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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk, akar
yakıta yüzde üçe kadar yapılan zamların bildirim dışı 
bırakılmasının sakıncaları konusunda gündem dışı bir 
konuşma yaptı. f 

Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısını görüşmek için, 4 Ocak 

1984 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanılmak üzere 
birleşime saat 15.12'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili1 

İskender Cenap EGE 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Hatay Çankırı 
M. Murat SÖKMENOĞLU Saffet SAKARYA 

H. — GELEN KÂĞITLAR 

4 . 1 B 1984 Çarşamba 

Sözlü Soru önergesi 
1. — istanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-

türk'ün, akaryakıt zamlarının beyan dışı tutulmasıy
la ilgili uygulamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/2) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.1.1984) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Bingöl Sağlık Müdürlüğünce açılan imtihanın 
sonucuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan yazılı soru önergesi. (7/4) '(Başkanlığa geliş ta
rihi : 3.1.1984) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 
nun, Erzurum ve civarındaki depremin meydana ge
tirdiği hasara ve yapılan yardımlara ilişkin Bayın
dırlık ve İskân ve Ulaştırma Bakanlarından yazılı 
soru önergesi. (7/5) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.1.1984) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum ve civarındaki deprem nedeniyle ya
pılan yardımların dağıtımındaki usulsüzlüğe ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi. (7/6) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 3.1.1984) 

» > • • - « 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili İsken der Cenap EGE (Aydın) 

KÂTİP ÜYELER : Saffet SAKARYA (Çarfun), M.. Murat SÖKMENOĞLU (Hatay) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17 nci Birleşimini açıyorum. 

TOi — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu. (1/123) (S. Sayısı ; /) (1) 

BAŞKAN 
çiyoruz. 

Çoğunluğumuz vardır, gündeme ge-

(1) 1 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

Gündemimizin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Ko
misyonlardan Gelen Diğer İşler kısmında yer alan 
1 sıra sayılı «Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının görüşülmesi
ne başlıyoruz. 

İlgili komisyon yerini almış bulunuyor. 

Hükümet?... Yok-
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Hükümet adına bir bakan lütfen yerini alsın... 
Kanun tasarısını görüşebilmemiz için Hükümet 

üyelerinden b,ir üyenin bulunması şarttır. 
RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstan

bul) — Sayın Başkan, Bakanlar Kurulu özel bir top
lantı halinde olup, Sayın Cumhurbaşkanımız riya
set ediyorlar. Şu anda da toplantı bitmek üzeredir. 
Oturuma'ara vermenizi takdirlerinize arz ediyorum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Ara verilemez. 

/. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Mec
lis çalışmalarında İçtüzük hükümlerine sadık kalınma
sı konusunda konuşması. 

CAHİT TUTUM — (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
usulle ilgili bir ricam var. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, usul hakkında 
neden dolayı söz istiyorsunuz? 

CAHİT TUTUM {Balıkesir) — Efendim, Meclis 
çalışmalarının yönetiminde İçtüzük hükümlerine sa
dık kalınması konusunda bir uyarıda bulunmak isti
yorum. Beş dabiıkaık bir konuşma ile kürsüden arz 
etmek istiyorum,. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

CAHİT TUTUM — (Balıkesir) — Saygıdeğer 
Başkanım, çok değerli milletvekilleri; 
Şu anda huzurunuzu işgal etmekteki kastım, Sayın 

Başkanlık Divanının hatalı bir uygulamasını sergi
lemek değildir. Ancak, İçtüzük hükümlerinin yalnız 
biçimsel değil, Meclis faaliyetlerinin yürütülmesinde 
uyulması gereken temel, bağlayıcı kurallar olarak 
değerlendirilmesi gerektiğine olan inancımı belirtmek 
için huzurunuzdayım. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Hükümet mevcut ol
madığı için, kanun tasarısının müzakeresine imkân 
bulunmamaktadır. Oturuma.., (HP sıralarından «Ara 
verilemez» sesleri) 

Fevkaladeden bir hal olduğu için oturuma yarım 
saat ara veriyorum. {ANAP, sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Kapanma Saati : 15,06 

Anayasamızın 95 indi maddesine göre, «Meclis, 
İçtüzük hükümlerine göre yönetilir.» 

Bugün Meclisimiz açıldığında Hükümetin hazır 
olmadığını gördük. Yapılacak iş, İçtüzüğün 63 ün
cü maddesini uygulamak idi. İçtüzüğün 63 üncü mad
desini aynen okuyorum: «Her görüşmenin başından 
sonuna kadar. Hükümet adına görüş bildirmek üze
re Başbakan veya ilgili bakan veya zorunlu haller
de yetkilendirilmiş birinci derecede sorumlu daire 
amirlerinden bir kamu görevlisi hazır bulunur. Bu 
kimseler görüşmenin başında hazır değillerse, (tek
rarlıyorum) bu kimseler görüşmenin başında hazır 
değillerse, o konudaki görüşme bir defalık gelecek 
birleşime bırakılır.» 

Saygıdeğer Başkan, çok değerli üyeler; eğer İç
tüzük hükümlerini her defasında takdiri bazı hata
larla ihlal etme yolunu benimser ve bunu bir gele
nek haline getirirsek, Meclis faaliyetlerini sağlıklı 
yürütmek mümkün olamaz. Bu bakımdan endişeleri
mi dile getirmek istedim. 

Yüksek Başkanlığın ve Yüce Meclisin takdirine 
sunuyorum. Yapılacak iş, İçtüzüğün 63 üncü mad
desini aynen uygulamaktır; oturum ertelenemez. Bir 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.33 

BAŞKAN : Başkanvekili İskender Cenap EGE (Aydm) 

KÂTİP ÜYELER : Saffet SAKARYA (Çankırı), M. Murat SÖKMENOĞLU (Hatay) 

BAŞKAN -^-17 nci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

IV. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 
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defaya mahsus olmaik üzere, kanun tasarısı »gelecek 
birleşime bırakılabilir., 
Saygıdeğer Hükümetimize şunu da hatırlatmak iste

rim ki, Meclis çalışmalarında bizzat Başbakanın ve
ya bakanın bulunması gerekmeyebilir, bir kamu gö
revlisi de hazır bulundurulabilirdi. Bunun da takdi
ri Yüce Meclise aittir. 

Saygıdeğer Başkanım, bu konuda eğer sizlerin 
hatasını sadece sergilemek gibi bir amacım olmadı
ğını takdir buyurursanız, görevimi yapmanın huzuru 
ile huzurunuzdan ayrılırım. 

Saygılar sunarım Sayın Başkanım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Çok değerli arkadaşlarım, Meclisler elbette Ana

yasa ve İçtüzük hükümlerine göre yönetilir. Ancak, 
Meclisler, aynı zamanda bazı gelenekleriyle de bir
likte yürütülür. 

Affınıza sığınarak ifade ediyorum, ben bu Mec
lisin yenisi değilim. Bu Mecliste bu gibi tutumlarda 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE K 

1. — Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu. (1/123) (S. Sayısı : 1) (Devam) 

BAŞKAN — Efendim, görüşmelere devam ediyo
ruz. 

Gündemimizde, Bazı Vergi Kanunlarında Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu raporu yer almaktadır. 

İlgili komisyon ve Hükümet yerini almış bulu
nuyor. 

Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun okunup 
okunmaması hususunu oylarınıza arz edeceğim. 

Raporun okunmasını kaibul edenler... Raporun 
okunmamasını kabul edenler... Çoğunluk okunmama
sını arzu etmiştir, rapor okunmayacaktır. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun ikinci pa
ragrafının sondan üçüncü satırında bir kelime baskı 
hatası olarak geçmiştir, «tevkifat» yerine «tevfikat» 
olarak yazılmıştır. Bunun düzeltilmesi gerektiğini arz 
ederim. 

Biliyorsunuz (konuşma süresi, gruplar adına 20'şer 
dakika, şahıslar adına 10'ar dakikadır, 

Raporun tümü üzerinde söz isteyenleri arz ediyo
rum: 

Gruplar adına; Aydın Güven Gürkan HP Grubu 
adına, İsmail Şengün MDP Grubu adına; şahıslar 

bazı istisnaî davranışların okluğunu ve uygulandığım 
bilen İnsanım. 

Meclisimizin daha ilk kanun tasansı müzakere
sinde böyle bir yola gitmek, İçtüzüğün 63 üncü 
maddesini uygulamak gibi bir meselenin yerinde ol
mayacağı düşüncesiyle ve Meclis zabıtları tetkik 
edildiğinde geçmişte buna benzer çok istisna! davra
nışların bulunduğunu bilmem dolayısıyla ve Hükü
metin çok fevkalade bir toplantı içerisinde olduğu
nu da bilmek hasebiyle bir defaya mahsus olmak 
üzere, böyle bir davranışa girdim. 

Sayın arkadaşım Tutum aslında haklıdır; fakat 
benim davranışım da herhangi bir şekilde keyfî, İç
tüzük maddelerini çiğnemek yoluna gidiş değil, ni
hayet bir uzlaşmayı ve çalışmaların başında mesele
yi çok daha katı ve rijit tutmamaktan ileri gelmiş
tir.; 

Cümlenizden özür dilerim. (Alkışlar) 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, Komis
yon adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon başta mı konuşmak isti
yor? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Efendim, tümü üze
rinde bir açıklama yapmak istiyoruz. 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma
raş) — Söz verildi 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Sayın Komisyon, komisyon ve hükümet her za

man söz alabilir. Ancak sayın hatibi kürsüye davet 

»MİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

adına Onural Şeref Bozkurt, Reşit Ülker, Fahrettin 
Kurt. 

RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) 
— Anavatan Partisi Grubu adına konuşacak millet
vekilinin ismi belirtilmedi. Eğer yoksa... 

BAŞKAN — Yok efendim, isim verilmemiştir; 
onun için lütfen yazdırınız^ 

RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) 
— Sayın Fahrettin Kurt konuşacaktır. 

BAŞKAN — Halkçı Parti Grubu adına Sayın 
Aydın Güven Gürkan, buyurunuz efendim; süreniz 
20 dakikadır. 
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ettikten sonra zatıâliniz ikazda bulundunuz. Ancak, 
hatibe söz verdikten sonra zatıâlinize söz verebili
rim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kadar acul hatırlat
malarınıza lüzum yoik. Bunları müsaadenizle tatbik 
ederiz^ 

Buyurun Sayın Gürkan. (HP sıralarından alkış
lar) 

MEHMET TURAN BAYEZtT (Kahramanma-
RAŞ) — Arkasından fahiş hata gelmesin Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Sağolun efendim, sayenizde yap
mayız. 

HP GRUBU ADINA AYDIN GÜVEN GÜR
KAN (Antalya) — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
bugün gündemimizde yer alan yasa tasarısı ilk ya
sama etkinliğimizi oluşturacaktır. Yüce Milletimize 
ve onun seçkin temsilcilerinden oluşan Yüce Mec-
liiimize hayırlı ve uğurlu olması dileğimizi büyüık 
bir mutluluk duyarak ifade etmek isterim. 

Sayın milletvekilleri; yasama görevimizle ilgili 
bugünkü birleşimimizde muhalefete anlayışımız konu
sunda çok kısa bir iki düşüncemi açıklamak istedim. 
Bu açıklamalar sanırım birbirimizi daha iyi anlama
mıza yardımcı olacaktır. 

Değerli üyeler; biz, yüce miletimizden temsil yet
kisi alarak burada bulunma hakkını elde etmiş her 
partimiz de Türkiye'ye hizmet edebilme konusunda 
büyük bir aşkın ve derin bir tutkunun var olduğunun 
sarsılmaz inancı ve bilinci içindeyiz. Bu inancın ve 
bilincin diğer partilerde de var olduğundan hiç kuş
ku duymuyoruz. 

Bu nedenle birbirimize karşı derin ve sarsılmaz 
bir hoşgörü gösterebileceğimize ve en büyük yanlış
larımızda dahi bir diğerimizde kötü niyet aramaya
cağımıza inanmak istiyor ve inanıyoruz. 

Sayın miletvekilleri, şunu büyük bir açık yürek-
likle söylemek isterim: Bugün buraya Hükümet ka
nalıyla bu yasa tasarısını getiren iktidar partisinin 
özlemini duyduğu ve yaratmak istediği Türkiye ile 
bizim Halkçı Parti olarak özlediğimiz ve dilediği
miz Türkiye birçok sosyo - ekonomik noktada bir
birinden önemli ölçüde farklıdır. 

©iz istiyoruz ki, Türkiye'de girişim hakkı ve öz
gürlüğü elden geldiğince yaygınlaştınlsm. Bu neden
le biz istiyoruz ki, küçük ve orta işletmelerimiz sa
yıca çok, modern ve üretken olsunlar. Bu nedenle biz 
istiyoruz ki, tek başına girişimde bulunma imkânına 
sahip olmayan insanlar, kooperatifler ve halk şirket

leri kanalıyla birleşerek, birleştirilerek girişimde bu
lunabilsinler; sınaî ve ticarî varlığımıza ciddî ölçü
lerde ortak olsunlar. 

Biz istiyoruz ki, kaynak savurucu bir sınırsız pa
zar ekonomisi yerine bu pazar ekonomisini etkin 
ve akılcı bir biçimde yönlendiren demokratik ve ka
tılımcı bir plan ekonomisi olsun. 

Biz istiyoruz ki, girişimde bulunma hak ve özgür
lüğü ortak ekonomik gücümüz saydığımız devlete de 
tanınsın. 

Biz istiyoruz ki, dünya ile yeterli ve gerekli öl
çüde alış verişte bulunalım; ama dünya kapitalist 
ekonomisiyle sınırsız bir bütünleşme içinde olmaya
lım. 

Biz istiyoruz ki, dünya ekonomik işbölümündeki 
yerimizi yalnızca ucuz işgücü ve ucuz doğal kaynak
larımız belirlemesin. 

v Biz istiyoruz ki, ekonomik gücü elinde tutanların 
ihtiyacı toplumsal gelişmemizin temel belirleyicisi 
olmasın ve toplumsal ortak kaderimiz, bir grup in
sanın kaderinin bağımlısı olarak kalmasın. 

Biz istiyoruz ki, akılcı, kaynak koruyucu ve kay
nak yaratıcı bir üretim düzeni, akılcı ve kaynak ko
ruyucu bir tüketim kalıbıyla elele gitsin. 

Değerli milletvekilleri, bu nedenlerle biz önümü
ze gelen her tasarı ve her teklifi bu özlemlerimizi, 
cevap verebilirliği açısından ölçer, biçer, tartar ve 
yargılarız. Bazı geçici olguları değişmez veriler ka
bul ederek oluşturulan bir iç tutarlılık bizim bir tek
life «evet» dememiz için yeterli değildir. 

Değerli milletvekilleri, Sayın özal Hükümetinin 
Meclisimize sevk ettiği bu kanun tasarısı belli bir si
yasal tutarlılığa sahiptir. Sayın özal Hükümeti, Cum
huriyet Hükümetlerimizin bugüne kadar uyguladıkları 
ve birbirinden özü itibariyle çok farklı olmayan ge
leneksel dengeci ekonomi politikasını terk etme ve 
Türk ekonomisini kayıtsız koşulsuz bir liberal kapi
talist ekonomiye döndürme ve onu dünya liberal ka
pitalist ekonomisini entegre etme konusunda kendini 
yetkili kabul etmektedir Bugün önümüzde bulunan 
bu tasarıyla, Sayın Özal Hükümeti bu yetkiyi yasa
ma düzeyinde de kullanmaya başlamıştır. 

Saygıdeğer milletvekilleri, bizim bu yasa tasarı
sına yönelik Yüce Meclisinizce dikkate alınacağını 
umduğumuz bazı eleştirilerimiz, itirazlarımız ve öne
rilerimiz vardır. Şimdi bunları arz etmek isterim. 

Sayın milletvekilleri, önce yüksek izinlerinizle ta
sarıya biçimle ilgili ciddî bir eleştiri yöneltmek isti
yorum. Tasarı, Bütçe Komisyonuna, değiştirilmesi is-
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tenen mevzuatın kanun numaraları, bent ve fıkra sa
yıları yanlış, eksik ve çok karmaşık bir biçimde sevk 
edilmiştir. Bunları Komisyonumuz kısmen düzelt
miştir; fakat bundan da önemlisi kanun tasarısının 
âdeta gerekçesiz olarak sevk edilmiş olmasıdır. Ge
nel gerekçe çok hafif olduğu gibi, madde gerekçeleri 
de gerekçe olmaktan çok, madde metinlerinin tekra
rından ibarettir. 

Hükümet niçin bu yetkileri istemektedir? Var olan 
ve değiştirilmesi istenen mevzuat niçin, nerede ve 
hangi ölçüde yetersiz kalmıştır? îstenen yetkilerin 
kullanım zamanları, yerleri ve ölçüleri ne olacaktır? 

" Devletin bütçe gelirlerindeki kayıp tahmini ne kadar
dır? Bu kayıbın nereden telafisi düşünülmektedir? 
Tasarı Anayasamızın 73 üncü ve 163 üncü maddele
riyle gerçekten hiç kuşku uyandırmayacak ölçüde 
uyum içinde midir? îstenen yetkilerin bu denli bü
yük olmasının gerekçeleri nelerdir? 

Sayın Hükümet bu konularda Yüce Meclisimizi 
aydınlatma zahmetine katlanmamıştır. Hükümet, âde
ta gerekçesiz yetki talebinde bulunmaktadır. Bunu 
Meclisimizin saygınlığının korunabilmesi açısından 
Grubum adına üzüntüyle kayıt ediyor ve değerli üye 
arkadaşlarımızın yüksek takdirlerine sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, yasa tasarısıyla Hükümet 
bazı vergi oranlarını sıfıra kadar indirebilmek, bazı 
indirimleri yüzde yüz oranına, bazılarını ise, 10 katı
na kadar çıkartabilmek yetkisini talep etmektedir. 
Hükümet ayrıca bu yetkiyi sektörler ve bölgeler iti
bariyle farklı kullanabilme yetkisini de istemekte ve 
bunu isterken ilgili sektör ve bölgeler için oluşturul
muş objektif kıstasları saymamaktadır. 

Yüce Meclisimize ait vergileme erkinin bu boyut
larda Hükümete göçerilmesi, yasama ve yürütme or
ganları arasındaki hassas dengeyi bozmayacak mı
dır? Devlet yaşamında hız hiç kuşkusuz önemli bir 
etkendir; ama bundan daha önemlisi ve sakınılması 
gerekli olanı aşırı yetki yogunlaşmasıdır. Hızın tek 
ve önemli faktör olarak alınması kanımızca çok sa
kıncalıdır. Çünkü bu faktörün öneminin abartılma-
sıyla yapılacak düzenlemeler bir süre sonra Devlet 
düzenimizde hiç istemediğimiz oligarşik kurumsallaş
malara neden olabilir. 

Şunu da ifade etmek isteriz ki, hükümetler, mec
lislerden çok daha büyük ölçüde baskı gruplarının 
etkilerine açıktırlar ve bu nedenle de hükümetlere 
verilecek çok geniş takdir yetkileri, önemli haksızlık
lara ve ayrıcalıklara kaynaklık edebilir. Bu noktayı 

I da Yüce Meclisin üyelerinin tümünün özenle dikkate 
I alacaklarından eminim. 
I Değerli milletvekilleri, Meclisimiz, tasarının mad-
I delerini müzakereye başladığında, her bir madde hak-
I kındaki görüşlerimizi açıklama fırsatını elde edece-
I ğiz. Ancak, ayrıntıya girmeden, bazı önemli saydığı-
I mız eleştirilerimizi şimdiden huzurlarınızda dile ge-
I tirmek isterim. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet tasarısının 1 inci 
I maddesiyle, ücretlilerin, bugün aylık 4.500 TL. olan 
I özel indirimlerinin 10 katına kadar çıkartılabilme 

yetkisi talep edilmektedir. Özel indirim miktarının 
yükseltilmesinin gerekliliği konusunda Partimin en 
ufacık bir tereddüdü yoktur. Bugün büyük geçim sı-

I kıntısı içinde olan ücretlilere sağlanacak her türlü 
I iyileştirmenin onurunu, hiçbir kıskançlık duymadan 
I Hükümete bırakmaya hazırız. 

Ücretlilerin bugünkü durumunu, Türkiye'nin bir 
kader sorunu sayıyoruz ve bu nedenle, sorunun çö-

I zülmesine, kimin tarafından çözüldüğü ve kimin bu 
büyük onuru hak ettiği noktasından, çok daha fazla 

I önem veriyoruz. 

I Sayın milletvekilleri, biz Halkçı Parti olarak di-
I yoruz ki, gelin, bugün bnrada bir numaralı yasama 
I faaliyetimizin bir numaralı maddesinde on yıllardır 

süregelen haksızlığı düzeltelim. Geliniz asgarî ücre-
I tin, genel indirim düştükten sonra kalan kısmını özel 

indirim sayalım; sonra da Hükümetin istediği yetkiyi 
I gene verelim. 

Sayın milletvekilleri, geliniz Gelir Vergisi Kanu-
I numuzun ticarî kazançlar için öngördüğü ilkeyi, ya

ni «kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için 
I yapılan giderler, gelirden düşülür» ilkesini, bir hak-
I sız imtiyaz olmaktan çıkarıp, ücretlilerimize de tanı-
I yalım. Geliniz, yaşam için gerekli ve zorunlu harca

ma tutarı olan asgarî ücretten vergi alınması gibi, 
ceberut ve milletimizin hasletleriyle uyuşmayan bu 

I tutumu, bugün burada terk edelim. (HP sıralarından 
I «Bravo» sesleri, alkışlar) Geliniz, bugün bunu he-
I men yapalım ve Hükümet, sorunu teknik olarak çö-

zümleyebilmişse, asgarî ücretin vergi dışı bırakılması 
karşılığında, belli oranda fatura getirilmesini gene is
temeye devam edebilir. 

I Değerli milletvekilleri, 1 inci maddede istenildiği 
gibi, özel indirimin, sektörler itibariyle farklı uygula
nabilmesi yetkisine karşıyız. îşin niteliğinin farklı ol
ması, ancak işveren tarafından ödenen ücretin farkla 

I lığının gerekçesi olabilir; ama, Devletin farklı vergi-
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lendirmesinin gerekçesi olamaz. Bu, keyfiliğe yol açar, 
bu, sendikalar üzerinde siyasal etkinlikler sağlanması 
yolunu açar. Buna karşılık, kalkınmada öncelikli yö
relerde çalışanlara daha yüksek bir özel indirim tu
tarının uygulanmasını gönülden destekliyoruz. Bunun 
çok haklı bir gerekçesi vardır. Devlet, az hizmet gö
türebildiği yerden az da vergi almalıdır. 

Değerli milletvekilleri, sevk edilen tasarının 2 nci 
ve 4 üncü maddeleriyle yatırım indirimi oranımn, 
kalkınmada öncelikli yöreler için yüzde yüze kadar 
artırılabilmesi yetkisi talep edilmektedir. Biz ilke ola
rak, yatırım indirimi müessesesinin süreklilik kazan
masına, genelleştirilmesine, özkaynak dışında karşı
lanan yatırımlara da uygulanmasına ve çok yüksek 
oranlara ulaşmasına karşıyız. 

Oldukça gelişmiş bir özel sektörün varlığına kar
şılık, eğer Devlet, bugün Türkiye'de olduğu gibi bü
yük kaynak sıkıntısı çekiyor ve zorunlu sosyal ve eko
nomik görevlerini yeterince yerine getiremiyorsa ya
tırım indirimi müessesesini gözden geçirmek şarttır. 
Devletin büyük kaynak açığına rağmen eğer kapsamlı 
ye yüksek oranh bir yatırım indirimi müessesesinde 
ısrar ediliyorsa, bu ısrar ancak bizim onaylamamızın 
mümkün olamayacağı bir ideolojik ısrardır. Böyle 
bir ısrarın anlamı, özel sektörün her yaptığı Devletin 
her yaptığından, yapmak istediğinden, yapmak zo
runda olduğundan daha önemlidir, gibi bayat ve yan
lı bir doğmada ısrar etmektir. 

BAŞKAN — Sayın Gürtan, üç dakikanız var efen
dim. 

HP GRUBU ADINA AYDIN GÜVEN GÜR
KAN (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Biz, Devleti zaafa uğratacak her türlü ideolojik 
kökenli kaynak aktarımlarına karşı çıkarız. Yatırım 
indirimleri konusundaki bu genel yaklaşımımıza rağ
men, kalkınmada öncelikli yörelere yapılacak yatırım
lara tanınan indirimin oranının yüzde 100'e çıkartıla
bilmesi konusundaki yetki istemine karşı çıkmamak
tayız. Bu yörelerin ihmale uğramış halka, makro ma
liyeti ne olursa olsun, artık yörelerinde ekonomik 
etkenlikler istemektedirler. Bu haklı isteğe derin bir 
suçluluk duygusu içinde saygı duyuyoruz ve Hükü
metin bu konudaki yetki istemine karşı çıkmıyoruz. 
Fakat özel sektör yatırımlarını özendirmek için Dev
letin vazgeçmek zorunda kaldığı ve kalacağı kaynak
ların buralara Devlet etkinliklerinin götürülmesinde 
zafiyetlere neden olacağından da büyük endişe du
yuyoruz ve iyilik edelim derken kötülük yapmaktan 

ürküyoruz. Bu nedenle, kalkınmada öncelikli bölge
lere tahsis edilmek ve özellikle enerji, sulama ve top
rak iyileştirme amaçlarında kullanılmak üzere Dev
lete yeni kaynaklar sağlamayı amaçlayan bir yasa tek
lifini çok yakın bir tarihte Yüce Meclisin huzuruna 
getireceğiz. 

Sayın milletvekilleri; yatırımların kalkınmada ön
celikli yörelere kaymasını istiyor isek, bu yöreler dı
şındaki yatırımları aynı yoğunlukta özendirmemiz 
bir mantık gereğidir. Bu nedenle 4 üncü maddedeki, 
plan ve programlarda özel önem taşıdığı belirtilen 
sektörlerdeki yatırımlara da (Bunlar nerede yapılır-

. sa yapılsın) yüzde 100 indirim uygulanabilmesini 
sağlayan yetki isteğinin reddini isteyeceğiz. 

Sayın milletvekilleri; tasarının 3 üncü maddesinde 
istenen ve 10 ayrı gelir kaleminde yapılan Gelir Ver
gisi stopajlarını sıfıra kadar indirme yetkisinin Hü
kümete verilmesinden yana değiliz. 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, 1 dakikanız kaldı 
efendim. 

HP GRUBU ADINA AYDIN GÜVEN GÜR
KAN (Devamla) •— Bitiriyorum efendim. 

Birçok stopaj kalemindeki oranların azaltılması
nı, özellikle Devlet gelirlerinde ye Devlet hizmetle
rinde zafiyetin doğmaması için istememekteyiz; ama 
özellikle ücret gelirleri yüzde 30'dan başlayarak ver
gilendirilirken menkul sermaye iratlarından yapılan 
stopajların sıfıra kadar indirilebilmesini kabul etme
miz kesinlikle mümkün değildir. 

Sayın üyeler; madde görüşülürken gerekli gör
düğümüz bazı değişiklik önerilerini yüksek takdirle
rinize arz edeceğiz, önergelerimizin kabul edilmeme
si halinde Grubumuzun tasarıya ret oyu vermek zo
runda kalacağını yüksek bilgilerinize arz eder, saygı
lar sunarım. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 
Sayın Komisyon, söz istiyor musunuz?. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTIN FIRAT (Muş) — Tabiî. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü Sayın Alaattin 
Fırat, buyurun efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, Ba
kanlar Kurulunun sayın üyeleri, sayın milletvekilleri; 
sözüme başlamadan evvel hepinizi en derin saygıla-
ımla selamlıyorum. 

Bakanlar Kurulunca 23.12.1983 tarihinde Türki
ye Büyüık Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 
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Yüksek Başkanlıkça aynı gün Plan ve Bütçe Komis
yonuna havale edilen Bazı Vergi Kanunlarında De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, söz ko
nusu Komisyonca kabul edilerek yüksek huzurunuza 
getirilmiştir. 

Bu Kanun tasarısı, 6 Kasım Seçimleriyle teşkil 
olunan Yüce Meclisin huzuruna getirilen ilk kanun 
tasarısıdır, aynı zamanda 1984 yılının ilk ele alınan 
kanun tasarısıdır. Anavatan Partisinin Seçim Beyan
namesinde ülkenin hedeflenen temel altı meselesin
den birine çözüm getirici tedbirler demetinin Mec
lise sunulan ilk tasarısıdır. Bu vesileyle Yüce Mec
lisin ıhem bu ilk tasarı ile ilgili çalışmasının, hem de 
tedbirler demetinin Meclise gelen bu ilk bölümünün 
ve bundan sonra yapılacak çalışma ile tasarıların 
milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını Allah'tan di
lerim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Tasarı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun bazı mad
delerinde değişiklik yapılarak, ücretlilerin malî du
rumlarının iyileştirilebilmesi ve kalkınma planı ile 
yıllık programlarda özel önem taşıdığı belirtilen sek
törlerde kalifiye eleman istihdamının özendirilmesi, 
yatırımların kalkınmada öncelikli bölgelere kaydırıl
ması için adı geçen bölgelerde yatırımlara uygula
nacak indirim oranının artırılması yetkisiyle dar mü
kellefiyete tabi kurumların kazanç ve iratlarında ya
pılacak vergi tevkifat nispetlerini sıfıra kadar indir
me veya yeniden tespit etme yetkisinin Bakanlar 
Kuruluna verilmesi amaçlanmaktadır. 

Ayrıca tam mükellefiyete tabi kurumların ellerin
de bulundurdukları iştirak hisselerinin ve gayrimen-
kullerinin 1984 ve 1985 yıllarında satışından doğan 
kazançların tamamının veya bir kısmının sermayele
rine ilave edilmesi şartıyla Kurumlar Vergisinden is
tisna edilmesi ve yine anılan kurumların 1990 yılı 
sonuna kadar bu kazançlarını herhangi bir surette 
işletmeden çekmeleri, işin terki, devri veya işletme
lerin tasfiyesi halinde bu kazançlarının vergiye tabi 
tutulması öngörülmektedir. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde Hü
kümetin uyguladığı ekonomik politikaya paralel ola
rak yatırımların teşvik edilmesi, kalkınmada öncelikli 
yörelere kaydırılması ve yabancı sermaye girişinin teş
vik edilmesini temin amacı ile getirilen tedbirler uy
gun görülmüştür. 

Komisyonumuzca maddeler üzerinde yapılan gö
rüşmelerde : 

1. Tasarının 1 inci maddesinde yer alan özel 
indirim miktarları herhangi bir değişikliğe uğrama
dığından, bunuöla ilgili 1 inci fıkranın madde met
ninden çıkartılması; ayrıca kanun tekniğine uygun 
olmaması nedeniyle madde başlığının ve buna bağlı 
olarak tasarı başlığının yeniden redaksiyona tabi tu
tulması uygun görülmüştür. 

2. Tasarının 2, 3, 4 ve 5 inci maddelerinin baş
lıkları, 1 inci madde başlığında yapılan değişikliğe 
paralel olarak yeniden düzenlenmiş olup, madde me
tinleri aynen benimsenmiştir. 

3. Tasarının 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında 
yer alan «iştirak hisselerinin ve gayrimenkullerinin» 
ibaresi fıkrayı daha kapsamlı kılmak için «iştirak 
hisselerinin veya gayrimenkullerinin» olarak değişti
rilmiş, son fıkrasıyla yer alan «Gayrimenkullerinin 
ve iştirak hisselerinin satışından doğan kazançlarını 
yukarıda belirtilen şekilde sermayelerine ekleyen ku
rumların» ibaresiyle «bu kazançlarını» ve «işin terki, 
devri veya» ibareleri Kurumlar Vergisi Kanununun 
devir hükümlerine işlerlik kazandırılmak amacıyla 
metinden çıkartılarak madde yeniden tedvin edilmiş 
ve madde başlığı yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının yürürlüğünü düzenleyen 7 nci maddesi, 
Hükümetten geldiği şekilde aynen; yürütmeye ilişkin 
8 inci maddesi ise değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri; bu Yetki Kanun Tasarısı 
ile şu politikalar hedef alınmıştır : 

1. Yatırımların kalkınmada öncelikli yörelere 
kaydırılmasını sağlamak. 

Yatırımların kalkınmada öncelikli yörelere kaydırıl
ması amacı; yatırımların; başta Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgesine olmak üzere geri kalmış, kalkın
mada öncelikli yörelere kaydırılması politikası he
deflenmiştir, bu getirilen Yetki Kanunu Tasarısıyla. 

2. Yatırımları, kalkınma planı ve yıllık prog
ramlarda özel önem taşıdığı belirtilen sektörlere ka-
nalize etmek; yani yatırımları sektörel bazda ele ala
rak faydalı bulunan, millî ekonomi açısından fevka
lade yararlı bulunan sektörel bazdaki bu sektörleri 
teşvik etmek. (Bir örnek olarak gemi sanayiini ve
rebiliriz.) 

3. Yabancı sermaye girişinin teşvikini esas al
mak, 

4. Bölgelerarası dengesizliğe çare bulmak ve 
kalkınmada öncelikli yörelerin gelişmesine hız ver
mek, 
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5. Gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde, sek-
törel bazda ve mahrumiyet prensibinden hareketle 
bir iyileştirmeyi gerçekleştirmek ve bu amaçla zo
runlu değil, teşvik edici olmayı sağlamaktır, 

6. Külfet - nimet dengesiyle çalışanlar arasında 
sosyal adaleti ön plana çıkarmak, 

7. Türkiye'de kurumlaşmayı teşvik ve özendir
mek, 

8. Kurumların öz kaynaklarını güçlendirmek, 
böylece şirket kurtarma operasyonlarına da son veri
lerek şirketlerin öz kaynaklarının güçlendirilmesi ve 
şirketlerin kendi kaynaklarına dayanarak daha ve
rimli, daha rantabl çalışmasını sağlayabilmek ama
cıyla getirilmiştir. (ANAP sıralarından alkışlar.) 

9. Ortadirek gruplarından biri olan köylüye ve 
yine ortadirek grubunun temsilcilerinden biri olan iş
çiye bu vesileyle de el uzatmaktır. 

Kısaca özetlemeye çalıştığımız bu temel politika
larla birlikte gelen tasarının, bir bütün olarak ele 
alındığında Türk iktisadî hayatında önemli ve faydalı 
neticeler doğuracak nitelikte olduğu görülmektedir. 

Nitekim Cumhuriyet Tarihimiz boyunca, başta Do
ğu ve Güneydoğu Bölgesi ile kalkınmada öncelikli yö
relere yapılmış bulunan hizmetlerin bundan böyle da
ha süratli bir şekilde gitmesi sağlanacak ve kalkın
ması hızlandırılacaktır. Zaten Hükümet Programında 
da bu vurgulanmıştır. Zaten Anavatan Partisinin Se
çim Beyannamesinde de bu esas vurgulanmıştır. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, ar
kadaşımız Komisyon adına mı konuşuyor, yoksa Hü
kümet adına mı?... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Siz Komisyon üyesi misiniz, yoksa Anavatan Partisi 
adına mı konuşuyorsunuz?... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müdahale etme
yiniz. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, ha
tip de geleneği bozmasın efendim. 

(BAŞKAN — Sayın Fırat bir dakika efendim. 

Zatıâliniz Komisyon Sözcüsü olarak söz aldınız, 
Komisyonu temsil ediyorsunuz. Komisyon, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi adına çalışır; lütfen... (HP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Buyurunuz Sayın Fırat. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTÎN FIRAT (Devamla) — Türk özel sektörü
nün kalkınmada öncelikli yörelere yatırım yapması 
teşvik edilmiş olunacaktır. 

Uzman ve kalifiye elemanların başta Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu olmak üzere kalkınmada önce
likli yörelerde; yani mahrumiyet bölgelerinde istih
damları teşvik edilmiş olunacaktır. 

Yabancı sermaye teşvik edilmiş olunacak, tekno
loji kiralanması kolaylaşacak, Türk sanayiinin ve iş
letmelerinin gelişmiş teknolojiden yararlanması sağ
lanacak, marjinal verimlilik ve marjinal fayda temini 
artırılacaktır. 

Bu sebeple Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Hükümetten 
gelen ve Plan ve Bütçe Komisyonunca şekil yönün
den anabaşlıkları düzeltilen «31.12.1960 Tarihli ve 
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 3.6.1949 Tarihli 
ve 5422 ıSayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı» adını 
alan tasarıyı olumlu buluyor; Türk iktisadî hayatında 
hayırlı neticeler doğurmasını Cenabı Allah'tan dili
yor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Fırat. 

Çok muhterem arkadaşlarını; bazı ufak tefek sürç
meler oluyor. Hepimiz acemilik geçiriyoruz; bunu 
yanlış anlamadan birbirimizi müsamahayla karşılaya
lım. (ANAP sıralarından alkışlar.) 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, Hükümet olarak 
söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK IBAKANI VURAL 

ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; konuşmacıları cevaplamak... (HP sıraların
dan. «Daha konuşacaklar var Sayın Bakan» sesleri.) 

Müsaade buyurunuz efendim. Ben konuşmacıları 
cevaplamak: için söz almadım; arkadaşlarıma kolaylık 
olsun diye söz aldım. 

Anavatan Partisi yeni bir hüviyette; yaptıkların
dan belli. 'Bu kanunu getirirken de biz yeni bir hü
viyetle çıktı'k. O da şu : 

Biliyorsunuz tüzüklerin Danıştayda incelenmesi 
zorunlu; fakat kanun teklif ve tasarılarının incelen
mesi zorunlu değil; Başbakanlığın takdirine bağlı. 

Başbakanlık bu tasarıyı 21.12.1983 günü Kanun
lar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı eliyle Danıştaya 
göndermiş ve mütalaasını almıştır. Eğer Danıştayın 
mütalaası bu kanunun aleyhinde olsaydı, hiç tereddüt 
etmeyiniz ki, Hükümetimiz, Partimiz; onları da bı
rakınız, hukuka üstünlük ilkesini daima benimsemiş 
ben, çekilirdim. 
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Bakınız Danıştay ne diyor : «Gerçekler uygun
dur» diyor. «Siz, 3.7.1981 tarih ve 8/3338 sayılı Ka
rarnamede belirtilen illerde yatırımları teşvik etmek 
istiyorsunuz, bölgeler arasındaki denge farklılığını 
ortadan kaldırmak istiyorsunuz» diyor. «Bu teşvik 
tedbirleriniz uygundur» diyor gerekçe olarak. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Danıştayın yetkisi dışındadır bu. Danıştay siyasî ka
rar mercii değildir. 

MALÎYE VE GÜMRÜK ıBAKANI VURAL 
ARIKAN (Devamla) —Müsaade buyurunuz. Ba
kıyorum ki, Danıştaya da saygılı değilsiniz. (ANAP 
sıralarından alkışlar.) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Saygımız sonsuzdur; ama Danıştay siyasî merci değil
dir... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müdahale et
meyin, bir dakika... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (Devamla) — Yasalar, biz... (Gürültüler.) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Danıştay yargı merdidir, siyasî merci değildir... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade edin... 
(ANAP sıralarından «Müdahale edilmesin» sesleri.) 

MALİYE VE GÜMRÜK 'BAKANI VURAL 
ARIKAN (Devamla) — Müsaade buyurun. 

Eğer 1924 Anayasası, 1961 Anayasası, 1982 Ana
yasası.... 

BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika sayın... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (Devamla) — Danıştaya başvurmayı öne
riyorsa, Anayasaya saygılı kişiler olarak Hükümetin 
bu davranışını teşekkürle karşılamanız lazım geliyor. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN —(Sayın Bakan... 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Şimdi 1982 Anayasası var... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (Devamla) — Ne var ki... 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı istir

ham edeceğiın, 
Efendim, müdahale olduğu zaman müdahaleyi 

önlemek için de sesler çıkınca müdahaleler çoğalmış 
oluyor. Ondan bir defa vazgeçelim; gerekeni yapa
rız.... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (Devamla) — Evet, teşekkür ederim. 

'BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen Başkanlığa hitap 
buyurun efendim, şahıslara değil. 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKAM VURAL 
ARIKAN (Devamla) — Siz zamanında davranırsa
nız benim müdahaleme gerek kalmaz Sayın Baş
kan. Bunu da bilmenizi isterim. 

Şimdi, Danıştay iki konuya değiniyor ve «Ku
rumlar Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinde sı
fıra kadar indirme yapmak istiyorsunuz. O zaman 
bunlar vergi dışında kalacak. Vergi dışında bırak
mak da hükümete yetki olarak verilemez. Binaena
leyh, % l'e kadar indirin» diyor Danıştay. Halbuki 
24 üncü maddedeki tevkifat oranları (Şimdi teknik 
olarak konuşuyorum) ticarî kazançlarla alâkalı değil
dir. Yabancı kurumların gayrimenkul sermaye iradı, 
menkul sermaye iradı, ücret, serbest meslek kazancı 
elde etmesiyle ilgilidir ve bunların kavranmasını da 
Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanununa 
atıf yapmak suretiyle tespit eder. Eğer dikkat buyuru-
lursa, Gelir Vergisi Kanununun 7 ve 8 inci maddele
rindeki değerleme hükümleri nazarı itibare alınırsa, 
Danıştayın bu görüşü de doğru değildir; yani dayan
dığı gerekçede isabetsizlik vardır. Çünkü ücretin Tür
kiye'de deeğrlenmesinin anlamı, hizmetin Türkiye' 
de ifa edilmesi veya buradaki işletmenin gider yazıl-
masıdır. Bir menkul kıymetin veya bir kayar kalıbın 
diyelim veya bir makinenin Türkiye'de kullanılma
sı halinde elde edilen kira mutlaka vergilenecektir. 
Yani tevkifat sıfır olsa dahi Gelir Vergisi sistemi
mizin içerisinde beyanname vermek zorundadır. Pa-
nıştayın takıldığı birinci nokta budur; fakat o da tek
nik bilgilere sahip olamadığı içindir. 

İkinci takıldığı nokta da şudur : Biliyorsunuz Sa
yın Calp, Hükümet Programına cevap verirken «Ba
tan batar, batmayan bizitmdir diyemezsiniz» dedi. Ha
kikaten öyle. Bizim bazı kurumların, tam mükellefi
yete tabi kurumların, zor durumda bulunan kurumla
rın aktiflerinde kayıtlı menkul kıymetlerini ya da gay-
rimenkullerini satarak elde ettikleri kazançları ser
mayelerine ilave etmeleri halinde, bunların ne Ku
rumlar Vergisi kapsamında, ne de Gelir Vergisi kap
samında olmadığını söylerken hedefimiz, batmakta 
olan şirketleri kendi kendine kurtarabilmektir; kendi 
imkânlarıyla onları öz sermaye - borç dengeleri için
de sıhhatli hale getirmektir. O zaman ben soruyorum: 
Sizlerin fikriniz, o müesseseleri kendi ayaklan üzerin
de yürütmeyerek, batan şirketlere devletin yardım et
mesi midir?... 

PAŞA SARIOĞLU '(Ağrı) — Bu yol bizim tara
fımızdan açılmadı Sayın Bakan. 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (Devamla) — Batan şirketlere devletin 
yardım etmesi midir?.. Halbuki biz şirketlerin batma
ması dolayısıyla bu hükmü getirdik. 

Danıştay burada diyor ki; «Takas ve trampayı 
esas alın» Hedefimiz ne?.. İşletmelerin likite kavuş
ması, nakdî bir imkâna kavuşması, hareket serbestisi
ne kavuşmasıdır. Takas ve trampa onları nakdî bir 
imkâna kavuşturmaz. O yüzden tasarı içerisine alın
mamıştır. Diyor ki Danıştay; «Kamulaştırma ve dev
letleştirmeyi de bunun kapsamına alınız.» Yani, sa
dece satışı nazarı itibara almayınız. Biz de diyoruz ki, 
kamulaştırma ve devletleştirme halinde esasen buna 
imkân veren Vergi Usul Kanununun 328 inci mad
desi var. O yüzden burada zor durumda bulunan iş
letmelerin kurtarılması için vergi sistemindeki tüm 
hükümler nazarı itibara alınmak suretiyle satış öneril
miştir. 

Tartışmaların hukukî zemine sıçrayabilmesi mak
sadıyla bu açıklamayı yaptım. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Söz sırası Milliyetçi Demokrasi Partisi adına Sa

yın İsmail Şengün'ün. 
Buyurunuz Sayın Şengün. (MDP sıralarından al

kışlar) 
MDP GRUBU ADINA İSMAİL ŞENGÜN (De

nizli) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin seçkin üyeleri; 
alışmadığımız bazı olaylarla başladık, sonu hayırlı 
olsun. 

Bütçe Komisyonumuz, her şeyden önce teknik bir 
komisyondur; politika içine giremez. Bütçe Komisyo
numuzun Sayın Sözcüsü, Bütçe Komisyonundan bu
rada konuşmak için bir yetki almış da değildir. Bütçe 
Komisyonu, kanunun müzakeresi içinde her ziaman 
sözcüsünü buraya çıkarabilir ve fakat Bütçe Komis
yonu Sözcüsünün, içinde bulunduğu Partinin görüş
lerini burada ifade etmek için, Komisyon Sözcüsünün 
hiçbir hakkı olmamak gerekir. (MDP ve HP sırala
rından alkışlar) Değerli arkadaşımızın bu hareketini 
tasvip etmiyoruz. 

İkincisi; Sayın Bakanımız lütfettiler; belki grup
lar görüşlerini ifade ettikten sonra burada bize açık
layıcı bilgide bulunsalardı çok daha yerinde davran
mış olurlardı. «Müzakereleri yoluna koymak ve yar
dımcı olmak için bu açıklamayı yapıyorum» dediler; 
fakat yaptıkları Danıştayla ilgili açıklama, sanmıyo
rum ki, Meclis teamüllerine çok uygun düşsün. Danış
tay bir kanunu teknik yönden inceler. Eğer biz bu-
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rada Danıştayın verdiği, kararları Hükümet kanalıy
la söz konusu edecek olursak, korkarım ki arkadaş
larım, Danıştayı politize etme ve gitme yoluna soka
rız. (MDP ve HP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Değerli arkadaşlarım; bu kısa girişten sonra esas 
hakkındaki görüşlerimizi Milliyetçi Demokrasi Par
tisi Grubu adına ifade etmek istiyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti görüşmekte oldu
ğumuz kanun tasarısıyla Gelir Vergisi Kanunu ve 
Kurumlar Vergisi Kanununun bazı maddelerinde de
ğişiklik yaparak ve ek geçici bir madde getirerek ya
tırımları ve yabancı sermaye girişlerini teşvik etmek, 
yatırımların kalkınmada öncelikli yörelere kaydırılma
sını sağlamak, işletme ve sabit sermaye sıkıntılarım 
gidermek ve ücretlilerin malî durumlarım iyileştirmek 
amacını gütmektedir. Bu amaçla, yatırımlara uygula
nacak indirim oranını artırma, bazı kurumların ka
zanç ve iratlarında yapılacak vergi tevkifat nispetle
rini sıfıra kadar indirme veya yeniden tespit etme 
yetkisinin Bakanlar Kuruluna verilmesi istenmekte ve 
ayrıca kurumların iştirak hiseleri ve gayrimenkulleri-
nin satışından doğan kazançlarının vergiden istisnası 
öngörülmektedir. 

Gerçek ücretlerde Gelir Vergisi dışı tutulan yıllık 
54 bin lira bu tasarıyla 10i misline kadar artırılabile
cektir. Son yıllarda reel gelirleri devamlı olarak azalan 
ücretlilere özel vergi indirimini günün şartlarına göre 
yükselterek suretiyle biraz olsun nefes aldırabifecek 
bu tedbir konusunda Hükümetle mutabıkız. Tedbi
rin vergide genellik ilkesine uyularak, bir bölge veya 
sektörde değil, bütün Türkiye'de uygulanacak olması 
da memnuniyet vericidir. Özel önem taşıyan sektör
ler ile kalkınmada öncelikli bölgelerde fiilen çalışan
ların, biraz önce değindiğimiz indirimden farklı ola
rak ve daha yüksek bir indirime 'tabi tutulmasının Sise, 
teşvik için gerekli görülimekile beraber, vergicilikteki 
adalet ve yaygımı'k ilkeleriyle pek bağdaşmayacağı 
da açıktır. 

Gelir Vergisi Kanunumuza göre sadece ücretlile
re malhsus olmak üzere 54 bin liralık özel indirim 
ya'nı sıra, tüm gerçek kişiler için yılda 7 200 liralık 
bir genel indirim de yapılmaktadır. Hükümetten, 
kaynak göstermesi kaydıyla bu genel indirim konu
sunda da günün şartlarına uygun düşecek değişiklik 
getirmesini, örneğin, konut kiralarının göz önüne alın
masını beklerdik. 

Ayrıca özellikle düşüik ve orta gelirli mükellefler 
için, müterakki gelir vergisi nispetlerinin yeniden 
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gözden geçirilerek düzenlenmesi ve indirilmesinin bu 
tasanda ele alınabileceği ümidindeydik. 

Tasarı kalkınmada öncelikli bölgeler için yatırını 
indirimi nispetini % 60'tan % 100'e çıkarmaktadır. 
Bir diğer ifadeyle bu bölgelerde ticarî ve ziraî ka
zançlar, yapılan yatırımın tamamı kadar vergiden 
muaf olabilecektir. 

Bu noktada kalkınmada öncelikli bölgeler konu
suna kısaca değinmek isterim. Bugün 20 kadar ili
mizin öncelikle kalkınması için alınmış ve yürürlük
te olan bir Ikarar mevcuttur. Ancak sayın milletvekil
leri; çoğumuz yakından gayet iyi biliyoruz ki, ilerle
miş sayılabilecek- ilerimizin bazı ilçelerinin de kal-
kırmada öncelik almaları gereklidir. Bu nedenle sö
zünü ettiğimiz bu kararın yeniden gözden geçirilmesi 
ve 20 ilimize ek olarak bazı il ve ilçelerimizin de bu 
gruba dahil edilmesi bir İhtiyaç olarak ortadadır. 
(M'DP sıralarından alkışlar) 

Tasarı çeşitli ödemelerde bulunanların uygula
mak zorunda oldukları vergi tevkifat nispetlerini sı
fıra kadar indirmeyi veya belirtilmiş nispetleri geç
meyecek şekilde yeniden tespit etmeyi öngörmekte
dir. Nitekim serbest meslek işleriyle, inşaat ve onar
ma faaliyetleriyle, telif ve patent haklarıyla, gayri
menkul ve menkul sermaye iratlarıyla, tahvil ve mev
duat faizleriyle, faizsiz olarak kredi verenlerin kâr 
paylarıyla, hayvan ve hayvan mahsulleri ve ziraî 
mahsuller satışlarıyla ilgili ödemelerde tevki'faitta sı
fıra kadar indirilebilecek bir uygulama derpiş edil
mektedir. Burada akla gelen şudur : Bakanlar Ku
ruluna biraz önce belirttiğimiz işlerle ilgili olarak 
yüzde 2 ile yüzde 40 arasında değişen vergi tevki-
fatlarını yarıya ikadar indirime yetkisi zaten tanın
mış bulunuyordu ve Bakanlar 'Kurulu bu yetkiyi bir 
te!k konu dışında hiç kullanmamıştı. Şimdi hemen hiç 
kullanılmayan bu yetkinin daha da genişletilmesi ve 
tevkifat oranının sıfıra kadar indirilmesi talep edil
mektedir. 

Tevkifata tâbi konular içinde şüphesiz gönül ra
hatlığı ile destekleyeceğimiz birisi, köylümüzü bir 
süredir tedirgin kılmakta olan yüzde 5 ziraî mahsûl 
ve yüzde 2 hayvan ve hayvan mahsulleri satışı ver
gisi tevklfaitıının bu tasarı ile indirilebileceği veya bu 
vergi yükünün sıifıra getirileceği hususudur. 

Tasarı, Kurumlar Vergisinde de Gelir Vergisin-
de'kine benzer değişiklikler getirmektedir. Bunun ay
rıntıları üzerinde zamanınızı almak istemiyoruz. Sa
dece bir noktada ğörüşürnüzü açıklamayı uygun bu
l u n a 

Tasan, uluslararası para piyasasından alınacak 
kredilere ödenecek faizlerdeki tevkifatı ve ayrıca pet
rol arama faaliyetleri dolayısıyla sağlanacak kazanç-
lardaki tevkifatı tamamen 'kaldırmıştır. 

Özellikle Türkiye için hayatî önem taşıyan petrol 
arama faaliydtlerini ıteşvik edici bu davranışı yerinde 
bulmaktayız. 

Tasarıyla getirilen değişikliklerin malî portesi 
nedir, gelir kaybı ne olacaktır? Han ve Bütçe Ko
misyonunda yapılan görüşmelerde Sayın Maliye ve 
Gümrük Balkanı bu tasarıyla bütçe gelirlerinde mey
dana gelebilecek azalışın, maalesef yaklaşık rakam
larını bile vermıemiştir. 

Sayın Bakana, gelir kaybının nasıl karşılanacağı 
sorulduğunda, «Kaynak bulunacak» demiş ve arka
sından da; «"Mevduat faizleri yükseltildiği için stopaj 
gelirleri de artacak» beyanında bulunımuştur. 

Bu tasarıyla, kısa ve uzun vadede vergi gelirin
den ne 'kaybedileceğinin hesabı yapılmamıştır. Mali
yemiz, günümüzde gelişmiş tahmin tekniklerini uy
gulayacak değerli elemanlara sahip olmasına rağ
men, zahmet edilmemiştir. Olsa olsa usulüyle ve el 
yordamıyla maliye yönetme, tasarılar hazırlama ül
keyi çıkmazlara, telafisi zor durumlara sürükleyebi
lir. (İMDP ve HP sıralarından alkışlar) 

Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak, «vergilerin, 
yatırımları ve yönetimi teşvik ve yönlendirme aracı 
şeklinde kullanılması» genel felsefesine katılırız. An
cak, bu noktada yol ve yöntemlerimizin farklı ola
cağını da hemen belirtmek İsteriz. İstenilen yetkiler 
fevkalalde geniştir. Devlet gelirleri içinde 'büyük ağır
lığı olan bazı gelir konulan kaldırılmış olmasa bile, 
ha var, ha yok hale getirilmektedir. Üstelik, getirilen 
tedbirler, sektörler bazında ve hatta 'firmalar bazında 
sübjektif uygulamalara da 'kolaylıkla (Arzu edilmese 
bile) yol açabilecek niteliktedirler. 

Ekonomik kalkınma ve istikrar amaçlarıyla kısa 
dönemler için vergi hadlerinde esnekliğe taraftar ol
makla beraber, esneklik ölçülerinin böylesine geniş 
tutulmasından endişe duyarız. Gerçi Hükümet, ken
di takdir hakkını kullanacaktır ve bu takdir hakkı 
içinde, örneğin; yatırım indirimi nispetini' belki so
nuna kadar artırmayacak, hatta tevkifat nispetlerini 
sıfıra kadar da indirmeyebilecektir. Fakat kabul ede
lim İki, içinde bulunduğumuz demokratik siyasî or
tamda Hükümet bu nispetleri sonuna kadar uygula
maya zorlanacaktır. Hükümete bu tasarıyla yetki ve
rileceğine göre, mevzuat mazereti de ileri sürüleme-
yecekıtir. 
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Mevcut vergi nispetinde yüksek oranda, örneğin; 
yüzde 501İk bir indirim, büyük ihtimalle yatırımcı 
tarafından aız bulunup 'beklenecek ve yatırımlar za
manında gerçekleşmediği sürece indirim oranları da 
kademe kademe yükseltilecektir. 

Sayın milietvekiilleri; kaldı ki, bugünkü vergi sis
teminin, Hükümeti, mevcut vergi tevkifat oranlarını 
yarıya kadar indirmeye zaten yetkili kıldığımı ifade 
etmiştik. Hükümet bunlardan sadece tahvil ve mev
duat konusundaki yetkiyi kullanmıştır. Şu halde, di
ğer yedi adet başlıca konuda oranları yarıya kadar 
indirme liımkânı el̂ an mevcut bulunmaktadır. 

-Diğer 'taraftan, bu çeşit yetkilerle birlikte düşü
nülmesi gereken uygulama süresi limitine de tasanda 
yer verilmemiştir. Yetki, belli bir süre içinde uygu
lanmak; şartıyla istenmeliydi. Vergi politikasıyla ilgili 
oikrak bu ölçüde geniş ve aynı zamanda süresiz yet
kilere, başkanlık sistemlerinin yürürlükte bulunduğu 
ülkelerde dahi 'rastlamak pek mümkün değildir. 

1984'de gelir üzerinden alınan vergiler 1 trilyon 
320 milyar lira 'tahmin edilmektedir. İstenilen yet
kiler sonucu, bu vergilerin 1984 hacmi ne ölçüde dü
şecektir? Bu durumda zaten büyük açık veren 1984 
bütçesinde bir değişikliğe gidilerek gerçekte bütçe 
gelirleri azaltılmış olmuyor mu? 

Şimdi bu noktada Anayasamızın 163 üncü mad
desine beraberce bir bakalım. 

Söz 'konusu madde ruhu itibariyle bütçe denkliği 
ilkesini göz önünde tutar. Maddenin son kısmı şöyle
dir; «Carî ve ileriki yıl bütçelerine malî yük getire
cek nitelikteki kanun tasan ve tekliflerinde, belirtilen 
giderleri karşılayabilecek malî kaynak gösterilmesi 
zorunludur.» 

Kanun koyucu burada, bütçe denkliği hususun
da, hareket noktası olarak gelirleri ele alabileceğine, 
giderleri ele almış ve bütçe giderlerini alelûsul artı
ramazsınız, demiş; artırmak isterseniz, bu yükü kar
şılayacak gelir ve kaynak göstermelisiniz, hükmünü 
koymuştur. 

Şimdi soruyoruz : Gideri artırmaya ancak kay
nak göstermek şartıyla cevaz veren Anayasamız, bir 
'kaynak hatta hiç bir kaynak göstermeden geliri azalt
maya cevaz verir mi? Bu sorunun cevabını Sayın Hü
kümetten tekrar istiyoruz. 

'İkinci olarak, yine Anayasamızın 73 üncü mad
desinde şöyle denilmektedir : «Herkes, kamu gider
lerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi öde
mekle yükümlüdür.» 
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I • Şimdi düşünelim lütfen; istanbul'da özel önem 
taşıyan bir sektörde çalışanın malî gücü, aynı işi ay
nen gene İstanbul'da ve fakat özel önem taşımayan 
bir sektörde yapanınkine eşit olmamalı mıdır? Ta
sarıya göre, eşit olmamalı denmektedir. Tasarı ger
çekte eşit işe eşit ücret ilkesini bozmakta, aynı işi 
görenler arasında vergi adaletini bir yana bırakmak
tadır. Şüphesiz bu »konudaki uygulama birtakım hu
zursuzluklara, iş değiştirmelerine, personel kaymala
rına yol açacaktır. Vergi yükünün adaletli ve den
geli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır, 
Anayasa hükmüdür. Getirilen tedbir ile vergi yükü 
adaletli ve dengeli dağıtılmış olmakta mıdır? Bu so
ruya da lütfen cevap bekiliyoruz. 

Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak bundan son
raki çalışma ve faaliyetlerimizi, bu kanunun uygu
lanmasına da teksif ederek yönlendireceğiz. Kötü uy
gulama, kayırmalara meydan verilmemesi, büyük 
menfaatler sağlanmaması için hassasiyet gösterece
ğiz. 

Hükümetin ekonomik kararlarının uygulanması 
ve sosyal mükellefiyetlerin yerine getirilmesi bütçe 
imkânlarıyla bittabi yakından ilgilidir. Gelir Ikayna-

I ğı bulunmadıkça, uygulamada sıkıntıya düşülmesi ve 
I bunun da ötesinde tüm vatandaşların ve de özellik

le ortadireğin bu tip uygulamalar sonucunda mu
tazarrır olması ihtimali dahilindedir. Allah o zaman 
ortadireği korusun. (MDP) ve HP siralarından alkış
lar) 

Reel, gerçek kaynaklar ortaya konmadıkça orta-
direk yaşam seviyesini düzeltme ümidini «Bugün de- v 

ğil yarın» bekleyişine bırakacaktır. Vergi oranları
nın aşağıya çekilmesi Hükümete kısa bir süre için ka
muoyunda puan kazandırabilir; ama sağlam kay
naklar bulunmadıkça kamu maliyes'inde sıkıntılara 

! düşüleceğine de şüphe yoktur. Bilindiği üzere 1984 
Bütçesi daha düzenlenirken bazı açıklarla maluldü. 
Dış borçların ödenecek anapara ve faizleri, vergi iade
leri, müteahhit alacakları ve benzeri giderlerle büt
çe bir trilyon civarında açık göstermektedir. 

BAŞKAN — Saym Şengün, 3 dakikanız var efen-
dümi 

MDP GRUBU ADINA İSMAİL ŞENGÜN 
(Devamla) — Teşekkür ederim iSayın Başkan, bitir
meye çalışacağım. 

Ayrıca Hükümet, çiftçinin 100 milyar lira civa
rındaki mahsul bedelini de henüz ödeyememiştir. Şu 
halde, konuşmamızda değindiğimiz vergi gelirindeki 
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azalmalarla 1984 Bütçesi açığı daha da büyüyecek
tir. Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına, Hü
kümet Programı üzerinde Sayın Genel Başkan Tur
gut Sunalp tarafından belirtilen görüş ve tenkitler
de, geleceğini ifade ettiğimiz zamlar kısa bir sürede 
ve derhal yapılmaya başlanmıştır. Şimdi açık ka
patmak için yeni zamları mı 'bekleyeceğiz? Bir müj
de havası içinde, «Yılbaşına kadar zam yok» şek
lindeki beyanları, «Yılbaşı sonrası görürsünüz siz» 
mi demek istenmiştir bu ifadeyle? Böylesine bir bek
lenti ortamında stokçuluk, spekülatif faaliyetler ar
tar, gelir dağılımı daha gayri adil duruma dönü
şür ve halk çaresiz kalır. Alah Ihalkın, fakirin o za
man yardımcısı olsun (MDP ve HP sıralarından al
kışlar) 

Tasarının gerekçesi üzerindeki kısa görüşlerimiz
le konuşmamızı bitirmek istiyoruz. Gerekçe yetersiz
dir. Genellikle tasarı maddelerinin aynen tekrar edil
mesi şeklinde bir gerekçe düzenlenmiştir. Üzerinde 
gereken ölçüde ve özenle çalışılmadığı bellidir. Ta
sarı, Plan ve Bütçe Komisyonuna ve dolayısıyla Yüce 
Meclise doyurucu gerekçe ve kesin bilgilerle getiri-
lebilseydi zamandan tasarruf edilir, görüşmeler uza-
mazdı. 

«Kaybedecek vaktimiz yoktur, acelemiz var» di
yorsunuz. Size birkaç atasözünü hatırlatmak isteriz: 
«Acele yürüyen yolda kalır.» «Acele ile menzil alın
maz.» Ve nihayet bilirsiniz, acele işe ne karışır?... 

Ayrıca yasama görevlerimizi ifa ederken bazı 
konuları aceleye getirmek de istiyorsunuz. Aceleye 
getirmenin sözlük anlamlarını herhangi bir ilave
de bulunmadan aynıyla okumak isterim. Aceleye ge
tirmek, parantez içinde «dara getirmek...» 

BAŞKAN — Bir dakikanız var efendim... 

MDP GRUBU ADINA İSMAİL ŞENGÜN (De
vamla) — Teşekkür ederim. 

Sözlüğe göre; çobuk, çabuk yaparak birini al
datmak; çabuk, ça'buık yaptığı için gereken özeni 
göstermemek; sıkıştırarak bir işin özensiz yapılma
sına yol açmakj 

Acele dle süratli ve usulüne uygun iş yapmayı 
birbirinden ayırmak gerekir arkadaşlarım. Yoksa, 
hemen belirtmeliyiz ki, biz de sorunların üzerine 
sürat ve temenniyle gidilmesinden yanayız. 

Sonuç olarak; kanun tasarısının genel prensibiy
le mutabıkız, amaçlarını destekliyoruz; fakat ne ya
zık ki, tasarı, belirtmeye çalıştığımız sakıncaları ta
şımaktadır. 
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Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Yüce 
Meclise derin saygılar sunarız. (MDP ve HP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Fahrettin 

Kurt, buyurunuz. 
ANAP GRUBU ADINA FAHRETTİN KURT 

(Trabzon) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; 1984 yılının ve yeni yasama döneminin va
tanımıza, milletimize, tüm insanlığa hayırlı ve uğur
lu olmasını diler, hepinize saygı ve sevgilerimi su
narım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

6 Kasım 1983 seçimleriyle milletimizin geleceğin
de yeni bir çığır açılmış, Türk Ulusu yeniden şah
lanışa geçmiştir. Bozulan birlik ve beraberlik kar
deşliğe dönüşmüştür. İnsanlarımız artık birbirini 
kurşunlamıyor, dargınlıklar ortadan kalkmış, vatan
daşlarımız yeni bir umut ve silkinişle "birliği yeniden 
sağlamaya, muasır medeniyetin zirvesine ulaşmak 
için her türlü fedakârlığa hazır halde tüm dikkatle
rini Parlamentomuza çevirmiş bulunmaktadır. Bu 
mutlu tabloyu hazırlamakta emeği geçen, başta 
Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere, tüm ilgililere 
şükranlarımı sunmayı bir borç bilirim. 

Bu gurur verici muhteşem tablo karşısında biz
lere çok büyük görevler düşmektedir. Bu dönemi yü
ce milletimizin adına çok iyi değerlendirmek mecbu
riyetindeyiz. Başarılı olabilmemiz için yeter ve ge
rekli şart olan : 

1. Birlik ve beraberliği daha da pekiştirmek için 
iç ve dış şer güçlere fırsat vermemeliyiz. Çünkü, ba
şarının birinci şartı birlik ve beraberliktir. 

2. Her türlü fedakârlığı göze alıp, çok, ama çok 
çalışmalıyız. 

3. Bilgili, vatansever ve çalışkan insanlarımızı 
görev başına getirerek, çalışabilecekleri ortamı ha
zırlamak zorundayız. Eğer biz, hakkaniyet ve adalet 
ölçülerinden ayrılmaz, vatandaşlarımızın ülke kalkın
ması ve sosyal adalet için verdiği her kuruşu yerinde 
kullanır, yüce milletimize güven sağlarsak, hiç kuş
kunuz olmasın, bu millet her türlü fedakârlığa hazır
dır. 

Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldığı zaman ve
zirleri yanına gelip; «Sayın Padişahım, baskı yapıp şu 
Rumları Müslüman yapalım» demişler. Yüce Sultan 
onlara; «Rumlara baskı yapmanıza gerek yok, siz 
gerçek manada Müslüman olun, onlar size bakarak 
Müslüman olur» buyurmuşlardır. 
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Arkadaglar; bizler iyi örnek olmak zorundayız. Ül- « 
kemizde politikayı yeniden gerçek manada vatandaş- j 
larımıza göstermek mecburiyetindeyiz. Politika, entri
ka değildir. Siyaset, millet ve memleket menfaatları 
doğrultusunda hizmet verirken, buna mani olmak is
teyen iç ve dış şer güçleri iyi bir manevra ve iyi bir 
politika il© yine millet ve memleket menfaatleri doğ
rultusunda çevirebilme sanatıdır. 

Partimizin ana hedefi, insanımıza hizmettir. Onun 
için diyoruz ki, halka hizmet Hak'ka hizmettir. Bu I 
anlayış ile yola çıkan Anavatan Partisi, icraatının ilk I 
adımı olarak bazı vergi kanunlarında değişiklik yap- I 
mış ve Yüce Meclisin onayına sunmuştur. Şiddetle öz- I 
temini duyduğumuz iyi ve kaliteli insanı yetiştirmek I 
için önce onun yetiştiği ortamı iyileştirmemiz lazım- I 
dır. Eğer, dürüste, çalışkana prim veremezsek, bu- I 
günkü zor şartlarda insan yetiştirmemiz mümkün de- I 
ğildir. 

Bu itibarla huzurlarınıza gelen yasayla; I 
A) Yatırımları teşvik etmek ve işsizlere iş bul- I 

mak, dar gelirlilerin durumlarını iyileştirmek; I 
B) Yatırımları geri kalmış bölgelere kaydırmak; I 
C) Yabancı sermayeyi teşvik etmek amacıyla I 

Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi istenmektedir. I 
Plan ve Bütçe Komisyonundan çıkan son şekliy- I 

le, 1 inci maddeyle (Arkadaşların hepsinin önünde I 
vardır, ben yalnız gerekçesini ve önemini vurgula- I 
mak için izah edeceğim) genel olarak ücretlilerin du- I 
rumu iyileştirilecektir. Kalkınmada öncelikli bölgeler I 
ile kalkınma planı ve yıllık programlarda özel önem I 
taşıyan sektörlerde kalifiye eleman çalıştırılması özen- I 
dirilecektir. Asgarî ücretin tümüyle vergi dışı kalması, I 
bu maddeyle hedeflenen noktalardan bizi uzaklaştı- I 
racağı, gerice bölgelere avantaj sağlamayacağı aşi- I 
kârdır.; Bu yasayla rotasyonla, zorlamayla değil, teş- I 
vikle, ücretle tatmin edilerek gerice bölgelere ele- I 
man gönderilmiş olacaktır. I 

2 nci madde; Bu madde 1 inci maddeyle bağlan- I 
tüı olarak yatırımların gerice bölgelere kaydırılması I 
hedefini güçlendirici mahiyettedir. Çünkü her hadise- I 
ye eşyanın tabiatına uygun olarak bakmak gerekmek- I 
tedir. Külfet-nimet dengesini kuramazsanız başarılı I 
olmanız mümkün değildir. I 

3 üncü maddede, gerçekleştirilmek istenen ekono- I 
mik hedeflerle ilgili kararları vergi politikasıyla des- I 
teklemek ve kararları bir bütünlük içerisine almak I 
için Bakanlar Kuruluna vergi tevkifat nispetlerini I 
değiştirmek yetkisi verilmiştir. I 

4 üncü maddeyle, ufak ferdî teşebbüsler yerine I 
kolektif çalışma özendirilmekte, şirketleşmeyle güç- | 
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lerin bir araya toplanması teşvik edilmektedir. Ayrı
ca şirketleşmeyle vergi kaçaklarının asgariye indiril
mesi sağlanacağı gibi, gerice yörelere bu tip şirket
lerin yatırım yapması sağlanmış olacaktır. Kalkınma 
planı ve yıllık programlarda özel önem taşıyan sek
törlere yatırımların kaydırılması için Bakanlar Ku
ruluna yatırım indirim oranını yüzde 100'e kadar ar
tırma yetkisi verilmiştir. Yüzde 100'e kadar yetki ve
rildi diye ille yüzde 100 olmayacaktır. Yatırımın öne
mine ve yöresel şartlara göre Bakanlar Kurulu bu
nu tespit edecektir. 

5 inci maddeyle, yabancı sermayenin yurdumuza 
girmesi kolaylaştırılmakta, yabancı şirketlerin yatırım
larına uygun ortam hazırlanmaktadır. Bugüne kadar 
olan şartlar yurdumuzda yatırım yapacak yabancı 
şirketler için diğer ülkelerden daha cazip değildi. 
Onlar bu yatırımlarını daha uygun şartlara haiz ül
kelere yapmayı tercih ediyorlardı. Onun için kanun, 
yapılan bu değişiklikle en azından Bakanlar Kurulu
na, yatırım yapacak yabancı şirketlerle pazarlık etme 
yetkisi vermiştir. 

6 ncı madde, (Ki, tasarının en önemli maddele
rinden biridir) hepimizin malumu olduğu, veçhile son 
yıllarda yüksek oranda enflasyonlarla menkul ve gay-
rimenkullerin değerleri rakamsal artmış, gerçekte 
herhangi bir değer kazanmamıştır. Hatta gayrimen
kullar amortisman nedeniyle değer kaybetmiştir. Hal 
böyle iken, başlangıçta çok düşük rakamla işletmeye 
kayıtlı gayrimenkullerin bugünkü rakamlarla satılıp 
eski kanuna göre vergilendirildiğinde bu değerlerinin 
yarısından fazlası şirketlerin elinden alınmakta, ver
gide adaletsizlik doğurmaktaydı. Zaten tatbikatta uy
gulanabilir olmayan gayri adil yasa yüzünden vatan
daşlarımız bu menkul ve gayrimenkulleri satmıyor 
veya sattığında çok düşük değer gösteriyordu. Böylece 
ister istemez gayri ahlâkî yollara sapıyor, ayrıca ger
çek rakamla satış yapmadığı için yüzde 4 alım ve 
yüzde 4 satım vergisinden Hazine mahrum oluyordu. 
Bu kanun piyasa şartlarıyla yasayı birbirine uygun 
hale getirmiş oluyor. 

Bir başka faydası da sabit potansiyel halinde du
ran atıl sermayeye işlerlik kazandırıyor, bu değerleri 
ekonomiye katmış oluyor, durgun bir gölü harekete 
geçirip elektrik enerjisi üretmek gibi. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri; Anavatan Partisinin 
hedefi, gerçek manada çalışan, devletine para kazan
dırmak, üretimi teşvik etmek, bunun uzantısında da 
havadan para kazanmak kapısını kapatmaktır. Hava
dan para kazanmak kapısını kapatamazsanız dengeyi 
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tutturamaz, üretimi teşvik edemezsiniz. Böylece mil
letin zenginliğini yaygınlaştırmak, artan kazançlarla 
birlikte vergi gelirlerini artırmaktır. Çünkü, devlet 
özel teşebbüsün her zaman ortağı olmuştur. Ne ka
dar çok kazanırsa o kadar vergi verecek, böylece 
devlet güçlü olacak, altyapı hizmetlerini gördüğü gibi 
sosyal adaleti gerçekleştirmiş olacaktır. 

Bu tasarının kanunlaşması, hayatî önemi olan Do
ğu ve Güneydoğu Anadolu Projesinin gerçekleşmesi
ne yardımcı olacaktır. Bu vesileyle Atatürk Barajı ve 
Haran Ovası Sulaması Projesinin tamamlanmasıyla; 

1. Topraklarımıza bir Türkiye daha katılmış ola
caktır. 

2. Ortadoğunun buğday deposu haline gelecektir. 
3. Enerji darboğazını aşarak sanayie taze kan 

verecektir. 
4. Köyden kente göçü önleyecektir. 
5. En önemlisi, işsizimize iş verecektir. 'Fakirliğin, 

işsizliğin had safhada olduğu bir ülkede sosyal adaleti 
gerçekleştirmek mümkün değildir. 

Benden önce konuşan Halkçı Partili arkadaşım, 
can simidi olan sosyal adalet lafzını, bu uygulama
larımızla ellerinden alışımızın endişesini duymaktadır; 
başkaca zaten malzemeleri yoktur. 

Ayrıca, Halkçı Partili arkadaşımızın, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolunun kalkınmasını listemiyormuş 
gibi konuşması düşündürücüdür. 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma
raş) — Yanlış anlamışsınız, konuyu saptırmayın... 

ANAP GRUBU ADINA FAHRETTİN KURT 
(Devamla) — Oysa, çıkarılan bu yasaları, fakirlik 
edebiyatı yaptıklarına göre, candan desteklemeleri 
gerekmez miydi? 

MDP Grubu adına konuşan arkadaşımızın, toplu 
konuttan bahsederken, Hülkümet Programını dinle
mediği anlaşılıyor.! Oysa toplu konut konusu, Par
timizin altı anahedeflerinden biridir; biraz sabret
mesi gerektiğini hatırlatmak isterim. 

Ayrıca sayın sözcü, bakanlara güvenmemekte; 
oysa millet güvenmiş, iktidar yetkisi vermiştir. 

Sözlerimi Ulu önder Atatürk'ün sözüyle bitiri
yorum; «Ne mutlu Türküm diyene» ve ekliyorum; ne 
mutlu Türklüğün ve Türk yurdunun kalkınması için 
çalışana... 

Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlarım. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kurt. 
Efendim, siyasî parti grupları adına konuşmalar 

tamamlanmıştır. 
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Şimdi şahısları adına konuşma talep eden arka
daşlara söz veriyorum. 

Sayın Onural Şeref Boztkurt, buyurun efendim. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin say
gıdeğer üyeleri; huzurunuzda bulunan yasa tasarısının 
Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi sırasın
da bu tasarıya karşı oy kullanmış bir üye olarak gö
rüşlerimi sunmak üzere huzurunuzdayım. 

öncelikle biçimsel açıdan önemli gördüğümüz bir 
noktaya değinerek sözlerime başlamak istiyorum. 

Yasa gerekçeleri, genel anlamda yasanın hangi 
nedenlerle ve hangi amaçla çıkarıldığını, öte yandan 
uygulamada bir kuşku ortaya çıkarsa, yasa hükümle
rinin nasıl yorumlanması ya da uygulanması gerek
tiğini belirleyebilecek, teknik tabiriyle gai tefsire 
yol açabilecek ya da yeterli olabilecek bir kapsam 
ve içeriğe sahip olmak durumundadır. 

Huzurunuzda bulunan tasarıya ilişkin gerekçeyi 
bu açıdan ele alacak olursak, doğrusu buna gerek
çe demek dahi olanaklı değildir. Bu gerekçenin, kendisin
den beklenilenin aksine son derece dar, muğlak ve 
yasa metninin birkaç kelime ya da cümle değişikli
ğiyle aynısı olduğu kolayca görülecektir. Alelacele 
ve sadece yasak savmak için hazırlanmış bir gerek
çeyle huzura gelinmiştir. 

Dileriz Sayın Hükümet, bundan sonrası için bu 
konuda, konunun gerektirdiği ciddiyet ve çalışmayı biz
den esirgemez; sadece bizden değil, ileride kanunu uy
gulamak durumunda olanlardan da. 

Hükümet, alınan ekonomik kararlar ve uygula
nan ekonom'i politikasına uygun olarak yatırımları 
teşvik etmek, yatırımların kalkınmada öncelikli yö
relere kaydırılmasını sağlamak ve yabancı sermaye 
girişini teşvik etmek amacıyla; vergi sisteminde bu 
amaçlara uygun bir bünyeyi sağlamalk amacıyla bu 
tasarıyı Yüce Meclise sevk ettiğini ifade eylemekte
dir. Gerçekten bu tasarıyla Hükümet, Gelir Vergi
sine tabi işletmeler için kalkınmada öncelikli yöre
lerde, Kurumlar Vergisine tabi işletmeler için ise 
kalkınmada öncelikli yörelerin yanı sıra, kalkınma 
planı ve yıllık programlarda, özel önem taşıdjğı be
lirtilen sektörlerde de olmak üzere yüzde 100'e va
ran yatırım indirimi uygulaması, öte yandan ücret
lerin vergilendirilmesinde, biraz önce değindiğimiz, 
bölge ya da sektörlerde çalışanlar için özel indirim 
nispetlerinin on katma kadar artırılması olanağının 
verilmesi, bu arada vergi tevkifat nispetlerini değiş
tirmek hatta gerektiğinde sıfıra indirebilmek, bu iş-
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lemii dar mükellefiyete tabi kurumlar, yani yabancı 
sermaye için de uygulayabilmek ve nihayet işletme
lerin ellerinde bulunan iştirak hisseleriyle gayrimen
kulların 1984 yılında satılması halinde hâsıl olacak 
gelirin tamamını, 1985 yılında satılması halinde ise 
yüzde 80'inin bilançoya ithali ve 1990 yılma kadar 
bilançoda kalması, yani kullanılması halinde vergi 
dışı bırakılması için yetki verilmesini istemektedir. 

öncelikle, Anayasamızın 73 üncü maddesi karşısın
da böyle bir yetkinin Hükümete verilmesine cevaz 
bulunup bulunmadığını tespit etmek gerekir. Anayasa
mız vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülük
lerin kanunla konulup değiştirilebileceğini veya kal
dırılabileceğini öngörmektedir. îşin böyle olması, bir 
bakıma doğası icabıdır. Bu yetkinin icraya bırakıl
ması, bu doğaya ters düşen bir davranış olacak, ya
sama organının işlev ve prestijine uygun olmayan 
bir durum ortaya çıkacaktır. Her ne kadar Anaya
samızın 73 üncü maddesinin son fıkrası karşı tez 
olarak önümüze getirilecek ise de, bu fıkranın istis
naî olduğu ve böylesine geniş bir operasyona elver
mediği de gözden ırak tutulmaması gereken bir hu
sustur. 

öte yandan malî politika ya da vergilendirme po
litikası ekonomik politikanın bir manivelası ya da 
itici gücü olarak kullanılmak istenmektedir. Bu ta
sarı ile istenen yetki yasalaştığı takdirde Hükümet, 
Devletin malî kaynaklan üzerinde büyük bir tasar
ruf yetkisine sahip olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, iki dakikanız var 
efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT — (Devamla) — 
Görülen odur ki, kendi felsefesine göre Devletten 
özel sektöre doğru büyük bir Ikaynak transferi için 
hazırlık yapılmaktadır. 

1983 yılı Bütçesi açıkla kapanmıştır. 1984 Büt
çesi ise daha şimdiden büyük bir açığı öngörmekte
dir. 

Öte yandan seçtiğimiz yıl içinde Devlet, Gelir 
Vergisinin düşürülmesi gübi birtakım operasyonlar
la, esasen bütçenin varidat kalemlerinde yeterince 
azalmaya yol açmıştır. Şimdi getirilen bu tasarı ile 
varidat kalemlerinde çok daha önemli oranlarda 
düşmeler ortaya çıkacaktır, devlet gelirleri azalacak
tır. Bunun doğal sonucu olarak da bundan sonraki 
yıllara ait bütçeler daha artan oranlarda açık vernıek 
durumunda kalacaklardır. 

Bu gerçeğe rağmen Hükümet, enflasyonla akıllıca 
mücadele edeceği iddiası içindedir. Bir yandan açık 

vermeye mahkûm edilmiş bütçeler ve bir yanda enf
lasyonla mücadele.. Doğrusu bu noktada kuşkuları
mız vardır. 

Kısa dönemde oluşması istenilen model şudur: 
Küçük tasarruf sahibi enflasyonun artan yükü kar
şısında, eğer varsa, birikimlerine daha üst düzeyde 
gelir sağlayıp, yaşantısını kolaylaştırmak amacıyla 
bankalara yönelecektir. Bankalar, kredi mekanizma
larını büyük işletmecilerin, büyük sermaye kuru
luşlarının emrine tahsis edecektir. Aile ya da hol
ding bankacılığının etkin olduğu ekonomimizde bu 
tasarrufların kimin elinde ya da kimin için yatırıma 
gideceği açık, bellidir. Bankaların kredi kaynaklarına 
ulaşabilen yatırımcılar, kalkınmada öncelikli yöre ya 
da kalkınmada özel önemi haiz sektörler gibi; aslın
da herkesin iyi niyet ve içtenlikle savunduğu masum 
gerekçe arkasında, ancak uygulamada kendilerine en 
uygun yöre ve sektörlerde yatırım yapacaklar ve böy
lece yüzde yüze varan yatırım indiriminden yararla
nacaklardır. 

'BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — 
'Böylece yaratılan değerden Devletin vergi yoluyla 
alacağı pay yatırımcıda kalacak ve yatırımcı son de
rece düşük bir finansman maliyetiyle yatırımın tü
müne sahip olacaktır. 

Sözlerimi bağlarken, bir noktaya önemle işaret 
etmek. istiyorum. Türkiye'de gerice yörelerin kalkın
dırılması konusunda iktidarda olsun, muhalefette öl
sün hiçbir siyasal parti, hatta daha genel bir ifade 
ile ülkesinin ve ulusunun geleceğini düşünen her birey 
için bu yörelerin kalkındırılması temel ve mutlak bir 
arzu ve istençtir. Buna kimse karşı çıkamaz. An
cak; kalkınmada öncelikli yörelere altyapı hizmetle
ri son derece yetersiz ve hatta yök denecek düzeyde 
olduğu için, altyapı hizmetleri götürülmeden hangi 
teşvik tedbirlerini uygularsanız uygulayınız, amaca 
ulaşmak ya da özel sektörün oraya gidip yatırım 
yapmasını beklemek hayaldir. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 

ONURAL ŞEREF iBOZKURT (İDevamla) — 
'Bağlıyorum efendim. 

Sizin Devlet olarak altyapıyı götürmediğiniz yere 
üst yapı için özel sektörün sermaye götürmesini bek
lemek boş ile iştigalden başka bir anlam ifade etme
yecektir. 

Hepinizi yarım kalmış sözlerime rağmen saygıy
la selamlarım. (HP. sıralarından alkışlar). 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 
Sayın Reşit Ülker, buyurunuz efendim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, Yü

ce Meclisin değerli üyeleri; kanun tasarısı üzerinde 
evvela usul bakımından bazı noktalara değineceğim, 
sonra da esasa değinmek istiyorum. 

Evvela hızlı yasa çıkarma isteği genel olarak gö
zükmektedir. Bu kınanamaz, çok doğru bir şeydir, 
ama hızlı yasa yapayım derken demokratik kural
lardan uzaklaşıldığı takdirde, bundan en büyük za
rarı iktidarda bulunan parti görür. Çünkü, burada 
yapılan eleştiriler kendilerine hoş gelmeyebilir, ama 
onların içinde çok ciddileri vardır, olacaktır; onlara 
göre iktidar, yanlışlarını düzeltmek imkânına sahip
tir. Kanunu acele çıkardığı zaman bu imkânı, bu 
olanağı kaybetmiş olur. 

Evvela iki yasa tasarısı bir arada getirilmiştir. 
Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu 
ayrı ayrı büyük temel yasalardır. Çabuk çıksın diye 
birleştirilmiş paket haline, buket haline getirilmiş
tir. Tabiî böylelikle netice itibariyle kanun kargaşa
sı yaratılmıştır. Onun yanında da muhalefetin iki de
fa kürsüye çıkıp gruplar adına 20 şer dakika, şahıs
lar adına 10'ar dakika, maddelerde de bunun yarı
sı kadar konuşma imkânı ortadan kaldırılmıştır. 

Bundan böyle bu türlü yasa tasarılarının getiril
memesi gerekir. Daha evvelce böyle yasa tasarıları 
geçmiştir demek de 'bir örnek teşkil etmez. Yanlış, 
örnek olmaz. 

Gene bu konuda gerekçe üzerinde de durmak 
gerekir. Gerekçeyi kendileri yazarken, hükümet ya
zarken bazı hatalarını görebilir. Eğer, gerekçeyi çok 
kısa yazlarsa, kendisi de hatalar yapar. Karşıdakiler 
de o hükümete, o iktidara karşı yanlış şeyler söyler
ler, gerekçeyi iyi anlamadıkları için. 

Bizim' İçtüzüğümüz bu noktada çok açıktır. İç
tüzük 74 üncü madde de, kanun tasarıları nasıl ha
vale edilir, anlatıyor. Gerekçede, tasarının tümü ve 
maddeleri hakkında bilgiler, kaldırılması veya ek
lenmesi istenen hükümlerin neler olduğu ve neden 
'kaldırılması, değiştirilmesi ve eklenmesi gerekli gö
rüldüğü açıkça gösterilmek lazımdır. 

Diğer bir maddede' de, «Komisyonlar şartlarına 
uymayan Kanun tekliflerini sahiplerine tamamlat
maya yetkilidirler» demektedir. Sayın Meclis Başka-
kanlarımız kendilerinin önüne böyle bir tasarı geldiği 
zaman bunları havale etmemelidirler, eksikliklerini 
tamamlatmalıdırlar. 

ı Değerli arkadaşlarım, bu usul konusundan sonra 
I bir noktaya temas etmek istiyorum. 

Hükümetin Danıştaydan danışma kararı alması 
I iyi bir şeydir, ama Danıştaydan alınan 'bu karar da-
I nışma kararıdır, yargı karan değildir. Son söz «Ege

menlik Ulusundur» kuralı gereğince Yüce Meclisin
dir. Danıştaydan yasa yapılırken danışma görüşü alın-

I mış olsa bile, son söz Yüce Meclisindir. Onun için 
zorunluluk olmadıkça Danıştaydan alınan danışma 

I görüşlerini Meclis kürsüsüne getirip konuşmakta ya
rar yoktur. 'Benden evvel konuşan bir hatip arkada
şımın da değindikleri gibi, Danıştay üzerinde tartış-

I ma yapmak anlamını taşır. Ayrıca şunu da ifade et
mek gerekir ki, anlatışa göre fetva verilir. Belki 
Yüksek Danıştay burada muhalefet partilerinin ve-

I ya iktidar partisinden milletvekillerinin bu konuda
ki görüşlerini bilmiş olsa, kararım değişik de verme
si ihtimali vardır. Eski bir söz, «Anlatışa göre fetva 
verilir». O bakımdan Danıştaya danışılması çok iyi 
olmuştur, ancak burada onu tartışma konusu yap
mak yanlış olabilir. 

I Değerli arkadaşlarım, bir defa yasa tasarılarının 
I - iki kanun olduğu için böyle demek zorundayım -

getirdiği esas, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bakı-
I mından doğrudur. Bunun münakaşa edilmesine im

kân yoktur. Ancak, özü doğru olan bir yasanın için
de yanlış hükümler de bulunabilir. Eğer bu konuda, 
özü doğru olan bir yasada diğer konular münakaşa 

I edilmez diye bir yargıya varırsak, o zaman bu ka
muflaj olur. Bazı istenmeyen şeyleri geçirmek için 
bir tane temel, iyi fikir getirilir, onun arasına da 
birtakım olmayacak şeyler getirilebilir. Onun için 
yasanın temel fikri doğrudur, ama bunun eleştirisi 

I de yapılacaktır. 

Esasa gelince değerli arkadaşlarım, bu yasa mad
desinin - ben Gelir Vergisi Kanunuyla ilgili 3/1 inci 
madde üzerinde konuşuyorum - başlığı şudur: «İn
dirimler Bölümü, İndirim Hadleri, Geçim İndirimi, 
Genel İndirim» var. Ondan sonra ikinci fıkrada da, 
«Özel İndirim» var. (Böylelikle en az geçim indiri
minin yer alabileceği en uygun yer burasıdır. Aslın
da bu, kamuoyuna şu haberi gönderiyor ve diyor 
ki: «Bunu on katına çıkarıyorum». Çıkarıyor ama 
bir yetki veriliyor. Henüz ortada çıkarılan bir şey 
yok. )Bu hususu da Grup Sözcümüz çok yerinde ola
rak ifade ettiler: «özel indirimin beş katını alın, as
garî geçim indirimi olur» dediler. 

BAŞKAN — ISayın Ülker, M dakikanız var efen-
| dim. 
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REŞİT ÜLKER (Devamla) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan. 

Görülüyor ki, burada 31 inci madde ile vatanda
şa getirilen şu anda bir şey yoktur. Yalnız güzel bir 
hava ile on katına kadar çıkarma yetkisi veriliyor; 
ama Hükümet kaç katma çıkaracağına dair herhangi 
bir beyanda bulunmuyor. 

Elimin altında bir bilgi var. (Başlığını okumak is
tiyorum: «Asgari ücret vergi dışı kalacak» diye Sa 
yın özal ifade buyurmuşlar ve bu haberin tarihi de 
31 Ekim 1983. 

Bu konu Ortadirekle ilgili bir konu. «Asgari üc
ret vergi dışı kalacak» haber yanlış mı yazılmış, doğ
ru mu yazılmış bilmiyorum; ama bu haber çıkmış 
bir haber. Zamanım iki dakikadan da az kaldığı için 
ayrıntısını da okuyamıyorum. Şimdi Ortadirek hak
lı olarak seçim esnasında verilen bu sözün tutulma
sını istiyor. Israrla istiyor ve yeri burasıdır. Eğer, en 
az geçim indirimi gibi, gerçekten imkânları olmayan 
insanlara verilecek bir hak getirilmemiş ise, bugün 
çok fazla bir şey yapılmamıştır. Çünkü, bu en az ge
çim indiriminden istifade edeceklerin faize verecek 
paraları ve başka bir dayanakları yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, lütfen bağlayınız . 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Sayın Başkan ve 

sayın Meclis üyeleri hepinize saygılar sunuyorum. 
(0P sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
ıSayın 'Milletvekilleri, Sayın Ülker beyanları içe

risinde, «Kanun teklif ve tasarılarında eğer kanun 
diline ve kanun tekniğine uymayan yönler varsa, 
bunların Başkanlıkça gereklilere iadesini» ifade etti
ler. Uygulamatota olduğumuz mevcut Anayasamı
zın 74 üncü maddesinin 3 üncü bendinde, bu hususun 
komisyonlara ait olduğu sarih olarak beyan olunur. 

Siyasî parti grupları konuşmalarını yaptılar, iki 
arkadaşımız da şahsı adına konuşma yaptılar. Tümü 
üzerindeki görüşmeler sona ermiş bulunmaktadır. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunaca
ğım. 

CAHİT TUTUM !(Balikesir) — Hükümet cevap 
vermeyecek mi? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan söz istiyorum, ce
vap vereceğim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Hükümet bu hususta
ki söz hakkını kullandı. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Söz istiyor. 
BAŞKAN — İsteyebilir efendim. Ancak, Hükü

metin kanun tasarı ve tekliflerinin tümü görüşülür

ken ıtek söz hakkı vardır. O nedenle Hükümete bu 
konuda söz veremiyorum. Gerekirse maddeler üze
rinde Hükümet söz alabilir. 

Yalnız bir noktayı - flu - kalmaması açısından 
açıklamak istiyorum. Arkadaşlarımız neden bu uy
gulamaya gittiğimizi düşünebilirler, 

73 üncü maddede bu söz vermelerle ilgili bir sa
rahat yoktur. 

Bu bakımdan, 4.11.1974 tarihli 1 inci Birleşimde 
hükümetin bir defa konuşabileceğine dair Meclis ka
rar almıştır ve bu karar da, 1976 tarihinde, 1978 ta
rihinde ısrar edildiği halde bozulmamış, böyle de
vam edegelmiştir. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

KEMAL ÖZER (İstanbul) — Müstenkifler var, 
onları sormadınız Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesi hususunda ka
bul veya ret meselesi vardır. Müstenkiflik hususu
nu, kanunun tümü üzerinde yapacağımız açık oyia 
mada belirtebilirsiniz. 

Şimdi Plan ve Bütçe Komisyonu metni üzerinde 
müzakere yapmaktayız. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 

31.12.1960 Tarihli ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanu
nu ile 3.6.1949 Tarihli ve 5422 Sayılı Kurumlar Ver
gisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka

nun Tasarısı 

MADDE 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 24.12.1980 tarihli 2361 sayılı Kanunla değiştiri
len 31 inci maddesinin 31.12.1982 tarihli ve 2772 sa
yılı Kanunla değiştirilen 2 numaralı bendine aşağıda
ki fıkra eklenmiştir. 

«Bakanlar Kurulu, özel indirim tutarlarını on ka
tına kadar artırmaya yetkilidir. Bu yetki, kalkınma 
planı, ve yıllık programlarda özel önem taşıdığı be
lirtilen sektörler ile kalkınmada öncelikli bölgelerde 
fiilen çalışanların ücretleri için farklı özel indirim 
tutarları tespit edilmek suretiyle de kullanılabilir.» 

BAŞKAN — Maddeler üzerinde, şahıslar adına 
yapılan konuşmalarda süre beş dakika, gruplar adı
na yapılan konuşmalarda ise on dakikadır. 

Şahsı adına Sayın Reşit Ülker, buyurun efendim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan; sa

yın milletvekilleri, buraya getirilen fıkra tamamen 
yeni bir fıkra niteliğindedir ve bu fıkrada beş yıllık 
planlara ve yıllık programlara gönderme yapılmak
tadır. Yani, beş yıllık plan ve programlarda buna 
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ait bir işaret olduğu takdirde bu muaflıklar kullanı
lacaktır. 

Anayasanın vergilendirilme ile ilgili maddesine gö
re, böyle bir yetki verilirken bu yetkinin alt, üst had
leri ve diğer bütün unsurları açıkça belli olması ge
rekir. Aksi takdirde, bu yetki yanlış olarak da kulla
nılabilir, yani Yüce Meclisin 'bilmediği 'bir şekilde, 
daha açık bir tabirle, keyfî olarak kullanılma ihtima
li vardır. 

Onun için bu maddenin esas itibariyle kalmasj 
gerekir; ancak hu keyfiliğe meydan verecek kısımla
rının kanun metninden çıkartılması gerekir diye düşü
nüyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Efendim, madde üzerinde başka söz isteyen var 

mı?.... 

Buyurunuz Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (izmir) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; sözlerime başlamadan önce, 1974 yılında alın
mış bulunan Meclis kararının Anayasadaki mevcut 
hükme göre geçerli olup olmadığını, hakkımızda uy
gulanıp, uygulanmayacağı hususunu Başkanlık Diva 
nında görüşülmesini talep ediyorum. 

Çünkü, Anayasamız şu hükmü getiriyor: «Yeni 
İçtüzük yapılıncaya kadar eski İçtüzük geçerlidir» di
yor ve Sayın Başkanda, «'İçtüzüğün 73 üncü madde
sinde hükümetin bir kere söz alacağına dair kayıı 
yoktur» diye ifade buyurdular. 

BAŞKAN — 'Sayın Bakan, zatıâliniz usul hak
kında mı, yoksa madde hakkında mı konuşuyorsu
nuz? Eğer, usul hakkında bir müzakere açmak isti
yorsanız, Başkanlığımızdan o tarzda söz talebinde 
bulununuz. Şimdi, karşılıklı münakaşaya girişilecek: 
aslında bu konuda söz vermeye de imkân yok. Lüt
fen madde üzerinde konuşunuz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (Devamla) — Ben hatırlatma yapmak iste
dim efendim. 

Kanun teklifi ile getirilen bu maddenin Anayasa
nın 163 üncü maddesine aykırı olduğu vurgulandı. 
Anayasaya aykırı olduğunu vurgulayanlar; Sayın Re
şit Ülker Beyefendi, Halkçı Parti Sözcüsü, Milliyetçi 
Demokrasi Partisi Sözcüsü. 

Gerçekten Anayasaya aykırılık var mı, yok mu? 
Bence, Anayasanın kendi içerisinde çelişkili olması 
düşünülemez. Onun için vergi düzenlemesi ile ilgili 

olan 73 üncü maddeyi, V62 nci maddeyi ve 163 ün
cü maddeyi bir arada tetkik etmek lazım gelir. 

Bakınız 162 nci maddenin son bendi «Türkiye Bü
yük 'Millet Meclisi üyeleri, bütçe kanunu tasarıları
nın Genel (Kurulda görüşülmesi sırasında, gider artı
rıcı veya gelirleri azaltıcı önerilerde bulunamazlar» 
diyor. Yani, hem giderleri artırıcı, hem de gelirleri 
azaltıcı olarak tarif etmiş. 

Oysa, 163 üncü madde düzenlenirken buna riayet 
etmemiş, yani bu ifadeleri almamış ve 163 üncü mad
denin son fıkrasında; «Belirtilen giderleri karşılaya
bilecek malî kaynak gösterilmesi zorunludur» demiş. 

Gerçekten gelir tasarıları üzerinde bir tahdit, tak
yit koymak isteseydi Anayasa koyucu, 162 nci mad
dedeki gibi bir hüküm sevk ederdi. Kaldı ki, madde
nin kenar başlığı da, «Bütçelerde değişiklik yapıla
bilme esasları» diye bunu ifade ©diyor. 

Bir an için değerli milletvekili arkadaşlarımm 
görüşünü benimseyelim. Benimsediğimiz anda ne olur? 
İşte o zaman Anayasada çelişme olamayacağı kura
lına varmamız lazım gelir. 

Alıyorum 73 üncü maddeyi, 73 üncü madde diyor 
ki: «Oranlan yükseltip azaltmakta veya hadleri de
ğiştirmekte veya istisna ve muafiyetlerde hükümete 
yetki verilebilir.» Diyelim ki 1983 yılı içerisinde böy
le bir yetki verildi, 1984 bütçesi de yapıldı. 1984 yı
lı içerisinde hükümet yetkisini kullanır, istisnaları ço
ğaltırsa veya oranları düşürürce bu geçerli olacak, 
fakat bu konuda, yani bütçenin değiştirilmesi konu
sunda Yüce Meclis yetkili olamayacak; bu müm
kün değildir. Yani kendi sistematiği içerisinde dahi 
bunu böyle yorumlamak gerekir. 

Kaldı ki, tesadüfen iki gün önce İstanbul'da bu
lunduğum sırada, akşam Sayın Orhan Aldıkaçtı ve 
maliyeci Profesör Bediî Necmettin Feyzioğlu ile be
raber öldüm. Bu iddia Bütçe Komisyonunda dile ge
tirildiği için, kendileriyle görüştüm. Dedim ki: «Ger
çekten burada Anayasaya aykırılık var mı? Siz ne 
maksatla şevkettiniz?» 

«Hayır, bu maksatla sevk etmedik, hükümetin 
gelir kanunları üzerindeki tasarrufu vardır, burada 
sadece milletvekillerinin gider artırıcı veya hüküme
tin gider artırıcı 'bir teklifi olursa onun kaynağını 
göstermesi şartını getirmek için bunu böyle şevket
tik» dedi. Bu itibarla Anayasaya aykırılık iddiasına 
katılamadığnmızı belirtmek isterim. 

Halkçı Parti Sözcüsü «Asgarî ücreti gelin hep bir
likte vergi dışı bırakalım» dedi. Komisyonda da ifa
de etmiştim; «Biz indirimleri 10 misline kadar artı-

220 — 



T.B.M.M. B : 17 4 . 1 . 1984 O : 2 

rıyoruz» dedim. Varsayalım ki Hükümet 10 misli ar
tırdı, belki beş misli asgarî ücret vergi dışı kalacak
tır. Binaenaleyh, maksadımız bir; ama, biz piyasa
nın, daha doğrusu hayatın icabına göre gerçek bir 
yöntem kullanmak istedik. 

Bütçe Komisyonunda da arz etmiştim; genelde 
bordrolar asgarî ücret üzerinden düzenleniyor, ta
biî resmî kuruluşlar, bunun dışında olan kuruluşlar 
var. Bordroların asgarî ücretin üzerinde düzenlene
bilmesi için ve mükelleflerin maliye ile ilişkilerinin 
ortadan kalkmaması için, bunu artırma şeklinde yap
mak lazım ki, işçi de işvereni zorlayabilsin ve kümü-
latif olarak matrahlar yükselebilsin. Yoksa biz de, 
her ne kadar sizin gibi süslü sözlerle ifade ©demesek 
dahi, insanlarımızın ıstırap çekmelerini istemeyiz. 
(ANAP sıralarından alkışlar). 

Üçüncü noktaya geliyorum: Geri kalmış yörelerin 
ve tayin edilecek bazı sektörlerde bu hükmün tatbik 
edilmesi de - arkadaşlarım söylemediler ama - Ana
yasaya aykırı değildir, Bütçe Komisyonunda açıkla
dım. 

Bunun nedeni, arkadaşlarım da belirttiler, geri 
kalmış yörelerde kurulan müesseselerin, kurulan işlet
melerin çalışabilmesi için elemanları göndermeyi te
min edebilmektir. Bugün bu yörelere gittiğiniz za
man birçok işletmelerin elemansızlıkıtan ötürü çalışa
madıklarını görürsünüz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan iki dakikanız kaldı. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (Devamla) — işte bu hüküm yürürlüğe 
girdiği takdirde - tabiî Parlamento izin verirse -
buralardaki tesislerin ülke ekonomisine faydalı hale 
gelmesi sağlanacaktır. Yatırımlar artacaktır. Çünkü 
bir binayı kurmamız veya makineyi oraya yerleştir
meniz yeterli değildir. Çalışmadığı müddetçe, yani 
insan faktörü devreye girmediği müddetçe iyi bir 
sonuç alabilmek mümkün değildir; ama, bugünün 
şartlan içerisinde siz bu faktörü devreye sokamıyor-
sanız, izin verin de vergi kanunlarıyla getireceğimiz 
ayrıcalıkla bunları devreye sokabilelim. 

CAHİT TUTUM »(Balıkesir) — Mahrumiyet zam
mını artırın efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Lütfen.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN — (Devamla) — Siz teklif edin. O da ola
bilir ve düşünülebilir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen cevap verme
yin efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (Devamla) — Benim 1 inci madde hak
kında söyleyeceklerim bundan ibaret. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Efendim, madde üzerinde iki tane önerge var, 

geliş sırasına göre okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 1 inci maddesinin 

aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ederiz. 
Madde 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun, 

2361 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle değişen 31 
inci maddesinin; 2772 sayılı Kanunun 4 üncü mad
desiyle değişen 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

2. Özel indirim : Gerçek ücretlerin vergilen
dirilmesinde; günlük, aylık ve yıllık asgarî ücret tu
tarından, günlük, aylık ve yıllık genel indirim mik
tarları düşüldükten sonra kalan kısmın tümü ayrıca 
indirilir. 

Bakanlar Kurulu, özel indirim tutarlarını 10 ka
tma kadar arttırmaya yetkilidir. Bu yetki, kalkınma
da öncelikli bölgelerde fiilen çalışanların ücretleri 
için farklı özel indirim tutarları tespit edilmek sure
tiyle de kullanılabilir. 

4 . 1 . 1984 
Enver özcan Erol Ağagil 

Tokat Kırklareli 

Ahmet Sırrı Özbek 
Adıyaman 

Mahmut Akkılıç 
izmir 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «Bazı Vergi Kanunlarında 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı» nın 
madde l'den «ile kalkınma planı ve yıllık program
larda özel önem taşıdığı belirtilen sektörlerde» iba
resinin çıkartılmasını öneririz. 

Cemal özdemir 
Tokat 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Mehmet Kara Salih Alcan 
Trabzon Tekirdağ 

Hüsamettin Konuksever • 
Edirne 
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BAŞKAN — Bu önergeleri geliş sırasına göre 
okuttum. 

Şimdi, aykırılık sırasına göre üzerinde müzake
relere geçiyoruz. 

Aykırı olan birinci önergeyi tekrar okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 1 inci maddesinin 
aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ederiz. 

Madde 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun, 
2361 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle değişen 31 
inci maddesinin; 2772 sayılı Kanunun 4 üncü mad
desiyle değişen 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

2. Özel indirim : Gerçek ücretlerin vergilendi
rilmesinde; günlük, aylık ve yıllık asgarî ücret tuta
rından, günlük, aylık ve yıllık genel indirim miktar
ları düşüldükten sonra kalan kısmın tümü ayrıca in
dirilir. 

Bakanlar Kurulu özel indirim tutarlarını 10 katı
na kadar arttırmaya yetkilidir. Bu yetki, kalkınmada 
öncelikli bölgelerde fiilen çalışanların ücretleri için 
farklı özel indirim tutarları tespit edilmek suretiyle 
de kullanılabilir. 

4 . 1 . 1984 
Enver Özcan ve arkadaşları 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılı

yor musunuz?. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, önergeye katılıyor 
musunuz?. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (İzmir) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde birinci imza sahi
bi olan Sayın Enver Özcan'a söz veriyorum. Konuş
ma süreniz beş dakikadır, buyurun Sayın Özcan. 

ENVER ÖZCAN (Tokat) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; bu önergemizde Plan ve Bütçe Ko
misyonundan Yüce Meclisimize gelen tasarının 1 inci 
maddesine şunu eklemek istiyoruz : «Gerçek ücret
lerin vergilendirilmesinde günlük, aylık ve yıllık asga
rî ücret tutarından, günlük aylık ve yıllık genel indi
rim miktarları düşüldükten sonra, kalan kısmın tümü 
ayrıca indirilir.» Halihazırdaki özel indirim bendi şöy
le : «Gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde günde 
150; ayda 4 500; yılda 54 000 lira ayrıca indirilir.» 

Bu değişiklik önergesiyle biz, yeri gelmişken bu 
tasarıya asgarî ücretin tümünü, yani sadece özel in

dirim olarak aylık 4 500 liranın değil; genel indiri
min sonunda kalan miktarın vergi dışı bırakılmasını 
öneriyoruz. Görüldüğü gibi bu önerimizde hiçbir süs
lü sözcük, cümle yok ve inanıyorum ki, Sayın Ülker' 
in de hatırlattığı gibi, bu önerge özünde bu tasarıya 
aykırı olmadığı gibi, Sayın Ozanın da beyanlarına 
uygun düşmektedir. 

Sayın Maliye Bakanımız şöyle buyurdular : «Biz 
zaten özünde aynı şeyi düşünüyoruz; ama biz bu öne
riden daha iyisini getireceğiz» ve ikinci bentte şöyle 
deniliyor : «Bakanlar Kurulu özel indirim tutarlarım 
10 katına kadar artırmaya yetkilidir.» Çok güzel, be
ğeniyoruz ve Hükümetimizin bu tür girişimlerini des
teklemeye hazırız. 

Ancak, Sayın Bakanımız yine şöyle buyurdular : 
«Biz asgarî ücret tutarını buraya ilave etmeyelim, 
varsayalım ki; 10 katına kadar bu ücret miktarını ar
tırdık.» Çok güzel; ama biz istiyoruz ki, Yüce Mec
lis olarak bu işi varsaymayalım, yeri ve zamanı gel
mişken böyle bir bendi ekleyelim (alkışlar) ve vergi 
tekniklerine ya da başka türlü mülahazalara aykırı 
gelebilirse onu düzeltebiliriz; ama böyle bir bendi 
eklemezsek tekniklere aykırı olmasının ötesinde ina
nıyorum ki, tüm Yüce Meclisimizin üyelerinin vic
danlarına aykırı gelecektir. 

Bu önergemiz tasarının da özüne uygundur demiş
tim; çünkü önergemizin son bölümünde, ikinci bent
te; «Bakanlar Kurulu özel indirim tutarlarını 10 ka
tına kadar artırmaya yetkilidir» ibaresi kalıyor. Onu 
Sayın Hükümetimizin tasarruflarına bırakıyoruz ve 
kendilerini de zamanı geldiğinde bu konuda destek
lemek isteriz; sadece, bu bentten, eğer önergemiz 
kabul edilirse, ikinci cümle zaten anlamsız kaldığı 
için, onu da çıkarmış bulunuyoruz. 

Sayın milletvekillerimizin takdirlerine saygıyla su
narım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özcan. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, lehte konuşmak istiyorum.* 
BAŞKAN — Hayır efendim, önergenin aleyhin

de, lehinde konuşma olmaz efendim. Sadece önerge
yi verenlerden, beş kişilik imza sahibinden birinci 
imza sahibi söz ister, konuşur, ondan sonra müza-
keresiz oylanır. 

Hükümet ve Komisyon önergeye katılmamıştır. 
Önerge sahiplerinden birinci imza sahibi konuşmuş
tur, önergeyi şimdi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 
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İSA VA'RDAL (Zonguldak) — Oylar sayılmadı 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, lütfen Divana 
itimadınız olsun. Divan Üyesi iki arkadaşımla bir
likte çok dikkatle takip ediyoruz. I 

İkinci önergeyi okutuyorum efendim : 
Madde 1 den «ile kalkınma planı ve yıllık prog

ramlarda özel önem taşıdığı belirtilen sektörlerde» 
ibaresinin çıkartılmasını öneririz. 

Cemal ÖZDEMİR ve arkadaşları 
BAŞKAN — Önergeyi dinlediniz. 
Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, katılıyor musunuz 
efendim?. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (İzmir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önerge sahibi söz istiyor mu efen
dim?. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Önerge aynı ko
nuda Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet, aynı konuda, farkındayım; 
fakat diğer önerge daha kapsamlıydı, bir kısımını al
mışsınız. Onun için, belki bunun üzerinde Hüküme
tin veyahut da Komisyonun bir başka anlayışı olur 
diye okutmak mecburiyetinde kaldım. 

Önergeyi oylarınıza arz ©diyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir efen
dim. 

1 inci maddeyi Komisyondan geldiği şekliyle oy
larınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum efendim: 
(MADDE 2. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

na 19.2.1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunla eklenen 
ve 24.12,1980 tarihli 2361 sayılı Kanunla değiştirilen 
Ek 3 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklen
miştir. 

«Bakanlar Kurulu, kalkınmada öncelikli bölgeler
de yapılan yatırımlar için indirim nispetini % lOO'e 
kadar artırmaya veya yukarıdaki nispetten aşağı ol-
mamalk üzere yeniden tespit etmeye yetkilidir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir gö
rüşü?... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (İzmir) — İzninizle Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Balkan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (İzmir) — Sayın Başlkan, değerli millet
vekilleri; yatırım indirimleri, kamu gelirlerinin akta
rılması olarak tarif edildi. Burada yanılgı var. Ya
tırım indirimi, yüzde yüz nispetinde de olsa, daha 
düşük nispetlerde de olsa, yatırım gerçekleştikten 
sonra, elde edilen kârlardan indirilir. Yoksa, bu, bu
günkü haliyle, kamu gelirlerinin aktarımı anlamında 
değildir^ 

Bizim ekonomik ve siyasî tercihimiz, gerice yö
relerde yatırımlar yapılsın, istihdama katkısı olsun, 
üretime katkısı olsun, ihracata katkısı olsun, millî 
geliri artırsın ve ondan sonra, zararı yok, yatırım 
miktarı kadar da biz vergi fedakârlığı yapabilelim. 
Yoksa, burada konu, bugün için bir kamu gelirinin 
bir başka sektöre aktarılması şeklinde değerlendiril-
memelidir. 

Dikkat edilirse, kamu gelirlerindeki süreklilik 
asıldır, devamlılıik asıldır. O yüzdendir ki, kamu ge
lir politikasıyla veya kamu alacakları politikasıyla 
özel alacak politikası arasında nitelik itibariyle çok 
fark vardır: özel hukuk sahasında, alacaklı amacı
na ulaştığı zaman, yani borçludan borcunu aldığı 
zaman artık onun ekonomik durumuyla meşgul ol
maz; ama Devlet vatandaşlarının borcunu ödedikten 
sonra da onların durumuyla meşgul olmak durumun
dadır, Niçin? Kamu gelirlerindeki devamlılık ve sü
rekliliğin sağlanabilmesi için. Gerice yörelerimizde 
yatırımlar yapılır, ekonomik katkıları görülür; ondan 
sonra devlet gelirleri sürekli olur ve kendileri de bir 
miktar bu teşviklerden istifade etmiş olurlar. 

O yüzden, Halkçı Parti Sözcüsünün maddeyi yo
rumlarken, «'kamu gelirlerinin aktarımı vardır» şek
lindeki ifadesi doğru değildir; bunu arz etmek iste
dim. 

Teşekkür ederim., 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Efendim, 2 nci maddeyle ilgili önerge bulunma

maktadır. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 3. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 31.12.1981 tarihli 2574 saydı Kanunla değiştiri
len 105 inci maddesinin 31.12.1982 tarihli ve 2772 
sayılı Kanunla değiştirilen 3 üncü fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir^ 
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«Bakanlar Kurulu, bu maddede yer alan tevkifat 
nispetlerinin her birini ayrı ayrı sıfıra ikadar indir
meye veya yukarıdaki nispetleri aşmayacak surette 
yeniden tespit etmeye yetkilidir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?... Yok. 

önerge de yok. 
Hükümet de söz istemiyor. 
3 üncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka-

'bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 4. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nununun 18.2.1963 tarihli ve 199 sayılı Kanun, 
24.12.1980 tarihli ve 2362 sayılı Kanunla değiştirilen 
8 inci maddesinin 9 numaralı bendine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir. 

«Bakanlar Kurulu, kalkınma planı ve yıllık prog
ramlarda özel önem taşıdığı belirtilen sektörlerle, 
ikalkınmada öncelikli bölgelerde yapılan yatırımlar 
için indirim nispetini % 100'e kadar artırmaya veya 
yukarıdaki nispetten aşağı olmamak üzere yeniden 
tespit etmeye yetkilidir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı? 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, 
söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Fırat 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin sayın üyeleri; şu anda görüştüğümüz 
Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hak
kındaki Kanun Tasarısının 4 üncü maddesi «Bakan
lar Kurulu kalkınma planı ve yıllık programlarda 
özel önem taşıdığı belirtilen sektörlerle, kalkınmada 
öncelikli bölgelerde yapılan yatırımlar için indirim 
nispetini yüzde 100'e kadar artırmaya yetkilidir» de
mektedir. 

Bu maddede mevzubahis yatırımlar için indirim 
nispetlerinin yüzde 100'e kadar artırılması, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolunun bir an önce kalkınabilmesi-
ni temin bakımından çok yerindedir. Biz de bunu 
uygun görüyoruz. 

Ayrıca, Halkçı Parti olarak bu bölgelerin sosyal 
ve ekonomik şartlarının düzeltilmesi, iyileştirilmesi 
için Hükümetçe bundan. sonra da getirilecek tasarı
ları destekleyeceğiz, umarız ki, Partimizin getireceği, 
'bu bölgelerin kalkınmasına yönelik tasarılar iktidar 
partisince de aynı inançla desteklensin. 
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Sayın milletvekilleri; ne var ki, tasarıda yer alan, 
özel önem taşıdığı belirtilen sektörler hangi sektör
lerdir; bu husus müphemdir; nevi ve süresi belli de
ğildir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Millet, 
egemenliğini seçtikleri vekilleri ile yasama organın
da kullanıyor. Hükümet, bu yetkilerin tümünün bü
yük bir kısmının, belirsiz bir süre için kendisine dev
rini bizden talep ediyor. Buna imkân yoktur. Bilin
meyen bir sektör yatırımı Batı Anadolu'da yapıla
caksa, yüzde 100'e kadar vergi indirimi yapma yet
kisinin kayıtsız şartsız hükümete verilmesini biz tas
vip edemeyiz. Bu yatırım hangi sektöre ait olursa ol
sun, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yapılacaksa 
buna taraftarız. 

Muhterem milletvekilleri; Doğu ve Güneydoğu ve 
hatta bir ölçüde Orta Anadolu'nun bazı kesimleri en 
kısa sürede Devletin yardımını beklemektedir. Köylü 
ve çiftçi Devletin kendisine yardım elini uzatmasını 
beklemekte, sulama suyu istemektedir. Bu köylü ve 
çiftçinin devletten aldığı kredi, ki bir hafta önce te
levizyonda da bu konu belirtilmişti, 795 milyar Türk 
Lirasıdır, faiz hadleri 16 ve 22 iken 28 ve 40'a çı
karılmıştır. Bugün ülkemizde mevcut sulanmayan, 
fakat sulanabilir 10 milyon hektar tarım alanı var
dır. Buraların sulanması halinde, bu arazilerde mil
yonlarca işsiz iş bulabilecektir* Bu maddede olduğu 
gibi, devletin malî kaynakları bu şekilde tüketilirse, 
o geri kalmış bölgelere, sulama suyu, içme suyu, 
okul, yol elektrik nasıl götürülecektir? Devlet altya
pıyı hangi gücü ile yapacaktır? 

Bir de bugüne kadar bilhassa Batı Anadolu'da 
bazı vilayetler çevresinde birinci sınıf araziler üze
rinde yapılmış olan sınai yapılar ülkenin tarım sek
törüne büyük zarar vermiştir. Şöyle ki; bir çok ta
rım alanı büyük oranda tahrip edilmiştir. Bu tarım 
alanlarının tekrar tarıma kazandırılmasına imkân 
yoktur, işte bu nedenlerle, maddede yer alan, «özel 
önem taşıdığı belirtilen sektörler» ibaresinin çıkartıl
ması şartı ile maddenin uygun olacağı kanaatinde
yim. 

Durumu arz eder, engin saygılar sunarım. (HP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Fırat. 
Efendim, başka söz isteyen var mı?.. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bozkurt. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri 
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Biraz evvel huzurunuzda yapmış olduğum konuş
mada alınan teşvik tedbirlerinin yurdun gerice yö
relerinde; Doğu, Güneydoğu Anadolu ve Orta Ana
dolu'nun geri kalmış bir kısmında uygulanabilmesi ve 
bundan ülke yararına sonuç alınabilmesi için her şey
den önce bu yörelerin altyapılarının yeterli hale ge
tirilmesi gerektiğine değinebilmiş, ancak arkasını ge
tirememiştim. 

Gerice yörelerin kalkındırılmasını içtenlikle iste
yenlerin asıl yapacakları iş, bu yörelere altyapı hiz
metlerini götürmek, tamamlayıcı ya da yan sanayi 
ortamını hazırlamak olmalıdır. Devlet kaynaklan bu 
altyapı hizmetlerinin finansmanında ve küçük sana
yici ve esnafın ihzari mahiyetteki teşvikinde kulla
nılmalıdır. 

Ülkemizde şimdiye değin teşvik tedbirlerinin uy
gulamada getiriliş amaçlarına ne denli bir uygunluk 
gösterdiğini ve uygulandığını ciddî bir biçimde ele 
almak gerekmektedir. Şu bir gerçektir: Geçmişte teş
viki gerekmeyen pek çok sektör teşvikten yararlan
mıştır. Bu da kesinlikle uyulması gereken plan disip
lininden uzaklaşılmasma, dolayısıyla plan, hedef, il
ke, politika ve tedbirlerinin amaçlarına çoğu kez va
rılamamağına yol açmıştır. 

Teşvik araçlarıyla realize edilecek yatırımların 
ulusal ekonomiye katkılarıyla teşvik araçlarının ulu
sal bütçeye getireceği yük arasında mutlak sağlıklı 
bir karşılaştırma yapılmalıdır. Amacına uygun kul
lanılmayan teşvik tedbirlerinin bir kaynak israfı teş
kil edeceği gözden ırak tutulmamalıdır. 

Biz, teşvik tedbirlerine olanak sağlayan düşünce
lerin salt ekonomik nitelikli olmadığı gerçeğini bilir 
ve bunu da sürekli savunuruz. Ancak, özel sektör 
zihniyeti ile emek-yoğun işletmelerden çok makine 
yoğun işletme biçiminin yeğlendiği de gözden ırak 
tutulmamalıdır. Teşvik tedbirlerinin sosyal amaçları, 
bu zihniyetle ortadan kaldırilmamah, kaybettirilme-
melid'ir. Devletin fedakârlığı çarçur edilmemelidir. 
Böyle bir olasılık var ise, o yatırım, sosyal amaçlarına 
uygun olarak bizzat Devlet tarafından realize edil
melidir. 

Tasarıda yer alan «kalkınma planı ve yıllık prog
ramlarında özel önemi haiz sektörler» diye nitelen
dirilen sektörlerin gerçek amaçlarına uygun bir bi
çimde saptanması gerektiğini de huzurlarınızda önem
le vurgulamak isterim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bozkurt. 
Önergeler var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Hükümet tarafından sevk edilen ve halen Komis

yonumuzda görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanun
larında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısının 4 üncü madde metninden «kalkınma planı 
ve yıllık programlarda özel önem taşıdığı belirtilen 
sektörlerle» cümleciğinin çıkartılarak yatırım indiri
minin yüzde lOÖ'e kadar çıkartma yetkisinin yalnız
ca kalkınmada öncelikli bölgelere inhisar edilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Aydın Güven GÜRKAN Ahmet Sırrı ÖZBEK 
Antalya Adıyaman 

Enver ÖZCAN Vehbi BATUMAN 
Tokat Adana 

Mahmut AKKILIÇ 
izmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında De

ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının mad
de 4'ten ;«ve kalkınma planı ve yıllık programlarda 
özel önem taşıdığı 'belirtilen sektörlere kaydırılması» 
ibaresinin çıkarılmasını öneririm. 

Cemal ÖZDEMİR Hilmi NALBANTOÖLU 
Toka* Erzurum 

Mehmet KARA Salih ALCAN 
Trabzon Tekirdağ 

BAŞKAN — önergeleri dinlemiş bulunuyorsu
nuz. Biraz İfade farklılığı olmakla birlikte aşağı yu
karı aynı mahiyette. Bu bakımdan iki önergeyi bir
likte işleme koyuyorum. 

Sayın Komisyon okunmuş bulunan önergeye ka
tılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTIN FİRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim. 

(BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu? 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (İzmir) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Sayın Komis

yon önergeye katılmıyorlar, önerge sahiplerinden 
Söz isteyen var mı efendim? 

HİLMİ NALBANTOÖLU (Erzurum) — Ben 
söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Nalbantoğlu. 
HİLMİ NALBANTOÖLU — <Erzurum) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri hepinizi saygıyla se
lamlarım. 

Bendeniz buraya hakikaten samimi olarak neyi 
getirmek istiyorsak onu getirmemizi ve iktidar mu-
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halefete, muhalefet iktidara yardımcı olmak suretiyle 
bazı yasaları çıkarmamızı istiyorum. 

Dikkat ettinizse, Halkçı Partisi Grubu olarak... 
(ANAP sıralarından «Halkçı Parti, Halkçı Parti...» 
sesleri) 

BAŞKAN — Bir dakika müsaade buyurunuz 
efendim; kendi partisini kendisi bilir efendim, mü
saade ediniz. 

HİLMİ NALBANTOĞLU — (Devamla) — Halk
çı Parti Grubu olarak ikinci maddeye olumlu oy ver
dik. Neden? Çünkü bu maddede maksadı gizleyen 
bir şey yok. 

Doğu Anadolu veya kalkınmada öncelikli yöre 
milletvekillerini bu Kanunda üzen veyahut da endi
şeye sevk eden taraf, bu maddelerde yer almış bulu
nan «Kalkınma planı ve yıllık programlarda özel 
önem taşıdığı belirtilen sektörler ile...» ifadesidir, ki 
1 inci maddede «Bundan sonra kalkınmada öncelikli 
bölgelerde...» diye ikinci sıraya atılmıştır. 

Kalkınma planı ve yıllık programlarda özel önem 
taşıdığı belirtilen sektörlerde önemle bu kanun uy
gulanacak ve tabiatıyla gerek yatırım indiriminde, 
gerek vergi indirimlerinde, yine kalkınmada öncelikli 
yörelerde bu nazarı itibara alınmayacak herhalde. 

Alınsa ne olur, ne olmuş zaten? Yatırım indirim
leri sanıyorum 1963 yılından beri hükümetlerce yüz
de 60 nispetinde uygulanıyor. Hükümetler hangi özel 
sektör yatırımcısını bu kalkınmada öncelikli yörele
re götürüp de yatırım yaptırabildi?.. Yok. 

Biliyorum ki, Meclisimizde Devlet Planlamadan 
gelmiş birçok arkadaşımız var. Devlet Planlamanın 
kitaplarından da söyleyeceğim rakamlar var; onlar 
da bilirler. 

Bilfarz özel sektör fabrika yatırımlarını yüzde 36 
nispetinde İstanbul civarına (İstanbul'dan Çerkez
köy'e, İstanbul'dan İzmit'e kadar) yapmıştır. 1950' 
den beri bu uygulamadadır. Bu teşvik uygulamaları, 
yüzde 60 nispetinde yatırım indirimleri olduğu halde, 
hükümetler de bunları teşvik etmek istediklerine gö
re - herhalde - o yatırım indirimlerini yürürlüğe koy
muş olduklarına göre, özel sektör yatırımları yüzde 
6 nispetinde Bursa'da yapılmıştır. Yüzde 8 nispetin
de fabrika yatırımları özel sektörce İzmir'de yapıl
mıştır, yüzde 12 nispetinde de Adana civarında ya
pılmıştır. Belki bu «Civar» da dediklerim bir - iki 
ili de içine alsa bile 7 tane ilde yüzde 64 nispetinde 
bu yatırım indirimlerinden de faydalanılarak yapılan 
fabrikalar yapılmış... 
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BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Fakat 

Türkiye'nin bu kalkınmada öncelikli yöreler dediği
miz yüzde 60 ve şimdi de yüzde 100 indirim uygu
layacağız dediğimiz yörelerde yüzde 34 nispetinde 
ancak yatırımlar yapılmıştır. Yani buna rağmen, biz 
buna yine şayet «kalkınma plan ve programlarında 
özel önem taşıdığı belirtilen sektörler» lafı buraya 
sıkıştırılmamış olsaydı, 2 nci maddede olduğu gibi, 
yine de tabiî olumlu oy vereceğiz ve hatta biz kal
kınmada öncelikli yöreler çocuğu olarak, milletve
kili olarak bunu destekleyecektik; ama bu laf bizi 
üzmekte, endişemizi artırmaktadır. Öyle ki, sanıyo
rum ki, zaten genel gerekçede de yatırımların kal
kınmada öncelikli yörelere kaydırılması var; ama ne
dense 1 inci ve 4 üncü maddede onlar onun kamuf
lesi olarak araya sıkıştırılmış, sanki bize... 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, lütfen bağlayı
nız efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Netice 
itibariyle bu tasarı sanki bir şeye kılıf hazırlamak için 
yapılmıştır, ki belirttim ve dolayısıyla da bu kalkın
mada öncelikli yörelere faydası olmayacaktır. Her
halde o zikredilmeyen sektörlere bazı yatırım indi
rimleri yapılacaktır. Bundan dolayı tabiatıyla öner
gemiz de kabul edilmezse oy veremeyeceğim, özür di
lerim. 

Saygılar sunarım. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbant
oğlu. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Lütfen oturduğunuz yerden bir - iki 
cümleyle ifade edin; çünkü oylamaya geçiyorum. 

MALİYE VE GÜBRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; biz Hükümete keyfî bir yetki istemiyoruz, 
plan ve programlarda belirtilen sektörlere yetki isti
yoruz. Hem kalkıyor plancıyız diyorsunuz, hem de 
plana dayalı bir teşvikin karşısına geçiyorsunuz. Bu 
mümkün değil. Eğer yetkiyi Hükümete istese idik, 
daha doğrusu sektör tayinini Hükümete isteseydik o 
zaman endişeleriniz söz konusu olabilirdi. Binaen
aleyh, plan ve programlarda belirlenen sektörlerde 
bu yetkiler kullanılacaktır. Binaenaleyh, Hükümet bu 
sektörleri tayin edecek değildir- Kaldı ki, bizim yap
tığımız, yani Hükümetin yaptığı, 24.12.1980 tarihin-
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de Kurumlar Vergisi Kanununa getirilen bir hükmün 
aynen tekrarından ibarettir. O hükümde yüzde 60'a 
kadar nispet tayin edilmiş, biz yüzde 100'e çıkarılma
sını istiyoruz. Eskiden bir farkı yok ki. 

Bunu dikkat nazarlarınıza arz etmek istedim, te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Efendim, aynı anlamda olduğu için iki önergeyi 

de birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi Komisyondan geldiği şekliyle oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 4 ün
cü madde kabul edilmiştir efendim. 

5 inci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 5. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nununun 18.2.1963 tarihli ve 199 sayılı Kanun, 
24.12.1980 tarihli, ve 2362 sayılı Kanunla değiştirilen 
24 üncü maddesinin (A) fıkrasının 31.12.1981 tarihli 
ve 2573 sayılı Kanunla eklenen ve 31.12.1982 tarihli 
ve 2773 sayılı Kanunla değiştirilen Ek Fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiş ve bu fıkradan sonra gelen 
31.12.1981 tarihli ve 2573 sayılı Kanunla değiştirilen 
fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

«Bakanlar Kurulu, dar mükellefiyete tabi kurum
ların yukarıdaki bentlerde belirtilen kazanç ve irat
larından yapılacak vergi tevkifat nispetlerinin her 

/ birini ayrı ayrı veya kazanç ve iradın sağlandığı faa
liyet konuları itibariyle sıfıra kadar indirmeye veya 
yukarıdaki nispetleri aşmayacak surette yeniden tes
pit etmeye yetkilidir.» 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Yok. 
Madde üzerinde önerge var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 5 inci maddesinin 

tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Tülay Öney Ahmet Sırrı Özbek 
İstanbul Adıyaman 

Vehbi Batuman Sururi Baykal 
Adana Ankara 

Enver özcan Ayhan Fırat 
Tokat Malatya 

BAŞKAN — Önergeyi dinlediniz. 
Sayın Komisyon, katılıyor musunuz?. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTlN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz. 

i BAŞKAN — Sayın Hükümet, katılıyor musu-
I nuz?. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (İzmir) — Katılmıyoruz. 

j BAŞKAN — Önergeniz hakkında buyurun Sayın 
Öney, süreniz 5 dakikadır. 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz kanun 
tasarısının 5 inci maddesi Kurumlar Vergisi Kanu
nunun 24 üncü maddesine bir değişiklik getirerek dar 

I mükellefiyete tabi kurumların aslında vergi tevkifa-
I tına konu olan bazı kazanç ve iratlarını vergi dışı 

bırakmayı; başka bir deyişle bu kurumların bazı ka-
I zanç ve iratlarına vergi muafiyeti uygulamayı öngör

mektedir. Hükümet böyle bir muafiyeti uygulamak 
üzere Meclisimizden yetki istemektedir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde Grubumuz adı
na yapılan konuşmalarda Devletin gelirlerinden vaz
geçmenin, Devletin bütçe imkânlarını kısmanın kar-

I şısında olduğumuzu ve böyle bir yaklaşımı niçin yan
lış bulduğumuzu açık seçik belirtmiştik. Ancak gö-

I rüşmekte olduğumuz bu kanun tasarısının 5 inci 
maddesinin tasarı metninden çıkarılmasına ilişkin 
önergemiz bu genel anlayış ve inancımızın da ötesin-v 
de ele alınmıştır. Yüce Meclisin siz saygıdeğer üye
lerince de titizlikle mütalaa edileceği kanısındayız. 

Çünkü, tasarının söz konusu 5 inci maddesi dar 
mükellefiyete tabi kurumların ödemeleri gereken ba
zı vergilere muafiyet getirmeye yöneliktir. Dar mü
kellefiyete tabi kurumlar hangileridir? Bunlar, Ku-

I rumlar Vergisi Kanurîunun 11 inci maddesine göre 
ne kanunî merkezleri, ne de iş merkezleri Türkiye' 

I de bulunmayan yabancı sermaye şirketleri, koopera
tifler, yabancı iktisadî kamu müesseseleri ve yabancı 
dernek ve vakıflara ait iktisadî işletmelerdir. 

Yani, mesela Türkiye'ye bir süre için çalışmaya 
gelen yabancılar ücretlerinden veya serbest meslek 
kazançları üzerinden ödemekte oldukları yüzde 30 
vergiyi ödemeyebileceklerdir, eğer bu yetki tümüyle 
kullanılırsa. Ya da aslında ne kanunu, ne de iş mer
kezi Türkiye'de bulunmayan yabancı şirketler Türki-

I ye'de bir gayrimenkul sermaye iradı sağlıyorlarsa ve
ya Türkiye'de satın aldıkları tahvil veya hisse senet
lerinden gelir sağlıyorlarsa bunları vergiden muaf tu
tabileceklerdir, eğer bu yetki tümüyle kullanılırsa. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetin izahlarından an
laşıldığı üzere özellikle kanunun bu maddesi yabancı 
sermayeyi teşvik için getirilmiş bir maddedir. Ben, 

I yabancı sermayenin teşvik edilmesine imkân veren 
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bir madde olmadığı yönündeki görüşümü burada siz
lere parantez içinde arz etmek isterim. 

Değerli milletvekilleri, ciddî bir yabancı serma
yeyi teşvike yönelen bir madde olmadığı kanısını şöy
le taşıyorum : Türkiye'ye iş yapmak üzere veya bir 
süre çalışmak üzere gelecek olan yabancının ücretini 
vergiden muaf tutmayı öngören bir yetki isteğidir ve
ya Türkiye'de aslında iş ve kanunî merkezi bulun
mayan dışardaki bir şirketin, Türkiye'de gayrimen
kul edinmesi halinde veya Türkiye'de mevcut bulu
nan şirketlerimizin veya değerlerimizin bazı hisse se
netlerini almak suretiyle, yani portföy yatırımı yap
mak suretiyle elde edeceği birtakım gelirleri vergi dı
şı bırakmaya matuf bir maddedir. 

Türkiye'ye ciddî olarak yabancı sermaye faaliye-' 
tini teşvik etmek, getirmek istiyorsak, Türkiye'de ye
ni yatırım yapmak üzere ciddî projelere, sermayesi
ni, tabiri mazur görülsün, cebine koyarak, bütün tek
nolojisini de birlikte getirerek, yani 6224 sayılı Ya
bancı Sermaye Kanunu kapsamı içinde gelecek olan 
şirketleri dilediğimiz noktalarda teşvik edelim. Bun
dan yanayız, ama bu biçimde bir teşvik, anladığımız 
anlamda bir yabancı sermaye faaliyetini Türkiye'de 
teşvik değildir. Kaldı ki Kurumlar Vergisi ve Gelir 
Vergisi Kanunlarında esasen tespit edilmiş bulunan 
vergi hadlerini yarısına kadar indirmek yetkisi, daha 
önce çıkarılmış olan 2773 sayılı Yasa ile Hükümete 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın öney, lütfen bağlayınız. 

TÜLAY ÖNEY (Devamla) — Bir dakikada bağ
lıyorum Sayın Başkanım. 

Ancak o yasa çıkarılırken, bazı teşvikler uygula
maya geçirilirken, Devletin de tam bir gelir kaybına 
uğramaması sağlanmıştı. Ancak yarıya kadar ündi-
rim yetkisi hükümete tanınmıştı. Oysa şimdi tümüyle 
bir sıfıra indirme yetkisi istenmektedir. 

Belki denilebilir İki uluslararası bağlantılarımız ve 
ikili ilişkilerimiz nedeniyle, dışarda bizim ücretli 
çalışanlarımızla burada yabancıların ücretli çalışan
ları arasındaki mütekabiliyeti sağlamak için ücretten 
vergi kesilmesini önlemek zorundayız. Bu belki an
laşılabilir; ama Türkiye'de gayrimenkul ve hele men
kul sermaye iradı sağlayan yabancı şirket ve kişilerin 
bu gelirlerini niçin vergi dışı tutuyoruz? Akla şöyle 
bir soru geliyor, son olarak bunu sormak isterim: 
Acaba, sayın Hükümetin yakın zamanda yapmayı 
tasarladığı, örneğin KİT'lerin satışı yahut baraj veya 
köprü gelirlerinin satışı gibi bazı düzenlemelerden 
yabancıların da hisseler alarak yararlanmalarını mı 

teşVik etmek çabasını güdüyoruz? Ya da bu ifade, 
bu Kanunun bu düzenlemesi böyle bir şeye imkân 
verir mi? Bu konuda sayın Hükümetin de dikkati
ni çekmek isterim. 

Kısacası Halkçı Parti olarak bu madde ile neyin 
amaçlandığını ve ilerde nasıl bir uygulamaya girebi
leceğimizi tam olarak kestiremediğimiz için madde
nin tasarı metninde kalmasında sakınca buluyor ve 
bu önergeyi takdirlerinize sunuyoruz* 

Teşekkür ederim. (HP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Öney. 
MALIYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (tamir) — Sayın Başkan, Hükümet olarak 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın 'Bakan, zatıâlinize söz vere
mem. 88 inci madde gayet sarihtir. Önerge sahiple
rinden biri konuşur, ondan sonra önerge oya arz edi
lir. 

Efendim, önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 

5 inci maddeyi Komisyondan geldiği ve okundu
ğu şekliyle oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum.-
MADDE 6. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Ka

nununa aşağıdaki Geçici 10 uncu madde eklenmiş
tir. 

«GEÇİCİ 'MADDE 10. — Tam mükellefiyete ta
bi kurumların iştirak hisselerinin veya gayrimenkul-
lerinin 1984 yılında satışından doğan kazançların ta
mamının, 1985 yılında satışından doğan kazançların 
ise % 80'inin kurum sermayesine ilave edilmesi şar
tıyla, sermayeye eklenen bu kazançlar kurumlar ver
gisinden müstesnadır. 

Bu kazançların sermayeye ilavesi kâr dağıtımı sa
yılmaz ve sermayeye ilave edilen kazançlar Gelir 
Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine göre tevki-
fata tabi tutulmaz. 

Şu kadar ki, menkul kıymet veya gayrimenkul 
ticareti ile uğraşan kurumların, bu amaçla ellerinde 
bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri 
kazançlar istisna kapsamı dışındadır. 

Sermayeye eklenen kazançların 1990 yılı sonuna 
kadar herhangi bir surette işletmeden çekilmesi veya 
işletmelerin tasfiyesi halinde, bu kazançlar o yılın 
kazancı sayılarak vergiye tabi tutulur.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak iste
yen? 

Buyurun Sayın Bozkurt. 
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ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanaikkale) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; maddenin Bütçe 
ve Plan Komisyonunda görüşülmesi esnasında, o 
Komisyonun bir üyesi olarak ifade etmeye çalıştığım 
bir endişeden burada huzurunuzda söz etmeden ge
çemeyeceğim. 

Aslında bu madde ilik bakışta işletmelerin elinde 
bulunan atıl kapasitenin yatırıma teşvikini sağlar ma
hiyette gözükmektedir. Ne var ki, böyle güzel bir 
maksada yönelmiş bulunan bu düzenlemenin, uygu
lamada karaparanm meşrulaştırılması, aklaştırılması 
istikametinde kullanılması ihtimali de mevcuttur. Ni
tekim, Sayın Bakan da, Bütçe ve Plan Komisyonun
da bu konu görüşülürken, benim işaretim üzerine, 
bu mahzurun varlığından bahsetmiştir veya Sayın 
Bakan namına (konuşan, zannediyorum Gelirler Ge
nel Müdürü arkadaş, aynı endişeye kendilerinin de 
sahip olduklarını ifade etmişlerdir. 

Hatırlayacağınız üzere, geçtiğimiz yıl içerisinde 
servet affı suretiyle ıkaraparanın önemli bir kısmı, ka
ra emvalin önemli bir kısmı meşrulaştırılmış ve alk 
hale getirilmiştir. 

Yeniden böyle bir düzenlemenin ortaya konulma
sı suretiyle tıpkı adalet mekanizmasında olduğu 
gibi, adalet mekanizmasında sık sık af yapılmasının, 
infazın uygulanmaması gibi nedenlerle suçun yaygın
laşması sonucunu doğurduğu bir vakıadır. Eğer sü
rekli olarak karaparanm ya da kara emvalin bu su
retle meşrulaştırılması gibi bir tavrı itiyat haline ge
tirir, sık sık bu tür düzenlemelerle ortaya çıkarırsak, 
o takdirde, belki birtakım çevrelerde, birtakım kişi
lerde «çal, çırp, kaçır; nasıl olsa günün birinde dev
let bunları meşrulaştıracaktır» gibi bir zihniyete ve 
bu zihniyetin sonucunda da, vergi kaçırmaya doğru 
bir teşviki ortaya çıkaracaktır. Bu mahzur üzerinde 
önemle düşünmemiz gerektiği inancındayım. Bu mah
zur nedeniyle de, Hükümetin bundan böyle bu tür 
düzenlemelerle Yüksek Meclisin huzuruna gelmemesi 
gerektiği kanısındayım. 

Bu keyfiyeti saygıyla bilgilerinize arz ederim efen-
rim. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 
Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı Vural Arıkan, 

buyurunuz efendim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, değerli milletve
kili arkadaşlarım; biraz önce konuşan arkadaşım, çal
ma çırpmaya imkân vermek maksadıyla, bu hükmü 
getirdiğimizi ifade etti. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen biraz... 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (Devamla) — Oysa, bunun meydana geti
rilmesindeki, yani sevk edilmesindeki maksat, zor 
durumda bulunan işletmelerin kurtarılmasını sağlamak 
içindir. Zor durumda bulunan işletmelere doğrudan 
doğruya devlet yardımı yapmaktansa, onları kendi 
ayakları üzerinde yürütmeye çalışmak, bizim Hükü
metimizin ilkesidir, prensibidir. 

Kaldı ki, bu hüküm Türk vergi sistemine yabancı 
değildir. Dikkat ederseniz, Vergi Usul Kanunu ilk 
defa 1950 yılında yürürlüğe girerken, onun bir geçici 
8 inci maddesi vardır; bu geçici 8 inci madde, «1945 
yılından önce iktisap edilmiş gayrimenkuller ile ma
kine ve tesislerin satışı halinde doğan kazançlar da 
vergiye tabi değildir» der. Niçin der? 1950'nin eko
nomik felsefesine uygun bir şekilde işletmeleri güç
lendirmek için, der. 

Halihazırda vergi sisteminde buna benzer hüküm 
vardır. Vergi Usul Kanununun 328 inci maddesi, ha
tırlayınız, «Bir işletme amortismana tabi iktisadî kıy
metlerini, yani gayrimenkulleri ve makineleri de da
hil, satar ve yeniden yatırım yapmak isterse bir fon 
ayırır, üç yıl zarfında yatırımı yapmazsa vergiye tabi 
olur. Yatırımı yaparsa vergiye tabi olmaz» der. 

Binaenaleyh, getirilen bu önlem, Türk vergi siste
minin yapısına ve uygulamasına aykırı değildir. Kal-
di ki, her vergi kanunu yürürlüğe girdiği zaman onun 
boşluklarından istifade etmeye çalışanlar olur. Yüzde 
yüz boşlukları kapattım diye bir şey söylenilemez. Bu 
insanla beraber vergi, ticarî hayatla beraber. 

işte biz de bu tip şeyler olmasın diye kollayıcı 
hükümler de getirdik ve dedik ki, sermayeye ekle
nen kazançların 1990 yılına kadar işletmeden her
hangi bir suretle çekilmesi halinde biz vergiyi alırız. 
Yani sattı, sermayesine ilave etti, muhasebe kayıtla
rını tesis etti; fakat dolaylı yoldan işletmeden çekti ise, 
vergiyi alırız dedik veya sattı nakit haline getirdi, 
tasfiye kararı verdi, alırız elbette. Eğer devir, terk 
gibi meseleler olursa, o zaman Kurumlar Vergisi Ka
nunundaki hükümler onların vergilendirilmesi için ye
terlidir. Bu yüzden getirilen hüküm zor durumda bu
lunan kurumların, zor durumda bulunan bankaların 
ayakları üzerinde yürümesini sağlamaya matuftur, yok
sa başka hiçbir amacı yoktur. 

Teşekkür ederim, saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — Bu Kanun 1.1.1984 tarihinden iti

baren yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı?. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Maliye ve 
Gümrük iBakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı?. 
Yok. 

Bir önerge vardır, okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının yürütme hak
kındaki 8 inci maddesinin, tasarının değiştirmekte ol
duğu Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına 
uygun olarak aşağıdaki biçimde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

İstanbul İzmir 
Reşit Ülker Mahmut Akkılıç 

İzmir İstanbul 
Durcan Emirbayer İbrahim Ural 

İzmir 
Hüseyin Aydemir 

Madde 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Ku
rulu yürütür. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor musunuz 
efendim?. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (İzmir) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeye hem Hükümet, hem de 

Komisyon katılıyorlar. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul (eden-

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi önergenin getirdiği değişiklikle oy

larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Efendim, müsaadenizle burada bir hususu ifade 
edeyim. Ben ilk defa Millet Meclisinde Başkanvekil-
liği yapıyorum. Cumhuriyet Senatosunda uygulan
mayan bir usulden bahsettiler. O usul gereğince, 
Mecliste zaman zaman bazı üyeler Hükümetten gelen 
tasarılar veyahut da arkadaşlardan gelen tekliflerin 
sonunda bir teşekkür konuşması yapılırmış. Bu sadece 

Hükümete karşı olurmuş. Ben de yeni öğrendim. 
Bir arkadaşımızın da böyle bir teklifi var, sayın İhsan 
Tombuş'un. Bu, ilk kanun tasarısı müzakeresi olduğu 
için, bir defaya mahsus olarak, çok kısa olmak üzere 
bu sözü kendisine veriyorum. 

Buyurunuz sayın Tombuş. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, ga
liba yanlış anlaşıldı, şahsım adına söz istemedim. Ta
sarı kabul edildikten sonra Hükümet adına bir teşek
kür sözü mümkün müdür, değil midir onu sordum. 

BAŞKAN — O zaman özür dilerim. 
'Muhterem arkadaşlar, direksiyona yeni oturduk, 

bazı ufak tefek arızalar oluyor. Bu tarzı ben de bil
miyorum. (Alkışlar) Her zaman olduğu gibi, elbette 
hükümete bir kanunun görüşmesi bitirilince, arzu eder
lerse teşekkür için söz verilebilir. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, teşekkür için söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, oylama neticelendikten son
ra söz vereceğim. Çünkü bakarsınız tasarı reddedilir 
o zaman teşekkürünüz boşa gider. Onun için, müsaade 
ederseniz oylamayı yapalım. Oylamadan sonra zatıâli-
nize veya sayın Başbakana söz verebiliriz. 

Efendim, kanunun tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamada üç çeşit oy rengi vardır; beyaz kabul, 
yeşil çekimser ve kırmızı da ret.. 

Oy pusulaları dağıtılmıştır. Oy pusulası olmayan 
arkadaşlarımız var ise, beyaz bir kâğıda «ret, kabul, 
çekimser» diye yazıp hem seçim bölgelerini belirte
cekler, hem de isimlerini yazıp imzalarını atmak sure
tiyle oylarını kullanacaklardır. Oy kupaları sıralar 
arasında dolaştırılacaktır. 

Oylamanın bu şekilde yapılmasını oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Arkadaşlarmızın oylarını kullanmalarını rica edi
yorum. 

(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye 

var mı? 
Tekrar soruyorum, «oylama işlemi bitmiştir» de

diğim takdirde oy kullanamazsınız. Oyunu kullan
mayan sayın üye?.. Lütfen efendim, biraz çabuk ola
lım. 

Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Oy kullanma işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
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BAŞKAN — Bazı Vergi 'Kanunlarında Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının (S. Sayısı : 1) 
oylama neticesi: 

Oy Sayısı : 332 
Kabul : 234 
Ret : 93 
Geçersiz : 5 
Çekimser : Yok. 
Arz ederim. (Alkışlar) 
Böylece tasarı kanunlaşmış olmaktadır. Memle

ketimize hayırlı, ve uğurlu olmasını temenni ederim. 
Hükümet adına Sayın Başbakan, buyurun. (Alkış

lar) 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Sa

yın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, yeni Meclisimiz bugün ilk ve 
önemli bir kanun tasarısını kabul etmiş bulunuyor. 
Bunun için huzurlarınıza çıktım. 

Bu kanun tasarısının önemi şu üç noktadadır: Bi
rincisi; başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
olmak üzere, Türkiye'nin gelişmekte olan az gelişmiş 
yörelerine yapılan önemli maddeler bu kanun tasa
rısıyla getirilmiştir. Özellikle 1 inci madde, 2 nci 
madde ve 4 üncü madde bu bölgelere, kalkınmada 
öncelikli yöreler ve özellikle Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinde yatırımları artırmaya, kolaylaştı-
olmaya getirilmiş önemli maddelerdir. Seçim gezileri 
sırasında hepimizin de gördüğü gibi, bu bölgelerin 
ciddî bir işsizlik durumu vardır. Bunları önleyebilmek 
için bu gibi tedbirlerin alınması zorunludur. 

Hemen şunu da ifade etmek istiyorum: Bu böl
gelerin geliştirilmesi için bu getirilmiş kanun kâfi de
ğildir, buna ilave tedbirleri hazırlıyoruz, onları da 
inşallah huzurunuza getireceğiz. 

İkinci grup maddeler; tasarruflarla ve getirdiğimiz 
ekonomik sistem 'içerisinde tasarrufların geliştıirilmesi, 
dış ve yabancı sermaye konusunda kolaylıkları ihtiva 
eden birtakım yardımcı maddelerdir. Bunlar özellikle, 
bu Kanunun 3 üncü maddesi ve 5 inci maddesidir. 

4 . 1 . 1984 O : 2 

I Özellikle dış kredilerden şirketlerimizin, kurumları-
I mızın fazla bir yük altına girmeden istifade etmesi, 

bunlardan alınmış olan vergilerin aşağıya, tevkifat-
ların aşağıya indirilmesi suretiyle mümkün olacak. 
Bu suretle de şirketlerimize ve gelişmekte olan böl
gelerde olsun, diğer yerlerde olsun maliyetlerin fazla 
yükselmesine mani olacak tedbirler bu maddelerde 
getirilmiş bulunuyor. 

Son olarak 6 ncı maddesiyle kanunumuz, teker 
teker şirket kurtarma yerine, bu ekonomik sistem 
içerisinde şirketlerin, kurumların kendi imkânlarıyla 
ayakta durmalarına bizim destek olmamızı sağlamak
tadır. Vaktiyle hatırlarsanız, gene 1980'li yıllarda iş 
adamlarına bir toplantıda «villalarınızı satın, bunu 
sermayenize ilave edin» demiştik, bunun bir nevi 
tezahürüdür. Aktiflerinizde gelir getirmeyen işlerinizi 
satın, bunları da sermayelerinize ilave edin bu suretle 
kendi kendinize ayakta durmaya çalışın veya gelir 
getirmeyen şirketleriniz varsa, onları da başkalarına 
satın. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Satmıyorlar, akyor-
ılar Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — İn
şallah satılacak ve alınacaktır, merak etmeyin. 

Bu suretle Devletin kendi kesesinden direk yardım 
yaparak netice alınmayacak işlere girmesi de önlenmiş 
oluyor. Her şirket, her grup kendi imkânıyla ayakta 
durmayı, lüzumsuz yatırım yapmamayı, lüzumsuz mas
raf yapmamayı da bir nevi teşvik etmiş oluyoruz. 

Ben ve Hükümetimiz Yüce Meclise bu önemli ka
nunu geçirdiği için teşekkürlerimi arz eder, hepinize 
saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Başbakan. 
Muhterem üyeler, gündemdeki sözlü soruyu görüş

mek için 5 Ocak 1984 Perşembe günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18.55 

\ 
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31.12.1960 Tarihli ve 1935 Sayılı Gelir Yergisi Kanunu ile 3.6.1949 TarihU ve 5422 Sayılı Kurumlar Yergisi 
Kanununda Değişiklik Yapıknası HakkındaKanun Tasansuna Yerilen Oyların Sonucu : 

(KanurUaşmtştır.) 

' 

1 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Ahmet Remzi Çerçli 
Yılmaz Hocaoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 
Mehmet Deliceoğlu 

AFYON 
Metin Balıbey 
Hamda Özsoy 
Nihat Türker 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

AMASYA 
îsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Hüseyin Cahit Aral 
Ali Bozer 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Nejat Abdullah Gülecek 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 
Halil Şıvgın 

Üye Sayısı : i KX) 
Oy verenler : 332 
Kabul edenler : 2341 
Reddedenler : 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar : 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

931 
— 

5 
67! 

1 

(Kabul Edenlet) 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Ümit Halûk Bayülken 
Mustafa Çakaıloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
AH Dizdaroğlu 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Ertuğrul Gökgün 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İsmail Dayı 
Şerafettin Toktaş 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat Öztekün 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Ali Kemal Erdem 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
Kemal Iğrek 
Fahir Sabuniiş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Cafer Tayyar Sadıklar 
Ayhan Uysal' 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çetin 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Aracu 
Ayçan Çakıroğulları 
İsmail Şengün 

.DİYARBAKIR 
Mahmut Altunakar 
Özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkan Turgut Arıkan 
İsmail Üğdül 

ELÂZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
İsmet Oktay 

GAZİANTEP 
Mustafa Rüştü Taşar 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Turgut Sera Tirali 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akiif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HATAY 
Abdurrahman Demlirtaş 
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Kamaran Karaman 
Bamit Melek 
'M, Murat Sölkımenoglu 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Faıtoa Mihribaın Erden 
Mustafa Kemal Togay 
İbrahim Fevzi Yamam 

ÎÇEh 
İbrahim Aydoğan 
Hikmet Biçentürfc 
Rüştü Kâzım Yücelen 

ÎSTANBUU 
Bülent Akarcalı 

. B, Doğanean Akyutfelk 
Yaşar AlbayraSk 
M. Vehbi Dincerler 
Hayrettin Elmas 
Hail Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Ömer Ferruh tüter 
Doğan Kasaroğkı 
Altan Kavak 
R. Ercümenlt Konüfcman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Turgut özal 
İbrahim özdemir 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Tınaz Titiz 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Vural Arıkan 
İsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
Özdemir Pehlivanoğlu 
Turgult Sunalp 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Musa öğün 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Sedat Turan 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
ismet Ergül 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Mustafa Baıtgün 

KONYA 
Vecihi Akın 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Kemal Or 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyüfcuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Fahri Şahini 
Talat Zengin 

MANİSA 
Mehmet Timur, Çmar 
İsmail Özdağiar 
Gürbüz Şakranh 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Mehmet Necat Eldem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 
Muzaffer İlhan 

MU5 
Alaattin Fırat 
Nazmi önder 
Atilla Sin 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Turgut Halit Kunter 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Küıçaslan 
Mümtaz özkök 
A. Reyhan Sakalhoğlu 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 
Berati Erdoğan 
Güiami Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Aydın Baran 
M. Abdürrezak Ceylan 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Mahmut Karabulut 
M. Mükerrem Taşcıoğlu 

TEKİRDAĞ 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Osman 'Bahadır 
Fahrettin Kunt 

URfFA 
Mustafa Denair 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Mirza Kurşunluoğlu 
Ferit Melen 

YOZGAT 

Mehmet Bağçeci 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 

Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Engin Cansızoğlu 
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(Reddedenler) 

ADIYAMAN 
Ahmet Sırrı Özbek 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım İpek 

ANKARA 
Ahmet Kemal Aydar 
Sururl Baykal 
Necdet Calp 
Nerîiman Elgin 
H. İbrahim Karal 
Mehmet Seyfi Oktay 

ANTALYA 
Aydın Güven Gürkan 

AYDIN 
Osman Eskin Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Fenni Isldmyeli 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 
M. Kemal Gökçora 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 
Halil İbrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Şeyhmus Bahçeci 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
Muhittin Yıldırım 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Hilmli Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 

HATAY 
Mustafa Çelebi 

İSTANBUL 
Mucip Alaiklı 
öimer Necati Cengiz 
Hüseyin Avni Güler 
Yılmaz İtean Hastürk 
'Mehmet Kafkaslıg'il 
Tül'ay Öney 
Kemal Özer 
Günseli özkaya 
Bilal Şişman 
İbrahim Ural 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Mahmut Akkılıç 

Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
Fikret Ertan 
Hayrullah Olca 
Rüştü Şardağ 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Turan Bayezit 

KARS 
Ömer Kuşhan 
Halis Soylu 

KAYSERİ 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Emin Fahrettin özdilek 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
İsmet Turhangil 

MARDİN 
Kenan Nuri Nehrozoğhı 

MUĞLA 
İdris Gürpınar 

NİĞDE 
Emin Alpkaya 
Arif Toprak 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 
Bahriye Üçok 

SAKARYA 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Fahrettin Uluç 

SltRT 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Halit Barış Can 

SİVAS 
Ruşan Işın 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
Şevki Taştan 

TOKAT 
Enver özcan 
Cemal özdemir 

TRABZON 
Mehmet Kara 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım 

URFA 
VecM Ataklı 

UŞAK 
Yusuf Demir 

ZONGULDAK 
Rıza Öner Çakan 
Cahit Karakaş 
İsa Vardal 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Geçersiz Oylar) 

AFYON 

M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

BALIKESİR 

Necat Tunçsiper 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 

SAMSUN 
Mehmet Aydın 

TEKİRDAĞ 
Salih Alcan 
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(Oya Katılmayanlar) 
ADANA 

Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstüne! 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 

AYFON 
Abdullah Altıntaş 

AĞRI 
tbrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AYDIN 
tskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 
Halil Nüshet Goral 

Birrus 
Rafet tbrahimoğlu 

IBOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
A. Sabahattin Özbek 

ERZURUM., 
tlhan Araş 
Togay GemalmaZ 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Nuni Üzel 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Galip Deniz 
Ünal Yaşar 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 

HATAY 
Tevfik Bilal 
İhsan Gürbüz 

İÇEL 
Ali thkuı Elgin 
Mehmet Kocabaş 
Edip Ozgemç 
Duranıuiş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Jmıren Aykut 
Sabit Batumlu 
Fartfdun Şakir öğünç 

Namık Kemal Şentürk 
Arife Necla Tekinel 
Saim Bülend Ulusu 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR 
Yılmaz önen 
Işıl'ay Saygın 
Ahmet Süter 
KAHRAMANMARAŞ 

Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu , 

KARS 
Sabri Araş 
Aziz Kaygısız 

KOCAELİ 
Abdulhalim Araş (Bşk. V. 

KONYA 
Salim Erel 
Sabri Irmak 

KÜTAHYA 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
Ahmet İlhamı Kösem 

MANİSA 
Mustafa İzci 

Mekin Sarıoğlu (İz.) 
MARDİN 

Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

RİZE 
Fehmi Memişoğlu 

SİİRT 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

StNOP 
özer Gür'büz 

SİVAS 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Ali Rıfkı Atasever 

TRABZON 
Necmettin Karadumıan 
(Başkan) 
Yusuf Ziya Kazancıoglu 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 

YOZGAT 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 

(Açık ÜyeUk) 

BİNGÖL (1) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

17 NCt BİRLEŞİM 

4 . 1 . 1984 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avııi Sağesen'in 
fındık üreticisi alacaklarının Fiskobirlikçe ne zaman 
ödeneceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/1) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

(X) 1. — Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu. (1/123) (S. Sayısı : 1) (Da
ğıtma tarihi : 30.12.1983) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 1 

Bazı Vergi Kanunlarında Değiş işlik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (1/123) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 23 Aralık 1983 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 181101-1664108778 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLtSt BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 20.12.1983 tarihinde kararlaş
tırılan «Bazı Vergi Kanuıdannda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak 
gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Turgut ÖZAL 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Alınan ekonomik kararlar ve uygulanan ekonomi politikasına uygun olarak; 
a) Yatırımları teşvik etmek, 
b) Yatırımların kalkınmada öncelikli yörelere kaydırılmasını sağlamak, 
c) Yabancı sermaye girişini teşvik etmek, 
Amacıyla vergi sisteminin bu amaçlara uygun bir bünyeye kavuşturulması , hedeflenmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Genel olarak ücretlilerin durumunun iyileştirilmesi ve kalkınmada öncelikli bölgeler ile kal
kınma planı ve yıllık programlarda özel önem taşıdığı belirtilen sektörlerde kalifiye eleman istihdamının özen
dirilmesi hedef alınmıştır. 

Madde 2. — Yatırımların kalkınmada öncelikli bölgelere kaydırılması için Bakanlar Kuruluna bu bölge
lerde yapılacak yatırımlara uygulanacak yatırım indirimi oranını % 100'e kadar artırma yetkisi verilmiştir. 

Madde 3. — Gerçekleştirilmek istenen ekonomik hedeflerle ilgili kararların vergi politikasıyla desteklen
mesini sağlamak amacıyla Bakanlar Kurulu'na vergi tevkifat nispetlerini değiştirmek yetkisi verilmiştir. 

Madde 4. — Yatırımların kalkınmada öncelikli bölgelere ve kalkınma planı ve yıllık programlarda özel 
önem taşıdığı belirtilen sektörlere kaydırılması için Bakanlar Kurulu'na bu bölge ve sektörlerde yapılacak 
yatırımlara uygulanacak yatırım indirimi oranını % 100'e kadar artırma yetkisi verilmiştir. 

Madde 5. — Dar mükellef kurumların belli konulardaki. faaliyetlerini teşvik amacıyla Kurumlar Ver
gisi Kanununun 24 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetlerini sıfıra 'kadar indirme veya kanunda be
lirtilen nispetleri aşmayacak şekilde yeniden tespit etme konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. 
Bakanlar Kurulu bu yetkiyi her bir kazanç ve irat için ayrı ayrı tevkifat oranı belirlemek suretiyle kullana* 
bileceği gibi aynı kazanç ve irat unsuru içindeki her bir faaliyet konusu itibariyle de kullanabilecektir. 
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Madde 6. — Tam mükellef kurumların bağlı değerlerinin ekonomik faaliyetlerinde daha etkin bir şekilde 
{kullanılmasına imkân sağlamak amacıyla bu kurumların ellerinde bulundurdukları , iştirak hisselerinin ve 
gayrimenkullerinin satışından doğan kazançların 1984'te tamamı, 1985'te de % 80'i sermayelerine ilave edil
mesi şartıyla kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Ayrıca bu kazançların Gelir Vergisi Kanununun 94 
üncü maddesine göre tevkifata tabi tutulmaması da maddede açıklıkla belirtilmiştir. 

Gayrimenkullerinin ve iştirak hisselerinin satışından doğan kazançlarını yukarıda belirtilen şekilde serma
yelerine ekleyen kurumların, 1990 yılı sonuna kadar bu kazançlarını herhangi bir surette işletmeden çek
meleri, işin terki, devri veya işletmelerin tasfiyesi halinde bu kazançların o yılın kazancı sayılarak vergiye 
tabi tutulması hükme bağlanmıştır. 

Madde 7. — Bu madde Kanunun yürürlüğe giriş tarihini belirlemektedir. 
Madde 8. — Bu madde Kanunun yürütme yetkisinin Maliye ve Gümrük Bakanına ait olduğunu belir

lemektedir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 28 Aralık 1983 

Esas No. : 1/123 
Karar No. : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca 23.12.1983 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Yüksek 
Başkanlıkça aynı gün Komisyonumuza havale buyuru lan «Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı», Maliye ve Gümrük Bakanı ile Devlet Planlama Teşkilatı temsilcilerinin de katıldığı 
toplantıda görüşülmüştür. 

Tasarı ile; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun bazı maddelerin
de değişiklik yapılarak, ücretlilerin malî durumlarının iyileştirilebilmesi ve kalkınma planı ile yıllık prog
ramlarda özel önem taşıdığı belirtilen sektörlerde kalifiye eleman istihdamının özendirilmesi, yatırımların kalkın
mada öncelikli bölgelere kaydırılması için adı geçen bölgelerde yatırımlara uygulanacak indirim oranını 
artırma yetkisi ile dar mükellefiyete tabi kurumların kazanç ve iratlarından yapılacak vergi tevfikat nispet
lerini sıfıra kadar indirme veya yeniden tespit etme yetkisinin Bakanlar Kuruluna verilmesi amaçlanmak
tadır. 

Ayrıca, tam mükellef kurumların ellerinde bulundurdukları iştirak hisselerinin ve gayrimenkullerinin 1984 
ve 1985 yıllarında satışından doğan kazançların tamamının veya bir kısmının sermayelerine ilave edilmesi şar
tıyla Kurumlar Vergisinden istisna edilmesi ve yine anılan kurumların, 1990 yılı sonuna kadar bu kazanç
larını herhangi bir surette işletmeden çekmeleri, işin terki, devri veya işletmelerin tasfiyesi halinde bu kazanç
larının vergiye tabi tutulması öngörülmektedir. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; Hükümetin uyguladığı ekonomik politikaya paralel olarak, 
yatırımların teşvik edilmesi, kalkınmada öncelikli yörelere kaydırılması ve yabancı sermaye girişinin teşvik 
edilmesini temin amacıyla getirilen tedbirler uygun görülerek, tasarının maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Maddeler üzerinde yapılan görüşmelerde; 

1. Tasarının 1 inci maddesinde yer alan «özel indirim» miktarları herhangi bir değişikliğe uğramadığın
dan bununla ilgili 1 inci fıkranın madde metninden çıkartılması, ayrıca kanun tekniğine uygun olmaması 
nedeniyle madde başlığının ve buna bağlı olarak tasarı başlığının yeniden redaksiyona tabi tutulması uygun 
görülmüştür. 

2. (Tasarının, 2, 3, 4 ve 5 inci maddelerinin başlıkları, 1 inci madde başlığında yapılan değişikliğe paralel 
olarak yeniden düzenlenmiş olup, madde metinleri aynen benimsenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 1) 
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3. Tasarının; 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan «iştirak hisselerinin ve gayrimenkullerinin» 
ibaresi fıkrayı daha kapsamlı kılmak için «İştirak hisselerinin veya gayrimenkuUerin» olarak değiştirilmiş, son 
fıkrasında yer alan «Gayrimenkullerinin ve iştirak hisselerinin satışından doğan kazançlarını yukarıda belirtilen şe
kilde sermayelerine ekleyen kurumların» ibaresi ile «Bu kazançlarını» ve «İşin terki, devri veya» ibareleri 
Kurumlar Vergisi Kanunun devir hükümlerine işlerlik kazandırılmak amacıyla metinden çıkartılarak madde 
yeniden tedvin edilmiş ve madde başlığı yeniden düzenlenmiştir. 

4. Tasarının, yürürlüğünü düzenleyen 7 nci maddesi Hükümetten geldiği şekilde aynen, yürütmeye ilişkin 
8 inci maddesi ise değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa (saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Metin Emiroğlu 

Malatya 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

M. Fenni İsldmyeli 
Balıkesir 

İmzada Bulunamadı. 

İlhan Aşkın 
Bursa 

İsmail Şengün 
Denizli 

İhsan Gürbüz 
Tümüne karşıyım. 

Hatay 

Özdemir Pehlivanoğlu 
İzmir 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Haydar Özalp 
Niğde 

Enver Özcan 
Tümüne karşıyım. 

Tokat 

Başkanvekili 
Ayçan Çakıroğulları 

Denizli 

Ahmet Akgün Albayrak 
Adana 

Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Onural Şeref Bozkurt 
Tümüne karşıyım. 

Çanakkale 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

İbrahim Özbıyık 
Kayseri 

Talat Zengin 
Malatya 

Fehmi Memisoğlu 
Rize 

Fahrettin Kurt 
(Trabzon 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Aydın Güven Gürkan 
Tümüne karşıyım. 

Antalya 

N. Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Türkân Turgut Ar ikan 
Edirne 

Tülay Öney 
Muhalifim 
İstanbul 

Cengiz Tuncer 
Kayseri 

Nazmi Önder 
Muş 

H. Barış Can 
Tümüne karşıyım. 

Sinop 

Ferit Melen 
Van 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Gelir Vergisi Kanununun 31 inci 
maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«2. özel indirim : Gerçek ücretlerin vergilendi
rilmesinde günde (150), ayda (4 500), yılda (54 000) 
lira ayrıca indirilir. 

Bakanlar Kurulu, özel indirim tutarlarını on ka
tına kadar artırmaya yetkilidir. Bu yetki; kalkınma 
planı ve yıllık programlarda özel önem taşıdığı be
lirtilen sektörler ile kalkınmada öncelikli bölgelerde 
fiilen çalışanların ücretleri için farklı özej indirim tu
tarları tespit edilmek suretiyle de kullanılabilir.» 

MADDE 2. — Anılan Kanuna, 202 sayılı Kanunun 
16 ncı maddesiyle eklenen yatırım indirimi bölümü
nün ek 3 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

«Bakanlar Kurulu, kalkınmada öncelikli bölgelerde 
yapılan yatırımlar için indirim nispetini % 100'e ka
dar artırmaya veya yukarıdaki nispetten aşağı olma
mak üzere yeniden tespit etmeye yetkilidir.» 

MADDE 3. — Anılan Kanunun 105 inci madde
sinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bakanlar Kurulu, bu maddede yer alan tevkifat 
nispetlerinin her birini ayrı ayrı sıfıra kadar indirme
ye veya yukarıdaki nispetleri aşmayacak surette ye
niden tespit etmeye yetkilidir.» 

MADDE 4. — Kurumlar Vergisi Kanununun 8 in
ci maddesinin 9 numaralı bendine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir. 

«Bakanlar Kurulu, kalkınma planı ve yıllık prog
ramlarda özel önem taşıdığı belirtilen sektörlerle, 
kalkınmada öncelikli bölgelerde yapılan yatırımlar 
için indirim nispetini % 100'e kadar artırmaya veya 
yukarıdaki nispetten aşağı olmamak üzere yeniden 
tespit etmeye yetkilidir.» 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

31.12.1960 Tarihli ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanu
nu ile 3.6.1949 Tarihli ve 5422 Sayılı Kurumlar Ver
gisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka

nun Tasarısı 

MADDE 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 24.12.1980 tarihli 2361 sayılı Kanunla değiştiri
len 31 inci maddesinin 31.12.1982 tarihli ve 2772 sa
yılı Kanunla değiştirilen 2 numaralı bendine aşağıda
ki fıkra eklenmiştir. 

«Bakanlar Kurulu, özel indirim tutarlarını on ka
tına kadar artırmaya yetkilidir. Bu yetki, kalkınma 
planı ve yıllık programlarda özel önem taşıdığı be
lirtilen sektörler ile kalkınmada öncelikli bölgelerde 
fiilen çalışanların ücretleri için farklı özel indirim tu
tarları tespit edilmek suretiyle de kullanılabilir.» 

MADDE 2. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
na 19.2.1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunla eklenen 
ve 24.12.1980 tarihli 2361 sayılı Kanunla değiştirilen 
Ek 3 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklen
miştir. 

«Bakanlar Kurulu, kalkınmada öncelikli bölgeler
de yapılan yatırımlar için indirim nispetini % 100'e 
kadar artırmaya veya yukarıdaki nispetten aşağı ol
mamak üzere yeniden tespit etmeye yetkilidir.» 

MADDE 3. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 31.12.1981 tarihli 2574 sayılı Kanunla değiştiri
len 105 inci maddesinin 31.12.1982 tarihli ve 2772 
sayılı Kanunla değiştirilen 3 üncü fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Bakanlar Kurulu, bu maddede yer alan tevkifat 
nispetlerinin her birini ayrı ayrı sıfıra kadar indir
meye veya yukarıdaki nispetleri aşmayacak surette 
yeniden tespit etmeye yetkilidir.» 

MADDE 4. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nununun 18.2.1963 tarihli ve 199 sayılı Kanun, 
24.12.1980 tarihli ve 2362 sayılı Kanunla değiştirilen 
8 inci maddesinin 9 numaralı bendine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir. 

«Bakanlar Kurulu, kalkınma planı ve yıllık prog
ramlarda özel önem taşıdığı belirtilen sektörlerle, 
kalkınmada öncelikli bölgelerde yapılan yatırımlar 
için indirim nispetini % 100'e kadar artırmaya veya 
yukarıdaki nispetten aşağı olmamak üzere yeniden 
tespit etmeye yetkilidir.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 1) 
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(Hükümetin Teklifi) I 

MADDE 5. — Anılan Kanunun 24 üncü mad
desinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miş, beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

«Bakanlar Kurulu, dar mükellefiyete tabi kurum
ların yukarıdaki bentlerde belirtilen kazanç ve irat
larından yapılacak vergi tevkifat nispetlerinin her 
birini ayrı ayrı veya kazanç ve iradın sağlandığı faa
liyet konulan itibariyle sıfıra kadar indirmeye veya 
yukarıdaki nispetleri aşmayacak surette yeniden tes
pit etmeye yetkilidir.» 

MADDE 6. — Anılan Kanuna aşağıdaki geçici 
10 uncu madde eklenmiştir. 

«GEÇÎCt MADDE 10. — Tam mükellefiyete ta
bi kurumların iştirak hisselerinin ve gayrimenkulle-
rinin 1984 yılında satışından doğan kazançların ta
mamının, 1985 yılında satışından doğan kazançların 
ise % 80'inin kurum sermayesine ilave edilmesi şar
tıyla, sermayeye eklenen bu kazançlar kurumlar ver
gisinden müstesnadır. 

Bu kazançların sermayeye ilavesi kâr dağıtımı 
sayılmaz ve sermayeye ilave edilen kazançlar Gelir 
Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine göre tevkifa-
ta tabi tutulmaz. 

Şu kadar ki, menkul kıymet ve gayrimenkul ti
careti ile uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde 
bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri 
kazançlar istisna kapsamı dışındadır. 

Gayrimenkullerinin ve iştirak hisselerinin satışın
dan doğan kazançlarını yukarıda belirtilen şekilde 
sermayelerine ekleyen kurumların, 1990 yılı sonuna 
kadar bu kazançlarını herhangi bir surette işletme
den çekmeleri, işin terki, devri veya işletmelerin tas
fiyesi halinde bu kazançlar o yılın kazancı sayılarak 
vergiye tabi tutulur. 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

MADDE 5. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nununun 18.2.1963 tarihli ve 199 sayılı Kanun, 
24.12.1980 tarihli ve 2362 sayılı Kanunla değiştirilen 
24 üncü maddesinin (A) fıkrasının 31.12.1981 tarihü 
ve 2573 sayılı Kanunla eklenen ve 31.12.1982 tarihli 
ve 2773 sayılı Kanunla değiştirilen Ek Fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiş ve bu fıkradan sonra gelen 
31.12.1981 tarihli ve 2573 sayılı Kanunla değiştirilen 
fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

«Bakanlar Kurulu, dar mükellefiyete tabi kurum
ların yukarıdaki bentlerde belirtilen kazanç ve irat
larından yapılacak vergi tevkifat nispetlerinin her 
birini ayrı ayrı veya kazanç ve iradın sağlandığı faa
liyet konuları itibariyle sıfıra kadar indirmeye veya 
yukarıdaki nispetleri aşmayacak surette yeniden tes
pit etmeye yetkilidir.» 

MADDE 6. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nununa aşağıdaki Geçici 10 uncu madde eklenmiş
tir. 

«GEÇİCİ MADDE 10. — Tam mükellefiyete ta
bi kurumların iştirak hisselerinin veya gayrimenkul
lerinin 1984 yılında satışından doğan kazançların ta
mamının, 1985 yılında satışından doğan kazançların 
ise % 80'inin kurum sermayesine ilave edilmesi şar
tıyla, sermayeye eklenen bu kazançlar kurumlar ver
gisinden müstesnadır. 

Bu kazançların sermayeye ilavesi kâr dağıtımı sa
yılmaz ve sermayeye ilave edilen kazançlar Gelir 
Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine göre tevki-
fata tabi tutulmaz. 

Şu kadar ki, menkul kıymet veya gayrimenkul 
ticareti ile uğraşan kurumların, bu amaçla ellerinde 
bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri 
kazançlar istisna kapsamı dışındadır. 

Sermayeye eklenen kazançların 1990 yılı sonuna 
kadar herhangi bir surette işletmeden çekilmesi veya 
işletmelerin tasfiyesi halinde, bu kazançlar o yılın 
kazancı sayılarak vergiye tabi tutulur.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 1) 



(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 7. — Bu Kanun 1.1.1984 tarihinden iti
baren yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu Kanunu Maliye ve Gümrük 
Bakam yürütür. 

(Plan ve 

MADDE 7. -
kabul edilmiştir. 

Bütçe Komisyonu Metni) 

- Tasarının 7 nci maddesi aynen 

MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Maliye ve 
Gümrük Bakanı yürütür. 

20.12.1983 

Başbakan 
7V özal 

Devlet Bakam - Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakam 
S. N. Türel 

Devlet Bakam 
A.. K. Alptemoçin 

İçişleri Bakam 
A. Tanrıyar 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakam 
M. V. Dinçerler 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
H, C, Aral 

Devlet Bakam 
K. Oksay 

Devlet Bakam 
A. Tenekeci 

Adalet Bakam 
M. N. Eldem 

Dışişleri Bakam 
V. Hdefoğlu 

Bayındırlık ve iskân Bakam 
t S._ Giray 

Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakam 
Hf H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakam 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
1. özdağlar 

Millî Savunma Bakam 
Z. Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakam 
V, Arıkan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 
M. Aydtn, 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakam 
Af. M. Taşçıoğlu 
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