlaştırmasını önlemek için, zaman zaman, 
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aşağı yukarı her yıl, mutat veçhile bazı değişiklikler yapılır. Bu kanunda da böylesine olağan 
bir değişiklik var. 

Yine, mevcut kanunun 48 inci maddesinin son fıkrasında değişiklik yapılmıştır. Bu yapı
lan değişiklik de, yine önümüzdeki yıllarda enflasyonla ortaya çıkabilecek aşınmaları önleme
ye matuftur. Buna benzer bir hüküm, daha önceki mevcut kanunda da vardı. Burada yalnız 
yapılan değişiklik özetle şudur : "Önümüzdeki, müteakip yıllarda, bu özel şartlardaki maktu 
tutarlar, asgarî ücret oranında artırılır, asgarî ücretin artırılmadığı yıllarda ise, Vergi Usul Ka
nunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır" deniliyor. Şimdi, 
burada ilginç bir ifade var. Demek ki, Sayın Hükümet, asgarî ücrette ayarlamalar yapmayaca
ğı dönemler olacağını da şimdiden, peşinen kabul ediyor, ' 'Asgarî ücrette artış yapmadığımız 
yıllarda, yeniden değerleme oranlarına göre artış yapılacaktır" diyor. Yeniden değerleme ise, 
zaten toptan eşya fiyatlarına göre enflasyon oranında bir artışı ifade ediyor... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Cümlenizi tamamlamak üzere, 1 dakika süre veriyorum. 
ABDÜLLATÎF ŞENER (Devamla) — "Enflasyonu sürdüreceğiz, devam ettireceğiz; ama, 

bazı yıllarda asgarî ücreti artırmayabiliriz. Asgarî ücreti artırmadığımız takdirde, enflasyon ora
nında bir artış ortaya çıkacaktır" denilmek isteniyor. 

Burada, özellikle enflasyonun, geçim sıkıntısının her geçen gün arttığı bir ortamda, asga
rî ücretin artırılamayabileceğini yasa maddesinde düzenlemenin, ifade etmenin de, tehlikeli ve 
yanlış boyutlarına işaret etmek istiyorum. Dolayısıyla, bunun bu şekilde düzenlenmesi de yan
lıştır. O halde, eğer asgarî ücretle ilgili bir sorununuz varsa, doğrudan doğruya bu işi yeniden 
değerlemeye bağlamanız mümkündü; ama böyle yapılmamıştır. 

Saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde gruplar ve şahıslar adına konuşmalar bitmiştir. 
Madde üzerinde 18 tane önerge var; madde 2 fıkradan ibaret olduğu için tçtüzük gereği 

yalnızca 8 önergeyi okutup işleme koyacağım. 
Önergelerimiz çok olduğu için, Sayın Divan Kâtibi arkadaşımızın önergeleri oturarak oku

masını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Önergeleri okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 10 uncu maddesinin çerçeve hükmünde yer alan, "1 kat" 

ifadesinin "yüzde 60" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin M. Fikri Çobaner 

Adana İsparta 
Mustafa Zeydan Ali Uzun 

Hakkâri Zonguldak 
Etem Kelekçi 

Afyon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 10 uncu maddesinin çerçeve hükmünde yer alan, "1 kat" 

ifadesinin "yüzde 75" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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Turgut Tekin 
Adana 

M. Fikri Çobaner 
İsparta 

:S5 25 

Etem Kelekçi 
Afyon 

12 . 1993 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Ali Uzun 
Zonguldak 

O : 2 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 10 uncu maddesinin çerçeve hükmünde yer alan, "1 kat" 
ifadesinin "1,5 kat" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

M. Fikri Çobaner 
İsparta 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 10 uncu maddesinin çerçeve hükmünde yer alan, "1 kat" 
ifadesinin "yüzde 25" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

M. Fikri Çobaner 
İsparta 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 10 uncu maddesiyle değiştirilen Gelir Vergisi Kanununun 48 
inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Yıllık alış, satış ve hâsılat hadleri" ibaresinin "Bir 
yıl içerisindeki alış, satış ve hâsılat hadleri" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Ali Uzun 
Zonguldak 

M. Fikri Çobaner 
İsparta 

Etem Kelekçi 
. Afyon 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 10 uncu maddesiyle değiştirilen Gelir Vergisi Kanununun 48 
inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "ertesi takvim yılında" ibaresinin "bir sonraki tak
vim yılında" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

M. Fikri Çobaner 
İsparta 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 10 uncu maddesiyle değiştirilen Gelir Vergisi Kanununun 48 
inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "götürü safi kazanç" ibaresinin "götürü kazanç" 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

M. Fikri Çobaner 
İsparta 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 10 uncu maddesinin, içtüzüğün 85 inci maddesi ge
reğince, öncelikle Anayasaya aykırılığı hususunun görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Eyüp Aşık 
Trabzon 

Yücel Seçkiner 
Ankara 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Nabi Poyraz 
Ordu 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Kadir Ramazan Coşkun 
istanbul 

Temel Gündoğdu 
İstanbul 

Gerekçe : Birinci fıkrasıyla belirlenen tarih karışıklıklara sebep olacaktır. 
ikinci fıkrasıyla yapılacak vergi tevkifatının her yıl Bakanlar Kurulunun alacağı sınırları 

belli olmayan bir kararıyla değişebileceği hükmünü getirdiğinden Anayasanın 70 inci maddesi
ne aykırıdır. 

BAŞKAN — Şimdi, önergeleri aykırılık sırasına göre tekrar okutup işleme koyacağım. Yal
nız, bazı arkadaşlar bu maddenin tek fıkra olduğunu söylüyorlar; halbuki, bu madde tek fıkra 
değil. 
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Bakın, birinci fıkrada; "31.12.1990 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 48 inci 
maddesinin birinci fıkrasının 1-9 numaralı bentlerinde yer alan yıllık alış, satış ve hâsılat had
lerinin 31.12.1993 tarihi itibariyle uygulanan tutarları 1 kat artırılmıştır" deniyor ve ikinci fık
ra aşağıdaki satırbaşından itibaren devam ediyor. ("Tamam, haklısın Başkan" sesleri) 

Şimdi, önergeleri aykırılık sırasına göre tekrar okutup, işleme koyacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 10 uncu maddesinin, içtüzüğün 85 inci maddesi ge
reğince, öncelikle Anayasaya aykırılığı hususunun görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Eyüp Aşık 
Trabzon 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Takdir Genel 

Kurulun efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) — Katılmıyoruz. 
RAŞKAN— Komisyon takdire bıraktı, Hükümet katılmıyor. 
önerge sahiplerinden söz isteyen?.. Yok. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Karar yetersayısı istiyoruz. 
BAŞKAN — Tamam efendim, karar yetersayısını arayacağım. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 10 uncu maddesinin çerçeve hükmünde yer alan "1 kat" ifa
desinin "1.5 kat" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?.. 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyorlar. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 10 uncu maddesinin çerçeve hükmünde yer alan, "1 kat" 

ifadesinin "yüzde 75" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

Adana 
ye arkadaşları 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?.. 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyorlar. 
önergeyi oylannıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 10 uncu maddesinin çerçeve hükmünde yer alan "1 kat" ifa
desinin "yüzde 60" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?.. 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyorlar. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 10 uncu maddesinin çerçeve hükmünde yer alan "1 kat" ifa
desinin "yüzde 25" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?.. 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyorlar. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 10 uncu maddesiyle değiştirilen Gelir Vergisi Kanununun 48 
inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "götürü safı kazanç" ibaresinin "götürü.kazanç" 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?,. 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyorlar. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 10 uncu maddesiyle değiştirilen Gelir Vergisi Kanununun 
48 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "ertesi takvim yılında" ibaresinin "bir sonraki 
takvim yılında" şeklinde değiştirilmesini-arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
. Adana 

ve arkadaşları 

BAŞKAN— Komisyon katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?.. 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyorlar. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 10 uncu maddesiyle değiştirilen Gelir Vergisi Kanununun 
48 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yıllık alış- satış ve hâsılat hadleri" ibaresinin 
"bir yıl içerisinde alış-satış ve hâsılat hadleri" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?.. 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyorlar. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, maddeyle ilgili müzakereler bitmiştir. 
10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 10 uncu madde 

kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 11. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 50 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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"Götürü Usule Tabiî Olmanın Şartlarını Takvim Yılı İçinde Kaybedenler 
Madde 10. — Götürü usule tabi olmanın şartlarından herhangi birini takvim yılı içinde 

kaybedenler, ertesi yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. Şu kadar ki, 48 inci 
maddede yazılı yıllık alış, satış ve hâsılat hadlerinin bir katını aşanlar bu hadleri aştıkları ta
rihten itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. 

Götürülük şartlarını haiz olanlardan, bu usulden yararlanmak istemediklerini yazı ile bil
direnler, taleplerini takip eden ay başından veya taleplerini izleyen takvim yılı başından, yeni 
işe başlayanlar ise işe başlama tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. 

Herhangi bir şekilde gerçek usulde vergilendirilecek olanlar ve gerçek usulde vergilendiri
len mükellefler, bir daha hiçbir şekilde götürü usule dönemezler. Bu kişilerin aynı türden iş 
yapan eş ve çocukları da bu faaliyetleri nedeniyle götürü usulden yararlanamazlar." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyenler?.. 
ANAP Grubu adına Sayın Selçuk Maruflu. 
Sayın Ayhan, sizin kişisel söz isteğiniz de var, şimdi Grup adına mı söz istiyorsunuz? 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Evet efendim. 
ABDULLATİF ŞENER (Sivas) — Cevat Ayhan grup adına konuşacak Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Peki... 
Sayın Maruflu, süreniz 10 dakikadır buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; görüşmekte olduğumuz 403 sıra sayılı, bazı vergi yasalarında değişiklik yapan ta
sarının 11 inci maddesi üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu 
vesileyle, hepinize saygılar sunuyorum. 

11 inci madde, 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 50 inci maddesini 
tadil etmektedir. Bu 50 nci madde, götürü usule tabi olmanın şartlarını bir takvim yılı içinde 
kaybedenlere ilişkin hususları içermekte ve özetle, "Götürü usule tabi olmanın şartlarından 
herhangi birini takvim yılı içinde kaybedenler, ertesi takvim yılı başından itibaren gerçek usul
de vergilendirilirler" demektedir. Burada, yine, maddenin birinci bölümü aynı kalmakla bir
likte; "Götürü usule tabi olmanın şartlarından herhangi birini takvim yılı içinde kaybedenler, 
ertesi takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilir" cümlesine yeni bir ilave ya
pılmaktadır. Bu da şudur : "Şu kadar ki, 48 inci maddede yazılı yıllık alış, satış ve hâsılat had
lerinin bir katını aşanlar bu hadleri aştıkları tarihten itibaren gerçek usulde vergilendirilir'' Ya
sada, eskiden takvim yılı başından itibaren; yani, ertesi yıla ertelenen husus, şimdi, aştığı ta
rihten itibaren olmak suretiyle otomatik bir gerçek usulde vergilendirmeye geçmeyi öngör
mektedir. 

Yine, 50 nci maddenin ikinci fıkrasındaki "Götürülük şartlarını haiz olanlardan bu usul
den faydalanmak istemediklerini yazı ile bildirenler, taleplerini takip eden takvim yılı başın
dan, yeni işe başlayanlar işe başlama tarihinden itibaren gerçek usulde teklif olunurlar. 

Götürülük şartlarını kaybetmek suretiyle veya kendi talepleri üzerine gerçek usulde teklif 
edilecek olanlar, aynı işe devam ettikleri müddetçe bu usulden dönemezler" şeklindeki eski 
metin, yeni şekliyle "Götürülük şartlarını haiz olanlardan, bu usulden yararlanmak isteme
diklerini yazı ile bildirenler, taleplerini takip eden ay başından veya taleplerini izleyen takvim 
yılı başından, yeni işe başlayanlar ise işe başlama tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendiri-

— 31 — 



T.B.M.M. B : 55 25.12.1993 0 : 2 

lirler" demekle birlikte, maddeye, "Herhangi bir şekilde gerçek usulde vergilendirilecek olan
lar ve gerçek usulde vergilendirilen mükellefler, bir daha hiçbir şekilde götürü usule dönemez
ler. Bu kişilerin aynı türden iş yapan eş ve çocukları bu faaliyetleri nedeniyle götürü usulden 
yararlanamazlar" diye yeni bir bent de ilave edilmiştir. 

Şimdi, bu yeni ilave edilen bentle bir üstteki bentte bulunan, otomatik olarak gerçek usu
le geçmeyi sağlayan cümle, daha evvel ifade ettiğim gibi, Maliye Bakanlığını götürü usulden 
kurtarmanın ön şartlarını taşımaktadır, 

Değerli milletvekilleri, yalnız, burada bize ters gelen husus şudur : Biz, Türkiye'de demok
ratik nizam içinde, sistem içinde, Türkiye'nin kalkınmasını ferdî teşebbüse bağlayan bir zihni
yeti taşıyoruz. Bunu Anavatan Partisi olarak biz taşıdığımız gibi, zannediyorum ki, tüm parti
ler de ferdî teşebbüse önem vermektedir. Burada, eş ve çocukların bu faaliyetleri nedeniyle gö
türü usulden yararlanamayacağına ilişkin olan hüküm, ferdî teşebbüs hürriyetine bir ölçüde 
ters düşmektedir. Şöyle düşünmek lazım : Adam ölmüş, eş ve çocuklar bu faaliyetler nedeniyle 
götürü usulden yararlandırılamayacak durumda. Oysa, bunlara bu hakkı vermek gerektiğini 
ve bunun, bir ölçüde, insan haklarına da uygun olduğunu düşünüyoruz. 

Türkiye'de götürü usulden gerçek usule geçmek lazımdır; ama, daha evvel söylediğim gi
bi, Türkiye'de istihdam şartlarını, iş bulma olanaklarını kolay duruma getirmek, herkesin bu 
tür götürü usuldeki işlerde çalışmaktan içtinap edeceği yeni iş sahaları açmak gerekmektedir. 
Bu yapılmadığı sürece, götürü usulden gerçek usule geçme şartlarını denge içinde götürmenin 
yararlı olduğuna inanıyorum. 

Eğer, bu maddeden eş ve çocuklarla ilgili cümle çıkarılırsa, -ki, bu noktada önergelerimiz 
vardır- bu maddenin daha gerçekçi olacağını düşünüyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Yüce 
Kurula saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 
tkinci söz, Sayın Cevat Ayhan'ın. 
Buyurun Sayın Ayhan. 
Sayın Ayhan, şöyle ön sıralarda otursahız da fazla yorulmasanız... 
CEVAT AYHAN (Sakarya) -— Orada dosyalarım var Sayın Başkan; arada çalışıyorum. 
BAŞKAN — Ben yorulmamanız için söylüyorum. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Öyle, bir suiniyetim yok. 
BAŞKAN — Yok yok... 
Buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üye

ler; 403 sıra sayılı, vergi kanunlarında tadilat yapan kanun tasarısının 11 inci maddesini görüş
mekteyiz. Bu 11 inci madde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 50 nci maddesini tadil etmek
tedir. Bu 50 nci madde, götürü usule tabi olmanın şartlarını takvim yılı içinde kaybedenlerle 
ilgili bir düzenleme getirmektedir; merî olan maddede mühim değişiklikler yapmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, hatırlarsanız, götürü usule tabi olan mükellefler, safi kazançlarını 
yıllık toplam brüt asgarî ücrete endeksleyen ve Maliye Bakanlığı tarafından neşredilen tebliğ
lerle, 5 kategoriye ayıran bir düzenleme içinde, vergi mükellefi haline getirilmektedir. 

Götürü usule tabi olmanın genel şartları, kendi işinde fiilen çalışmak veya bulunmak, iş
yerinin Emlak Vergisi tarhına esas olan vergi değerleri toplamının 12 milyon lirayı, vergi değeri 
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bilinmeyen hallerde de yıllık kira bedeli toplamının 1 milyon 800 bin lirayı aşmaması ve ziraî, 
ticarî veya meslekî faaliyetleri sebebiyle gerçek usulde vergi mükellefi bulunmamasıdır. Özel 
şartlar da, biraz evvel görüştüğümüz gibi, cirosu, alımı, satımı ve para olarak yıllık iş tutarının 
belirli maktu değerleri aşmamasıdır. Bunlar, götürü usulde vergilendirmenin şartlardır. 

Şimdi, maddeye gelirsek, bu maddede, "Götürü usule tabi olmanın şartlarından herhan
gi birini takvim yılı içinde kaybedenler, ertesi takvim yılı başından itibaren gerçek usulde ver
gilendirilirler. Şu kadar ki, 48 inci maddede yazılı yıllık alış, satış ve hâsılat hadlerinin bir katı
nı aşanlar -dikkatinize arz ediyorum- bu hadleri aştıkları tarihten itibaren gerçek usulde 
vergilendirilirler" denilmektedir. Tabiî, bir katını aşmak, işinde yüzde yüz bir gelişme demek
tir. Heyhat!.. Keşke öyle olsaydı. Enflasyon şartlarında, siz yerinizde saydığınız halde bu haddi 
rahatlıkla aşabilirsiniz. Nitekim, enflasyon giderek tırmanmaktadır. Birtakım devlet kuruluş
larının, birtakım dış bilgi merkezlerinin yayınladığı raporlar, istatistikler, birtakım bilgiler, Tür
kiye'de enflasyonun tekrar süratli bir tırmanma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Bu böyle 
olduğu takdirde, götürü vergi mükellefleri, yıl içinde sırf fiyatların artışı sebebiyle gerçek usul
de vergiye geçme durumunda kalacaktır. Enflasyon yüzde 100'ü aşarsa, ticaret, iş hacmi, aldı
ğı sattığı değerler hiç artmasa dahi, miktar olarak artmasa dahi, mükellef götürü hakkını kay
beder. 48 inci maddede yazılı hadler asgarî ücret artışı oranında artabiliyor; asgarî ücretin artı
rılmadığı yıllarda ise, Vergi Usul Kanununun yeniden değerleme katsayısına göre artırılıyor; 
ancak, bu şekilde artışa tabi tutulan hadler, müteakip yıl kullandırılıyor. 10 uncu maddede 
görüştüğümüz üzere, Vergi Usul Kanununa göre, yeniden değerlemeyle hesaplanan kazanç tu
tarları otomatik olarak çalışan sistem gereği, müteakip yılda kullandırılmaktadır. 

Uygulamada ortaya çıkacak haksızlığı gidermek için, alış, satış ve hâsılat hadlerindeki ar
tışlar perakende eşya fiyatlarındaki artışa göre tashih edilerek gerçek değer bulunmalı, rakam
lar üzerindeki enflasyonun etkisi giderilmeli ve mükellefin götürülük sınırını aşıp aşmadığı bu 
şekilde kararlaştırılmalıdır. Bu yapılmadığı takdirde, 1 milyon götürü usulde vergiye tabi mü
kellef, süratle gerçek usulde vergiye ve onun getireceği muhasebeci giderlerine, -ki 10 milyon 
lira mertebesindedir- onun getireceği hayat standardı gereği mecburî vergiye geçme durumun
da kalacaktır. 

Şunu söyleyeyim : Bir adamı, bir mükellefi, bir esnafı götürü usulde vergilendirmeden alıp 
da gerçek usulde vergilendirmeye geçirdiğiniz zaman, gerçek usulde mi vergilendirmiş oluyor-
sunuz?h Hayır... Türkiye'de uygulanan bu sistemde -gidin, gerçek usulde vergi mükelleflerini 
dolaşın- bu mükellefler hayat standardına göre vergi ödemektedir; 500 milyon lira da kazansa, 
100 milyon lira da kazansa, hayat standardında ne öngörüldüyse, ona göre vergi ödemektedir
ler. Esnaf şunu söylemektedir : -Haklı veya haksız; ama, bunu söylüyor- "Ben giderlerimi yaz
sam Maliye dikkate almıyor, zarar etsem yine dikkate almıyor, 'sen bu kadar kazandın, illa 
bu vergiyi ödeyeceksin' diyor." Yani, köprüden geçene bir para, geçmeyene iki para ceza misa
li; Deli Dumrul hikâyesi bu... 

Onun için, sistemi düzeltmedikten sonra, bu uygulamayı kanunlarda ve pratikte düzelt-
medikten sonra, bu sistemin verimli çalışma şansı yoktur; yani, gerçek usulde vergilendirme 
sistemi Türkiye'de gerçek anlamda uygulanmamakta, bir başka kategoride, bir başka seviyede, 
götürü vergilendirme olarak, hayat standardı oranı şeklinde uygulanmaktadır. 

Burada, bilhassa -Sayın Maruflu'nun da işaret ettiği gibi- üzerinde mutlaka durulması 
gereken bir husus var. O da, bu maddenin üçüncü fıkrasıdır. Muhterem arkadaşlar, üçüncü fıkra-
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daki hüküm bu maddeye sonradan getirilmiş olan bir hükümdür. Eski hüküm şöyle : "Götü-
rülük şartlarını kaybetmek suretiyle veya kendi talepleri üzerine gerçek usulde teklif edilecek 
olanlar, -yani, gerçek usulde vergi mükellefi haline getirilecek olanlar- aynı işe devam ettikleri 
müddetçe bu usulden dönemezler." Adam, otomobil yedek parçacısı veya tamirci veya lokan
tacıdır, götürü usulde vergi mükellefidir. Bu kişi, başka menfaatları saikiyle "ben gerçek usul
de vergi mükellefi olmak istiyorum" dese -üzerinde durmuyorum, şu veya bu sebeple böyle 
bir düşüncenin içine girmiş olabilir- bir daha, o işi bırakmamak şartıyla geri dönemiyor; o 
işi yaptığı sürece, gerçek usulde vergi mükellefi olmaya devam ediyor. Yeni getirilen hükmü 
okuyorum : "Herhangi bir şekilde gerçek usulde vergilendirilecek olanlar ve gerçek usulde ver
gilendirilen mükellefler, bir daha hiçbir şekilde götürü usule dönemezler" Yani, bunlar, kendi
leri isteyerek geçmiş de olsalar, dönemezler. "Bu kişilerin, aynı türden iş yapan eş ve çocukları 
da bu faaliyetleri nedeniyle götürü usulden yararlanamazlar." Yani, bir adam, şu veya bu işi 
yapıyordu, götürü usule tabi bir vergi mükellefiydi; işini büyütme istikametinde birtakım pro
jelere girdi, çalışmalara girdi, işini daha genişletmek için organizasyona girdi veya başka saikle 
"ben gerçek usulde vergi mükellefi olacağım" dedi; işi de yürümedi, işi battı, iflas etti... Son
ra, o işi yapması mümkün değil, bir başka işle ailesini, çoluk çocuğunu geçindirecek; sermaye
sini de kaybetti, küçüldü, ki bu durumlar çok; hele hele bu enflasyon fırtınası döneminde çok 
yaygın olaylar. 

Hepinizin kapısına geliyordur, bize de geliyor, maalesef, gücümüz olmadığı için ve pren
sipte de bu tip meseleleri doğru görmediğimiz için uğraşamıyoruz; ama, iktidar milletvekili 
arkadaşlarımıza çok geliyor, "ne olur, ben battım, bana TEK'te, PTT'de bir yerde, şu fabrika
da bir iş bulun, ben mahvoldum" diyorlar. Bu durumda çok insan var. Bu insan, bunu demese 
de, ben işimi kaybettim ama, bir köşede, bir ahbabın bana lütfedeceği bir yeni'dükkânda, bir 
köşesinde, çoluk çocuğumun geçimini temin edecek bir tezgâh açayım da şurada geçineyim 
dese, normal şartlarda götürü vergi mükellefi olacak bu insan; ama, burada buna mani olu
yorsunuz. Bu zulümdür. Yani, bunu buradan kaldırmak lazım. Bizim bunu önergeyle kaldır
ma imkânımız yok. Siz değerli İktidar Grubuna mensup arkadaşlar kaldırabilirsiniz. 

ALI ESER (Samsun) — Hayır, hayır "aynı işe devam edemez" diyor. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Ali Bey kardeşim, öyleyse hay hay, bakın şimdi, 

herhangi bir şekilde... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Ayhan 1 dakika daha veriyorum, lütfen süreye riayet edin. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — 5 dakikam daha var, eğer lütfederseniz beraber kullanayım. 
BAŞKAN — Peki; kişisel de konuşuyorsunuz; buyurun efendim. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Teşekkür ederim. 
Bakın, "Herhangi bir şekilde gerçek usulde vergilendirilecek olanlar ve gerçek usulde ver

gilendirilen mükellefler, bir daha hiçbir şekilde götürü usule dönemezler" diyor maddede; ay
rı işe de geçse dönemez; çünkü, eski maddede aynı iş için yasak vardı, hile yapmasın kanuna, 
maliyeye karşı diye; şimdi genelleştiriyor. Yani, bir büfe açıp orada simit de satsa, sen gerçek 
usulde vergi mükellefisin diye yakasına yapışıyoruz. Kanunun amir hükmü budur. 

Ayrıca, "Bu kişilerin aynı türden iş yapan eş ve çocukları da bu faaliyetleri nedeniyle gö
türü usulden yararlanamazlar" hükmü de getiriliyor. Yani, eş ve çocuklarıda... Çocuk kendi 
başına iş kuracak, hanım ayrı bir iş kuracak, bir işyeri açacak; buna da mani oluyor. Yani, bu aile 
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açlığa mı mahkûm olsun? Onu sormak istiyorum. Daha küçük bir işle geçim imkânına kavuş
sun. Yani, kanundaki eski madde makuldür, eski maddeyi bırakmak lazım, bu yeni getirilen 
düzenlemeyi de kaldırmak lazım, 

Muhterem arkadaşlar, ben başlangıçta da arz ettim, burada engelleme kastıyla konuşmu
yorum. Samimi olarak, bildiklerimi, öğrendiklerimi, öğrenmeye gayret ederek burada arz et
meye çalışıyorum; zabıtlara da geçsin istiyorum, değerli Maliye bürokratlarımız ve maliyeyi 
idare eden yöneticilerimiz de dinlesin istiyorum. Arapların bir atasözü var "et tekrar-ü bilah-
sen, velevkâne yüzseksen" diye; yani, hayırlı bir şeyi yüzseksen defa da olsa söyleyin diyor. 
Niye? Söyleye söyleye insanların kafasında yer eder, gönlünde yer eder ve onun çözümü üreti
lir. Yani, ben yumuşak münasebetlerle ikna edilerek, bir-toplumda, birtakım hayırlı kararla
rın, faydalı kararların alınacağına inanıyorum ve hepimizin de aslında bu üslup içinde, havayı 
gerginleştirmeden çalışması gerektiğine inanıyorum. Yani, buraya bir teknisyen gibi hazırlanıp 
geliyorum ve bu gördüğüm aksaklıkları da burada arz etmekte fayda görüyorum. Kendim, za
man zaman bazı kanun müzakerelerinde, vergi dahil, geriye dönüp, bu madde ilk tedvin edil
diği zaman, beş, on, yirmi sene önce ne konuşulmuş, hangi milletvekili ne demiş diye bakıyo
rum; hakikaten, hamuleli, yüklü gelerek burada konuşan arkadaşların fikirlerinden de fayda
lanıyoruz. Eğer yanlış görüşlerimiz varsa, onları, okuduğumuz zaman aydınlanıyoruz ve dü
zeltiyoruz. Onun için, burada arz ettiğim hususların bir manası da budur. 

Tabiî, kanunu çıkarmak kolaydır; ama, zor olan kanunu uygulamaktır. Benim gördüğüm, 
Türkiye'de, kanunların hazırlanışında sosyal yönleri, iktisadî yönleri, toplumun kültürü ve ge
nel değerleri, eğilimleri dikkate alınmadığı takdirde, zaten o kanunlar kısa zamanda uygulan
maz hale geliyor, tşte ti İdaresi Kanununda değişiklik yapan tasarı, gelecek, konuşacağız, baş
ka kanunlarda konuşacağız. Onun için, bunları daha iyi, daha dikkatli hazırlamak, sosyal bün
yeye, insan ihtiyaçlarına uygun hale getirmek lazım. Aksi takdirde, emin olun, bulunduğumuz 
şehir ve kasabalarda, caddeden geçerken, ya birtakım haklı sitemlere, serzenişlere veya arka
mızdan beddua ederek, "benim tezgâhımı söndürdü, işimi söndürdü, ben bu verginin altından 
nasıl kalkacağım" diyen ve evimize, çoluk çocuğumuza gelip ağlaşan insanlarla karşılaşırız. 

Bunları arz etmek istedim. Hepinize hürmetlerimi arz ederim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Sayın Ayhan hem Grup adına hem kişisel olarak konuştular. 
İkinci söz sırası Sayın Nami Çağan'ın?.. Yok. 
Üçüncü sırada Sayın Abdüllatif Şener, buyurun. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, vergi kanununda değişiklik yapan tasa
rının görüşmelerine başlarken, benim, bütün maddeler üzerinde söz talebim vardı; ama bakı
yorum, bazı arkadaşlar araya giriyorlar. Bu nasıl oluyor böyle? Müracaat tarihlerine dikkat 
etseniz diyorum... 

BAŞKAN — Sizden önce de var. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Bazı maddelerde ama... 
BAŞKAN — Sayın Şener, Başkanlık Divanına güvenebilirsiniz. Arkadaşlar yazıp bize ve

riyorlar. 
Arkadaşlar, eğer Tanrıya inanıyorsanız bana da inanmanızı istiyorum; o dürüstlükte gö

rev yapmaya çalışıyorum. Niye bir arkadaşı ötekinin önüne geçireyim, buna ihtiyaç yok yani. 
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OĞUZHAN ASlLTÜRK (Malatya) — Sen de inanmıyorsun söylediğine. 
BAŞKAN — Arkadaşlar yazıyorlar bana veriyorlar, ben nasıl sırayı değiştiririm?!. 
Sayın Şener, buyurun; süreniz 5 dakikadır. 
ABDÜLLATlF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşmüş olduğu

muz daha önceki iki madde, doğrudan doğruya götürülük şartlarıyla ilgiliydi; götürü usule 
tabi olmanın şartlarını yeniden düzenleyen maddelerdi. Görüşmekte olduğumuz tasarının 11 inci 
maddesinde ise, götürülük şartlarını kaybedenler hakkında düzenlemeler vardır; yani, götürü 
usulden gerçek usule mükellefler nasıl geçecektir, bunu düzenliyor. 

Şimdiye kadar 10 madde geçti, 11 inci madde üzerinde görüşmelerimiz sürüyor. Şu ana 
kadar, bu tasarının baştan sona birtakım ufak tefek rötuşlarla, pansuman tedbirleriyle yüklü 
bir tasarı olduğu, aşağı yukarı, anlaşılmış vaziyettedir. Vergi tabanının genişletilmesine, vergi 
gelirlerinin artırılmasına yönelik hükümler, şu ana kadar sürekli olarak, daha önce vergiden 
muaf olan küçük esnafla ilgilidir, vergilemede götürü usule tabi olan yine küçük esnafla ilgili
dir ve bu dar gelirli gruplardan daha fazla vergi almaya yönelik düzenlemelerdir. 

Bir de, bunun dışında, sık sık Bakanlar Kuruluna verilen yetkiler var ki, bu yetkiler ara
sında, aslında 7 nci maddedeki bir paragrafta, doğrudan doğruya Anayasaya aykırı olarak, 
Maliye Bakanlığına verilen bir yetkiyi geçirdik. İstisna ile ilgili bir konuda, doğrudan 7 nci 
maddede, Bakanlar Kurulu yerine Maliye Bakanlığına yetki veriliyor ki, bu da Anayasanın 
73 üncü maddesinin son paragrafına aykırı bir durum. 

Dolayısıyla, reform denilebilecek, bırakın reformu, ciddî bir düzenleme denilebilecek hiç
bir şeye rastlamıyoruz. 

11 inci maddede de, götürü usule tabi olmanın şartlarını takvim yılı içinde kaybeden mü
kellefler hakkında yapılacak işlemler düzenleniyor. Getirilen değişiklik nedir?.. Eski metne göre 
yapılan değişiklik aşağı yukarı üç noktada düğümleniyor. Birincisi, 48 inci maddeye "yıllık 
alış, satış ve hâsılat hadlerinin bir katını aşanlar, bu hadleri aştıkları tarihten itibaren gerçek 
usulde vergilendirilir" diye bir cümle ilave edilmiştir. Daha önce, götürülük şartlarını bir tak
vim yılı içerisinde kaybedenler, ertesi takvim yılında gerçek usule geçiyorlardı. Burada ilave 
edilen cümleyle, hadleri bir katından fazla aşanlar, hemen o tarihte gerçek usule geçirilmekte
dir. Tabiî, intibak güçlükleri çıkacaktır burada; intibak güçlüklerini ortaya çıkarabilecek bir 
düzenlemedir. 

Bunun dışında, ikinci paragrafta, kendi isteğiyle götürü usulden gerçek usule geçenlerle 
ilgili düzenleme var; "taleplerini takip eden takvim yılı başından itibaren" ifadesine, "takip 
eden aybaşından itibaren" diye iki kelime ilave edilmiştir. Bu da yeni bir ilave oluyor. 

Bir de, üçüncü paragrafta, iki noktada değişiklik var. Daha önceleri aynı işe devam ettiği 
sürece hadleri aşanların ve gerçek usule geçenlerin bir daha götürü usule dönemeyecekleriyle 
ilgili hüküm, işi değiştirse bile mükellef bazında ele alınmış ve "o mükellef bir kez gerçek usul
de vergilendirilirce bir daha götürü usule dönemez" diye bir hüküm ilave edilmiştir. Ayrıca, 
yine bu paragrafta, yeni bir ilaveyle, mükellefin aynı türden işleri yapan eş ve çocukları varsa, 
bunların da götürü usulde vergilendirilemeyeceği ifade edilmiştir. 

İnsanların şahsî sorumluluğunun bulunduğu bir ortamda, aynı işyerini devam ettirme ama
cında olmasa dahi, aynı türden başka işleri sebebiyle, bir mükellefin eş ve çocuklarının, duru
mundan dolayı, bir daha götürü mükellef olamamasının da nasıl izah edileceğini burada anla
mak, mümkün değildir. 

(Mikrofon, otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN — Sayın Şener, konuşmanızı bitirmek üzere, 1 dakika daha veriyorum; lütfen 
süreye riayet edin. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Dolayısıyla, daha önceki 50 nci maddeyi değiştiren 
bu tasarının 11 inci maddesiyle getirilen küçük rötuşlar, aslında dar gelirli götürü usule tabi 
mükellefleri biraz daha fazla sıkıştırmaya ve baskı altında tutmaya yöneliktir. 

Aslında, bütün gördüğümüz, işlediğimiz, incelediğimiz, üzerinde görüşlerimizi belirttiği
miz maddelerdeki değişiklikler de aynı niteliklerdedir; önemli ve büyük bir gelir beklentisi do
ğuracak maddeler değildir, değişiklikler değildir, vergilemenin yapısında değişiklik meydana 
getirebilecek özelliklere sahip değildir. 

(Mikrofon, otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Cümlenizi lütfen bitirir misiniz? 
Buyurun. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — ... Hükümetin bu kadar önem atfedeceği özellikle

re sahip değildir. 
Saygılar sunar, arz ederim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde gruplar adına ve kişisel konuşmalar bitmiştir. 
Madde üzerinde önergeler var; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 403 sıra sayılı kanun tasarısının 11 inci maddesinin üçüncü bendinin 
ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Güneş Taner Cem Kozlu 

İstanbul İstanbul 
Selçuk Maruflu Salih Ergün 

İstanbul İstanbul 
Elaattin Elmas 

İstanbul 

İkinci Fıkra — Bu kişilerin, aynı türden iş yapan eş ve çocukları da bu faaliyetleri nede
niyle götürü usulden yararlanamazlar. 

Gerekçe : Kanunla tanınmış olan bir hakkın suiistimal edilebilir düşüncesiyle yasaklan
ması vatandaşa güvensizlik olarak nitelendirilmektedir. İnsanların suç işlemeden suçlu olabil
meleri mümkün değildir. Metindeki madde, bir hakkın gaspı olarak görülmekte ve Anayasaya 
uygunluğu tartışılır hale gelebilir. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, önergeye ben de katılıyorum. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 11 inci madddesinin, İçtüzüğün 85 inci maddesi ge
reğince, öncelikle Anayasaya aykırılığı hususunun görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 
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Eyüp Aşık 
Trabzon 

K. Ramazan Coşkun 
İstanbul 

Yücel Seçkiner 
Ankara 

Gerekçe : Bu maddenin son fıkrası, kişiyi, eşi ya da babasına, hukukun temel kurallarına, 
kişi hak ve hürriyetlerine aykırı bir şekilde bağlamaktadır. Babasının yaptığı bir işlemi oğluna 
teşmil etmenin hukukî temeli, anayasal dayanağı olamaz. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Şimdi, önergeleri aykırılık sırasına göre okutup işleme koyacağım. 
Buyurun efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 11 inci maddesinin, İçtüzüğün 85 inci maddesi ge
reğince, öncelikle Anayasaya aykırılığı hususunun görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Eyüp Aşık 
Trabzon 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI ÎSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN—Buyurun efendim. 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte bu

lunduğumuz bazı, vergi kanunlarında değişiklik yapan tasarının 11 inci maddesinin son fıkra
sı, gerçekten anlaşılması fevkalade zor; Anayasamızın 10 uncu maddesine de açık bir şekilde 
aykırı olarak kaleme alınmıştır. Bakınız, bu maddenin son fıkrasında ne deniyor : "Herhangi 
bir şekilde gerçek usulde vergilendirilecek olanlar ve gerçek usulde vergilendirilen mükellefler, 
bir daha hiçbir şekilde götürü usule dönemezler." Yani, böyle bir fıkra yazacağımıza, "götürü 
usulde vergilendirilen vergi mükellefleri görüldüğü yerde vurulmalıdır (!)" diye yazsaydınız daha 
da iyi olurdu. Yani, hiçbir şekil ve surette geriye dönemezleri anlamak mümkün değil. Yani, 
adam iflas etmiş, sonra tekrar -Sayın Ayhan'ın demin ifade ettiği gibi- yeniden hayata atıla
cak, alın teriyle bir köşede bir dükkân açacak; "sen vaktiyle gerçek usulde vergi ödüyordun, 
artık şimdi seni saymıyoruz, sen bir daha götürü usulde vergi mükellefi olamazsın, hem de 
ömrün boyunca..." diyeceksiniz; böyle şey olur mu; bu kadar kısıtlama getirilebilir mi, bu sı
nırlama yapılabilir mi? Hele, devamında "Bu kişilerin aynı türden iş yapan eş ve çocukları 
da bu faaliyetleri nedeniyle götürü usulden yararlanamazlar" deniliyor. Şimdi, adamın babası 
ayrı biri, kendisi ayrı biri; eşi ayrı, kendisi ayrı. Medenî Kanunumuz mal ayrılığı prensibini 
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kabul etmiş, mal beraberliği yok ki!.. Yani, eşinin yaptığı işten dolayı hanımını, babasının veya 
annesinin yaptığı işten dolayı çocuğunu kısıtlı vatandaş durumuna getirmeye hakkınız var mı? 
Onu eşit vatandaş durumundan çıkarıyorsunuz, "senin baban manifaturacılık alanında iş ya
pıyordu; dolayısıyla, gerçek usulde vergi mükellefi...", "ben babamdan ayrıyım, aram iyi de
ğil, ayrı bir dükkân açmışım, götürü usulde vergiye tabi olup diğer vatandaşlar gibi çalışaca
ğım, aynen benim durumumda olan vatandaşlar gibi..." diyor; "hayır" diyorsunuz. Medenî 
Kanun mal ayrılığını kabul etmiş "Ben Medenî Kanunu da kabul etmiyorum", "Niye?.." "Çün
kü, bu Vergi Kanunu..." İyi saatte olsunlar... Bu vergi kanunlarını yazan arkadaşların buraya 
nasıl hüküm koyacakları belli değil; öyle hükümler koyuyorlar ki, Türkiye'nin temel nizamını, 
temel kanunlarını ve temel tercihlerini burada değiştiriyoruz. Buna imkân yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, bu, Anayasaya gayet açık ve net olarak aykırı. Kaldı ki, dün, Hü
kümetin siyasî temsilcileri, Sayın Başbakan Yardımcısı, buradan ifade etti; ne dediler : "Bu 
vergiyi küçük esnaf ödemeyecek, küçük çiftçi ödemeyecek, küçük sanayici ödemeyecek, cüz
danı şişkin olanlar ödeyecek" dedi. Keşke burada olsaydı da şu konuşmayı dinleseydi. İşte ll'inci 
maddenin birinci fıkrası!.. 

Siz, küçük esnafı gerçek usulde vergilendirebilmek için, götürü vergiyi kaldırabilmek için 
buraya ne lazımsa yazmışsınız. Yani, vergiyi yine küçük esnaf ödeyecek, vergiyi gene küçük 
sanayici ödeyecek, vergiyi gene küçük çiftçi ödeyecektir. Öyle ki, götürü usulde vergi ödeme 
noktasında, vatandaşları gerçek usule getirmek için büyük bir zorlamaya girmişsiniz. Bunu 
yapabilirsiniz; "götürü usulde vergiyi kaldırdık" dersiniz, bu, belki bir reform olur, anlayışını
za da uygun olur. Bunu böyle saklamanın ve sonra "vergiyi büyük sanayicilere, holdinglere 
yönelttik" demenin bir manası yoktur. Bu madde burada dururken, siz vergiyi yine küçük es
naftan alıyorsunuz, küçük çiftçiden alıyorsunuz, küçük sanayiciden alıyorsunuz; hem de öyle 
alıyorsunuz ki, bir defa bir insan iflas etmiş, ayrılmış, tekrar bir daha ömrü boyunca dönemi
yor!.. Böyle genel hüküm yazılabilir mi? Vatandaşları, kısıtlı, eşit vatandaş olma özelliğinden 
ayırıp, babası ve eşi dolayısıyla veyahut da annesi dolayısıyla farklı bir statüye, daha dûn bir 
seviyeye indiremezsiniz. 

Arkadaşlar, Anayasaya alenî aykırılık var, bu konuda da önergemiz var. Anayasanın 10 uncu 
maddesi, gayet açık bir şekilde, vatandaşların kanun önünde eşit olması prensibini getirmiştir. 
Her vatandaş eşittir, babasının statüsü ne olursa olsun, annesinin ticarî statüsü ne olursa ol
sun, vergi alırken bu vatandaşı diğerlerinden ayırt edemezsiniz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Son cümlenizi söyler misiniz... Rica ediyorum... 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — "Senin baban gerçek usulde vergi mükellefidir, 

dolayısıyla, sen, diğer vatandaşların istifade ettiği götürü vergi usulünden istifade edemezsin" 
diyemezsiniz. Yani, kanunen, babasının statüsü dolayısıyla vatandaşı kısıtlı hale getiriyorsu
nuz. Buna hakkınız yoktur, eşitlik ilkesine açık aykırılık vardır. 

önergemize katılmanızı tavsiye ediyor ve böylece, Anayasaya aykırı bir kanun çıkartma
mış olacağımızı beyan ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Keçeciler. 
önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamıştır. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. (DYP 

sıralarından gürültüler) 
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Efendim, Anayasaya aykırılık iddiasını oyladık. 
İkinci önergeyi okutacağım aslında, ikinci önergedeki metin tasarı metninde aynen var. 
MEHMET DÖNEN (Hatay) — Aynı değil... (DYP sıralarından "Aynı!.*" sesleri) 
BAŞKAN — önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 403 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesinin üçüncü bendinin 
ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Güneş Taner 

İstanbul 
ve arkadaşları 

"İkinci fıkra: Bu kişilerin aynı türden iş yapan eş ve çocukları da bu faaliyetleri nedeniy
le götürü usulden yararlanamazlar." 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunacağım; ancak, Sayın Abdüllatif Şener ve arkadaşları, bu ikinci 

önergenin açık oyla oylanmasını istiyorlar. 
Sayın Şener, İçtüzüğün 116 ncı maddesinde, "İçtüzükte işaret oyuyla halledileceği belirti

len hususlarda, oylamaların işaretle yapılması zorunludur" denilmektedir. 88 inci maddede 
de, "Daha sonra önergeler işaret oyu ile ayrı ayrı oylanır" deniliyor. Onun için, önergelerin 
işaret oyu ile oylanması İçtüzüğün amir hükmü olduğundan, önerge oylamalarının açık oyla 
yapılması mümkün değildir. Bu nedenle, önergenizi işleme koymuyorum, iade ediyorum. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 12. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 51 inci maddesi

nin 4 ve 12 numuralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
' '4. Her türlü taahhüt işleri yapanlar ile bu kişilere derece derece taahhütte bulunanlar,'' 
"12. Maliye Bakanlığınca teklif edilen ve Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan iş grupla

rı, sektörler, il ve ilçeler, büyükşehir belediyeleri dahil olmak üzere il ve ilçelerin belediye sınır
ları (mücavir alanlar dahil), belediyelerin nüfusları, yöreler itibariyle veya sabit bir işyerinde 
faaliyette bulunulup bulunulmadığına göre gerçek usulde vergilendirilmesi gerekli görülenler." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Grup adına mı? 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Evet. 
BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Selçuk Maruflu; buyurun. 
Sayın Maruflu, süreniz 10 dakikadır. 
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; görüşülmekte olan 403 sıra sayılı, bazı vergi yasalarında değişiklik yapan tasarının 
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12 nci maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum; sözlerimin başında, Anavatan Partisi Grubu 
adına saygılar sunuyorum. 

Her zaman söylüyoruz, bu gelen vergi paketi veya tasarı asla bir reform yasası değildir; 
çünkü, reform, bir yasada esaslı ve radikal değişiklikleri öngörür; bunda o, yoktur. 

Şimdi, bu ifademizi teyit eden en önemli delillerden bir tanesi bu madde. Bu maddedeki 
değişiklik hakikaten fazla önem taşımıyor. Bir kere, 12 nci madde, 31.12.1960 tarihli ve 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 51 inci maddesinin 4 ve 12 numaralı bentlerini değiştiriyor. 

4 numaralı bende baktığımız zaman; eski maddede, "Gelir ve Kurumlar Vergisine tabi in
şaat, onarım ve ulaştırma müteahhitlerine karşı derece derece taahhütte bulunanlar" ifadesini 
alıyor "her türlü taahhüt işleri yapanlar ile bu kişilere derece derece taahhütte bulunanlar" 
şekline getiriyor. Yani, daha önceki inşaat, onarım ve ulaştırmayı bütün taahhüt işlerine giren
leri kapsayacak şekilde tadil ediyor. 

Şimdi, bir bakıma, kanuna karşı, taahhüt meselesinde hile yollarına müracaat etmek müm
kündür. Çünkü, son zamanlarda bazı hizmetlerin taahhüt edildiği veya bazı özel şirketlere dev
redildiği görülmektedir. Bu taahhüt maddesinin istismarı yapılmaktadır. Çünkü, bir bakıyor
sunuz, fason şekilde veya taşeron eliyle, sigortalı işçi çalıştırmayan veya kanun önünde vecibe
lerini yerine getirmeyen bazı şirketlerin taahhüt işleri yaptığını görüyorsunuz. Bu nedenle, bu 
madde hükmü bunu genel bir ifadeyle, tümden kapsam içine almıştır. 

Burada önemli husus ikinci kısımda ve 12 nci benttedir : Eski Sİ inci maddenin 12 nci 
bendine baktığımız zaman "Maliye Bakanlığınca teklif edilen ve Bakanlar Kurulunca karar
laştırılan iş grupları veya sektörler itibariyle gerçek usulde vergilendirilmesi gerekli görülenler" 
ifadesi, burada "Maliye Bakanlığınca teklif edilen ve Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan -rburaya 
kadar aynı- iş grupları, sektörler -buraya kadar da aynı, şimdi burada yeni olarak- il ve ilçeler, 
büyükşehir belediyeleri dahil olmak üzere il ve ilçelerin belediye sınırları (mücavir alanlar da
hil), belediyelerin nüfusları, yöreler itibariyle veya sabit bir işyerinde faaliyette bulunulup bu
lunulmadığına göre gerçek usulde vergilendirilmesi gerekli görülenler." şeklinde düzenlenmiştir. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, daha önce de ifade ettiğimiz ve 9 uncu maddeden itibaren gör
düğümüz gibi, Maliye, götürü usulden bir an önce kurtulmak istiyor. Bu, bir noktada makul 
bir yaklaşım; yani, bunu yapmak lazım; ama, her zaman söylediğimiz gibi, bunu denge içinde, 
yıllara vabeste olarak yapmakta yarar vardır. Şimdi, burada Bakanlar Kuruluna öyle büyük 
yetki verilmektedir ki, istediği zaman, istediği ili, ilçeyi, belediye hudutlarını ben gerçek usulde 
vergilendirdim diye işin içinden çıkacaktır. Sadece sektörler ve iş grupları değil, yöresel birta
kım kısıtlamalar da kaldırılmakta ve Bakanlar Kuruluna çok geniş yetki verilmektedir. Belki 
bu bölümün, yeni bir kanun mevzuu olarak, hangi yöreleri kapsayacağının, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden geçirilerek yapılmasında, daha adil olması açısından, isabet bulunduğunu 
düşünüyoruz. Bunun, Bakanlar Kurulunca, eğer kullanılacaksa bile, hakikaten belli kıstaslaral 

bağlı olarak -ki, o kıstasların ne olduğunu önceden bilmek lazım, Parlamentodaki bütün mil-
letvekillerimizin bilmesi lazım- en gerçekçi, ülke yararlarına uygun, ancak, siyasî kaygılardan 
veya siyasî birtakım heveslerden uzak bir şekilde uygulanması gerektiğini düşünüyorum. 

Bu düşüncelerle, hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 
Sayın milletvekilleri, öğleden önceki çalışma süremiz bitmiştir. 
Saat 14.00'te toplanmak üzere, 55 inci Birleşimin tkinci Oturumunu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 12.55 

—————— o 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvcküi Kamer Genç 
KÂTİP ÜYELER : Cengiz Üretmen (Manisa), Abbas İnceayan (Bolu) 

0 i — 

- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 55 inci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

18. —213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 1318 Sa
yılı Finansman Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 3505 Sayılı Kanun ve 2978 
Sayılı Vergi ladesi Hakkında Kanunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/639) (S. Sayısı : 403) (Devam) 

BAŞKAN — Çalışmalara kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
12 nci madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Cevat Ayhan söz istemişlerdi. 
Buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakikadır. 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üye

ler; görüşülmekte olan 403 sıra sayılı Vergi Kanunu Tasarısının 12 nci maddesiyle tadil edilen 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 51 inci maddesinin 4 üncü ve 12 nci bentlerinde yapılmak 
istenen değişiklikler hakkında Refah Patisinin görüşlerini arz etmek üzere huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Gelir Vergisi Kanununun 51 inci maddesi, götürü usulün hududu
nu tarif etmektedir; yani, hangi tip vergi mükellefleri götürü usulden faydalanamazlar. Bunlar, 
burada 12 madde halinde sıralanmış, tek tek okuyup vakit almak istemiyorum. 

Değişiklik yapılmak istenen 4 üncü bent, mevcut haliyle "Gelir ve Kurumlar Vergisine ta
bi inşaat, onarım ve ulaştırma müteahhitlerine karşı derece derece taahhüdatta bulunanlar" 
demektedir. Yeni getirilen metinde ise "Her türlü taahhüt işleri yapanlar ile bu kişilere derece 
derece taahhütte bulunanlar" denmiş. 

Muhterem arkadaşlar, bu maddenin uygulanmasından ne çıkar? Bu maddenin uygulan
ması ile, inşaatlarda sıvacılık, duvarcılık, demircilik, fayans işi yapanlar, kamyoncu esnafı ve 
benzeri hepsi gerçek usulde vergi mükellefi olmaya mecbur kalırlar. Ancak, maddenin 10 uncu 
bendinde ise "Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile, treyler, çekici ve benzerleri
nin sahip ve işleticileri (yapısı itibariyle sürücüsünden başka 14 ve daha aşağı oturma yeri olan 
ve insan taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları ile yolcu taşıyanlar hariç)" denmiş, Yani, bun
lar, götürü usulde vergilendirilebilir denmektedir. 

Siz, bu bendi daha genelleştirerek, Çorum'dan, Amasya'dan, Erzurum'dan, yatağı, yor
ganı ve malası ile gelen gariban, mesela sıvacıdır ve inşaat müteahhitlerine götürü olarak sıva 
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yapıyor; bazıları, demir bağlıyor, duvar işçiliği yapıyor, fayans vesaire işleri yapıyor. Memleke
tinden, iş olan bölgelere, büyük şehirlere gelerek mevsimlik iş yapıyorlar ve bu işleri taahhütle 
alıyorlar. Bu işçilere diyorsunuz ki, "Arkadaş, siz, götürü vergi mükellefi olamazsınız. Siz, gerçek 
usulde vergiye tabisiniz." Ne olacak?.. "İşletme defteri tutacaksınız." Yani, muhasebeci tuta
cak, para ödeyecekler. Mesela, bu kişi, Ankara'da iki aylık bir sıva işi buldu, çalıştı; Konya'da 
üç aylık iş buldu, Konya'ya gitti; Kayseri'de iş buldu, oraya gitti. Yatağı, yorganı ile dolaşan, 
mevsimlik çalışan inşaat işçileri bunlar. Memleketin bilhassa fakir bölgelerindeki insanlar, in
şaat mevsiminde Marmara, Ege, batı bölgelerine, büyük şehirlere gelirler, hatta çoğu da inşa
atlarda yatarlar ve bu işleri yaparlar. Şimdi, bunlara "10 milyon lira muhasebeci ücreti ödeye
ceksin, aynı zamanda, hayat standardına gireceksin, 20 milyon lira da Hayat Standardı Vergisi 
ödeyeceksin" diyerek, bu insanların gırtlağını sıkıyoruz; ama, öbür tarafta, 14 kişilik minibü
süyle harıl harıl çalışana da, Büyük Ankara Otelinin önünde, Hilton Otelinin önünde Merce
des arabasıyla taksicilik yapan insana da, "Sen götürü usulde vergiye tabisin" diyoruz... Çün
kü, bu maddede "14 ve daha az yolcu yeri olanlar götürü usule tabi olabilirler" deniliyor. 

Yine, maddenin 12 numaralı bendinde yapılan değişiklikle de, Bakanlar Kuruluna götürü 
usulü yasaklama yetkisini veriyor. Değiştirilen eski 12 nci bendi okuyorum : "Maliye Bakanlı
ğınca teklif edilen ve Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan iş grupları veya sektörler itibariyle 
gerçek usulde vergilendirilmesi gerekli görülenler..." demiş. Yani, iş grupları ve sektörler bura
da tadat edildiği halde, yeni değişiklik metni ile iş grupları, sektörler, eskiden olduğu gibi var. 
ti ve ilçe belediyeleri ile büyükşehir belediyeleri ve bunların mücavir alanları, yöreler; ayrıca, 
işyerinin sabit olup olmadığı durumuna göre de Bakanlar Kuruluna çok geniş bir yetki veril
mektedir. Yani, Bakanlar Kurulu, Maliye Bakanlığının teklifi ile, "şu iş gruplarında, şu sektör
lerde, götürü usulde vergileme olmaz, gerçek usulde olur" diye kararname çıkarır, Maliye Ba
kanlığı da tebliğ ile düzenler. "Şu, şu ilçelerde, nüfusu şuraya kadar olan ilçelerde, nüfusu şu
nun üzerinde olan ilçelerde, büyük şehirlerde ve bunların mücavir alanlarında götürü usulle 
vergilendirme olmaz" diye kararname çıkarır, Maliye Bakanlığı da tebliğini hazırlar. Sabit iş
yeri vardır veya yoktur; buna göre tarif ediliyor. Çok geniş yetki veriyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, bu memleketi, zenginlerin yaşadığı yerler, fakirlerin yaşadığı yerler 
diye de bir ayırımdır bir bakıma. Biz, 1980 öncesi, 1950 öncesi, zaman zaman, Ankara'ya, Çan
kaya'ya köylülerin sokulmak istenmediğini duyarız. Niye? "Aman, bu bölgede diplomatlar var, 
yabancılar var; buraya gelirlerse, zavallı fukara köylü, sırtında çıkınıyla, ayağında poturuyla bu
ralarda gezerlerse, Avrupa bizi yanlış tanır." Sen busun zaten, neden kaçıyorsun? Aslını inkâr 
eden çingenedir. Niye böyle davranıyoruz muhterem arkadaşlar? Bir darbımeseli söylemiş oldum; 
çingeneler de vatandaşlarımızdır, başımızın tacıdır. Biz, hiçbir insanı, rengine göre, meşrebine 
göre, mezhebine göre ayırmayız; hepsi vatandaşımızdır, hepsi kardeşimizdir. tnsanlar kardeştir. 
Ancak, bu, Bakanlar Kuruluna bu ayırım yetkisini verir, bu düzenlemeyi verir. Bu yanlıştır. 

Zaten, kendi bölgelerinde, geri kalmış bölgelerde, fakir illerimizde insanlar, bölgelerini terk 
etmektedir. Bakın, Ankara'nın komşusu Çankırı'ya gidin; birçok köyler boştur. Sakarya'ya gi
din; Sakarya gibi bir Batı ilinde -milletvekili olduğum bölge- birçok köyler boşalmaktadır. Ni
ye? tnsanlar geçinemiyor, tarım arazisi kâfi değil, geliri kâfi değil; girdiler yüksek, gelir az ve 
başka sahalara doğru kaymakta. Bunlar, ilk esnaflığa geçişte, geçimini temine başlayışta, şe
hirde inşaat işçisi olacak, şu olacak, bu olacak; şehir yerlerinde birtakım imkânlardan faydala
nıp, ayakta durmaya çalışacak. Siz, bu bölgeleri, bunlara yasak ediyorsunuz. Bunlar haksızlıktır. 
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Şuna bakın "sabit işyeri durumuna göre..." Ne demek bu? Yani, bir adamın sabit işyeri 
varsa, bu, gerçek usulde vergilendirilecek -temayül o- değilse vergilendirilmeyecek. Arkadaş
lar, bu nasıl bir mantıktır? Yani, adam işini geliştirmesin mi, düzene sokmasın mı? Bizim tale
beliğimizde bazı hocalarımız anlatırdı; o zamanki belediye vergilerinde Alâtı Sabite Vergisi di
ye bir vergi vardı, şimdi var mı bilmiyorum; siz, makineyi atölyede zemine bağlarsanız bunun 
vergisi var, bağlamazsanız vergisi yok. Bir mühendis olarak söylüyorum; makineyi zemine bağ
lamazsan, makine, çalışırken oynar ve üzerindeki işi de hassas yapamazsınız. 

Bizim gümrük kanunlarımıza bakalım : Gümrük Kanununa göre, bir hammaddeyi geti
rirseniz gümrüğü yüzde 30, mamul getirirseniz yüzde 10. Hangi mantık bu? Sanayileşmeyelim 
mantığı, Batılıların bize getirip vazettikleri, tavsiye ettikleri metotlar. Onun için, bunlar fersu
de düşüncedir, bunları terk etmek lazım. 

Tekrar söylüyorum; vergi kanunlarımızda köklü bir değişiklik çok aciliyet kesbetmekte-
dir, birinin çok acele getirmesi lazım. Ben, vergi kanunlarıyla ilgili çalışmalara girerken bak
tım, Gelir Vergisi Kanununun... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Ayhan, sizin kişisel söz isteğiniz de var, isterseniz onu da kullanın 

efendim. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Başka arkadaş kullanır diyordum; ama, kullanayım. 
BAŞKAN — Peki, 5 dakika daha süre veriyorum, buyurun. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Vergi kanunlarına baktığımız zaman, mesela Gelir Vergisi 

Kanunu 31.12.1960'da çıkmış. Kim çıkarmış? 27 Mayıs ihtilalcileri çıkarmış. Bunun manası 
ne? Demek ki, memleketin sivil yönetimi, memleketin iktisadî, hukukî ve sosyal meselelerine 
el koyamıyor, gündeme hâkim değil. Tıkanınca bir yerden patlıyor. Patlayınca da "vay ihtilal 
oldu" Uzunada, Sivriada, Yassıada diye ve Allah rahmet eylesin, birtakım güzide devlet adam
larının da hayatını kaybetmesi, asılmasıyla neticelenen fevkalade elim, elem verici neticelerle 
karşılaşılıyor; ama, bu memleket bunlara bir anda gelmiyor; sosyal olaylar birikiyor, birikiyor 
ve patlıyor. Şimdi ben hissediyorum ki, memlekette aynı şekilde birikimler var. İnşallah bu şe
kilde bir patlama olmaz. Her gün demokrasiyi methetmekle bunları önleyemezsiniz, "demok
rasiyi baş tacı ettik" diyerek önleyemezsiniz. Aslolan insanların ihtiyaçlarıdır. Affınıza sığına
rak söylüyorum; "aç köpek fırın yıkar" diye bir söz vardır. Herkesi tenzih ederim; ama, insan 
psikolojisi budur. Yani, biz kanunları yaparken sosyal realiteleri de dikkate almaya mecburuz; 
kültürümüzü, inançlarımızı, değerlerimizi, sosyal münasebetlerimiz idikkate almaya mecburuz. 

Çok değerli bürokrat arkadaşlar bir kanun tasarısı hazırlayıp, buraya geliyorlar; ama, sa
yın bakanlarımız da bunlarla ilgilenmiyorlar. Komisyonlarda da alelusul geçiliyor. Değerli ba
kanlarımız, açılışlardan, temel atmalardan, televizyonlarda boy göstermekten zaten kendi teş
kilatlarıyla oturup çalışamıyorlar ki, vakit bulamıyorlar. İçlerinde gayret eden arkadaşlarımız 
var şüphesiz, ben genel olarak söylüyorum. Yani, biz, merasim bakanlıkları ihdas ediyoruz. 
Hiç olmazsa bakanlara birer yardımcı ihdas edelim de bunlardan birisi iş bakanıdır, birisi de 
merasim bakanıdır diyelim, böylece memleketin işleri de yürüsün!.. 

Bürokrasimiz kötü mü? Hayır. Ben, bürokraside çalışan bir arkadaşınız olarak söylüyo
rum, fevkalade değerli insanlardır, yetişmiş insanlardır, "fâni, bugün, bir Sabancı'nın, bir Koç'un 
teşkilatında çalışan idareciler ne ise, bizim kamu kuruluşlarımızda da bu kabiliyette insanlar 
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var; ama, bunlar kendi kendine üretemezler, bunların önüne konuları siz getireceksiniz. Niye? 
Ben, iki senede Sakarya'nın 500 köyünü gezip gelen bir milletvekiliyim. Ayağıma çizme çekip, 
çamur içinde girdiğim köylerim var. O köyleri ben bilirim, Ankara'daki genel müdür bilmez. 
O köyleri, bakan olan arkadaşımın bilmesi lazım, tşte, bürokrasinin önüne, mevzuatla ilgili 
çalışmalar, öncelikler getirilirken, bunları getirip, "arkadaşlar, biz bunları çözmeye mecburuz; 
şu, şu israfları kaldıracağız; şu, şu kaynaklan harekete geçireceğiz; şunları mobilize edeceğiz 
ve bu problemleri çözeceğiz, köyümüzdeki, kentimizdeki bu meseleleri çözeceğiz" şeklinde bir 
yaklaşıma ihtiyaç var. Böyle yapıldığı takdirde, bu yetişmiş değerli bürokrat arkadaşlarımız da, 
bu şekilde başarılı icraatlara, işlere, projelere katılmakla iftihar ederler, sevinç duyarlar, şevkle 
çalışırlar ve bunun neticesinde de memlekete ve millete de hayırlı hizmetler olur. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, hürmetlerimi arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Şimdi söz sırası, Turhan Tayan'ın. 
Buyurun Sayın Tayan. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 

vergi yasasının ilgili maddesi üzerinde değerli arkadaşlarımız ve grup sözcüleri yeteri kadar gö
rüş ifade ettiler, mesele aşağı yukarı aydınlanmıştır. 

Maddenin isabetine inanıyoruz. 
Teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tayan. 
Madde ile ilgili gruplar ve şahıslar adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler var; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
12 nci maddenin dört numaralı bendinde yer alan, "her türlü" ibaresinin "inşaat" şek

linde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Fikri Çobaner Etem Kelekçi 
İsparta Afyon 

Ali Uzun Mustafa Zeydan 
Zonguldak Hakkâri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
12 nci maddenin dört numaralı bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 

ederiz. 
"4. Sabit bir işyerinde faaliyet gösterenler" 

Turgut Tekin Mustafa Fikri Çobaner Etem Kelekçi 
Adana İsparta Afyon 

Ali Uzun Mustafa Zeydan 
Zonguldak Hakkâri 

Turgut Tekin 
Adana 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
12 nci maddenin dört numaralı bendinde yer alan "ile bu kişilere derece derece taahhütte 

bulunanlar" ibaresinin tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Fikri Çobaner Etem Kelekçi 
Adana İsparta Afyon 

Ali Uzun Mustafa Zeydan 
Zonguldak Hakkâri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
12 nci maddenin dört numaralı bendinin tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Fikri Çobaner Etem Kelekçi 
Adana İsparta Afyon 

Ali Uzun Mustafa Zeydan 
Zonguldak Hakkâri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
12 nci maddenin oniki numaralı bendinde yer alan "tş grupları" ifadesinin, "meslek 

grupları" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

• Turgut Tekin Mustafa Zeydan Mustafa Fikri Çobaner 
Adana Hakkâri İsparta 

Etem Kelekçi Ali Uzun 
Afyon Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 12 nci maddesiyle değiştirilen Gelir Vergisi Kanununun 

51 inci maddesinin oniki numaralı bendinde yer alan "il ve ilçeler" ibaresinin, "il sınırları" 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Fikri Çobaner Mustafa Zeydan 
Adana İsparta Hakkâri 

Ali Uzun Etem Kelekçi 
Zonguldak Afyon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 12 nci maddesiyle değiştirilen Gelir Vergisi Kanununun 

51 inci maddesinin oniki numaralı bendinde yer alan "belediyelerin nüfusları" ibaresinin madde 
metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Zeydan M. Fikri Çobaner 
Adana Hakkâri İsparta 

Etem Kelekçi Ali Uzun 
Afyon Zonguldak 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 12 nci maddesinin, içtüzüğün 85 inci maddesi gere

ğince, öncelikle Anayasaya aykırılığı hususunun görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Eleattin Elmas Kadir Ramazan Coşkun Yücel Seçkiner 
İstanbul İstanbul Ankara 

Temel Gündoğdu Mehmet Keçeciler Nabi Poyraz 
İstanbul Konya Ordu 

Gerekçe : Bu madeyle yapılan değişiklikle kanunla düzenlenmesi gereken konularda Ba
kanlar Kuruluna yetki verilmiş olması, yürütmeye keyfî bir tasarruf imkânı getireceğinden, hukuk 
devleti ilkesine ve Anayasanın 73 üncü maddesine aykırılık taşımaktadır. 

BAŞKAN — Şimdi de önergeleri aykırılık sırasına göre okutup oylarınıza sunacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 12 nci maddesinin, İçtüzüğün 85 inci maddesi gere
ğince, öncelikle Anayasaya aykırılığı hususunun görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Yücel Seçkiner 
Ankara 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Genel Kuru

lun takdirine bırakıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Karar yetersayısı istiyoruz? 
BAŞKAN — Peki efendim, karar yetersayısı arayacağız. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 
Arkadaşlar, bakın, bir daha bu-kadar tolerans göstermeyeceğim, önerge oylandığı sırada, 

salona sonradan giren arkadaşların oylarını saymayacağım; lütfen yerinizde oturun. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
12 nci maddenin 4 numaralı bendinin tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ka

tılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Sayın Başkan, şimdi karar yetersayısı var mı? Burada 

yetersayı yok Sayın Başkan. 
BAŞKAN—• Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
12 nci maddenin 4 numaralı bendinde yer alan "ile bu kişilere derece derece taahhütte 

bulunanlar" ibaresinin tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

Adana 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mü? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ka

tılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN—Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
12 nci maddenin 4 numaralı bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
"4. Sabit bir işyerinde faaliyet gösterenler" 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ka

tılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına , 
12 nci maddenin 4 numaralı bendinde yer alan "her türlü" ifadesinin "inşaat" şeklinde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

Adana 
ve arkadaşları 
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BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ka

tılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 12 nci maddesiyle değiştirilen Gelir Vergisi Kanununun 51 

inci maddesinin 12 numaralı bendinde yer alan "belediyelerin nüfusları" ifadesinin madde met
ninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ka

tılmıyoruz, 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
12 nci maddenin 12 numaralı bendinde yer alan "iş grupları" ifadesinin "meslek grupları" 

şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

Adana 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ka

tılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 

r MALİYE BAKANI İSMET ATTlLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 
Görüşülmekte olan tasarının 12 nci maddesiyle değiştirilen Gelir Vergisi Kanununun 

51 inci maddesinin 12 numaralı bendinde yer alan "il ve ilçeler" ibaresinin "il sınırları" şek
linde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
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BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLÎ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ka

tılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTtLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler...önerge kabul edil

memiştir. 
Sayın milletvekilleri, 12 nci madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 13. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesi

nin birinci fıkrasına 4 numaralı bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki 5 numaralı bent eklenmiştir. 
"5. Mükellefin kendisi, eşi ve çocukları ile ilgili eğitim, sağlık, gıda giyim ve kira harca

malarının yıllık toplam tutarının 1/3'ü. 
Şu kadar ki indirim konusu harcamaların Türkiye'de yapılması, gelir veya kurumlar ver

gisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzelkişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi ve bu 
belgelerin işverene verilmesi şarttır. Bu suretle hesaplanan indirim tutarı, harcamanın yapıldığı 
yıla ait ücretin yıllık vergi matrahının % 35'ini geçemez. Bu indirim dje dikkate alınmak sure
tiyle hesaplanan vergi ile mükellefin o yıl içinde tevkif suretiyle ödediği vergi tutarı arasındaki 
fark, ücretlinin ertesi yılda ödeyeceği gelir vergisinden mahsup edilir veya işverenler aracılığı 
ile kendisine nakden iade edilir. Bakanlar Kurulu bu bentte yer alan % 35 nispetini sıfıra kadar 
indirmeye kanunî oranına kadar artırmaya veya harcama konuları, harcama ve ücret tutarları 
itibariyle farklı oranlar tespit etmeye yetkilidir. 

Ücretlilerin harcama belgelerinin işverene ibrazı, beyanı ve verginin iadesine ilişkin sürele
ri tespit etmeye, iadeyi nakden veya mahsuben yaptırmaya, bu uygulamanın usul ve esaslarını 
tayin ve tespite Maliye Bakanı yetkilidir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
ANAP Grubu adına, Sayın Maruflu; buyurun. 
Süreniz 10 dakikadır. 
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (istanbul) — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; 403 sıra sayılı Vergi \asası Tasarısının en önemli maddelerinden bir tanesini görüşüyoruz. 
Bu 13 üncü madde ile, 31.12.1960 tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü mad

desinin birinci fıkrasına 4 numaralı bentten sonra gelmek üzere 5 numaralı bir bent eklenmesi 
istenmektedir. Ayrıca, bu maddenin, vergi iadeleriyle ilgili olan 2.2.1984 tarih ve 2978 sayılı 
Kanunla da yakın ilgisi vardır. 

Değerli arkadaşlar, burada, günlerden beri konuştuğumuz konu, Türkiye'nin vergi refor
muna ihtiyacı olup olmadığı ve çıkacak bu yasanın, bir vergi reformu yasası olup olmadığı 
konusudur. Bize göre, bu tasarı, vergi reformu mahiyetinde değildir. 

Vergi kanunlarımız, Almanya'nın, Belçika'nın, Fransa'nın, İtalya'nın, hatta Amerika'nın vergi 
yasaları düzeyindedir; ama, toplumumuzda, henüz, Amerika'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin 
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vergicilik anlayışı, vergi anlayışı ve bankacılık sistemi yoktur. Kurumlaşma yeteri kadar olma
mıştır. Mesela Almanya'da, işletmelerin önünde, dükkânlann önünde, vatandaşı durdurup, "po
şetini aç bakalım, fiş almış mısın, almamış mısın veya yolda bir kamyonu çevirip, sevk irsali
yen var mı, yok mu" diye herhangi bir işlem yapılmaz. Çünkü, mallara fatura kesilecekse, ke
silir; fiş verilecekse verilir. Burada kurumlaşmanın çok yaygın olduğunu görüyoruz. Bizde, belki, 
reformun, yasalarda değil de, bu örgütlenme yapısında yapılmasında fayda vardır. 

Türkiye'de bankacılık sisteminin de derinliğine girmek lazım. Ancak, bu sistemin de, hem 
Türk malî finansman yapısını destekleyecek hem de vergi konusuna katkıda bulunacak şekilde 
düzenlenmesini henüz yapamamış durumdayız. 

Değerli milletvekilleri, vergiyle ilgili olarak çok yüksek ceza koyduğunuz zaman, burada 
iki tane tehlike vardır. Bir tanesi, çok yüksek cezalar rüşveti artırmaktadır. Onun için yapıla
cak olan husus; vergi düzeninde bir belge düzenini kurmak ve mükellefin kaçamayacağı yolla
rı hazırlamak gerekir. Esasen, mükellef, eğitimini de o düzeyde alırsa, kaçamayacağını anlar
sa, vergisini ödeyecektir. 

Avrupa'da, Türkiye'de, dünyanın en önemli olaylarından birisi olan Vergi ladesi Kanunu
nu Anavatan Partisi 1984 yılında, Türkiye'ye getirmiştir. Şimdi, Türkiye'de belge düzenini kontrol 
altına almak ve kayıt dışı ekonomiyi mümkün mertebe kısıtlayarak ortadan kaldırmak gerekir; 
ancak, bu şekilde, mevcut yasalarla, Türkiye'nin vergi gelirlerini artırmak mümkün olacaktır. 

Türkiye'de sadece fiş, fatura toplamak gibi belge düzeninde değil; çek, senet olaylarında 
da büyük çapta istismara yol açıldığını görmekteyiz. Naylon faturalarla, devlet hakikaten za
rara sokulmamalıdır. Bunun da düzenlenmesi gerekmektedir. Maliye Bakanlığı hesap uzman
larının, Maliye Bakanlığı müfettişlerinin ve gelirler kontrolörlerinin, mükellefleri tam mana
sıyla kontrol edebilecek modern bir yapıya kavuşturulması ve sadece nitelik değil, nitelik ve 
nicelik olarak yeterli duruma getirilmesi gerekir. Benim bildiğim kadarıyla/Maliye Bakanlı
ğında 300 küsur hesap uzmanı, 100'e yakın müfettiş ve 100 kadar da gelir veya vergi kontrol 
memuru bulunmamaktadır. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye'deki vergi sistemine baktığımız zaman, tabiî düzeltilecek bazı 
yanları var. örneğin, hayat standardı esası, yüzde 1 de olsa, bazen adaletsizliklere neden ol
maktadır. Ortalama kâr hadlerinin kaldırılması gerekmektedir ve tam manasıyla bir vergi bel
ge düzeninin oturtulması gerekir. 

Değerli arkadaşlar, 13 üncü madde ile, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü mad
desine eklenen 5 numaralı bent, "Mükellefin kendisi, eşi ve çocuklarıyla ilgili eğitim, sağlık, 
gıda, giyim ve kira harcamalarının yıllık toplam tutarının 1/3'ü" ibaresini getirmektedir. Esa
sen, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesi, "Gerçek ücretler" başlığı altında; 
"Ücretin gerçek safi değeri işveren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan menfaatler 
toplamından aşağıdaki indirimler yapıldıktan sonra kalan miktardır." denilmektedir. 

Bu indirimlerin ne olduğuna baktığımız zaman; "Devlet Memurları Kanununun 190 inci 
maddesi uyarınca yapılan kesintilerle, Ordu Yardımlaşma Kurumu ve benzeri kamu kurumları 
için yapılan kanunî kesintiler, emekli aidatı veya SSK primleri, kapsamaktadır. 
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Mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait; hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, 
işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi, şahıs sigortaları için hizmet erbabı tarafından ödenen 
primler (Sigortanın Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir sigorta şirketi nezdinde 
akdedilmiş olması ve sigorta priminin ödendiği ayda elde edilen ücret üzerinden, kanunla ku
rulu sosyal güvenlik kurumlarına hizmet erbabı hissesi olarak hesaplanan prim veya aidatın 
aylık, tutarını aşmaması şartıyla)" denmektedir. 

Yine, 4 numaralı bentte, "Sendikalar Kanunu hükümlerine göre, sendikalara ödenen ai
datlar, , 

Ücretin gerçek değerinin tayininde, Gelir Vergisi gibi şahsî vergiler ücretten indirilmez. 
Yabancı parası ile ödenen ücretler ödeme gününün borsa rayiciyle Türk parasına çevrilir. 
Hizmet erbabına verilen ayınlar, verildiği gün ve yerdeki ortalama perakende fiyatlarına 

göre; konut tedariki ve sair suretle sağlanan menfaatler, konutun emsal kirasına veya menfaa
tin emsal bedellerine göre değerlenir" denmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bu maddeye, bu tasarıyla bir 5 inci bent ilave ediliyor. Şimdi, bura
da, şu ana kadar ücretlilerin almakta oldukları vergi iadeleri, eğitim, sağlık, gıda, giyim ve 
-Plan ve Bütçe Komisyonunda ilave edilen şekliyle- kira harcamalarının yıllık toplam tutarının 
1/3'ü indirim konusu oluyor. Ancak, yıllık vergi matrahının yüzde 35'ini geçemeyeceği hükmü 
yer almaktadır. Ayrıca, Bakanlar Kuruluna, bu bentte yer alan yüzde 35 nispetini sıfıra kadar 
indirmeye kanunî oranına kadar artırmaya veya harcama konuları, harcama ve ücret tutarları 
itibariyle farklı oranlar tespit etmeye yetki veriliyor. 

Değerli milletvekilleri, bana göre, bu, çok tehlikeli bir maddedir. İcabında, Bakanlar Ku
rulu, bu oranı sıfıra kadar indirme durumundadır. Oysa, bugün gelir düzeyi bir hayli düşük 
olan sabit ve dar gelirlilerin vergi iadesi adı altında aldıkları -ki, aylık ücretlerinin, yapılan he
saplamalara göre, yüzde 7'si ile U'i arasında değişen- bir ilave satın alma gücü hakikaten çok 
önem taşımaktadır. Bu nedenle, bunun bir yıl geriye atılması ve bunun birtakım kısıtlamalara 
bağlı olması, kanaatimizce yanlıştır ve dar gelirlilerin de aleyhine olacaktır. Bunu hep beraber 
göreceğiz. Bunu anlattığımız zaman, "vergi iadeleri elinizden alınıyor" dediğimiz zaman, ha
kikaten büyük reaksiyonlar olmaktadır... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Cümlenizi bitirmeniz için 1 dakika süre veriyorum, 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Değerli milletvekilleri, bu nedenle, bizim -verdiğimiz 

önergeler istikametinde- düşüncemiz, bu maddenin tamamıyla metinden çıkarılması ve 2.2.1984 
tarihli ve 2978 sayılı Vergi tadesi Hakkında Kanunun uygulanmasına aynen devam edilmesi 
olmaktadır. Bu madde, eğer bu şekilde çıkarsa, göreceksiniz, dar ve sabit gelirlilerin aleyhine 
olacaktır. 

Bu duygularla ve düşüncelerle, hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

i 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Şener, buyurun. 
Sayın Şener, süreniz 10 dakika. 
RP GRUBU ADINA ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; vergi kanunlarında değişiklik yapan 403 sıra sayılı tasarının 13 üncü maddesine gelmiş 
bulunuyoruz. Daha önceki maddelerde vergiden muaf esnafla ilgili düzenlemeler, daha sonra, 
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götürü vergiyi tabi mükelleflerle ilgili düzenlemeler yer aldı. Şimdi de, önümüzde ücretlilerle 
ilgili bir düzenleme maddesi var. 

Bu vergi paketi, özellikle Sayın Başbakan ve sayın Hükümet üyeleri tarafından kamuoyu
na duyurulurken, büyük bir vergi reformu paketi niteliğinde takdim edilmiş ve ücretlilerin ver
gi yüklerinin bu paketle hafıfletildiği ileri sürülmüştü. Hatta öyle ki, bu düzenlemenin, ücret
lilere çok önemli avantajlar sağladığı bile iddia edilerek ücretlilerin vergi yükünün önemli öl
çüde düşürüldüğü ifade edilmiştir. 

Peki, ne oldu da, hangi düzenlemeler yapıldı da ücretlilerin vergi yükü hafifletildi? Bu 
sorular karşısında, ortaya üç madde konulmuştur. Bunlardan biri, önümüzdeki maddelerde 
göreceğimiz vergi dilimlerinin yükseltilmesiyle ilgilidir. Aslında, vergi dilimlerinin yükseltilmesiyle 
ilgili madde, görüşüldüğü sırada da anlaşılacağı üzere, yıllık periyodik bir rötuştan başka hiç
bir anlam taşımıyor. 

Ücretlilerin vergi yükünü hafifletmeyle ilgili olarak, Hükümetin "çok büyük bir reformdur" 
diye takdim ettiği konulardan bir diğeri de, özel indirim miktarının 150 bin liradan 480 bin 
liraya çıkarılışıdır; fakat hemen ifade edeyim, bu özel indirim miktarının artırılışıyla ilgili ola
rak, gerek Genel Kurulda görüştüğümüz bu paketin birinci bölümünde, gerekse Plan ve Bütçe 
Komisyonunda görüşülen diğer iki bölümünde hiçbir hüküm yoktur. Yani, Meclise intikal eden 
vergi paketinde, özel indirim miktarının artırılışıyla ilgili hiçbir hüküm yoktur. 

Aslında, Hükümetin ücretlilere yönelik temel vaadi, asgarî ücretin vergi dışı tutulmasıdır. 
Asgarî ücretin vergi dışı tutulmasıyla ilgili bir düzenleme yapılmamış; ama, onun yerine, özel 
indirim miktarının artırıldığı ifade edilmiştir; fakat, o da bu vergi paketinin içerisinde değildir. 
Belki, bu açıklamaları yaparken; Hükümet, Bakanlar Kurulunun sahip olduğu yetkileri kulla
narak bu artışı da gerçekleştireceğini ve dolayısıyla, Bakanlar Kurulu, yapacağı muhtemel dü
zenlemelerle bu paketi toplam bir bütün olarak düşünmüş olabilir. Ancak, Bakanlar Kurulun
dan çıkacak kararları henüz göremediğimiz için, biz, kendimizi, önümüzdeki bu tasarı üzerin
de konuşmak zorunda ve mecburiyetinde hissediyoruz. 

Demek ki, "ücretlilerin vergi yükü hafifleyecektir. Bu tasarıyla, bu vergi paketiyle ücretli
lere büyük imkânlar tanınmaktadır" gürültüleri, patırtıları arkasından getirdikleri üç temel 
konudan birisinin ne olduğu belli değildir; birisi, normal yıllık düzenlemelerden ibarettir; üçün
cüsü de, bu 13 üncü maddede düzenlenmektedir. 

Bu nedir?.. Sürekli olarak ifade edildi; bunu, Sayın Başbakan da söyledi ve "ücretlilerin 
yapmış oldukları eğitim harcamaları, sağlık harcamaları, gıda ve giyim harcamaları vergilerin
den düşülecektir" diye açıklamalarda bulundular, bunun çok büyük bir imkân sağlayacağını 
da ifade ettiler. Ancak, başlangıçta söylenenlerde, kamuoyuna yönelik bir yanıltma vardır. Çün
kü, bu 13 üncü madde önümüzdedir ve bu maddede, ücretlilerin kendilerine, eş ve çocuklarına 
ait olan eğitim, sağlık, gıda, giyim ve kira harcamalarının vergiden düşüleceğine dair bir ifade 
yoktur. Bu madde, yapılan bu masrafları vergiden düşürmeyi tanzim eden bir madde değildir. 
Vergiden hiçbir şeyi düşürmeyen, sadece, vergiye tabi geliri bulmak için, matrahtan bazı harca
maların düşülmesini ifade eden bir maddedir. 

Nitekim, gerçek ücretlerin hesaplanmasıyla ilgili olan 63 üncü maddeyi önümüze koydu
ğumuzda görürüz ki, bu madde de, ücretlilerin vergiye tabi safı gelirlerinin matrahlarının bu
lunması için, hangi kalemlerin gelirden düşüleceğini anlatan bir maddedir. Bu maddeye 5 inci 
bir bent eklenmiş ve bu 5 inci bentte de "Mükellefin kendisine, eşine ve çocuklarına ait 
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eğitim, sağlık, gıda ve giyim harcamaları düşülür" denilmiştir. Yani bu, bir vergiden düşme 
olayı değil; sadece matrahtan düşme olayıdır. Üstelik, safî gelirden matrahı bulmak için yapı
lan bir düşüştür. Dolayısıyla, bir kere, bu madde, kamuoyu yanıltılarak takdim edilmiştir. 

İkincisi; şu an, yıllardır uygulanan, ücretlilere vergi iadesi müessesesi vardır; bu maddeyle 
birlikte bu müessese de kalkıyor. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)— Onu da kaldırdılar. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Her ay, ücretliler, yapmış oldukları eğitim, gıda, 

giyim, sağlık harcamalarını işyerine ibraz ediyorlar ve yüzde 20, yüzde 12, yüzde 10 ve yüzde 
5 gibi oranlarla, bu harcama belgelerinin bir kısmını nakten iade olarak alıyorlardı. Bu mad
deyi dikkatlice incelediğiniz takdirde, açık seçik göreceğiniz ve tespit edeceğiniz husus şudur : 
Şu andaki vergi iadesi müessesesi kaldırılır ve bu madde buradan geçer, kabul edilirse, ücretli
ler zararlı duruma düşmektedirler. İşte, hesaplar ortada. Vergi iadesini kaldırıyorsunuz ve onun 
yerine, safî gelirden, matrahı bulmak için yapılan bir indirim getiriyorsunuz. 

ALİ ESER (Samsun) — Vergi kademesi de düştü. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Bu indirim nasıl uygulanacak? Ücretliler, şimdi her 

ay iade alıyor. Bu maddeye göre ise, ücretliler, bir yıl boyu yapmış oldukları harcamaların bel
gelerini saklayacak ve aradan bir yıl geçtikten sonra, ertesi yıl, belgelerini işyerine ibraz ede
cekler, ondan sonra da, bu ibraz etmiş oldukları belgelerin üçte biri dikkate alınacak -işveren 
hepsini kabul etmiyor, hepsi geçerli değil- bu üçte biri, bir önceki yıl hesaplanan vergisinin 
bulunmasında tekrar nazarı itibara alınacak; kesinti yoluyla ödediği vergilerle, bu indirimler 
düşüldükten sonra ortaya çıkacak vergiler arasındaki fark, bu sefer önümüzdeki bir yıllık ver
gisinin hesaplanmasında dikkate alınacak. 

ALİ ESER (Samsun) — Her ay indiriyorlar ya. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Bunun hesabını ben çıkardım. Hesabı nedir? 100 

liralık bir belge düşünün. Bu 100 liralık belgeyi bir yıl sonra götüreceksiniz, işverene vereceksi
niz. Bunun üçte biri geçerli olacaktır ve 30 lirası indirime tabi tutulacaktır. Bu 30 lira, vergisi
nin hesaplanmasında dikkate alınacağı için, 7,5 liralık bir avantaj sağlayacaktır ücretliye. Ara
dan bir yıldan fazla bir süre de geçtiği içiri, enflasyon yüzde 70 olsa bile, bir yılı aşan bir gecik
me olacağından yüzde 100'lük bir enflasyonla, her ibraz ettiği belge için yüzde 3'lük bir avan
taj sağlayan bir maddedir bu. Halbuki, şimdi, ücretliler, belgelerini ibraz ettikleri takdirde, belli 
dilimlere göre yüzde 20'sini, yüzde 12'sini, yüzde 10'unu ve asgarî yüzde 5'ini nakten alıyorlar. 

Sayın Başbakanın, "Biz ücretlilerin vergi yükünü hafiflettik; sağlık harcamalarını, eğitim 
harcamalarını vergiden düşecektir" dediği müessese bu işte arkadaşlar!.. İşte bu... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — SHP'lilere söyle, SHP'lilere söyle... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) —- Ücretlilerin elindeki vergi iadesini nasıl aldığınızı 

gösteren bir belge bu. Bununla iftihar etmenin, kamuoyuna beyanatlar vermenin, âlâyı valâ 
ile nutuklar atmanın bir âlemi var mı?.. (RP sıralarından alkışlar) 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Şener, süreniz bitti efendim. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Toparlayacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Peki, 1 dakika daha süre veriyorum. 
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ABDÜLLATtF ŞENER (Devamla) — Baştan beri söylediğimiz şey şu : Muhterem arkadaş
lar, gazete ilanlarıyla, çok önemli bir değişiklikle buraya geldiğinizi duyurdunuz; ancak, gazete 
ilanlarıyla atfettiğiniz öneme sahip değildir bu tasan, o kadar önemli değişiklikler yok burada. 
Mevcut vergi sistemi, sağdan soldan biraz rötuşlarla, tırpanlarla, bazı pansuman tedbirleriyle 
buraya getirilmiş. Bunun, bu kadar önemli olmadığını, gazete ilanlarıyla duyurun, yarın sabah
tan itibaren hepsini toptan çıkaralım; yani, siz bunun gerçek boyutunu itiraf edin, çıkaralım... 

Biz burada niçin uğraşıyoruz? Kamuoyunu saptırdığınız için, işin gerçek boyutunun anla
şılması için, İçtüzüğün bize verdiği hakları kullanıyoruz. Bunu, hiçbir zaman, engelleme şek
linde de yorumlamayın. 

Saygılar sunuyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 
Sayın milletvekilleri, kişisel olarak, Sayın Cevat Ayhan, Sayın Nami Çağan, Sayın Abdül-

latif Şener, Sayın Haydar Oymak, Sayın Algan Hacaloğlu, Sayın Güneş Taner söz istemişler
dir; ancak, iki kişiye söz verebileceğim. 

Sayın Cevat Ayhan, buyurun efendim. 
Sayın Ayhan, süreniz 5 dakikadır. 
CEVAT'AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan 

403 sıra sayılı Vergi Kanunu Tasarısının, 13 üncü maddesiyle ilgili olarak, şahsım adına söz 
almış bulunuyorum. 

13 üncü madde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinde değişiklikler ge
tirmektedir. Getirilen değişikliklerle, maddeye 5 numaralı bent ilave edilmekte ve bununla ilgi
li düzenlemeler yapılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, 63 üncü madde, gerçek ücretlerin hesabında, ücretten indirilecek 
olan hususları düzenlemektedir. Bunları şöylece sıralayabiliriz : 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 190 inci maddesi uyarınca yapılan kesintiler
le, Ordu Yardımlaşma Kurumu ve benzeri kamu kurumları için yapılan kanunî kesintiler, 

2. Emekli aidatı veya sosyal sigorta primleri, 
3. Mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sa

katlık, işsizlik ve benzeri sigorta primleri, 
4. Sendikalar Kanununu hükümlerine göre sendikalara ödenen aidatlardır. 
Bunlar, ücretlinin ücretinin vergi matrahı hesaplanırken düşülmektedir. 
Bu kanun tasarısının 13 üncü maddesine ilave edilen 5 numaralı bentle "Mükellefin ken

disi, eşi ve çocukları ile ilgili eğitim, sağlık, gıda, giyim ve kira harcamalarının yıllık toplamı
nın 1/3'ü indirilir" hükmü getirilmiş. Ancak, müteakip fıkrada, bu uygulamayla ilgili olarak, 
"Bu suretle hesaplanan indirim tutarı, harcamanın yapıldığı yıla ait ücretin yıllık vergi matra
hının % 35'ini geçemez." denilerek de bir sınır getirilmiş. Ayrıca, bu fıkranın sonunda, "Ba
kanlar Kurulu bu bentte yer alan % 35 nispetini sıfıra kadar indirmeye kanunî oranına kadar 
artırmaya veya harcama konuları, harcama ve ücret tutarları itibariyle farklı oranlar tespit et
meye yetkilidir." denmiş. 

Muhterem arkadaşlar, ben, getirilen bu değişikliğin iyiniyetle getirildiğini kabul ediyorum. 
Beratı zimmet asıldır; ancak, bugüne kadarki uygulamalar, bunu böyle yorumlamamıza da imkân 
vermemektedir. Hafızalarınızı şöyle bir geriye doğru tararsanız, geriye doğru çevirirseniz, 
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1960 yılında "memleket batıyor" dendi, milletten alyanslar toplandı, yüzükler toplandı. Ar
kasından, o zamanki Maliye Bakanı, maruf bir zat, tasarruf bonosunu çıkardı ve o tasarruf 
bonoları, hiçbir işe yaramadı, yıllar sonra çöpe gitti. Ondan sonra, Anavatan Partisi Hüküme
ti zamanında, mükelleflerin, -alışveriş yapan vatandaşlar tarafından belge istenerek- kayıt dü
zenine geçmelerini ve vergilerini gerçeğe daha yakın bir gelir tabanı üzerinden ödemelerini sağ
lamak için, vergi iadesi müessesesi getirildi. Yani, vergi mükelleflerini belge vermeye mecbur 
kılmak için getirildi bu sistem. Her mükellef, bir ölçüde Maliyenin yardımcısı olarak, vergi 
mükelleflerini âdeta denetler oldu. Ancak, giderek bu sistemin de çöktüğünü görüyoruz. Şim
di, bu Hükümet, bu sistemden rücu ediyor, onun yerine, yıllık olarak, birtakım giderlerin ver
giden indirilme imkânını getiriyor. Nedir bunlar? Eğitim, sağlık, gıda, giyim, kira vesaire. Ne 
kadarı? 1/3'ü. Başka sınır? Bunların indirileceği vergi matrahının da yüzde 35'ini almakta, 
1/3'ünü almaktadır. Hesapladığınız zaman yüzde 35, bunu yüzde 25 vergi dilimine soksanız 
yüzde 8,75 yapar; bütün ücretin yüzde 8,75'i. Oniki ay bunu ödeyeceksiniz, ancak onüçüncü 
ayda, yani müteakip yılın ocak ayında, hatta ocak da değil, müteakip yılın mart ayında -
beyannamelerin verildiği dönemde, normal olarak beyannameler mart ayında verilir- bunları 
beyan edeceksiniz -ortalama olarak dokuz ay sonra, bunları kaç ay sonra geri alacağınız da 
meşkûk- bir süre sonra vergi iadesini alacaksınız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
f . ' • • . • • • • 

BAŞKAN — Sayın Ayhan, lütfen cümlenizi tamamlar mısınız efendim? 
CE VAT AYHAN (Devamla) — Bunun manası şudur : Sizin, bugün, yüzde 20'den aşağıya 

doğru kademeli olarak ödediğiniz vergi iadesini, kâğıt üzerinde yüzde 8,75'e düşürüyorsunuz; 
pratikte, enflasyonun tesiriyle yüzde 2-3 mertebesine düşürüyorsunuz demektir. Bu da yine1 halkı 
aldatmaktır. Korkarım, Maliye teşkilatımız bunun cezasını ağır görür. Yani, mükellefler belge
den kaçarlar, fiş almaktan kaçarlar ve giderek de vergi kaybı, vergi kanaması artar. Onun için, 
tutulan yol doğru değildir. Eğer bu yolda gidilecekse, bu iadelerin her ay sonunda verilecek 
şekilde bir düzenlemenin getirilmesi lazım. 

Arz ederim, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
tkinci kişisel söz sırası Sayın Nami Çağan'ın?.. Yok. 
Sayın Abdüllatif Şener, buyurun. 
ABDÜLLATtF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 403 sıra sayılı Kanun 

Tasarısının 13 üncü maddesinin, ücretlilere bir avantaj sağlamadığını; üstelik, vergi iadesinin 
kaldırılması suretiyle, sisteme sokulan bu maddeyle ücretlilerin gelir düzeylerinin daha da dü
şürülmüş olduğunu ifade ettik. 

Bu maddenin işleyişinde de birtakım sorunlar ve sıkıntılar var aslında. Bunlardan birinci
si, bu maddenin uygulamasıyla ilgili olarak, Maliye Bakanlığına verilecek yetkilerle ilgilidir, 
Bakanlar Kuruluna verilecek yetkilerle ilgilidir. Bu verilen yetkiler sonucunda, yapılacak indi
rimlerin, yani belgelerde mevcut tutarlar üzerinden ne kadar indirim yapılacağı ile ilgili ola
rak, nispetleri sıfıra kadar indirmeye kanunî orana kadar artırmaya veya harcama konuları, 
harcama ve ücret tutarları itibariyle farklı oranlar tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkili kılın
mış vaziyettedir. Yani, bu maddenin nasıl işleyeceği konusunda da, madde metninden hareketle 
bir sonuca varmamız mümkün değil. Grubum adına yapmış olduğum ilk konuşmada, ben azamî 
miktarları vermiştim; yani, ücretlinin sağlayacağı azamî avantajları vermek suretiyle, ancak her 
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belge üzerinden yüzde 3'lük bir avantaj sağlayacağını belirtmiştim. Halbuki şu an, vergi iade
sinde, her belge üzerinden ücretlinin sağladığı asgarî avantaj yüzde 5'tir. 

Maliye Bakanlığı, ücretlinin bu azamî yüzde 3'lük avantajını, yapacağı düzenlemeler so
nucunda, bu maddede kendisine verilen yetkileri kullanması sonucunda, daha fazla düşürme 
imkânına sahiptir; ama artırma imkânına sahip değildir. Bu bakımdan, bu maddeyle vergi ia
desi kaldırıldığına göre, ücretlilerin sağlık, eğitim, giyim, gıda harcamalarını vergilerinden dü
şürmeleri suretiyle onlara imkânlar sağlıyoruz gibi, kamuoyunu yanıltmaktan vazgeçmek ge
rektiği kanaatindeyim. 

Diğer taraftan, belge düzeniyle ilgili bir sorun var bu maddede. Ne deniliyor? Bu tasarıyla 
belge düzenini yerleştirmeye çalışacağız... Belge düzeni nasıl yerleştirilmeye çalışılacak?.. Da
ha önce hiç vergi alınmayan, işyeri bulunmayan, seyyar veya motorlu nakil vasıtası kullanma
yan, sırtında küfesiyle odun kıran, başında tepsisiyle simit satan, sırtında bohçasıyla bohçacı
lık yapan, kalaycılık, lehimcilik yapan insanlar vergi kapsamına alınıyorlar. Geçen maddelerde 
vardı. "Ama, niçin vergi kapsamına alınıyorlar?" deyince; Türkiye'de biz belge düzenini yer
leştirmeye çalışıyoruz* bunun için de düşük gelir gruplarına bazı ek külfetler geliyor diye açık
lamalar yaptı arkadaşlarımız. 

Aslında Hükümetin, "bu tasarıyla vergi tabanını genişleteceğiz" düşüncesi doğrudur; ancak, 
vergi tabanını genişletirken, daha önce vergi vermeyen üst gelir gruplarına doğru bir genişlet
me değil, vergi verecek takati ve gücü bulunmayan kesimlere doğru vergi tabanının genişletil
mesi vardır ve belge düzeni de işin bahanesidir. 

Nitekim, burada görüyoruz; şu an Türkiye'de -iyi veya kötü- aksamalarına rağmen, bazı 
kaçaklarına rağmen, vergi iadesi meselesinden dolayı belli bir belge akışı vardır. Ancak, bu 
vergi iadesi kaldırılıp da, bir yıl sonra, safî gelirden düşülecek bir harcama yapısı oluşturuldu
ğu takdirde, Türkiye'de şu an mevcut olan belge akışını dahi sağlamaktan aciz bir iktidar ve 
bir malî idare karşımıza çıkacaktır. Böyle bir yapı içerisinde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Şener, konuşmanızı bitirmek için size 1 dakika daha süre veriyorum. 

Hep bir dakika aşıyorsunuz... 
ABDÜLLATÎF ŞENER (Devamla) — ...belge düzeni yerleşmediği için, belge düzeni da

ha da kötüye gittiği için, Hükümetin 1994-1995 yılı için bu tasarıdan beklediği hâsılat da orta
ya çıkmayacaktır. Zaten, 1994 yılı için bir şey beklemediklerini kendileri de ifade ediyorlar, 
yani bu tasarının bu yıl bir şey getirmeyeceğini ifade etmek istiyorlar. Düşük gelir grupların
dan tahsilat artarken, üst gelir gruplarından kaçaklar meydana gelirse, bir tahsilat ortaya çık
maz; ancak, 1995 yılı için birtakım beklentiler var; ama görünen odur ki, bu tasarı, ne 1994 
beklentilerini ortaya çıkaracak vaziyettedir ne de 1995 yılı beklentilerini. Doğrudan doğruya, 
mevcut yapıyı dahi bozan, gayri adil olan, şu mevcut vergi sistemini dahi bozan, daha adalet
siz hale getiren özelliklere sahip bir tasarıdır. 

Bilgilerinize, saygılarımla sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde gruplar ve şahıslar adına yapılan konuşmalar bitmiştir. 
Maddeyle ilgili önergeler var; geliş sırasına göre okutuyorum. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 13 üncü maddesinin, içtüzüğün 85 inci maddesi ge

reğince, öncelikle Anayasaya aykırılığı hususunun görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımla. 
Mehmet Keçeciler Yücel Seçkiner Elaattin Elmas 

Konya Ankara istanbul 
Ramazan Coşkun Temel Gündoğdu Nabi Poyraz 

istanbul istanbul Ordu 
Gerekçe: Bu maddeyle getirilen düzenlemede, indirim oranlarının tespitinde Bakanlar Ku

ruluna yetki tanınmış olması, Anayasanın 73 üncü maddesine aykırılık teşkil etmektedir; çün
kü* vergi koymak veya kaldırmak kanunla yapılması gereken bir husustur. Bakanlar Kuruluna 
bu sınırsız yetkinin tanınması Anayasaya aykırıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 403 sıra sayılı tasarının 13 üncü maddesinin birinci paragrafıyla 193 sayılı 

Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen S numaralı bentteki 1/3 
oranının 2/3 olarak, ikinci paragrafta yer alan yüzde 35 oranının yüzde 50 olarak değiştirilmesini, 
Bakanlar Kuruluna tanınan sıfıra kadar indirme yetkisinin ise kaldırılmasını arz ve teklif ederiz. 

Faik Altun Coşkun Gökalp Ali Dinçer 
Antalya Kırşehir Ankara 

Haydar Oymak UIuç Gürkan ° 
Amasya Ankara 

Gerekçe : Vergi iadesiyle bu kesime bugüne kadar sağlanan gelir, vergi iadesinin kaldırıl
ması nedeniyle ortadan kaldırılmaktadır. Bu kaybın giderilmesi ve bunlara zarurî ihtiyaçları 
olan bu harcamalar nedeniyle ödeyecekleri vasıtalı vergi yükünün ise azaltılması amaçlanmış
tır. Bu değişiklik, belge düzeninin oturtulması ve sağlanmasına da büyük katkı yapacaktır, öner
ge bu amaçla verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 403 sıra sayılı vergi kanun tasarısının 13 üncü maddesinin ikinci fıkra

sının metinden çıkarılmasını arz ederiz. 
Cevat Ayhan ibrahim Halil Çelik E. Cenap Gülpınar 

Sakarya Şanlıurfa Şanlıurfa 
Mehmet Sağdıç Şerif Bedirhanoğlu 

Ankara Van 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 403 sıra sayılı vergi kanunu tasarısının 13 üncü maddeyle değiştirilen 
Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin 5 numaralı bentteki "1/3" oranının metinden 
çıkarılmasını ve yerine "tamamı" kelimesinin ilavesini arz ederiz. 

Cevat Ayhan ibrahim Halil Çelik Mehmet Sağdıç 
Sakarya Şanlıurfa Ankara 

Eyyüp Cenap Gülpınar Şerif Bedirhanoğlu 
Şanlıurfa Van 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu maddeyle ilgili Sayın Selçuk Maruflu'nun bir öner
gesi var. önerge, "2978 sayılı Vergi ladesi Hakkında Kanunun aynen uygulanmasına devam 
edilir" şeklindedir. 

Sayın Maruflu, buradaki madde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesini 
değiştiriyor. Bu maddenin başlığı da şöyle : "Ücret ve Ücret Sayılan Hallerle Ücretlerin Safi 
Miktarının Tespiti" Burada, vergi iadesiyle ilgili, bu tasarının 36 ncı maddesinde kısa bir deği
şiklik getirilmiş. Yani, burada, vergi iadesiyle ilgili bir şey yok. Eskiden kira, giyim, iaşe, sağlık 
masrafları, gerçek ücretin tespitinde indirilmiyordu. Şimdi bir bent ilave edilmiş; indiriliyor. 
Olay bu olduğu için, ben bunu burada işleme koymuyorum efendim. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — 36 ncı maddede işleme koyalım... 
BAŞKAN — önergeleri aykırılık sırasına göre işleme koyuyorum. 
Birinci önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 13 üncü maddesinin, İçtüzüğün 85 inci maddesi ge

reğince, öncelikle Anayasaya aykırılık hususunun görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 
Yücel Seçkiner 

Ankara 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor... 
NABİ POYRAZ (Ordu) — Söz istiyorum Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, arkadaşımızın yerine ben konuşacağım. 
BAŞKAN — Sizin önergede imzanız yoksa, söz veremem size. 
NABİ POYRAZ (Ordu) — Sesim bozuk Sayın Başkan, o nedenle... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) —-önerge sahibinin göstereceği kişiye söz vermeniz gerekir. 
BAŞKAN — İçtüzüğün 88 inci maddesine göre "önerge sahibi" der. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — "Veya göstereceği..." der. 
BAŞKAN — Sizin önergede imzanız yok. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — "Veya göstereceği..." der. 
BAŞKAN — İçtüzüğü açın okuyun; "göstereceği" yok Sayın Aşık. İçtüzüğün 88 inci mad

desinde " önerge sahibi" diyor Sayın Aşık. Ben size söz vermekten imtina etmem de, İçtüzüğü 
uygulayalım diyorum. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Tekabbül etsin... 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
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Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 403 sıra sayılı vergi kanun tasarısının 13 üncü maddesinin beşinci bent

teki 1/3 oranının metinden çıkarılmasını ve yerine "tamamı" kelimesinin ilavesini arz ederiz. 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Karar yetersayısı istiyorum... 
BAŞKAN — Bir dakika beyefendi, daha önerge üzerindeki işlem bitmedi. 
Hükümet?.. 
MALÎYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Ayhan, söz istiyor musunuz? 
CEVAT AYHAN (Sakarya) —' Evet. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Sayın Ayhan, süreniz 5 dakika. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan 

403 sıra sayılı tasarının 13 üncü maddesiyle ilgili olarak vermiş olduğumuz önerge sebebiyle 
söz almış bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlar, bu maddeyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesi
ne, 4 numaralı bentten sonra gelmek üzere S numaralı bir bent ilave edilmiştir. Bu bendin ilk 
bölümünde, mükellefin kendisi, eşi ve çocuklarıyla ilgili eğitim, sağlık, gıda, giyim ve kira har
camalarının yıllık toplam tutarının 1/3'ünün vergiye esas olan matrahtan mahsup edilmesi im
kânı getirilmektedir. Aslında, bütün harcamalar değil, sınırlı birtakım harcamalar ve onların 
da 1/3'ü alınmaktadır. 

Biraz evvelki konuşmamda da arz ettiğim gibi, bunun hesabı yapıldığı zaman, enflasyon 
da dikkate alınırsa; bu, yüzde 2-3 mertebesine düşmektedir. Onun için, buradaki 1/3 sınırla
ması kaldırıldığı ve onun yerine "tamamı" sözü ilave edildiği takdirde, mükellefin kendisi, eşi 
ve çocukları için, eğitim, sağlık, gıda giyim ve kira harcamalarının yıllık toplam tutarının ta
mamı indirim hakkından faydalanmış olur. 

Bunu da koyduğunuz zaman, yine de büyük bir rakam yapmak, yüzde 9 nispetine ulaşır. 
Yüzde 20'den başlayıp aşağı doğru inen vergi iadesinden bu sisteme geçilmek istendiğine göre, 
hiç olmazsa| kısmen de olsa bunun hakkaniyet ölçüsünde yerine getirilmesi gerekir. Aksi tak
dirde, vatandaşların, devletin uygulamalarına olan güveni sarsılır ve devamı hakkında endişe
leri varit olur. 

Ben bu önergeyi, bunun için vermiş bulunmaktayım. Umut ederim ki, çoğunluğunuz ta
rafından benimsenir, kabul görür ve bu düzeltme de yapılır. 

Teşekkür eder, hürmetlerimi arz ederim. 
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BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamıştır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Sayın Başkan, karar, yetersayısı istiyoruz... 
BAŞKAN — Efendim, "Kabul edenler*'dedim... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, yoklama talebimiz var... 
BAŞKAN — Efendim, karar yetersayısını bir oylamaya başlamadan isterseniz... 
BURHAN KARA (Giresun) — Devamlı aynı şeyi yapıyorsun... 
BAŞKAN — Efendim, müteakip önergede istersiniz. 
NABt POYRAZ (Ordu) — Hayır efendim, karar yetersayısı istiyoruz! 
BAŞKAN — Efendim, bakın, ben, "Kabul edenler" dedim... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Öteki önergeye geçiyorum... 
BURHAN KARA (Giresun) — Sayın Başkan, haksızlık yapıyorsunuz!... 
BAŞKAN— Lütfen zamanında isteyin! Aramazsam, tamam... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, yoklama isteğimizi içeren önergeyi eline 

kadar verdirdik, doğrudan doğruya gönderdik. Elinize gönderiyoruz, elinize!.. 
BAŞKAN — Neyi, neyi gönderdiniz! 

. ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Elinize gönderiyoruz yahu! Elinize gönderiyoruz... Yok
lama talebimizi... 

BAŞKAN — Efendim diyorsunuz ki, 58 inci madde gereğince, yeterli sayıda milletvekili 
bulunmadığından yoklama... 

Efendim, önergeyi oylarken dememişsinizki. Bana "maddede" dediler. 
BURHAN KARA (Giresun) — Sayın Başkan, haksızlık yapıyorsun. 
ÎSMAÎL SAFA GÎRAY (İstanbul) — Karar yetersayısı istiyoruz... 
BAŞKAN — Tamam efendim, zamanında isteyin, arayacağım... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Zamanında istedik! Eline veriyoruz, eline! Eline gönderi

yoruz. "Başkanın eline ver" diyoruz. Bu kadar rezalet olmaz! 
BAŞKAN — Beyefendi, arkadaş bana dedi ki, "maddenin oylamasında..." 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Şu Meclisi bir kere doğru dürüst idare et yahu!.. 
BAŞKAN — Ben doğru idare ediyorum, senden öğrenecek değilim! Lütfen oturun! Lüt

fen oturur musunuz... 
Şimdi, Sayın Kazan, ben Meclisi yönetmesini biliyorum... 
Sayın Şener, yoklamayı önergede mi istiyorsunuz, maddede mi istiyorsunuz. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — İçtüzüğün 58 inci maddesi, "oylamaya geçerken" diyor... 
BAŞKAN — Ama, siz demiyorsunuz ki, "oylamaya geçerken..." 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, düzeni sen bozuyorsun, güzel güzel giderken... 
BAŞKAN — Bozmuyorum... 
Lütfen, sizler de bize yardımcı olun... 
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EYÜP AŞIK (Trabzon) — Karar yetersayısı istiyoruz. 
BAŞKAN — Peki... 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 403 sıra sayılı vergi kanunu tasarısının 13 üncü maddesinin ikinci fık

rasının metinden çıkarılmasını arz ederiz. 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMÎSYÖNU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Aşık, Sayın Ayhan konuşursa, bu aşamada isteyemezsiniz, oylamaya 

geçtiğim sırada istersiniz. Bu, öteden beri uygulanan bir usuldür. 
Sayın Ayhan, konuşacak mısınız? 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Sayın milletvekilleri, yoklama istemiyle ilgili bir grup milletvekilleri tarafından verilen bir 

önerge var; bu önergeden sonra yoklama yaptıracağım. 
Buyurun Sayın Ayhan. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üyeler; bu ikinci bendin ikinci 

bölümünde, harcamanın yapıldığı yıla ait yıllık vergi matrahının yüzde 35'i sınır olarak getiril
miş. Ayrıca, son kısmında da, Bakanlar Kurulu, bu bentte yer alan yüzde 35 nispetini sıfıra 
kadar indirmeye yetkili kılınmış. 

Biraz evvelki konuşmamda da arz ettiğim gibi, bugüne kadar uygulamalar, hep vatanda
şın aleyhine tecelli etmiş, vatandaşın kazanılmış hakları ve imkânları elinden alınmış, oturmuş 
olan usuller, Maliyenin, Hükümetin ilave para kaynağı ihtiyacı sebebiyle tahrip edilmiş, bozul
muş ve geriye götürülmüştür. 

Onun için, bu kısmın madde metninden tamamen çıkarılmasını arz ettim. Bilakis, bu haklan 
-1/3 oranının da kaldırılarak- vatandaşın harcamalarının tamamına teşmil edecek bu uygula
maya gidilmesi gerekir. 

Bunu arz ediyorum; teşekkür eder, hürmetlerimi sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 

III. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, önerge oylanırken yoklama yapılması istenmiştir; bu

nunla ilgili önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İçtüzüğün 58 inci maddesi gereğince, Meclis Genel Kurulunda yeterli sayıda milletvekili 

bulunmadığından, yoklama yapılmasını arz ederiz. 

Abdüllatif Şener Şevket Kazan Oğuzhan Asiltürk 
Sivas Kocaeli Malatya 

İsmail Coşar Kemalettin Göktaş Cevat Ayhan 
Çankırı Trabzon Sakarya 

Eyüp Aşık Burhan Kara Nabi Poyraz 
Trabzon Giresun Ordu 

Salih Ergün 
İstanbul 

BAŞKAN — Evvela, önergede isimleri bulunan arkadaşlarımızın burada bulunup bulun-
madıkarını arayacağım : 

Abdüllatif Şener?.. Burada. 
Şevket Kazan?.. Burada 
Oğuzhan/Asiltürk?.. Burada. 
İsmail Coşar?.. Burada. 
Kemalettin Göktaş?.. Burada. 
Cevat Ayhan?.. Burada. 
Eyüp Aşık?.. Burada. 
Burhan Kara?.. Burada. 
Nabi Poyraz?.. Burada. 
Salih Ergün?.. Burada. 

Yoklamaya Adana İlinden başlıyoruz. 
(Yoklamaya başlandı) 
Cevat Ayhan?.. Yok. 
BAŞKAN — Hem yoklama istiyor arkadaşlar hem de burada değiller.. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, başlangıçta, 10 kişi var sayılıyor zaten. 
BAŞKAN — Sayın Asiltürk, ben bilemem... Yani, yoklama isteyen arkadaşımın burada bu

lunması lazım; kural bu... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — İlk başta 10 kişi var yazıldı. 
BAŞKAN — Yoklama isteyen arkadaşlarımızın Genel Kurulda bulunup bulunmadıkları ara

nır; lütfen onu tartışmayalım. 
Cevat Ayhan burada; geldi. 
Yoklamaya devam ediyoruz. 
(Yoklamaya devam edildi) 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, bizi kontrol ettiğiniz gibi, kâğıt gön

derenleri de okutup kontrol etseniz iyi olur. 
BAŞKAN — öyle bir usulümüz yok Sayın Asiltürk; burada, birbirimize güvenmek zo

rundayız. 
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OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) —- Hayır, güvenimiz var; ama, çok yoklamalarda farklı 
durumlar olduğu da görülmüştür burada. 

BAŞKAN — Bakın, bu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyelerine güvensizliktir. 
Halbuki ben, herkese güveniyorum. 

Çoğunluğumuz vardır; çalışmalara devam ediyoruz. 

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

18. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 1318 Sa- ' 
yılı Finansman Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 3505 Sayılı Kanun ve 2978 
Sayılı Vergi İadesi Hakkında Kanunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/639) (S. Sayısı: 403) (Devam) 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner
ge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum ; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 403 sıra sayılı tasarının 13 üncü maddesinin birinci paragrafıyla ekle

nen 5 numaralı bentteki 1/3 oranının 2/3 olarak, ikinci paragrafta yer alan yüzde 35 oranının 
yüzde 50 olarak değiştirilmesi, Bakanlar Kuruluna tanınan sıfıra kadar indirme yetkisinin ise 
kaldırılmasını arz ve teklif ederiz. 

\ Ali Dinçer 
Ankara 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
KÂTİP ÜYE ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — İtiraz ediyorum... Kadir Bozkurt burada yok! 

(DYP sıralarından "Burada" sesleri) 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Divan Kâtibi nasıl karışır?! Ayıp yahu! Nasıl böyle kendi 

kendine konuşur (DYP sıralarından "Şimdi buradaydı" sesleri) 
KÂTİP ÜYE ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Hani, nerede?!. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, Divanı siz mi idare ediyorsunuz, Kâtip Üye 

mi idare ediyor?! 
OĞUZHÂN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, 125 kişi yoklamada varsa, diğer 25 

kişi de kâğıt göndermişse ve buradaysa kimse bir şey diyemez; ama... 
BAŞKAN — Sayın Asiltürk, birbirimize güvenmek zorundayız... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Ama, olmayanların yerine kâğıt da gönderiliyor. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, olay şu : Arkadaşlar kâğıdı veriyor çıkıyor. Yani, yapmıyor mu

yuz?.. Rica ediyorum sizden... Yani, ben şimdi ne diyeyim?... Ben yoklamaya müdahale etme
dim. Burada, Divan Kâtibi arkadaşımız var, çalışan arkadaşlarımız var: onlar bana "çoğunlu
ğumuz var" dediler... 
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KÂTİP ÜYE CENGİZ ÜRETMEN (Manisa) — Kadir burada, geldi işte. 
BAŞKAN — Yani, Sayın Divan Kâtibi arkadaşımız, sabahtan beri çalışmamak için çok 

büyük gayret içinde; ama, lütfen, bizi de bu duruma sokmayın. Yani, "illa ara ver, çaIışmayalım,, 

diyor. Olmaz!.. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Çok ayıp yahu! (Kürsü önünde toplanmalar, gürültüler) 

(Kâtip Üye Abbas tnceayan Divanı terk edip Genel Kurul Salonuna indi) 
BAŞKAN — Buyurun... Yani, bizi niye bu kadar zor duruma sokuyorsunuz arkadaşlar?.. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Bir kere kontrol etseniz daha iyi olmaz mı?! Yan

lışlık olmaz. 
ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — O kâğıtları okuyun Sayın Başkan! 
BAŞKAN — Sayın Asiltürk, bakın... 
Sayın Abbas tnceayan, siz Divan Kâtibisiniz ve bu Divanı çalıştırmamak için her türlü 

gayret içindesiniz... Olur mu canım? 
KÂTlP ÜYE CENGİZ ÜRETMEN (Manisa) — Abbas, sen oradan bagıramazsın kardeşim. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Daha önce, yurt dışında olduğu halde, bu Mecliste var gözü

kenler oldu. 
KÂTİP ÜYE CENGİZ ÜRETMEN (Manisa) — Abbas, sen, yukarıya, görevine gelse-

ne!.. (ANAP ve RP'li milletvekillerinin kürsü önüne toplanmaları, gürültüler) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, oturur musunuz... 
Sayın Asiltürk, lütfen oturur musunuz... 
KÂTİP ÜYE CENGİZ ÜRETMEN (Manisa) — Şu Divan Üyesi gelsin yerine... Çağırın... 
BAŞKAN — Sayın Abbas tnceayan, lütfen Divana gelir misiniz... 
Sayın arkadaşlar, eğer istiyorsanız, bundan sonra, yoklama yapıldığı zaman herkes bura

da otursun... Yani, öyle yapalım; ama, öyle bir zorunluluğumuz var mı?.. 
KÂTİP ÜYE ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Başkan, gelen kâğıtları okumak mecburiye

tindeyiz. 
BAŞKAN — Nerede yazılı?! Lütfen geçer misiniz şuraya?! Konuşmaya hakkın yok senin! 

Otur şuraya! Lütfen otur şuraya! Otur, sen Divan Kâtibisin kardeşim. Divan, bu Meclisi çalış
tırmak zorunda. Sen söz taleplerini kaydedebilirsin. Orada, görevlerini oku. (ANAP ve RP 
sıralarından gürültüler) 

Lütfen arkadaşlarım... Lütfen oturur musunuz... 
Sayın Ayhan, oturun, size söz vereceğim. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Kâtip Üye sizin sekreteriniz değil; nasıl öyle bağırırsın?! Sizin 

kâtibiniz değil. 
BAŞKAN — Bakın, Divan Kâtibinin görevleri, İçtüzükte belirlenmiş; ama, arkadaşım 

burada... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Bagıramazsın!.. 
BAŞKAN — Sayın Aşık, bakın, biz burada düzenli çalışmak zorundayız... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Divan Kâtibine "sahtekâr" demek var mı?! 
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BAŞKAN — Ben öyle bir şey dedim mi canım?! tnsaf canım; nerede dedim?.. Rica ede
rim... Yani, benim ağzımdan öyle laf çıkar mı?.. 

KÂTİP ÜYE CENGİZ ÜRETMEN (Manisa) — Nerede dedi?! Söylenmemiş lafları söy
lenmiş gibi gösterme. 

BAŞKAN — Sayın Ayhan, bir şey mi söylemek istiyorsunuz? 
CE VAT AYHAN (Sakarya) — Evet. 
KÂTlP ÜYE CENGİZ ÜRETMEN (Manisa) -—Amma uyuz adam be.. Çıkıyor ortalığı 

karıştırıyor. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ayhan. 
CE VAT AYHAN (Sakarya) — Sayın Başkan, bu ihtilafı halletmenin yolu sonradan kâğıt 

gönderenlerin burada ispatı vücut edip, buradayım deyip, yoklamaya dahil edilmeleridir ve doğ
rusu da budur. 

BAŞKAN — Sayın Ayhan, ben, "çoğunluğumuz vardır, çalışmalara devam ediyorum" 
dedim; uygun görürseniz bir başka zaman öyle yapalım. Başkanlığı, iki de bir sözünden geri 
çevirmeyin. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) — Yani, size gelen kâğıtları okursanız, bu ihtilaf yok olur. 
BAŞKAN — Peki, tamam. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) —Sayın Başkan, bundan sonra, gelen kâğıtları açık

ça okuyacaksanız biz vazgeçiyoruz. Böylece, hem sizin sözünüz yerine gelir hem de arkadaşların... 
BAŞKAN — Sayın Asiltürk, onu o zaman konuşalım. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Bundan sonrası için söz veriyor musunuz?.. 
BAŞKAN — Peki, okuyalım efendim, tamam. 
13 üncü madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 13 üncü madde 

kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 14. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 64 üncü maddesi

nin birinci fıkrası, bu fıkranın bentleri hariç olmak üzere, aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Aşağıda yazılı hizmet erbabının safî ücretleri, Maliye Bakanlığınca tanzim edilecek cet
vellerde belirtilen iş nevilerine göre götürü olarak tespit edilir." 

"Her bir dereceye ait götürü ücretler, 46 ncı maddede dereceler karşılığı gösterilen safî 
kazancın % 80'idir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Güneş Taner söz iste
miştir. Grup adına başka söz isteyen varsa lütfen ismini kaydettirsin... 

Refah Partisi Grubu adına Sayın Cevat Ayhan... 
Şahısları adına ise, şu ana kadar altı arkadaşımız başvurmuş. 
Sayın Taner, buyurun, süreniz 5 dakika. (ANAP sıralarından "lOdakika, 10 dakika..." 

sesleri) 
Pardon, özür dilerim, grup adına 10 dakika... 
Arkadaşlar, kusura bakmayın, biz de hata edebiliriz. (RP sıralarından "heyecanlanıyorsun" 

sesleri, gürültüler) 
Ben niye heyecanlı olayım; benim kadar sakin kimse yok. 
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ABDÜLLATtF ŞENER (Sivas) — Çok heyecanlısın, hep hata yapıyorsun. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Taner. 
ANAP GRUBU ADINA GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla

rım; bu tasarının, bu Meclisten çıkacağı şüphesizdir. Şimdi, burada geçen hadiseler hepimizi 
üzmektedir. Tansiyonun yükselmesi, herhalde, takdir edersiniz ki, Yüce Mecliste, kimsenin men-
faatına değildir. Onun için, buradan, bütün arkadaşlardan istirham ediyoruz; bu tasarının mad
deleri bellidir, maddeler üzerinde söz alacaklar ve bunların zamanı da bellidir ve bu zaman 
içerisinde bu tasarının çıkacağı da ortadadır. Şimdi, arkadaşlarımız bu meseleyi tırmandırıp, 
bu Genel Kurulu çalışmaz hale getirdiğimiz, takdirde, bu ayıp da hepimizin olacaktır. (DYP 
sıralarından alkışlar) . 

Onun için, istirham ediyoruz, gerek iktidar kanatları gerek muhalefet kanatları ve gerek
se Başkanlar,-bu Meclisin İçtüzüğüne, örf, âdet ve geleneklerine uymaya gayret edelim. 2 daki
ka fazlanın veya 2 dakika azın hiçbir faydası yoktur. Nitekim, bakın, Cumhuriyet Halk Parti
sinin grubu düşmüştür, onların konuşma süresi olan 10 dakikaların toplamı 3,5 saatlik bir za
manı zaten burada tasarruf edilmiştir. Yani, bu işi illâ zorlayarak yapmanın bir faydası yoktur. 
Yani, neticede bu tasarı memleket için çıkarılıyorsa -ki, şüphesiz öyledir- müsaade edin de, mu
halefetteki arkadaşlar, İçtüzüğün bu konuda kendilerine verdiği yetkileri kullansınlar. 

Şimdi, bu arzumu Yüce Kurula ifade ettikten sonra maddeye dönüyorum; ama oradaki 
görüşlerimden evvel, 13 üncü maddede söz istedim, bana söz vermediler; o konuda bir iki şey 
söylemek istiyorum. 

Gerçekte bu tasarının, eğer reform diye nitelendirilecek yeri varsa, reform maddesi, 13 
üncü maddedir. Çünkü, 13 üncü madde üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeler 
sırasında epeyce tartıştık ve verdiğimiz önergeyi de İktidar Grupları kabul etti. Bu, kiraların 
da, keza, vergiden düşülmesidir. Bu, uzun müddettir tartışılan ve kiracıların da vergilendirme
ye girmesini kapsayan bir hükümdür ve o açıdan faydalıdır, iyi olmuştur. Bu madde, keza, Türk
iye'deki vergi sistemini modern vergilere yaklaştıracak bir maddedir. Yani, ileriye matuf bir mad
dedir. Belki bugün tam manasıyla olmasa bile, önümüzdeki yıllarda vergiden düşme sistemi 
yavaş yavaş Türkiye'de oturtulmaktadır ve bu açıdan faydalıdır. Orada bir eksiklik vardır ve 
bu eksikliğin, o maddenin son fıkrasında Maliye Bakanlığı tarafından gözetilmesi gerekmek
tedir. Maliye Bakanlığımızın bu konuda fevkalade hassas davranması gerekmektedir. Bu ek
siklik, aynı zamanda bir adaletsizliktir. 

O adaletsizliği de şöyle arz edeyim; Kurumlar, bu yılkı vergileri bir sene sonra taksitler 
halinde ödemektedirler. Demek ki, enflasyondan yararlanmaktadırlar. Halbuki, vergi indirimi 
alanlar ise, paralarını bir sene sonra almaktadırlar. Bu durumda, onlar da enflasyon tarafın
dan cezalandırılmaktadırlar. Şimdi, bu adaletsizliği bir şekilde önleyebilmek lazımdır. 

O madde üzerinde kişisel söz istemenin sebebi, bu eksikliği giderebilmenin bu Yüce Ku
rulda çıkış yolunu aramak içindi; ama, madde geçmiştir; ben zabıtlara geçmesi ve sayın millet
vekillerinin bilgilenmesi açısından burada ifade ediyorum; doğrudur; maalesef, vergi iadesin
de zaman zaman suiistimaller yapılmıştır ve devlet, hak etmeyen kişilere, sistemin getirdiği se
bepten dolayı fazlaca vergi iadesi vermiştir. Bu sistem onu bir nebze aşağı indirecektir; ama, 
bunu yaparken, hakkı olanları da cezalandırmamak lazımdır. 

Bunun yolu nedir?.. Bunun yolu da şudur : Maliye Bakanlığının elinde yetkiler vardır. 
Mesela, yeniden değerlendirmede yapıldığı gibi, enflasyon etkisiyle azalan bu kısmın, vergilerin, 
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bir sene sonunda, o kadar yükseltilerek, hiç olmazsa matrah olarak kabul edilmesinde ve bu 
şekilde, çalışan insanların toplayıp getirdikleri belgelerin bu şekilde vergilendirilmesinde va
tandaş ve memleket açısından faydası olacaktır; onu arz ediyorum. 

Şimdi, gelelim bu maddedeki bir çarpıklığa; Hepiniz hatırlayacaksınız, dün, bilhassa es
naf ve sanatkâr üzerinde uzun uzun konuştuk, bunların üzerine fazla gitmemeniz gerektiğini, 
vergilerinin düşürülmesi gerektiğini söyledik ve Genel Kurulda bu konuda birlik teessüs ettiği 
için de, bu rakamları hep beraber aşağıya çektik; iyi bir şey olmuştur; fakat; şimdi burada size, 
rakamlarla, çarpıcı bir haksızlığı arz etmek istiyorum : 

Bu madde, aslında, götürü usulde vergilendirilen şirketlerde veya kurumlarda çalışan işçi
lerin nasıl vergilendirileceğini ifade etmektedir ve burada, "bu gibi işyerlerinde çalışan insan
lar da, işyeri sahibinin ödeyeceği verginin yüzde 80'i oranında vergi öder" denmektedir. 

Şimdi, buraya kadar güzel; ama burada bir çarpıklık var : Bir an için düşününüz, 3 kişi 
çalıştıran ufak bir işletme -böyle bir işletme ne kadar vergi verebilir diye hemen buradaki ra
kamlara bakıyoruz- normal bir ilde -5 inci derecede olsa- ödeyeceği vergi, senede yaklaşık 1 
milyon 475 bin liradır... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Eskisi öyle... 
Kabul ettiğimizde düştü. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Hayır, bu, Plan ve Bütçe Komisyonunun kabul ettiği rakam. 
Şimdi, 1 inci derecede esnafın ödeyeceği rakam ise 10 milyon 375 bin Liradır. Tabiî, bu, 

safî ödeyeceği rakam değildir; çünkü, daha evvel, 6 ncı maddede yapmış olduğumuz değişik
likle, yapılacak olan yüzde 25'lik tevkifatlardan dolayı bu rakamlar yükselecektir; ama yanın
da çalışanın ödeyeceği ücrete baz temin edecek olan rakam budur. Şimdi, bu rakama bir an 
için bakınız... Bir esnaf düşünün, senede 10 milyon lira vergi ödeyecek, ama yanında çalışanın 
ödeyeceği vergi 8 milyon lira olacak... Tekrar arz ediyorum : Esnafın bir sene içerisinde ödeye
ceği götürü usuldeki vergi 10 milyon lira, yanında çalıştırdığı üç kişiden birisinin ödeyeceği 
vergi 8 milyon lira... Yani, bu tasarı böyle diyor. 

MALÎYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Hayır. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Şimdi, arkadaşlarım "Hayır" diyorlar. Niye "Hayır" di

yorlar?.. Çünkü, "adamcağız bunu beyan ederken, oradan beyan etmeyecek, şuradan beyan 
edecek, buradan beyan edecek; yani kanunun açıklarından faydanacak..." diyorlar. Biz kanu
nu yazarken, "kanunun yanı sıra açıklarda vardır, açıklardan da böyle olacaktır" diye düşü
nemeyiz. Tabiî, bunun çözümü de şu maddede yoktur. Yani, arkadaşlarımız bunu hazırlarken, 
bütün yönleriyle düşünerek hazırlamaları gerekirdi. 

Şimdi, "5 inci derecedeki bir esnaf, normal illerde, senede 1 milyon 475 bin lira vergi ödü-
yorsa, onun yanında çalışan da, yüzde 80'den, senede 900 bin lira vergi ödüyorsa; çok da 
değildir" diyebilirsiniz. Doğru, 900 bin lira çok değil; ama, burada bir çarpıklık yok mu?.. 
Yani, işin sahibi 1 milyon 475 bin lira ödeyecek, yanında çalışan adam 900 bin lira ödeyecek... 
Öylemi?.. 

MALÎYE BAKANI ÎSMET ATTİLA (Afyon) — "Değil" diyorlar arkadaşlar. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Değil mi... İşte bütün mesele buradan kaynaklanıyor. Ben 

öyle anladım, arkadaşlardan izah aldım, öyle anladım. Sizin, buradaki maddeden bunu, be
nim anlattığım şekilde bile anlamanız mümkün değil; çünkü, bunun altına girip görebilmek 
lazım. Halbuki, biz burada kanun çıkarıyoruz... Siz bu kanunu burada oylayacaksınız, bu 
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kanunu çıkaracaksınız ve bundan milyonlarca vatandaş etkilenecek. O zaman, doğrusu neyse; 
yani parmak kaldırıyoruz ya, bu kaldırdığımız parmağın neye mal olduğunu görmemiz, hak
kımızdır. 

O zaman, birisi çıksın burada, "bu madde tam olarak şunu getirmektedir" desin; biz de 
orada adalet var mıdır, yok mudur, kanaat getirelim -neticede vicdanen hareket ediyoruz- doğ
rudur, yanlıştır; ona göre karar verelim; düzeltebileceksek burada düzeltelim; düzeltemeyecek-
sek, bundan sonra gelecek olan vergi tasarılarına koyarak bunu düzeltmeye çalışalım. Çünkü, 
neticede, siz bu vergi kanunu tasarısını niye getirdiniz?.. Siz bu vergi kanunu tasarısını reform 
diye getirdiniz; siz bu vergi kanunu tasarısını, Türkiye'nin bugünkü durumunun dünden daha 
iyi olması gerektiğini düşünerek, yarınının daha iyi olmasını ümit ederek, değişen Türkiye'nin 
değişen şartlarında iyileştirme yapmak için getirdiniz. Yoksa, klasik maliyeci anlayışıyla, ver
giyi, ceza olarak koymak için getirmediniz. îleri ülkelerde, Batılı ülkelerde vergi ceza değildir. 
Cezanın yeri, suçun olduğu yerdir, ceza kanunudur. Eğer biz vergiyi, ceza yerine geçecek şekil
de hazırlar, buraya koyarsak;,o zaman, devlet olarak bizim adaleti savunduğumuz şüpheye gi
rer. O zaman vatandaşın da -haklı olarak- kendi kafasına göre, "böyle, adaletin olmadığı yer
de ben de her türlü vergiyi kaçırırım" deme hakkı olur. 

Sayın Başkan, bunu burada arkadaşlarımıza bu duyguyla ifade ettim. Ben böyle anladım; 
bana anlatılandan size böyle arz ettim; ama görüyorum ki, burada, Hükümet sırasından, be
nim bu anladığımın yanlış olduğu söyleniyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Taner, lütfen, cümlenizi tamamlar mısınız efendim... 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Tamamlıyorum Sayın Başkana 
Şimdi, benim bu anladığım yanlışsa, bunun doğrusunun olması lazım. O zaman -bunun 

iki dakika erken veya iki dakika geç geçmesi önemli değil- Sayın Maliye Bakanı çıksın, bize, 
burada, bu maddenin tam olarak ne olduğunu bir anlatsın. Bunu istirham ediyorum. Çünkü 
-burada bizim parmak kaldırıp indirmemiz önemli değil- her kaldırdığımız parmağı bilerek kal
dıralım ki, yarın bize bunu söylediklerinde de müdafaa edecek duruma gelelim. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Taner. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Cevat Ayhan; buyurun efendim. 
NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) — Sayın Ayhan, yorulmadınız mı?.. 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Çalışmak için seçildik geldik... Bu

rada görevimiz bu işleri yapmak... Sizi de sıkmak istemiyorum. Gerçi, siz de, Muhterem, Zarif 
Başbakanımızdan gelen çok sıkı talimatla buraya çivilendiniz; ama, bunları burada konuşmakta 
fayda var. Siz İktidar Grubusunuz fert fert görüştüğümüz arkadaşlarımız bazı noktalarda bize 
katılmalarına rağmen, burada, Genel Kurulda tavırlarını açıkça ortaya koyamıyorlar; bir grup 
disiplini anlayışı içinde. Doğru veya yanlış; onu tartışmıyorum... Onun için, hiç olmazsa biz 
konuşalım da, sizin de vicdanınızdaki sesi dile getirelim. İyi olur. Hiç olmazsa, "bazı arkadaş
larımız bu meseleye sahip çıkmışlardı" diye, siz de seçmenler nezdinde bu meseleyi konuşursunuz. 

Muhterem arkadaşlar, görüşülmekte olan 403 sıra sayılı vergi kanunu tasarısının 14 üncü 
maddesi üzerinde Refah Partisi Grubu adına görüşlerimi arz etmek için huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum. 
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Muhterem arkadaşlar, söze başlarken bir noktayı tavzih etmek istiyorum. Tabiî, burada, 
birkaç gündür yüklü müzakereler yapıyoruz. Bütçe müzakerelerinden sonra da, gece yarılarına 
kadar yüklü müzakereler içinde kullandığımız bazı kelimeler yanlış anlaşılabilir; ancak, bu tip 
yanlış anlaşılmaları tavzih etmekde faydalıdır diye düşünüyorum. Ben, burada, bir madde üze
rindeki görüşmelerim sırasında, bu kanun tasarısı ilgili komisyonlarda yeterince tetkik edilemedi" 
diye ifade etmiştim. Muhterem arkadaşımız Yılmaz Ovalı Bey bir not yollamış : "Biz bunu 
dört gün görüştük ve süresiz olarak söz hakkı verildi; hatta 75 dakika konuşan arkadaşımız 
da var" diyor. Tabiî, bu beyan doğrudur; ancak, işin bir de şu tarafını arz edeyim : 1.12.1993'te 
kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmiş, Komisyonda 4 gün görüşülmüş, 
15.12.1993'te de Plan ve Bütçe Komisyonu bunu rapora bağlamış ve 18.12.1993'te de biz bura
da görüşmeye başlamışız. Yani, hepsi, bunun, 18 gün içinde olmuş. 

Nitekim, simidi çeşitli çevrelerden reaksiyonlar gelmektedir; siz de basından okuyorsunuz
dur, "yeterince değerlendiremedik" diyorlar. 

Tabiî, ilk reaksiyonu gösteren çevreler, güçlü çevreler, büyük sermaye çevreleri, onların ku
ruluşları ve bu tepkiyi kolay gösteriyorlar; çünkü, ellerinde uzmanları var, bu konuları takip 
eden insanları var; ama, ben inanıyorum ki, esnaftan ve orta iş çevrelerinden gelecek tepki 
çok daha ağırlıklı olacak, ama biraz gecikerek gelecek; belki yumuşak gelecek, ama tepkisi 
de epey sert olacaktır derim. Qnun için, müsaade ederseniz, bunları burada enine boyuna ko
nuşalım; belki bazı şeyleri düzeltme imkânı olur. 

Tabiî, değerli arkadaşımız "4 gün görüştük" dedi, doğru; ama, ben biliyorum ki, daha 
önce getirilen vergi tasarısı, 1993'ün başında getirildiği zaman, haftalarca, özel sektörün, yani 
vergi mükellefi olan çevrelerin, esnafın, Bankalar Birliğinin, esnaf odalarının, ticaret odaları
nın, il il ticaret odalarının görüşüne açıldı; buraya geldiler, itirazlarını yazılı olarak takdim etti
ler, sözlü olarak takdim ettiler; o zamanki Sayın Maliye Bakanı ve erkânına soru sordular, ce
vaplarını aldılar; yani daha olgunlaştırılan bir tasarıya doğru birtakım adımlar atılmıştı. Fa
kat, her ne olduysa -zaten hep biz, yakın tarihimizde, günü kurtarmakla meşgulüz- hemen o 
tasarıyı çektik ve bu tasan da 18 günde Genel Kurula geldi ve bugün de -Meclise gelişinin 25'inci 
günüdür- müzakere ediyoruz. Onun için, sizin sabrınızı da tüketmeden, bu konuları, izin ve
rirseniz konuşalım. (DYP sıralarından alkışlar) 

Teşekkür ederim. 
Muhterem arkadaşlar, burada, Gelir Vergisi Kanununun 64 üncü maddesi tadil edilmek

tedir. Bu 64 üncü maddenin ifadesi şudur : "Aşağıda yazılı hizmet erbabının safi ücretleri, Vergi 
Usul Kanununun hükümlerine göre götürü olarak tespit edilir" denmektedir. Bunlar kimler? 

1. Kazançları götürü usûlde tespit edilen ticaret, sanat ve serbest meslek erbabı yanında 
çalışanlar. 

2. Özel hizmetlerde çalışan şoförler. 
3. özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri. 
4. Gayri menkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar. 
5. Gerçek ücretlerin tespitine imkân olmaması sebebiyle, Danıştayın müspet mütalaası 

ile, Maliye Bakanlığınca götürü ücret usulüne alınanlar. 
Şimdi, bunlara burada ilaveler yapılmaktadır. Bu tadilatla, maddenin birinci fıkrası, bu 

fıkranın bentleri hariç olmak üzere aşağıdaki şekilde değiştirilmekte ve maddenin sonuna aşa
ğıdaki fıkra ilave edilmektedir. Ne değiştirilmektedir?.. "Aşağıda yazılan hizmet erbabının 
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safi ücretleri Maliye Bakanlığınca tanzim edilecek cetvellerde belirtilen iş nevilerine göre götü
rü olarak tespit edilir." denmektedir. Daha önce ise Vergi Usul Kanununa atıfta bulunulmaktaydı. 

Şimdi, asıl burada ilave edilen fıkrada ise, "Her bir dereceye ait götürü ücretler, 46 ncı 
maddede dereceler karşılığı gösterilen safi kazancın yüzde 80'idir" denmektedir. Yani, bundan 
murat, işveren sayılan, yani ücretleri götürü olarak tespit edilen vergi mükelleflerinin- burada 
tadat edilenler için söylüyorum- safi kazançlarının yüzde 80'i kadarı da, mahiyetinde çalışan 
bu insanların ücreti takdir edilmektedir. Getirilen sistem budur. Tabiî, o ücretlere baktığımız 
zaman -46 ncı maddede- o ücretleri hatırlarsak, 5 inci dereceye giren mükelleflerde, oran, bir 
önergenizle yüzde 15'e indirildi ki, bu, yıllık toplam asgarî ücretin, 30 milyonun yüzde 15'ini 
alırsanız, 6 milyon yapmaktadır. Yani, mükellef 6 milyon safi kazanca sahiptir, onun yanında 
çalışan da 4 milyon 800 bin lira safi kazanca sahiptir diye mütalaa edilmektedir. 

4 üncü dereceye girenler için, Mecliste verilen bir önergeyle, yüzde 40'tan yüzde 30'a dü
şürülmüştür. Bu da, 9 milyon lira yapmaktadır. 9 milyon liranın yüzde 80'i 7 milyon 200 bin 
lira. Bu şekilde devam etmektedir... 

Şimdi, benim burada sormak istediğim husus şudur : Peki, bu mükelleflerin yanında çalı
şanlar için sigorta primi ödenecek midir? Yani, bunların sosyal güvenliği ne şekilde halledile
cektir? Niye böyle belli bir emsalle değerlendirilmekte; bunların, doğrudan doğruya asgarî üc
rete göre çalışma hakları burada niye ketmedilmektedir? Bunu öğrenmek istiyorum. 

Aslında, çok değişik tarifeler, çok değişik uygulamalar, maliye teşkilatımıza fevkalade büyük 
yükler getirmektedir. Bakın, götürü mükelleflerle ilgili birçok şey konuştuk; ama, 969 988 gö
türü vergi mükellefinin kişi başına ödediği vergi, yılda 692 bin liradır. Yani, maliye teşkilatımı
zın bunlar için yaptığı masrafa bu vergi değmez. Onun için, daha makul düzenlemeler yaparak 
bu külfetten maliye teşkilatını da kurtarmak, bir başka yol ve düzen bulup getirmek lazım. 
Herhalde, o düzen ve yol, süratle -defaatla arz ettiğim gibi- yeni bir vergi sistemine geçmek; 
İçişleri Bakanlığımızın on yıldan beri yapıp, bir türlü neticelendiremediği vatandaşlık numara
sı sistemine geçmek, her vatandaşı o vatandaşlık numarasıyla çağırmak, vergisinde, tapusun
da, noterinde, her türlü muameleyi oradan geçirmek, bilgisayar sistemiyle de vergi mükellefi 
olanların bütün malî hareketlerini o numara kanalıyla takip etmektir. Bu yapılırsa, bugün naylon 
faturayla, Hazineyi, Maliyeyi trilyonlar mertebesinde dolandıran vergi mükelleflerinin yakası
na yapışmak ve bu yolsuzlukları da önlemek mümkün olur. Bu yapılmadığı takdirde, işte böy
le bölük pörçük, yamalı bohça gibi, binbir tadilatla gelip geçen kanunlarla, maalesef adım ata
mıyoruz ve maalesef başarılı olamıyoruz. 

Ben bunları arz edeyim diye geldim; hürmetlerimi arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Şahsınız adına da söz istemişsiniz Sayın Ayhan. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Teşekkür ederim, başka arkadaşlar faydalansın. 
BAŞKAN — Peki. 
Yalnız, Sayın Ayhan; milletvekilleri, genel başkanlarının emriyle değil, görevleri gereği bu

radalar. Milletvekili gelmeyince, gelmedi diyorsunuz; gelince de, genel başkanımızın emri gere
ğince burada çivilendiniz diyorsunuz. Yani, çok saygı duyduğum bir insan olduğunuz için size 
pek yakıştıramadım. 

ABDÜLLATlF ŞENER (SİVAS) — Ne söylediği anlaşılmıştır Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Şahsı adına, Turhan Tayan; buyurun. 
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TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 
yasa tasarısı üzerinde söz alan arkadaşlarımızı, özellikle Sayın Ayhan'ı, Grubumuz, milletve
kili arkadaşlarımız, gerçekten sabırla, saygıyla izliyorlar, takip ediyorlar. 

Buraya çıkan arkadaşlarımız, sözlerine, gayet nezaket dahilinde, nazik bir üslupla başlı
yorlar; fakat, arada da çalı çomaklamaktan vazgeçmiyorlar. Bunun gereği yok. Gerçekten, ar
kadaşlarımızın ülke yararına, ulus yararına faydalı her türlü önerilerini görüşmeye, o konular
da gerekirse birlikte değişiklik yapmaya amadeyiz; ama, bir iktidar grubunu böylesine irade 
dışında değerlendirmeyi ve yanlış bir şekilde tavsif etmeyi, gerçekten, Sayın Ayhan'ın üslubu
na yakıştıramadım. Sanıyorum, Sayın Ayhan da bunun farkında; ama... 

OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) — Sataşmadan dolayı mı konuşuyor, madde hakkın
da mı konuşuyor? 

BAŞKAN — Efendim, kimse zaten konuya bağlı konuşmuyor. 
TURHAN TAYAN (Devamla) — Şimdi, Sayın Asiltürk, sataşmadan mı, şundan mı, bun

dan mı?.. Her türlü davranış ve beyanı sabırla burada izliyoruz. 
Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum; ama bu beyanı da üzüntüyle karşıladığımı, madde

nin de isabetini ifade ediyorum. 
Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tayan. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Sayın Başkan, bir şeyi tavzih edebilir miyim? 
BAŞKAN.— Buyurun efendim. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Ben, bunu, arkadaşları üzmek için söylemedim, latife ola

rak söyledim. "Zarif ve muhterem Başbakanımızın direktifiyle" dedim; bir latifedir; alınma
sınlar. Eğer alınıyorlarsa, sözümü geri alıyorum. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim efendim, sağ olun. 
Sayın Abdüllatif Şener... 
ABDÜLLATÎF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sırada benden sonra kim var? 
BAŞKAN — Sayın Haydar Oymak var efendim. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Ben sıramı Sayın Oymak'a veriyorum. 
BAŞKAN — Peki, buyurun. 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, bakın, ne kadar nezaket gösteriyo

ruz, görünl 
BAŞKAN — Efendim, biz de bu nezakete uyuyoruz, arkadaşlarımız gibi nezaket göster

meye çalışıyoruz; ama!.. Arada "ama" 1ar oluyor! 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Nezaket olunca, ne kadar güzel oluyor. 
BAŞKAN — Buraya da yakışan zaten odur efendim. 
Buyurun Sayın Oymak. 
HAYDAR OYMAK (Amasya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; üzerinde konuştu

ğumuz 14 üncü madde, dün akşam konuştuğumuz, götürü usulde ticarî kazancın tespitini içe
ren 9 uncu madde üzerindeki sözlerimin bu madde için de geçerli olduğunu belirterek yetine
ceğim. Yani, bu da, geçim sıkıntısı içerisinde olan insanları, binbir meşakkatle hayatlarını de
vam ettirmek için uğraş verenleri çok yakından ilgilendiren bir madde. 
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Değerli üyeler, bu madde, dar gelirli kesimi; yani 46 ncı madde kapsamına girenlerden 
çok daha fazla sıkıntıda olanları kapsıyor. Çünkü, bunlar, götürü usulde gelirleri tespit edilen 
insanların yanında çalışanlar, hizmet erbapları, şoförler gibi, çok daha düşük gelir grubuna 
mensup kimselerdir. 

Eskiden dereceler, Vergi Usul Kanununa göre kurulan bir komisyon marifetiyle tespit edi
lirdi; ama şimdi, bu 14 üncü maddeyle getirilen bir yenilikle, Maliye Bakanlığı, bu yetkiyi, doğ
rudan üstüne almış bulunuyor. Yalnız, maddenin ikinci fıkrasında, her dereceye ait götürü üc
retlerin, ait oldukları derecelerle ilgilendirilmesi durumu getirilmiş. Maddenin anlaşılması bi
raz güç; ama, maddeyi okuduğumda "Her bir dereceye ait götürü ücretler, 46 ncı maddede 
dereceler karşılığı gösterilen safı kazancın yüzde 80'idir" cümlesinden onu anlıyorum. Dolayı
sıyla, bize göre bu yüzde 80 oranı dar gelirli kimseler için yüksek bir orandır. Dün akşam ol
duğu gibi, bugün de, Yüce Meclis bu konuda iradesini beyan edip, bu oranı düşürür diye umut 
ediyorum. 

Değerli üyeler, 46 ncı maddede, bahsedilen kimselerle birlikte, bu maddede belirtilen kim
selerden de, 94 üncü madde uyarınca, aldıkları ücretler veya gelirleri karşılığında tevkifat yapı
lacağı öngörülüyor. Yani, bunların yükü, sadece, burada belirtilen matrahlarla da kalmaya
cak. Bu gibi kimselerin diğer gelirleri de tevkifata tabi olacağı için, vergi yükleri biraz daha 
artacak. Meclis, iyi niyetini gösterirken, bu konuya da dikkat edilmesini bekliyorum ve dikkat 
edileceğini de umuyorum. 

Bu tasarıyla getirilen düzenlemelere baktığımızda, daha çok, dar gelirlilerin; yani, devle
tin, yakaladığı dar gelirli insanların gelirlerine göz diktiği ortaya çıkıyor ve dar gelirli kitleye 
çok daha büyük oranlarda vergi yükü biniyor. 

O nedenle, Meclisin, en düşük gelir grubunu içeren bu maddeye de dün akşamki hassasi
yeti göstermesini -ki, sanıyorum gösterecektir- bekliyor, bu düşüncelerle Yüce Meclise saygılar 
sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oymak. 
özellikle konuya bağlı olarak konuştuğunuz için de size teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde gruplar ve şahıslar adına yapılan konuşmalar sona 

ermiştir. 
Maddeyle ilgili önergeler vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
64 üncü maddenin sonuna eklenen fıkrada yer alan "kazancın yüzde 80'idir" ibaresinin 

"kazancın yüzde 75'idir" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Fikri Çobaner Etem Kelekçi 
Adana İsparta Afyon 

Ali Uzun Mustafa Zeydan 
Zonguldak Hakkâri 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
64 üncü maddenin sonuna eklenen fıkrada yer alan "kazancın yüzde 80'idir" ibaresinin 

"kazancın yüzde 70'idir" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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Turgut Tekin Fikri Çobaner Mustafa Zeydan 
Adana İsparta ^ Hakkâri 

Ali Uzun Etem Kelekçi 
Zonguldak Afyon 

BAŞKAN —- Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
64 üncü maddenin sonuna eklenen fıkrada yer alan "kazancın yüzde 80'idir" ibaresinin 

'kazancın yüzde 85'idir" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Fikri Çobaner 
İsparta 

Etem Kelekçi 
Afyon 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
64 üncü maddenin sonuna eklenen fıkrada yer alan "safî kazancın yüzde 80'idir" ibaresi

nin "safî kazancın yüzde 50'sidir" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Zeydan Fikri Çobaner 
Adana Hakkâri İsparta 

Ali Uzun Etem Kelekçi0 

Zonguldak Afyon 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 14 üncü maddesinin içtüzüğün 85 inci maddesi ge

reğince, öncelikle anayasaya aykırılığı hususunun görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Eyüp Aşık ' Elaattin Elmas Kadir Ramazan Coşkun 
Trabzon İstanbul İstanbul 

Nabi Poyraz Temel Gündoğdu Yücel Seçkiner 
Ordu İstanbul Ankara 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Gerekçe : 
Maddenin sonuna eklenen fıkra ile getirilen hüküm, Anayasa ve eşitlik ilkesine aykırılık 

teşkil ettiğinden, maddenin metninden çıkarılması gerekmektedir. 
BAŞKAN — Şimdi, önergeleri aykırılık sırasına göre işleme koyacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 14 üncü maddesinin, İçtüzüğün 85 inci maddesi ge

reğince, öncelikle Anayasaya aykırılığı hususunun görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 
Eyüp Aşık 

Trabzon 
ve arkadaşları 
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BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Reddedilmiştir. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, söz istemiyoruz; ama, bir sorun yani! 
BAŞKAN — Hayır... Yani, siz böyle yapınca ben ne yapayım artık Sayın Aşık? Yani, bu 

ne demektir? İstemiyorum demektir. Yani, kusura bakmayın... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Ama, siz nezaketen yine de bir sorun. 
BAŞKAN — Kaldı ki, önerge sahibi isterse konuşur. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, bu konuyla ilgili bir önerge vermiş

tim, o okunmadı. 
BAŞKAN — Efendim, madde bir fıkradır. İçtüzüğe göre, her fıkra, için 4 önergeyi işleme 

koyuyoruz. O nedenle, kusura bakmayın Sayın Asiltürk. 
Aykırılık sırasına göre diğer önergeyi işleme koyuyorum efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
64 üncü maddenin sonuna eklenen fıkrada yer alan "safî kazancın yüzde 80'idir" ibaresinin 
"safi kazancın yüzde 50'sidir" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Çoğunluğu

muz olmadığı gerekçesiyle katılamıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Efendim, Hükümet katılıyor; Komisyon, çoğunluğu olmadığı için katılamıyor. 
Önerge "yüzde 80" oranım "yüzde 5Ö"ye indiriyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Bir saniye Sayın Başkan... Bu önergeye katılacağımızı ifa

de etmek istiyorduk. 
BAŞKAN — Sayın Taner, bakın önerge okundu... . 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Başkan, istirham ediyorum... 
BAŞKAN — Peki, yazalım, sizi de yazalım. Efendim, rica ediyorum... Bakın, önergeyi 

okuduk... 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Müsaade eder misiniz Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Peki, buyurun. 
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GÜNEŞ TANER (istanbul) — Bir önerge okundu. Okunur okunmaz oylamaya geçiyor
sunuz. Biz de bu önergeye katıldığımızı ifade edeceğiz. Müsaade edin, ismimizi alın, ondan 
sonra oylamaya geçin. 

BAŞKAN — Peki efendim, siz de katılın, peki. 
Yazar mısınız arkadaşları? Sayın ölmeztoprak, Sayın Maruflu, Sayın Hatinoğlu, Sayın 

Aşıkj Sayın Kul, Sayın Gürpınar... (DYP sıralarından "ANAP Grubunun tamamını yazın" 
sesleri) 

Efendim, aslında bu safhada katılma olmaz, tik safhada okuduk, ondan sonra imzalar 
kesinleşti ve ondan sonra işleme koyduk Rica ediyorum... 

Efendim, önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge 
kabul edilmiştir. , 

Efendim, bu durumda, diğer önergeleri işleme koymamız mümkün değil; çünkü, artık Sayın 
Genel Kurul "yüzde 50Mye karar vermiştir. Bu yüzden, diğer önergeleri işleme koymuyorum. 

Madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
MADDE 15. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 69 uncu maddesi

nin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Safi kazançların götürü usulde tespit ve vergilendirilmesinde, 46 ve 47 nci maddeler ile 

48 inci maddenin 8 numaralı bendi ve 50 nci madde ve 51 inci maddenin 12 numaralı bendi 
hükümleri uygulanır." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Grup adına söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Grupları adına başka söz isteyen?.. Yok. 
Buyurun Sayın Taner. 
ANAP GRUBU ADINA GÜNEŞ TANER (istanbul) — Sayın Başkan, muhterem arka

daşlarım. 
Bir evvelki maddede, çıktık, görüşlerimizi arz ettik. Görüşlerimizin arzı sırasında, arka

daşlarımız, bizim anladığımızın yanlış olduğunu ifade ettiler; fakat, daha sonra, doğru anladı
ğımızı kabul ettiler ve burada, arkadaşlarımızın verdiği önergeyle, o önergeye biz de katılarak, 
hep beraber iyi bir iş yaptık. Fena mı oldu?.. Gayet güzel oldu. Yüce Meclise ve siyasî parti 
gruplarına teşekkür ediyoruz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, bakın, görüşmeleri bu kadar güzel bir baza oturttuk, 
tansiyon indi, bu işi beraberce yapmaya çalışıyoruz. Yalnız, az önce beraberce iyi bir iş yaptık 
diye ifade ettiğim önergeye katılabilmek için bile burada mücadele edersek; yani, doğru yapı
lan bir şeyi beraber yaptığımızı ifade edebilmek için bile burada mücadele edersek, -kusura 
bakmayın ama bu, hakkaniyetli oluyor mu?.. Kusura bakmayın, bu açıdan da üzüntülerimi 
ifade etmek istiyorum. Belki iki dakika fark edecek; ama, ne olur, bizim arkadaşlarımızın da... 
Bakın, bu maddeye bütün muhalefet katıldı. Niye?.. Çünkü, doğru yapılan bir işti. Müsaade 
etseniz, bu değişikliği beraberce yaptığımızı ifade etsek de, yangından mal kaçırırcasına bunu 
çıkarmaya çalışmasak iyi olur. 
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Bu açıdan iyidir, tansiyon düşmüştür; Yüce Kurul, olması gereken şekilce çalışmaktadır; 
teşekkür ederiz. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Efendim, 15 inci madde, kanaatimizce, yerinde bir maddedir; çünkü, bir boşluğu doldur
makta, bir yanlış uygulamayı düzeltmektedir. Bu madde, daha ziyade, bana anlatıldığı kada
rıyla -böyle diyorum; çünkü, bunu anlamak kolay bir iş değil- ebeler, sünnetçiler gibi, mevcut 
kanunda 5 inci ve 6 ncı maddeler arasında kalıp da, ne kadar vergi alınacağı, takdir komisyon
ları tarafından belirtilen mükelleflere -yapılan bu değişiklikle- doğrudan doğruya hangi mad
de hükmünün uygulanacağının belirtildiği bir maddedir. Bu madde doğrudur. Doğru olduğu
na göre, bu madde üzerinde söylenecek bir şey de yoktur. 

Bu maddeyi uygun bulduğumuzu ifade eder, Yüce Heyete saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Taner. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Grup adına söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Şener, ben "Grupları adına başka söz isteyen var mı?., diye sordum, 

kimse işaret etmedi. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — "Yok" demedik. Grupların söz alma süresi de henüz 

geçmedi. 
BAŞKAN — Verelim efendim... Rica ediyorum... Biraz da Başkanı dinlerseniz... 
Buyurun Sayın Cevat Ayhan. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Konuşmalar bitmeden, her zaman gruplar adına 

söz istenebilir. 
BAŞKAN — Efendim, "Grupları adına söz isteyen var mı?., diye sordum, işaret eden ol

mayınca da "yok" dedim. Şimdi, bu biraz da keyfî oluyor Sayın Asiltürk. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Ferdî konuşmalara geçmeden, her zaman gruplar 

adına söz talep edilebilir. İçtüzüğe göre bu böyledir; keyfî değil. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üye

ler; önce, biraz evvel tavzih ettiğim bir hususu, burada arkadaşlar da duysun diye ifade ediyo
rum, Turhan Tayan Bey'in hassasiyeti vesilesiyle. Benim o beyanım bir latifeydi; inşallah bütün 
arkadaşlarımız, kendi arzularıyla bu müzakerelere katılıyorlardır ve bu müzakereler, böyle de
vam eder. 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Rezerv koymayın Sayın Ayhan, böyle şey olmaz. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Hayır, rezerv koymuyorum; şüphesiz, o niyetle geliyorlar. 

Sözlerim yanlış anlaşılmasın, "inşallah" sözü, duadır ve temennidir. Bu sözün altında bir başka 
anlam yok, onu da ifade edeyim. Şüphesiz, o niyetle geliyoruz ve hepimiz beraber çalışıyoruz 
burada. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya)— Duacıyız... 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Cümlemize; dua müşterek... 
Muhterem arkadaşlar, 403 sıra sayılı Vergi Kanunu Tasarısının 15 inci maddesiyle, 193 sa

yılı Gelir Vergisi Kanununun 69 uncu maddesi tadil edilmektedir. Götürü usule giren birtakım 
sanat ve meslek erbabıyla ilgili bu maddede, "Ebeler, sünnetçiler, sağlık memurları, arzu hal-
ciler ve gerçek kazançların tespitinde zorluk bulunmasından dolayı Maliye Bakanlığınca tayin 
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edilecek olan ve mesleklerine ifası yüksek tahsili icap ettirmeyen benzeri serbest meslek erba
bının safi kazançları götürü olarak tespit olunur.** denmektedir. 15 inci maddeyle, bunun son 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmektedir ; 

"Safi kazançların götürü usulde tespit ve vergilendirilmesinde, 46 ve 47 nci maddeler ile 
48 inci maddenin 8 numaralı bendi ve 50 nci madde ve 51 inci maddenin 12 numaralı bendi 
hükümleri uygulanır" denmektedir. 

Şimdi, burada, tabiî götürü usulde vergilendirmeye ait ilgili maddelere atıfta bulunulmak
tadır, bunları tekrar etmeyeceğim; ancak, burada benim dikkatimi çeken, "yüksek tahsili icap 
ettirmeyen benzeri serbest meslek erbabının" ifadesidir. Gönül dilerdi ki, buradan bu yüksek 
tahsil şartı da kaldırılsın. Memeketimizde yüksek tahsil yapan çok ve yüksek tahsillilerden iş
sizler de çok; bunlar, arzuhalcilik dahil, her türlü mesleği icra etmek zorunda kalmaktadırlar. 
Yani, yüksek tahsil, artık ulaşılamaz bir mesele değildir. "Sağlık memuru, arzuhalciler ve di
ğer meslekler" demişiz. Onun için, bunun da buradan çıkarılmasında fayda görürüm. Sıf yüksek 
tahsilli olduğu için, bu götürü usulde kazanç tespitinden faydalanamayıp mağdur olacak kim
seler vardır. Bu düşünülmemişse, bu noktada mümkünse iktidar grubuna mensup arkadaşları
mızın önergeleriyle -biz de destek oluruz- bu düzenlemenin yapılmasında fayda olur. 

Bunları arz etmek için söz aldım. 
Teşekkür ederim. 

, BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Sizin kişisel söz isteğiniz de var... 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Feragat ediyorum. 
BAŞKAN — Feragat ediyorsunuz. 
Şahsı adına, ikinci söz sırası, Sayın Nami Çağan'ın... Yok. 
Sayın Abdüllatif Şener; buyurun. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) ->• Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tasarının 15 inci 

maddesini görüşüyoruz. Bu maddede ne düzenleniyor. Bu madde ebelerden, sünnetçilerden 
-tabiî, bunlar, resmî bir yere kayıtlı falan değil; kendi kendilerine, köylerde, kasabalarda iş ya
panları ifade ediyor- sağlık memurlarından, arzuhalcilerden vesaire, bunlardan nasıl vergi alı
nacağını düzenliyor. 

Dikkat ediyor musunuz, şu ana kadar "reformdur" diye konuştuğumuz, üzerinde tartış
tığımız tasarıda neler var? Bir taraftan, ebelerin, sünnetçilerin gırtlağına nasıl sarılıp, nasıl da
ha fazla vergi alacağız diye onu konuşuyoruz. Bir önceki maddede, özel hizmetlerde çalışan 
-kamu kurumlarında, firmalarda değil- şoförler, özel inşaatlarda çalışan ücretli inşaat işçileri, 
kira geliri elde edenlerin yanında çalışan takipçilerden nasıl vergi alacağımızı, gırtlağına nasıl 
basıp vergi alacağımızı görüşmüştük; çünkü, bunlar, getirdiğiniz tasanda var. Daha önceki mad
delerde, simitçiler, kalaycılar, lehimciler, bohçacılardan nasıl vergi alacağımızı görüştük, tar
tıştık; götürü mükelleflerden nasıl vergi alacağımızı tartıştık, görüştük. Hani, bu paketi kamu
oyuna duyururken, çok kazanandan çok vergi, az kazanandan az vergi alınacaktı?! Var mı öy
le bir şey? 

Bakın, tasarının yarısına geldik arkadaşlar; tasarının yarısına geldik ve kimlerden vergi 
alıyormuş demek ki bu tasarı; kimlerden ne alınacağını nasıl tanzim etmiş, görüyorsunuz! Bü
tün maddeler, düşük gelir gruplarına yönelmiş vaziyette; düşük gelir gruplarından, vergi 
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ödeyecek hali olmayanlardan, daha fazla vergiyi, ne yaparız, nasıl ederiz de alırız, onunla uğ
raşıyor. Şimdi, böylesi bir tasarıyı, iftihar ede ede, meydanlara dökülüp, gazetelere çarşaf çar
şaf ilan vererek duyurmak, hangi mantığın eseridir, ben anlayamıyorum! tnsan, meydana çı
karken bir güvendiği tarafı olur da, onunla çıkar meydana. Güvenilecek değil, köşe bucak sak
lanılacak bir tasarı için, bir baktık ki, Sayın Hükümet meydanlara dökülmüş: "Büyük reform 
yapıyoruz, eğer bu reformu yapmazsak 2001 yılında enflasyon yüzde 500 olacak..." 

Eğer reform buysa ve bu reform yapılmazsa, 2001 yılında enflasyon da yüzde 500 olacak
sa, demek ki, bu Hükümetin elinde 2001 yılının Türkiyesinde enflasyon yüzde 500 olacaktır. 
Verilen o ilanlar -tasarının vaziyeti ortada- netice itibariyle, bu DYP-SHP Hükümetinin, Türk
iye'yi nereye götürdüğünün ilanıdır; bunu ilan ettiniz. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — 15 inci maddeye gelin. 
ABDÜLLATÎF ŞENER (Devamla) — Evet efendim, 15 inci maddenin encamını anlatıyo

rum ben; bu 15 inci maddenin encamıyla, 2001 yılında Türkiye'nin yüzde 500'lük enflasyona, 
eksi bilmem kaçlık büyüme oranına gideceği belli! 

MEHMET ADNAN EKMEN (Batman) —2001 yılma kadar iktidarda kalacağımızı ka
bul ettiniz yani! 

ABDÜLLATtF ŞENER (Devamla) — Sizin ömrünüz fazla uzun değil, kusura bakmayın. 
Muhterem arkadaşlar, şimdi, götürü mükellefiyeti tanzim ediyor ilgili madde. Diyor ki, 

"götürü usule tabi serbest meslek erbabının vergilendirilmesinde 46 ncı madde uygulanır." Nedir 
46 ncı madde?.. Götürülük dereceleriyle ilgilidir. "47 nci madde uygulanır" deniliyor. 47 nci 
madde nedir? Ticarî kazançlarda götürü usule tabi olmanın genel şartlarıdır, bunları tartıştık. 
"48 inci maddenin 8 numaralı bendi uygulanır" deniyor. Bu da, götürü usule tabi olmanın 
özel şartlarıyla ilgilidir. "50 nci madde uygulanır" deniliyor. Şartları kaybedenlerin gerçek usule 
nasıl geçecekleriyle ilgili ve "51 inci maddenin 12 numaralı bendi uygulanır" deniliyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Şener, lütfen son cümlenizi söyler misiniz... Hep size fazla zaman ve

riyoruz. 
ABDÜLLATtF ŞENER (Devamla) — 5i inci maddenin 12 numaralı bendi de, götürü usule 

tabi olmanın hududuyla ilgilidir. 
Aslında bu bir reform, belli!.. Yani, reform diye takdim edildiği zaman, bunun reform 

olduğu anlaşılıyor!.. Bu reformun (!) nasıl bir reform olduğunu size arz eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 
MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) — Sayın Şener, Asiltürk'e benzemeyin; geleceği olan 

bir arkadaşımızsınız. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, madde üzerinde grupların ve kişilerin konuşmaları bit

miştir. 
önergeler vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 15 inci maddesinin, İçtüzüğün 85 inci maddesi gere

ğince, öncelikle Anayasaya aykırılığı hususunun görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 
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Elaattin Elmas Yücel Seçkiner Temel Gündoğdu 
istanbul Ankara İstanbul 

Mehmet Keçeciler Ramazan Coşkun Nabi Poyraz 
Konya İstanbul Ordu 

Gerekçe : Sosyal hukuk devletinde iktidar, başka bir ifadeyle parlamento çoğunluğu, eko
nomideki yanlış politikalarının sonuçlarını, hukuk ve Anayasayı hiçe sayarak düzeltmeye kal
kışmamalıdır. Vergi toplamadaki yetersizliğin ve aczin faturasını, sözde vergi yoluyla halka ödet
meye kalkışmak, Anayasanın 2 nci maddesindeki sosyal hukuk devleti ilkesiyle bağdaştırılamaz. 
Devlet vergiyi koyarken, kaldırırken veya değiştirirken, Anayasada ifade edilen sosyal hukuk devleti 
unsurlarını gözetmek zorundadır. Bu itibarla, tasarının bütününde görülen sosyal hukuk devle
ti ilkesine aykırılık hususu bu madde için de geçerlidir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, başka önergeler de vardı; ama, önerge sahipleri önerge
lerini aldıkları için, tek önerge kalmıştır. Bu önergede Anayasaya aykırılık önergesidir. 

Komisyon bu önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
M. RAUF ERTEKlN (Kütahya) — Sayın Başkan, karar yetersayısı istiyoruz. 
BAŞKAN — Peki efendim, arayacağız. 

yönergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Sayın milletvekilleri, sizin yaptığınız doğru dürüst bir iş değil... Biz şimdi nasıl sayalım?.. 

(RP ve ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bakanlar, lütfen Hükümet sırasına otur
sun; arkadaşlar şaşırıyorlar. 

I. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Biraz daha bekleyin, denkleştireceksiniz! 
BAŞKAN — Ne yapalım şimdi?.. 
İki Divan Üyesi arasında anlaşmazlık var; kabul etmeyenleri yine sayıyoruz... 
t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Tamamlayana kadar say! 
BAŞKAN — önerge kabul edilmemiştir efendim. 
Madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum : 
MADDE 16. —- 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin 

ikinci fıkrasının 4 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye 12 numaralı bent
ten sonra gelmek üzere aşağıdaki 13 numaralı bent eklenmiştir. 

"4. Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yıllık veya özel beyanname veren kurumların, in
dirim ve istisnalar (Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 1 ve 6 numaralı bentlerine 
göre kurumlar vergisinden müstesna tutulan kazançlar hariç) düşülmeden önceki kurum kazan
cından, hâsaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısım," 

"13. Mükerrer 75 inci maddede yazılı vergi alacağı." 
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BAŞKAN — Madde üzerinde, ANAP Grubu adına, Sayın Selçuk Maruflu... 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Benim yerime Sayın Taner konuşacaktır. 
BAŞKAN — Peki, 
Gruplar adına başka söz isteyen var mı efendim? Varsa bildirin. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Refah Partisi Grubu adına Sayın Abdüllatif Şener 

konuşacak, j 
BAŞKAN — ANAP Grubu adına, Sayın Güneş Taner; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; kanatimce, tasarının en önemli maddelerinden birine daha geldik. 
Şu ana kadar yapmış olduğumuz müzakerelerde, esnaftan, çalışandan, memurdan, işçi

den alınacak vergilerin had ve miktarlarını konuştuk; muhalefet olarak iddiamız şuydu ki : 
Tasarı da iddia edildiği gibi çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınacağı yerde, bize 
yine, işçi, memur ve esnaftan, daha fazla vergi alınıyor diyoruz. Şimdi, bu maddede bunun 
var olup olmadığını göreceğiz; yani, sermaye kesiminin vereceği verginin, öbürleriyle kıyaslan
dığında, kazançlarına oranla ne kadar vergi verdiklerini belirleyen maddedir bu. Bakalım, bu 
maddede hakikaten bir hakkaniyet var mı? Burada şahsî görüşlerimden ziyade, anladığım ka
darıyla Yüce Meclise arz edeceğim ve sizlerin vicdan ve anlayışına meseleyi terk ederek, acaba, 
bir evvel geçirdiğimiz maddeyle bunun arasında bir eşitlik var mı, yok mu diye, bu konu için 
sizin de görüşlerinizi alacağım. Bu madde, çok önemli bir madde. 

Bakınız.i şöyle bir misal vermek istiyorum : Diyelim ki, bir şirket, yapmış olduğu ticarî 
işlerden dolayı 100 milyar para kazanmış. Bu şirket, başka şirketlere de iştirak etmiş. 25 milyar 
lira da o şirketlerden kazanmış; (A) tipi fonlara da iştirak etmiş, 35 milyar lira da oradan ka
zanmış; ceman 160 milyar lira kazancı olmuş. Şimdi bunu vergilendirdiğimiz zaman, bakıyo
ruz, diyoruz ki, iştirakler vergilendiği için bir daha vergilenmiyor; (A) tipi fonlar da vergiden 
muaf; demek ki, 100 milyar lira üzerinden yüzde 25 -daha evvel geçirdiğimiz maddeye göre 
yüzde 25 oranında- vergi alıyoruz. Yani, o zaman ne yapmış oluyoruz? 160 milyar lira kazancı 
olan şirket, 25 milyar lira para ödeyerek, diğer kısmını tasarrufuna geçiriyor gibi gözüküyor. 

Arkasından dönüyor, arkadaşlar diyor ki -Maliyeci arkadaşlar- "Efendim, iştirak ve (A) 
tipi fonlar başka yerde vergilendirildikten veya vergiden muaf oldukları için, buradan ilave vergi 
gelmeyecektir; ama, 100 milyarın üzerinden almış olduğumuz 25 milyarı düştükten sonra ka
lan 75 milyarlık kazanç, tekrar Bakanlar Kurulu kararıyla bir stopaja tabi tutulacaktır." O sto
pajın miktarının ne olduğu daha belli değildir. Bakanlar Kurulu karar verecektir; ama, işte 20 
olur, 25-30 olur; ama, ne olur? Tahminen yüzde 20 civarında olur. Bunu ne zaman verecektir? 
Eğer şirket bünyesinde tutarsa, belli bir oran verecektir; tutmayıp dağıtırsa, başka bir oran ve
recektir. Şimdi buraya kadar gayet açık; ama, aynı oranda karmaşık. Yani, siz kendi kendinize 
sorduğunuz zaman, "yahu, bu şirket ne kadar vergi verdi? Yani, vatandaşın ne verdiğini bili
yoruz, esnafın da ne verdiğini biliyoruz; peki, bu sermayedar ne kadar verdi?" İşte, bu sualin 
cevabı belli değil; ama, benim çözebildiğim kadarıyla... ki, ben Sayın Maliye Bakanından istir
ham edeceğim, burada gelsin o kısmı aydınlatsın; çünkü, siz buradan bu maddeyi geçirirken, 
yarın, "çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi aldık" diyebilmek için, burada hakkani
yet ve adaleti sağladığımızı ispat etmeliyiz; yani, buna teker teker parmak kaldıran arkadaşlar, 
bunun doğru olduğunu söyleyebilmelidir; en azından ben söyleyebilmeliyim. 
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Benim bundan anladığım şu : Eğer bu şirketin parasını sağa sola bu şekilde plase edeceği 
kurum yani (A) tipi fon, şu veya bu yoksa, maksimum ödeyeceği vergi oranı yüzde 40, yüzde 
40'ın üzerine çıkmıyor. Yok, işte, vakıftı, hisse senediydi, şirketi halka açıp oralara girdi, vesai
re... O zaman da yüzde 36... Mini, bir şirket düşünün, gazetelerde karikatürleri çizilen, "komp-
rodor, patron" denilen, yanında işçi çalıştıran... 

Tabiî, ben bunlara katılmıyorum; çünkü, serbest piyasada, tabiî, sermaye şirketleri de ola
cak ki, iş sahası açılsın, insanlara imkânlar sağlansın; yani, ben burada bu örneği, sınıf ayırımı 
olarak getirmiyorum; ama, Sayın Başbakanın getirdiği bir ayırımdan bahsediyorum, "çok ka
zananla az kazanan..." Şimdi, bu çok kazananın vereceği vergi, yüzde 36 ile yüzde 40 arasın
da; vatandaşın vereceği vergi bunun üstünde benim gördüğüm kadarıyla. 

Eğer durum böyle ise, yapılacak iki şey vardır: Tekrar geri döneceğiz; götürü usulde vergi 
veren esnaf, beyannameye tabi olanlar, maaşlılar ve ücretlilerden alınacak vergiyi aşağı indire
ceğiz veya onu aynen bırakacağız, bu kurumlara geleceğiz, bu kurumların vergisini biraz yük
selteceğiz. tkisinden birini yapacağız. Yani, ikisine, beraber, şu anda olduğu şekilde bakarsa
nız; ben burada açıkça bir yanlışlığın ve çarpıklığın olduğunu ifade etmek istiyorum. Yani, dü
şünebiliyor musunuz; gazetelerde beyanat veriyorlar, "Efendim, şu kadar trilyonluk satış yap
tık, şu kadar vergi ödedik..." Bakıyorsunuz ödedikleri vergiye; Kurumlar Vergisi var, İthalat 
Vergisi var, KDV var, yanında çalışanların vergisi var; bununla çıkıp, "biz vergi verdik" diyorlar. 

Halbuki, gerçek usulde, şu kanuna göre verilen vergiye baktığım zaman, adaleti sağla
makla yükümlü olan devlet baktığı zaman, ve onun temsilcisi olan siz milletvekilleri baktığı
nız zaman, karşılaştığınız manzara farklı. Nedir bu manzara? Bir yerde yüzde 36 ila yüzde 40 
arasında vergi veriliyor. Yani, boğazına bassanız, her tarafını yakalasanız, alacağınız vergi yüz
de 40. İyi; ama, ben, Anadolu'daki adamdan yüzde 65, yüzde 70 vergi alıyorsam... Çünkü, 
onun da öyle dolaylı vergileri var; yani, ödediği KDV onun vergisi değil mi? Bir mal alırken 
onu ödüyor. "Efendim, mahsup ediyor..." Mahsup ediyor ama, kendisi eve götürdüğü zaman, 
o yemekten o KDV'yi ödemiyor mu? Benzinden yüzde 170*i ödemiyor mu? Onu koyduğunuz 
zaman, o adamın vergisi, bu kurumlardan fazla. 

O zaman, sual şu : Adalet nerede?.. 
ALİ ESER (Samsun) —- Kurumlaşmaya teşvik etmek... 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Ha, dediğiniz doğru, kurumlaşmaya teşvik etmek... 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yanlış anlamayın, ben burada kimseye karşı düşman

lık gütmüyorum; ama, burada bir dengenin sağlanmasını arzu ediyorum. Yani, bir denge sağ
lanacaksa, burada bu maddeye parmak kaldıracak olan siz milletvekilleri, bu dengenin nerede 
olduğunu bilmelisiniz, burada bir hakkaniyetin olduğuna inanmalısınız. 

Bakın, bir evvelki maddede olmadı; çünkü, anlaştık. İstirham ediyorum, Sayın Maliye 
Bakanı buraya çıksın; Meclise, eğer, benim anlattığımın bir farkı varsa, biz de anlayalım; yok, 
benim anladığım doğru ise, burada yapılması gereken bir şeyi varsa, şu anda zamanımız var, 
imkân elimizdedir, madde buradadır, daha evvelki maddelerde yaptığımız gibi 2 puan, 3 puan 
azaltma veya yükseltme... Ha, denilebilir ki, "hayır Sayın Taner, siz yanlış anladınız, kurum
laşmayı teşvik etmek için, şu işi teşvik etmek için yaptık; hatta, belki de kantarın topuzunu 
biraz da fazla kaçırdık, biraz aşağıya çekelim." Thmam, eğer, öyle, ise, şu rakamları biraz daha 
aşağı çekme imkânımız da vardır veya yükseltme imkânımız da vardır. Ama, eğer benim anla
dığım doğru ise, burada bir adaletsizlik vardır. 
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Şimdi, 60 milyon kişinin hakkını, hukukunu savunan Meclis olarak biz burada parmak 
kaldırırken, o hak ve hukuk çerçevesinde hareket etmek gerektiğini, etmemiz gerektiğini düşü
nüyorum ve Meclisin bu şekilde hareket edeceğine de inanıyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Taner. 
Refah Partisi Grubu adına, Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan, buyurun. 
Süreniz 10 dakikadır. 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üye

ler; görüşülmekte olan 403 sıra sayılı Vergi Kanunu Tasarısının 16 ncı maddesiyle ilgili olarak 
Refah Partisi Grubu adına görüşlerimizi arz etmek.üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Bu 16 ncı madde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 
4 numaralı bendini değiştirmekte ve ayrıca 12 numaralı bentten sonra gelmek üzere de 13 nu
maralı bent ilave etmektedir. 

Şimdi, 75 inci maddenin 4 numaralı bendine baktığımızda, burada 4 numaralı bent, "Ku
rumlar Vergisi Kanunu uyarınca yıllık beyanname veren dar mükellefiyete tabi kurumların ti
carî bilançolarına göre doğan kârından, yabancı ulaştırma kurumları ile özel beyanname ve
ren dar mükellefiyete tabi kurumların, Kurumlar Vergisine matrah olan kurum kazancından 
Kurumlar Vergisi düşüldükten sonra kalan kısım" demektedir. 

Tabiî, madde başlığı da, menkul sermaye iratlarının tarifidir. Maddede fıkralar halinde 
menkul sermaye iratlarının ne olduğu belirtilmekte, burada dar mükellefiyete tabi kurumlar 
tarif edilmektedir. 

Getirilen değişiklik ise, 4 numaralı bente getirilen değişiklik, "Kurumlar Vergisi Kanunu 
uyarınca yıllık veya özel beyanname veren kurumların, indirim ve istisnalar (Kurumlar Vergisi 
Kanununun 8 inci maddesinin 1 ve 6 numaralı bentlerine göre Kurumlar Vergisinden müstesna 
tutulan kazançlar hariç) düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan Kurumlar Vergi
si düşüldükten sonra kalan kısım" demektir. Yani, Kurumlar Vergisi düşüldükten sonra kalan 
kısım, menkul sermaye iradı olarak tarif edilmektedir. Daha önce, dar mükellefiyete tabi ku
rumlar için yapılan bu tarif, şimdi bütün Kurumlar Vergisi mükellefleri için yapılmaktadır. 

Yine, maddeye eklenen 13 numaralı bentte de "mükerrer 75 inci maddede yazılı vergi 
alacağı" denmektedir. Mükerrer 75 inci maddedeki vergi alacağı için de, yine "tam mükellefi
yete tabi kurumlarca, tam mükellefiyete tabi gerçek kişilere dağıtılan kâr paylarının; adi ortak
lıklara, kolektif ve adi komandit şirketlere dağıtılan kâr paylarının; eshamlı komandit şirketle
re dağıtılan kâr paylarından bu şirketlerin komanditeortaklarına isabet eden kısmın, 1/3'ü, 
bunların vergi alacağını teşkil eder" denmektedir. Müteakip madde olan 17 nci madde de, mü
kerrer madde 75 halinde, Gelir Vergisi Kanununa bir madde ilave etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, burada daha önce yüzde 46 olarak uygulanan Gelir Vergisi, anladı
ğıma göre düşürülmekte; ancak, dağıtılan kâr paylarına da vergi alacağı hususu getirilmekte
dir. Tabiî, bunun manası, kurumların daha düşük oranda vergilendirilmesi olmaktadır; ancak, 
kurumların kâr dağıtmaları halinde de, bunlar İlave vergi konusu olmaktadır. Geçmişte de bu 
uygulama vardı. Hatırladığıma göre, 1980'den sonra bu yeni uygulama getirilmişti. Yani, eski
den stopaj dediğimiz kısımla Kurumlar Vergisi ayrı ayrıydı; yüzde 25 ve yüzde 15'ti; toplam 
yüzde 40'tı. Yani, kâr dağıtıldığı zaman, yüzde 15, ilaveten, kâr payını alanlardan tevkifat. 
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yapılırdı. Şimdi tekrar aynı istikâmete dönüldüğünü görmekteyiz. Bu, tabiî, Kurumlar Vergi
sinden temin edilen vergi gelirlerini azaltacaktır. Ben burada bunu belirtmek istedim. 

Teşekkür eder, saygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Kişisel konuşma için, Sayın Cevat Ayhan.., 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, ben konuşacağım. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Sayın Başkan, ben feragat ettim. 
BAŞKAN — Sayın Çelik, tamam, siz yazılısınız; buyurun. 
Sayın Çelik, konuşma süreniz 5 dakika. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; DYP ve 

SHP'nin getirmiş olduğu "vergi reformu" diye takdim ettiği "zenginden alıp fakire vereceğiz; 
çok kazanandan çok, az kazanandan az alacağız" diye takdim ettiği bu reform, reform değil. 

NİHAT MATKAP (Hatay) — Maddeyi anlamamışsın. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Kaçan kazdan, uçan kuştan, bohçacıdan ve işpor

tacıdan alıp, yine, servet sahiplerine verecek. Ben DYP'lilere ses çıkarmıyorum; ama, şu sosyal 
demokratlara biraz acıyorum... (SHP sıralarından gülüşmeler, gürültüler) 

NİHAT MATKAP (Hatay) — Maddeyi anlayamamışsın. Üniter sistemi biliyor musun? 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — O nedenle... Millet anlıyor. 
O kurdu, arı soktu, at tepti; milletin canına yetti; şimdi Refah'ın vakti... 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar, gülüşmeler) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim; yalnız, bu hiç iyi olmadı Sayın Çelik, hiç maddeyle ilgili 

konuşmadınız. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. (DYP sıralarından alkışlar) 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu 

madde, tasarının en önemli maddelerinden birisi olup, cesaretle ele alınmış bir maddedir. 
Bu maddeyle, aslında, yüzde 46 olan Kurumlar Vergisinin, önce yüzde 25'e indirilmesini 

daha sonra da bu verginin indiriminden sonra kalan kısmı üzerinden de yüzde 20 stopaj yapıl
masını gerektiriyor. Bunların yetkisi Bakanlar Kuruluna aittir; Bakanlar Kurulunun her za
man değişiklik yapma imkânı vardır. 

Burada, eğer Kurumlar Vergisine tabi geliri -yüksek gelir grubu dediğimiz kesim oluyor-
2 milyar 400 milyonu geçtiği takdirde, vergi oranı yüzde 64'e kadar çıkıyor. 

Bunu bilgilerinize sunmak ve Meclisi bilgilendirmek için söz aldım; saygıyla arz ediyo
rum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Turhan Tayan; buyurun. 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; madde üzerinde Sayın 
Bakanımızın da verdiği bilgi üzerine, sanıyorum, arkadaşlarımız aydınlanmıştır. Ayrıca, mad
deyle ilgili iki önerge de vardır. Bu önergelerle bazı değişiklikler, yaklaşımlar söz konusudur. 

Teşekkür ediyorum. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tayan. 
Madde üzerindeki müzakereler sona ermiştir. 

. Maddeyle ilgili önergeler var; sırasına göre okutuyorum.efendim : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 403 sıra sayılı kanun tasarısının 16 ncı maddesiyle değişik Gelir Vergi
si Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 4 numaralı bendinin parantez içinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Asım Kaleli 
tçel 

Halil Başol 
Tekirdağ 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Turhan Tayan 
Bursa 

"(Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 1 ve 6 numaralı bentlerine göre Kurum
lar Vergisinden müstesna tutulan kazançlar ile yatırım indirimi tutan hariç)" 

Gerekçe : Yapılan düzenlemeyle, bendin parantez içi hükmü değiştirilmektedir. Yapılan de
ğişiklikle, kurumların yaptıkları yatırımlarla ilgili olarak hesaplayıp kurum kazancından indir
dikleri yatırım indirimi tutarının stopaj matrahının tespitinde dikkate alınmaması sağlanmakta
dır. Bu suretle, yatırım indirimi tutarı üzerinden vergi tevkifatı yapılmayacaktır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 403 sıra sayılı kanun tasarısının 16 ncı maddesine 193 sayılı Gelir Vergi
si Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 13 numaralı bendinden sonra gelmek üzere, 
aşağıdaki 14 numaralı bendin eklenmesini ve maddenin çerçeve hükmünün buna göre değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Asım Kaleli 
içel 

Halil Başol 
Tekirdağ 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Turhan Tayan 
Bursa 

"14. Bu maddenin ikinci fıkrasının 5 numaralı bendinde yer alan menkul kıymetlerin geri 
alım veya satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında sağlanan menfaatlar." 

Gerekçe : Tahvil, hazine bonosu, Toplu Konut İdaresi ve Kamu Ortaklığı İdaresince çıkarı
lan menkul kıymetler ile benzeri menkul kıymetlerin geri alım satım taahhütüyle alım satımı 
yapılmaktadır. Bu işleme, sermaye piyasası mevzuatında repo adı verilmektedir. Repo işlemle
rinde elde edilen gelirler mahiyeti itibariyle menkul sermaye niteliğinde olduğundan, önergeyle, 
bu gelirlerin menkul sermaye iradı sayılması temin edilmektedir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 16 ncı maddesinin, İçtüzüğün 85 inci maddesi gere

ğince, öncelikle Anayasaya aykırılığı hususunun görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 
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Elaattin Elmas Yücel Seçkiner Mehmet Keçeciler 
İstanbul Ankara Konya 

Nabi Poyraz Kadir Ramazan Coşkun 
Ordu İstanbul 

Gerekçe : Sosyal hukuk devletinde istikrar, başka bir ifadeyle Parlamento çoğunluğu, eko
nomideki yanlış politikaların sonuçlarını, hukuku ve Anayasayı hiçe sayarak düzeltmeye kalkış
mamalıdır. Vergi toplamadaki yetersizliğin ve aczin faturasını, sözde vergi yoluyla halka ödet
meye kalkışmak, Anayasanın 2 nci maddesindeki sosyal hukuk devleti ilkesi ile bagdaştırılamaz. 

Devlet vergiyi koyarken, kaldırırken veya değiştirirken, Anayasada ifade edilen sosyal hu
kuk devleti unsurlarını gözetmek zorundadır. Bu itibarla, tasarının bütününde görülen sosyal 
hukuk devleti ilkesine aykırılık hususu bu madde için de geçerlidir. 

BAŞKAN — Okunan önerge, Anayasaya aykırılık önergesi olduğu için, öncelikle bunu iş
leme koyuyorum. 

Komisyon bu önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon Anayasaya aykırılık önergesine katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 403 sıra sayılı kanun tasarısının 16 ncı maddesiyle değişik Gelir Vergisi 

Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 4 numaralı bendinin parantez içindeki aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 

• '(Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 1 ve 6 numaralı bentlerine göre Ku
rumlar Vergisinden müstesna tutulan kazançlar ile yatırım indirimi tutarı hariç)" 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Çoğunluğu

muz olmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN— Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon çoğunluğu olmadığı için katılmıyor, Hükümet katılıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

miştir. 
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Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 403 sıra sayılı kanun tasarısının 16 ncı maddesine 193 sayılı Gelir Ver

gisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 13 numaralı bendinden sonra gelmek üze
re aşağıdaki 14 numaralı bendin eklenmesini ve maddenin çerçeve hükmünün buna göre değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
"14. Bu maddenin ikinci fıkrasının 5 numaralı bendinde yer alan menkul kıymetlerin 

geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında sağlanan menfaatlar. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Çoğunluğu

muz olmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Komisyon çoğunluğu olmadığı için önergeye katılmıyor, Hükümet katılıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

miştir. 
Sayın milletvekilleri, maddeyi, kabul edilen bu iki değişiklik önergesi doğrultusunda oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
MADDE 17. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 75 inci maddeyi 

takiben aşağıdaki mükerrer 75 inci madde eklenmiştir. 
"Vergi Alacağı 
MÜKERRER MADDE 75. — Tam mükellefiyete tabi kurumlarca : 
1. Tam mükellefiyete tabi gerçek kişilere dağıtılan kâr paylarının, 
2. Adi ortaklıklara, kolektif ve adi komandit şirketlere dağıtılan kâr paylarının, 
3. Eshamlı komandit şirketlere dağıtılan kâr paylarından bu şirketlerin komandite or

taklarına isabet eden kısmın, 
1/3'ü, bunların vergi alacağını teşkil eder. 
Yatırım fonlarının katılma belgeleri ile yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen 

kâr payları için vergi alacağı hesaplanamaz" ' 
BAŞKAN — Madde üzerinde grupları adına söz isteyen?.. 
ANAP Grubu adına Sayın Taner, Refah Partisi adına Sayın Ayhan. 
ANAP Grubu adına, buyurun Sayın Taner. 
ANAP GRUBU ADINA GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hatırlayacağınız gibi, 16 ncı maddede sizlere çok önemli 

bir konuyu arz etmiştim ve Maliye Bakanımızın çıkıp bize burada aydınlatıcı bilgi vermesini 
istirham etmiştim. Sayın Maliye Bakanı bilgi verdiler, teşekkür ederim. Yalnız, Sayın Maliye 
Bakanının verdiği bilgiden, aydınlatılmış olduğumuzu söylemek mümkün müdür? Yani, istir
ham ediyorum... 
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MEHMET ÇEBÎ (Samsun) — Değişiklik önergeleri verildi. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Tasarıya parmak kaldıracak olan milletvekilleri, aradaki 

farkı anlar hale gelebildiler mi? İstirhamım buydu. Biz burada neyi arıyorduk? Bakın; şimdi 
Batı'da ne vardır? Batı'da Kurumlar Vergisi vardır ve oranı yüzde 46-47'dir. Yüzde 47 Kurum
lar Vergisi ödendikten sonra, şirket sahiplerinin dağıtılan paylarından, tabiî ki kendi gelir ver
gileri olarak ödeyecekleri para vardır. Sayın Bakan onu söyledi. Tabiî ki, şirketin sahibi -eğer 
dağıtılırca- normal olarak her vatandaş gibi yüzde 55'e varan bir rakamda vergi ödeyecektir. 
Biz bunu söylemiyoruz ki... Biz diyoruz ki "şurada şunu tartışalım : Üzerine vergi yükü getir
diğimiz sıradan vatandaşla, sermayedar arasındaki fark, gerçek ve âdil midir?'* Bunu soruyo
ruz. Bu sualin cevabı verilmiyorsa, siz sayın milletvekilleri, bu maddede nasıl oy kullandınız? 
"Kullandık, parmağınızı kaldırdık" denilebilir, doğru. Yarın bunu size, teker teker, milletve
kili olarak, vatandaş gelse sorsa, nasıl izah edeceksiniz? 

KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Sayın Taner, önerge rahatlattı. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Anladım, önerge rahatlattı; ama, ben rahatlamadım. Ba

kın; sayın arkadaşlarım, ben burada anlayabildiğim kadarını size arz edeceğim. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Sayın Tüner, sizin samimiyetinize inanıyoruz. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Benim samimiyetim meselesi değil; teşekkür ederim. Ben 

burada adil olanı yapmaya çalışıyorum. Çünkü, yarın bana soran vatandaşa ben nasıl izah ede
ceğim? Onu düşünüyorum. 

Görebildiğim kadar şu vardır : Stopajdaki madde, Bakanlar Kuruluna, Maliye Bakanına 
yetki vermektedir. Yani, 20 puandan 30, 35 gibi bir rakama çıkarmakla burada adaleti tesis 
edebilme imkânı vardır, doğru. Vardır; ama, bunu kullanacak mıdır kullanmayacak mıdır?.. 
Yani, ben vatandaşa diyebilir miyim -Maliye Bakanı bunu söylesin; onu istiyorum- "Merak 
etme vatandaş. Sen ezildin, eğer burada bir haksızlık varsa ve de icap ediyorsa..." 

Bakın, daha evvel söyledim; kimse alınmasın. Lüzumsuz ve haksız yere, çok büyük ku
marların oynandığı ve haksız kazançların sağlandığı, gerçek ekonomik değerin tespit edilme
diği bir borsada, o borsadan elde edilen kazançları vergiden düşürülmek suretiyle, kazancı açık 
bir sistemi, siz Kurumlar Vergisine burada monte ettiniz. Ondan sonra, "Bunun hesabını va
tandaşa nasıl vereceğiz?" dediğimiz zaman da, "Siz merak etmeyin, biz borsayı destekliyoruz" 
diyeceksiniz... Biz bunu nasıl diyebiliriz? Yarın, öbür gün, borsada bazı bilgiler ortaya çıksa, 
üçbeş kişi bunu kâğıtta yakalasa ve bu borsaya tesir etse ve borsa tepetakla -Allah korusun-
Kastelli krizinde olduğu gibi aşağıya düşmeye başlarsa, bu Kurumlar Vergisinin buradaki hali 
ne olacaktır? Ama, siz bunu buraya monte ettiniz. Yani, eksiklik ve yanlışlık buradadır. 

Kusura bakmayın, burada açıkça söylemek zorundayım; bu Meclis bilmeden çok büyük 
vebal altına girmektedir. Ben teknik kişi olarak söylüyorum. Teknik kişilerin farkı bu. Teknik 
olarak biliyoruz; ama, bizim bir siyasî sorumluluğumuz var. Onun için, ben Sayın Bakanın 
bunu açıkça ifade etmesini söyledim. Yani, altına boynumuzu soktuğumuz sorumluluk nedir? 
O zaman, işte bu sorumluluğu açmak zorundayım. 

Bakın, çok feci ve yanlış bir madde geçirilmiştir. Yarın, bazı insanlar, size 'Bu Mecliste 
kalkan parmaklar holdinglerin parmaklan" derler. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Onu hepimiz reddederiz. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Onu reddedebilmek için bu imkânı tanımak istedim ben. 

Dedim ki, "Çıksınlar, burada açık açık söylesinler; neye parmak kaldırdığımızı." Demesinler 
yarın "falanca, falanca gitti, adamlar telefon etti, söylettirdi, bunu böyle çıkarttırdı" 

. Sayın milletvekilleri, bunun altından kalkamayız. 
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İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Kimsenin parmağı değil, sadece milletin parmağı. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
Sayın Taner, siz kabul edilen madde hakkında konuşuyorsunuz. Rica ediyorum... Demin 

de öyle yaptınız. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Tamam, aynı şeyi söylüyoruz; eğer sadece milletin parma

ğı ise... 
Efendim, iki madde birbirine bağlı. 
BAŞKAN — Kabul edilen madde artık kesinleşmiştir, mevcut madde üzerinde konuşursa

nız Genel Kurula daha aydınlatıcı bilgi verirsiniz. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — O maddeyle bu madde ilintilidir, bağlantılıdır. Bu mad

deyle o madde aynı maddedir. Bu, sadece, onun nasıl dağıtılacağını göstern|ektedir. Bu madde 
aynı maddedir. 

Ben burada kimseye bir şey söylemek istemiyorum; ama, bunun neticesinin buraya gele
ceğini, başkalarının söyleyeceğini söylemek istiyorum. Zinhar, hiçbir milletvekili böyle değil
dir, böyle olmamalıdır; ama, bu söylenecektir. Ne diyeceğiz o zaman?.. \ani, söylenirken, sa
dece sizlere değil, hepimize söylenecektir. Bunun altından nasıl kalkacağız sayın milletvekilleri? 

Bakın, ekonominin temel endikatörleriyle aynı paralellik teşkil etmeyen bir borsadaki yük
seliş trendi, o borsanın yükselmesini sağlamak için döviz kurlarının zorunlu olarak aşağıda 
tutulması ve o borsanın daha da fazla yükselmesi için buraya konulan bu maddede getirilen 
istisnalardan dolayı, o borsadan kâğıt alınmaya açık hale getirilmesi, -özür dilerim- bu mem
leketi çok büyük tehlikeye sokar ve bu maddenin ne olduğu tam anlaşılmadan, ifade edilme
den burada oylatılması bu Meclisin üzerine şaibe getirir sayın arkadaşlarım. Ben burada üzeri
me düşen görevi yapıyorum, karar ve takdir sizindir. Tabiî, zaman geçecektir, madde oylana
caktır ve tasan çıkacaktır. Peki, bu söylediklerim eskaza olduğu zaman ben ne diyeceğim? "Söy
lemiştim oldu" diyeceğim. Ben bunu söylemekten memnuniyet duyamam ki... Benim vazifem 
bunun böyle olmamasını temin etmektir. 

Burada şunu da söylemiyorum : Birileri bunu özellikle ve mahsus yapıyor... Bunu da de
mek istemiyorum. Diyorum ki: Burada bir hata var; yani, tam olarak düşünülmeden aceleye 
getirilmiş bir sistem vardır, gelin buna bir bakalım da bu böyle olmasın, istirhamım bu. Mali
ye Bakanından açıklama istememin sebebi bu. Diyorum ki: Sayın Maliye Bakanı çıkıp burada 
desin ki : "Merak etmeyin, Sayın Taner'in söylediklerinin hiçbirinin olması mümkün değil
dir." Neden değildir?.. Çünkü, biz bunu buradan izleyeceğiz, bakacağız; eğer borsada birileri 
böyle bir şey yapıyorsa, biz SPK tarafından oradan müdahale edeceğiz. Ben ona adamlarımı 
göndereceğim, "Sen bunu mahsus bu işi oynamak için buraya koydun, şirketin asıl kanalın
dan çıktın, borsada bu işi yapıyorsun. Olmayan şirketlerin olmayan kâğıtlarını yukarıya çıka
rarak vatandaşı zarara sokmaya çalışıyorsun, sana bunu yaptırmam, gel bakayım buraya" di
yeceğim. Bunun müteaddit kişiler tarafından para kazanmak için yapıldığını görürsem, o za
man bu stopajı yüzde 20'den yüzde 100'e çıkarırım. Sayın Bakan bunları söylesin istiyorum. 
İstiyorum ki, yarın bunu söyledikleri zaman, bunu izleyenler, bunu fırsat bilenler, bundan pa
ra kazanacağını ümit eden bazı açıkgözler, bunun bu Mecliste konuşulduğunu, tutanaklara 
geçirildiğini, Hükümetin de bunu böyle bırakmayacağını, milletvekillerinin bu şekilde düşün
mediğini anlasınlar diye söylüyorum. Bu memlekette başımıza çok hadiseler geldi. Ben, bun
ları engellemek, kapatmak için söylüyorum; katiyyen siyasî bir maksadım yoktur. Yoksa bili
yorsunuz, eğer polemik yapmak istesem, bunlara girmem. 
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ALİ ESER (Samsun) — 75 inci maddenin onüçüncü bendinde bir hüküm var Sayın Taner. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Doğru, haklısınız.-Yani burada şunu istirham ediyorum; 

bakın... 
ALİ ESER (Samsun) -— Biz onu bilerek yapıyoruz. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Siz bilerek mi yapıyorsunuz. 
ALİ ESER (Samsun) — Evet, bilerek yapıyoruz. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — O zaman, sizin bunu bilerek yaptığınız zabıtlara geçti. 
ALİ ESER (Samsun) — Tabiî, tabiî... 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — O zaman, üzüntümü ifade ederek Yüce Meclise saygılar 

sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Taner. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Cevat Ayhan; buyurun efendim. 
Sayın Ayhan, süreniz 10 dakika. 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üye

ler; görüşmekte olduğumuz 403 sıra sayılı Vergi Kanun Tasarısının 17 nci maddesiyle, 193 sayı
lı Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesini takip eden mükerrer 75 inci rnadde eklenmekte
dir. Bu madde, vergi alacağını tarif etmektedir : 

"Vergi Alacağı' 
Mükerrer Madde 75. — Tam mükellefiyete tabi kurumlarca : 
1. Tam mükellefiyete tabi gerçek kişilere dağıtılan kâr paylarının, 
2. Adi ortaklıklara, kolektif ve adi komandit şirketlere dağıtılan kâr paylarının, 
3. Eshamlı komandit şirketlere dağıtılan kâr paylarından bu şirketlerin komandite or

taklarına isabet eden kısmın, 
1/3'ü, bunların vergi alacağını teşkil eder. 
Yatırım fonlarının katılma belgeleri ile yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen 

kâr payları için vergi alacağı hesaplanmaz." Yani, bunlar vergiden muaf addedilmektedir. 
Vergi alacağı sistemi ise şöyle işlemektedir : Kurum kazancına 100 dersek, Kurumlar Ver

gisi yüzde 25, kalan 75, stopaj yüzde 75'in yüzde 20'si yüzde 15, kalan 60, ortağa dağıtılabilir 
kâr 60, kâr payı 60, vergi alacağı -yukarıda stopaj olarak ayrılmış olan 15'in 60'a oranı hesap
landığı zaman- 20 ve beyan edilecek menkul sermaye iradı da böylece 80 olmaktadır; Gelir Vergisi 
de bunun üzerinden hesaplanmaktadır. Tabiî, bu Gelir Vergisi, tasarıyla -tasarı kanunlaştığı 
takdirde- yüzde 55'e kadar çıkacak olan bir orandır. Bundan vergi alacağı 20 düşülmekte ve 
bakiye de mükellef tarafından ilaveten ödenecek olan vergiyi teşkil etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, Kurumlar Vergisi, aslında, memlekette yatırımları hızlandırmak için, 
yatırımlara kaynak temin edilmesi için düşünülen üzerinde birtakım ayarlamaların yapıldığı 
bir kanunla sermaye terakümünü sağlayacak olan bir müessesedir. 

Bütün ülkeler, mümkün olduğu kadar fazla tasarruf edip yatırıma yönelmek ve yatırımla
rı artırarak kalkınmak, sanayileşmek istemektedirler. Bugün Batılı sanayileşmiş ülkelerde, ya
tırıma giden yıllık tasarruflar yüzde 18 ile 20-25 mertebesinde iken, bunun Japonya'da yüzde 
35'e kadar çıktığını görüyoruz. Yani, Batı ile aynı gelir seviyesinde, aynı tüketim imkânlarına 
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sahip olduğu halde, bir Japon toplumu, muhafazakâr yapısıyla, tutumlu yapısıyla, tasarrufu 
teşvik eden kültürüyle, Batılı sanayileşmiş ülkelere göre, yüzde 10 ilâ 15 daha fazla tasarruf 
ettiği için, kaynakları süratle birikmekte, çok süratli bir şekilde sanayileşmektedir. Böylece, hem 
kendi yatırımlarını yapabilmekte hem de üçüncü dünya ülkelerine, hatta Batı'nın sanayileşmiş 
ülkelerine sermaye transfer ederek, buralarda yatırımlar yapmakta ve bu sayede, dünyanın bu 
kaynakları bol, gelişmiş ve kalkınmış bir ülkesi haline gelmiş bulunmaktadır. 

Burada bu maddeyi konuşurken, benim arz etmek istediğim husus şudur : Tabiî, bir top
lumda tasarruf fikri bir eğitimle olur. Vergi kanunları bunu düzenler, vergi kanunları tasarrufu 
özendirebilir, tüketimi özendirebilir. Tabiî, bütün bu politikalar hükümetlerin elindedir, ikti
darların elindedir; ancak, asıl tasarrufa teşvik edecek olan da temel eğitimdir. Yani, ilkokul
dan üniversiteye kadar olan dönemde, halka yönelik yayın kurumlarında, tasarrufu teşvik eden 
bir anlayışın yaygınlaştırılması, bizim kaynak birikimimiz için temel meselelerden biridir. Onun 
için, kurumlaşmak ve kurumları başarılı olarak yönetmek, Türkiye'de kaynak birikimini hız
landıracak olan hususlardır. 

1960'tan sonra, 1970'li yıllarda; yani Türkiye'nin sanayileşme ve gelişme hamlelerinin hız-
landırıldığı dönemlerde, yüzlerce halk şirketi kurulmuştur. Yurt dışında çalışan işçilerimizin 
ve mahallî tasarruf sahiplerinin de iştirakiyle bölgelerinde, illerinde, ilçelerinde yüzlerce halk 
şirketi kurulmuş ve bunlar kurumlar halinde yatırımlar yapmışlardı; ancak, maalesef, bilhassa 
1980 sonrası takip edilen iktisadî politikalar ve 1978-1979'lu yıllarda başlayan yüksek faiz, yüksek 
enflasyon ve istikrarsız kur politikaları sebebiyle bunların hepsi batmıştır. Şimdi, burada geti
rilen bu mevzuat; evet, kurumların ortaklarının kazançlarını -Sayın Maliye Bakanının da bu
rada ifade ettikleri gibi- daha yüksek nispette vergilendirmeyi hedef almaktadır; ancak, ku
rumların vergisi yine yüzde 40'tır. Bunun yüzde 25'i Kurumlar Vergisi, yüzde 15'i de stopaj 
olarak ödenmektedir. Tasarıyla getirilen yeni vergi nispetiyle, halen meri olan mevzuat arasın
da, yüzde 6 fark bulunmaktadır. Bu, kurumlaşmayı büyük ölçüde teşvik etme şansına sahip 
değildir. Tabiî, bunları da fazla azalttığınız zaman, bu sefer başka çevrelerden başka tepkiler 
gelmektedir. Aslında, kurum kazançlarının düşük olmasının sebebi, sadece Kurumlar Vergisi 
nispetinin yüksek veya düşük olmasından değildir. Nitekim, Kurumlar Vergisi nispeti yüzde 
46 olduğu halde, kurum kazançlarının düşüklüğünün sebebi, birtakım istisnalar ve muafiyet
lerdir. Bakın, burada, yine, maddenin sonuna konulan bir hususla, "Yatırım fonlarının katıl
ma belgeleriyle, yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kâr payları için vergi alacağı 
hesaplanmaz" denmektedir. Onun için, biz, eğer bu kanunla, memlekette sermaye birikimini 
teşvik etmek istiyorsak, yatırımların hızlanmasını, kaynakların daha fazla yatırımlara aktarıl
masını istiyorsak, mutlaka daha müessir eğitim politikalarıyla, tasarruf politikalarıyla bunla
rın desteklenmesi lazım. 

Bundan önceki maddelerle ilgili olarak burada konuşurken, yüksek bilgilerinize arz et
miştim. Son onbeş yılda memleketimizde sabit sermaye yatırımları giderek azalmakta ve bu
nun içinde de imalat sanayiine dönük olan sabit sermeye yatırımları azalmaktadır. Bu azalma, 
kamu kuruluşlarında bir hükümet politikasıdır; kabul ediyorum, yani, "Kamu kuruluşları ima
lattan çekilsin, imalatı özel sektöre bırakalım" diyorlar. Tabiî, "kabul ediyorum" derken, tav-
sip ediyorum manasına söylemiyorum. Bu, iktidarda bulunan hükümetlerin kendi politikala
rıdır; ancak, diğer taraftan, özel sektör yatırımları da giderek gerilemektedir, onlara ait ra
kamlar da özel sektör yatırımlarının azaldığını göstermektedir. Onun için, memleketimizde her
halde ilk yapılması gereken şey, yine, Romalı senatörlerin "Kartaca yok edilmelidir" dediği 
gibi, herhalde ilk yok edilmesi gereken şey enflasyondur; onunla mücadeleyi temel almak gere
kir. Onda başarılı olunamadığı takdirde, bütün bu politikaların neticesi hüsran olacaktır. 

Arz ederim, hürmetler ederim. (RP ve DYP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Sayın Ayhan, zatı âlinizin kişisel söz istemi de var. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Teşekkür ederim, konuşmayacağım. 
BAŞKAN — Peki. 
Sayın Nami Çağan. 
t. NAMt ÇAĞAN (İstanbul) — Söz istemiyorum. 
BAŞKAN — Peki. 
Sayın AbdUllatif Şener, buyurun. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 17 nci maddeyle, 

"vergi alacağı" denilen bir müessese, Gelir Vergisi içerisinde yerleştirilmiş vaziyettedir. 
Bu "Vergi Alacağı" müessesesi, aynı zamanda, Kurumlar Vergisini de ilgilendirmekte ve 

dolayısıyla, kurumlar ve kurum ortaklarının ödemesi gereken Gelir Vergisi bağlantısı arasında 
oluşturulan bir müessese niteliğindedir. 

Devamlı "reform" diye takdim edilen bu tasarının, aslında öyle bir özelliği olmadığını 
sürekli söylüyoruz. Biraz önce gruplar adına yapılan konuşmalardan da ve iktidar ve muhale
fetin kendi arasındaki trafikten de anlaşılıyor ki, bu "Vergi Alacağı" konusu önemli bir nokta 
olarak görülüyor. Ancak şunu söylemek istiyorum, -bunu elektriği daha da artırmak niyetiyle 
söylemiyorum- bu, o kadar yenilik taşıyan bir madde değil, Neden değil?.. Çünkü, bu madde
nin aynısı 1980'li yıllarda ANAP zamanında getirildi, vergi sisteminin içerisine sokuldu, üç 
beş yıl uygulandı, sonra uygulamada çıkan birtakım aksamalar sebebiyle tekrar şu anki usule 
dönüldü ve aradan geçen bu süre sonrasında DYP-SHP Koalisyon Hükümeti kuruldu, Hükü
met Programında önemli bazı vergi reform vaatleri yerleştirildi, aradan iki yıl geçti, ortada 
reform yok, yeni bir düzenleme yok, kamuoyundaki beklentilere cevaplar yok, "reform" diye 
diye geldi buldu, bu tasarıyı ve en fazla tartışılan maddesi de, eski ANAP maddelerinden biri. 
Bu bakımdan, bu kadar önemli bir tartışma konusu olarak değerlendirip değerlendirilemeye
ceğini takdirlerinize bırakıyorum; ama bir yenilik olmadığı da ortada. Zaten, Avrupa Toplulu
ğuna uyum konusu, Türkiye ve Avrupa Topluluğundaki vergi sistemlerinin armpnizasyonu ko
nusu tartışıldığı dönemlerde, bu vergi alacağı konusu gündeme gelmişti, tartışılmıştı; ben bu
nu onun bir parçası olarak görüyorum. 

Diğer taraftan, bu paket Meclise gelirken bir de basitleştirileceğinden, vergi sisteminin sa
deleştirileceğinden bahsediliyordu... Gerçekten, bir vergi sisteminin anlaşılır, basit olması la
zımdır. Mükelleflerin yükümlülüklerini ve haklarını anlayabileceği özelliklere sahip olması ge
rekir. Fakat, Türkiye'de bu işle uğraşanlar dahi, muhasebecilerin pek çoğu dahi, şu vergi siste
mini kavrayabilir özelliklere sahip değildir, bilgi donanımına sahip değildir. Gerçekten, mad
deler iç içe geçmiş ve anlaşılmaz bir karmaşık yapı vardır. Bu mevcut tartıştığımız vergi tasarısı 
da, her ne kadar bir basitleştirme, sadeleştirme yapma iddialarıyla gündeme gelmiş ve kamuo
yuna öylece lanse edilmiş olmasına rağmen, hiçbir basitleştirici, sadeleştirici üsluba, özelliğe 
sahip değildir. Devamlı "Mevcut vergi kanunlarının bilmem kaçıncı fıkrasının, kaçıncı ben
dinde şöyle bir ifade değişikliği" diye, sistemin karmaşası devam ettirilmekte, bu karmaşa içe
risinde bazı cümlelerle, kelimelerle uğraşılmakta, sistemi daha da anlaşılmaz hale getiren böy
le mükerrer maddeler de arada bir eklenmektedir. 

Daha önceki sistemin, kurum ve kurumların ortağı kişilerin kazançlarının vergilendiril-
mesindeki sistemin daha karmaşık olup olmadığı konusu bir tarafa bırakılırsa... 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Şener, bir dakika daha veriyorum, konuşmanızı tamamlayınız. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Ama, bu vergi alacağı konusunun da, çok karma

şık hesaplama biçimleri içerisinde; gerçekten, bir taraftan matrahtan matraha ilave ediyorsu
nuz, arkasından vergi alacağı olarak belirlenen miktarı hesaplanan vergiden mahsup ediyorsu
nuz; bir tarafta matrah, bir tarafta vergi mahsubu olarak kullanıyorsunuz. Gerçekten, karışık 
bir yapısı da mevcuttur. Dolayısıyla, burada bu madde münasebetiyle iki noktaya dikkati çek
mek istiyorum : Birincisi, eski müesseselerin yeniden gündeme getirilişi anlamındadır. İkincisi 
de, bu basitleştirme, sadeleştirme olayının bu tasarıda görülmeyişidir. 

Saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 
Sayın Haydar Oymak? Yok. 
Sayın Algan Hacaloğlu?.. Konuşmuyorlar. 
Madde üzerinde grupları ve şahısları adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde önergeler vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 17 nci maddesinin, İçtüzüğün 85 inci maddesi gere

ğince öncelikle Anayasaya aykırılığı hususunun görüşülme hususunu arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Elaattin Elmas Yücel Seçkiner Mehmet Keçeciler 
İstanbul Ankara Konya 

Kadir Ramazan Coşkun Nebi Poyraz 
İstanbul Ordu 

Gerekçe : 
Sosyal hukuk devletinde iktidar, başka bir ifadeyle Parlamento çoğunluğu, ekonomideki 

yanlış politikaların sonuçlarını ve hukuku ve Anayasayı hiçe sayarak düzeltmeye kalkışmamalı
dır. Vergi toplamadaki yetersizliğin ve aczin faturasını sözde vergi yoluyla halka ödetmeye kal
kışmak, Anayasanın 2 nci maddesindeki sosyal hukuk devleti ilkesiyle bağdaştırılamaz. 

Devlet vergiyi koyarken, kaldırırken veya değiştirirken, Anayasada ifade edilen sosyal hu
kuk devleti unsurlarını gözetmek zorundadır. Bu itibarla, tasarının bütününde görülen sosyal 
hukuk devleti ilkesine aykırılık hususu, bu madde için de geçerlidir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
SALİH ERGÜN (İstanbul) — Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN — Peki, karar yetersayısını arayacağım efendim. 
Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur, 

10 dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati : 17.27 

; 0 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 17.35 

BAŞKAN : Başkanvcküi Kamer Genç 
KÂTİP ÜYELER : Cengiz Üretmen (Manisa), Abbas İnccayan (Bolu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 55 inci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu 
açıyorum. 

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

18. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 1318 Sa
yılı Finansman Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 3505 Sayılı Kanun ve 2978 
Sayılı Vergi ladesi Hakkında Kanunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/639) (S. Sayısı : 403) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
17 nci madde üzerinde verilen bir önergenin oylanması sırasında karar yetersayısı istenmiştir. 
Arkadaşlar, biraz acele edelim, lütfen yerlerinize oturun. Bakanlar da lütfen Bakanlar Ku

rulu sıralarındaki yerlerine otursunlar. Eğer; bakanlar, bakanlık makamından bıktılarsa, o za
man başka mesele!.. (Gülüşmeler) 

Anayasaya aykırılık önergesine Komisyon ve Hükümet katılmamıştı. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Sayın Başkan, Divan eksik... 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmemiştir. 
Madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.., Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
18 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 18. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 81 inci 

maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
' 'Bu Kanunun mükerrer 80 inci maddesinin birinci fıkrasının 7 numaralı bendinde belirti

len diğer artış kazancının hesabında iktisap bedeli, gayrimenkul ve bu nitelikteki hakların ikti
sap edildiği ve elden çıkarıldığı takvim yılları hariç olmak üzere, her takvim yılı için Vergi Usul 
Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranındaki artırılarak tespit edilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde ANAP Grubu adına, Sayın Selçuk Maruflu söz istemiştir. 
Başka söz isteyen var mı?.. 
ABDÜLLATtF ŞENER (Sivas) — Biraz sonra isteyeceğiz efendim. 
BAŞKAN — Daha sonra isteyeceksiniz; peki. 
Buyurun Sayın Maruflu; süreniz 10 dakikadır. 
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ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; 403 sıra sayılı Vergi Yasa Tasarısının 18 inci maddesi üzerinde söz almış bulunuyo
rum. Bu vesileyle, Yüce Kurula saygılar sunuyorum. 

Bu Vergi Yasa Tasarısıyla ilgili görüşmeler devam ederken, Meclis iradesi tezahür ediyor 
ve zaman zaman değişiklikler de yapılıyor. Tabiatıyla, bu değişikliklerde bizim üzerinde dur
duğumuz en önemli konu; vatandaşlarımızın ve milletimizin lehine olan hususlarda tasanda 
değişiklik yapmak ve özellikle dar gelirli olup, güçlükle geçinen vatandaşlarımızı daha fazla 
ezdirmemektir. Anavatan Partisinin önerileri aşağı yukarı bu istikamettedir; buna ilişkin öner
gelerimiz vardır. Ancak, bu önergelerimizin, her fıkraya dört önerge kısıtlaması nedeniyle, yü
rürlüğe konulmadığını görüyoruz ve bundan üzüntü duyuyoruz. 

Değerli arkadaşlar, görüştüğümüz 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeler fevkalade 
önemli maddelerdir. Bu maddeler üzerinde, çeşitli kuruluşların çeşitli mülahazaları ve görüşle
ri, özellikle büyük çevrelerin görüşleri bize intikal etmektedir. Eğer bir denge unsuru oluyorsa, 
bunları dikkat nazarına alırız veya almayız; burada tamamiyle Meclisin iradesi hâkimdir. 

18 inci madde, 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 81 inci 
maddesinin sonuna bir fıkra eklemektedir, öncelikle bu mükerrer 81 inci maddeye bakarsak, 
özellikle 81 inci madde, vergilendirilmeyecek değer artış kazançlarını Öngörmektedir; yani, ferdî 
bir işletmenin sahibinin ölümü halinde kanunî mirasçılar tarafından işletmenin faaliyetine de
vam olunması ve mirasçılar tarafından işletmeye dahil iktisadî kıymetlerin kayıtlı değerleriyle 
bilanço esasına göre defter tutuluyorsa, bilançonun aktifi ve pasifiyle tüm halinde aynen devir 
alınmasını ve kazancı bilanço esasına göre tespit edilen ferdî bir işletmenin bilançosunun bir 
sermaye şirketine aktifi ve pasifiyle bütün halinde devrolunması, devrolunan şirketin bilanço
suna aynen geçirilmesi ve devredilen ferdî işletmenin sahip veya sahiplerinin şirketten devir bi
lançosuna göre hesaplanan öz sermayesi tutarında ortaklık payı almasını öngörmektedir. Yi
ne, kolektif ve adi komandit şirketlerin bu maddeyle ilgili olarak -ki ikinci bentte yazılı şartlar 
çerçevesinde- şekil değiştirerek sermaye şirketi haline dönüşmesi ve kolektif ve adi komandit 
şirketlerin anonim şirketi haline dönüşmesi halinde, şekil değiştiren kolektif ve adi komandit 
şirketlerin ortaklarının anonim şirketteki ortaklık paylarını gösteren hisse senetlerinin nama 
yazılı olmasını öngörmektedir. Mükerrer 81 inci madde,, "Değer artışında safî kazanç, elden 
çıkarma karşılığında alınan para ve aynlarla sağlanan ve parayla temsil edilebilen her türlü men
faatlerin tutarında elden çıkarılan mal ve hakların maliyet bedelleriyle, elden çıkarma dolayı
sıyla yapılan ve satıcının uhdesinde kalan giderlerin ve ödenen vergi ve harçların indirilmesi 
suretiyle bulunur" demektedir. 

Değerli milletvekilleri, şimdi bu maddede, "Menkul kıymetlerin elden çıkarılmasında ik
tisap bedelinin tevsik edilememesi halinde Vergi Usul Kanununun 266 ncı maddesinde yazılı 
itibarî değer iktisap bedeli olarak kabul edilir" denmektedir. Daha önce, 8 inci maddede gö
rüştüğümüz gibi, burada, "Gayrimenkullerin ve menkul kıymetlerin alım ve satımıyla devamlı 
uğraşanlar hariç olmak üzere, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin, iktisap tarihin
den itibaren en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan gayrimenkul ve iştirak hisselerinin 
elden çıkarılmasında maliyet bedeli, bunların iktisap edildiği ve elden çıkarıldığı yıllar hariç 
olmak üzere, her takvim yılı için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden de
ğerleme oranında artırılır" demekteydi. Şimdi burada, şahısla ilgili olarak ilave edilen 81 inci 
maddede, "değer artış kazancının hesabında iktisap bedeli, gayrimenkul ve bu nitelikteki hak
ların iktisap edildiği ve elden çıkarıldığı takvim yılları hariç olmak üzere, her takvim yılı için 
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Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak tespit 
edilir" denmektedir. Yani, alınan gayrimenkulun alındığı tarihle yeniden değerleme oranı uy
gulandıktan sonraki değeri arasındaki farkın vergilendirilmesi suretiyle, daha "up to date" edil
mesi, günün koşullarına getirilmesi ve bu şekilde vergi ziyanının önlenmesi hedeflenmektedir. 

Bu, aslında, olumlu bir maddedir; çünkü, hepimizin bildiği gibi, gayrimenkul satışların
da -dün gene bir gazetede okudum- değer, çok yanlış bir şekilde ifade edilmektedir, örneğin, 
bugün Ankara'da, 1 milyar liraya, 2 milyar liraya satın alınan dairelerin, tapu dairesine veya 
vergi dairesine beyan edilen değerlerinin çok düşük olması, artık bir usul haline gelmiştir. Te
menni ediyorum ki, çıkaracağımız bu yasanın yürürlüğe girmesiyle, devletin vergi kaybı en aza 
indirilecek ve bu şekildeki yanlış beyanlardan da içtinap edilmesi durumu ortaya çıkacaktır. 

Bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Şener; buyurun efendim. 
Sayın Şener, süreniz 10 dakikadır. , 
RP GRUBU ADINA ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin sayın üyeleri; üzerinde görüşmeler yaptığımız vergi kanunlarında tadilat ya
pan 403 sıra sayılı Tasarının 18 inci maddesinde, arızî kazançlarla, sair kazanç ve iradlarla ilgili 
bir düzenleme vardır. 

Bildiğimiz gibi, Gelir Vergisine tabi gelirlerin niteliği aynı değil. Bu gelirler, tek bir türe, 
tek bir özelliğe sahip değiller. Gelir Vergisi Kanununa göre yedi ayrı gelir türü bulunmaktadır 
ve bunlara "gelirin unsurları" denilmektedir. Bu yedi tür gelir, daha doğrusu gelirin yedi un
suru, toptan, Gelir Vergisine tabi olarak vergilendirilmektedir ve Gelir Vergisinin konusunu oluş
turmaktadır. 

Gelirin unsurları, bildiğimiz gibi, ticarî kazançlar, ziraî kazançlar, ücretler, serbesl: meslek 
kazançları, gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları ve yedinci unsur olarak da, 
sair kazanç ve iratlardır. Sair kazanç ve iratlarla birlikte, son gelir unsurunun da nasıl vergile-
neceğiyle ilgili bölüme gelmiş oluyoruz. 

Bundan önceki maddeler, gelirin diğer unsurlarıyla ilgiliydi. Dikkatinizi çekmek istiyo
rum; bundan önce görüştüğümüz maddelerde -iki madde hariç; yani, vergi alacağını düzenle
yen 17 nci madde ile ondan önceki 16 ncı madde hariç- sürekli olarak, vergiden muaf kesimin 
nasıl vergilendirilecegiyle ilgili, ücretlerde, götürü ve ticarî kazançlarda, götürü serbest meslek 
kazançlarında vergilendirmenin nasıl yapılacağıyla ilgili birtakım rötuşlarla uğraştık. Yani, bu 
gelir unsurları arasında, sürekli olarak düşük gelir gruplarına yönelik vergilemenin nasıl yapı
lacağıyla ilgili birtakım düzenlemeler üzerinde durduk. 

Bu madde de, sair kazanç ve iratlarla ilgili bir değişiklik vardır. Bu da, şu şekilde ifade 
ediliyor : "193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 81 inci maddesinin sonuna aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir" deniyor. 

Mükerrer 81 inci maddeye baktığımızda, safi değer artışının nasıl bulunacağı ifade edili
yor. Sair kazanç ve irad sahibi olan kişilerin safi kazançlarının bulunup, nasıl vergilendirilece
giyle ilgili hükümler mükerrer 81 inci maddede yer alıyor. Düzenleme şu şekilde ifade ediliyor. 
"Bu Kanunun mükerrer 80 inci maddesinin birinci fıkrasının 7 numaralı bendinde belirtilen 
değer artış kazancının hesaplanmasında uygulanacak usulü" diyor. Bu Kanunun mükerrer 
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80 inci maddesinin nasıl bir karmaşık sistem olduğunu da anlatmaya çalışıyorum; "basitleştir
me sağlanmıştır" deniliyor da, nasıl maddelerin içice olduğunu, birbirine atıfta bulunduğunu 
ifade etmek için belirtiyorum. Mükerrer. 81 inci maddede düzenleme yapılıyor, mükerrer 81 in
ci madde mükerrer 80 inci maddeye atıfta bulunuyor, mükerrer 80 inci madde de diyor ki : 
"İktisap şekli ne olursa olsun 70 inci maddenin birinci fıkrasının, bir, iki, dört ve yedi numa
ralı bentlerinde yazılı mallarla ilgilidir." Buradan da, ister istemez, geçiyoruz 70 inci madde
ye... Ne güzel sadeleştirme sağladığınızı, vergi sistemini nasıl basitleştirdiğinizi göstermesi ba
kımından ilginçtir. 70 inci maddede belirtilen mal ve hizmetler hangisidir; araştırıyoruz, âdeta 
cımbızla Gelir Vergisi Kanunundaki maddeleri teker teker dökmek zorunda kalıyoruz. Birinci
si, arazi ve binalar. Nihayet bulduk. Bu 18 inci maddenin neyi anlatmaya çalıştığıyla ilgili ipuç
ları yakalamaya başladık. Diyor ki; araziler ve binalar, birinci bent. İkincisi, voli mahalleri 
ve dalyanlar. Dördüncüsü, gayrimenkul olarak tescil edilen haklar, yedincisi, gemi ve gemi paylan 
ile bilumum motorlu tahmil ve nakliye vasıtaları. Ne olacak bunlar?... Bunlar, satınalınır, ikti
sap edilir; iktisap edildikten sonra, dört yıl içerisinde satılırsa nasıl vergeilendirilecek; onu dü
zenliyor. Yani, bir kimsenin, bir şahsın ticarî işletmesine dahil olmayan veya serbest meslek 
erbabı ise veya diğer şekilde ticarî, sınaî, ziraî ve serbest meslek faaliyetinde bulunuyorsa, bun
ların aktifine girmeyen, bilançosunda bulunmayan mallarla ilgilidir. Herhangi bir şahsın ara
zisi var, binası var, motorlu nakil vasıtası var, gemisi var; bunları almış, aldığı tarihten itibaren 
de dört yıl geçmeden satmışsa nasıl vergilendirilecektir? Bunu düzenleyen bir madde. Nasıl 
vergilendireceği mükerrer madde 81'de düzenliyor ve genel olarak alış maliyetiyle satış fiyatı 
arasındaki fark safi gelir sayılıyor ve vergisi ona göre alınıyor. 

Şimdi, getirilen değişiklikle deniliyor ki: "Değer artış kazancının hesabında iktisap bede
li gayrimenkul ve bu nitelikteki hakların iktisap edildiği ve elden çıkarıldığı takvim yılları ha
riç olmak üzere, her takvim yılı için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden 
değerleme oranında artırılarak tespit edilir." Yani, lehinize olanlarıda söyleyeceğiz ya, onun 
için lehinize bir şeyler bulmaya çalışıyorum aslında. İktisap değeriyle satış fiyatı arasındaki 
fark, doğrudan vergi matrahı olduğu takdirde, aradan geçen yıllar zarfında enflasyonla ortaya 
çıkan fark da kazanç gibi değerlendirilip, vergilendirilmektedir. Şu andaki uygulamaya göre, 
bunun bazı olumsuz ve haksız vergi alma sonuçları doğurduğu da muhakkak. Şimdi yapılan 
bu düzenlemele, "Aradan geçen sene zarfında enflasyonun etkisini ortadan kaldırmak için ye
niden değerlendirilecektir" deniliyor. Yani, "Her yıl toptan eşya fiyatları endeksine göre orta
ya çıkan enflasyon oranında, iktisap değeri maliyeti yükseltilecek; bu yükseltilen maliyetle gerçek 
maliyeti ortaya çıkacak ve satış fiyatıyla aradaki fark safi kazanç sayılacak ve vergilendirilecektir" 
deniyor. 
..._. Yine belirtmek istiyorum; bu düzenleme, bir reformun parçası değil tabiî... 

DEVLET BAKANI ALÎ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Gerçek reform bu. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Ama, gerekli görüldüğü için böylesi bir rötuş, mu-

hakkakki bir paketin içerisinde getirilmeliydi, diye düşünülmüş ve bu paketin içerisine yerleşti
rilmiştir. Bu tip düzenlemeler, aslında vergi sisteminin içerisinde bu maddeyle ilgili olarak ko
nulmamış ama, sürekli Bakanlar Kuruluna verilen yetkilerle de kullanılıyor enflasyonun aşın
dırmalarının giderilmesi olayı. Bu da, bir kanun düzenlemesi suretiyle düzeltilmeye çalışılmış
tır ve dolayısıyla, paketin aslî niteliğiyle uyumludur. Yani, bazı küçük değişiklikler yapmaya 
yönelik bu paketin aslî görüntüsü, zaten hep bu nitelikteki maddelerle örülüdür. 
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Dikkatimizi çeken birkaç madde vardır, onlar da zaman zaman iktidar kanatları arasında 
da elektriklenmelere sebep oluyor ve Mecliste hareketli bir ortam yaşanmasına elveriyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Şener, sürenizi aştınız; tamamlar mısınız... 
ABDÜLLATIF ŞENER (Devamla) — Dolayısıyla, en azından, bu tartışmalar esnasında 

Meclisin bir canlılık kazanmış olmasından dolayı da biz vazifemizi yaptığımıza inanıyoruz. 
Meclise saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. , 
Kişisel söz isteyen Sayın Cevat Ayhan; buyurun. 
Süreniz beş dakikadır. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan 

403 sıra sayılı kanunun 18 inci maddesiyle ilgili, şahsım adına görüşlerimi arz etmek üzere hu
zurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 18 inci madde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 81 inci 
maddesini tadil etmektedir. Mükerrer 81 inci madde, safi değer artışının hesabını düzenleyen 
bir maddedir. Madde "Değer artışında safî kazanç, elden çıkarma karşılığında alınan para ve 
aynlarla sağlanan ve para ile temsil edilebilen her türlü menfaatların tutarından, elden çıkarı
lan mal ve hakların maliyet bedelleriyle, elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının uhde
sinde kalan giderlerin ve ödenen vergi ve harçların indirilmesi suretiyle bulunur" demektedir. 
Devamını okumuyorum. 

Amortismana tabi kıymetlerin elden çıkarılmasında, menkul kıymetlerin elden çıkarılma
sında bunları düzenlemektedir. Burada dikkatimi çeken -gerçi bizim değişiklik kapsamında değil 
ama meri madde metninde olan bir husus- şey, "Dar mükelleflerin, yani yabancı sermayenin 
memlekete getirmiş olduğu; yabancı sermaye mevzuatına göre ilgili mercilerden izin almak su
retiyle Türkiye'ye bizzat getirmiş oldukları nakdî ve aynî sermaye karşılığında iktisap ettikleri 
menkul kıymetler ile iştirak hisselerini elden çıkarmalarından doğan değer artırıcı kazançları
nın hesabında, kur farkından doğan kazançlar dikkate alınmaz" demektedir. 

Bu, onları, Türkiye'deki kur artışları sebebiyle, haksız vergiye maruz bırakmamak için ge
tirilmiş olan doğru bir hükümdür, ama, dönüp bakıyorum, biz kendi mükelleflerimizden bu 
hakkı çok görüyoruz. Yani, başlangıçtan beri bu kanun tasarısının müzakeresinde, başından 
beri arz ettiğim bir konu, Türkiye'de mutlaka enflasyon muhasebesine gidilmesi, kendi vergi 
mükelleflerimizin de, menkul, gayrimenkul, mütedavil, bütün kıymetlerini enflasyona karşı 
haksız vergiye maruz bırakmayacak düzenlemelerin getirilmesi gerekir. 

Bu mükerrer 81 inci maddenin sonuna ilave edilen fıkrayla, 80 inci maddenin birinci fık
rasının 7 numaralı bendinde belirtilen değer artış kazancının hesabında iktisap bedelinin tespi
tinde yeniden değerleme katsayısının uygulanmasına dair bir hüküm getirilmektedir. Bu 80 in
ci maddenin birinci fıkrasının 7 nci bendinde, iktisap şekli ne olursa olsun, ivazsız olarak ikti
sap edilenler hariç, -yani bedelsiz olarak- 70 inci maddenin birinci fıkrasının 1,2, 4 ve 7 numa
ralı bentlerinde yazılan mallar tasrih edilmektedir. 70 inci maddede bir arazidir; iki volidir, 
dört gayrimenkuldur ve böyle devam etmektedir. 

Şimdi, burada, bu mükerrer 81 inci maddenin sonuna yapılan bir ilaveyle, bunların dört 
yıldan önce satılması şartı getirilmektedir. Bunun ilgili olan maddesinde bu şart mevcuttur. 
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Orada mükerrer 80 inci maddenin 7 inci fıkrasına atıfta bulunmakta, "iktisap şekli ne olursa 
olsun 70 inci maddenin birinci fıkrasının 1, 2, 4 ve 7 numaralı bentlerinde yazılı malların" 
denilmekte ve bunlar için dört yıl içinde elden çıkarılması şartı koşulmaktadır. 

Hatırlarsanız, daha önce bu Tasarının 8 inci maddesinde de -burada sözü bir yere getir
mek istiyorum- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — 1 dakika daha veriyorum Sayın Ayhan; bitirin efendim... 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan, teşekkür ederim. 
... 38 inci maddesinin sonuna ilave edilen fıkrada da "iki tam yıldan sonra satılmak şar

tıyla menkul ve gayrimenkullerin yeniden değerlemeye tabi tutulacağı sınırı getirilmiş. Yani, 
alt limit iki yıl -bu, bilanço esasına göre kazançların tespitiyle ilgili bir hükümdür- üst limit 
de dört yıldır. Yani, bu karmaşanın altından çıkmak mümkün değildir. Neden bu kadar kar
maşa var?.. Yani, doğrudan doğruya, "satılan malların iktisap değerlerinde, iktisap tarihinden 
satış tarihine kadar yeniden değerleme katsayısı uygulanır" desek ya... Ama, maalesef, bu netliği 
görmüyoruz ve bunun da altından çıkmak çok zor. 

Bizim bir hidrolik hocamız vardı, karışık bir problem olunca, "bu.işe rufailer karışır" 
derdi; şimdi, ben de, bu bizim vergi mevzuatına rufailer karışır diyeceğim. 

Hepinize hürmetler ederim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Kişisel konuşmak üzere Sayın Turhan Tayan.;. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Vazgeçtim efendim. 
BAŞKAN— Vazgeçtiniz. 
Sayın Abdüllatif Şener?.. 
ABDÜLLATtF ŞENER (Sivas) — Konuşacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Şener, Grup adına konuştunuz... 
ABDÜLLATtF ŞENER (Sivas) — Bana bırakırsanız konuşurum. 
BAŞKAN — Başka arkadaşlara söz hakkı kalsın diye Sayın Şener, yoksa, konuşmanızı 

zevkle dinliyoruz. 
Buyurun. 
ABDÜLLATtF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Tayan söz 

sırasını bana bırakmıştır. İktidar ile muhalefet arasında, böyle... 
SELÇUK MARUFLU (tstanbul) — Paslaşma... 
ABDÜLLATtF ŞENER (Devamla) — Paslaşma demeyelim... 
SELÇUK MARUFLU (tstanbul) — Uzlaşma... 
ABDÜLLATtF ŞENER (Devamla) — ...Uygun, makul ve nazik tavırların her zaman or

taya çıkması gerekir. 
NECMt HOŞVER (Bolu) — Siyasî hayatta ciddiyet çok önemlidir. 
ABDÜLLATtF ŞENER (Devamla) — Ben, bu ince davranışına karşı teşekkür ediyor, say

gılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Siz de çok güzel bir incelik gösterdiniz. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde gruplar ve kişiler adına yapılan konuşmalar bitmiştir. 
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Maddeyle ilgili bir önerge var; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 18 inci maddesinin, İçtüzüğün 85 inci maddesi ge

reğince, öncelikle Anayasaya aykırılığı hususunun görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla! 

Elaattin Elmas Yücel Seçkiner Mehmet Keçeciler 
İstanbul Ankara Konya 

K. Ramazan Coşkun Nabi Poyraz 
İstanbul Ordu 

Gerekçe : 
Sosyal hukuk devletinde iktidar, bir ifadeyle, parlamento çoğunluğu, ekonomideki yanlış 

politikalarının sonuçlarını hukuk ve Anayasayı hiçe sayarak düzeltmeye kalkışmamalıdır. Vergi 
toplamadaki yetersizliğin ve aczin faturasını sözde vergi yoluyla halka ödetmeye kalkışmak, Ana
yasanın 2 nci maddesindeki sosyal hukuk devleti ilkesiyle bağdaştırılamaz. 

Devlet, vergiyi koyarken, kaldırırken ve değiştirirken, Anayasada ifade edilen sosyal hukuk 
devletinin unsurlarını gözetmek zorundadır. Bu itibarla, tasarının bütününde görülen sosyal hukuk 
devleti ilkesine aykırılık hususu bu madde için de geçerlidir. 

BAŞKAN •— önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALİ (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Madde üzerinde başka önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
MADDE 19. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 85 inci maddesinin 

ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"İstisna hadleri içinde kalan kazanç ve iratlar için yıllık beyanname verilmez." 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
ANAP Grubu adına Sayın Maruflu, buyurun efendim. 
Grupları adına başka söz isteyen var mı efendim? 
ABDÜLLATlF ŞENER (Sivas) — Biz bilahara bildireceğiz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Maruflu, süreniz 10 dakikadır; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (istanbul) — Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; 19 uncu madde, aslında teknik bir madde ve Gelir Vergisi Kanununun 85 inci madde
sinde bir değişiklik yapıyor ve bir cümle halinde, "İstisna hadleri içinde kalan kazanç ve iratlar 
için yıllık beyanname verilmez" hükmünü getiriyor. Gelir Vergisi Kanununun 85 inci maddesi, 
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gelirin toplanmasına ve yıllık beyanname verilmesine ilişkin bir maddedir. Mükellefler, 2 nci 
maddede yazılı kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratları nedeniyle 
-götürü usulde tespit eden kazan ve ücretler dahil- bu kanunda aksine bir hüküm olmadıkça, 
yıllık beyanname vermeye ve bu kazanç ve iratları yıllık beyannamelerde toplamaya mecbur
durlar. Burada, istisna hadleri içindeki kazanç ve iratlara bir açıklık getirilmektedir. Bu, tasa
rının öngördüğü ve ulaşmaya çalıştığı üniter sisteme geçişle ilgili olan bir maddedir. 

Değerli milletvekilleri, aklıma gelmişken, burada bir hususa değinmek ve sözlerimi de o 
şekilde toparlamak istiyorum : Kira gelirleriyle ilgili düzenlemede, hakikaten, sosyal tabakala
rın meselelerine ağırlık vermek lazımdır. Düşünün ki, kocası vefat etmiş yaşlı bir kadının bir 
dairesi var, onda da kendisi oturuyor, bir dairesini de kiraya veriyor... Şimdi, bu kira istisnası, 
Maliye Bakanlığı uzmanlarından edindiğim bilgiye göre, ayda 30Q bin liradır; oldukça da dü
şük bir rakamdır. Bunun, günün koşullarına ve icaplarına uydurulması gerekmektedir. Eğer 
belli bir istisnanın üzerinde kira iradı alabiliyorsa kişi, onun vergisinin alınmasında veya ta
hakkuk veya tahsilinde fayda vardır diye düşünüyorum. Burada, bir sosyal amaç güdüyorum 
ve esas, halkın yararına olan konu da budur. Bu görüşümüzün Sayın Maliye Bakanınca, Mali
ye uzmanlarınca Hükümetçe nazarı dikkate alınmasını diliyorum. 

Bu düşüncelerle saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Maruflu. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın AbdüIIatif Şener; buyurun. 
Sayın Şener, süreniz 10 dakikadır. 
RP GRUBU ADINA ABDÜLLATlF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; tasarının 19 uncu maddesinde "31.12.1960 tarihli ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
85 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir" deniliyor. Demek ki, 193 
Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 85 inci maddesinin ikinci fıkrasında bir değişiklik var. Bu 85 
inci madde, gelirin toplanmasıyla ilgili. 

Bildiğimiz gibi, Gelir Vergisine tabi mükellefler, bir takvim yılı içerisinde ortaya çıkan ge
lirlerini, ertesi yılın mart ayında, bir yıllık beyannameyle, vergi dairesine bildirirler, tşte, bu, 
yıllık beyannamede hangi gelirlerini beyan edecekler, hangi gelirlerini bir araya getirip vergi 
dairesine bildirecekler, bunu düzenliyor. 

Bildiğimiz gibi, "Gelir Vergisine tabi gelir 7 unsurdan meydana geliyor" demiştik; ticarî 
kazançlar, ziraî kazançlar, serbest meslek kazançları, ücretler, gayrimenkul sermaye iratları, 
menkul sermaye iratları vesair kazanç ve iratlar olmak üzere. Herhangi bir mükellefin, bu gelir 
unsurlarının tamamından elde ettiği gelir olabilir veya sadece bu unsurlardan birinden geliri 
olabilir veya birkaç gelir unsurundan ayrı ayrı geliri olabilir; hatta, bu ayrı ayrı gelir unsurun
dan da farklı sebeplerden dolayı, kesinti yoluyla vergi ödemiş olabilir. 

Mesela, bir tüccar aynı zamanda çiftçi olabilir.ürünlerinin satışı sırasında, kesinti yoluyla 
vergisini ödemiş olabilir; aynı zaman da, serbest meslek kazancı sayılabilecek bir başka faali
yeti olabilir, aynı şekilde, bir binası, işhanı bulunabilir, buradan da kira geliri elde edebilir; 
bu da gayrimenkul sermaye iradıdır ve oradan da kesinti yoluyla vergi ödemesi mümkündür. 

Kesinti yoluyla vergi ödemiş olsun veya olmasın, bu 7 gelir unsurundan her birinden elde 
etmiş olduğu gelirini mükellef, toplamak ve bir araya getirmek zorundadır. Niçin? Çünkü, ge
lirin miktarı arttıkça vergiye tabi olduğu oran da artmaktadır; onun için, toplu halde görülme
si lazımdır. Hatta, Türk vergi sisteminde, sadece ilgili mükellefin değil, aynı zamanda eşinin 
ve çocuklarının geliri de aile reisi beyannamesinde toplu halde bildirilir. 
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Şimdi, bu 85 inci madde, hangi gelirlerin toplanacağını, hangilerinin toplanmayacağını, 
beyan edilmeyeceğini ifade ediyor ve "mükellefler, 2 nci maddede yazılı kaynaklardan... -2 nci 
maddede yazılı kaynaklar dediği, bu 7 gelir unsurundan- "bir takvim yılı içinde elde ettikleri 
kazanç ve iratları -götürü usulde tespit edilen kazanç ve ücretler dahil- için bu kanunda aksine 
hüküm olmadıkça, yıllık beyanname vermeye ve bu kazanç ve iratlarını yıllık beyannamelerde 
toplamaya mecburdurlar.*' diyor. Yani 7 gelir unsurunun tamamını yıllık beyannamede bir ara
ya getirip vergi dairesine bildirmek zorundadırlar" deniliyor. Bu, genel bir hüküm; 85 inci mad
denin birinci fıkrasında, genel bir ilke olarak, bütün gelir unsurlarının beyan edileceği ifade 
ediliyor. Bu, tabiî, mevcut vergi sistemindeki durum; yoksa, sizin yaptığınız değişiklik değil. 

İkinci fıkrasında ise, bu genel prensibin, ilkenin istisnaları üzerinde duruluyor. Mevcut 
uygulamadaki istisnalar biraz geniş. Yani, yıllık beyannameyle bildirilmesi zorunluluğuna ge
tirilen ayrıcalıklar biraz fazla; "istisna hadleri içinde kalan kazanç ve iratlar ile 75 inci madde
nin ikinci fıkrasının 1, 2, 3, 5, 7, 12 nci bentlerinde yazılı iratlar için beyanname verilmez" 
deniliyor. Demek ki, bu genel, geliri toplamayla ilgili hükme ikinci fıkrayla istisna getirilmiş 
ve bazı kazanç ve iratların yıllık beyannamede toplanılmayacağı ifade edilmiştir. Tabiî, vergi 
sistemimiz çok karmaşık olduğu için, bu 75 inci maddenin ilgili bentleri ne anlama gelir diye 
bakıyoruz ve görüyoruz ki, menkul sermaye iratlarıyla ilgilidir. Demek ki, yıllık beyannamede 
toplanmayacak gelirlerden birincisi istisna hadleri içinde kalan kazanç ve iratlar; yani, düşük 
gelirleri ifade eden kazanç ve iratlar, ikincisi de, menkul sermaye iratlarıdır. Demek ki, menkul 
sermaye iratları da beyan edilmiyor. Hangileri bu menkul sermaye iratları?.. Her nevi hisse se
netlerinin kâr payları... Bunlar aslında 1980'Ii yıllarda getirilmiş hükümlerdir ve belli bir ser
mayeyi belli alanlara yatırıp da emek ortaya koymayanların elde ettiği gelirleri ifade eder aslın
da menkul sermaye iratları. Bunlar daha önce sadece stopaj yoluyla ne vergi alınıyorsa onunla 
vergilendiriliyor ve yıllık beyannamede toplanmıyordu. Her nevi hisse senetlerinin kâr payları, 
iştirak hisselerinden doğan kazançlar, kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kâr 
payları, her nevi tahvil faizleri ve Hazine bonosu faizleri, mevduat faizleri, faizsiz olarak kredi 
verenlere ödenen kâr payları, demek ki, yıllık beyannamede toplanmıyordu mevcut uygulama
ya göre. Şimdi görüştüğümüz tasarıda bu değiştirilmiş ve yıllık beyannamede toplanmayacak 
gelirler konusunda, yalnızca, "istisna hadleri içinde kalan kazanç ve iratlar için yıllık beyan
name verilmez" deniliyor. Yani, demek ki, "bu 75 inci maddedeki menkul sermaye iratları da, 
artık, yıllık beyannameyle bildirilmek zorundadır" deniliyor. Dolayısıyla, bu düzenlemeyle fa
izcileri vergilendirmiş olduğunuz için, biz bu maddeye katılıyoruz. Bunu ifade etmek istiyo
rum. (Gülüşmeler) 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — O zaman, kısa kesseydin iyi olurdu. Bize, itiraz var gibi geldi. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Yani, meseleyi bir anlayalım da ondan sonra, görü

şümüzü de belirtelim istiyoruz. 
Evet, burada, üniter yapıya geçmeyle sedüler vergi sisteminden kurtulup üniter vergileme 

esasına geçmeyle ilgili de bazı ifadeler vardı; bu maddenin düzenleniş biçimiyle, her gelir unsu
runun sedüler, dağılmış, Gelir Vergisindeki bu dağınıklıktan dolayı gelirin türüne, biçimine göre, 
yer aldığı bentlerin durumuna göre farklı oranlarda vergilendirilmesi vardı. Böylece, bu mad
de kapsamıyla, tek bir Gelir Vergisi tarifesinin uygulanabileceği bir yapının görüntüleri de var
dır. Bu bakımdan, bu maddeyi olumlu bulduğumuzu; ama, olumlu bulmadığımız pek çok mad
denin de bu tasarı içerisinde bulunduğunu ifade eder saygılar sunarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 
Gruplar adına yapılan konuşmalar bitmiştir. 
Şahısları adına Sayın Cevat Ayhan?.. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Arkadaşımız, benim görüşlerimi de ifade etti; ben tekrar 

etmek istemiyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Nami Çağan?.. Yok, 
Sayın Abdüllatif Şener zaten görüşlerini belirttiler.., 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Tekrar mı çağırıyorsunuz? 
BAŞKAN — Şahsınız adına söz istemişsiniz; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
Sayın Şener, siz söz istedikten sonra, biz size söz vermek durumundayız. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gerek bu vergi sis

teminin basitleştirilmesi konusu sadeleştirilmesi konusu, anlaşılır olması konusu, gerekse bu 
sistem içerisinde yeterli gelirin sağlanıp sağlanamayacağı konusu önemli. Ancak, böyle, mad
delerde bazı değişiklikler yapılmak suretiyle, gerçekten bu vergi sisteminin sadeleştirilmesi, ba
sitleştirilmesi mümkün değildir. Samimi bir ifâde olarak söylüyorum, gerçekten, şu an Türki-

- ye'de yürürlükte bulunan vergi sistemi çok karmaşıktır. 
Vergi kanunları, yıllar süren uygulamalar boyunca görülen aksaklıkların düzeltilmesi ama

cıyla, değişik iktidarlar tarafından, değişik biçimlerde, ilavelerle, çıkarmalarla, çok karışık bir 
görüntü içerisine girmiştir. Bu tasarı da, aslında, böylesine bir sistemdeki mevcut aksaklıkla
rın, daha önce görülen aksamaların düzeltilmesine yönelik bir tasarıdır; fakat, o, basitleştirme 
dediğimiz, sistemi bütünüyle kavrayıp, bütünüyle ortaya koyup, bütünüyle değerlendirme de
diğimiz özelliklerden mahrumdur. Böyle, paketin bir kısmı komisyonda, bir kısmı Genel Ku
rula inmiş vaziyette; ama, tamamı bu sistem içerisinde yer alan maddelerin sağından solundan 
kırpmak suretiyle değişiklikler yapmaya yönelik bir düzenlemeden fazla bir beklenti içerisinde 
olmak doğru değildir. Aslında bunun toptan ele alınması, toptan gözden geçirilmesi, her şey
den önce de anlaşılırlığının sağlanması lazımdır diyorum. 

Bu madde vesilesiyle bu düşüncelerimi de tekrar ifade ediyor, saygılar sunuyorum. (RP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 
Sayın Haydar Oymak?.. Yok. 
Sayın Algan Hacaloğlu?.. Söz istemiyor. 
Başka söz isteyen arkadaşımız?.. Yok. 
Madde üzerindeki gruplar adına ve kişisel konuşmalar bitmiştir. 
Maddeyle ilgili önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 19 uncu maddesinin, İçtüzüğün 85 inci maddesi ge

reğince, öncelikle Anayasaya aykırılığı hususunun görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Elaattin Elmas Yücel Seçkiner Mehmet Keçeciler 
İstanbul Ankara Konya 

Kadir Ramazan Coşkun Nabi Poyraz 
İstanbul Ordu 
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Gerekçe : Sosyal hukuk devletinde iktidar, bir ifadeyle Parlamento çoğunluğu, ekonomi
deki yanlış politikaların sonuçlarını, hukuku ve Anayasayı hiçe sayarak düzeltmeye kalkışma
malıdır. Vergi toplamadaki yetersizliğin ve aczin faturasını sözde vergi yoluyla halka ödetmeye 
kalkışmak, Anayasanın 2 nci maddesindeki sosyal hukuk devleti ilkesiyle bağdaştırıl amaz. 

Devlet, vergiyi koyarken, kaldırırken ve değiştirirken, Anayasada ifade edilen sosyal hu
kuk devleti unsurlarını gözetmek zorundadır. Bu itibarla, tasarının bütününde görülen sosyal 
hukuk devleti ilkesine aykırılık hususu bu madde için de geçerlidir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz, 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKÎ EREK (Tokat) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum... 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Karar yetersayısının aranmasını istiyorum. 
BAŞKAN — Peki, arayalım. 
Arkadaşlar, lütfen salona süratle girelim, girmek isteyenler tabiî... 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
19 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 19 uncu madde 

kabul edilmiştir. 
20 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 20. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 86 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Toplama Yapılmayan Haller 
Madde 86. — Aşağıda yazılı hallerde gelir toplanmaz ve yıllık beyanname verilmez. 
1. Yabancı memleketlerde elde edilenler hariç olmak üzere, tam mükellefiyette vergiye 

tabi gelir sadece; 
a) Tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretlerden (birden fazla işverenden ücret alan ve üc

retlerinin yıllık gayri safî tutarları toplamı 225 milyon lirayı aşan hizmet erbabının ücretleri hariç), 
b) Tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş bulunan ve gayri safî tutarları toplamı 225 mil

yon lirayı aşmayan, arızî serbest meslek kazançları, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları 
ve vergi alacağı dahil olmak üzere kurumlardan elde edilen kâr paylarından, 

c) Götürü usulde vergilendirilen ücretler, ticarî ve meslekî kazançlardan, 
d) Yukarıda sayılan kazanç ve iratların bir kaçı veya tamamından ibaret ise, 
2. Dar mükellefiyette vergiye tabi gelir sadece; 
a) Tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler, serbest meslek kazançları, menkul 

ve gayrimenkul sermaye iratları ile kurumlardan elde edilen kâr paylarından, 
b) Değer artışı kazançları veya arızî kazançlardan, 
c) Yukarıda sayılan kazanç ve iratların birkaçı veya tamamından ibaret ise." 
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BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Selçuk Maruf-
lu söz istemiştir. 

Süreniz 10 dakika Sayın Maruflu. 
Buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (istanbul) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; 403 sıra sayılı yasa tasarısının 20 nci maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum; 
sözlerimin başında saygılar sunuyorum . 

20 nci madde, 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 86 nci maddesini 
tadil etmektedir. 86 nci maddede, "Aşağıda yazılı hallerde gelir toplanmaz ve yıllık beyanname 
verilmez." a) Tam mükellefiyete tabi gelir sadece ücretlerden (Birden fazla işverenden ücret 
alan ve ücretlerinin yıllık gayri safı tutarları toplamı dokuz milyon lirayı aşan hizmet erbabı
nın ücretleri hariç) 

Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen tiyatrolarda, radyo ve televizyon yapımlarında 
çalışan bu tiyatro sanatçılarına münhasıran bu işyerlerindeki çalışmaları karşılığında Ödenen 
ücretler ile sporculara ödenen transfer ücretleri ve tam mükellefiyete tabi kişilerin yanında ça
lışan gemi adamlarına, münhasıran uluslararası sularda geçen hizmetleri karşılığı ödenen üc
retler, dokuz milyon liralık haddin hesabında nazara alınmaz" denilmektedir. 

Değerli arkadaşlar, toplama yapılan halleri ortaya koyarken dengeyi tutturma meselesi ak
lımıza gelmektedir; Çünkü, toplama yapılan hallerle toplama yapılmayan haller arasındaki den
geyi çok güzel oturtmak gerekir. Ekonomik faaliyetler çeşitli yönlerden sınıflandırılabilir: Ör
neğin, mülkiyet durumuna göre kamu sektörü, özel sektör faaliyetleri; sermayenin kaynağına 
göre millî sermaye ve yabancı sermaye -ki, 2 nci maddede dar mükellefiyete tabi gelirden bah
sedilmekte, yabancı sermaye veya Türkiye'de kurulu olan yabancı şirketlerin elde ettiği kazanç
ların vergilenmesi de söz konusu olmaktadır- sermayeye göre makro ve mikro uygulamalar olarak 
ve üretim, alış, satış, resmî belgeye dayanması veya dayanmaması şeklinde ayrılabilir. Burada 
önemli olan husus, vergiye tabi olan sektörleri veya gelirleri belirlerken, dengeyi tam olarak 
tutturmak ve kayıt dışı ekonomiyi mümkün mertebe küçültmektir. 

Devlet istatistik Enstitüsünün yaptığı araştırmalardan, saklı ekonomi veya kayıt dışı eko
nomi dediğimiz ekonominin, Türkiye'de, kayıtlı ekonominin yüzde 25'ini oluşturduğunu gör
mekteyiz. Kayıtlı ekonomi küçülür ve eşdeyişle kayıt dışı ekonomi kayıtlı ve resmî ekonominin 
rakibidir. Muhasebe biliminde birinci kural, belgesiz kayıt olmaz kuralıdır. Kayıt dışı ekono
mide alış-satış belgeye, faturaya bağlanmadığı için ticarî defter kayıtlarına da intikal etmez. 
Kayıt dışı ekonomik faaliyet alanı "alan razı satan razı" şeklinde tavsif edilebilirse de, hepimi
zin bildiği gibi, maliye ilminin veya muhasebe disiplininin kurallanna uymamaktadır. Devlet 
vergi almayınca, görevlerini borç alarak yerine getirmeye çalışır ve bundan da Türkiye'deki şu 
andaki durum ortaya çıkar. 

Vergilendirme, alıcı ile satıcının devlete karşı çıkar ayrılığına dayalı bir sisteme kavuştu
rulmadıkça, kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önlenmesi olanak dışıdır. Mükellefleri, çıkar ay
rılığına dayalı bir vergilendirme ve belgelendirme düzenine kavuşturmak ve herkesin vergi mü
kellefi kılınması esastır. Herkes vergi mükellefi olursa, alıcı, satıcıdan aldığı faturanın tamamı
nı masrafına yazar; böylelikle, vergiye tabi kazancın" matrahını düşürür; fatura almazsa, ala
madığı faturanın vergisini vermek zorunda kalır. 
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Günümüzde, ücretlilere vergi iadesi uygulaması yoluyla KDV tahsilatının artırılması ve kayıt 
dışı ekonominin boyutlarının küçültülmesi politikası uygulanmaktadır. KDV oram ortalama 
yüzde 12 iken, sizin tarafınızdan yapılan son KDV artışıyla yüzde 16'ya, vergi iadesi oranıysa 
yüzde 6'ya ulaşmıştır. Bu aradaki fark nedeniyle, tabiatıyla, alıcılarla satıcılar aralarında bir 
anlaşmaya varır aradaki farkı satıcı-alıcı lehine bir ortalamada tutturup, bu şekilde, belgesiz 
bir düzeni uygulamak için harekete geçer. Burada esas kaybeden, devlettir. Devletin bu kaybını 
önlemek için, kayıt dışı ekonominin mümkün mertebe devre dışı bırakılması gerekmektedir. 

Türkiye'de, belge düzenine büyük önem vermek lazımdır. Kayıt dışı ekonominin boyutla
rının büyümesi pek çok olumsuz oluşum yaratmaktadır; en başta, devletin en temel gelir kay
nağı olan verginin eksik ödenmesi, ya da hiç ödenmemesi suretiyle, devleti gelir kaybına uğra
tarak bütçe açıklarına yol açmaktadır, tkinci olarak, kayıt dışı üretilen mal ve hizmetleri daha 
düşük bedelle satma olanağı vererek, dürüst vergi yükümlüleri aleyhine haksız rekabet yarat
maktadır. 

Tabiî, burada hemen şunu söylemek lazım; Türkiye'de özel sektörde -esasen devlet sektö
ründe söz konusu olmaz- çok ciddî kuruluşlar vardır; vergisini ödemeye gayret eden, ödeyen 
kuruluşların yanında, işlerini kayıt dışı kurallarla yürüten ve bu büyük ve ciddî kuruluşlarla 
rekabet yapan kuruluşlar da vardır. Bunlar, haksız rekabet ortamı ortaya çıkarmaktadır. Onun 
için, bunu ortadan kaldıracak ve kayıt dışı ekonomiyi devre dışı bırakacak olan uygulamalara 
ihtiyaç vardır. Bu nedenle, bu tasarının toplama yapılmayan hallerle ilgili olan maddeleri ye
rindedir. 

Yabancı memleketlerde elde edilenler hariç olmak üzere, tam mükellefiyette vergiye tabi 
gelirler sayılmaktadır, tadat edilmektedir. Tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretlerden -ki, bir 
sonraki 21 inci maddede; 225 milyon lirayı aşan gelirlerin vergilendirileceği öngörülmektedir. 
Bunu bir sonraki maddede tartışacağız. 

Nihayet, tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş bulunan ve gayri safî tutarları 225 milyon 
lirayı aşmayan, arızî serbest meslek kazançları, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları da bu 
toplama yapılmayan hallerden sayılmıştır, istisna edilmiştir. Burada, eski maddede benim dik
katimi çeken bir husus var; bunu belki vergi tevkifatıyla ilgili olan madde görüşülürken tekrar 
dile getireceğiz. Burada, sporculara ödenen transfer ücretlerinin -Sayın Spor Bakanı da burada-
vergiye tabi tutulması öngörülmektedir. Bunu, 22 nci maddenin birinci fıkrasında daha ayrın
tılı olarak görüyoruz. Yıllık transfer ücretleri çok yüksek meblağlara ulaşan sporcuların ku
lüplerin beyanlarını düşük göstererek bunları vergiden kaçırdıkları da bir gerçektir. Yalnız, bu
rada dengeyi çok iyi tutturmak gerekmektedir. Yani, fazla vergi aldığınızda da, sosyal amaçlı 
olan spor kulüplerini hem sıkıntıya düşürmüş hem de gelirlerini azaltmış oluruz, yani, böyle 
bir durum ortaya çıkar. Benim bildiğim kadarıyla, transfer yapan sporcular net ücretler üze
rinden konuşmakta ve aradaki farkı da, zannediyorum, spor kulüpleri ödemektedir. Bu da, 
Türk sporuna zarar verecek ölçülere getirilmemelidir. 

Gene bir sonraki maddede şu husus yer almaktadır : Eski, değişen 86 ncı maddenin ikinci 
bendinde, "tam mükellefiyete tabi kişilerin yanında çalışan gemi adamlarına, münhasıran ulus
lararası sularda geçen hizmetleri karşılığı ödenen ücretler" demek suretiyle, bunu da kapsam 
içine almaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Maruflu, cümlenizi tamamlar mısınız efendim? 
Buyurun. 
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SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Değerli arkadaşlar, deniz ticaret filomuzun yeteri ka
dar gelişmediği malumunuz ve dış devletlere, dış ticaret filolarına navlun ödemeleri yapmamız 
söz konusudur. O bakımdan, bunun da dikkatli ve dengeli bir şekilde gözden geçirilmesi gerekir. 

Bu düşüncelerle, sözlerime son verirken, hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Abdüllatif Şener; buyurun efendim. 
Sayın Şener süreniz 10 dakika. 
RP GRUBU ADINA ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin değerli üyeleri; tasarının 19 uncu maddesi geçti, 20 nci maddesine gelmiş bu
lunuyoruz; aşağı yukarı yarıyı aşmak üzereyiz. Meclisin yoğun çalışması sonucunda, böylesi
ne, 40 maddeye yakın bir tasarının yarısının geçmesiyle, Meclis de, aslında çalışmakta olduğu
nu göstermiştir. 

Şimdi, bu 20 nci madde ne getirir? 20 nci madde ne getiriyor? 20 nci maddenin ne getirdi
ği ne götürdüğü konusu bir önceki maddeyle bağlantılıdır. 85 inci maddeyi düzenleyen bu ta
sarının 19 uncu maddesi üzerinde konuşurken belirttim. "7 gelir unsurundan elde etmiş ol
dukları gelirleri, mükellefler, ertesi yıl, mart ayında, bir yıllık beyannamede toplarlar ve bunu 
ilgili vergi dairesine verirler. Bütün gelirlerini, ilke olarak, bu beyannamede toplamaları 
gerekmektedir" dedik. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul)—4 taksitte de öderler... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — 85 inci maddede, bunun bir ayrıcalığı olduğunu 

belirtmiştik, önümüzdeki tasarıda, bunun ayrıcalığı olarak, "istisna hadleri içerisinde kalan 
kazanç ve iratlar için yıllık beyanname verilmez" hükmünün getirildiğini söylemiştik; ancak, 
yıllık beyanname dışında tutulabilecek gelirler, sadece bu 85 inci maddede belirtilen gelirler 
değildir. Nitekim, tasarının 20 nci maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununun 86 nci maddesi tekrar 
düzenlenmiştir ve bu üzerinde konuştuğumuz madde, Gelir Vergisi Kanununun 86 nci madde
si, yıllık beyannamede toplanmayacak gelirleri ifade etmektedir. Nedir yıllık beyannamede top
lanmayacak gelirler? Şu şekilde ifade ediliyor : "1 , Yabancı memleketlerde elde edilenler hariç 
olmak üzere, tam mükellefiyette vergiye tabi gelir sadece; 

a) Tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretlerden..." ibaret ise, yıllık beyannameyle veril
mez, bildirilmez; kesinti yoluyla ödenen ücretler için ayrıca beyanname verilmez deniliyor. Ni
tekim, yalnızca ücret geliri elde edenler; işçiler ve memurların vergileri kesinti yoluyla işveren 
tarafından kesilmiş olduğu için, ayrıca ertesi yılın mart ayında yıllık beyannameyle yıllık ücret
lerini bildirmiyorlar; madde bunu ifade ediyor, eskiye göre bir farkı yoktur; ancak, bir paran
tez içi hükümde, "(birden fazla işverenden ücret alan ve ücretlerinin yıllık gayri safî tutarları 
toplamı 225 milyon lirayı aşan hizmet erbabının ücretleri hariç)" deniliyor. Yani, ne demek 
isteniyor; "birden fazla işverene tabi olarak Ücret alıyor ve aldığı Ücretlerin tutarı da 225 mil
yon lirayı geçiyorsa, ilgili şahsın gelirleri, sadece ücretlerden ibaret olsa bile, yine ertesi yılın 
mart ayında yıllık beyannameyle ücret gelirleri bildirilir" deniliyor. 

(b) bendinde ise, "Tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş bulunan ve gayri safî tutarları 
toplamı 225 milyon lirayı aşmayan, arızî serbest meslek kazançları, menkul ve gayrimenkul 
sermaye iratları ve vergi alacağı dahil olmak üzere kurumlardan elde edilen kâr paylarından 
ibaretse, ilgili kişinin geliri, bu da yıllık beyanname vermez deniliyor. 
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Demin burada 85 inci maddeyi incelerken, Üniter Gelir Vergisi sistemine geçişte ilgili bazı 
görüntüler olduğunu söylemiştim; ancak, bu 86 ncı maddeden de açıkça anlaşılıyor ki, toplam 
yıllık gelir 225 milyon liranın altında kalıyorsa, bu üniter yapı sizin getirdiğiniz tasarıda da 
bozulmaktadır. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — İstisna!.. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Evet, istisna mı asıl mı ayrı bir olay. 
Biraz önceki madde üzerinde konuşurken, menkul sermaye iratlarının sistem içerisine çe

kildiğini, tevkifat dışında da yıllık beyânnameye dahil edilme esasının getirildiğini söylemiştim 
ve bunu olumlu bulduğumuzu ifade etmiştim; ancak, burada tam bunun dışında bir düzenle
me var, eğer bir mükellefin yıllık 225 milyon lira faiz geliri varsa, bu rakamı geçmiyorsa, bunu 
yıllık beyannameyle bildirmiyor; kesinti yoluyla ödediği vergi de yüzde 1 midir, hiç mi yoktur, 
bunu ayarlamaya da zaten Bakanlar Kurulu yetkili olduğuna göre, tamamıyla vergi dışında da
hi tutulabilir. Hatta mevcut Gelir Vergisindeki sistemin, mükelleflerin beyanına göre işlediğini 
düşünecek olursanız, farklı banka şubelerine yatırılmış mevduatlar sebebiyle, her birinden ayrı 
ayrı 225 milyon lirayı aşmayacak faiz geliri elde edenlerin de, beyanname vermemek suretiyle, 
vergileme dışında kalma imkânları vardır bu düzenlemeyle. Bu bakımdan, buradaki 225 mil
yonu, sadece kontrol edilebilir bir sınırlama olarak görmek mümkün değildir. Türkiye'de, za
ten, incelenen mükellefin tüm mükellefe oranı yüzde 3'tür; Maliye, 100 mükelleften sadece 3'ünü 
inceler; bunun dışında, yüzde 97'si, ne beyan ederse onun vergisini öder. Aslında, bu yapının 
düzeltilmesi lazımdır. Türkiye'de, zaten mükelleflerin muhasebecilerine talimatı, "ben bu sene 
şu kadar vergi vereceğim, ona göre bir hesap çıkar" şeklinde oluyor. Kontrol dışı, mükellefle
rin kendi iradesine, rızasına ve gönüllerine bağlı bir beyan sisteminin cari olduğu, bunun de-
ğiştirilemediği bir yapı içerisinde, buradaki farklı maddeleri ayrı ayrı tahlil edip, "bu ne götü
rüyor ne getiriyor" diye fazla önem atfetmenin de gerçekçi olmadığını ifade etmek istiyorum. 
Fiilî durum önemli. Fiilî durumda, kim ne beyan ederse onun vergisini ödüyor. 

Bir önceki maddede, "faizciler beyanname kapsamına alınıyor, bu olumludur" dedik. Bu 
maddede ise faizcilerin olduğu gibi, sistem dışında kalmalarım sağlayabilecek açık kapılar var
dır, bunu da belirtmek lazım. 85 inci maddedeki değişikliğin sedüler sistemden üniter sisteme 
geçişi ifade edebileceğini söylemiştim. Bu 86 ncı maddede de, tam tersine, sedUler vergilemenin 
daha da güçlendirilebileceği gibi bir sonuç ortaya çıkar. Aslında, bu düzenleme, daha önceki 
mevcut kanunda da var; ama orada rakam 225 milyon değil, 96 milyon lira olarak belirlenmiş. 
Dolayısıyla, bu tasarıyla yapılan artışlar, sürekli, 1993 yılı enflasyon beklentisinin daha üze
rinde oluyor. Bugünkü gazete haberlerinde de, 1994 yılı için enflasyonun yüzde 130'a çıkabile-
ceğiyle ilgili yazılar var. Bunu Sayın Hükümetin önceden bildiğini zannediyorum ki, bu tasa
rıyla getirilen artışlar, sürekli yüzde 100'Iük bir enflasyona göre hesaplanmışa benziyor. Nite
kim gecikme zammını yüzde 108 olarak belirlemişlerdi, vergilerin ilk dilimlerini de yine aynı 
şekilde yükseltmişlerdir. Bu maddede de artışlar yüzde 100'ü aşan bir enflasyona göre hesap
lanmışa benziyor... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN—Sayın Şener, lütfen, cümlenizi tamamlayın. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Yani, ekonomiyi tahrip eden politikalarıyla mal pi

yasasındaki dengeleri bozan, işgücü piyasasındaki dengeleri bozan, enflasyonu kamçıladığını 
ve önümüzdeki yıllarda daha fazla artıracağını bilen Hükümetin, bu artıracağı enflasyonla uyum
lu bir vergi paketini Meclise takdim etmiş olduğunu düşünüyor ve saygılar sunuyorum. (RP 
ve ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 
Şahısları adına; Sayın Cevat Ayhan, söz istiyor musunuz? İstemiyorsunuz. 
Sayın Turhan Tayan?., İstemiyorsunuz. 
Sayın Abdüllatif Şener?., tstemiyorsunuz. 
Sayın Haydar Oymak?.. Yok. 
Sayın Algan Hacaloğlu?.. tstemiyorsunuz. 
Sayın Selçuk Maruflu?.. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Söz hakkımı Güneş Beye veriyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Güneş Bey. 
GÜNEŞ TANER (tzmir) — Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; bu maddede benim üzerinde durmak istediğim 

rakam 225 milyon rakamıdır. Şüphesiz, çoğunuz merak etmişsinizdir, bu 225 milyon rakamı 
nereden geldi, niye 250 milyon değil diye. Bu rakam, 23 üncü maddede görüşeceğimiz, Gelir 
Vergisine tabi gelirler 75 milyon liraya kadar çıkarıldığı için, o rakamın 3'Ie çarpılmasından 
gelmektedir ve halihazırdaki 96 milyon lira olan tavanı yükseltilmektedir. 

Şimdi, bir açıdan baktığınız zaman, bu yükseltmenin adalet olduğunu düşünebilirsiniz, 
başka açıdan baktığınızda bunun adalet olmadığını görebilirsiniz. Kanaatimce, bu rakam faz
la yükseltilmiştir. Bu rakamın 225 milyon değil, yani 75 milyonun 3 katı değil, en azından 2 
katı olması gerekirdi. Niye? Arkadaşlarımız, özellikle DYP ve SHP'li arkadaşlarımız dikkatle 
dinlerlerse iyi olur; bunu şöyle arz edeyim : Biz bir taraftan az kazanandan az, çok kazanan
dan çok vergi alacağız diyoruz, diğer taraftan, rantiye vergilerini yükselterek, onlara daha faz
la kazanç sağlayacak yolu açıyoruz. Bu da hak mı?!. Bakın, bir insan düşünün, bir sürü gayri 
menkulü var... Burada, "225 milyon liradan sonra vergi alacağım" diyorsunuz; repoya yatırı
yor, faizden geliri var, eskiden 96'nın üstüne veriyordu, şimdi 225'in üstünü verecek. Bir taraf
tan esnafa işçiye, memura yükleniyoruz da, öbür tarafta bu istisnayı niye bu kadar yükseltiyo
ruz?!. Yarın size bunu sormazlar mı? Sordukları zaman, "biz, 3 katına çıkardık, iyi ettik" 
diyeceksiniz; niye 2 katını yapmıyoruz? Şu rakam 2 katı olsa, daha fazla düşük olsa da, du
rumları daha iyi olanlar biraz daha fazla vergi verseler ne olur? 

Buradan arkadaşlarıma hassaten sesleniyorum : Bu yanlışı yapmayın; yani, bu bir önerge 
ile burada düzeltilebilir. Rakam olarak 3 katı fazladır, 2 katına çekmekte fayda vardır; çünkü, 
yarın bunun hesabını seçim meydanlarında çok zor verirsiniz. Niye zor verirsiniz; çünkü, ben 
her yerde çıkıp söyleyeceğim; "vergi koyanlar, Mecliste bu vergiyi koyarken, öyle adaleti falan 
korumadılar" diyeceğim. Eğer adaleti korumak istiyorsak, gelin burada 2 katına indirin. 

Ben size burada daha fazla vergi almanın yolunu gösteriyorum. Kimden? Kazanandan al
manızın yolunu gösteriyorum. Biz burada vergileri azalttık. Nerede? Esnafa yüklenmede azalttık; 
ama burada da tam tersi var. Yanlış anlamayın, burada tam tersini müdafaa ediyorum; burada 
tam teris var. Diyorum ki, burada haksızlık yapılıyor, burada istisna ile, fazla kazananı vergi 
dışında bırakıyorsunuz; yapmayınız; gelin bunu 2 katına indirelim. Bu işi yapmak için bizim 
oylarımız yeterli değil, verebileceğim önerge de yok; ama, siz yapabilirsiniz. Onun için, arka
daşlarımdan istirham ediyorum, zamanı ve yeridir, bunu indirmekte fayda vardır; hem devlet 
daha fazla gelir alır, hem de kazanan biraz katkıda bulunur; yani, hep ücretliye, hep abalıya 
vurmayalım. 
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Bu duygu ve düşüncelerle. Hükümetin ve İktidar partileri mensuplarının bizim bu çağrı
mıza kulak vereceklerini ümit ediyorum; hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Taner. 
Sayın milletvekilleri, gruplar ve şahıslar adına yapılan konuşmalar bitmiştir. 
Madde üzerinde önergeler vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yabancı memle

ketlerde elde edilenler" ibaresinin, "yabancı memleketlerde sağlanan kazançlar, ücret ve iratlar" 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Fikri Çobaner Etem Kelekçi 
Adana İsparta Afyon 

Mustafa Zeydan Ali Uzun 
Hakkâri Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinin, birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan 

"225 milyon" ifadesinin "300 milyon" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Zeydan M. Fikri Çobaner 
Adana Hakkâri İsparta 

Etem Kelekçi Ali Uzun 
Afyon Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde ' '225 milyon" 

olarak yer alan tutarın "400 milyon" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin M. Fikri Çobaner Etem Kelekçi 
Adana İsparta Afyon 

Ali Uzun Mustafa Zeydan 
Zonguldak Hakkâri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "225 

milyon" ifadesinin "500 milyon" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Fikri Çobaner Etem Kelekçi 
Adana İsparta Afyon 

Mustafa Zeydan Ali Uzun 
Hakkâri Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 20 nci maddesinin, İçtüzüğün 85 inci maddesi 

gereğince, öncelikle Anayasaya aykırılığı hususunun görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 
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Elaattin Elmas Yücel Seçkiner Mehmet Keçeciler 
İstanbul Ankara Konya 

K. Ramazan Coşkun Nabi Poyraz 
İstanbul Ordu 

Gerekçe : 
Madde 20. — Madde ile yapılan düzenlemede, kazancının tamamı 75 milyon olan dar 

gelirli mükelleften yüzde 25 oranında vergi alınırken, gayrimenkul, tahvil ve bono gibi diğer 
gelirlerden elde edilen miktarın 225 milyon lirayı aşan kısmından da aynı oranda vergi alınma
sı Anayasanın 2 nci maddesinde yer alan eşitlik ilkesine aykırıdır. 

BAŞKAN — Şimdi, önergeleri aykırılır sırasına göre tekrar okutup işleme koyacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 20 nci maddesinin, İçtüzüğün 85 inci maddesi gere

ğince, öncelikle Anayasaya aykırılığı hususunun görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Diğer Önergeyi okutuyorum : „ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gelir Vergisi Kanununun 86 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "225 

milyon" ifadesinin "500 milyon" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

Adana 
ve arkadaşları 

BAŞKAN -— Komisyon katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabuİ edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
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Diğer önergeyi okutuyorum : -

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde "225 milyon" 

olarak yer alan tutarın "400 milyon" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

Adana 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Yabancı memle

ketlerde elde edilenler" ifadesinin "Yabancı memleketlerde sağlanan kazançlar, ücret ve iratlar" 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet,?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "225 

milyon" ifadesinin "300 milyon" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

Adana 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
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BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
önergeyi oylannıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, 20 nci madde üzerindeki müzakereler bitmiştir 
20 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 20 nci madde 

kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, bugün öğleden sonraki çalışma süremiz bitmiştir. 
Saat 20.00'de toplanmak üzere, 55 inci Birleşimin Dördüncü Oturumunu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.00 

1 e——————— 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Sanli : 20.C0 

BAŞKAN : Boşkanvckili Kamer Genç 
KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), Abbas İnccayan (Bolu) 

— ; o ' • • • • • " ' 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 55 inci Birleşiminin Beşinci Oturumunu 
açıyorum. 

Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

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

18. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Thhsil Usulü Hak
kında Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 1318 Sa
yılı Finansman Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 3505 Sayılı Kanun ve 2978 
Sayılı Vergi İadesi Hakkında Kanunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/639) (S. Sayısı : 403) (Devam) 

BAŞKAN — Bazı Vergi Yasalarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin kanun tasarısının mü
zakeresine devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. „ 
Sayın milletvekilleri, geçen oturumda 20 nci madde oylanarak kabul edilmişti. 
Şimdi, 21 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 21. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 87 nci maddesinin 

birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Tam mükellefiyette, vergiye tabi yıllık gayri safi kazanç ve iratlarının toplamı 225 milyon 

lirayı aşmayan mükelleflerin, bu kazanç ve iratlarından vergisi tevkif yoluyla kesilmiş bulunan 
ücretler, arızî serbest meslek kazançları, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları, vergi alacağı 
dahil olmak üzere kurumlardan elde edilen kâr payları, götürü usulde vergilendirilmiş bulu
nan ticarî, meslekî kazançlar ve ücretlerini beyannameye ithal etmeleri ihtiyaridir." 

"Ücretler (birden fala işverenden ücret alan ve ücretlerinin yıllık gayri safi tutarları topla
mı 225 milyon lirayı aşan hizmet erbabının ücretleri hariç), götürü usulde tespit olunan ticarî 
ve meslekî kazançlar, kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısımları 225 milyon lira
lık haddin hesabında nazara alınmaz." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. ANAP Grubu adına Sayın Güneş Taner; bu
yurun efendim. 

Sayın Taner, süreniz 10 dakikadır. 
ANAP GRUBU ADINA GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; maddede geçen bu 225 milyon lira rakamını, bir evvel

ki maddede Yüce Heyetinize arz etmiş ve "burada bir haksızlık yapılıyor" demiştim. Maale
sef, maddede, bazı kazançların limiti 96 milyon liradan 225 milyon liraya çıkarılarak, çok ka
zanandan; yani durumu iyi olandan vergi alınması yerine, vergi alınmaması gibi bir durum 
getirilmektedir. Tabiî, şu da söylenebilir; bugün, Türkiye'de gelir düzeyi öyle bir seviyeye 
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gelmiştir ki, artık, senede 225 milyon liralık kazancın vergilendirilmesi, enflasyonun da altın
da, çok da önemli bir rakam değildir. Ama, gelip, Türkiye'nin tümü üzerinde, 60 milyon insa
nın kazançları üzerinden konuya baktığınız zaman, büyük şehirlerin haricinde oturan vatan
daşlar için bu rakamlar çok yüksele olacaktır. Dolayısıyla, biraz evvel ben, 75 milyon liranın 
üç katı olarak öngörülen bu rakamın, iki ile çarpılarak bulunacak rakama indirilerek yapılma
sı teklifinde bulunmuştum. Ben, bu teklifte hâlâ ısrar ediyorum. 

Bu rakam, bundan sonraki maddeyle de bağlantılıdır. 94 üncü maddede de, istisnalar içe
risinde, gemi adamları, televizyon ve radyodaki sanatçılarla sporcuların da bu istisnaları kaldı
rılarak, 225 milyon liranın üzerindeki vergi dilimine getirilecekleri ve tabiî, burada bir haksız
lığın doğacağını ifade etmiştim. 

Uluslararası sularda çalışan gemi adamlarıyla ilgili olarak iktidar kanatlarıyla görüştük. 
Tahmin ediyorum, bu konuda bir mutabakat hâsıl olmuştur. Bu gemi adamlarının bu istisna
larının devam edeceğini ve bununla ilgili bir önergenin verileceğini tahmin etmekteyiz, bekle
mekteyiz. 

Yalnız, tabiî, burada, sporcular ve sanatçılar dışarıda kalmıştır. Yapmış olduğumuz temas
larda, sporculara ve sanatçılara da bu istisnaların uygulanmasının devam etmesini istememize 
rağmen, bu konuda yeteri kadar arkadaşları ikna edebildiğimiz düşüncesinde ve görüşünde de
ğilim. Onun için, burada bu konuya temas etmek istiyorum. 

Deniliyor ki, "efendim, sporcu 3 milyar lira, 5 milyar lira transfer parası alınıyor; haliha
zırdaki kanunda yüzde 10'Iuk bir stopajla bu vergiyi veriyor." Siz bu istisnayı kaldırdığınız za
man, diğer mükellef gibi, kendisi, yüzde 50 oranında bir kazanç vergisine tabi tutulacaktır. 
Şimdi bu ne getirir? "Bir Kubilay, iyi bir sporcu, bu kadar da transfer parası aldı, versin kar
deşim..." Bu denilebilir. Zaten bu niyetle getirilmiş buraya; ama, takdir edersiniz ki, Türkiye'
nin geçmişine baktığınızda, bugünkü duruma baktığınızda, eğer Türk sporunda belli bir iler
leme kaydetmişsek, eğer profesyonel spor kulüplerimiz Avrupa liglerinde başarı gösterebili-
yorlarsa, burada üç beş tane sporcumuz bu seviyeye geldiyse, bu, işte bunun gibi istisnalarla 
meydana gelmiştir. Kaldı ki, bugün, Türk futbolunda -futbolcu misal veriyorum, diğer spor
cular için de geçerlidir muhakkak- Kubilay gibi kaç tane futbolcumuz var? Yani, siz milyonlar
ca gence bu şekilde yol göstereceksiniz, onlar bu kazancı görecekler, spora yönelecekler, çalı
şacaklar çabalayacaklar; bunların içerisinden beş on tanesi buraya gelecek; gelecek ve kaç sene 
müddetle bu geliri elde edecek? Üç sene, beş sene... Beş sene sonra bu performans düşecek; 
düştüğü zaman da zaten bu geliri vermeyecekler. Nitekim, eskiden spor yapmış olan ve bugün 
sporu bıraktıktan sonra hayatına devam eden insanlara bakın; hangisinin durumu, bugün, zengin 
diyebileceğimiz bir ortamdadır? Bakıyorsunuz, çoğu esnaf olmuştur, bir dükkân açmıştır veya 
çeşitli gazetelerde spor sayfalarına yazı yazmaktadırlar. Yani, sporcuların 30 - 32 yaşından son
raki hayatlarında fazla gelir, rant getirecek bir şeyleri yoktur. Kazandıkları bütün para, onların 
daha sonraki hayatlarında bir birikim, bir sermaye için düşünülmüştür. Ama, siz geliyorsu
nuz, şimdi bunu buradan kaldırıyorsunuz. Korkarız ki, kaldırdığınız bu istisnayla, gerek yurt 
dışından gelen sporculara ödenen, antrenörlere ödenen para ve gerekse sporculara ödenecek 
para, net olarak bir piyasa teşekkül etmişse, bu para istenecektir. Bunun üstünde kalan kısmı 
kulüpler deruhte edeceklerdir. Gelin bakın bakalım, spor kulüplerinde bu kaynak var mı? Eğer 
onlarda bu kaynak varsa, biz, niye, Plan ve Bütçe Komisyonunda takrir vererek Avrupa'da oy
nadığı için bir spor kulübüne 10 milyar lira para verdik? Demek ki, paraları da yok. 
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Tabiî, burada ben size futbolcudan misal verdim; ama, amatör ve yarı amatör kulüplerde 
de, gerek basketbol, voleybol olsun, gerek diğer spar dallarında olsun, bu sporları yapan in
sanlara da belli oranlarda para verilmektedir. Şimdi bu getirdiğiniz istisnadan dolayı, bunlara 
verilecek olan paralar da netleşeceği için, brüt tutarlanyla, spor kulüplerini, karşılanması zor 
ve güç bir kaynak yetersizliğine iteceksiniz. Bunu yapmayın. \ani, bunu, Türk sporunu yanlış 
yere götürmemek için yapmayın. 

Hükümette spordan sorumlu bir bakan var. Bu tasarı bu şekilde çıkar da o istisnalar ge
lirse, o bakan, spor kulüplerine, bu Hükümetin, sporun yanında yer aldığını nasıl söyleyebile
cektir? ; 

Aynı şeyi, sanatçılar için de söylemek mümkündür. Televizyon ve radyolarda çalışan sa
natçıları düşünün; üç beş tane televizyon kanalı açılmıştır, arz-talep dengesi içinde bu sanatçı
lara belli bir miktar para verilmektedir, onlar da programlarını yapmaktadırlar; ama, dünya
nın neresinde görülmüştür ki, bir sanatçı, ömrünün sonuna kadar, aynı süreç içerisinde, aynı 
parayı alsın!.. Bunlannda hayatları, yaptıkları sanatla doğru orantılı olarak değişmektedir. O 
zaman, siz, bu açıdan da, Türkiye'de filizlenmeye başlayan, gelişmeye başlayan kültürü, bu 
şekilde, desteklemek yerine, kösteklemek durumunda kalırsınız. 

Bu istisnaları düşünerek... 
NECMIHOŞVER (Bolu) — Yani, Güneş Bey, berberden alalım da, bunca para kazanan 

sanatçılardan almayalım mı? - • 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Hayır... Ben diyorum ki, -mevcut kanunda yüzde 10 sto

paj vardır- mevcut kanunda yüzde 10 stopaj kesildiği için, onlar kazançlarını beyan ediyorlar; 
şimdi, bu şekilde değişiklik yaparsanız, burada bir vergi kaçağı meydana geleektir. Bir taraf
tan, üniter sisteme geçip, sistemdeki vergi kaçaklarını toplayalım derken, burada, vergi kaçağı
na daha fazla meydan verecek bir yol açıyoruz. 

Bu, zaman içerisinde düzeltilecektir; şüphem yok bundan. Batılı ülkelerin, modern ülke
lerin vergi sistemlerine yakın bir sisteme geçmemiz zaten büyük oranda gerçekleşmiştir, yüzde 
90, yüzde 95 mertebesinde, gerek Amerika, gerek Avrupa vergi sistemine yakınlaşmıştır Türk 
vergi sistemi. Bunda bir sıkıntımız yok. Bizim sıkıntımız, bu beyan edilen vergilerin veya beyan 
edilmeyen vergilerin, Maliye tarafından denetlenip, kontrol edilip, toplanması imkânının yara-
tılmasındadır, bu imkân yoktur. 

Yine misal vereyim, bu 225 milyon liralık mesele... Birilerini düşünün ki, bankalara mev
duat yatırdılar ve bu mevduattan aldıkları gelir de, 225 milyon lirayı geçti; ama, onlar bunu 
beyan etmediler. Halbuki siz buraya hüküm koymuşsunuz ve "bunu beyan edeceksin ve ben 
geleceğim, bunu yeni usulde vergilendireceğim" demişsiniz/Maliye bunu nasıl takip edecek?.. 
Bugün, elindeki sistemle nasıl takip edecek? Siz derseniz ki "Efendim biz bankalara yazı yaza
cağız, o İnsanların almış oldukları faizi bize bildirin diye." Siz yazarsanız, bankalar da bunu 
yaparlar; ama, bunu, Maliyedeki hangi sistem nasıl denetleyecektir? Düşünebiliyor musunuz, 
böyle binlerce hesaptan size ekstra gelecek, birileri oturacak, -ali, veli, mehmet, yan yana 
oturacak- bunları toparlayacak; bir sene içerisinde binlerce kişiyi çalıştıracaksınız, beyan edil
miş mi edilmemiş mi diye bakacaksınız!.. Dolayısıyla, bu iş yürümeyeceği için, siz, devlette 
jurnalci bir yol açacaksınız, yani, birisi onları ihbar edecek "Mehmet var ya, size mutlaka ver
gi vermemiştir; ama, ben biliyorum ki, onun 3 milyar lirası vardı, onu da bankaya koydu, onun 
vergisini de vermiyor" diyecek. 
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Bu ihbar olmadığı müddetçe... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Taner, cümlenizi tamamlamanız için 1 dakika süre veriyorum. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — ... bu ihbar sistemi çalışmadığı müddetçe, Maliye bunla

rın üzerine gidemez. 
Halbuki, kanun yapmanın esası ve tekniği, düzgün, doğru, çağdaş ve de vatandaşı bu yol

lara itmeyecek olan bir sistem koymayı gerektirir. Kanunların "reform" dediğimiz niteliği bu
dur. Böyel olmayınca zorlanıyoruz. 

O yüzden, muhterem arkadaşlarım, bu konuların üzerinde çok dikkatli düşünmemiz la
zım. Bu tasarıyı kimler hazırladıysa, bunları düşenen kimse, gelir, burada o düşüncesinin ne 
olduğunu açıklarsa, sizler ve bizler, hep beraber, yarın doğruyu ve yanlışı ayırır, doğruyu mü
dafaa etmekte zorluk çekmeyiz, aksi takdirde bizim söyleyeceğimiz şudur : "Beyler, siz yanlış 
yapıyorsunuz. İktidarlar geçicidir, bu İktidar gider, yerine biz İktidar oluruz; biz İktidar ol-
duğmuuzda da, bunu buradan geçiririz." 

Gelişmiş ülkeler bakın, gelişmiş ülkelerdeki kanun tadilatlarına bakın... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN -— Lütfen son cümlenizi söyleyin Sayın Taner. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — ... çok uzun aralarla ve ufak ufak tadilatlar yapılmakta

dır; ama, Türkiye'de, bizim kanunlarımız, maalesef, çıktığı anda tadilata muhtaç hale gel
mektedir. 

Bizim buradaki arzımız budur. Gelin, hep beraber bu yanlışları, mümkün mertebe önle-
yeyim. önleyelim İd, bu kanun doğru çıksın. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Taner. Refah Partisi Grubu adına, sayın Abdüllatif 

Şener; buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; 403 sıra sayılı Kanun Tasarısının 21 inci maddesinde, yine Gelir Vergisi Kanunundaki yıl
lık beyanname esasıyla ilgili bazı düzenlemeler yer almaktadır. Son maddeler, yıllık beyanna
menin verilişiyle ve buna ilişkin şartlarla ilgili olarak düzenlenmiştir. Belirttiğimiz gibi, mükel
leflerin, sahip olduğu, bir takvim yılı içerisinde, kaynağı ne olursa olsun, elde etmiş oldukları 
gelirleri, yıllık beyannamede toplamaları ve bu toplanan gelir üzerinden vergilendirilmeleri mec
buriyeti vardır. Bu genel hükme rağmen, yine de kanunda bazı ayrıcalıklı durumlar tanzim 
edilmiş, bazı hallerde, gelirin, yıllık beyannameye dahil edilmeyebileceği hükme bağlanmıştır. 

Prensip itibariyle, 85 inci maddede, bütün gelir umarlarından meydana gelen gelirlerin 
tamamının yıllık beyannamede toplanması amir hüküm olmakla birlikte, "istisna ve muafiyet 
hadleri içerisindeki kazanç ve iratların yıllık beyannameye dahil edilmeyeceği" ifade edilmiş, 
müteakip madde olan 86 ncı maddede, hangi hallerde gelirin toplanmayacağı ve yıllık beyan
name verilmeyeceği belirtilmiştir. 87 nci maddede ise, ihtiyarı toplama ve beyan usulü düzen
lenmektedir. Yani, aslında, mükellefler, yıllık beyanname vermek zorunda olmadıkları halde, 
bir takvim yılı içerisinde elde etmiş oldukları gelirleri itibariyle, yıllık beyanname verme yü
kümlülüğü altında bulunmadıkları halde, kendi istekleriyle, kendi iradeleriyle beyanname ve
rebilecekleri, haller, durumlar belirlenmiştir. 
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Bu belirlemeye göre, tam mükellefiyette, vergiye tabi yıllık gayri safi kazanç ve iratların-
toplamı 225 milyon lirayı aşmayan mükellefler, ihtiyari beyandan yararlanacaklardır. Eğer bir 
mükellefin kazanç ve iratları toplamı 225 milyon liraya aşarsa, her hal ve takdirde yıllık beyan
name vermesi zorunluluğu vardır. 225 milyon lirayı aşmadığı halde, beyanname verme zorun
luluğu olmadığı halda, "mükellefler, isterlerse kendi gelirlerini beyan edebilirler" denilmektedir. 

Ancak, buradaki 225 milyon liralık şart, birinci şarttır. Buna ilave olarak ikinci bir şart 
daha var, bu da, kazanç ve iratlardan vergisi, tevkif yoluyla kesilmiş bulunan bazı gelir kay
naklarına sahip olması lazımdır. Eğer, daha önce vergisi, tevkif suretiyle, kesintiyle, stopajla 
alınmamış kazançları varsa, yine, bu isteğine bağlı beyan usulünden yararlanamayacaktır. Üçüncü 
bir şart olarak da, vergisi, tevkif suretiyle alınan, daha önce vergilendirilmiş olan kazançlarına 
sınır getirilmiştir. Bu sınırların birincisi, ücretleri, arızî serbest meslek kazançları, menkul ve 
gayrimenkul sermaye iratları, vergi alacakları, kâr payları, götürü usulde vergilendirilmiş bu
lunan ticarî mesleki kazançlar ve ücretleri ifade etmektedir. Bu üç şart çerçevesinde, yani 225 
milyon liranın üzerinde gelir elde etmediği, gelirleri, daha önce vergi kesintisine uğradığı hal
de, ücretler ve benzeri gelirlere sahip olanlar, bu ihtiyari toplama hakkından, beyan hakkın
dan yararlanmış olacaklar ve isterlerse beyanname vereceklerdir, istemezlerse vermeyeceklerdir. 

Burada benzer hükümler, daha önceki mevcut Gelir Vergisi Kanununun 87 nci maddesin
de de vardır. Yalnız, bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden birincisi, daha önce 96 
milyon lira olan sınır, bu tasarıyla 225 milyon liraya çıkarılmaktadır. Bu 200 milyon lira farklı 
biçimlerde yorumlanabilir, Sayın Taner'in yorumu farklıdır. Ben de, bu limitlerin artırılışinın 
muhtemel enflasyon beklentileriyle, Hükümetin kendi enflasyon beklentileriyle ilgili olabile
ceği kanaati vardır. 

Bunun dışında, ihtiyari beyandan, bazı gelir sahipleri çıkarılmıştır. Mevcut uygulamada, 
75 inci maddenin ikinci fıkrasının 1, 2, 3, 5, 7 ve 12 nci bentlerinde yazılı iratlar da ihtiyari 
toplama ve beyan hakkından yararlanmakta idi; ancak, bu tasarıda bu çıkarılmıştır. Bunlar, 
büyük çoğunlukla ve tamamı hatta, menkul sermaye iratlarıdır; faiz ve tahvil gelirleridir. Bun
lar, daha önce, bu ihtiyari toplama ve beyan hakkından yararlanırken yeni düzenleme ile kap
sam dışına alınmıştır., 

Üçüncü bir ilave daha vardır, önceki mevcut yapıya göre; bu da, bu tasarıyla getirilmiş 
olan, vergi alacağı dahil, kâr payları, tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan arizi serbest kazanç
ları ve menkul sermaye iratları olarak ilave edilmiştir. Daha önceki düzenlemede olmayan bazı 
gelir türleri burada ilave edilmiş bulunmaktadır. 

Netice itibariyle, tasarının 21 inci maddesinin getirdiği dediğimizde, bir kere, sistemi de
ğiştirmiyor, bütün maddelerde olduğu gibi. Zaten, sistemi değiştiren, reform ismi verilebilecek 
hiçbir madde yok bu tasarıda. Mevcut sistemde yer alan ihtiyarî toplama ve beyan usulünde 
bazı rötuşlar yapıyor, bazı küçük tadilatlar yapıyor ve bu küçük tadilatlar neticesinde, yine 
aynı yapı tamamıyla ortadadır. Yani, ilke olarak, bütün gelir unsurlarının beyan edilmesi la
zımdır; ancak, sadece, bazı gelirleri elde edenler beyanname vermeyebilirler. Üçüncü bir du
rum itibariyle de, bazı gelirleri elde edenler, bazı sınırlamalar içerisinde, isterlerse beyanname 
verirler, istemezlerse vermezler. Yapı bu. 

Vergi sisteminin içerisine bu kurumlar zaten yerleştirilmiş; Gelir Vergisi Kanununda bun
lar zaten tanzim edilmiş. Getirilen 403 sıra sayılı Kanun Tasarısında, bu mevcut sistem, ku
rumlar, tamamıyla korunmakta; ancak, aradan geçen yıllar zarfında ortaya çıkan aşınmaları 
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ve bazı olumsuz uygulamalır düzeltmek amacıyla veya birtakım baskı gruplarının taleplerini 
yerine getirebilmek amacıyla, küçük, önemli sayılmayacak ayrıntılar üzerinde değişiklikler ya
pılmıştır. Tamamıyla bir teferruattan ibarettir, asla yönelik değildir. Bu bakımdan, bu madde
yi de, yine diğer maddeler gibi önemli görmediğimizi ifade etmek istiyorum. 

(Mikrofon, otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Cümlenizi bitirmek üzere 1 dakika süre veriyorum; buyurun Sayın Şener. 
ABDULLATlF ŞENER (Devamla) — Dolayısıyla, burada da bir reform bulabilmek müm

kün değil. Gelir artışı beklememizi sağlayacak bir madde değil. Vergi sistemini sadeleştirmeyi 
sağlayabilecek bir madde değil. Yani, başlangıçta, Hükümetin ortaya koymuş olduğu amaçlar
dan hiçbiriyle ilişkisi olmayan, sadece teknik bir düzenlemeyi ifade eden maddedir. 

Saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Şener. 
Gruplar adına başka söz isteyen?.. Yok. 
Şahıslar adına, Sayın Cevat Ayhan; buyurun efendim. 
Süreniz 5 dakikadır. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Teşekkür ederim. 
Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan 403 sıra sayılı Vergi Kanunu Ta

sarısının 21 inci maddesiyle tadil edilen 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 87 nci maddesinin 
birinci ve ikinci fıkralarını tadil eden maddeyle ilgili görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 87 nci maddede ihtiyarî toplama ve beyan hususu düzenlenmekte
dir. Buna sınır olarak da, getirilen birinci ve ikinci fıkrada "Tam mükellefiyette, vergiye tabi 
yıllık gayri safî kazanç ve iratların toplamı, 225 milyon lirayı aşmayan mükelleflerin, bu ka
zanç ve iratlarından vergisi tevkif yoluyla kesilmiş bulunan ücretler, arızî serbest/meslek ka
zançları, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları, vergi alacağı dahil olmak üzere, kurumlar
dan elde edilen kâr payları, götürü usulde vergilendirilmiş bulunan ticarî meslekî kazançlar 
ve ücretlerini beyannameye ithal etmeleri ihtiyarîdir" denmektedir. 

Halen merî olan maddedeki miktar ise, 96 milyon liradır. Bu, 225 milyon liraya yükselmiş 
bulunmaktadır. Biz, "üniter sisteme geçip, herkes gelirine göre vergi ödesin" derken, küçük 
esnafı, birtakım vergi kayıtlarına bağlı kılarken ve onları da süratle, gerçek usulde vergiye ve 
gerçek usulde vergi ödeyen ikinci sınıf esnafı ve tüccarı da, bilanço esasına göre vergi ödemeye 
mecbur kılacak birtakım maddeleri burada müzakere ettik. O maddeler Meclisimizin çoğun
luğu tarafından kabul edildi. Şimdi, burada, bu yüksek gelirleri de, ihtiyarî birleştirmeye tabi 
tutarak, birtakım vergilerden muaf hale getirmekteyiz. Tabiî, bu kazançlar, tevkifat yoluyla ver-
gilendirildikleri yerlerde, Gelir Vergisindeki nispetlere göre değil, Bakanlar Kurulu tarafından, 
onlarla ilgili olarak tespit edilmiş olan değişik nispetlerde vergilendirilmektedir. Aslında, bü
tün bunların toplanıp, beyannameye ithal edilip, yani 225 milyon liralık sınırı da kaldırarak, 
neyse gerçek manada vergisinin hesap edilmesi ve bu gerçek manada, gerçek usulde hesaplana
cak olan vergiden, tevkif yoluyla ödenmiş olan vergilerin düşülmesi ve farkının da bu mükel
leflerden tahsil edilmesi gerekirdi. Ancak, bu yapılmamıştır, yapılması zor bir mesele de değil
dir. Böyle yüksek seviyede geliri olan -ki, 225 milyon lira, yüksek bir gelir seviyesidir Türkiye 
şartlarında; takriben ayda 20 milyona yakın bir gelirdir- bu gelir seviyesinde olan mükellefler, 
bu işlemleri yapabilecek, bu beyannameleri doldurabilecek kültüre, bilgiye ve çevreye sahip-
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tirler; bunlara, bunu yaptırmak lazım. Bu muafiyeti, ihtiyarî olma hususunu kaldırmak gere
kir. Aslında, biz, çok daha dar şartlarda geçinen, çok küçük gelir şartlarında idamei hayat 
eden bir çok küçük esnafı, beyanname vermeye, Maliye ile temasa geçmeye, vergi daireleriyle 
bir takım mükellefiyetlerle karşı karşıya getirirken, burada getirilen bu ihtiyarilik yanlıştır. Bu
nunla ilgili önergemiz de var. Bunu dile getirmek istedim. 

Hepinize hürmetlerimi arz ederim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Söz sırası Sayın Nami Çağan'da. 
Sayın Çağan buradalar mı efendim? Yoklar. 
Sayın Abdullatif Şener, söz istiyor musunuz efendim?.. , 
Buyurun Sayın Şener, süreniz 5 dakika. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Sayın Başkan, biraz önce maddeyle ilgili olarak Ab

dullatif Şener konuşmadı mı? 
BAŞKAN — Grup adına konuştu, şimdi kişisel konuşuyor. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Allah Allah, yeni moda mı çıktı?!.. 
ABDULLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; burada, içtüzük hü

kümleri gereğince bu tasarı üzerinde görüşlerimizi belirtiyoruz. Biraz önce, Refah Partisi Gru
bu adına, madde üzerindeki görüşlerimizi belirtmiştik; şimdi, şahsım adına, madde üzerinde
ki düşüncelerimi belirtmek istiyorum. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi, 403 sıra sayılı Kanun Tasarısı, Meclis Genel Kurulunda 
görüşülmektedir ve maddelerinin yarıdan fazlası geçmiş bulunmaktadır. Ancak, şu ana kadar 
geçen maddelerin ortaya çıkardığı bir gerçek vardır, bu gerçek de, bu tasarının bir reform nite
liğinde olmadığıdır. Reform olarak nitelendirilecek bir hükme, bir düzenlemeye rastlamak müm
kün değildir. 

Daha önce mevcut vergi sistemi içerisinde yer alan kurumlar aynen korunmakta, muhafa
za edilmekte, bazı teknik ayrıntılarda düzenlemelere gidilmiş bulunulmaktadır. Bunun dışın
da, bu tasarıyla ortaya konulan gerekçelerin de bu tasanda görülmediği açıkça anlaşılmaktadır. 

Çok kazanandan, çok; az kazanandan, az vergi alma düşüncelerinin ifade edildiği bu ta
sarıda, bu amacı gerçekleştirecek bir düzenlemeye rastlamak mümkün değildir. Şu ana kadar 
geçen maddeleri arkadaşlarımız izlemişlerdir. Açıkça görülüyor ki, bir taraftan, daha önce vergi 
muafiyeti bulunan düşük gelir gruplarına doğru bir vergi talebi ortaya çıkmıştır. Daha önce 
vergiden muaf bulunan, lehimciler, kalaycılar, odun kırıcıları, bohçacılar, hepsi, bu tasarıyla 
birlikte vergi kapsamına alınmış bulunuyorlar. Dolayısıyla, vergi tabanının genişletilmesi ola
yı, tamamen, düşük gelir gruplarına yönelik olarak vergi tabanının genişletilmesi anlamına gel
mektedir. 

Diğer taraftan, gerek ücretlerle, gerek serbest meslek kazançlarıyla, gerek ticarî kazanç
larla ilgili düzenlemelerin tamamı da, götürü mükelleflere yönelmiş vaziyettedir. Zaten geçim 
sıkıntısı içerisinde bulunan gelir gruplarını ifade eden götürü mükelleflerden "nasıl olur da 
daha fazla vergi tahsil ederiz" düşüncesiyle veya bu düşünceyi yansıtır bir biçimde özellikler 
taşıyan hükümlerle dolu bir tasarıyla karşı karşıyayız. 

Diğer taraftan, bu tasarıyla, önemli bir gelir artışı beklemenin de anlamı yoktur. Zaten, 
Sayın Başbakan, 1994 yılı için de bu tasandan ne beklediklerini ifade etmemiştir; 1995 yılı için 
125 trilyon liralık bir gelir beklentisini ifade etmiştir. Fakat, bu tasarıda böylesine bir gelir 
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beklentisini ortaya çıkarabilecek hiçbir hüküm yoktur. Aksine, bu tasarı, belge düzenini yay
gınlaştırma iddialarındaki bu paket, Türkiye'de, belge akışını azaltacak, ortadan kaldıracak 
ve dolayısıyla, vergi tahsilatının da, vergi tahakkukunun da azalmasına yol açabilecek; kamu 
gelirlerinde bir artış değil, azalmayı ortaya çıkarabilecek özelliklere sahiptir. 

Aynı şekilde, ihtiyarî beyan vesilesiyle söylemek istiyorum; ücretlilerin vergi yüklerini dü
şürebilecek bir özelliğe de sahip değildir. Vergi iadesi müessesesi kaldırılmakta, bunun yerine 
getirilen, matrahtan bazı harcamaların düşülmesi yolu ise, ücretliler aleyhine işleyecek bir me
kanizmadır. Vergi iadeleri kalktığı takdirde, getirilen bu yeni düzenlemeyle ücretlilerin gelirleri 
daha da azalmış olmaktadır. 

Vergi tarifelerindeki artış ise, sadece enflasyonla ortaya çıkabilecek kayıpları telafi etme 
amacına yöneliktir. Hükümetin, önümüzdeki yıl enflasyon beklentisinin yüzde 100'ün üzerin
de olacağı bu tasarının değişik maddelerinden anlaşılmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Cümlenizi tamamlamak üzere size bir dakika süre veriyorum. 

ABDULLATlF ŞENER (Devamla) — Dolayısıyla, ortaya konular hedefler ve kamuoyu
na takdim edilen hiçbir amaç, bu tasarıyla gerçekleşebilme özelliğinde değildir. 

Bu vergi reformu yapılamazsa, 2001 yılında büyümenin nasıl düşeceği, kalkınmanın nasıl 
azalacağı, enflasyonun nasıl yüzde 500'lere çıkacağı, Hükümet tarafından, Sayın Başbakan 
tarafından ifade edilmiştir. Bu tasarıda, bir reform niteliği olmadığına göre, beklentilere cevap 
verebilecek hiçbir özellik olmadığına göre ve vergi reformu yapılmadığı takdirde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Lütfen cümlenizi tamamlar mısınız Say in Şener.,. 

ABDULLATlF ŞENER (Devamla) —... 2001 yılına bu Hükümetle girildiği takdirde, Tür
kiye'nin geleceğinin karanlık olacağını şimdiden ifade edilmektedir. Ama, Hükümetin, Mart 
1994'te gidici olduğu da bütün sinyallerden anlaşılmış vaziyettedir. 

Saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde, gruplar adına ve kişisel konuşmalar tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde önergeler vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gelir Vergisi Kanununun 87 nci maddesinin ikinci fıkrasının sonunda yer alan, "225 milyon" 
ibaresinin "300" milyon şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Fikri Çobaner 
Adana İsparta 

Etem Kelekçi . Mustafa Zeydan 
Afyon Hakkâri 

Alı Uzun 
Zonguldak 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gelir Vergisi Kanunun 87 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, "225 milyon" ibare

sinin "350" milyon şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Fikri Çobaner 
Adana İsparta 

Etem Kelekçi Mustafa Zeydan 
Afyon Hakkâri 

Ali Uzun 
Zonguldak 

BAŞKAN -— öteki önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gelir Vergisi Kanununun 87 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, "225 milyon" iba
resinin "250,milyon" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Ali Uzun 
Zonguldak 

BAŞKAN — öteki önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gelir Vergisi Kanununun 87 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, "225 milyon" iba
resinin "275 milyon" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Ali Uzun 
Zonguldak 

BAŞKAN — öteki önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 21 inci maddesinin içtüzüğün 85 inci maddesi gereğince ön
celikle Anayasaya aykırılığı hususunun görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Eyüp Aşık 
Trabzon 

Yücel Seçkiner 
Ankara 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Mehmet Keçeciler 
Konya 
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Temel Gündoğdu Kadir Ramazan Coşkun 
istanbul İstanbul 

Nabi Poyraz 
Ordu 

Gerekçe : Bu maddede yapılan düzenlemeyle tam mükellefiyetle vergiye yıllık gayri safi 
kazanç ve iratların toplamı 225 milyon liraya kadar olan kısmı için beyanname verme zorunlu
luğu kaldırılıyor. Bu durum dar gelirli mükellefiyetlerle ilgili kesim arasında bir eşitsizliğe se
bep olmaktadır. Bu yönüyle madde Anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. 

BAŞKAN — önergeleri şimdi aykırılık sırasına göre işleme koyacağım : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 21 inci maddesinin İçtüzüğün 85 inci maddesi gere
ğince öncelikle Anayasaya aykırılığı hususunun görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Eyüp Aşık 
(Trabzon) 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Aşık. 
Sayın Aşık, süreniz 5 dakika. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anayasamızın 73 üncü mad

desi vergi ödevini tarif etmektedir ve ikinci paragrafında "Vergi yükünün adaletli ve dengeli 
dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır" demektedir. 

Tasarının bu maddesi ve bundan evvel geçen iki maddesi Anayasanın bu eşitlik ilkesine 
aykırıdır. Tabiî, Sayın Başbakan, televizyondan bu vergi paketini takdim ederken ve bize göre, 
kamuoyunun ortak kanaati olan "iflas" ilanlarında da belirtildiği şekilde "çok kazanandan 
çok, az kazanandan az" ilkesine de fevkalade aykırıdır. 

Eşitlik ilkesine niye aykırıdır? Maddenin birinci fıkrası, vergiye tabi yıllık gayri safî ka
zanç iratları 225 liraya kadar olan mükelleflerin bu kazançlarını birleştirmesi, beyannamele
rinde göstermesi ihtiyarî hale getiriyor. Herhalde, hiç kimse, vatanseverliğini öne çıkarıp da, 
hazır, kanun ona bu imkânı vermişken, onları birleştirip devlete vergisin vermeyecek; ama, öbür 
taraftan, asgarî ücretin vergi dışı bırakılması için, koalisyon ortaklarının her ikisinin de millete 
taahhüdü olmasına rağmen, yılda sadece 29 milyon lira olan asgarî ücretin -eğer bu kanun 
yürürlüğü girerse- 5 milyon lira civarındaki bir kısmı vergi dışı kalacak, 24 milyon lirası ise 
yüzde 25'lik ilk vergi dilimine tabi olacak. Yani, 225 milyon liraya kadar olan gelirlerin, men
kul ve gayrimenkul iratlarının vergi oranı sadece yüzde 10; ama, 24 milyon liraya kadar olan 
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küçük ücretlinin vergi oranı yüzde 25. tşte, eşitlik, işte adalet, işte, az kazanandan az, çok ka
zanandan çok vergi!.. Tekrar ediyorum; 24 milyon lira yıllık ücret alan bir fukaranın vergi ora
nı yüzde 25; 225 milyon lira alanınki yüzde 10... 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Siz 8 yılda ne ettiniz yahu? I 
EYÜP AŞIK (Devamla) — 8 yılda böyle değildi, şimdi oluyor, şu anda oluyor. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim arkadaşlar... 
EYÜP AŞIK (Devamla) — öbür taraftan, bu tasarının geçen maddeleriyle, terziyi berbe

ri, taksiciyi, sünnetçiyi vergi mükellefi yapıyorsunuz -Hükümet tasarısı, Plan ve Bütçe Komis
yonunda düzeltildi- götürü vergi veren bir berberin vergisini üç misli artırıyorsunuz; ama, bu
rada, 225 milyon lira yıllık geliri olan adamın vergisini yüzde 10'da bırakıyorsunuz, tşte, az 
kazanandan az, çok kazanandan çok vergi ilkesinin tam tersi olan maddelerden bir tanesidir. 
Bu nedenle, Anayasaya aykındır. Biz şimdi bu 225'i hadi diyelim ki, diğer oranlara göre 125'e 
indirsek, önerge verme imkânımız yok; orayı da kapatmışsınız Turgut Tekin ve arkadaşlarının 
meşhur önergeleriyle. Bu durumda yapacağımız bir şey yok. Anayasaya, eşitlik ilkesine, adale
te de aykırı bir şekilde çıkaracaksınız. Temennimiz, tavsiyemiz, bu maddenin Anayasanın 73 
üncü maddesindeki eşitlik ilkesine aykırılığı sesebiyle reddedilmesi ve maddenin kanun met
ninden çıkarılmasıdır. 

Yüce Heyete saygıyla arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşık. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN —• Sayın milletvekilleri, önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor; yalnız, bir 
yoklama istemi var, oylamaya geçmeden önce, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
403 sıra sayılı Kanun İnsansının görüşüldüğü şu anda toplantı yetersayısı bulunmamaktadır. 
İçtüzüğün 58 inci maddesi gereğince yoklama yapılmasını arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin , 

Eyüp Aşık 
Trabzon 

Güneş Taner 
İstanbul 

Selçuk Maruflu 
İstanbul 

Abdulilah Fırat 
Erzurum 

BAŞKAN — Şimdi önergedeki imza sahiplerini arayacağım. 
Sayın Hatinoğlu?.. Burada. 
Sayin Kul?.. Yok. 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Tekabbül ediyorum. 
BAŞKAN — Efendim, bunda tekabbül yok. 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Kul geldi. 
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ABDULLATİF ŞENER (Sivas) — Var efendim, var. 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, bir dakika, ben izah edeyim. (Gürültüler) Bir dakika... 

Rica ediyorum... 
119 uncu maddede diyor ki : "Verilen önergeyi..." 
ABDULLATİF ŞENER (Sivas) — Geldi. 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Kendileri geldi. 
BAŞKAN — Efendim, "yok" dedim artık... (ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 
O zaman, burada otursun. Arkadaşlar, defeatle ben bunu size söyledim. Burada olmayan 

arkadaş... (ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 
ABDULLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, daha önceki uygulamalarda tekabbülü 

kabul ettiniz. 
BAŞKAN — Hayır efendim, yok böyle bir şey. Yoklamada yok... 
Lütfen tartışmayın... 
Peki, Sayın Kul geldi, mesele halloldu. 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Sayın Başkan, defalarca tekabbül edildiğini kabul ettiniz. 
BAŞKAN — Sayın Kul geldi, mesele halloldu diyorum... 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Arkadaş geldi, nasıl yok sayabilirsiniz? . 
BAŞKAN — Tamam efendim. 
Sayın Aşık?.. Burada. 
Sayın Ergün?.. Burada. 
Sayın Taner?.. Burada. 
Sayın Eryılmaz?.. Burada. 
Sayın Maruftu?.. Burada. 
Sayın Bedirhanoğlu?.. Burada. 
Sayın Fırat?.. Burada. 
10 kişi burada; benim de salonda çoğunluk olup olmadığı konusunda tereddütüm var; yok

lama yapacağım. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, şimdi, yoklamaya sonradan katılıp Divana pusula gön

deren arkadaşların burada olup olmadıklarını aracağım : 
Sayın Şerif Ercan?.. Burada. 
Sayın Nihat Matkap?.. Burada. 
Sayın Erkut Şenbaş?.. Burada. 
Sayın Melih Pabuçcuoğlu?.. Burada. 
Sayın Hamdi Üçpınarlar?.. Burada. 
Sayın Bilal Güngör?.. Burada. 
Sayın Mustafa Dursun Yangın?.. Burada. 
Sayın Fevzi Şı hanlı oğlu?.. Yok. 
Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere kaldığımız yerden devam 

edeceğiz. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Sayın Başkan, 128 kişi var. 
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IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

18. —213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun, 193 Sayılı Gelir Vegrisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 1318 Sa
yılı Finansman Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 3505 Sayılı Kanun ve 2978 
Sayılı Vergi ladesi Hakkında Kanunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/639) (S. Sayısı : 403) (Devam) 

BAŞKAN — Anayasaya aykırılık önergesine, Komisyon ve Hükümet katılmamıştı. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gelir Vergisi Kanununun 87 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "225 milyon" iba

resinin "350 milyon" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

(Adana) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gelir Vergisi Kanununun 87 nci maddesinin ikinci fıkrasının sonunda yer alan "225 milyon" 

ibaresinin "300 milyon" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
. • . ' ' Turgut Tekin 

(Adana) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN— Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gelir Vergisi Kanununun 87 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "225 milyon" iba

resinin, "275 milyon" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

(Adana) 
ve arkadaşları 
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BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim, 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALÎYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gelir Vergisi Kanununun 87 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, "225 milyon11 iba

resinin "250 milyon" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

(Adana) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Sayın milletvekilleri, 21 inci madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
21 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 21 inci madde ka

bul edilmiştir. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Sayın Başkan, sorduktan sonra hiç bakmıyorsunuz ki... 
BAŞKAN — 22 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 22. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Vergi Tevkifatı 
Madde 94. — Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ti

caret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, ko
operatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve ser
best meslek erbabı, ziraî kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden 
çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya he-
saben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevfıkat yapmaya mec
burdurlar. 

1. Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödeme
lerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104 üncü maddelere göre, 

2. Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden 
(69 uncu maddede yazılı olanlara ve noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan 
ödemeler hariç); 

a) 18 inci madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden, 
b) Diğerlerinden, 

— 127 — 



T.B.M.M. B:55 25.12.1993 0 : 5 

3. 42 nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara (kurumlar dahil) 
ödenen istihkak bedellerinden, 

4. Dar mükellefiyete tabiî olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan 
ödemelerden, 

5. a) 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden, 
b) Vakıflar ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan 

kira ödemelerinden, 
c) Kooperatiflereait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira öde

melerinden, 
6. a) Dağıtılsın veya dağıtılmasın Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 4 nu

maralı bendinin; 
i) (a)̂  (c) ve (d) bentlerinde yazılı kazançlardan, 

ii) (b) bendinde yazılı kazançlardan, 
b) Dağıtılsın veya dağıtılmasın 75 inci maddenin ikinci fıkrasının 4 numaralı bendinde 

yazılı menkul sermaye iratlarından (halka açık anonim şirketler ile yatırım fonları ve ortaklık
ları hariç), 

7. 75 inci maddenin ikinci fıkrasının 5 numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratla
rından (tam mükellef kurumlara ödenenler dahil); 

a) Devlet tahvili faizlerinden, 
b) Hazine bonosu faizlerinden, 
c) Toplu Konut İdaresi ile Kamu Ortaklığı İdaresince çıkarılan menkul kıymetlere sağla

nan gelirlerden, 
d) Nama yazılı tahvil faizlerinden, 
e) Hamiline yazılı tahvil faizlerinden, 
f) Diğerlerinden, 
8. Mevduat faizlerinden (bankalar dışında kalan tam mükellef kurumlara ödenenler dahil), 
a) Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizler ile özel finans kurumlarınca döviz katıl

ma hesaplarına ödenen kâr paylarından, 
b) Nama yazılı mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden, 
c) Hamiline yazılı mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden, 
d) Diğerlerinden, 

r 9. Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr paylarından, 
c) Kâr ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kâr paylarından, 
c) özel finans kurumlarınca kâr ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payla

rından, 
10. Bir işyeri açmaksızın münhasıran gezici olarak millî piyango bileti satanlara yapılan 

komisyon, prim ve benzerî ödemelerden, 
11. Çiftçilerden satın alınan ziraî mahsuller için yapılan ödemelerden; 
a) Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için, 
b) Diğer ziraî mahsuller için, 
12. PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden. 
13. Götürü usule tabi olan ticaret ve serbest meslek erbabına, esnaf muaflığından yarar

lananlara ve diğer kişilere mal ve hizmet alımları için gider pusulası karşılığında yapılan öde
melerden, 

% 25 vergi tevkifatı yapılır. 
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Tüccar, serbest meslek erbabı ve çiftçilerin yukarıdaki hükümlere göre yapacakları tevki
fat ticarî, meslekî ve ziraî işleriyle ilgili ödemelerine münhasırdır. 

Yukarıdaki bentlerde yazılı vergi tevkifatının yapılmasında 96 ncı madde hükmü göz önünde 
tutulur. 

Bu maddenin 6 numaralı bendinin (a) ve (b) alt bentlerine göre üzerinden vergi tevkifatı 
yapılan kurum kazancından kâr payı alanlara, tevkif suretiyle alınan vergi red ve iade olunmaz. 

Bakanlar Kurulu, bu maddede yer alan tevkifat nispetini, her bir ödeme ve gelir için ayrı 
ayrı sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit etmeye yetki
lidir. Bu yetki; 

— Tam ve dar mükellefler ile gerçek ve tüzelkişiler itibariyle, 
— 6, 7, 8 ve 9 numaralı bentlerde yer alan kazanç ve iratlardan, mevduat veya menkul 

kıymetin vadesi ve menkul kıymetlerin türlerine göre, 
— 11 numaralı bent gereğince ziraî mahsul bedelleri üzerinden yapılacak vergi tevkifatın-

da, ziraî mahsulün ticaret borsalarında tescil ettirilerek satılıp satılmadığına veya destekleme 
kapsamında alım yapan kurumlar ile diğerlerine göre, 

— 13 numaralı bentte yer alan ödemelerde ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olma
dıklarına veya ödemenin konusunun emtia veya hizmet alımı, emtia ve hizmet alımının birlikte 
olmasına göre,, 

Farklı oranlar tespit edilmek suretiyle de kullanılabilir. 
Bakanlar Kurulu, bu maddede yer alan tevkifat nispetini, kara, deniz ve hava ulaştırması 

işiyle iştigal eden dar mükellefler için, ülkeler itibariyle ve karşılıklı olmak şartıyla, ayrı ayrı 
veya topluca sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit et
meye yetkilidir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde, ANAP Grubu adına Sayın Güneş Taner; buyurun efendim. 
Sayın Taner, konuşma süreniz 10 dakikadır, sürenize riayetinizi diliyorum. 
ANAP GRUBU ADINA GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Başkan, muhterem arka

daşlarım, tasarının en can alıcı maddelerinden birine daha geldik. Bu maddede de, söylene
cek, maalesef, çok yanlışlık vardır. 

Bunlardan birincisi şu : Daha evvel, başlangıçta arz etmiştik; uluslararası sularda zor şart
larda çalışan gemi adamlarının yüzde 10'luk stopaja tabi tutulması istisnası kaldırılmaktadır. 
Yalnız, arkadaşlarla yapmış olduğumuz görüşmelerde, Hükümet kanadını teşkil eden partile
rin bu konuda önerge vererek, bu istisnayı tekrar, geri getireceklerini memnuniyetle öğrenmiş 
bulunmaktayız. Tabiî bu yeterli değildir. 

Bundan başka iki önemli nokta daha vardır. Bir tanesi, sporcular, ötekisi ise sanatçılardır. 
Düşünebiliyor musunuz, Koalisyon Hükümetinde görev yapan kanatlardan bir tanesinin 

Kültür Bakanı ve bir de denizcilikten sorumlu Bakanı nasıl zor durumda kalmıştır. Sanatçılara 
ilave bir şey vereceğiniz yerde, elindekini alacaksınız ve bu kararnameyi de imzalayacaksınız... 
Kültür Bakanının bunu sanatçılara izah etmesi herhalde zor olacaktır. 

Şimdi, şunu söylemek mümkündür : "Efendim, Türkiye gelişti, iyi bir yere gelmiştir; sa
natçılar da çok para alıyor; çok para aldıklarına göre, yüzde 10 vergi alacağımıza, yüzde 50 
vergi alalım" diyebilirsiniz. Zaten onu dediğiniz için herhalde bu maddeyi getirdiniz. Peki, onu 
getiriyorsunuz da, reform mahiyetinde olan bu vergide, sanatçının üzerine giydiği elbiseyi, ya
ni sanatını icra edebilmek için yaptığı harcamaları da vergi istisnasına tabi tutsanıza... Onu 
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da yapmıyorsunuz. Bir insan, sanatını icra etmek için yatırım yapacak, o yatırımlardan hiçbir 
indirim almayacak; ama, bir kurum olsaydı, bir anonim şirket olsaydı, onu yatırım olarak is
tisnaya tabi tutacaktınız, vergiden düşecektiniz; ama, sanatçıya bunu çok göreceksiniz, yap
mayacaksınız^..) 

Bakın bu büyük bir yanlıştır. Bu, Avrupa'da yoktur, Amerika'da da yoktur. Bir taraftan, 
"AT ile uyum sağlıyoruz, üniter vergi sistemi getiriyoruz" diyeceksiniz; öte taraftan da bunu 
göz göre göre yapacaksınız ve sizin bir Kültür Bakanınız olacak, yarın bu sanatçılara gidecek 
diyecek ki, "ben sizin için çok iyi şeyler yaptım, sîze güzel vergi getirdim." Eğer bunu içinize 
sindirebiliyorsanız, benim söyleyecek bir şeyim yok. 

Spordan sorumlu devlet Bakanı Doğru Yol Partisindendir. Şimdi, Galatasaray tur atla
mak için gidecek, o maça Sayın Başbakan gidecek; Galatasaray burada kazandığı zaman hep 
beraber memnun olacağız, hep beraber memnuniyetimizi belli edeceğiz, hatta Galatasaray Ku
lübüne imkân sağlamak için önergeler vereceğiz; ama, Galatasaray'ın sporcularına getirdiği
miz vergiyi de artıracağız... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun).— Yaa(!..) 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Şimdi, "yaa..." demeyin; yani, yanlışsa, deyin ki yanlış. 

(DYP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen müdahale etmeyin! Hatibe laf atıyorsunuz; ondan sonra 

süresi uzuyor... Lütfen... Rica ediyorum... 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bakın, ben eleştireceğim, benim görevim bu. Yani, eleşti

rirken, eğer haksız bir şey söylüyorsam, "haksız söylüyorsun" deyin, kabulleneceğim. 
Şimdi spordan sorumlu Sayın Bakan burada. 
Sayın Bakan, yarın, Galatasaray Futbol Kulübü Başkanı ile Fenerbahçe Futbol Kulübü 

Başkanı ve diğer başkanlarla konuşurken, kulüplerin üzerine gelen bu yükten dolayı, bu işi 
nasıl kaldıracakları hakkında ne söyleyeceğinizi merak ediyorum. Bu, tabiî, onun sorunu, ben 
bir şey diyemem, ben Hükümet değilim; ama ben bunu burada getireceğim. 

Eğer, siz, bunu getirirken, "bakın, bunu yapıyoruz; ama, sporcunun hastane masrafları
nı, doktor masraflarını veya sporcu, sporla ilgili faaliyette bulunurken başına gelen işlerden 
dolayı çalışamazsa, para alamazsa veya prim alamazsa bunları vergi matrahından düşüyorum" 
deseydiniz, burada söyleyecek bir lafım olmazdı. Yani, sistemi böyle getirseydiniz, bir şey de
mezdim; ama sistemde, bir taraftan vurup, tamamıyla aldığınız zaman, haksızlık ediyorsunuz. 
Yani, biz, eğer Türk sporunu bir yere getirmek istiyorsak, sanatı bir yere getirmek istiyorsak 
ve bunlardan da, "Türkiye gelişti" diye daha fazla vergi almak istiyorsak -ki, bunu söyleyebiliriz-
bunun yanında, bunu iyileştirici bir şey yapmamız lazım. Nasıl, aylık vergi iadelerini kaldırıp, 
yıllık vergi iadesi yapıp, Batı'daki sisteme uygun bir hale getirdiysek ve bunun içerisine kirayı 
da koyduysak, buna benzer bir şeyi burada da yapsaydınız yanlış mı olurdu?.. Onu ifade et
mek istiyorum. 

NECMt HOŞVER (Bolu) — Sporcunun sağlık giderleri zaten ödeniyor... Hepsi sigortalı 
ayrıca. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin! 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu 94 üncü maddeden 

kimler nasibini almıştır; bakın daha neler olacaktır... 
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Maddenin 7 numaralı bendi, "Devlet tahvili faizlerinden, Hazine bonosu faizlerinden, Toplu 
Konut İdaresi ile Kamu Ortaklığı İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler
den de tevkifat yapacağız" diyor. Daha evvel de vardı. Yalnız, bu şimdi çok tehlikeli bir madde 
haline gelmiştir. Niye?.. Çünkü, siz bu maddenin altında, Bakanlar Kuruluna bir yetki veriyor
sunuz; bu tevkifat yüzde 25'tir, bunu bir katına kadar, yani yüzde 50'ye kadar çıkarabilirsin 
diyorsunuz. 

Şimdi, bu kanundur, kararname değildir. Bu, bir demoklesin kılıcıdır. 
Şimdi, Türkiye'de iş yapan insanları düşünün... Devletin çıkardığı devlet tahvilinin üze

rinde eğer böyle bir demoklesin kılıcı varsa, bugün yüzde 10 olan stopajı, yarın sizin yüzde 
25'e, 30'a, 35'e, 45'e çıkarma imkânınızın olduğunu gören insanlar, sizden gider devlet tahvili 
alırlar mı?.. Ya Kamu Ortaklığının çıkaracağı belgeler?... Yani, bu tahvilleri alırlar mı? Yaban
cılar bunları alırlar mı? 

"PTT'yi özelleştireceğiz" diyorsunuz... Tahvil çıkaracaksınız, tahvilde herhalde stopajlar 
belli olacak. Ama, adam eğer akıllıysa, bu kanunu okursa, "bunun içerisinde bir demoklesin 
kılıcı var; yüzde 50'ye kadar çıkarabilir; çıktığı takdirde benim buradan alacağım kazanç tehli
keye girer" der ve bu işe girmez. Yani, bunu göre göre niye yapıyorsunuz, onu anlamıyorum? 
Bu kanundur. Bu maddeleri çıkarırsınız, "devlet buralardan tevkifat yapmaz" dersiniz. Yani, 
yarın yapacağınız işlerde kendi boynunuza boyunduruk takıyorsunuz. 

ALİ ESER (Samsun) — Sayın Taner, bakın, siz, döneminizde günübirlik kararlar alıyor
dunuz; biz bunu yapmıyoruz hiç olmazsa. 

BAŞKAN — Lütfen arkadaşlar, müdahale etmeyelim. Bakın, böyle müdahalelerinizle sü
reler uzuyor. 

Sayın Eser, rica ediyorum. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Şimdi efendim, yapıp yapmadığınızı tabiî bilemem; ama 

siz bir iddiayla geliyorsunuz, "biz daha iyiyiz, biz reform yapıyoruz" diyorsunuz. Eğer bizden 
hakikaten iyiyseniz, burada iyi olduğunuzu göstermeniz lazım. 

Şimdi, tekrar devam ediyoruz : Aynı maddenin 8 numaralı bendinde, "döviz tevdiat he
saplarına yürütülen faizlerden" diyorsunuz. Bakın, bu da tehlikeli bir hükümdür. Niye tehli
keli bir hükümdür?.. 

Şimdi, bilhassa, Türkiye konvertibiliteye geçtikten sonra, Türkiye'deki döviz hesapları ka
barmıştır; çoğu insan gelmiştir, buradaki bankalara döviz yatırmıştır; çünkü Türkiye'deki fa
izler, yurt dışından biraz daha fazladır; doğrusu da budur. 

Şimdi, siz burada yüzde 25 oranında tevkifat yaparsanız ve bunun da yüzde 50'ye çıkabi
leceği düşünülürse, acaba vatandaş parasını Türkiye'de mi bankaya yatırır, yoksa parasını Tür
kiye'nin dışına transfer eder de, İsviçre'de mi yatırır? 

ALİ ESER (Samsun) — Türkiye'de yatırır. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — "Türkiye'de yatırır" diyorsunuz, öyle mi?.. Peki, son üç 

ay içerisinde Türkiye'den yurt dışına transfer edilen paranın miktarını bir takip edin bakalım. 
ALİ ESER (Samsun) — Bilakis, dün baktım... 
BAŞKAN — Sayın Eser, lütfen yerinizden konuşmayın; rica ediyorum... 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Eser, ben bir şey söylemiyorum... Benim görevim, 

muhalefet olarak, ikaz etmektir. Yani benim söylediklerim doğru çıkarsa, ben bundan mem
nuniyet duyamam. Ben bu memlekette yaşıyorum. Ben buraya Rusya'dan gelmedim. Yani, ne 
kadar iyi olursa, o kadar iyi olur bu memleketin meselesi. 

Şimdi... 
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NECMt HOŞVER (Bolu) — Sayın Taner, bunu sıfıra indirme yetkisi yok mu Bakanlığın? 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — İstirham ederim... Maliye Bakanlığının bunu sıfıra indir

me yetkisi var da, siz nerede gördünüz Bakanlığın bunu sıfıra indirdiğini?! Yani, keşke indirse; 
ben bir şey söylemiyorum; ama bakın, kanunu çıkarırken siz şu hatayı yapmayın : "Çıkardığı
nız kanunlar bu Hükümete ömrü billah kalacak" diye bir kural yok. Yani, dünya Sultan Sü
leyman'a kalmamış, bu Hükümete mi kalacak?!.. İstirham ederim... Mümkün değil... Yani, 
biz, sekiz sene bu memlekete hizmet etmişiz ve ayrılmışız da, siz şurada iki senedir bu hale 
gelmişsiniz, size mi kalacak?!. Kanunlar hükümetler için çıkmaz. Kanun, süreklilik içerisinde 
çıkar; yapmayın bunu. Yani, kanun ile kararname arasında fark vardır, istirham ediyorum... 
(DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

Şimdi, bakın, karşılıklı konuşmayalım. Ben burada vaktinizi almak için değil, sizlere yar
dımcı olmak, yol göstermek için çalışıyorum, yanlış yapmayın diye uğraşıyorum. Çünkü, eninde 
sonunda bu Hükümet bize kalacak, benim sıkıntım o(L) bize kaldığı zaman biz nelerle uğra
şacağız. (ANAP sıralarından alkışlar) Bakın, burada çiftçiye ve esnafa ilave yük getiriyorsunuz... 

ALt ESER (Samsun) — Sayın Taner, siz saygılarınızı sunun ve gerisini hiç merak etmeyin... 
BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen müdahale etmeyin. 
Sayın Taner, siz de onları dinlemeyin efendim. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Doğru, haklısınız. Gecenin bu geç saatinde... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Taner, cümlenizi tamamlamanız için size 1 dakika süre veriyorum. 
Buyurun. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efendim, gecenin bu geç saatinde, bizim burada maksadı

mız; bu işi sürüklemek, zora koşmak değildir. Dikkat ederseniz, bütün gün içinde burada yap
mış olduğumuz konuşmalarla bu tansiyonu asgariye indirip, beraberce getirdiğimiz bazı deği
şikliklerle iyi bir şeyler yaptık. Biz burada yapıcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü, hepinizin bildiği 
gibi, bu vergi tasarısı, bundan sonraki hükümete yarayacaktır. Yani, ben içime sindirebilsey-
dim, işin başında buna hiç müdahale etmezdim ve "aman ha, biz ağzımızı kapatalım, bunlar 
yasayı olduğu gibi geçirsinler, bize geldiği zaman rahat ederiz" derdim; ama bunu diyemiyo
rum ki(!..) Çünkü, ben bir milletvekiliyim ve millete bir söz vererek buraya geldim. Onun için, 
doğruları sunmaya çalıştık ve beraber düzelttiklerimiz de iyi olmuştur. 

Sözlerime son verirken, bir kere daha sizden istirham ediyorum: Bakın şu maddeyi, spor
cular ve sanatçılar için eskisi gibi bırakın. Niye?.. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Taner, rica ediyorum; bakın, çok geç kaldık... 
Buyurun, sözlerinize devam edin. 
GÜNEŞ TANER (Devamla)— Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Taner, bakın, hep sürenizi uzatıyorum... İçtüzüğe hepimiz riayet eder

sek, daha iyi olur, değil mi? 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efendim, bundan sonraki konuşmalarımda, bana verdiği

niz dakika kadar az konuşurum. 
Sayın Başkan, değerli üyeler; gelin sporculara ve sanatçılara bu maddeyi eskisi gibi bıra

kın. Niye?.. Maliye Bakanı bunu size açıklasın. Yani, attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya 
değsin. Yani, spor ve kültür, bu memleketin hazinesidir. Zar zor bir yere getirdik ve bir yere 
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götürmek istiyoruz. Bu, üzerinde bu kadar durulacak çok bir para da değildir; ama, onlan 
ayakta tutmaktadır, onlara şevk vermektedir. Genç nesillere, sanatçı olmayı, sporcu olmayı özen
diriyoruz; işte bu yüzden önemlidir. Yoksa, her madde için söylemiyoruz. Biliyorsunuz, daha 
önceki maddede, ben size 225 milyon lirayı daha aşağıya indirmeyi teklif ettim. Yani, ben, bu
rada size, sizin vermiş olduğunuz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Taner, bakın, sürenizi üçüncü defadır uzatıyorum; lütfen son cümleni

zi söyleyin. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Grup adına ikinci konuşmayı, Refah Partisi Grubu adına Sayın Cevat Ayhan yapacaktır. 
Buyurun Sayın Ayhan. (RP sıralarından alkışlar) 
Sayın Ayhan, süreniz 10 dakikadır. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Sayın Başkan, benim kişisel söz talebim de vardı, o 5 daki

kayı da bu süreme ilave etmeniz mümkün mü? 
BAŞKAN — Hayhay. 
Buyurun. 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üye

ler; görüşülmekte olan 403 sıra sayılı vergi kanunu tasarısının 22 nci maddesi üzerinde Refah 
Partisi Grubu adına görüşlerimizi arz etmek için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bu madde, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesini tadil et
mekte ve yeni baştan şekillendirmektedir. 

Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ise, kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu 
müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve va
kıfların istisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan et
meye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, ziraî kazançlarını bilanço veya ziraî işletme 
hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler için -aşağıda, bentlerde sayılan ödemeleri yaparken-
tevkifat uygulamayı getirmektedir. 

Tek tek tevkifat uygulayan kalemleri okuyacak değilim. Bunlar, başlıklar itibariyle; hiz
met erbabına yapılan ödemeler, serbest meslek erbabına yapılan ödemeler, birden fazla yıla 
sari inşaat onarım işleri yapanlara yapılacak ödemeler, dar mükellefiyete tabi olanlara telif ve 
patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemeler, gayrimenkul sermaye iratları için yapılan 
ödemeler, dağıtılsın veya dağıtılmasın Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin dört nu
maralı bendinde zikredilen kooperatiflerin yaptığı ödemeler, kurumların ortaklarına kâr dağı
tımı sırasında yaptıkları ödemeler, çeşitli menkul sermaye iratları için yapılan ödemeler, mev
duat faizlerinin çeşitleri itibariyle yapılan ödemeler, faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr 
payları ve benzeri ödemeler, bir işyeri açmaksızın münhasıran gezici olarak millî piyango bileti 
satanlara yapılan ödemeler, çiftçilerden satın alınan ziraî mahsuller için yapılan ödemeler, PTT 
acenteliği yapanlara yapılan ödemeler, götürü usule tabi olan ticaret ve serbest meslek erbabı
na, esnaf muaflığından yararlananlara ve diğer kişilere mal ve hizmet alımları için gider pusu
lası karşılığında yapılan ödemelerdir ve bunlardan "yüzde 25 vergi tevkifatı yapılır" denmek
tedir. Tabiî, müteakip fıkralarda, bu yüzde 25 vergi tevkifatının, bu ödeme çeşitlerinden hangi
sinde, ne nispette olacağının Bakanlar Kurulu tarafından düzenleneceği belirtilmekte ve bu yüzde 
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25'in yüzde 50'ye kadar çıkarılması, yani yüzde 100 artırılması da, yine maddenin ilgili fıkra
sında derpiş olunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, aslında bu madde, milletin dört gözle beklediği bir maddeydi. Ya
ni, "yüksek gelir gruplarına, repo yapanlara, hazine bonosu ve devlet tahvillerinden trilyonlar 
kazananlara, yani vergisiz kazananların bu faiz gelirlerine ne uygulanacak acaba?" diye efkârı 
umumiyenin en çok merak ettiği madde idi. Ama, Hükümet önümüze, "ben bunlara yüzde, 
25 vergi tevkifatı yapacağım" diye geliyor; hemen altında da, "bunları sıfıra kadar da 
indirebilirim" diyor. Yani, hangisine yüzde sıfır uygulayacak, hangisine yüzde 25 uygulayacak, 
hangisine yüzde 50 uygulayacak; bu, meşkûk. 

Tabiî, çiftçiler, maddede daha önce de vardı, yine var. Yüzde 4 ödeyen çiftçiler zaten bunu 
ödemekten acizken, işletme giderleri gelirlerinden çokken, kendi işçilik ücretlerini kazanamaz
ken, şimdi acaba bu yüzde 4'ün üzerine ne gelecek, çiftçinin sırtına ne yüklenecek?.. 

Yine burada 13 üncü bentte de... Dikkatinize arz ediyorum; bu, yeni bir ilavedir. Burada, 
Sayın Başbakan Yardımcısının dünkü müzakereler sırasında, Sayın Başbakanın da defaatle ifade 
ettiği gibi ve basına verilen çarşaf çarşaf tam sayfa ilanlarda da zikredildiği gibi, "bu, esnafa, 
işçiye, çalışanlara, dar gelirlilere yük getirmeyecek" denmesine rağmen, maalesef burada, işte, 
13 üncü bendin buraya ilave edildiğini görüyoruz. 

13 üncü bentte, "Götürü usule tabi olan ticaret ve serbest meslek erbabına, esnaf muaflı
ğından yararlananlara ve diğer kişilere mal ve hizmet alımları için gider pusulası karşılığında 
yapılan ödemelerden" denilmektedir. Kimdir bu fıkranın muhatabı? Tasarı metninde olduğu 
için söylüyorum, çamaşırcılar, yani evlere gidip çamaşır yıkayan insanlar -aynen zikredilmiş 
tasarı metninde- odun kırıcıları, bohçacılar... 

İşte, Hükümet, meseleyi, maalesef, bu gariban tayfasının sırtına da vergi yükleyecek sevi
yeye indirmiş, vergi düzenlemesini âdeta bir zulüm haline getirmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, yine burada, bir fıkrada, "Bu maddenin 6 numaralı bendinin (a) 
ve (b) alt bentlerine göre üzerinden vergi tevkifatı yapılan kurum kazancından kâr payı alanla
ra, tevkif suretiyle alınan vergi red ve iade olunmaz." denmektedir. Yani, kurumların ortakla
rına, Kurumlar Vergisi kesildikten sonra, kârdan ayrıca yüzde 15 tevkifat yapılmakta, kâr da
ğıtıldığı zaman, bu kurumların ortakları, bu dağıtılan kârları beyannamelerine dahil ederek 
tekrar bildirdikleri halde, bunlara, "yüzde 15 tevkifat ret ve iade olunmaz" denmektedir. Bu, 
tabiî, fiiliyatta, Kurumlar Vergisinin yüzde 25 değil, yüzde 40 olduğunu ortaya koymaktadır. 
Tabiî, Gelir Vergisi oranı yüzde 25'ten başlarken, Kurumlar Vergisi oranı yüzde 40 olursa, mem
leketimizde, şirketleşmeyi, kurumlaşmayı teşvik edecek yerde caydırmış oluruz. 

Nitekim, son on seneden beri, yüzde 46 mertebesinde olan Kurumlar Vergisi sebebiyle, 
kurumlaşma caydırılmış bulunmaktadır. Hatırlarsanız, daha önce, yüzde 25 Kurumlar Vergisi, 
yüzde 25 stopaj, yani tevkifat vardı; ancak, bu tevkifatı, kurumlardan kâr hissesi alanların mah
sup etme imkânı da vardı. Bu maddede getirilen değişiklikle, bu kaldırılmış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bu maddede, Hükümete, yüzde 100 artış yapma yetkisi veriyoruz. 
Nasıl güvenelim ve nasıl verelim?.. Türkiye'de vergileri indiren hükümet hiç görmedik bu za
mana kadar; yani, vergi yükü ağırdır, milletimize ağır gelmektedir diye indiren bir hükümet 
görmedik. Maalesef, bütün hükümetler, âdeta -teşbihte hata olmaz- bir kasap gibi, milleti as
mışlar, ellerinde güzel bir bıçak, neresinden ne çıkaracağız diye sağını solunu devamlı kesip 
biçmektedirler; tşte bizim endişemiz budur. Nasıl güvenelim ki?.. 
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Bakın, 1984 yılından beri gelip geçen bütün Hükümetler, enflasyonu düşüreceğiz diye gel
diler. Rahmetli Özal, "Enflasyonu yüzde 10'un altına düşüreceğiz" diye geldi; maalesef, Ana
vatan İktidarı enflasyonu yüzde 70'Ierde teslim etti. Bu Hükümet, "500 günde enflasyonu yüzde 
30'a düşüreceğiz" dedi; bırakın 500 günü, 1 000 inci güne geldik, enflasyon yüzde 70'in üze
rinde seyrediyor. DPT'nin yayınladığı raporlara ve uluslararası kuruluşların tahminlerine göre 
de, önümüzdeki yıl enflasyon yüzde 90 mertebesinde, müteakip yıl da yüzde 100'ün üzerinde 
olacaktır. Zaten Sayın Başbakan, basına vermiş olduğu ilanlarda, bunu teyit etmektedir. Ni
ye?.. Çünkü, memleketi yöneten iktidarlar, maalesef Türkiye'yi, bir borç ve faiz batağına sü
rüklemişlerdir. Onun için, bu hükümete de maalesef güvenemiyoruz. Enflasyon ortada... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Ayhan, grup adına yaptığınız konuşma süresi bitti. 
Şimdi, kişisel konuşmanız için 5 dakika daha veriyorum. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Faizler azalacak dendikçe artmıştır, bütçe açıkları azala

cak dendikçe artmıştır. 
1991 yılında işbaşına gelen DYP-SHP Koalisyon Hükümetinin devraldığı bütçe açığı 32 

trilyon liraydı ve kendi programlarına "biz de 32 trilyon lira bütçe açığı vereceğiz" diye yazdı
lar. Biz, muhalefet olarak bu kürsülerden dedik ki, "hayır, siz bunu yapamayacaksınız; bütçe 
açığı 50 trilyon lira olacak." Nitekim, 50 trilyon lira bütçe açığını ortaya koydular. 

1993 yılı bütçesi için 50 trilyon lira bütçe açiğı hedeflediler; bakın, bugün, yıl sonu itiba
riyle, 100 trilyon liranın üzerinde, belki 150 trilyon lira mertebesinde bütçe açığıyla karşılaş
mak üzereyiz. 

1994 yılı içinse, bütçe açığının, yaklaşık 190 trilyon, 200 trilyon mertebesinde olacağı, bu
günden ifade edilmektedir; ki, bunun çok daha yüksek oranlarda gerçekleşmesi beklenmektedir. 

tşte, KİT'lerin durumu, işte dış borçların durumu... Giderek tırmanmaktadır. Onun için, 
Hükümete, bu vergi kanunuyla yapacağı hususları açık seçik burada belirtmediği için, bir gü
ven duymak mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlar, bu vergi paketinde dahi, dar gelirlilerin halini, şartlarını iyileştire
ceğini söyleyen, asgarî ücretten vergiyi kaldıracağını söyleyen ve vergi yükünü, dar gelirliler
den, ücretlilerden, esnaftan, yüksek gelir gruplarına kaydıracağını ifade eden bu Hükümetin 
getirdiği bu vergi kanunu tasarısında da, maalesef bunları görmüyoruz. Bakın, birçok madde
yi geçtik; ama hemen birer cümleyle ifade edeyim; burada, götürü usulde vergilendirilen esna
fın vergileri, safi kazançları yüzde 100 mertebesinde artırılmış bulunmaktadır. 

Yine, işletme defteri tutmakla sorumlu olan ikinci sınıf esnaf ve tüccar, birinci sınıf esnaf 
ve tüccar olmaya zorlanacak şekilde, bu vergi kanunu tasarısının geçtiğimiz maddelerinde bir
takım hükümler getirilmiştir ve bunu da Sayın Maliye Bakanlığı açıkça, "biz bütün mükellef
leri bilanço esasına göre defter tutmaya geçireceğiz hedefimiz budur" diye ifade etmektedir. 
Bu ne olacak?.. Tabiî, bu, işletme esasına göre defter tutan küçük esnafın muhasebeci giderle
rini yükseltecek; ayrıca, hayat standardını yükselteceği için, bu esnafı yüksek vergiye maruz 
bırakacaktır. 

Yine, bu Hükümetin, "âdil bir vergi paketiyle vergi meselelerini düzenli bir hale getirece
ğiz, kolay bir hale getireceğiz, basit bir hale getireceğiz, taşınabilir bir hale getireceğiz" deme
sine rağmen, bunu programlarında açıklamalarına rağmen ve 1992'de, burada, bir vergi affı 
kanunu vesilesiyle, kendi beyanlarında "tedbirler alacağız" diye tekrar etmelerine rağmen, hiçbir 
ciddî adım atılmadığını da görüyoruz. 
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Daha önce de arz ettiğim gibi, 1993 yılının on aylık döneminde tahakkuk eden vergi 338 
trilyon, toplanan vergi 262 trilyon ve toplanmayan vergi de 76 trilyondur. Şimdi bunları topla
ması gerekirken; bunları takip etmeyen, toplamayan bir hükümet, dar gelirlilerin, esnafın, sa
natkârın sırtına yeni vergi yükleri getirmektedir. 

İşte bu sebeple, bu vergilerin burada tarif edilmeyen oranlarının kararnamelerde hakkani
yetle tespit edileceğine dair şüphelerimiz ve endişelerimiz vardır. 

Yine, bu Hükümetin, âdil bir vergi sisteminin temeli olması gereken ve onbeş yıldır, âdeta 
bir veba mikrobu gibi, iş hayatımızı, bütçelerimizi, bütün iktisadî hayatı felce uğratan bu enf
lasyona karşı -yakın bir sürede bunu indiremeyeceğine, göre, aciz kaldıklarını kendileri ifade 
ettiklerine göre- mutlaka, bu vergi paketi içinde bir enflasyon muhasebesi de olması gerekirdi. 
Maalesef, bunun da yapılmadığını görüyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, işte bu vesileyle, birçok kalemde, birçok hizmet dalında ve birçok 
gelir dalında yeni vergi nispetleri getirecek olan bu 94 üncü maddeyi bu haliyle kabul etmemiz 
mümkün değildir. Ben, grubum ve şahsım adına, bunları, burada, size tekraren arz etmekte 
fayda gördüm. 

Hepinizi hürmetle selamlarım. 
BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
İkinci kişisel konuşmayı yapmak üzere, Sayın Emin Kul; buyurun efendim. 
Sayın Kul, süreniz S dakika efendim. 
EMİN KUL (İstanbul) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ben, 403 sıra sayılı tasarının 94 üncü maddesinin de

ğiştirilmesiyle ilgili olarak, sadece, 94 üncü maddenin -eski halinin- birinci bendinin (c) fıkra
sında yer alan, gemi adamlarının vergilendirilmesi konusuna değinmek istiyorum. 

Gemi adamları, belli bir tanımlamayla, bazı çevrelerin tanımlamasıyla, ölülerle yaşayan
lar arasında bir sınıftır. 

Gemi adamları, ülkenin ne bir kaldırımını, ne bir yolunu, ne bir otobanını, ne bir parkını, 
ne bir eğlence yerini; yani kamunun ülke insanlarına tahsis ettiği hemen hemen hiçbir şeyi, 
ömürlerinin yarısı nispetinde kullanamazlar; çünkü onlar, bir teknenin içinde ve giderek tek
nolojinin gelişmesiyle de 30 kişi bir arada, aylarca-deniz üzerinde, sadece birbirlerini görerek, 
ölen babalarının, çocuklarının, eşlerinin cenazelerinde bulunmayarak, doğan çocuklarının do
ğum günlerinde bulunmayarak, en yakınlarının acılı veya sevinçli günlerinde yanında olmaya
rak hayatlarını idame ettiren işçilerdir. 

Aynı zamanda, gemi adamları, sağlıkları yönünden de -içtikleri sudan, yedikleri gıdadan-
en fazla riske, tehlikeye maruz kalan işçilerdir. İçme suları sarnıçlardadır, taze sebze ve taze 
et yeme imkânları yoktur ve dünya denizlerinde, ülke ekonomisine döviz kazandırmak için, 
bilfiil aylarca çalışan insanlardır. 

Çalışma hayatlarının büyük bir kısmı, ömürlerinin yarısını alır ve bu da, hiç karaya çık
madan, deniz üzerinde geçirilen bir ömürdür. 

Daha yakın bir tarihte, Kıbrıs çıkarmasında, donanmamızla birlikte görev alan ve Kıbrıs 
çıkarmasına iştirak eden, Türkiye'de bütün işçiler kendi işlerinin başındayken, ateş hattında 
olan gemi adamlarıdır. 

Yine, çok yakın bir tarihte, Körfez Savaşında, ülkemizin petrolünü taşıyan; akaryakıtını 
taşıyan bu gemi adamlarımızdan -kaptan dahil- birçok kişiyi, bombardımanlar sonucu şehit 
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verdik. Bunları basından izlemişsinizdir ve Körfezin tehlikeli sularında, yılmadan sefer yapan 
Türk gemi adamları -dünyada, uygun bayraklı gemiler buraya çeşitli kaçamaklar ve donanma
larının himayeleri altında çalışırken- buralara, hiçbir himaye altında olmadan gidip gelmiş ve 
ülkeyi akaryakıtsız bırakmamışlardır. 

94 üncü maddenin 1 inci bendinin (c) fıkrasındaki -meri haliyle- gemi adamlarının ulusla
rarası sularda çalışmasıyla ilgili vergilendirme kolaylığı, önümüzdeki tasarıyla kaldırılmış ol
maktadır. 

Toplu iş sözleşmeleriyle sağladıkları ücret zamları, belli oranda ellerinden gidecektir. 
Sendikasız olan gemi adamlarının, hizmet akti yaparken, bu şartlar içinde işverenin ken

dilerine vermeyi taahhüt ettiği ücretler, bunların bir kısmı, ellerinden gidecektir. 
Kaldı ki, filomuz, uluslararası sularda çalışmaya ve açılmaya doğru yeni gelişmeler için

dedir. İşverenlerimiz bu Vergi kolaylığını bir nevi emek sübvansiyonu olarak görmekte ve ona 
göre hareket etmektedirler. Şimdi emek maliyetinde kendilerine yüklenecek artış, filomuzun 
gelişme istidadını da belli ölçüde tökezletecektir. 

Sayın Bakanımız ve tktidar kanadı milletvekili arkadaşlarımız, bugün yaptıkları çalışma
larla, bu konuda bir geçici madde düzenlemesi suretiyle sorunun çözülmesi konusunda söz ver
diler ve bu konuda girişimlerde bulundular. 

Sayın Başbakan \ardımcımız, burada geçen gün yaptığı konuşmada, vergi tasarısının emek
çilere asla yeni bir yük getirmeyeceğini ifade etti. 

Bu ifadelere güvenerek ve bu girişimleri gözlemleyerek, bu konuda, Yüce Meclisin, mad
de üzerinde düzenleme yaparken veya... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Konuşmanızı bitirmek için 1 dakika daha süre veriyorum. 
EMİN KUL (Devamla) — ... bulunacak formülle, bir geçici maddeyle bu meseleyi halle

derken göstereceği hassasiyete güveniyor, gemi adamlarının bu çok özel durumunun göz önü
ne alınacağına inanıyor; Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN •— Teşekkür ederim Sayın Kul. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTtLA (Afyon) — Merak etme kaptan. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, madde üzerinde gruplar ve kişiler adına yapılan konuş

malar tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde önergeler vardır; geliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafında yer • 

alan "ziraî kazançlarını bilanço ve ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler" ifade
sinin, "ziraî kazançlarını defter tutma suretiyle gerçek usulde veya götürü gider usulüne göre 
tespit eden çiftçiler" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Fikri Çobaner 
Adana İsparta 

Etem Kelekçi Mustafa Zeydan 
Afyon Hakkâri 

Ali Uzun 
Zonguldak 
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BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendinin (b) 
alt bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini, arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Etem Kelekçi 
Adana Afyon 

Asım Kaleli Ercan Karakaş 
İçel istanbul 

Halil Başol Mehmet Cebi 
Tekirdağ Samsun 

"b) Dağıtılsın veya dağıtılmasın, 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 4 numaralı bendin
de yazılı menkul sermaye iratlarından (yatırım fonları ve ortaklıkları hariç); 

i) Halka açık anonim şirketlerde, 
ii) Diğerlerinde." 
Gerekçe : Bent hükmü yeniden düzenlenerek, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesi

nin ikinci fıkrasının 4 numaralı bendine göre menkul sermaye iradı sayılan kazançlar üzerin
den yapılan tevkifattn, halka açık şirketler ve diğer şirketler için farklı nispetlerde uygulanabil
mesine imkân sağlanmaktadır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : ' <. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin beşinci fıkrasına (—) işaretiyle başlayan ikinci 
bendinden sonra gelmek üzere, aşağıdaki bendin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Ercan Karakaş 
İstanbul 

Mehmet Cebi 
Samsun 

"6 numaralı bendin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratları kapsamına giren 
devlet tahvili, Hazine bonosu faizleri ve Toplu Konut İdaresi ile Kamu Ortaklığı İdaresince çı
karılan menkul kıymetlerin gelirlerine isabet eden kısım için (bu kısım, bu faiz ve gelirlerin 
toplam kurum hâsılatı içindeki payına göre hesaplanır) 

BAŞKAN — Sayın Kul, sizin de bu maddeyle ilgili bir önergeniz var; burada mı okutalım, 
geçici maddede mi? 

EMİN KÜL (İstanbul) — Lütfen efendim, burada okutalım. v - • 
BAŞKAN — Peki efendim. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 403 sıra sayılı kanun tasarısının 22 nci maddesiyle ilgili olarak, 31.12.1960 

tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin değiştirilmesi konusundaki 

Turgut Tekin 
Adana 

Asım Kaleli 
İçel 

Halil Başol 
Tekirdağ 
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tasarıdaki teklifte yer alan 94 üncü maddeye aşağıda yer verilen metnin 14 üncü bent olarak 
ilavesini arz ve teklif ederiz. 

Eyüp Aşık Engin Güner 
Trabzon İstanbul 

Emin Kul Mahmut Orhon 
| İstanbul Yozgat 

Gazi Barut Mehmet Budak 
Malatya Ankara 

"14. Tam mükellefiyete tabi kişilerin yanında çalışan gemi adamlarına, münhasıran ulus
lararası sularda geçen hizmetleri karşılığı yapılan ücret ödemelerinden yüzde 10 vergi kesilir." 

EMİN KUL (İstanbul) — önergeyi geri alıyoruz. 
BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 22 nci maddesinin İçtüzüğün 85 inci maddesi gere

ğince, öncelikle Anayasaya aykırılığı hususunun görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Temel Gündoğdu 
İstanbul 

K. Ramazan Coşkun 
İstanbul 

Gerekçe : Madde 22. — Maddede yapılan düzenlemeyle, Bakanlar Kurulu tevkifat nispet
lerini, kara, deniz ve hava ulaştırması işleriyle iştigal eden dar mükellefler için sıfıra kadar in
dirmeye yetkili kılınmıştır. Devletin kendi vatandaşlarına tanımadığı bir hakkı yabancılara ta
nıması, Anayasanın 73 üncü maddesinde ifade edilen, "vergi yükünün adaletli ve dengeli da
ğılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır" hükmüne aykırıdır. 

BAŞKAN — Şimdi önergeleri aykırılık derecesine göre okutup, işleme koyacağım. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, okunmayan bir önergemiz var... 
BAŞKAN — Hayır, artık geçti; tamam efendim; işleme koymuyorum. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, yeni bir önerge vermiyoruz, daha evvel veril

mişti. Okunan önergelerde eksiklik var. 22 nci maddeyle ilgili önergelerden bir kısmı okunmadı... 
BAŞKAN — Anayasaya aykırılık önergesinden başlıyoruz. 
Buyurun, okuyun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 22 nci maddesinin İçtüzüğün 85 inci maddesi gere

ğince, öncelikle Anayasaya aykırılığı hususunun görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Yücel Seçkiner 
(Ankara) 

ve arkadaşları 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ka

tılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önergeye katılmıyor. 
Sayın Aşık da konuşmayacağını işaret ediyor, herhalde söz istemiyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önere reddedilmiştir. 
İkinci önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendinin (b) 

alt bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

(Adana) 
ve arkadaştan 

"b) Dağıtılsın veya dağıtılmasın, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının 4 numaralı bendin
de yazılı menkul sermaye iratlarından (yatırım fonları ve ortaklıkları hariç); 

i) Halka açık anonim şirketlerde, 
ii) Diğerlerinde." 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ka

tılamıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)— Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılmıyor, Hükümet katılıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

miştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafında yer 

alan, "ziraî kazançlarını bilanço ve ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler" ifa
desinin, "ziraî kazançlarını defter tutmak suretiyle gerçek usulde veya götürü gider usulüne 
göre tespit eden çiftçiler" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ka

tılamıyoruz efendim. 
BAŞKAN •— Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komisyon katılmıyor. 
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önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin beşinci fıkrasına (—) işaretiyle başlayan ikinci 

bendinden sonra gelmek üzere, aşağıdaki bendin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

(Adana) 
ve arkadaşları 

"6 numaralı bendin (b) alt bendinde yer alan, menkul sermaye iratları kapsamına giren 
Devlet tahvili, Hazine bonosu faizleri ve Toplu Konut İdaresiyle Kamu Ortaklığı İdaresince 
çıkarılan menkul kıymetlerin gelirlerine isabet eden kısım için (bu kısım, bu faiz ve gelirlerin 
toplam kurum hâsılatı içindeki payına göre hesaplanır) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ka

tılamıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeye Hükümet katılıyor, Komisyon katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

miştir. | 
Bir önerge daha var efendim, unutmuşlar arada... 
Okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 403 sıra sayılı kanun tasarısının 22 nci maddesiyle değiştirilen 193 sa

yılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasına, 13 numaralı bentten sonra 
gelmek üzere, aşağıdaki 14 numaralı bendin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Asım Kaleli 
îçel 

Halil Başol 
Tekirdağ 

"14. 75 inci maddenin ikinci fıkrasının 14 numaralı bendinde yer alan menkul sermaye 
iratlarından (Bankalar dışında kalan tam mükellef kurumlara ödenenler dahil)", 

Gerekçe : 
Repo gelirleri, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesine eklenen bir bent hükmüyle, 

menkul sermaye iradı kapsamına alınmıştır. Verilen bu önergeyle, söz konusu repo gelirleri üze
rinden tevkifat yapılması sağlanmaktadır. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ka

tılamıyoruz efendim. 

Etem Kelekçı 
Afyon 

Ercan Karakaş 
İstanbul 

Mehmet Cebi 
Samsun 
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BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTÎLA (Afyon) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon katılmıyor, Hükümet katılıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

miştir. ' 
Sayın arkadaşlar, 22 nci madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Oylama usulüyle ilgili iki önerge var; önergeleri okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 22 nci maddesinin oylanması esnasında, İçtüzüğün 

84 üncü maddesi gereğince, her fıkranın ve meselenin (bendin) ayrı ayrı oylanmak suretiyle 
yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Eyüp Aşık ' Mahmut Orhon 
Trabzon Yozgat 

Güneş Taner Emin Kul 
İstanbul İstanbul 

Salih Ergün Yaşar Eryılmaz 
İstanbul Ağrı 

Selçuk Maruflu Halit Dumankaya 
İstanbul İstanbul 

Gürhan Çelebican İsmail Coşar 
İstanbul Çankırı 

Abdulillah Fırat Abdüllatif Şener 
Erzurum Sivas 

Şinasi Yavuz Cevat Ayhan 
Erzurum Sakarya 

Süleyman Hatinoğlu Şerif Bedirhanoğlu 
Artvin Van . 

BAŞKAN — İçtüzüğün 84 üncü maddesine göre, bir madde, birden çok mesele ve fıkra 
ihtiva etmesi halinde, bu fıkraların ayrı ayrı oya konulması onbeş üye tarafından yazılı olarak 
teklif edilmişse, bu Genel Kurulun oyuna sunulur. 

Bu önergedeki her fıkranın ayrı ayrı oya sunulması hususunu oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Her fıkranın ayrı ayrı oylanması kabul edilmemiştir. 

Maddeyle ilgili açık oylama talebi vardır, onu okutup, imza sahibi sayın milletvekillerinin 
burada olup olmadığını arayacağım. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Onu geri alıyoruz. 
BAŞKAN —•' Peki. 
Sayın Aşık geri almışlardır. 
Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
22 nci maddeyi, kabul edilen önergeler doğrultusunda oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... 22 madde, kabul edilen değişiklik önergeleri istikametinde kabul edil
miştir. 

Müteakip maddeyi okutuyorum : 
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MADDE 23.'— 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü madde
sinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Gelir Vergisine tabi gelirler; 
75 000 000 liraya kadar % 25 

150 000 000 liranın 75 000 000 lirası için 18 750 000 lira, fazlası % 30 
300 000 000 liranın 150 000 000 lirası için, 41 250 000 lira, fazlası «% 35 
600 000 000 liranın 300 000 000 lirası için, 93 750 000 lira, fazlası % 40 

1 200 000 000 liranın 600 000 000 lirası için, 213 750 000 lira, fazlası % 45 
2 400 000 000 liranın 1 200 000 000 lirası için, 483 750 000 lira, fazlası % 50 
2 400 000 000 liradan fazlasının 2 400 000 000 lirası için 1 083 750 000 lira, fazlası % 55 
nispetinde vergilendirilir." 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
SELÇUK MARUFLU (istanbul) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Grup adına, değil mi efendim? 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Evet. 
BAŞKAN — Süreniz 10 dakikadır Sayın Maruflu. 
Buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; görüşülmekte olan 403 sıra sayılı Vergi Yasa Tasarısının 23 üncü maddesi üzerinde 
Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Sözlerimin başında hepinize saygılar 
sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, şu ana kadar görüştüğümüz maddeler içinde, çeşitli yönleriyle, yasa 
tasarısı ele alındı, bazı düzenlemeler getirildi, yeni vergiler getirildi. 

Değerli milletvekilleri, bakın, elimde, şu ana kadar gelmiş olan mektuplar var. Bu mek
tupları gönderen vatandaşlar; Kırklareli'nden yazan Bünyamin Sarıoğlu, İlhan Başarır... 

TİMURÇİN SAVAŞ (Adana) — Onlar yılbaşı tebriği. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Size vereceğim... 
Yurdumuzun çeşitli yerlerinden gelen mektuplar. Bu mektuplardan bir tanesini okuyayım: 
"Vergi yasalarında değişiklik öngören yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve 

Bütçe Komisyonundan, Doğru Yol Partili ve Sosyaldemokrat Halkçı Partili oylarla acil olarak 
Meclis gündemine alınmıştır. Görüşülmeye başlanan tasarıyla ilgili değişiklikler, endişe gideri
ci nitelikte olmadığı gibi, vergi kaçıranları, âdeta yasayla himaye edilir şekle sokmuştur. Vergi 
kaçırılmasına karşın altı ayla üç yıl arasında hapis cezası öngören ve bu cezanın paraya çevril
meyeceğim hüküm altına alan maddeden 'paraya çevrilemez' ifadesi çıkarılarak, kaçakçıya, 
sadece para cezası getirilmiştir. 

Diğer taraftan, vergi kaçakçılarının kamuoyuna teşhiri ile ilgili'olarak 'yılda en çok iki 
defa açıklanır' hükmü de değiştirilerek yılda bir defa açıklanabilir şekline dönüştürülmüştür. 
Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması ve gerçek bir vergi reformunun hayata 
geçirilmesi yolundaki istekler, maalesef, ilgili komisyonda dikkate alınamamıştır. 

öngörülen bu uygulamaya kesinlikle karşıyız. Bu yasayla, çok kazanandan çok, az kaza
nandan az vergi alınması ve gerçek bir vergi reformunun hayata geçirilmesi yolunda tarihî bir 
sorumlulukla karşı karşıya olduğunuzu unutmayınız." 

Şimdi, değerli arkadaşlar, tahmin ediyorum ki, bugüne kadar gelen bu yazılar artacaktır. 

— 143 — 



T.B.M.M. B : 55 25.12.1993 0 : 5 

Gerçekten biz şu ana kadar yaptığımız düzenlemelerde, yaptığımız görüşmelerde, dar ge
lirli, fakir fukara halkın lehine hiçbir şekilde düzenleme yapmadık. İşte şimdi zamanı geldi, 
şimdi elimize fırsat geçti. 

Bakın, bu 23 üncü madde, Gelir Vergisi Kanunuyla ilgili basamakları tespit eden, basa
makları yeniden düzenleyen bir madde. 

Değerli milletvekilleri, özellikle Doğru Yol Partisine mensup arkadaşlarımıza söylüyorum: 
Siz, seçimlerden önce -özellikle Doğru Yol Partisi- asgarî ücretin vergi dışı bırakılacağını açık 
seçik beyan ettiniz, vaat ettiniz. Şimdi zamanı geldi... 

Bakın, burada, 75 milyon liraya kadar olan birinci basamakta, yüzde 25 vergi alınıyor. 
Değerli arkadaşlar, bu yüzde 25 oranı, dünyanın birçok ülkesinde ve OECD ülkelerinde 

yok. Şimdi müsaade ederseniz, ben size, bu OECD ülkelerinin en düşük dilimine rastlayan ver
gi nispetlerini arz edeceğim. Kanada'da yüzde 17, Danimarka'da yüzde 23, Finlandiya'da yüz
de 6, Fransa'da yüzde 5, Almanya'da yüzde 12, Yunanistan'da yüzde 10, İtalya'da yüzde 10, 
Japonya'da yüzde 10, Lüksemburg'da yüzde 10, Hollanda'da yüzde 14, Yeni Zelanda'da yüzde 
19,5, Norveç'te yüzde 10, Portekiz'de yüzde 2, İspanya'da yüzde 10, İsveç'te yüzde 5, İngilte
re'de yüzde 15 ve Amerika'da yüzde 15. Türkiye'de ise, şimdi bu yasayla, bu düşük oranlara 
karşı, yüzde 25 getiriliyor. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Onların hepsini arkamıza mı almışız, bizim arka
mızda mı kalmışlar?! 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Hepsi arkamızda. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Onları geçtik yani!.. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Evet... 
Şimdi değerli arkadaşlar, hakikaten, biz, bu ülkelerden, fert başına düşen millî gelir itiba

riyle daha düşük seviyede olduğumuza göre, bizim dar gelirlilere uygulanacak vergi oranının 
düşürülmesi gerekmektedir. 

Aslında, özellikle Koalisyon Hükümetinin, hem Sosyaldemokrat Halkçı Parti hem de Doğru 
Yol Partisi üyelerinin şöyle bir uygulama yapması lazım kanaatimce -hem de vaatlerinizi tutma 
açısından- Asgarî ücret, yani takriben 29 milyon liraya kadar olan gelirler vergi dışı kalmalı, 
sıfır olmalı; bunun üzerinde, sizin tespit ettiğiniz 75 milyona kadar olan gelirlerden alınacak 
vergilerin de yüzde 10 olması, hakikaten, dar gelirli zümrelere bir gelir enjeksiyonu, gelir dağı
lımını düzeltici bir etken yaratacaktır. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Geçen dönem milletvekili olsaydınız, bunları dü
zeltirdiniz!.. 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Evet... Biz vaat etmedik, siz vaat ettiğiniz için, ben, 
sizin işlerinizi kolaylaştırmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, toplam vergi gelirleri içinde Gelir Vergisinin oranını özetlersem, Avus-
turalya'da yüzde 44, Belçika'da yüzde 30, Danimarka'da yüzde 38, Finlandiya'da yüzde 46, 
Yunanistan'da yüzde 13, İtalya'da yüzde 26, Yeni Zelanda'da yüzde 45, İsviçre'de yüzde 33, 
Isveç'de yüzde 39, Türkiye'de ise yüzde 23. 

Aslında, ağırlıksız ortalama olarak aldığımız zaman toplam OECD ülkelerinde yüzde 29,4, 
Avrupa'daki OECD ülkelerinde yüzde 27 ve Avrupa Topluluğu ülkelerinde yüzde 25; demin 
de ifade ettiğim gibi, Türkiye'de yüzde 23. 
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Yalnız, şurasını unutmamak lazım ki, Gelir Vergisinin yüzde 55'ine yakın bir bölümünü 
ücretliler vermektedir. Buna karşılık, Kurumlar Vergisi fevkalade düşüktür. Esasen, 1992 yılın
da 26 trilyon olarak tahakkuk eden Kurumlar Vergisinin, ancak 14 trilyonu toplanabilmiştir. 

Değerli arkadaşlar, o bakımdan, bu Gelir Vergisiyle ilgili düzenlemenin yapılmasını arzu 
ediyoruz ve bunu öneriyoruz. 

Bu 23 üncü maddeyle ilgili olarak, bir sonraki sayfada tehlikeli bir madde daha var ve 
bu 26 ncı maddenin 4 üncü bendinde şu ifade var; "Bu Kanunun 103 üncü maddesinde yer 
alan vergi tarifesinin, her bir takvim yılında uygulanacak gelir dilimleri, önceki yılda uygula
nan gelir dilimi tutarlarına bu yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeni
den değerleme oranında artış yapılmak suretiyle tespit edilir. Bu gelir dilimlerine karşılık gelen 
vergi oranlarını, her bir dilim için ayn ayrı veya topluca 10 puana kadar artırmaya ve indirme
ye Bakanlar Kurulu yetkilidir." 

Değerli arkadaşlarım, burada bu tespit edilen yüzde 25, 30 35,40,45, 50 ve 55*lik dilimle
rin 10 puana kadar artırılmasına ilişkin tehlikeli bir madde daha vardır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Cümlenizi bitirmek için 1 dakikalık süre daha veriyorum. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Yani, Bakanlar Kurulu bunu indirebilir de, onu da ifade edeyim. Bunu indirdiği takdirde, 

fazla söylenecek şey yok; ama, artırmasını, tehlike olarak görüyoruz ve bunu hiçbir zaman te
menni etmiyoruz. 

Sayın Başkanın ikazını da dikkat nazara alarak sözlerimi tamamlıyorum ve hepinize say
gılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Abdüllatif Şener; buyurun. 
Süreniz 10 dakikadır Sayın Şener. 
RP GRUBU ADINA ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin değerli üyeleri; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesi, görüş
mekte olduğumuz 403 sıra sayılı kanun tasarısının 23 üncü maddesiyle değiştirilmektedir. 

103 üncü madde, vergi tarifesiyle ilgilidir. Vergi tarifeleri, bir vergiyle ilgili ana konulardan 
biridir. Nasıl, matrahın tespiti, herhangi bir vergiden ana unsursa, verginin aslî konularından 
biriyse, aynı şekilde, o matraha uygulanacak vergi tarifesi de, aslî, ana konulardan biridir. Çünkü, 
alınacak (tahsil edilecek) vergi miktarını belirleyen temel unsurlardan biri, tarifedir, vergi oranıdır. 

Bu Vergi Tasarısıyla ilgili görüşmelerde, vergi adaletinden çok söz edildi ve Türkiye'de vergi 
adaletsizliğinin mevcut olduğu söylendi. Vergi adaletinin olmadığı, vergi sisteminin az kaza
nanlara yöneldiği bir ortamda; çok kazananlardan çok vergi almak, az kazananlardan az vergi 
almak, daha doğrusu vergi adaletini sağlamak, temel konularımızdan biridir. Nitekim, bugün 
Türk vergi sistemine yöneltilen eleştirilerin ve Türk vergi sisteminden beklenenlerin ana konu
su, nasıl, bütçe açıklarını kapatmayı sağlayabilecek bir sağlam finansman kaynağı bulmak ise, 
aynı şekilde vergi sistemiyle ilgili olarak ikinci temel konumuz, vergi adaletinin sağlanmasıdır. 

Vergi adaleti nasıl sağlanır? Vergi adaletinin sağlanmasında, çeşitli ülkelede kullanılan farklı . 
yöntemler vardır, farklı araçlar, farklı teknikler vardır. Vergi adaletinin sağlanmasında kullanı
lan araçlardan, tekniklerden birincisi, "ayırma kuramı" dediğimiz bir kuramdır; yani, gelirin 
türlerine göre, vergilemede farklılaştırmayı sağlayabilmektir, sermaye gelirleri ile emek gelir-
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lerinin farklı oranlarda vergilendirilebilmesidir. Çünkü, sermaye, belli bir fizikî varlığa bağlı 
değildir. Bu fizikî varlığa bağlı olmayışı sebebiyle, belli bir birikim, sahibi olduğu kişilere, doğ
rudan gelir temin eder. Halbuki, emeğin, gelir elde edebilmesi için, sürekli kendisini yenileme
si, sürekli çalışması, sürekli işlemesi lazımdır. Bu bakımdan, vergi adaletinin sağlanmasındaki 
temel tekniklerden birisi, emek ve sermaye gelirlerinin ayrılarak, emek gelirlerinin vergi yükü
nün hafifletilmesidir. 

Tüm gelirler, emek veya sermaye geliri diye ayırım yapmaksızın bütün gelirlere, aynı tari
fenin uygulanması, bu ayırımı ortaya çıkarmaz; dolayısıyla, vergi adaletini sağlamaz. Bu ba
kımdan, ayırma kuramının bir gereği olarak, vergi adaletini sağlamanın gerekliliği olarak, üc
ret gelirlerine bazı ayrıcalıkların sağlanması lazımdır. Bunun başında da, asgarî ücretin vergi 
dışı bırakılması gelir. Çünkü, asgarî ücret dediğimiz olay, bir kişinin, ailesiyle birlikte varlığını 
devam ettirebilmesi için, ihtiyacı olan asgarî gelir düzeyini ifade eder. Dolayısıyla, bir ailenin 
varlığını devam ettirebilmesi için, ihtiyaç duyduğu asgarî gelir düzeyini vergilendiriyorsanız; 
yiyeceği ekmeğe el koyuyorsunuz demektir, giyeceğine el koyuyorsunuz demektir, asgarî barın
ma şartlarına el koyuyorsunuz ve hayat standardını asgarî yaşama seviyesinin altına çekiyorsu
nuz demektir. Bunu yaparken de, devlet imkânlarıyla, devletin elindeki egemenlik hakkıyla 
bunu tehdit ediyorsunuz demektir. Bu bakımdan, vergi adaletinin birinci prensibi, asgarî yaşa
ma şartlarının vergi dışında kalabilmesidir. Ancak, bu sağlanmamıştır. Bunu sağlamayla ilgili 
de bir düzenleme yoktur. 

Vergi adaletinin sağlanmasında kullanılan ikinci temel ilke, teknik, artan orantılıktır. Ar
tan orantılık, Türk gelir vergisine öteden beri girmiş, yer almış bir müessesedir. Hatta, Cum
huriyet dönemi değil, Cumhuriyet öncesi dönemlerde bile, gelire yönelik tahsil edilen vergiler
de, artan orantılığa doğru bir geçişi görüyoruz. Dolayısıyla, artan orantılık, aslında bu tasarıy
la ortaya çıkan bir olay değildir; bundan önceki mevcut uygulamayla da ilk defa ortaya çıkmış 
değildir; geçmişi çok eskilere dayanan bir uygulamadır. 

Fakat, burada, 23 üncü maddeyle yeniden tanzim edilen artan orantılıkta, maalesef, vergi 
adaletini sağlamaya yönelik bir yapı oluşturulamamıştır, meydana getirilememiştir. Daha önce 
32 milyon lira olan birinci dilim, 75 milyon liraya çıkarılmak suretiyle yetinilmiştir. 70 milyon 
liraya çıkarmakla, düşük gelir gruplarına büyük bir avantaj sağlandığı değil, bir avantaj sağ
landığı bile söylenemez. Çünkü, Türkiye'de, vergilendirilen gelirin önemli bir kesimi zaten bi
rinci ve ikinci dilimlere girmektedir, özellikle, bu vergi tarifesinde gördüğümüz, yüzde 55'in 
üzerinde bir oranla vergilendirilecek gelir dilimine giren kişi sayısı çok azdır. Bu, bu dilime 
girecek gelirlerin elde edilemeyişinden dolayı değildir. Sistemimiz beyan esasına dayanır ve za
ten Türkiye'de mükellefler, bu üst dilimlere girecek şekilde beyanname vermezler. Sistemde ka
çaklar vardır, delikler vardır. Aslında, bu 5 kara deliğe bunları da ilave etmek lazım. Sistemin 
başka açıkları vardır; bu açıkların başında geleni de, vergi sisteminden kaynaklanan açıklardır. 
Üst gelir grupları, yüzde 45, yüzde 50, yüzde 55 oranında vergiye tabi tutulması gereken ke
simler, zaten, kendi iradeleriyle beyannamelerini verirken, bu dilimlere girmemeye özen göste
rirler ve bu dilimlerden vergilendirilmezler. Bu konuda, muhakkak Maliye Bakanlığının araş
tırma yapmış olması lazım. Bunun, yıllar süren uygulamaları vardır. Kaç mükellef bu son di
limlere göre vergilendiriliyor? Bunu burada rakamlarıyla izah etmeleri lazım. 

Biz baştan beri ne diyoruz?.. Bu tasarı, ne getiriyor, ne götürüyor? Bu konuda Meclis bil
gilendirilsin, kamuoyu bilgilendirilsin ve burada oy veren arkadaşlarımız da neye oy verdik-
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lerini bilsinler. Şu ana kadarki uygulamada, üst dilimlerden vergilendirilen mükellef sayısı kaç 
adettir; yüzde 50 üzerinden vergilendirilen mükellef var mıdır; beyanıyla, bu düzeyde gelir bil
diren mükellef adedi kaçtır; 10 mudur, 100 müdür, bin midir? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Şener, son cümlenizi söyler misiniz lütfen... 
ABDULLATİF ŞENER (Devamla) — Aslında bu madde görüşülürken, bunun ne anla

ma geldiğini anlayabilmemiz için, burada bizim bilgilendirilmemiz lazımdır. Eğer, bilgilendi-
rilmiyorsak; kamuoyundan nasıl kaçırılıyorsa, Meclisten de aynı hızla kaçırılıyor anlamı taşır. 

Vergi adaletinin sağlanmasında üçüncü bir teknik olarak da, muafiyetler ve istisnalar kul
lanılır. Fakat, burada, bu paketin içerisinde, muafiyetleri de tamamen ortadan kaldırmaya yö
nelik düzenlemeler olduğunu belirttik. Aslında, muafiyet sınırları altında kalanlar, yaşayabil
mek için dahi gelir sahibi olmayan kesimlerdir. Bunların da -devletin egemenlik hakkından 
yararlanılarak- vergilendirilmesinin uygun olmadığı, en azından vergi adaleti açısından uygun 
olmadığı bir gerçektir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Lütfen son cümlenizi söyler misiniz... 
ABDULLATİF ŞENER (Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkan 
Dolayısıyla, vergi adaletini sağlamaya yönelik, ne ayırma kuramıyla ne artan oranlılığın 

ortaya çıkardığı yapıyla ne de muafiyet ve istisnalarla bu paketin içerisinde ciddiye alınabile
cek hiçbir noktayı görmediğimiz belirtir, saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 
Şahsı adına, Sayın Cevat Ayhan; buyurun efendim. 
Sayın Ayhan, süreniz 5 dakika. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 403 sıra sayılı Vergi 

Kanunu Tasarısının 23 üncü maddesi hakkında şahsım adına söz almış bulunmaktayım. 
Bu madde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesini tadil etmekte ve bura

daki gelir vergisine tabi gelirlerin basamaklarını yeniden belirlemektedir. 
Muhterem arkadaşlar, hep "alt gelir gruplarının yükünü azaltacağız" dendiği halde, ma

alesef, burada bir değişikliğin olmadığını görüyoruz. Daha önceki metinde de, yani halen merî 
olan mevzuatta da, asgarî vergi nispeti yüzde 25'tir, 32 milyon liraya kadardır; şimdi bu, "75 
milyon liraya kadar yüzde 25" olarak tarif edilmektedir. 32 milyon lira, ayda kaç liradır? Ayda 
2 milyon 666 bin liradır. Bu, vergi matrahı olarak, sigorta ücreti kesilmiş olan bir ücrettir ve 
bunu 0.86'ya böldüğünüz zaman, 3 milyon 100 bin lira yapar. Yani size 32 milyon lirayla daha 
önce, 3 milyon yüz bin liralık aylık bir geliri, kazancı, yüzde 25 vergiye tabi tutuyordunuz, şim
di ise 75 milyon liraya çıkarıyorsunuz; yani, takriben ayda 6 milyon liralık bir kazancı yüzde 
25 vergiye tabi tutuyorsunuz. 

Şimdi düşünelim : Gelir Vergisi piramidine baktığımız zaman, büyük kitlenin 3 milyon 
lira civarında ücret aldığını görürüz. Sanayiye, iş hayatına, özel işyerlerine baktığınız zaman, 
büyük kütlenin, hatta derece itibariyle küçük memurlar da dahil, bütün işçi kesiminin, işçi 
topluluğunun geliri bu seviyededir, yani 3 milyon civarındadır. Yani demek ki, biz, düşük gelir 
gruplarına burada bir şey sağlamış değiliz. 
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Ben, bu maddeyle ilgili olarak bir önerge verdim, sıra gelir veya gelmez, bilmiyorum; ama, 
bu önergemin mahiyeti şudur : Bu 23 üncü maddeyle tadil edilen Gelir Vergisi Kanununun 
103 üncü maddesinin birinci fıkrasının devamına bir cümle olarak, "yıllık 36 milyon gelir için 
vergi oranı sıfırdır. Bu oran -bu maktu miktar, 36 milyon lira- her yıl, yeniden değerlendirme 
katsayısı oranında artırılır" dedim. Niye dedim? Bugünkü şartlarda 3 milyon lira, bir ailenin 
ancak ucu ucuna çok dar şartlarda geçimine imkân verecek diyemiyorum, ama kefaf-i nefs 
edebileceği bir gelir mertebesidir. Aslında, bu gelirdeki bir insan, zekât ve sadaka dahi alabilir, 
şartlara baktığınız zaman. Nitekim, bu düşük gelirdeki zümreler, kayınpederlerinden, babala
rından, aile çevrelerinden devamlı destek almakta ve ancak bu şekilde ayakta durmaya çalış
maktadır. Bugünkü şartlarda bunlar, çocuklarını okula yollayacaklar, giydirecekler, doyura
caklar, hastalık hallerinde vesair birtakım masraflarını karşılayacaklar. Tabiî, bütün bunları 
tasavvur etmek çok zordur ve bunların hayat şartlarını anlamak için, bu insanlarla çok sık 
temas etmekte fayda vardır. 

Muhterem arkadaşlar, bu düzeltmenin burada yapılması lazımdır. Bu, bir sosyal adalet 
anlayışının, bir hak anlayışının gereğidir; buna inanıyoruz. Bu yapılırsa, vergi sistemimiz çok 
daha sağlıklı bir tabana oturur ve diğer unsurlarıyla beraber, çalışanın da, üretenin de ve vergi
yi toplayanın da çalışabileceği çok daha işlek bir mekanizma ve daha kolay bir münasebet ze
mini altına alınmış olur... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Efendim, son cümlenizi söyler misiniz... 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Bu yapılırsa, birçok kimse de vergisini gönüllü olarak öder 

ve daha kolay takip edilir. Hatta bu, bilanço esasına göre defter tutmaya geçişi de teşvik eder; 
zira, bu söylediğim, sadece ücretliler için değil, aynı zamanda Gelir Vergisi mükellefleri içindir. 

Arz eder, teşekkür ederim. 
BAŞKAN -— Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Kişisel söz sırası Sayın Nami Çağan'da. 
Buyurun Sayın Çağan. 
NAMÎ ÇAĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; önümüzdeki tarife, ger

çekten, eleştirildiği gibi, adalete çok uygun bir tarife değil ama, bu tarifeye nereden geldik, 
onu çok kısaca belirtmeye çalışayım. 

1980 öncesi tarife, görünüşte son derece adaletli bir tarife idi; en düşük oran 10, en yüksek 
oran ise 68 idi; ancak, o tarife, on yılı aşkın bir süre hiç değişiklik görmediği için, 1980 yılına 
gelindiğinde, aşınmış bir tarife idi; en yüksek matrah miktarı 1 milyon lira idi. Dolayısıyla, 
1 milyon liranın üzerindeki yıllık gelirleri yüzde 68 veya 60'la vergilendiren -ortalamaya doğru 
bir iniş vardı- görünüşte çok adaletli bir tarifeydi; işleyişi ise son derece adaletsiz bir hale gel
mişti. 1980'den sonra tam ters bir şey yapıldı -zaten 1980 sonrasında gelir dağılımını bozmak 
amaçlandığı için- en düşük oran 40'tan başlatıldı. Burada 25'ten başlıyor. Yani, bu noktaya, 
yüzde 40'ı azalta azalta geldik. Aşamalı olarak 40, önce 35 oldu, 30 oldu... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — 40 nereden çıktı Sayın Çağan? 
NAMİ ÇAĞAN (Devamla) — Doğru söylüyorum; açın kanunları bakın. 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Biz 40'la aldık; biz indirdik. 
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NAMI ÇAĞAN (Devamla) — Tabiî, 40'la başlattınız gibi görüyorum; çünkü, 1980 sonra
sı dönemi bir bütün olarak görüyorum; yani, aradaki ince farklılıkları göz önüne almadım. 
Kısacası, 40'tan aşamalı olarak indi. Şu anda yapılan vergi yasası değişikliklerinde ana amaç, 
mevcut toplam vergi yükünü adaletli dağıtmaktan çok, bunu artırarak kamu harcamalarına 
kaynak bulmak olduğu için, burada sadece, yine artırma amacına uygun olarak, 50 rakamı 
55 yapıldı, bir miktar daha artırsın diye. Yani, zaten bu tasanlar paketine "reform" dediğimiz 
zaman bile, ben hep "onun birinci aşaması" deyimini kullanmaya çalıştım; çünkü, bunun ta
mamlanması için mutlaka başka aşamaları olması gerekiyor. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Böyle reform olur mu canım?! 

NAMİ ÇAĞAN (Devamla) — Tabiî, zaten "reform" deyimi, çok ihtiyatlı kullanılması 
gereken bir deyimdir. O nedenle, bugün için şu tarife, temel aldığımız hedefe, ihtiyaca uygun 
bir tarifedir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Çağan. 

Sayın milletvekilleri, madde üzerinde gruplar ve kişiler adına yapılan konuşmalar tamam
lanmıştır. 

Maddeyle ilgili önergeler vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "75 milyon 

liraya kadar" ifadesinin, "85 milyon liraya kadar" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Fikri Çobaner Mustafa Zeydan 
Adana İsparta Hakkâri 

Ali Uzun Etem Kelekçi 
Zonguldak Afyon 

BAŞKAN — öteki önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "75 milyon 

liraya kadar" ifadesinin "80 milyon liraya kadar" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Fikri Çobaner Etem Kelekçi 
Adana İsparta Afyon 

Mustafa Zeydan Ali Uzun 
Hakkâri Zonguldak 

BAŞKAN — öteki önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "75 milyon 

liraya kadar" ifadesinin "90 milyon liraya kadar" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Fikri Çobaner Etem Kelekçi 
Adana İsparta Afyon 

Mustafa Zeydan Ali Uzun 
Hakkâri Zonguldak 
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BAŞKAN — öteki önergeyi okutuyorum : ' 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "75 milyon 
liraya kadar" ifadesinin "95 milyon liraya kadar" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Fikri Çobaner Etem Kelekçi 
Adana İsparta Afyon 

Mustafa Zeydan Ali Uzun 
Hakkâri Zonguldak 

BAŞKAN — öteki önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 23 üncü maddesinin, İçtüzüğün 85 inci maddesi ge
reğince, öncelikle Anayasaya aykırılığı hususunun görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımla. 
Eyüp Aşık Yücel Seçkiner Eleattin Elmas 

Trabzon Ankara istanbul 
Mehmet Keçeciler Temel Gündoğdu Kadir Ramazan Coşkun 

Konya İstanbul İstanbul 
Nabi Poyraz 

Ordu 
Gerekçe : Sosyal hukuk devletinde iktidar, başka bir ifadeyle, parlamento çoğunluğu, eko

nomideki yanlış politikalarının sonuçlarını, hukuku ve Anayasayı hiçe sayarak düzeltmeye kal
kışmamalıdır. Vergi toplamadaki yetersizliğinin ve aczin faturasını, sözde vergi yoluyla halka ödet
meye kalkışmak, Anayasanın 2 nci maddesindeki sosyal hukuk devleti ilkesiyle bağdaştırılamaz. 

Devlet vergiyi koyarken, kaldırırken ve değiştirirken, Anayasada ifade edilen sosyal hu
kuk devleti unsurlarını gözetmek zorundadır. Bu itibarla tasarının bütününde görülen sosyal 
hukuk devleti ilkesine aykırılık hususu bu madde için de geçerlidir. 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık sırasına göre tekrar okutup işleme koyacağım : 
Bu en son okunan önerge, Anayasaya aykırılık önergesidir. 
Komisyon bu önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Önerge sahibi söz istiyor. 
Buyurun efendim. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, son derece verim- -

li bir çalışmayla, tasarının 23 üncü maddesine geldik ve hepinizin de şahit olduğu gibi, muha
lefet olarak, bugün hemen hemen hiç engelleme yoluna gitmedik. (DYP ve SHP sıralarından 
"Bravo"sesleri, alkışlar) 
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Ama, bir hususu belirtmem lazım sayın milletvekilleri: Burada bizim katılmadığımız bir
takım maddeler var. Arkadaşlara teşekkür ediyorum, bazıları ortak önerge verilerek düzeltil
di, Turgut Tekin'in o meşhur önergelerine rağmen; işte, geri çekildi, ayarlandı falan... Ama, 
bazılarına katılmadığımızı da, en azından tutanaklara geçirmemiz lazım; niçin katılmadığımı
zı, hangi yanlışın olduğunu, tutanaklara geçirmemiz lazım. 

Şimdi, bakınız, bu madde üzerinde arkadaşlar konuşurken, genellikle, burada değişiklik 
yapılmadığını söylediler; bizim arkadaşımız da öyle söyledi, Refah Partili arkadaşımız da... 
Hayır, burada değişiklik yapılmış, menfî değişiklik yapılmış. Bakınız, şimdi, en düşük vergi 
oranı yüzde 25; ama, bu yüzde 25 varken, yani bugüne kadar uygulanırken -ki, asgarî ücret 
de buna tabidir- bu yüzde 25'in içerisinde yüzde 6 oranında bir vergi iadesi vardı, onu kaldırdı
nız bir iki madde evvelinde... 

NÎHAT MATKAP (Hatay) — 600 binin üzerine çıkardık. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Yüzde 7... 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Onu kaldırdınız. 
Şimdi bakınız, asgarî ücretlinin yıllık toplam ücreti 29 milyon; bunun 5 milyonu muaf 

diyelim; sigortası vesairesi, 20 milyonun üzerinden yüzde 25 vergi alıyorsunuz. Biraz evvel açık
ladım; 225 milyon liralık gayrimenkul ve menkul iratlarından yüzde 10 vergi alıyorsunuz. Bu
nun adalet neresinde? 

Şimdi gelelim buraya : Bugüne kadarki uygulamada asgarî ücretliden yüzde 25 vergi alı
yordunuz, yüzde 7'lik vergi iadesini kaldırdınız; yerine ne koydunuz? "Efendim, biz, dilimi, 
32 milyondan 75 milyona çıkardık." Ö, zaten enflasyonun artışı 

NECMİ HOŞVER (Bolu) — Sayın Aşık, kaldırmadık... 
• BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin arkadaşlar. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Lütfen buna sabredin. 
Bakınız, sayın milletvekilleri, seçim dönemi yaklaşıyor, bunların meydanlarda, kahveler

de açıklanmasında zorluk çekeceksiniz. Size, asgarî ücretli bir adam diyecek ki, "bu ekono
mik terörü düzeltmek için, bula bula, benim ayda 300 bin liramı mı buldun; 300 bin lirayı ke
serek mi bunu düzeltmeye kalktın?" Şimdi diyorsunuz ki, "efendim, biz, dilimi, 75 milyon 
liraya çıkardık." Sakın böyle söylemeyin; çünkü, bakınız... 

NÎHAT MATKAP (Hatay) — Özel geçim indirimi de yükseltildi. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Şöyle bir problemle karşı karşıya kalırsınız. Bundan evvel di

lim 32 milyondu. Asgarî ücretlinin vergiye tabi parası, zaten 19 milyon; yani, siz, gelecek sene 
asgarî ücreti iki misli artırsanız bile, asgarî ücretli bir kişinin vergi dilimi yüzde 25'in üzerine 
çıkmıyordu. Buradan, asgarî ücretliye veyahut da biraz evvel saydığımız berbere, sünnetçiye, 
oduncuya, çamaşırcıya, bunlara verdiğiniz hiçbir şey yok. Buna karşılık, o adamların emekli
nin, asgarî ücretlinin, o oduncunun yüzde 6'lık vergi iadesini kesmek suretiyle, şu tasarıyla, 
haksızlığa uğrattığınız; yüzde 6 daha, durumu kötüleşmiş oldu. 

Burada size en doğru açıklamayı, Sayın Nami Çağan Bey yaptılar, kendilerine teşekkür 
ederim. Dedi ki, "Bu tasarı, zaten adalet falan için gelmemiş." Bu, tutanaklarda vardır. Her
halde, o iflas ilanlarının yanına konacak en güzel cümle budur. Bu tasarı, sadece, devletin 
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gelirini artırmak için konulmuştur. Onun için de burada bir dilim daha ilave edilmiş ve o dilim 
de yüzde 55'e çıkmıştır. Yoksa, "burada adalet ilkesi zaten göz önünde tutulmamıştır" diye, 
bildiğim kadarıyla Sosyaldemokrat Halkçı Parti adına bu tasarının yazısını yazan, diktesini 
yapan ve sürekli olarak çalışan kişi, beş dakika evvel burada itiraf etti, "bunda adalet falan 
aranmamıştır, sadece vergi gelirlerini artırma yoluna gidilmiştir..." Kimden?.. 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Ne zaman söylemiş? Öyle bir şey yok. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Az evvel söyledi. Eğer aksini söylediyse, buyursun düzeltsin. 

Sonra haksızlığa uğrar karşısına çıkarsa; ama, tutanaklarda var. ...Ama, kimden?.. Ben dik
katlice takip ediyorum... 

MALÎYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — O yazmadı, o yazmadı... 
EYÜP AŞIK (Devamla)— Doğrusunu söyledi, merak etmeyin, adamı suçlamayın. Doğ

rusunu söyledi, ben de aynı şeyi söylüyorum. 
...kimden?.. Devletin gelirlerini artırmayı düşündünüz sadece, adalet getirmeyi değil. Kim

den?.. İşte, asgarî ücretliden yüzde 6. Başka kimden?.. Götürü esnaftan yüzde 20. Başka kim
den?.. Oduncudan, çamaşırcıdan, sünnetçiden... Bu tasarının, sizi seçim meydanlarında çok 
zor duruma sokacağını belirtmek istiyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşık. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
öteki önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "75 milyon 

liraya kadar" ifadesinin "95 milyon liraya kadar" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

Adana 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyorlar. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... KAbul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
öteki önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "75 milyon 

liraya kadar" ifadesinin, "90 milyon liraya kadar" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

Adana 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 

— 152 — 



T.B.M.M. B : 55 25 . 12 . 1993 O : 5 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyorlar. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
öteki önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "75 milyon 

liraya kadar" ifadesinin, "80 milyon liraya kadar" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

Adana 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyorlar. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 

* öteki önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "75 milyon 
liraya kadar" ifadesinin, "85 milyon liraya kadar" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MÂLİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyorlar. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Sayın milletvekilleri, şu anda gelen bir önergede, "Şu anda toplantı yetersayısı yoktur. 

İçtüzüğün 58 inci maddesine göre yoklama yapılmasını teklif ederiz" diyorlar. 
Sayın milletvekili arkadaşlarım, bakın, daha bir saat önce yoklama yaptık... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, burada 151 kişi yok; ben saydım, 110 

kişi var. (RP sıralarından gürültüler) 
NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Ayıp! Ayıp! 
BAŞKAN — Sayın Şener, bir dakika... (DYP sıralarından gürültüler) 
Lütfen her şeye müdahale etmeyiniz, rica ediyorum... Lütfen arkadaşlar... Karışmayın. 

Burada biz konuşuyoruz; niye karışıyorsunuz?.. 
Değerli arkadaşlar, bakınız, burada bir saat önce yoklama yaptık. Bugün dördüncü yok

lama olacak. 
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Şimdi, her İçtüzüğün amacı, Meclisin çalışmasını sağlamaktır, Bakın, bu Mecliste ben
den önce de bu uygulama vardı. Zaten çalışma saatimizin bitmesine 1 saat 15 dakika kalmıştır. 
Şimdi yarım saat yoklama yapacağız, arkasından da tekrar... Farz edelim ki çoğunluk olmadı, 
bir saat uzatmak zorundayız. O zaman, bu yoklamanın bir anlamı yok. 

ABDÜLLATÎF ŞENER (Sivas) — Var, anlamı var Sayın Başkan. Burada 110 kişi var. 
BAŞKAN — Sizden rica ediyorum. Bakın, ben, oylamalarda karar yetersayısını arayayım... 
ABDÜLLATÎF ŞENER (Sivas) — 110 kişi var burada. 
BAŞKAN — Yok efendim; rica ediyorum... Ben çoğunluğun olduğunu görüyorum; onun 

için, önergenizi işleme koymadığım için de üzgünüm. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
MADDE 24. — 31.12.1960 tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 nci 

maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
ABDÜLLATÎF ŞENER (Sivas) — Niye işleme koymuyorsun Başkam! 
Başkan, nasıl koymazsınız? Getirsinler 150 kişiyi, geçirsinler. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) •— Uygulayacaksınız. Tutumunuz kanunsuz. Ben 

İçtüzüğü söylüyorum. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, gecenin bu saatinde... Sayın Çelik, rica ediyorum... 
' 'Kurumlar da dahil olmak üzere, mükellefler dilerlerse, ilgili hesapodöneminde üçer aylık 

bilanço ve gelir tablosuna göre hesaplanan kazançlarının % 25'ini geçici vergi olarak öderler, 
Bu usulde hesaplanan geçici vergi, üçer aylık dönemleri takip eden ayın 20 nci günü akşamına 
kadar gelir veya kurumlar vergisi bakımından bağlı olunan vergi dairesine beyan edilir ve aynı 
süre içinde ödenir. Bu usulü seçen mükellefler hakkında ikinci fıkra hükümleri uygulanmaz. 
Bu usulü seçen mükellefler iki yıl geçmeden bu usulden dönemezler. 

Yapılan incelemeler sonucunda, geçmiş dönemlere ait geçici verginin eksik beyan edildiği
nin tespiti halinde, eksik beyan edilen bu kısım için resen veya ikmalen geçici vergi tarh edilir. 
Ancak, yıllık beyanname verme süresi geçtikten sonra geçici verginin aslı aranmaz, bu vergiye 
gecikme faizi ve ceza uygulanır." 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — 150 kişi yok burada. 
BAŞKAN — Efendim, benim takdir hakkım var. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Takdir hakkın yok. 
BAŞKAN — Var efendim, var. Sayın Çelik, rica ediyorum... Daha önce burada usul hak

kında tartışma açtım. Efendim, Genel Kurul da karar verdi, rica ederim, lütfen oturur musunuz... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Nasıl Genel Kurul Sayın Başkan?.. 150 kişi yok burada. 
BAŞKAN — Bakın, daha bir saat önce yoklama yaptırdım. Sayın arkadaşım, lütfen otu

rur musunuz... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Oylamaya geçilirken yoklama istenir. Burada çoğun

luk yok. 
BAŞKAN — Efendim, bakın, bir saat önce yoklama yaptık. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, eğer geçireceklerse, getirsinler 150 kişi

yi, geçirsinler. 
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AHMET FEYZt İNCEÖZ (Tokat) — Bu hakkı nereden alıyorsun Sayın Başkan? 
BAŞKAN — O hakkı, yönetim hakkımdan alıyorum, İçtüzük bana bu yetkiyi veriyor, 

58 inci maddeyi okuyun lütfen. 
AHMET FEYZt tNCEÖZ (Tokat) — Siz istediğiniz zaman mı yapacaksınız, keyfî mi? 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Madde üzerinde, Sayın Güneş Taner... 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Madde okunmadı. 
BAŞKAN — Madde okundu efendim. 
Söz isteyen Sayın Güneş Taner... Hanginiz?.. Selçuk Maruftu, buyurun efendim. 
AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat) — Bu kanunlar, zulüm kanunlarıdır. Biz de, bunları, 

demokratik hakkımızla engelliyoruz. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, bakın, şu saate kadar iyi iyi müzakere ediyorduk. Rica ediyo

rum... (Gürültüler) 
Şimdi, arkadaşlar, bakın, benim takdir hakkım var. Eğer takdir hakkım olmasa, ben bu

rada niye oturuyorum... (Gürültüler) 
: AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat) — Biz de burada saatlerce bekliyoruz; buyursun İkti

dar da gelsin, bunu geçirsin. 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) — Bu kadar saygısızlık olmaz. 
BAŞKAN — Kardeşim, lütfen oturur musun... Kimse saygısızlık yapmıyor. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Oturmuyorum. 
BAŞKAN — Oturmak zorundasın, grup başkanvekilisin. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Oturmak zorunda değilim. Uygulayacaksın... 
BAŞKAN — Ne demek yani... Yani, şimdi Meclisi çalıştırmayacak mısınız... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Yok burada 150 kişi. 
BAŞKAN — Efendim, ben takdirimi kullandım. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Takdirini yanlış kullanıyorsun. Ben elimle saydım. 
BAŞKAN — Hayır; onu size soramam. Lütfen... Rica ediyorum... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Öyle bir takdiriniz yok. 
BAŞKAN — Sayın Maruflu, siz mi konuşacaktınız? 
Buyurun efendim. 
AHMET FEYZt tNCEÖZ (Tokat) — Bu yanlış uygulama yol kabul edilir. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, yakışıyor mu yani... 
BAŞKAN — Sayın Şener, bakın, yalnız burada İktidar partileri yok; muhalefet partile

rinden de en azından bir 20 kişi var. 
ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Sayın Başkan, toplantı yetersayısı yoktur, ilan ediyorum, 

ben saydım, salonu saydım ve dilekçe verdim Başkana. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, yakışıyor mu yani... 
BAŞKAN — Bakın, arkadaşlar, bir saat önce yoklama yaptım... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Nasıl kâtip

sin sen yahu?! Sen nasıl kâtipsin yahu?! Böyle kâtip mi olur yahu?! 
BAŞKAN — Arkadaşlar, bundan sonraki maddede yaparız. Lütfen... İdare amirleri... 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Kardeşim, verin 
bir önerge, atın bunu Divandan yahu. Nedir bu?! 

Sen ne oluyorsun yahu? Başkan oradayken, sen bir şey yapamazsın. Mecbursun çalışma
ya. İstifa dilekçeni ver oraya. Allah Allah! Senin öyle terk etme hakkın yok. Divanı terk etme 
hakkın yok senin. Yarın gidersin buradan. (RP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen arkadaşlar... Oturur musunuz yerinize... Rica ediyorum... 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) — Yoklama yap. 
BAŞKAN — Benim takdir hakkım oldu... 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) — Hayır, yok öyle bir hakkın. 
BAŞKAN — Lütfen oturur musunuz... Başkana karşı saygılı olun. 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) — Hastir! 
BAŞKAN — Bakın, ben şimdiye kadar ceza hükümlerini oynatmadım. 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) — Sana niye saygılı olacağız; Başkanlığını yap da 

saygı gösterelim. 
(Kâtip Üye Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt Divandaki yerini aldı) 
BAŞKAN — Ben, size o gerekçeyle demiyorum; daha bir saat önce yoklama yaptık. (RP 

sıralarından gürültüler) 
Arkadaşlar, lütfen yerinize oturun da ben size izah edeyim. 
Sayın Maruftu, siz konuşacak mısınız? 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, konuşacağım da, madde okundu mu 

acaba? 
BAŞKAN — Okundu efendim, okundu. Gürültü vardı, arkadaşlar duymadılar herhalde. 

(Gürültüler) 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, madde okunmadı sanırım. 
BAŞKAN — Sayın Maruftu, zapta geçti, siz buyurun efendim. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyorum 

efendim. 
BAŞKAN — Efendim, tutumumda bir hata yok. 
Sayın Maruflu, söz istiyor musunuz? 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Maruflu. (ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 
Arkadaşlar, lütfen yerinize oturur musunuz... Rica ediyorum... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Sayın Başkan, iki taraftaki kâtip üye arkadaşımız 

da saymış, 110 kişi olduğunu söylüyor. 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Başkan, madde okunmadı. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, maddeyi okuduk; ama, gürültüler arasında kimse fark etmedi 

okunduğunu. 
Buyurun Sayın Maruflu. 
Süreniz 10 dakikadır. 
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; tabiatıyla, gecenin bu geç saatinde sinirler bir hayli gerildi. O bakımdan, bu madde 
üzerindeki konuşmamı fazla uzatmak istemiyorum. 
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HALİT DUMANKAYA (istanbul) — Sayın Başkan, kâtip üyeler de saymış, "110 kişi var" 
diyorlar. 

BAŞKAN — Bu tarafı saymadı o arkadaşımız. 
HALtT DUMANKAYA (istanbul) — Saymış efendim. 
BAŞKAN — Ben biliyorum; çünkü, ben de görüyorum. (Gürültüler) 
Arkadaşlar, lütfen sükûneti sağlayın, hatibi dinleyelim. 
Sayın Maruflu, devam eder misiniz... 
SELÇUKL MARUFLU (Devamla) — 403 sıra sayılı vergiyle ilgili yasa tasarısının 24 üncü 

maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, hepinize saygılar sunuyorum. 
Şimdi, bu madde, geçici vergiyi veya halk arasındaki adıyla peşin vergi ile ilgili düzenle

meyi öngörmektedir. Bu vergi, Gelir Vergisi Kanununun 120 nci maddesiyle düzenlenmiştir. 
Eski maddeye şöyle bir baktığımız zaman, eski madde, "gerçek usulde Gelir Vergisine tabi ti
carî kazanç sahipleriyle serbest meslek erbabı, carî vergilendirme döneminin Gelir Vergisinde 
mahsup edilmek üzere, geçici vergi öderler. 

Geçici vergi tutarı, içinde bulunulan yılda verilen yıllık beyanname üzerinden hesaplanan 
Gelir Vergisinin, ticarî ve meslekî kazanca -bu Kanunun 42 nci maddesi kapsamına giren ka
zançları elde edenleri ve noterlik görevini ifa edenleri kapsamaktadır- isabet eden kısmının yüzde 
50'sidir. Bu oranı yüzde 100'e kadar artırmaya veya yüzde 25'e kadar indirmeye Bakanlar Ku
rulu yetkilidir. 

Bir önceki takvim yılında tahakkuk eden geçici vergi, yıllık beyanname üzerinden hesap
lanan Gelir Vergisinden mahsup edilir. Mahsup edilmeyen tutar, içinde bulunulan yıla ilişkin 
olarak, ödenecek geçici vergiye, artan kısmı diğer vergi borçlarına mahsup edilir. Bu mahsup
lara rağmen, kalan geçici vergi tutarı, mükellefin o yıl sonuna kadar yazılı olarak talep etmesi 
halinde kendisine iade edilir." demektedir. 

Şimdi, bu maddeyi, Sayın Hükümet değiştiriyor ve bunu, üçer aylık hesap dönemlerine 
ait bilanço ve gelir tablolarına bağlıyor ve burada yüzde 25'lik bir geçici vergi ödenmesini ön
görüyor. Tabiatıyla, bunu kabul eden mükellefler, üçer aylık dönemler itibariyle çıkaracakları 
bilanço ve gelir tablosuna göre, eğer kâr ettilerse, yüzde 25 oranında vergi ödeyecekler, eğer 
zarar ettilerse, bir şey ödemeyecekler. Burada "dilerlerse" den maksat, kabul etmedikleri tak
dirde, eski sistemin uygulanmasıdır. 

Değerli milletvekilleri, ben hatırlıyorum, özellikle Doğru Yol Partisi, seçim meydanların
da -zannediyorum, arkadaşlar da bizi teyit edeceklerdir- bu geçici verginin kaldırılmasını vaat 
etmişlerdi. 

ALİ ESER (Samsun) — Kademe kademe... Koalisyon Hükümetinden önceki iktidar dö
neminde... 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Evet. 
Bu verginin kaldırılmadığını görüyoruz. Şimdi belki aklınıza şu gelebilir: Bu geçici vergiyi 

Anavatan Partisi İktidarı koydu. Onu ben kabul ediyorum. Ancak, burada çok güzel bir man
tık vardı. Siz, ücret ve maaş geliri alanların maaşlarında, bordrolarında, hiç kendilerine sor
madan, resen, gerekli tevkifatı yapıyorsunuz. Daha evvel söylediğim gibi, bugün Gelir Vergisi 
içinde yüzde 60'a yakın bir miktarı, maaş ve ücretliler, "bordro" mahkûmları" adı altındaki 
maaş ve ücretliler ödemektedirler. O nedenle, buradaki maaşlı ve ücretli olmayan mükelleflerce 
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bu peşin verginin ödenmesi, hem bu maaş ve ücretlilere karşı bir haksızlığın giderilmesi hem 
de bir sene geçip ondan sonra alınacak olan bir verginin devletin vergi gelirlerindeki kaybının 
önlenmesi amacıyla daha önce alınması açısından bir mantığı, bir rasyoneli vardır. O bakım
dan yerindedir. 

Benim burada ifade etmek istediğim husus şudur : Vaat edildiği halde, bu madde niye 
buraya gelmektedir; bu konuda kuşkularım olmaktadır. O bakımdan, bu bir açmazdır, bu bir 
tenakuzdur. Bunu ifade etmek istiyorum. 

Gene burada bir son paragraf var : "Bu usulü seçen mükellefler hakkında ikinci fıkra 
hükümleri uygulanmaz. Bu usulü seçen mükellefler iki yıl geçmeden bu usulden dönemezler." 

Değerli arkadaşlar, burada bir haksızlık var. Adam belli bir usulü seçiyor; bu, bir seçe
nek; ama, zarar ediyor veya bu usulü uygulamasına imkân kalmıyor. O bakımdan, "iki yıl 
geçmeden evvel dönemezler" ibaresinin bu tasarıdan kaldırılmasında yarar vardır. 

"Ancak, yıllık beyanname verme süresi geçtikten sonra geçici verginin aslı aranmaz, bu 
vergiye gecikme faizi ve ceza uygulanır" demektedir. Bu doğrudur. Yani, devlete veya maliyye-
ye yanlış bilgi verenlere, gecikme faizi ve ceza uygulanması doğrudur; ancak, yine ifade ettiğim 
gibi, bu peşin verginin, kaldırılma vaadine rağmen kaldırılmadığını ve burada tekrar yer aldı
ğını, bir kere daha altını çizerek ifade etmek istiyorum. 

Bu vesileyle, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Cevat Ayhan; buyurun efendim. 
Sayın Ayhan, süreniz 10 dakikadır. 
Buyurun. 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üye

ler; görüşmekte olduğumuz 403 sıra sayılı Vergi Kanunu Tasarısının 24 üncü maddesi üzerinde 
Refah Partisi Grubu adına görüşlerimi arz etmek için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Bu madde, 24 üncü madde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 120 nci maddesini tadil 
etmektedir. Bu 120 nci madde ise, geçici vergiyle ilgili olan hükümleri düzenlemektedir. Geçici 
vergi, Türkiye'de enflasyonu kaldıramayan, enflasyonu önleyemeyen iktidarların, enflasyon al
tında bunalmış olan esnaf, sanatkâr ve vergi mükelleflerinin sırtına bindirdiği bir yüktür; ya
ni, görevini yerine getiremeyen siyasî iktidarların, biraz daha, esnafı, sanatkârı ezdiği bir ver
gidir. Dolaştığımız bölgelerde esnafın en çok şikâyetçi olduğu iki şey vardır; bir tanesi, geçici 
vergidir; bir tanesi de, hayat standardına göre vergidir. * 

Muhterem arkadaşlar, iktidarlar, memleketi, halkın dirlik ve düzenliği için yönetirler. Halkın 
dirlik ve düzenliği de, öncelikle iktisadî sahada fiyat artışlarını durduran, yüzde 5'in altında 
bir fiyat artışının güvenliğini sağlayacak olan iktisadî politikaları tespit etmek ve uygulamaktır. 

Nasıl bir idare, nasıl bir Hükümet, nasıl bir zihniyetse, Türkiye, 16 seneden beri, bunu 
bir türlü önleyememektedir. Ancak, şu bende bir kanaattir ki; Türkiye'de, yüksek enflasyon, 
yüzde 70 mertebesindeki bu enflasyon, bilerek önlenmemekte, yüksek faiz bilerek uygulan
maktadır. Buradaki temel politika da, orta ve alt gelir gruplarındaki serveti, yüksek gelir grup
larına yönlendirip -akıllarınca da- o yüksek gelir gruplarında teraküm edecek olan sermayeyi 
yatırımlara yöneltip, Türkiye'yi kalkındırmaktır; ama, biz görüyoruz ki, son onaltı yıllık dö
nemde Türkiye, maalesef kalkınmamıştır, Türkiye geri gitmiştir. Sabit sermaye yatırımlarına 
baktığınızda, imalat sanayii yatırımlarına baktığınızda, gördüğünüz, bütün rakamların men-
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fi istikamette gelişmekte olduğudur. Bunlar, yıllık programlarda, Devlet Planlama Teşkilatının 
raporlarında, uluslararası kuruluşların değerlendirmelerinde açık açık görülmektedir; yani Türk
iye'de onaltı yıldan beri, bilerek -bilhassa son on yılda- şuurlu bir kapitalizm, vahşi bir kapita
lizm uygulanmakta, bununla da alt gelir grupları ezilmektedir. 

tşte, peşin vergi bunlardan biridir. Maalesef, muhalefetteyken bunu kaldıracaklarına söz 
verenler, milleti aldatmakta, iktidara geldiklerinde bu uygulamaya devam etmektedirler. Biz, 
Hükümetin, "Bu vergi kanunu tasarısıyla, ben peşin vergiyi kaldırdım" demesini beklerdik. 

Bakın, Hükümet, bu alt gelir gruplarını, esnafı ve sanatkârı ezen bu uygulamaları ısrarla 
devam ettirirken -daha önceki muhtelif maddelerde de tarafımdan arz edildiği üzere- bu insan
lar, alınteriyle çalışan bu insanlar ve insan çalıştıran işverenler (Bugün, bu işverenler 2 milyona 
yakın insanı çalıştırmakta, bunların maaşlarını ödemekte, bunların sigorta primlerini ödemekte, 
ilaveten de vergi ödemektedirler.) enflasyonun getirdiği sunî bilanço yükselmeleri, aktif değer-
lerindeki suni artışlar ve ayrıca enflasyon vergisi altında inletilirken, bir taraftan da peşin ver
giye mahkûm edilmektedirler. Maalesef, bunları değiştirecek bir anlayışı da göremiyoruz. 

Maddeyle getirilmek istenen bu uygulamaysa, kurumlar dahil, bütün mükelleflerin, bi
lançolarında, üçer aylık gelir-gider hesabı yaparak, bunun yüzde 25'ini geçici vergi olarak öde
mesi istikametindedir; ki,ben bunu hiçbir işverenin tercih edeceğini zannetmiyorum ve bundan 
da hiçbir netice alınmayacaktır. 

Zaten, bu vergi paketinde, nasıl olduğunu anlayamadığımız birtakım değişiklikler var ki 
-vergi iadesinin kaldırılması, esnafın ve sanatkârın sırtına bindirilen yükler- bunlar, aslında 
vergi gelirlerinin tahsilatını daha da zorlaştıracak ve önümüzdeki dönemde, idarede bulunan, 
icrada bulunan Hükümeti ve Türkiye'yi daha zor şartlara doğru götürecektir. 

Biz, burada, her maddenin müzakeresinde, bu konularda Hükümeti açık seçik ikaz ettik; 
ama maalesef, Türkiye genelinde, bu vergi kanunu tasarısının, bütün kurumlar tarafından, üni
versiteler tarafından, ilim çevreleri tarafından, esnaf odaları tarafından, ticaret odaları tara
fından, Borsalar Birliği tarafından değerlendirilmesine fırsat verilmedi. Tasarı, Bakanlar Ku
rulundan çıkar çıkmaz, jet hızıyla Meclis Başkanlığına, oradan Plan ve Bütçe Komisyonuna 
geldi, 4 günde Plan ve Bütçe Komisyonunda pişirildi -nasıl pişirildiyse!- oradan da Genel Ku
rula getirildi. Şimdi de, Genel Kuruldan, bir baskın havasıyla çıkarılmaya çalışılmaktadır. 

Siz bu tasarıyı şüphesiz kanunlaştıracaksınız. Biz, normal hakkımızı kullanarak, mad
deler hakkında, bu kanun tasarısı hakkında görüşlerimizi, size ikaz mahiyetinde buradan arz 
ediyoruz; ama, korkarım ki, bu tasarı kanunlaştığı zaman, siz, bu kanuna gösterilecek olan 
reaksiyonlarla karşılaşınca "Keşke bu kanun çıkmasaydı" diye hayıflanacak ve üzüleceksiniz. 

Muhterem arkadaşlar, tasarı daha kanunlaşmadı, düzeltmek elinizdedir. Ne bekliyorsu
nuz bilmiyoruz; ama, bundan hiçbir faydalı netice alamayacaksınız. Bu kanundan beklenen 
değişiklikleri de yapmamaktasınız; bu noktada tekrar ikaz etmekte fayda gördüm. 

Hepinize saygılarımı arz ederim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Sayın Ayhan, kişisel söz isteminiz de var? 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Ben kullanmayacağım. 
BAŞKAN — Kullanmıyorsunuz. 
tkinci söz istemi, Sayın Turhan Tayan'ın. 
Buyurun efendim. 
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İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Ben konuşacağım. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Vazgeçtim, buyurun siz konuşun Sayın Çelik. 
BAŞKAN — Daha başkaları da var Sayın Çelik. Bir dakika... 
Sayın Abdüllatif Şener?.. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Çelik konuşacak. 
BAŞKAN — Peki. 
Buyurun Sayın Çelik. 
Süreniz 5 dakika. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Değerli milletvekilleri, şu an Meclisi idare eden 

Sayın Başkanın Kâtibi bile, yaptığı kanunsuzluğa tahammül etmeyip aşağıya indi. Yani, "Ben 
yaptım oldu" kafasıyla hareket etmek, ne zamandan beri sizin hakkınız Sayın Başkan? (RP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Lütfen, siz konuşmanızı bitirin. Ben size cevap vereceğim. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla)— Cevap ver. 
Şimdi, o zulmedenler, nasıl bir inkılap ile devrileceklerini yakında bileceklerdir. Bu enf

lasyonu, vahşi kapitalizmin, fakir fukaranın üzerine yüklediği, "vergi reformu" diye getirdiği
niz kanunu, işte Sayın Başkanın marifetiyle; değerli milletvekillerini kastetmiyorum... Biz mu
halefet görevimizi yapıyoruz... 

BAŞKAN — Lütfen, biraz temiz dille konuşun. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Siz, iktidar görevinizi yerine getirmek için ka

nunî muamelenizi yapıyorsunuz; ama, Sayın Başkanın yaptığı a'dan z'ye kadar kanunsuzdur. 
Bu, burada böyle bir gerçek. "Ben yetkimi kullanıyorum..." İçtüzüğü çiğneyemezsiniz beyefendi. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Siz Anayasayı çiğniyorsunuz! 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Biz, Anayasayı değiştirmek için, "yeniden seçi

mi kazanırsak geleceğiz" diyoruz, değerli Mustafa. 
BAŞKAN — Lütfen karışmayın... Lütfen... Ben cevap veririm. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Sevgili kardeşlerim, şimdi burada garibanların 

sırtından, uçan kuştan, kaçan kazdan ve bonçacıdan, işportacıdan vergi almak istiyorsunuz. 
Vergilerini vermeyen düğünler yapan insanlara ne getirdiniz, soruyorum size? Yok... Antrpa-
rantez söyleyeyim, Sayın Murat Karayalçın Beyefendi, dün bu kürsüden konuşurken, "biz on
ları da takip edeceğiz Sayın Çelik" diye, 60 milyon Türk vatandaşının huzurunda resmen ilan 
etti. Keşke şimdi burada olsa da Sayın Genel Başkana sorsam, şu çıkan verginin neresinde sos
yal adalet var? Meclisin kürsüsünü işgal eden sosyal demokrat geçinen Sayın Kamer'in; güneş 
doğunca kamer batacaktır. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelik. 
Sayın Çelik, tabiî maddeyle ilgili konuşmadınız; bir... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Ben konuştum, oldu gitti. 
BAŞKAN — İkincisi, Divan Kâtibi arkadaşımız sabahtan beri çalışmamak için her türlü 

bahaneyi öne sürüyor, ille ara verelim, ille ara verelim... Kendisi gelsin, yüzüne söyleyeyim. 
Şimdi, bakın, burada oturan Başkanın muhakkak takdir hakkı vardır. Yönetimden kay

naklanan... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — İçtüzüğe uymak mecburiyetindesiniz. 
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BAŞKAN — lütfen... Tamam... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, İçtüzükte takdir hakkı var mı? 
BAŞKAN — O zaman nasıl?.. Buraya sandalye mi koymamız lazım? 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Aç, İçtüzüğün 58 inci maddesini oku. 
BAŞKAN — Lütfen oturur musunuz... Grup Başkanvekilisiniz... Arkadaşınıza cevap 

verdim. 
Madde üzerinde kişisel söz isteyen Sayın Selçuk Maruflu?.. Yok. 
Sayın Algan Hacaloğlu?.. Yok. 
Sayın Haydar Oymak?.. Yok. 
Madde üzerinde gruplar ve kişisel konuşmalar bitmiştir. 
Maddeyle ilgili önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 24 Üncü maddesinin İçtüzüğün 85 inci maddesi ge

reğince, öncelikle Anayasaya aykırılığı hususunun görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Elaattin Elmas Yücel Seçkiner 
İstanbul Ankara 

Temel Gündoğdu Kadir Ramazan Coşkun 
İstanbul İstanbul 

Mehmet Keçeciler Nabi Poyraz 
Konya Ordu 

Gerekçe : 
Madde 24. — Prensip olarak vergi, elde edilen gelire göre tahakkuk ettirilir. Matrahı belli 

olmayan kazanca göre yapılan vergi tahakkuku esasını kabul eden bir mükellefin, bundan iki 
yıl süreyle dönmemek zorunda bırakılması Anayasanın 73 üncü maddesinde "herkes malî gü
cüne göre vergi ödemekle yükümlüdür" hükmüne aykırıdır. 

BAŞKAN — Efendim, tek önerge var, bu, Anayasaya aykırılık önergesidir. 
önergeye Komisyon katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon, Anayasaya aykırılık önergesine katılmıyor. 
Sayın Aşık?.. Söz istemiyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
24 üncü madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 24 üncü madde kabul edil

miştir. 
25 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 25. —• 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa, 121 inci maddeyi 

takiben aşağıdaki mükerrer 121 inci madde eklenmiştir. 
"Götürü Mükelleflerdeki Vergi Tevkifatı ile Vergi Alacağının Mahsubu 
MÜKERRER MADDE 121. — A) Götürü usule tabi ticaret ve serbest meslek erbabına 

bu faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan ödemelerden 94 üncü madde uyarınca tevkif edilen 
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vergiler, bu mükelleflerin ertesi takvim yılına götürü usulde tespit edilen kazançları üzerinden 
hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir. 

Tevkif yoluyla kesilen verginin, götürü usulde tespit edilen kazançlar üzerinden hesapla
nan vergiden fazla olması veya mükellefin işini terk etmesi halinde, bu tutar mükellefe iade 
edilmez. 

B) 75 inci madde gereğince menkul sermaye iradı sayılan mükerrer 75 inci maddedeki 
vergi alacağı, aşağıdaki esaslara göre gelir vergisine mahsup edilir. 

1. Mükerrer 75 inci maddenin 1 numaralı bendinde yazılı gerçek kişilerin vergi alacağı 
yıllık beyanname ile bildirilmek kaydıyla beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisine mahsup 
edilir. 

2. Mükerrer 75 inci maddenin 2 numaralı bendinde yazılı adi ortaklıklar, kolektif ve adi 
komandit şirketlerin vergi alacağı, kâr paylarının alındığı yıl ortaklık ve şirketlerce hâsılat ola
rak kaydedilir. Bu vergi alacağı, ortaklarca verilecek yıllık gelir vergisi beyannamelerinde his
seleri oranında mahsup edilir. 

3. Mükerrer 75 inci maddede yazılı eshamlı komandit şirketlerin komandite ortakların 
vergi alacağı, anılan şirketlerin kâr paylarını aldıkları yıl komandite ortaklar tarafından hisse
leri oranında elde edilmiş ticarî kazanç olarak kabul edilir ve verecekleri gelir vergisi beyanna
melerinde mahsup edilir. 

Bu fıkraya göre yapılan mahsup sonucu kalan vergi alacağı tutarı, hiçbir şekilde iade edil
mez ve mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup edilmez. 

C) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları, tayin ve tespite Maliye Bakanlı
ğı yetkilidir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
ANAP Grubu adına, Sayın Taner; buyurun. 
Süreniz on dakikadır efendim. 
ANAP GRUBU ADINA GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Başkan, muhterem arka

daşlar; gecenin geç saatinde, memleketin hayrına olacağını düşündüğümüz bu tasarı üzerinde 
görüşmelere devam ediyoruz. 

22 nci maddede, hatırlayacaksınız birtakım değişikliklerin olmasını önermiştik ve Genel 
Kurulun takdiri bu şekilde oldu, iki üç tane madde burada değiştirildi. Yani, değiştirildi de 
fena mı oldu? Demek ki, bu Genel Kurul istediği zaman, doğru söylenen bir şeyin yapılabile
ceğini gösterdi; bu, fevkalade iyi bir şeydir. Durum böyleyken, ufak tefek hadiselerden dolayı, 
iki dakika evvele, iki dakika geçe götürmek için Genel Kuruldaki tansiyonu yükseltmek, hiç 
birimizin lehine değildir. Arkadaşlardan hassaten istirham ediyorum, fazla bir zaman kalma
dı, bu kanun yarın çıkacak; yarına kadar sabredeceğiz. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Başkan madalya alacak. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Lütfen müsaade buyurun, muhalefet bu konuda görüşle

rini ifade buyursunlar. Görüyorsunuz, aralarında sizin de katıldığınız görüşler var. 
Muhterem arkadaşlarım, daha evvel bahsetmiştim, burada bir kere daha bahsetmeden geç

meyeceğim; o madde düzeltilinceye kadar, her maddede de bu maddeyi, bu değişikliği ifade 
edeceğim, 22 nci maddede ifade buyurduk, dedik ki; gemi adamları, sporcular, sanatçılar... 
Gemi adamlarıyla ilgili değişiklik önergesi verilmekte ve bunu memnuniyetle karşılıyoruz; ama, 
sporcular ve sanatçıların da bu memlekette istisnai bir durumları var, bunu arz ettim. 
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Bu konuda diyoruz ki; tamam, illa bu istisnayı buradan kaldırmak istiyorsanız, illa spor
cuları ve sanatçıları buradan kaldırmak istiyorsanız, o zaman gelin şöyle bir değişiklik yapın : 
Bundan evvel, nasıl vergi iadesini aylıktan kaldırıp da sene sonuna götürdük, orada 1/3 ora
nında koyduk;burada da 1/3 oranı yerine, 1/2 oranında; yani biraz daha yüksek bir oranda, 
sanatçılara ve sporculara vergi istisnası veya vergi mahsubu getirebilirseniz, hem Batılı bir yak
laşım olur hem de bu işlerini yapabilmek için yaptıkları harcamaları büyük boyuta uğrayan 
insanlar hem bunlarla ilgili fatura toparlarlar hem de batılı anlamda bir vergi sistemine yak
laşmış oluruz. Arkadaşlarımız niye bu işe müspet bakmıyorlar, anlamıyorum. Yoksa, yarın spor
dan sorumlu Sayın Devlet Bakanı sporculara ne diyecektir; Kültür Bakanı sanatçılara ne diye
cektir? Burada zorlanacaksınız. Bunu yapmayın. Gelin, yol yakınken ve şu maddeler devam 
ederken, burada da bir. önerge verelim. ' 

Biz burada kötü ya da yanlış bir şey istemiyoruz. Ortadan kaldırılan bir hakkın, kaldırıl-
mamasını istiyoruz. 

Bu konuyu söyledim; grup başkanvekilleri arkadaşlara da teker teker söyledim, Sayın Ba
kana arz ettik ve bunu arz etmeye de devam edeceğiz, ta ki bu madde düzenlene kadar. Çünkü, 
burada haksızlık ediyorsunuz. Bakın, bir sporcunun yetişmesi yılları alıyor; hatırlayın Naim 
Süleymanoğlu'nu. Şimdi, burada üç beş kuruş vergi toparlayacağız diye uğraşan Maliye'deki 
bürokratlar, Naim Süleymanoğlu'nu Türkiye'ye getirebilmek için, o günkü Bulgaristan idare
sine 1 milyon dolar ödeme yaptığımızı unuttular mı? O zaman demeyecek misiniz 1 milyon 
doları niye ödediniz diye?.. Ama, şunu hiçbir zaman unutmayın : Enternasyonal müsabaka
larda Türk bayrağının göndere çekilmesinin maliyeti yoktur. Bunun için de bunu, gelin yap
mayın burada; bunu sadece bir sporcu olarak, bir futbolcu olarak görmeyin. Galatasarayın 
Avrupa Kupasında maç oynadığında Türk bayrağı orada sergilenirken, "Galatasaray" adını 
bütün Avrupa telafuz ederken, hep beraber gurur duymuyor muyuz? Buradan kaç para kaza
nacaksınız?.. 

TARIM VE KÖYİŞLERt BAKANI REFAÎDDtN ŞAHİN (Ordu) — Amatörlere verilecek. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Amatörlere de verilsin; ben burada bir istisna, bir ayırımı 

yapmak istemiyorum. Yani, Türk bayrağını bu dünyada kim temsil edecekse, kim göndere çı
karacaksa, onu destekleyelim. 

TARIM VE KÖYÎŞLERt BAKANI REFAİDDİN ŞAHtN (Ordu) — O paraları amatörle
re vereceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen müdahale etmeyelim. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Bakan, tabiî, siz tasarıyı yakından incelemediniz... 

Burada, oradan alınır oraya verilir diye bir madde yok. Hükümet, tabiî, bütçe içerisinde ayı
rım yapar; ama o, bütçenin genel tekniğidir. "Buradan aldım, oraya verdim" diyemezsiniz; 
kusura bakmayın. Böyle bir şey yok. Niyet olarak olabilir. Neticede bütün paralar toparlanır; 
isterseniz tek bütçe yaparsınız, tek kalem; "Bütün bu paralar sağlığa verilir" dersiniz. Geri 
kalanı yürür mü, yürümez mi, bilmiyorum; ama olmaz. Sizin söylediğiniz bütçe tekniği açısın
dan yoktur Sayın Bakan. 

Bu maddeye gelince : Burada bir yanlışlık olduğunu söylemek istiyorum. Maddenin gerek 
(A) bendinde, gerekse (B) bendinde vardır. Burayı kısaca şöyle arz edeyim : "Tevkif yoluyla 
kesilen verginin, götürü usulde tespit edilen kazançlar üzerinden hesaplanan vergiden fazla ol
ması veya mükellefin işini terk etmesi halinde, bu tutar mükellefe iade edilmez." 

Neden edilmez?.. Yani, dünyanın neresinde vardır böyle bir şey; sorarım size. Siz bir yere 
gitmişsiniz, fazla para vermişsiniz, adam size, "Sen fazla para vermişsin; sen bana bir kere 
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verdin, ben bunu iade etmiyorum" diyebilir mi? Yani, sorarım size; hangi Batı ülkesinin mali
yesinde, kanununda böyle bir madde vardır? Bir fazla para verilmiş, "geri iade etmiyorum kar
deşim''...Mahsup edin, tamam; ama "geri iade edilmez" diyor. Ya mahsup edersin veya geri 
iade edersin. Ama bakın burada "mükellefe iade edilmez" diyor, arkadan devam ediyor : "bu 
fıkraya göre yapılan mahsup sonucu kalan vergi alacağı tutarı, hiçbir şekilde iade edilmez ve 
mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup edilmez." 

ALt ESER (Samsun) — Geri iade olmaz zaten. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bu, haksızlığın dikalası değil mi Ali bey? 
Onlar yapıyorlar, doğru; ama burada vergi koyucu biziz, bu maddeleri biz koyuyoruz. Ku

sura bakmayın; bürokrat burada işine göre yazmış diye bunu kabul etmek zorunda değilsiniz. 
İstirham ederim; bu hangi hakka, hangi adalete sığar? Ben fazla vergi vermişim, tamam mah
sup et; "Mahsup da etmem, iade de etmem" diyor. Böyle adalet nerede var? İstirham ediyo
rum sizden... Bu adaletin bu şekilde tecelli etmemesini siz sayın parlamenterler parmak kaldı
rarak koyuyorsunuz buraya. Yani, vatandaşın biz vekiliyiz, onlar seçiyorlar bizi, onlar kendile
ri adına kanun yapmaya gönderiyorlar, biz de bunu yaparsak, vatandaş da kalkar, "Vallahi 
bu vergi fazla, ben de vermiyorum kardeşim" der. Niteldm öyle oldu. Hatırlayacaksınız, vergi
sini verenlerle vermeyenler arasında bir fark doğdu. Adam vergisini 5 sene ödemedi, 5 sene 
sonra vergi affı geldi, o meseleyi ucuza götürdü, öbürü zavallı, akılsızca gitti boynunu verdi, 
traş oldu. Şimdi, biz bu ayrıcalığı bu Mecliste yaparsak, bu memleketin insanlarının, bu Mec
lisin çıkardığı kanunlara inancı, güvenci ölür mu? Yani, bu maddeyi buraya nasıl koyabiliyor
lar? Olabilir ki, biz bu maddeyi okurken, anlamamışız. O da mümkündür, olmuştur; yani bu 
Maliyeci arkadaşlar bunları öyle yazıyorlar ki, anlamakta güçlük çekiyoruz. O zaman Sayın 
Maliye Bakanı çıkar buraya, "Sayın Taner, konuştun; ama, kusura bakma sen bunu 
anlamamışsın" der. Eğer ben anlamamışsam, siz de anlamamışsınız; o zaman, Sayın Bakan 
gelir, buradan izah eder, Yüce Meclisteki Parlamenter arkadaşlar anlarlar bunu, ben de çıkar 
buradan özür dilerim; kusura bakmayın, hem sizin vaktinizi aldım hem yanlış şeylerden bah
settim derim; ama, buraya çıksın izah etsin. Yani, bunu Allah için izah etsin. Dünyanın hangi 
ülkesinde zorla bir işin yapıldığını, olduğunu izah etsin. Yok, ben bunun Türkçesini yanlış an
ladım, bunun arkasında başka bir şey vardır; başka bir şey varsa, o zaman onlar da gizli, biz 
görmedik; buradan onu da izah ederler. 

Sayın Başkan, bu duygu ve düşüncelerle, 8 dakika 39 saniyede konuşmamı bitiriyor ve 
Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekker ederim Sayın Taner. 
Gruplar adına başka söz isteyen?.. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Cevat Ayhan. 
Sayın Ayhan, süreniz 10 dakika. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Sürem şayet yetmezse, 15 dakika olarak kullanabilirim de

ğil mi efendim? 
BAŞKAN —• Tabiî efendim, tabiî. 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan 403 sıra sayılı Vergi Kanunu Ta

sarısının 25 inci maddesiyle ilgili olarak Refah Partisi Grubu adına görüşlerimi arz etmek üze
re huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 
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25 inci maddeyle, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa, 121 inci maddeyi takiben mükerrer 
121 inci madde eklenmektedir. Eklenen bu maddeyle, götürü mekelleflerdeki vergi tevkifatıy-
la, vergi alacağının mahsubu düzenlenmektedir. Mükerrer madde 121 ile getirilen bu hükümle
re göre, götürü usule tabi ticaret ve serbest meslek erbabına, bu faaliyetleriyle ilgili olarak ya
pılan ödemelerden 94 üncü madde uyarınca tevkif edilen vergiler, bu mükelleflerin ertesi tak
vim yılına götürü usulde tespit edilen kazançları Üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mah
sup edilmektedir. Ancak, burada bu mükerrer madde 121 ile getirilen ikinci fıkrada ise, "Tev-
kifat yoluyla kesilen verginin, götürü usulde tespit edilen kazançlar üzerinden hesaplanan ver
giden fazla olmasıveya mükellefin işini terk etmesi halinde, bu tutar mükellefe iade edilmez" 
denmektedir. 

Yine bu mükerrer 121 inci maddenin (B) fıkrasında ise, 75 inci madde gereğince menkul 
sermaye iradı sayılan mükerrer 75 inci maddedeki vergi alacağının mükelleflerle ilgili olarak 
mahsup şekli tarif edilmektedir. Burada da yine, bu (B) fıkrasıyla ilgili olarak-tafsilatına 
girmiyorum- "bu fıkraya göre yapılan mahsup sonucu kalan vergi alacağı tutarı, hiçbir şekilde 
iade edilmez ve mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup edilmez" denmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bu nasıl bir anlayıştır? Sizler, tek tek hepiniz adalet hissiyle meşbu 
olan, adaletin hâkim olmasını, adil bir yönetim olmasını arzu eden arkadaşlarımızsınız. Ama, 
bizim önümüze getirilen bu mükerrer 121 inci maddede ise, adalet hissiyle, adalet ölçüleriyle 
hiç kabili telif olmayan maddeler getirilmektedir. Borçsa, borç ödenir; alacaksa, alacak tahsil 
edilir. Devletin, alacağında da, borcunda da adil olması gerekir. 

Üzülerek ifade edeyim; maalesef, Maliye Teşkilatımız da bugün maliyenin iade mecuriye-
tinde olduğu vergi alacaklarını dahi, yıllarca iade etmemektedir. Yani, Maliyenin kendi alacağı 
olduğu zaman, yakaladığı anda tahsil etmekte, yüzde 108'e kadar, şimdi getirilen mevzuatla 
ceza uygulayabilmekte, daha önce yüzde 84 olan ceza uygulamakta; ama kendi borcu olduğu 
zaman, yani, mükellefin ödediği peşin vergiler sebebiyle stopajlar, tevki fa tlar sebebiyle ödedi
ği vergi, mükellefe tarh edilen gerecek vergiden fazla olduğu takdirde, bunu da geri istediğiniz 
takdirde, almanız mümkün değil. Maliye, sizin yedi ceddinizi tahkik eder, defterlerinize bakar, 
bu, aylarca sürer, yıllarca sürer ve bir netice alamazsınız. Bunu, maliyenin değerli üst yönetici
leri belki bilmezler; ama, vergi mükelleflerinin vergi dairelerinde karşılaştıkları en üzücü olay
lardan biri de budur. (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ayhan, bir dakikanızı rica edebilir miyim... 
Sayın milletvekilleri, lütfen, orada konuşmayın, çıkın dışarıda konuşun. Burada hatip ko

nuşuyor, siz arkanızı dönmüşsünüz... Olur mu?! 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Maliye Teşkilatımız alacağını almadığı gibi, borcunu da 

ödememektedir. 
Muhterem arkadaşlar, devletin, her şeyden önce adil olması gerekir. Bir devlet, adil ol

mazsa ayakta duramaz; mümkün değil. Hangi rejim, hangi ideoloji olursa olsun, adil olmayan 
bir devletin ayakta durması mümkün değildir. 

Bakın, bugün biz burada, daha önce konuştuğumuz bir maddede, devletin alacaklarıyla 
ilgili olarak, gecikme cezalarını yüzde 108 olarak tespit ettik, buradan geçti; bizim oyumuzla 
geçmedi, ama, çoğunluğun oyu ile geçti; fakat, devletin borçları için uyguladığı gecikme zam
mı, kendisine uyguladığı gecikme cezası ise, yüzde 30 mertebesindedir ve ta 1986'dan beri oto
yol istimlakları sebebiyle, devletin kamu kuruluşlarının yaptığı diğer istimlaklar sebebiyle, 
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müteahhitlere olan borçları sebebiyle, bu borçlarını geç ödediği zaman, ödeyemediği zaman, 
telafi edici bir ceza ödememektedir. 

Ayrıca, zaman zaman yapılan vergi afları da, yine adalet ölçülerinin dışındadır, zulüm 
mahiyetindedir. Vergisini dürüst olarak ödeyenler, ödemiş olmakta, ama ödemeyenlere de af 
getirilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, temelden bu anlayışı değiştirmemiz lazım. Evet, bir çoğunluk, bir 
iktidar, şu veya bu şekilde kanunlara uygun, anayasaya uygun olarak, formal olarak şekil ola
rak bir kararı alabilir; ama, bunun özünde haksızlık varsa, özünde zulüm varsa, bunun, bu 
düzenin ayakta durması mümkün değil. 

Bakın, bir cümleyle bahsedeceğim. Geçenlerde buradan, terör bölgesindeki güvenlik güç
lerine ilave ödeme getiren bir kanun geçti. Birçoğunuz belki fark etmediniz; ben yine bu kür
süde bunu dile getirdim. Bu kanunda, olağanüstü bölgelerde, güvenlik güçleri bir kademe de
ğişik ücret, ikinci kademe değişik ücret ve o bölgelerdeki KİT personeline hiç ödeme yapmama 
hakkı takdire bırakıldı ve idarelerin keyfine bırakıldı. O bölgelerdeki mahallî idarenin, beledi
yelerin personeline de sıfır ödeme yapma hükmü getirildi. Yani, aynı bölgede, aynı terör şartla
rında çalışan insanları dört katagoriye ayırıp, "Biz bunu böyle yaptık" diyorsunuz ve uygula
maya kalkıyorsunuz... İşte, o bölgede en büyük tefrikayı, en büyük bölücülüğü kanun koyucu 
olarak biz yapmış oluyoruz. 

İşte, vergi kanunlarında da bunlar vardır. Yani, maşeri vicdana uymayan, adalet hissine 
ve ölçülerine uymayan bir kanun yaparsınız, geçirirsiniz, uygularsınız; ama, neticesinde o, zu
lüm olur ve o zulüm bir yerde bir gün patlar. 

Ben, bunları size arz edeyim dedim. Bu maddedeki bu, "Mükellefe iade edilmez" hü
kümlerinin çıkarılması gerekir. 

Hepinize hürmetlerimle arz ediyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN —-Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Sayın Ayhan, zatı âlinizin kişisel söz istemi de var efendim! 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Kullanmayacağım, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN— Sayın Doğan, sizden önce Sayın Nami Çağan var, Sayın Abdüllatif Şener var. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sıralamayı okur musunuz? 
BAŞKAN — Sayın Aykon Doğan da biraz önce söz istedi. 
Sıralama şöyle : "Abdüllatif Şener, Haydar Oymak, Ahmet Feyzi Inceöz var. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Ben söz sıramı Sayın tnceöz'e veriyorum. 
BAŞKAN — Peki, buyurun sayın tnceöz. 
Sayın Doğan, tnceöz'den sonra size söz vereceğim. 
Sayın tnceöz, süreniz 5 dakika, buyurun. 
AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; şim

diye kadar görüşülen kanun maddelerine göz gezdirdiğimiz zaman, adil vergi sistemine maale
sef rastlayamıyoruz ve "çok kazanandan çok, az kazanandan az" esasına maalesef daha rast-
layamadık, bundan sonraki maddelerde de rastlayamayacağımız aşikâr. 

Aslında, çoğu maddelerinin Maliye uzmanlarının dahi anlamakta sıkıntı çektiği bir muh
tevada sunulan kanun tasarılarına burada oy veren DYP ve SHP'li milletvekili arkadaşlarımın 
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da, bilerek, inanarak oy verdiklerine inanmıyorum, "Uyduk imama" esprisi içerisinde, çikola
ta kaplı zehiri milletimize takdimine aracı olduklarını, kanun maddeleri uygulanmaya başlan
dığı zaman anlayacaklar; ama iş işten geçecek. 

Sayın ANAP sözcüsü, burada daha önceki maddelerde görüşlerini ifade ederken, yüzde 
25 oranına varan ve diğer ülkelerin -oranını da söyledi- oranlarının yarısına dahi varmayan, 
yansını dahi yakalayamadığımızı ve kendi iktidarları döneminde de bu oranları muhafaza et
tiklerini unutarak; KDV zulmünü de uyguladıklarını da kendilerine hatırlatarak... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Vergi iadesi vardı bizde... 
AHMET FEYZt İNCEÖZ (Devamla) — Siz iktidarda sekiz sene ne yaptınız diye elbette 

sizlere de sorarlar. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Yüzde 7 KDV iadesi vardı bizde. 
AHMET FEYZt İNCEÖZ (Devamla) — Bu oranlar da yetmiyormuş gibi; tabiî, her ne 

kadar vergi iadeleri de olsa, KDV zulmüne bunlar biraz daha zulüm katarak; onlar da yetmi
yor, şu anda holdinglerden alamadıklarını zaten canı çıkmış, kanının son damlasına kadar pres 
altında ezilenlerden biraz daha almak ve değerli arkadaşlarımızın sık sık dillerinde pelesenk 
haline getirdiği; çamaşırcısına kadar, oduncusuna kadar ve artık en alt tabakadaki insanımızın 
kazançlarına göz dikecek derecede getirilen kanun tasarılarıyla karşı karşıyayız. 

Adil vergi sistemi için millet, aslında bizleri bekliyor. Bu zulüm tasarıları bizim gelişimizi 
kolaylaştırıyor Aslında. Bizim Hükümete bu konuda teşekkür etmemiz lazım; ama, bizim bir 
anne şefkati içerisinde, evlatlarımız ölçüsünde olan milletimizin canının yanmasına; ama ha
kikaten canının yanmasına tahammülümüz yok. Bu yüzden, canla başla şimdiye kadar müca
dele verdik ve bunu zabıtlara geçirmeye gayret ettik. Bu, bir şov değildir; bu, bir vicdanî, mil
letvekilliği ve Partimizin siyasî görüşü noktasında da canla başla takip ettiğimiz bir konudur. 

Biz, iki türlü kâtibe yazdırıyoruz. Şu anda gördüğünüz meclisin kâtiplerine, bir de, inan
cımızdan gelen kâtiplere, kiramen kâtiplerine yazdırıyoruz. Bu kâtipler yazıp raflara koyarlar, 
ama hiç silinmeyen zabıtlar, esas hesap verileceği yerde, tşte, o milyonlarca mazlumun karşısı
na çıkacağınız yeri de buradaki değerli arkadaşlarıma hatırlatmak istiyorum. 

Kuldan korkulmadığını; ama, Allah'tan, hesap gününden korkmaya davet ediyor, Yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İnceöz. 
Sayın Aykon Doğan; buyurun efendim. 
Sayın Doğan, konuşma süreniz 5 dakika. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bütün 

gruplara mensup arkadaşlarımın arzuları üzerine, teknik bir konuyu size özet olarak açıkla
mak için huzurlarınızdayım. 

önce, şunu ifade edeyim : Hepimizin bireysel bir sorumluluğu vardır topluma karşı 60 
milyona karşı. Bir de, toplumsal sorumluluğu vardır. Yani, Büyük Millet Meclisi olarak so
rumluluğumuz vardır. 

Ben, bu teknik açıklamaları, bu kürsüdeki bütün açıklamaları bu sorumluluğu hissede
rek yapmışımdır. Şimdi, burada olay, hiç de öyle dediğiniz gibi değildir. Bir örnek vereceğim. 
Memurun vergisini kim kesiyor, kim hesaplıyor, kim yatırıyor? Memur mu?.. Hayır. Peki, bundan 
memur şikâyetçi mi?.. Hayır. Şimdi Maliye, aynı rejimi bu yasada ilk defa götürü usulde geti
ren nıükellefe de uygulamak istiyor. 
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Götürü usuldeki bir lokantacı, Anadolunun ücra bir köşesinde ve orada da bir yol yapan 
müteahhit var; müteahhit, işçilerine, bu götürü usule tabi olan lokantacıdan yemek yediriyor 
ve bu Kanuna göre de götürü usule tabi olan bu lokantacıya -beşinci sınıf diyelim- "1 milyon 
250 bin lira yıllık vergi vereceksin" diye kanuna yazdık. Ama, yıl içinde geldi, bu müteahhit 
yemeğini yedirdi, birinci ay buna para öderken kanun diyor ki: "Memurun vergisi gibi bundan 
stopaj kes, ileride külfet olmasın." Diyelim ki, birinci ayda 200 bin lira stopaj kesildi, ikinci 
ayda 200 bin, üçüncü ayda 200 bin, dördüncü ayda 200 bin, onuncu, onbir ve onikinci ay geldi 
1,5 milyon lira stopaj yaptı. Bunlar vesikaya bağlı. Maliye diyor ki, "Bunlar vesikaya bağlı 
senin gelirin. Her ne kadar Yüce Meclisin, senin için, bu yıl için 1 milyon 250 bin lira takdiri 
ise, böyle bir vergi öngördüyse de, yaptığın iş, defterle, belgeli vesikayla, ortada, 1,5 milyon 
lira olduğu için, sen benden, kardeşim, bu vergiyi gerisin geri isteme. Çünkü, müteahhit bunu 
bir taraftan da masraf yazdı ve bir de senin hakikaten, bu 1,5 milyon lira vergiyi ödeyecek ka
dar da bu müteahhite lokantacılık hizmeti yaptığın ortada." Yani, "Ortada bir belge varken, 
bir defter kaydı varken, buna itibar ediyorum, kusura bakma" diyorum. Bunda şikâyet edece
ğimiz bir taraf olmamak gerek. Aslında, memur için de bu söz konusu. 

Şimdi, öbür tarafta, gene aynı şekilde bu üniter sistem dedikleri sistem.. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Memurlardan fazla kesilirse adam almayacak mı? 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Şimdi, efendim, siz bana iş yapmışsınız; 

kanuna yazmışız, ben, sizin verginizi memurun vergisi gibi yüzde 1 hesap ediyorum, yüzde 1 
üzerinden bunun vergisini size eksik ödüyorum; yani, 1 milyon liralık faturayı sizden alıyo
rum, sizin verginize mahsuben, diyelim ki yüzde 5'ten 50 bin lirayı kesiyorum. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Fazla kestinizse?! 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Onun oranı kanunda yazıyor; stopaj. Yüz

de 1 de kesebilir, yüzde 5 de; öyle fazla kesme falan yok. Kanundaki bu kanunî orana ve sizin 
kestiğiniz faturaya göre, yıl içinde böyle böyle geliyor, öbür taraftan da kanun bunları düşün
memiş, bir de götürü takdir etmişiz burada. "Bu ikisi arasında bir fark olursa, ortada bir bel
ge, vesika olduğu için ve ben de sana böyle defter tutma deyip, sana bir kolaylık getirdiğim 
için bu defterdekine itibar ediyorum, bundan da doğal bir şey olmaz" diyorum. 

ABDULLATlF ŞENER (Sivas) —• Kendiliğinden göstermiyor, orana göre göstermiyor ki, 
belgelere göre gösteriyor. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Hayır; daha önceki görüştüğümüz mad
delerde stopaj konusu var. 94 üncü maddede Bakanlar Kurulu sıfırdan daha yüksek bir oranda 
stopajı belirleyecek, bu mekanizmayı böyle düşünün. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) — En çok yüzde 25... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Hayır, yüzde 25 falan olmaz bunlardan 

kesilecek stopaj. Böyle bir mekanizma kurulmuş, böyle bir mantık içinde bu mekanizmayı uy
gulayan pek çok ülke var; bu, kaçınılmaz. Eğer siz, bu adşma bu vergiyi iade ederseniz, ada
mın, hakkı olmayan bir istihkakı yapmış olursunuz. Çünkü, bu yemeği yediren müteahhit ödediği 
parayı bir tarafta masraf yazdı; buna da iade ederseniz, olmayan bir şeyi iki defa iade etmiş 
olursunuz. Bu, tabiatta da mümkün değildir; yani bir şey bir defa iade edilir, bir defa kullanı
lır. Olay budur. 

öbürü de; yani avar fiskal, yani vergi alacağı; burada kurumlarda yüzde 20 stopajda izafi 
olarak "Bunun vergisi şudur" diyor. Bunda bir fark olmaz; ama, bizim Maliyeci arkadaşları
mız çok ince olarak, böyle miskalle tartar gibi tarttıkları için "tzafi vergi, fiilî olarak avar 
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fiskal, yani stopaj yoluyla ödenmesi gereken vergiden az olursa -çok ileri bir şey- o izafi vergiy
le, yani teorik olarak hesap etmişim; ama, bir de belgene, kaydına, defterine göre, diyelim ki, 
24 milyon lira vergi ödemeniz gerekmiş; ama, teorik olarak da bu 23 milyon 995 bin lira çık
mış... Deftere, kayda itibar ediyorum ve S bin lirayı da sana iade etmiyorum" diyor. Yani, bu
rada Maliyeciler sık dokumuş, ince elemiş. Olay bundan ibarettir. Tatmin olduğunuza ina
nıyorum... 

ABDULMELtK FIRAT (Erzurum) — Maalesef... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Tabiî, size de hak veriyorum. 
BAŞKAN — Sayın Aykon, süreniz bitti, bir dakika ek süre veriyorum. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Yani, vermekten geliyor. Vatandaşa diyor

sunuz kî, "Mal varlığından vergi ver.*' Mal, canın yongası. Bu iş kolay değil, tabiî, yani tatmin 
olmamanızı da tabiî karşılıyorum. Bu iş kolay değildir; ama, ne vardır ki, dünyada vergi alma
yan hiçbir devlet de yoktur. Hatta, bütün din kitaplarında da vergiye özel yer verilmiştir. 

ABDULMELtK FIRAT (Erzurum) — Haraç şeklinde vergi alıyorsunuz. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Ama, doğrusu, yanlışı bütün din kitapla

rında da vardır; bütün içtimaiyatla birlikte vergi de vardır. 
Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
ABDULMELtK FIRAT (Erzurum) — Zulmen vergi alınacak... 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
Sayın milletekilleri, madde üzerinde gruplar ve kişiler adına yapılan konuşmalar sona er

miştir. 
Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 25 inci maddesinin, içtüzüğün 85 inci maddesi ge

reğince öncelikle Anayasaya aykırılığı hususunun görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Yücel Seçkiner 
Ankara 

Temel Gündoğdu 
İstanbul 

Nabi Poyraz 
Ordu 

Gerekçe : 
Madde 25. — Maddenin ikine i fıkrasıyla yapılan düzenleme, tevkif yoluyla kesilen vergi

nin fazla olması durumunda, bu tutarın mükellefe iade edilmeyeceği hükmü getirilmiştir. Bir 
yıllık kazanç üzerinden alınacağı belirtilen verginin, bu kazancı aşan kısmının devlet tarafın
dan mükellefe ödenmemesi ve bir sonraki yıl için mahsup edilmesi Anayasanın 73 üncü mad
desine ve sosyal hukuk devleti ilkesine aykırıdır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
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önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Sayın milletvekilleri, mükerrer madde 121/A'nın sondan üçüncü satırındaki kelime "yılma" 

değil de "yılında" olacak; orada bir matbaa hatası olmuştur. 
Şimdi bu düzeltmeyle birlikte maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen

ler... Madde kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, 14 saattir burada çalışıyoruz; hatalarımız olabilir. Hatamız varsa, bize 

kızan arkadaşlardan da özür diliyoruz. Ne yapalım, çalışmaları devam ettirmek zorundayız. 
Kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 26 Aralık 1993 Pazar günü saat 10.00'da top

lanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 23.45 
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KANUN TASARİ VE T E K L Î F L E R Î Y E J E 

KOMİSYONLARDAN GELEN ©İĞER İŞLER \ ' ., 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname,1 

16.4.1986 Tarihli ve 3274-Sayılı- Hazine ve 'Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görev
leri-, Hakkında!. Kanununa Bir Geçici ; Madde Eklenmesi: Hakkında ,256 Sayılı - Kanun 
Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa. Devri Hak
kında M 303 .Sayılı Kanun Hükmünde Kararname-ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan ye :Bütçe Jçomisyonları raporları-• <l'/202, 1/76, 1/108) (S, Sayısı,: 59 ve 59'a 
1 inci Ek) (Dağıtma.tarihleri: 29 A1992; 2.7.1992) ; : 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun uHükmühde' Kararname'J ve Bu .Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı i Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan ve JBütçe Komisyonu Rapora (1/201, 1/319) (S.: Sayısı :, 58 ve 58'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma, tarihleri : 29,4:1992; ,2.7.199/2)^ : . 

' ; : ; ! 3. — Türkiye Rıadyo Televizyon; Gelirleri Kânununun Bir Maddesünde Değişik
lik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı :;111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

_ ,. . ,4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin; Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek-

• noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 

5. —- Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkınca 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan. ve1 Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) 
(S. Sayısı : 116). (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

6. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992) 

,7. -rr Tarım ve Köyişleri Baıkarilığının, Kuruluş ye Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
kombyoniarı raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağitma tarihi : 9.11.1992) 

X 8.— Arsa Ofisi Kanununun ,Bazı Madddierii ile 190.Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

Kararname ile Arsa Ofisi Kânununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 9. — Çanakkale Milletvekili Hamdü Üçpımarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu 'Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993) 

10. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 30.11.1993) 

11. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Ta
yan, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, Anavatan 
Partisi Grup Başkanvekili Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş, Refah Partisi 
Grup Başkanvekili Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve Cumhuriyet Halk Partisi 
Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili' Uluç Gürkan'ın, Siyasî Partiler Kanununda De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/933) 
(S. Sayısı : 410) (Dağıtma tarihi : 24.12.1993) 

12. — Doğru Yol Partisi Gırup Başikanveküli Bursa 'Mileltveküli Turhan Tayan, 
Anavatan Partisi Grup Başkanvelkilleni Bayburt MİHetivelk'İi Ülkü Güney, Kütahya Mil
letvekili Mustafa Kalemli ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili içel 
Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın Kamu ve özel Radyo - Televizyonların Kuruluş 
ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifi ile İçel Milletvekili İstemihan Talay ve 4 Arkada
şının Özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzenlenmesine İlişkin Kanun Teklifi 
ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/754, 2/745) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
15.7.1993) 

13. — Vakıflar Kanununda DeğiışiiMiik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S.'Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

14. — Vakıf Har Umumi Müdürlüğü Vazife ve Teşkilaitı Hakfcındia Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısıı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/508) (S. Sayısı: 320) (Dağıtma tarihi: 2.4.1993) . 

15. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İ'daırfe Teşkilaltının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993) 
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16. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki
latının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/490) (S. Sayısı.: 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

17. —• Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ye Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında. 388 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı : 
151) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

X 18. — Göç idaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1993) ' 

İ 9. — İstanbul Milletvekili Orhan Brgüder'in özel Dedektiflik Kanunu Teklifi 
ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (2/2) (S. Sayısı : 246) (Dağıtma, tarihi : 
1.2.1993) 

20. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal öztaylan ve 19 Arkadaşının, Me
zarlıkların Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/340) 
(S. Sayısı: 167) (Dağıtma tarihi: 28.9.1992) 

21. — İnsan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Da-, 
ğıtma tarihi: 30.6.1992) 

22. — Çorum Milletvekilli Cemal Şahinin, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) 
(S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

23. — Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma ve Adalet komisyonları raporları (1/436) (S. Sayısı : 179) (Dağıtma 
tarihi : 13.10.1992) - • 

X 24. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğftim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/457) (S. Sayısı: 227) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 25. — Milletlerarası Finansman Kurumunla Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve-Plan Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma tarihi : 
26.1.1993) 

X 26. — Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sa
yılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 25.11.1992 Tarihli ve 
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.3846 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere. Geri Gönderme Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu Raporu 

"(1/484, 3/736) (S. Sayısı: 250) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 

27., — Hâkim ve Savcı 'Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1 /355) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 24.4.1992) 

X 28.— Bütçe Kanununda Yer. Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma, tarihi: 12.5.1992) 

29.— Doğru Yol Partisi Grup Biaşkanveikilleri Zomgüldaik Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. -Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi: 2.7.1992) 

30. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrı'lmıış. Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı: 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

31. — Kars Milletvelüiii Zdki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/276) (S. Sayısı: .284) (Dağıtma tarihi: 8.2,1993) ' 

32. —• Çocuik Mahkemelerimin Kuruluşu, Görev ve Yangılarda Usulleri Hakkında 
Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

X 33. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 'Bağımsız Çahşianlaır Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porlar,! (1/432) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 16.11.1992) ' 

34. —- Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasar,ıs,ı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (î/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

35. —• Tarım Satış Kooperatif teri ve . BMifclemnin Kuruluşu Halkkındla Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 arkadaşının 30.4.1985 
tarih ve 3186 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkındaki 
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Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun İki Madde
sinin Birer Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret Komisyonu Raporu (1/449, 2/54) (S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 11.11.1992) 

X 36. — Çocuk „ Haklarına Dair Söyleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sa
yısı : 17) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

37. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri dle Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1 /389) (S. Sayısı: 138) (Dağıtma tarihi: 30.6.1992) 

38. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekülj Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gükan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Müca
dele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

39. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değıişikliık Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu .Raporu (1/381) (S. Sayı
sı : 81) (Dağıtma tarihi : 14.5.1992) 

40. — Tanıtma Fonu Teşkili ile îl .7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 

41. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Siayılı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divân Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin Öde
neği Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12) (Dağıtma ta
rihi : 17.1.1992) 

42. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapo
ru (2/80) (S. Sayısı: 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) * ' .. 

• 43. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 
1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 
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44. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaları 
Affına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 'Komisyonu Raporu (1/332) (S, Sayısı : 47) 
(Dağıtma tarihi : 3.3.1992) 

45. — Talbabet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Bir Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal 
İşler komisyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

46. — Manisa Milletvekili Tevfik Diiker%ı, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayılı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

47. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

48. — Doğru Yol Partisi Gnıp Başfcanveıkilleri Zonguldak: Milletvekili Güneş 
Müftüoğİu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-
yan'm, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S., Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 
25.5.1992) 

49.— Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

50. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.'6.1992) 

51. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğkı'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvtleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi ':'• 1.6.1992) 
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52. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde-. 
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 
(S. Sayısı: 130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

53. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'jn, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) ' ' 

54. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile'Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

55. — Aydın 'Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı : 137) 
(Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

56. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi çe Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

57. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiralan Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) 

58. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
ve İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi,: 
23.9.1992) 

59. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri İç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) 

60. — Çorum Milletvekili Cemal ŞahinMn, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihi : 1.10.1992) ' N 
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61. — İstanbul Millelvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yo!u Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde-Eklenmesi Hakkında t Kanun -TcJdi fi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu '(2/326) (S. Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

62. — istanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygu Umacak Bazı 
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı -.176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

63. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında > Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) ' ' 

64. — Taşınmaz Mal Zilyedliğino Yapılan Tecavüzlerin önlen'mesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine.Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Ve Adalet komis
yonları rapoıları (1/116) (S. Sayısı : 178) (Dağılır? tarihi : CIO.1992) .( 

65. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5' Arkadaşının, Türk Ceza Kanu
nunun 102 nci, Madde üne Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağılma tarihi : 23.10.1992) 

66. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhori'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ye Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi :-23.10.1992) 

67. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 tarih VÛ 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi'Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı :' 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

68. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına' Dair Kanun Tasarısı ve Millî SaVunnıa ve' Millî Eğilim Komisyonları 
Raporları (1/435) (S. Sayısı; 188) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

69. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu. Raporu 
(1/456) (S. Sayısı : ,189) (Dağıtma tarihi :'5.11.1992) 

70. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı'nın, 18.1.1984 Tarihli ve 2972, Sayılı Ma
hallî idareler ile Mahalle .Muhtarlıkları ve ihtiyar Heyetleri -Scçinıi .Hakkında Kanu
nun 9 uncu Maddesinin İklinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına;ıDair .Kanun 
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Teklifi ve Anayasa ve,İçişleri Komisyonları Raporları (2/239) (S. Sayısı : 190) (Da
ğıtma tarihi : 5.11:1992) 

71. — Türkiye 'Emekli Subaylar, Emekli' Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
§ehit Dul "ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Mdllî Savunma ve İçişleri 
Komisyonları 'Raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

72. -—"Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

73. __ izmir Milletvekilleri Yıldırım Avcı, Mehmet Köstsepen, Atilla Mutman.ve 
' Halil Çulhaoğlu'nun İzmir İlinde^ Güzelbahçe Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında 

Kanun Teklifleri ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları F^aporları (2/436, 2/435, 
2/437, 2/438);<sVSayisıW94)!(Dağıtmatarİhi : 6.11.1992) 

, 74. __ Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten; Barajların Bulunduğu İllerdeki .Gerçek veya Tüzelkişilerden Alman Elek
trik Bedelleri. Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi.ve.Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu:'(2/3.42);(S. Sayısı: 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

75. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
.Fikir Adamı Ömer Okçu ".(Namı Müstearı Hekimoğlıi';lsmail?İn) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ı ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S: Sayisı : 208) (Dağıtma tarihi : 

, 19.11.1992) : • • • : . ; .-.: /• " : : ;\ •.:•' :•••.'. 

-nni i 75- _ _ - . ş i r n a k ; Milletvekil i !Mahmut Alınak'ın^362S Sayilı-'Mal-^Bitdiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda'Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 2C9) (Dağıt-

. n i a n t a r i h i / : 1 9 , 1 1 . 1 9 9 2 ) , •> , - ; . ;; ;.,;.: ••[ ,•; :: :Ar;ı:;\;,>: f ; ^ / ..>,.<<: - - . • • ' - i 

l ' ' 77.'-'Jl 17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve'Teknik Araştırma 
Kurumu Kurulması''Hakkında' Kanunun Bazı Maddelerinin ' Değiştirilmesine" Dair 
2.7.1992 Tarihli ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu "Mâdcİesr 'Gereğince 
.Cumhurbaşkanınca Bir-Daha: Görüşülmek Üzere.'Geri-Gönderme .Tezkeresi- ve; Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu;(1/429) (S; Sayısı :.i210) '(Dağıtma tarihi::: 26.11.1992);.>! 

78. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlü ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı 
İmar<.Kanununun =;Geçici '7 ,;nci7 Maddesinin İkinci;Fıkrasına 'Bul Cümle Eklenmesine 
Dair Kanun: Teklif i, ve -Bayındırlık, İmar,: Ulaştırma-'ve . Turizm VKomisyohu «Rapora 
(2/365) (S,Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992)' ;<!•..•, .vir...-.;ı -;nnu—H 1!!!^ W n\\ 
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79, — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsiız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6) 
(S. Sayısı: 220) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

80. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 3 Arkadaşının, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi içtüzüğü Teklifi ile Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 73 Ar
kadaşının, Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 
İstanbul Milletvekilli Orhan Ergüder'in, Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindo-
ruk'un, Çorum MıiUetvekili Muharrem §emsek ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük 
Millet Meclisi içtüzüğünün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporu. (2/513, 2/134, 2/205, 2/243, 2/394, 2/444, 
2/491, 2/510) (S. Sayısı : 232) (Dağıtma tarihi : 8.1.1993) 

X 81. — Ankara Üniversitesinin 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 
1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/234, ,1/235, 1/236, 1/237, 1/238, 1/239, 1/240, 1/241, 1/242, 
•1/243, 1/244, '1/245, 1/246, 1/247, 1/248, 3/50 3/51, 3/52, 3/53, 3/54, 3/634, 3/635, 
3/129, 3/130, 3/131, 3/636, 3/637,3/638, 3/639, 3/55) (S, Saıyıısı : 217) (Dağıtma tarihi : 
11.1.1993) 

82. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

83. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 
11.1.1993) 

84. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnaımenin Elki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ye Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993) 

85. — Şırnaik Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

86. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın;, 1324 Sayılı Genel Kurmay Baş
kanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 
26.1.1993) 

~ 12 — 
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87. — Şırna'k Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Ka
nununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

88. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlük
ten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı : 
243) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 

89. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) 

90. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Koruyucu Hekimlik Hizmetleri ile İlgili 
Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/402) (S. Sayısı : 287) 
(Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

91. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
İlki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı: 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

92. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ - Kur Yasasına 
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisi-
yonu R.aporu (2/100) (S. Sayısı: 289) (Dağıtma tarihi: 16.2.1993) 

93. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yüksek öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sayısı: 
290) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

94. — Kozmetik Kanunu Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(1/483) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

95. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
İlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı: 305) (Dağıtma tarihi: 1.3.1993) 

96. — Afyon Milletvekili Baki Durrnaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S, Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1993) 

— 13 — 



KANIM TASARI VE TEÎöJFIMİYLE 
- KOMİSYONLARDAN GELEN MĞER İŞLER 

97. _ Muğla Milletvekili Nevşaıt özerjin, 3.5.1985 -Tarihli, ve 3194 Sayılı imar 
Kanununa Geçici 'Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu ,(2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1993) 

98. — Millî Savunma- Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ye işletilmesine İlişkin Kanun ile 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 
303) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

99. — Yozgat Milletvekili Mahmut Örhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

100. — İki İl ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu. Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

101. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye. Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 

"4 Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/585) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi: 4.3.1993) 

X 102. — Genel Bütçeye Dâhil Dairelerin 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 
1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sa
yıştay Başkanlığı Tezkereleri ve Plan ve 'Bütçe Komisyonu Raporu (1/218, 219, 220, 
1/221, 1/222, 1/223, 1/224, 1/225, 1/226, 1/227, 1/228, 1/229, 1/230, 1/231, 1/232, 
1/233, 3/42, 3/43, 3/44, 3/45, 3/46,3/467, 3/48, 3/132, 3/133, 3/134, 3/135, 3/136, 
3/137, 3/647, 3/648^ 3/49) (S. Sayısı : 239) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

103. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 8 inci Maddesinin 3 üncü. Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
.ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433, 
.2/395) (S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

104. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyo
nu Raporu (1/352) (S. Sayısı: 323) (Dağıtma tarihi: 2.4.1993) 
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105. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) 
(S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

106. — Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/477) (S. Sayısı : 324) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

İ07. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, Mân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

108. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

109. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanım Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi: 6.4.1993) 

X 110. — Plastik Patlayıcıların Teşhisi Amacıyla İşaretlenmesi Sözleşmesine Katıl
mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/492) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi: 9.4.1993) 

X 111. — Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne 
İlişkin Basel Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Çevre^ ve Dışişleri komisyonları raporları (1/478) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma ta
rihi : 9.4.1993) 

X 112. — Atmosfer Dışı Uzaya Gönderilen Cisimlerin Tecsili Sözleşmesine Katıl
mamızın Uygun 'Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/366) (S. Sayısı : 334) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

113. — Samsun Milletvekili İlyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma idaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanım Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi ; 9.4.1993)' 

X 114. —Açık Semalar Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayısı : 330) (Dağıtma 
tarihi : 12.4.1993) 

X 115. — özellikle Su 'Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öıieme Sahip-
Sulak Alanlar Hakkında Sözleşmeye -Katılmamızın Uygun Bulunduğuna; Dair" Kanun 

— 15 — . 



7 
KANUN TASARI YE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişlerli ve Dışişleri komisyonilan raporları (1/4(56) 
(S. Sayısı : 331) (Dağıtma tarihi : 12.4.1993) - . 

116. — Mariisia Milletvekili TeVfıik Diker ün, Kooperatifler Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu '(2/537) (S, Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

1117. _J_ Denizjli MilletvdkM Naibi Salbüncu'nun, 543$ Sayılı T.C. Emekli Sandığı, 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve îçtüzüğün 38 (inci Maddesine göre doğrudan doğruya 
gündeme alınma önergesi (2/312) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

118. —- 2886 Sayılı Devlet İhlale Kanununun Bazr Maddelerindta Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

119. — Türk VâJtandaşlığı Kanununda Değişjiklifc Yapılmasına İlişikin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Rapora (1 /526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

120. — Türk: Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S. Sa
yısı : 345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) 

121. — Harp Araç ive Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Paitllayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve.Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993) 

122. — İskân Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma ta
rihi : 18.5.1993) 

123. — §ırnalk Milletvekili Mahmut Alınalk'ın, Milletvekilleri, 11 Genel Meclis 
Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde 
İncelemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komlisyonu Rapora 
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 

X 124. — Kültür, Eğitim!, Billihı ve Enformasyon Alanlarında İşbirliğine İlişkin Ka
radeniz Sözleşmesimin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/534) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma 
tarihi : 8.6.1993) 

125. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993) 

126. — Zonguldak Milletvelkİli Ali Uzfun ve 2 Arklaıdaşının, 15.5./1959 Tarih ve 
7269 Sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapı-. 
ıjaca'k Yardımlara Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka-
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nun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma' ve Turizm Komisyonu Raporu (2/540) 
(S. Sayısı : 351) ((Dağıtma tarihi : 24.6.1993) 

• 127. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1 /53S) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi : 1.7.1993) 

128. — Adana Milletvekili A. Yalçın Öğütcan'm, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 ıMaddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
Bu Kanuna Bir Madde ve Geçidi Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma ta
rihi : 22.9.1993) N 

129. — Konyia Milletvekilli Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
İlk Defa Memur, İşçi, Geçici İşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak 
Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine 
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/484) (S. Sayısı : .361) (Da
ğıtma tarihi : 9.11.1993) 

130. — Sivas Milletvekili Abdullaıtif Şener ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten 
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre, Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 
9.11.1993) 

131. _ Çorum Milletvekili Cemal Şahinin, Hâkimler ve Savcılar Kanununun 
Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/685) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tarihi : 
11.11.1993) 

132. — Ankara Milletivekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli 
Su'baylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle 'Muha
rip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/702) (S. Sayısı : 372) (Da
ğıtma tarihi : 25.11.1993) 

X 133. — İnsan Halkları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Sözleşmeye Ek 
ve Bu Sözleşme ile İlk Ek Protokol Kapsamında Bulunanlardan Başka Diğer Bazı Hak 
ve özgürlükleri Tanıyan 4 Numaralı Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/485) (S. Sayısı : 374) (Dağıt
ma tarihi : 26.11.1993) 

X 134. — Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Ekonomik ve Sınaî 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları raporları (1/405) (S. Sayısı : 
376) (Dağıtma tarihi : 26.11.1993) 

— 17 — 
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X 13 5. — ! Türlkİye 'Cürrihuriy dfci ve Çin Halik Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî 
ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve /»dalcl ,vc Dışişleri komisyonları raporları (1/509) (S. 
Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 26.11.1993) 

X 136. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Hükümlüle
rin Transferine Dair Sci'ieşmenin Onaylanmalının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/448) (S. Sayısı : 378) (Da
ğılma târihi : 26.11.1993) 

X 137. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi 
Komşuluk, İşbirliği ve Güvenlik Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dairı Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/417) (S. Sayısı : 379) (Dağıt
ma tarihi : 26.11.1993) ' 

., 138. — Gümrük Kanununun 65 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanım 
Tanarı ve Plan ve 'Lîütçc Komisyonu Raporu (1/623) (S. Sayısı : 380) (Dağıtma tarihi : 
26.11.1993) 

X 139, — Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Aner^le^tîrİl'meşiae^-lliişfciıtı- Ulus-
larara,r Sözleşme (Kyoto Sözleşmesi) ve Altı Ekine Katılmamızın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna D:ur Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ye Bütçe komisyonları -.ra
porları (1/370) (S. Sayısı : 381) (Dağılma tarihi : 1.12.1993) 

, , 140. — Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk ve 9 Arkadaşının, Karadeniz 
Ekonomik işbirliği Uluslararası Sek reler yar.ı ile Karadeniz, Ekonomik işbirliği .Parla
menter Asamblesi Uluslaıarası S'krcleryasıVın Türkiye'de Yararlanacağı Ayrıcaf'klnr, 
Bağışıklar ve Kolaylıklara ÎXur Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (2/853) 
(S. SayiM : 381) (Dağılma tarihi : 5.12.1993) 

141. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Ankara Dışında Defnedilmiş 
Bulurun Cumhurbaşkanları ve başbakanların Mezarlarının Korunması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/771) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma 
tarihi : 3.12.1993) 

I :• 142, W , :.Ç)orıım.; Mi.llötvelcili, Gelm Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetlerim Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değişirilmetsi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma Kp-
imî3yon^.Raporu:(2/757).,(S. Sayısı; 387) (Dağıtma• tarihi:,3.12.1993) , -, '.,, ..:,-,,!,.;..,-.•, .., 

X 143. -^- Diyarbakır (Dicle)' ümver^itesimn 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 
1980, 1981 ve '1982 Malî Yılları Kesinhesıap Kanunu Tasarıları ile Bu YıllaıraAit Genel 

îTJyğurilulk^Bildirimlerini'a-S'unulduğıınâ, İlişkin Sayıştay Başkanlığı Teskereleri .ve; Plan 
ve Bütçe:Komisyonu: Raporu :(l/249, i 1/250, )1/251, 1/252, .1/253, 1/254, 1/255, 1/256, 
4/257, .3/943, 3/944, 3/945, 3/.946,.;3/947, 3/948, 3/949, 3/950, 3/951) (S. Sayısı : 371) 
(Dağıtma tarihi : 7.12.1993) -••••.:;-. - .• <\:, ;••-. •,.••:,<. :,y/."> :y\'-. 
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144. —' Manisa Milletvekili Tevfik Dikerin, lllll Sayılı Askerlik Mükellefiyeti 
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/7:12) '(S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

145. —• Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıklna Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağılma tarihi : 
7.12.1993) 

1'46. — Danıştay Kanununda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan Ve Bülçe 
komisyonları raporları (1/625) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

,X 147. — İl İdaresi Kanununun Bazı . Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/553) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

X 148. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Ver
gisi Kanunu, 1318 Sayılı Finansman Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Ka
nunu, 3505 Sayılı Kanun ve 2978 Sayılı Vergi İadesi Hakkında Kanunda Değişiklikler 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/639) 
(S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 16J2.1993) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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Dönem : 19 

T. B. M. M. 
Yasama Yılı : 3 

(S. Sayısı: 410) 

Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Tur
han Tayan, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Samsun Mil
letvekili İhsan Saraçlar, Anavatan Partisi Grup Başkanvekili 
Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu, Sosyaldemok-
rat Halkçı Parti Grup Başkanvekili istanbul Milletvekili Er
can Karakaş, Refah Partisi Grup Başkanvekili Malatya Mil
letvekili Oğuzhan Asiltürk ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup 
Başkanvekili Ankara Milletvekili Uluç Ğürkan'ın, Siyasî Par
tiler Kanununda Değişildik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 

ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/933) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 40 inci maddesi dördüncü fıkrasında değişiklik ya
pılması hakkındaki Kanun teklifimiz ve gerekçesi ilişikte takdim edilmiştir. 

Gereğine müsaadelerinizi arz ederiz. 

Tltrhan Tayan 
Bursa 

İhsan Saraçlar 
Samsun 

Ercan Karakaş 
İstanbul 

Uluç Giirkan 
Ankara 

Nevzat Ercan 
Sakarya 

M. Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 

Oğuzhan Asiltürk 
Malatya 

SİYASÎ PARTİLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 
KANUN TEKLİFİ GEREKÇESİ 

22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 40 inci maddesi hükmüne göre 
siyasî partiler mahallî teşkilatı başkan ve üyelerinin bütün seçimlerde aday olabilmeleri, bu gö
revlerinden istifa etmeleri şartına bağlanmıştır. 

Mahallî teşkilatta görev alan siyasî partiler başkan ve üyeleri bu yerlerin-vasıflı ve halkın 
itimadına mazhar olmuş kişileridir. Bunları seçimlerden uzak tutmak veya neticesi belli olma
yan bir seçimin adaylığı sebebiyle parti yönetiminden uzaklaştırmakta isabet bulunmamaktadır. 

Bu itibarla, bu kişilerin belediye başkanlığı ve milletvekilliği seçimleri dışında aday olabil
melerinde istifa, şartının kaldırılması gerekli bulunmaktadır. 
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Anayasa Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 

Esas No. : 2/933 
Karar No. : 6 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 20.12.1993 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Doğru Yoİ Partisi Grup 
Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Samsun 
Milletvekili fhsan Saraçlar, Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Gümüşhane Milletvekili Ol
tan Sungurlu; Sosyal Demokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili istanbul Milletvekili Ercan 
Karakaş; Refah Partisi Grup Başkanvekili Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve Cumhuri
yet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'in 2820 Sayılı Siyasî Par
tiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Komisyonumuzun 22.12.1993 
tarihli toplantısında teklif sahipleri ile Adalet ve İçişleri Bakanlıkları temsilcilerinin de katıl
ması ile incelenmiştir. 

Teklif, 22.4.1983 tarihli ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun 40 inci maddesinin dör
düncü fıkrasının değiştirilerek, mahallî teşkilatta görev alan siyasî parti başkan ve üyelerinin, 
belediye başkanlığı ve milletvekilliği seçimleri dışında aday olabilmelerinde istifa koşulunun 
kaldırılmasını öngörmektedir. 

Komisyonumuz, teklifi gerekçesi doğrultusunda olumlu bulmuş, tümü Üzerindeki görüş
meler, tamamlandıktan sonra maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Seçimlerde aday olacak parti yöneticilerinin görevlerinden istifa edip etmemelerinin 
tespitinin kendi tüzüklerinde düzenlenmesinin daha uygun olacağı görüşünde birleşen Komis
yonumuz teklifin 1 inci maddesini bu düşünce ile değiştirerek kabul etmiştir. 

Bu düzenleme yapılırken, daha önce istifa edenlerin müktesep haklarının Yüksek Seçim 
Kurulu tarafından gözetilmesinin doğal olduğu vurgulanmış, bu konuda ayrı bir düzenlemeye 
gerek duyulmamıştır. 

Ayrıca, 1 inci madde de yapılan bu değişiklik doğrultusunda, tüzük değişiklikleri gerçek
leştirilinceye kadar istifalara ilişkin usul ve esasları partilerin merkez karar organlarının tespit 
etmesini öngören bir düzenlemeyi, geçici 17 nci madde olarak 2820 sayılı, Kanuna ekleyen bir 
madde de Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Teklifin yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 2 nci ve 3 üncü maddeleri de 3 üncü ve 4 üncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 410) 

23.12.1993 
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Başkan Başka nvekili 
Şerif Ercan ö. Mümtaz Soysal 

Edirne Ankara 
Sözcü Kâtip 

Hasan Namal , Rahmi özer 
Antalya ^ Çanakkale 

Üye Üye 
M. Vehbi Dinçerîer 1, Melih Gökçek 

Ankara Ankara 
Üye • Üye 

Coşkun Kırca Sadık Avundukluoğlu 
İstanbul Kırıkkale 

Üye Üye 
Coşkun Gökalp Mehmet Keçeciler 

Kırşehir Konya 
Üye Üye 

Tevfik Diker Osman Seyfı 
Manisa Nevşehir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 410) 



DOĞRUYOL PARTÎSt GRUP BAŞKANVE-
KİLLERİ BURSA MİLLETVEKİLİ TUR
HAN TAYAN, SAKARYA MİLLETVEKİLİ 
NEVZAT ERCAN, SAMSUN MİLLETVE
KİLİ İHSAN SARAÇLAR, ANAVATAN 
PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKİLİ GÜMÜŞ
HANE MİLLETVEKİLİ M. OLTAN SUN
GURLU, SOSYALDEMOKRAT HALKÇI 
PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ İSTANBUL 
MİLLETVEKİLİ ERCAN KARAKAŞ, RE
FAH PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKİLİ 
MALATYA MİLLETVEKİLİ OĞUZHAN 
ASİLTÜRK VE CUMHURİYET HALK 
PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKİLİ ANKA
RA MİLLETVEKİLİ ULUÇ GÜRKAN'IN 

TEKLİFİ 

Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapıl-
ması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 22.4.1983 tarih ve 2820 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun 40 inci mad
desinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

' 'Mahallî teşkilatın yönetim kurulu baş
kan ve üyeleri görev yaptıkları yerden beledi
ye başkanlığı ve milletvekilliği aday adayı ol
mak istedikleri takdirde, önseçim yapılacak 
yerlerde önseçimden doksan gün önce bu gö
revlerinden çekilmek zorundadırlar." 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 22.4.1983 tarihli ve 2820 
sayılı Siyasî Partiler Kanununun 40 inci mad
desinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Mahallî teşkilatın yönetim kurulu başkan 
ve üyelerinden, görev yaptıkları yerden aday 
adayı olmak isteyenlerin görevlerinden istifa 
etmelerine ilişkin usul ve esaslar siyasî parti
lerin tüzüklerinde belirlenir. 

MADDE 2. — 22.4.1983 tarihli ve 2820 
sayılı Siyasî Partiler Kanununa aşağıdaki ge
çici 17 nci madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 17. — Siyasî partiler 
tüzüklerinde gerekli değişiklikleri yapıncaya 
kadar merkez karar organları istifaya ilişkin 
usul ve esasları tespite yetkilidir. 

MADDE 3. — Teklifin 2 nci maddesi 
3 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin 3 üncü maddesi 
4 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 410) 


