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GEÇEN TU. 

istanbul Milletvekili Günseli Özkaya, Hükümetin 
faiz politikasıyla ilgili ve, 

Muş Milletvekili Nazmi Önder de, tütün üretimi 
Konusunda; 

Gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk ve 60 

arkadaşının, yüzde üçe kadar olan akaryakıt zamla
rının beyan dışı tutulmasına dair uygulamada İsrar 
ederek akaryakıt istikrar fonu İle (tüketicileri zarara 
uğrattığı iddiasıyla Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nı Cemal Büyükbaş hakkında bir Meclis Soruşturma
sı açılmasına ilişkin önergesi (9/327) okundu; bir ay 
içerisinde görüşme gününün tespit edilerek Genel 
Kurula sunulacağı açıklandı. 

Tokat Milletvekili Enver özcan ve 12 arkadaşı
nın, Yükseköğretim Kanununun uygulanmasından 
doğan sorunları tespit etmek amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesinin (10/1) ön-
görüşmesi ıtamaımlanaralk, önerge reddedildi. 

Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın; Malatya yö
resinde haşhaş ekimine izin verilip verilmeyeceğine 
ilişkin. (6/6) ve, 

Teklif 

1. — Kütahya Milletvekili Albdurrahman N. Ka-
ra'a ve 9 arkadaşının, 29.8.1977 Tarihli ve 2108 Nu
maralı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası
nın 1 ve 2 nci Maddelerinin Değiştirilmesine ve Ayni 
Kanuna Bir Ek Madde İlavesine Dair Kanun Teklifi. 
(2/13) (İçişleri; Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 1.2.1984) 

TANAK ÖZEM 

Kayısı ürününe taban fiyatı verilip verilmeyece
ğine ilişkin, (6/7); 

Başbakandan sözlü soru önergeleri, Hükümetin 
istemi üzerine gelecek hafta görüşülmek üzere erte
lendi. 

Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpaçıoğlu'nun, 
pancar taban fiyatına ve pancar üreticilerinin 1983 
yılından kalan alacaklarına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi de, (6/8) soru sahi
binin görevle yurt dışında bulunması sebebiyle erte-
lendiü 

2 Şubat 1984 [Perşembe günü saat 15.00te topla
nılmak üzere (birleşime saat 16.20'de son verildi. 

Başkan Kâtip Üye 
Başkanvekili Adana 

İskender Cenap EGE 1. Cüneyt CANVER 

Kâtip Üye 
Çankırıı 

Saffet SAKARYA 

Rapor 
1. — Ücretlilere Vergi ladesi Hakkında Kanun 

Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (1/445) 
(S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 1.2.1984) (GÜN
DEME) 

Yazılı Soru Önergesi 
1, — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, Ma

nisa - Akhisar Sigara Fabrikasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi. (7/22) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 1̂ 2.1984) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : BaşkanvekUi İskender Cenap EGE 
KÂTİP ÜYELER : Saffet SAKARYA (Çankırı), 1. Cüneyt CAN VER (Adana) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 30 uncu Birleşimini açıyorum. 

IH. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama yapı
lacaktır. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Niğde Milletvekili Emin Alpkaya'ntn, pata
tes üretimi, değerlendirilmesi ve dış satımıyla ilgili 
gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz isteyen arkadaşlar 
var. 

Niğde Milletvekili Sayın Emin Alpkaya, patates 
üretimi ve patates satımıyla ilgili gündem dışı bir 
konuşma talep etmiştir. 

Buyurunuz Sayın Alpkaya, süreniz 5 dakikadır 
efendim. 

, EMİN ALPKAYA (Niğde) — Sayın milletvekil
leri, Yüce Meclisin değeıli üyeleri, Sayın Başkan; 
hepinizi saygıyla selamlarım. 

Türkiyede patates mevzuu köylünün bir iç yara-
sıdır. Sene olur fiyatı en yüksek düzeye çıkar, sene 
olur en düşük seviyeye iner. Fiyat politikası bunda 
da istikrarlı değildir. Geçmiş hükümetler, günün şart
larına göre, geçici bazı tedbirler almışlardır; fakat 
yetersiz kalmıştır. Sayın Özal Hükümetinin de bu 
konuya ciddiyetle eğilerek ortadireğin tam ortası olan 
üreticiyi bu sıkıntıdan kurtaracağına ve herkesi mut
lu kılacağına inanmaktayım. 

Yurdumuzda vasati olarak 180 bin hektar saha
da 3 milyon tona yakın patates üretilmektedir. Bu
nun ortalama 650 ile 700 bin tonu Niğde bölgesinde 
yetişmekte olup, Türkiye istihsalatının başında gelir. 
Yukarıda arz ettiğim miktar patates fiyatları istikrarsız ^ 
olup, üretici kilosuna 11 ile 12 liradan dahi müşteri 
bulamamakta ve çürümeye yüz tutmuş yüzlerce kilo 
patates bulunmaktadır. Güneydoğu Kooperatifler Bir-

(Ankara Milletvekilli Neriman Elgin'e kadar yok
lama yapıldı. 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 

ligi, zaman zaman konuyu eline almış, bir yıl Arap 
ülkelerine ihracatta bulunmuştur; fakat sonuç gel
memiştir. 900 bin ortakla kurulan Parko - Birlik; 
Pancar Kooperatifleri Birliği aynı zamanda patates 
üreticilerini de bu kooperatife ortak ederek SATU-
TAŞ'ı; yani Sakarya Tarım Ürünleri Birliğini kur
muştur. Bu suretle Niğde'de de küçük bir ünitesi bu
lunmaktadır. Fabrika zaman zaman mubayaa yap
mışsa da, sermaye kifayetsizliği nedeniyle kapasite 
boşluğu mevcuttur. 

Sayın milletvekilleri, bazı Avrupa ülkelerinde ek
meğe patates unu karıştırılmaktadır. Hatta kek ve 
bisküvilerde de kullanılmaktadır. Bizde ise, zaman 
zaman buğday ununa patates karıştırılmıştır, ancak 
müeyyide getirilmemiştir. Tarım, Orman ve Köy İş
leri Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü bu 
konuda gerekli etüdü yapmıştır. Buna göre, buğday 
ununa yüzde 5 ila yüzde 20 arasında patates unu 
karıştırıldığı takdirde, protein ve karbonhidrat ba
kımından daha zengin, mineral maddeleri bol, (C) 
vitaminli, lezzette hiçbir değişiklik olmayan, fakire 
hitap eden bir gıda maddesi temin edilmiş olur. Bu 
suretle ekmek taze kalır ve israf da azailır. 

Bugün buğdayın kilosu 35 liradır, patatesin kilo
su ise 10 - 12 liradır. Patates ununun ekmeğe karış-
tırılmasıyla ekmeğin hem gıda değeri yükselecek ve 
hem de ekmek fiyatı aşağıya çekilmiş olacaktır. Ek
mek, dar gelirli vatandaşlarımızın yegâne gıdasıdır. 
Bir aile günde 4 - 5 ekmek kullanmaktadır. 

Çok acıdır ki, Toprak Mahsulleri Ofisi ekipleri 
bugün Amerikada dolaşarak buğday ithali, evet buğ-

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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day ithali, yapmaya uğraşmaktayken, Niğde'de pa
tatesler çürümektedir. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var efendim. 
EMÎN ALPKAYA (Devamla) — Teşekkür ederim 

Sayın Başkanım. 
Keza dünyanın açlık çektiği ortamda bugüne ka

dar patatesin ihracı için gerekli gayret gösterilmemiş
tir. Esasen ihracat da, alınan son ekonomik kararlar 
muvacehesinde, maalesef büyük holdinglerin eline 
geçmiş ve onların insafına kalmıştır. 

Sayın milletvekilleri, konuyu özetlemem gerekir
se : 

1. Sayın Özal Hükümeti, ortadireği güçlendir
mek istiyorsa, seçim gezilerinde ve Hükümet Prog
ramında belirttiği gibi, üreticinin dertlerine bir an 
önce eğilerek, bu meyanda da patatesi değerlendi
rerek, ihracata yönelmesi için her türlü tedbirleri al
masını; 

2. Bazı ürünlerde olduğu gibi, patates ürünleri
nin de desteklenmesini ve patatese de taban fiyatı 
verilmesini; 

3. Keza, Sayın Başbakan, gübreye yapılan zam
lar dolayısıyla, taban fiyatı ile desteklenen üretimler
de bu fiyat farkının dikkate alınacağını belirtmişler
di. Halbuki, patates Devlet tarafından desteklenme
diğine göre, bu üreticilerin durumu ne olacaktır? 

4. Patates ununun ekmeğe karıştırılması için ge
rekli tedbirlerin alınmasını, yasal işlemlerin sağlanma
sını Yüce Meclise arz eder, saygılar sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Alpkaya. 
2. — Kars Milletvekili Musa Ogün'ün, TRT'nin 

Anayasa ve kanunundaki hükümlere göre yayın yap
ması gerektiğine dair gündem dışı konuşması ve Dev
let Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın cevabı. 

BAŞKAN — Gündem dışı ikinci konuşma olarak, 
Kars Milletvekili Sayın Musa öğün, TRT Kanunu ve 
Anayasa ile ilgili söz istemişlerdir. 

Buyurunuz Sayın Öğün; süreniz 5 dakikadır. 
MUSA ÖĞÜN (Kars) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; Anayasanın 133 üncü maddesi, radyo 
ve televizyon yayınlarının tarafsızlık esasına göre ya
pılacağını emretmektedir. 

Gene Anayasamızın 31 inci maddesi de, halkın 
radyo ve televizyondan haber almasını, düşünce ve 
kanaatlere ulaşmasını engelleyecek kanun hükmü ol
mayacağı esasını getirirken, bu araçların komuoyu-
nun serbestçe oluşmasını engelleyici faaliyetleri de 

kesinlikle yasaklamıştır. Anayasamn bu temel esas
ları içerisinde görev yapmak, Türkiye Radyo ve Te
levizyon Kurumunun sorumluluğu altındadır. Bu so
rumluluk içerisinde kanun hükümlerinin tam uygu
lanmasına riayet de başta Hükümet olmak üzere, de
mokrasiye inanan herkesin görevidir. 

Sayın milletvekilleri, çok partili hayata geçtiğimiz 
günden beri TRT bir türlü siyasî tartışmaların dışına 
çıkarılamamıştır. Zaman zaman siyasî partilerin ve 
bilhassa hükümetlerin bu araçlara hâkim olma arzu
su, bazen de TRT'nin yanlış uygulamaları, tartışma
ların anakaynağını teşkil etmektedir. Rejimin geçir
diği sarsıntılarda radyo ve televizyonun büyük payı 
olmuş, hatta ülkemizde «radyo davası» diye, bir dava 
da açılmıştır. 

Hal böyle iken, bu defa Radyo ve Televizyon 
İdaresi için hazırlanan kanun, yapısı itibariyle tartış
maların başlangıcını teşkil etmektedir. Değişik sistem
leri mezcetme hevesleri, hazırlanan bu kanunun, nevi 
şahsına münhasır hükümler yığını haline getirmiştir. 
Bir taraftan bütün dünyanın örnek aldığı BBC'nin 
esaslarına yer verilirken, diğer taraftan katı hükümet 
kontrolünü taşıyan Fransız sisteminden hükümler 
konmuş, baş kısmı ise, Amerika Birleşik Devletlerinin 
ticarî radyo ve televizyon esaslarını içine almıştır. 

Arz ettiğim bu karmaşık düzenleme içerisinde 
BBC statüsünden eksik olarak aktarılan 19 uncu 
madde hükmü ile TRT'nin kendisine özgü farklı ha
bercilik anlayışı sonucu iki akşam önce Sayın Başba
kanın ssçim kampanyasındaki üslup ve görüntüsü 
içerisinde yapılan yayın nevema Anavatan Partisi 
programı mahiyetini almıştır. 

TRT bu tür yayınlarda yasanın amir hükümleri
ne mutlaka riayet etmek zorunda ve sorumluluğunda
dır. Maalesef kurum, bu hususa riayet etmemiştir. 
Zira Sayın Özal'ın konuşmasına mesnet olan 19 uncu 
madde; yayınların siyasî çıkar amacı taşımaması 
şartını hükme bağlamıştır. Şimdi soruyorum; izledi
ğiniz bu yayının neresi çıkar amacı dışında idi? 

Gene aynı madde, bu yayınların mevzuat veya 
idarî kararlarla yürürlüğe konan ve halkın katılımı 
ile başarıya ulaşacak hükümet uygulamaları için ya
pılabileceğini hükme bağlamıştır. Acaba ithalat ve 
ihracat rejiminin halkın katılımı ile ilgisi nedir? 

w BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
MUSA ÖĞÜN (Devamla) — Konut Kanunu da

ha taslak halinde Meclise yeni gelmiştir. Uygulama
ya konulmayan bir sistemin bu maddeye göre anla
tılmasının yeri var mıdır? 
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Sayın milletvekilleri, bugün iktidar olan partiler 
yarın muhalefette oldukları zaman demokrasi dışı 
uygulamalarının şekvacısı olacaklardır. Çok yakın 
geçmişte bunun acı örneklerini hep beraber yaşadık. 
Sizler bu anlayışla giderseniz, korkulur ki çok yakın 
gelecekte yine yaşanacaktır. Unutmayınız ki, can be
dene yük değil, mahkeme de kadıya mülk değil. 

Saygılarımı sunarım. (MDP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öğün. 
Devlet Bakanı Sayın Mesut Yılmaz; buyurun efen

dim; süreniz 10 dakikadır. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri

ze) — Yüce Meclisin Sayın Başkanı ve değerli üye
leri; Hükümet uygulamalarının tanıtımına yönelik 
programın TRT'de yayınlanması münasebetiyle, sa
yın muhalefet temsilcilerinin gerek basında ve ge
rekse burada bir gündem dışı konuşma vesilesiyle Hü
kümete yönelttikleri eleştiriler bizim için katiyen 
sürpriz olmamıştır. Çünkü, biz gayet iyi biliyoruz ki, 
eğer Hükümet olarak bize kanunun tanıdığı bu süre 
içinde televizyon ekranında sadece bir Türkiye hari
tası gösterseydik, hem de boş, peteksiz bir Türkiye 
haritası gösterseydik dahi Anavatan Partisinin propa
gandasını yapmakla suçlanacaktık. 

Şimdi gazetelerde ve bugünden itibaren de Mec
liste süregelen bu tartışmayı hukukî bir zemine oturt
mak için, havada olan bazı şeyleri yakalayıp yerli ye
rine yerleştirmemiz lazım. 

Evvela kabul ediniz ki, bu eleştirilerin asıl mu
hatabı Hükümet değildir. Bu eleştiriler, yürürlük
teki bir kanuna yöneltilmesi gereken eleştirilerdir. Asıl 
tartışma konusu yapılan, Hükümetin bu kanundan ya-
rarlanış biçimi değildir. Asıl tartışma konusu yapılan 
kanunun kendisidir. 

Sayın milletvekilleri, bu kanunu biz çıkartmadık. 
Bu kanunu bugün Türkiye'de yürürlükte olan onbine 
yakın kanun gibi hazır bulduk. Bu kanunu hazırla
yan Hükümet bizden önceki Hükümettir. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

, O Hükümet zamanında hazırlanan kanun tasarı
sında bu programların hükümet tarafından TRT Ku
rumu dışında değil, bizatihi TRT tarafından Hükü
met adına hazırlanması öngörülmüştü. Herhangi bir 
süre tahdidi de yoktu. Her akşam da bunu ekrana 
getirmek mümkün idi. 

Daha sonra Millî Güvenlik Konseyinde kabul edi
len nihaî şekilde ise, bu programların Hükümet ta
rafından TRT Kurumu dışında belli esaslara göre ha
zırlanması ve ayda yarım saatlik süre ile sınırlandı-
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rılması esası kabul edilmiştir. Binaenaleyh, ortada bir 
yetki gaspı sözkonusu değildir. Burada âdeta kanu
nun bize verdiği bir yetkiyi niçin kullandığımız için 
eleştiriliyoruz. Halbuki bunun tam tersi daha man
tıkî olurdu. Eğer kanun bize bu yetkiyi vermişse ve 
biz o yetkiyi kullanmamışsak, asıl o zaman bizi eleş
tirmeniz lazımdı. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, muhalefetin bazı hakları ol
duğu gibi Hükümetin de hakları vardır. Hükümetin 
üstelik bir sürü yetkileri vardır. Biz bu yetkilerin hep
sini kullanırız, hepsini de kullanmakta devam edece
ğiz. Bizim için önemli olan bu yetkilerin yeterli hu
kukî dayanaklara sahip olup olmadığıdır. Ayrıca bu 
haklarımızı kullanırken, hakkı kötüye kullanmama
ya da dikkat ederiz. Bu ölçüler içerisinde de bütün 
yetkilerimizi kullanmaya devam edeceğiz. Sadece eleş
tirilere muhatap olmamak için hiçbir hakkımızdan 
da feragat etmeyeceğiz. Bunun böyle bilinmesinde, ge
lecekteki ilişkilerimiz açısından yarar vardır. 

Bu vesile ile şunu hatırlatmakta yarar görüyorum : 
Bu kanunun bu maddesi, ki Sayın Ogün'ün buradan 
okuduğu madde 19 uncu maddedir, bu madde 14 Ka
sım tarihinde yürürlüğe girdi. Biz, kasım ayında bu 
hakkımızı kullanmadık, aralık ayında kullanmadık, 
ocak ayında yarım saatlik hakkımızı 18 dakika ola
rak kullandık. Şubat ayında tamamını kullanaca
ğız. Bundan dolayı TRT Kurumuna eleştiri yönelt
me hakkınız vardır; ama kanun aslında size gerçek 
muhatabını da göstermiştir. Size kanundaki muhata
bınıza yönelmenizi tavsiye ediyorum. 

Gene bu vesileyle Hükümetimin TRT konusun
daki görüşlerini de açık, seçik, net olarak ortaya koy
mak isterim. 

Bizim yönetiminin oluşumuna katkıda bulunaca
ğımız TRT Kurumu kesinlikle hiç kimsenin boraza
nı olmayacaktır. TRT'nin tarafsızlık ilkesini hem se
çim beyannamesinde, hem Hükümet Programına ko
yan bir kadroyuz ve bu ilkeye kesinlikle sadık kala
cağız. 

Ancak, kanundaki şu esası gözden kaçırmayınız : 
Hükümet bildirilerinin yayınlanması ve buna ilaveten 
yeni TRT Kanununda getirilen bu özel uygulama, 
Hükümete tanınan birer ayrıcalık niteliğindedir. Bu 
ayrıcalığı da biz almadık, kanun bize verdi; kanun 
koyucu verdi ve bu kanunu koyucunun bu kanun ve
silesiyle eleştiri yapan muhalefetle, icraat yapan Hü
kümet arasında bu kadarcık bir ayrıcalık gözetmesini 
biz doğru buluyoruz. Bu hükmü destekliyoruz, bu 
maddeyi faydalı buluyoruz. Yarın iktidarda siz olur-
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sanız, yine faydalı bulmaya devam edeceğiz. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Bizim Hükümetimiz zamanında TRT kimsenin bo
razanı olmayacaktır; ama TRT sahipsiz bir borazan 
da olmayacaktır. Biz dinlenebilir, seyredilebilir bir 
TRT yaratmanın peşindeyiz ve bütün bunların üstün
de de TRT, Türk kültürünü yücelten, Türk aile dü
zenini koruyan bir kurum olacaktır. (ANAP sırala
rından «bravo» sesleri ve alkışlar) 

En başta gelen görevinin bu olduğunun bilincinde 
olan bir TRT olacaktır. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Yılmaz. 
Gündeme geçiyoruz efendim. 

B) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin; 7 - 14 
Şubat tarihleri arasında çalışmalarına 7 gün ara ve
rilmesine dair Danışma Kurulu önerisi, 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir önergesi 
var, okutuyorum efendim: 

1. — Mevzuatın Sadeleştirilmesi, Kırtasiyeciliğin 
Azaltılması, İdarî Usul ve İşlemlerin Yeniden Düzen
lenmesi ile İlgili Yetki Kanunu Tasarısı ve Anayasa 
Komisyonu Raporu. (1/447) (S. Sayısı : 9) (1) 

BAŞKAN — Hükümetin, İçtüzüğün 53 üncü 
maddesine göre verilmiş bir tezkeresi var, okutup 
onayınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Mevzuatın Sadeleştirilmesi, Kırtasiyeciliğin Azal

tılması, İdarî Usul ve İşlemlerin Yeniden Düzenlen
mesiyle İlgili Yetki Kanun Tasarısı ile Anayasa Ko
misyonu Raporu basılmış ve sayın üyelere dağıtıl
mıştır. 

Kamu hizmetlerinin süratli, düzenli, etkin, verimli ve 
ekonomik bir şekilde yürütülmesini amaçlayan tasarının 
biran önce kanunlaşmasında yarar görüldüğünden ta
sarının Gelen Kağıtlardan Gündeme alınarak önce
likle ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
Turgut özal 

Başbakan 

(1) 9 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir, 

Danışma Kurulu Önerisi 
2 . 2 . 1984 

Danışma Kurulunun 1 Şubat 1984 Çarşamba gü
nü yaptığı toplantıda Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin 7 Şubat 1984 Salı gününden başlamak ve 14 Şu
bat 1984 Salı günü saalt 15.00'te toplanmak üzere 
İçtüzüğün 6 ncı maddesine göre çalışmalarına yedi 
gün ara verilmesinin Genel Kurula önerilmesi uygun 
görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
(Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanı 
Anavatan Partisi Halkçı Parti 

Grup Başkanvekili Grubu Görevlisi 
Recep Ercüment Konukman Mehmet Turan Bayezit 

İstanbul Kahramanmaraş 
Milliyetçi Demokrasi Partisi 

Grubu Görevlisi 
Hüseyin Mükerrem Hiç 

Yozgat 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka-

Ibul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler...- Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu konu Danışma Kurulunda müzakere edilmiş, 
Danışma Kurulu ikarara varamamıştır. 

Anavatan Partisi Grubunun bir tezkeresi var, oku
tuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İçtüzüğün 50 nci maddesinin 7 nci ve 8 inci fık

ralarıyla 55 inci maddesine göre 2.2.1984 tarihinde 
toplanan Danışma Kurulunda parti grupları arasın
da oybirliği sağlanamadığından, grubumuzun aşağı
daki önerilerinin İçtüzüğün 19 uncu maddesinin son 
fıkrası uyarınca Genel Kurulun onayına sunulmasını 
arz ederim. 

Hasan Pertev Aşçıoğlû 
Anavatan Partisi Grubu 

Başkanvekili 

öneriler : 
1. Gündeme alınması kararlaştırılan 9 Sıra Sa

yılı Mevzuatın Sadeleştirilmesi, Kırtasiyeciliğin Azal
tılması, İdarî, Usul ve İşlemlerin Yeniden Düzenlen
mesi ile İlgili Yetki Kanun Tasarısının görüşmelerine 
bugünkü Birleşimde başlanması önerilmiştir. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

514-^ 
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2. Tasarının görüşmeleri çalışma saatinin sonuna 
kadar tamamlanamadığı takdirde, bitimine kadar ça
lışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, önergede 2 madde var. 
Ayrı ayrı okutup oylarınıza arz edeceğim. 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahraman-
1 maraş) — önerge ihaklkında grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, usulî bir müzakere açabi
lirim; grup adına olmaz. 

'MEHMET TURAN BAYEZÎT (Kahraman
maraş) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Lehte mi, aleyhte mi söz istiyor
sunuz? 

MEHMET TURAN BAYEZÎT (Kahraman
maraş) — Aleyhte. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Turan Bayezit; 
Süreniz 10 dakika efendim. 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma
raş) _ Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yüksek 
Meclisin, huzuruna bir ivedilik önergesi daha gel
mektedir. Takdir buyurursunuz ki, yasa maddeleri
ne muhalefet, hem şekline ve hem de özüne olur. 
Şeklinde muhalefet Ibir noktada daha ağır sayılmaya
bilir; ama özüne muhalefet, hele bunu bir itiyat ha
line getirmek, çok vahim bir adım ve çok vahim bir 
girişim olarak telâkki edilmelidir. 

Bugün Danışma Kurulunda bu konu görüşülürken 
iktidar partisinin ş̂ayın temsilcisi, geçen 5 veya 6 ka
nunun bir tanesinin bu şekliyle Genel Kurula sunul
duğunu söylediler ve iştirak eden bir sayın üye, bu 
beyan üzerine, iktidar partisinin İçtüzüğün ivedi gö
rüşme maddesini itiyat haline getirmek eğilimini, bun
dan önceki toplantılara katılmadığı için, bilmediğin
den tabiî gözden uzak tuttu? Ancak Danışma Ku
rulunda bizimle beraber milletvekillerinin tetkikinin 
gerektiği, ivedilik gerekmediği mütalaasıyla görüş 
bildirdi. 

Arkadaşlar, iktidar partisi, her şeye ivedi damga
sı vurma itiyadındadır; tehlikeli bir başlangıçtır; bir 
alışkanlık haline gelmektedir. Uyarmak, her konuda 
olduğu gibi görevimizdir. Nedir bunun sakıncaları; 
arz edeyim : 

Birincisi; Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasa
ma fonksiyonu gereğince değerlendirilmemektedir. 

İkincisi; özellikle iktidar grubu milletvekili sayın 
arkadaşlarıma hitap ediyorum, kanunların oluşmasın
da milletvekillerinin katkıları yeterince sağlanama
maktadır. 

— 515 
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Görüyoruz ki, çalışmalarımızın başlangıcından 
bu yana iktidar partisi milletvekili arkadaşlarımız, 
hem Hükümete yetki verme (yetki kanunlarını kabul 
etme), hem de bu tür ivedilik kararlarında sadece 
parmak kaldırma durumundadırlar. Hiçbirinin şu 
kürsüden yapıcı bir fikir söylediğine şahit olamadık; 
biz bunu istiyoruz; çıksınlar arkadaşlarımız, bu im
kân kendilerine verilsin, değerli fikirlerinden istifade 
edilsin. Onun için, hem ivedilik kararlarında, hem de 
Hükümete yetki verilmesi konusundaki kanunlarda 
Hükümetin, özellikle kendi partisinin milletvekilleri
nin bu hakkına saygı duymasını ve bu fonksiyonla
rıyla Meclisin istifadesinin önüne geçilmemesini be
lirtmek istiyorum. 

Arkadaşlar, bu 2 kanunda ivedilik kararı alınma
sında siyasî bir maksat yatmaktadır. Siyasî maksa
dı, altını çizerek söylüyorum. 

Bugün Danışma Kurula toplantısında iktidar par
tisinin sayın temsilcisine gerekçelerini sorduk; çünkü 
gerekçe şarttır. Verilen cevap aynen şudur arkadaş
lar : «Hükümet ve partimiz açısından fayda vardır.» 
Kanunlara bakınız; ivedilik bu kanunların neresin
dedir? Kırtasiyeciliğin önlenmesi maksadı altında, 
Türk hukuk sistemini baştan aşağı altüst edecek bir 
yetki istediğiniz kanunu, niçin milletvekillerinin 48 
saat tetkikinden kaçırıyorsunuz? 

Siz bu kanunla yetkiyi aldığınız zaman, Medenî 
Kanundan tutun, Medenî Kanunun laiklik prensibin
den tutun, Türk hukuk sisteminin bugün oturduğu 
çağdaş mihveri bile değiştirebileceksiniz. Böyle bir 
yetkiyi almak için, niçin bütün milletvekillerinin fi
kirlerinin kristalleştirmesine, sizlere yol göstermesine 
imkân vermiyorsunuz? 

«Siyasî maksat yatıyor» diye vurguladım; siyasî 
maksat, muhakkak ki, iktidar partisine bir menfaat 
temin etme zihniyetinden kaynaklanmaktadır. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var efendim. 
MEHMET TURAN BAYEZİT (Devamla) — 

Anadolu'ya yayıldıklarında «Biz bu kanunu çıkar
dık» diyeceklerdir. Lüzum yok bunu demenize arka
daşlar; «Meclise sevk ettik» demeniz de kâfidir; ona 
da lüzum yok, Sayın Başbakanın TRT Kanununun 
19 uncu madde kıstaslarına aykırı olarak - o kıstas
ları lütfen bir daha okusunlar - yaptıkları sohbet 
toplantısında Hükümet beyanı sohbet şeklinde olmaz, 
sayın bakanların arabalarına binişleri, inişleri göste
rilmez - zaten vurguladılar bunu. 

Bu itibarla, Yüce Heyetten rica ediyorum, bu 2 
önemli kanunda, özellikle kırtasiyeciliği kaldıracağım 
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diye, Türk hukuk sistemini değiştireceğiniz kanun
da, lütfen aceleci olmayınız. Aceleci olmanın zarar
larını tekrar ve tekrar görmeyiniz. 

Teşekkür ederim arkadaşlar. (HP ve MDP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bayezit. 
Sayın Coşkunoğlu, lehinde; buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakikadır efendim. 

KÂMİL TUĞRUL COŞKUNOĞLU (Ankara) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; ben, 
Anayasanın 91 inci maddesinin 8 numaralı fıkrasını 
okuyarak benden evvel konuşan arkadaşımıza cevap 
vermek istiyorum, takdir Yüce Kurulundur, fazla bir 
şey söylemeye gerek yok. 

Biz önerge verdik, Sayın Başbakanımız da önerge 
verdi öncelik ve ivedilikle görüşülmesi için. Bu İç
tüzüğün gereği olduğu için, formalite bakımından 
bu önerge verilmiştir, önergeye dahi lüzum görül-
meksizin bu tasarı öncelikle ve ivedilikle konuşulma
sı lazım gelen bir tasarıdır, Anayasa hükmü budur. 
Anayasanın hükmünü okuyorum : 

«Yetki kanunları ve bunlara dayanan kanun hük
münde kararnameler, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
komisyonları ve Genel Kurulunda öncelikle ve ive
dilikle görüşülür.» (ANAP sıralarından alkışlar) 

Binaenaleyh, Anayasanın bu kesin hükmünü, Sayın 
Başkanlığın nazarı itibare alması lazım gelirdi; ge
lir veya gelmez o ayrı mesele, biz yine ayrıca bir 
önergeyle bu hükmün yerine getirilmesini rica ettik, 
takdir Yüce Heyetindir. Anayasa hükmü açıktır, bun
da bir siyasî polemik mevzuu aramak yersizdir ka
naatindeyim. 

Saygılar. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Coşkunoğlu. 
Değerli arkadaşlarım; gündemin yapısı Başkanlığa 

ait olmakla beraber, bir de Danışma Kuruluna ait
tir. Danışma Kurulu toplanıp gündemi yapar ve o 
gündem sizlerin de tasdikiyle burada devam eder. 
Şimdi, Danışma Kurulunun müzakere edilen bir ko
nusu üzerinde lehte, aleyhte söz almak milletvekille
rinin en tabiî hakkıdır. 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma
raş) — Sağolun Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim, başka söz isteyen olma
dığına göre, 2 maddedir, ayrı ayrı okutup oylarınıza 
arz edeceğim. 

— 51$ 

Önce 1 inci maddeyi okutuyorum : 
Öneriler : 
1. Gündeme alınması kararlaştırılan 9 sıra sa

yılı Mevzuatın Sadeleştirilmesi, Kırtasiyeciliğin Azal
tılması, İdarî Usul ve İşlemlerin Yeniden Düzenlen
mesi ile İlgili Yetki Kanun Tasarısının görüşülme
lerine bugünkü birleşimde başlanması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, öneriyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Efendim, çok istirham edeceğim, Sayın Başbakan 
mütemadiyen işgal ediliyor... Lütfen... Bir defa da
ha ikaz ettim. (HP sıralarından alkışlar) 

Buyurun, 2 nci maddeyi okuyun. 
2. Tasarının görüşmeleri çalışma saatinin sonu

na kadar, tamamlanamadığı takdirde bitimine kadar, 
çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci öneriyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir efendim. 

2. — Ücretlilere Vergi İadesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (1/445) 
(S. Sayısı : 10) (1) 

BAŞKAN — Efendim, yine İçtüzüğün 53 üncü 
maddesine uygun bir önerge var. Plan ve Bütçe Ko
misyonu Başkanı, Malatya Milletvekili Metin Emir-
oğlu'nun, okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1.2.1984 tarihinde 10 sıra sayısı ile basılıp dağı

tılan ve 2.2.1984 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımla
nan «Ücretlilere Vergi ladesi Hakkında Kanun Ta
sarısının» yürürlüğe gireceği tarih dikkate alınmak 
suretiyle bir an önce görüşülmesini teminen, İçtü
züğün 53 üncü maddesine göre 48 saat geçmeden 
gündeme alınmasının Genel Kurulun tasvibine su
nulması Komisyonumuzca kararlaştırılmıştır. 

Yüce Heyetin tasvibine arz olunur. 
Saygılarımla. 

Metin Emiroğlu 
Malatya 

Plan ve Bütçe 
Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(1) 10 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Aynı konuyla ilgili olaıak Anavatan Partisi Grup 
Başkanvekili Hasan Pertev Aşçıoğlu'nun bir önergesi 
var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İçtüzüğün 50 nci maddesinin 7 ve 8 inci fıkraları 

ile 55 inci maddesine göre 2.2.1984 tarihinde topla
nan Danışma Kurulunda parti grupları arasında oy
birliği sağlanamadığından, grubumuzun aşağıdaki 
önerilerinin İçtüzüğün 19 uncu maddesinin son fık
rası uyarınca Genel Kurulun onayına sunulmasını 
arz ederim. 

Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Anavatan Partisi Grubu 

Başkanvekili 

Öneriler : 
i. Gündeme alınması kararlaştırılan 10 S. Sa

yılı Ücretlilere Vergi ladesi Hakkında Kanun Tasa
rısının görüşmelerine bugünkü Birleşimde başlanılma
sı önerilmiştir. 

2. Tasarının görüşmeleri çalışma saatinin sonu
na kadar tamamlanamadığı takdirde, bitimine kadar 
çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, önerge iki madde olduğu 
için ayrı ayrı oylarınıza arz edeceğim. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 
1. Gündeme alınması kararlaştırılan 10 S. Sa

yılı Ücretlilere Vergi ladesi Hakkında Kanun Tasa
rısının görüşmelerine bugünkü Birleşimde başlanılma
sı önerilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim 1 inci öneriyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
2. Tasarının görüşmeleri çalışma saatinin sonu

na kadar tamamlanamadığı takdirde, bitimine kadar 
çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, 2 nci öneriyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3. — Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Sanayi ve Tenoloji ve Ticaret Komis
yonu Raporu. (1/442) (S. Sayısı ; 8) (1) 

BAŞKAN — Gündemin Kanun Tasarı ve Teklif
leriyle Komisyonlardan Gelen İşler kısmında yer 
alan 8 Sıra Sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ti-

(1) S. Sayısı 8 Basmayazı Tutanağa eklidir. 

caret Komisyonu Raporunun görüşülmesine başlıyo
ruz. 

Sayın Komisyon ve sayın Hükümet?.. Yerindeler^ 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 

Raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunu
yorum : Okunmasını kabul edenler... Kabul etme
yenler... Okunmaması kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?. 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Şahsım adıma 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Fırat; süreniz 10 

dakikadır. 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; günümüze değin dış ticaret po
litikalarında çeşitli gelişmeler olmuş ve bu gelişme de
vam da edecektir. İktisat tarihine bakıldığında, dış ti
caret teorilerinin, merkantilist görüşten- başlayarak, 
klasik, neo-klasik ve modern dış ticaret görüşlerine 
kadar çeşitli merhaleler geçirdiği anlaşılmaktadır. 

Anlaşılan bir başka konu da şudur : Her görüşün 
temelinde yatan ana unsur, tatbik edilen ülkeye en 
yararlı neticeyi sağlayabilmektir. Günümüz dış tica
ret anlayışı tamamiyle realist bir durum arz etmek
te, klasik ve neoklasik dış ticaret teorilerinin bir çe
şit sentezi görünümündedir. Dış ticaret politikası, 
her ülkenin ekonomik yapısının bir sonucu olarak or
taya çıkmakta veya şekil almaktadır.; Her ekonomi
nin temel hedefi, toplumun ihtiyacım kaynak ve im
kânlarla en yüksek seviyede karşılamak olduğuna gö
re, dış ticaret politikası da doğal olarak aym amaca 
yönelik politikaları ve tedbirleri bünyesine almak zo
rundadır. 

Dış ticaret politikaları serbest veya kısıtlayıcı 
nitelikte olurlar. Politikanın, gerek serbest olanı ve 
gerekse kısıtlayıcı olanı olsun, temel amacı aynıdır. 
Bu amaç ise, ülke ekonomisinin gelişimini sağlaya
bilecek ve toplumun refahını artırabilecek tedbirler
den oluşmaktadır. 

Dış ticaret politikasının gereği olarak tespit edilen 
araçlar, işleyişleri itibariyle ya ihracatı geliştirici veya 
ithalatı kısıtlayıcı, tersi veya döviz talebini olumlu ve
ya olumsuz etkileyici karakterler taşır. v 

Dış ticaret politikasında amaca yönelik olarak 
kullanılan belli başlı araçlar, tarifeler, kambiyo, istik
rar fonu, ek malî yükümlülükler, döviz kontrol me
kanizması, ithalat kota sistemi vesaire veya teşvik 
tedbirleri ve benzeri araçlar olarak sıralanabilir. He
men her ülke, bu tür araçlardan birkaçına, zaman 
zaman başvurmak suretiyle ekonomik politikalarına 
uygun olarak tespit edilen dış ticaret politikası he-
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define varmaya çalışır. Türkiye'de optimal bir dış ti
caret politikasının tespiti, her şeyden evvel, Türkiye' 
nin dış ticaretini etkisi altına alan ilgili bütün prob
lemlerinin bilinmesiyle mümkündür. 

Dış ticaretimizi ve politikasını etkisi altına alan 
ve onlarda önemli problemlerin doğmasına yol açan 
faktörler, ekonominin genel yapısı, uluslararası iliş
kiler ve dış ticaretin öz yapısıdır. 

Türkiye'de son yıllara kadar tanzim edilen dış ti-
cart rejimleri, dış ticarette kısıtlayıcı etkilere yol aç
mış, rejimlerin sık sık değişmesi, karmaşık olan gö
rünümü daha da anlaşılmaz bir hale sokmuş, uzman 
olanları bile yanılgıya düşürmüştür. Bu sebeple op
timal dış ticaret politikası, mutlaka ülke ekonomilerini 
tamamlayıcı unsurundan hareketle tüketiciyi de koru
yucu, üretime katkısı olabilecek bir yapıda ve her ha
lükârda ihracatı geliştirici nitelikte olmalıdır, 

BA§KAN — Bir dakikanız var efendim. 
ALAATTlN FIRAT (Devamla) — Hazırlanacak 

rejimlerin kolay anlaşılır olması gerekir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin muhterem üye

leri, huzurunuza getirilmiş bulunan Dış Ticaretin Dü
zenlenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısıyla iç üretim 
ve ithal girdilerindeki ana fiyat yükselişlerini önle
mek, fiyat yükselişlerinde tüketiciyi korumak, iç ve dış 
ekonomik şartlar arasındaki dengeyi ekonomimiz ya
rarına yönlendirmek, ihracatı teşvik ederek ekonomik 
büyümeyi sağlamak gibi hedefler gözetilmiştir. Hükü
mete, değişen dış ekonomik şartlar karşısında ve yine 
ekonomik politikalarla cevap verebilme esnekliğini ge
tiren bu tasarıyı olumlu buluyorum. 

Milletimiz için hayırlı olmasını diler, saygılar su
narım. (Alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederiz, 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

grup adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Grup adına daha önce söz isteyen

ler var, önce onlara söz vereceğim efendim. 
Anavatan Partisi Grubu adına Berati Erdoğan; 

buyurunuz efendim. 
Süreniz 20 dakikadır. 
ANAP GRUBU ADINA BERATİ ERDOÖAN 

(Samsun) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üye
leri; görüşmekte olduğumuz kanun tasarısı, Anayasa
mızın 167 nci maddesi gereği gündeme gelmiş bulun
makta, Hükümetimizin de programına uygun icraat 
zincirinin bir halkasını teşkil etmektedir. 

Muhterem üyeler, bilindiği gibi, dünyada hiçbir 
şey durgun, statik değildir. Canlı cansız her şey za
man içinde değişmelere uğramakta, gelişmekte veya 

yıpranmaktadır. Düşünce yapımızı, devlet hayatını 
düzenleyen kanunlarımızı bu esasm dışında tutmak 
mümkün olamaz. Geçirilen tecrübelerin ışığında za
manın ihtiyaçlarına uygun, tutucu ve yıkıcı olmamak 
üzere, tekâmüle açık bir anlayışa sahip olmamız me
selelerimizi çözmekte, güçlükleri yenmekte ana esas 
olacaktır. -

Geçmişi zamanın şartlarına göre değerlendirmek 
gerekir. Ancak, o zaman doğru teşhisler koymak 
mümkün olur. Memleketimiz 30 - 40 sene öncesiyle 
mukayese edilemeyecek kadar ilerlemiş, gelişmiştir. 
Dolayısıyla 30 - 40 sene öncesinin kanunlarıyla ida
re edilmesi de elbet mümkün değildir. Bu meyanda, 
dış ticaretin ülke ekonomisinin yararına olabilmesi, 
ekonomik istikrar ve büyümenin sağlanmasına kat
kıda bulunabilmesi için alınması gereken tedbirler 
üzerinde hassasiyetle durulmalıdır. Yürümesini öğren
me zamanındaki çocuğa destek olmak, onun elinden 
tutmak elbet faydalıdır; ancak bir zaman sonra artık 
çocuğun elini bırakmak, bu konuda destek olmaktan 
vazgeçmek gerekir. Aksi takdirde kendi başına yürü
mesi, gelişip gürbüzleşmesi engellenmiş olur. 

İşte, bugüne kadar uygulanan dış ticaret rejimine 
bu açıdan bakmak gerekir. Dünün; iç gelişmeyi sağ
lamak, yeni kurulmakta olan sanayii korumak için 
konmuş olan kurallar, artık bugün için geçerli olma
makta, gelişmeyi engelleyici, tembelliği artırıcı so
nuçlar doğurmaktadır, haksız kazançlara, adaletsizli
ğe sebep olmaktadır. Özellikle ithalattaki yasaklama
lar, yasaklanan mallarda çoktan gereksiz olan koru
manın hâlâ devam ettirilmesi, teknolojik gelişme, 
ucuz ve kaliteli mal üretme ihtiyacını duyurmadığın-
dan, zorlamadığından, memleket ekonomisine de za
rar verir hale gelmiştir. Keza kota uygulaması da yi
ne ithalatta adam kayırma ve haksız kazançlar sonu
cunu doğurmaktadır. 

Sayın üyeler, insanoğlunun yasaklara karşı her 
zaman zaafları olmuştur. Neyin yasaklanıp neyin ser
best bırakılmasını ve bunun zaman ve şartlarını çok 
iyi hesaplamak gerekir. Şartlar değiştikçe meseleyi 
tekrar gözden geçirmek lazımdır. İthalatta, bunca ya
saklamalara rağmen ne netice alındı? Yasaklanan 
mallar memlekete girmedi mi, dışarı çıkarılmadı mı? 
Bu Milletin dövizi çeşitli kaçak yollardan bu malla
ra ödenerek yurda sokulmadı mı? Aynı şekilde ihracı 
yasaklanan mallar dışarı kaçırılmadı mı? Yasaklar 
için tedbirler artırıldıkça, dün on olan malın fiyatı 
yirmiye çıktı; işte o kadar. Demek ki, ticaretin ne hu-
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dudu. ne rejimi, ne de yasağı var. Sadece ve sadece 
kanunları var. tşte ona uymak gerekiyor. 

Karma ve kapalı ekonomi icabı tekelcilik ve lisans 
sistemiyle zenginleşme yerine, daha kaliteli, standart 
malı bol miktarda daha ucuza üreterek kazanma ge
çerli olmalıdır. Konulan yasaklar, kotalar sadece ka
çakçılara, karaborsacılara yaramış; işte tekellerin 
doğmasına, haksız kazançlara sebep olmuş, dolayısıy
la da vatandaşın ezilmesi neticesini doğurmuştur. Bil
hassa ithalatta yasaklamaların, kota uygulamasının 
kaldırılması kaçakçılığa, haksız kazançlara vurulan 
en büyük darbe olacaktır. 

Ekonomik istikrar ve büyümeyi sağlamak amacıy
la, Anayasamızın 167 nci maddesi uyarınca Bakan
lar Kurulunca yapılacak düzenlemelerle ihracat ve 
ithalatta yasaklamalar yerine, vergi ve benzeri yü
kümlülükler dışında ek malî yükümlülükler konul
ması veya kaldırılması, fon teşkili, oluşan fonların 
kullanılması esaslarının tespiti yoluyla iç üretim ve 
ithalat girdilerindeki ani fiyat yükselişleri önlenecek; 
fiyat yükselişlerinden tüketiciyi koruma imkânı do
ğacak, iç ve dış, ekonomik şartlar arasındaki dengeyi 
ekonomimiz yararına yönlendirmek mümkün olacak, 
ihracatı teşvik ederek ekonomik büyümeyi sağlamak 
imkânı hâsıl olacak, enflasyonla daha etkili mücadele 
edilebilecek, bugüne kadar kaçakçıların cebine giren 
para ülke ekonomisine aktarılabilecek, çalışanların, 
alın teri dökenlerin önündeki engeller kaldırılarak 
mülkün temeli güçlendirilecek, havadan, haksız, ada
letsiz para kazanma yolları tıkanmış olacak, ekono
mide harekete getirilmek istenen sektörlere yeni taze 
kan verme imkânı hâsıl olacak. 

Sayın milletvekilleri, kısacası, çocuğun elini bırak
mak zamanı çoktan gelmiş, geçmektedir; düşecek, 
kalkacak, elini kolunu incitecek ve böylece kendi ba
şına yürümesini, ayakta durmasını öğrenecektir. Geli
şebilmenin, sıhhatli, gürbüz olabilmenin tek yolu bu
dur. 

Takdir Yüce Meclisindir. 
Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Erdoğan. 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 

Mükerrem Hiç. 
Süreniz 20 dakikadır Sayın Hiç. 

MDP GRUBU ADINA HÜSEYİN MÜKER
REM HİÇ (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; ben burada münhasıran bu kanuna bağlı kal
mak istiyorum. İthalat ve ihracat rejiminde, aslında 

bu Kanun dışında getirilmiş olan yenilikler üzerinde 
durmayacağım. 

Şimdi size kısaca, Dış Ticaretin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun (Tasarısı ile ilgili olarak grubumuzun 
görüşlerini arz etmek istiyorum. 

Hazırlanmış olan kanun tasarısı, Anayasamızın 
167 nci maddesine dayanmaktadır. Ancak, maalesef 
Anayasa maddesinin sadece bir tekrarından ibarettir. 
Anayasamız 167 nci maddeyle, Bakanlar Kuruluna 
yetki verilebileceğini, böyle bir yetki için ise, kanuna 
ihtiyaç olduğunu belirtmektedir. Ne var ki, müzakere 
etmekte olduğumuz tasarı, Hükümete hiçbir sınır ta
nımaksızın yetki vermektedir. Tasarı muhteva itiba
riyle ve her yönü ile belirsizdir. Şöyle ki; 

1. Kanun tasarısının 3 üncü maddesi; ithalat, 
ihracat, dış ticaret işlemleri üzerine konulacak malî 
yükümlülüklerin nevini tayin hususunu Hükümete bı
rakmaktadır. Yüce Meclisimiz ne gibi ek malî yü
kümlülüklerin getirileceğinden haberdar edilmemiştir. 

2. Bu ek malî yükümlülüklerin miktarı veya 
oranı da belirtilmemiştir. Bu husus da yine hudutsuz, 
sınırsız Hükümet tasarrufuna bırakılmış olmaktadır. 

3. Bu ek malî yükümlülüklerin, bütçeye irat 
kaydedilip edilmeyeceği de kanun tasarısında açıklığa 
kavuşturulamamıştır. Demek ki, bu husus da yine 
Hükümete bırakılmış olmaktadır. 

4. Ek malî yükümlülükler hangi tür veya grup 
ithalat, ihracat ve dış ticaret işlemlerine uygulanacak, 
hangilerine uygulanmayacaktır? Tasarıda bu hususta 
da herhangi bir kayıt ve sarahat yoktur. Böylesine 
belirsizlik karşısında bu tasarıyı kabul etmek Hükümete 
bu konularda açık çek vermek demektir. Müsaade 
ederseniz .ıniçin açık çek verdiğimizi de bilmeyi iste
mek hakkımızdır. 

İlke olarak yukarıda belirttiğimiz ayrıntıların ta
sarıda belirtilmiş olması, yetkinin hudutlarının açık
lanması şartıyla, şüphesiz Anayasanın 167 nci mad
desi mucibince yetki vermeye hazırız; fakat Anayasa 
maddesinin ötesine giden, hudutları belirtilmeyen bir 
yetki verilmesini yadırgadığımızı, bunun Yüce Mec
lisin fonksiyonlarına aykırı düştüğünü, bu kanaatte 
olduğumuzu önemle ifade etmek isteriz. 

«Ek malî yükümlülükler» deyimi, Anayasamızda 
da yer almakla beraber, bunun neyi ifade ettiğini 
tespit etmek mümkün olamamıştır. Sayın Hükümet 
yetkililerinden, ek malî yükümlülüklerden neyin ifade 
edilmek istendiğinin, bu yükümlülüklerin nevinin ne 
olacağının, miktarının ne olacağının, bunların bütçeye 
gelir kaydedilip edilmeyeceğinin açıklanmasını istirham 
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ediyoruz. Daha da önemlisi, bu hususların yeterli bir 
ayrıntıyla tasarıda yer almasını talep ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bu kanun tasarısıyla doğ
rudan ilgili bir »başka meseleye daha burada önemle 
temas etmek ve Sayın Hükümet yetkililerine şu suali 
tevcih etmek istiyoruz : Bu kanun tasarısından önce 
Hükümet tarafından ithalat, ihracat ve dış ticaret iş
lemleri üzerinden ek malî yükümlülükler, fonlar alın
mış mıdır? Alındı ise bunlar nedir, hangi hukukî 
mesnede dayanılarak tahsilat yapılmıştır? 

Şayet 'böyle 'bir hukukî mesnet mevcut ise, bu hu
kukî mesnet ile elimizdeki kanun tasarısı hakkındaki 
ilişki nedir ve niçin bu kanun tasarısına zaruret du
yulmuştur. Bu hususların da Yüce Meclisimizde açık
lanmasında yarar görmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, sonuç olarak şunu ifade et
mek isteriz : Daha önce de 'belirttiğimiz gibi, ilgili 
konularda kanuna dayanarak Hükümete yetki ver
mek, şüphesiz Anayasanın 167 nci maddesinde ilke 
olarak kabul edilmiş bir husustur ve tartışılamaz. An
cak, Yüce Meclisimize sunulan bu kanun tasarısı bu 
maddenin tekrarından öteye gidememekte, belirsizlik 
içinde ve muhtevadan 'tamamen yoksun bulunmakta
dır., 

'Bu tasarının yeniden ele alınmasını, Hükümete ve
rilecek yetkileri, yukarıda izaha çalıştığımız yönler
den açıklığa kavuşturan ve tasrih eden yeni bir ta
sarının hazırlanması gereğini duyduğumuzu saygıları
mızla arz etmek isterim. 

Teşekkürlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Cahit Tutum; 

buyurun efendim. 
Sayın Tutum, süreniz 20 dadikadır. 
HP GRUBU ADINA CAHİT TUTUM (Balıke

sir) — Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; önü
müzdeki tasarının, değerli Milliyetçi Demokrasi Par
tisi temsilcisi tarafından, özellikle teknik ayrıntılara 
varan feıir eleştirisi yapılmıştır. Benim de üzerinde dur
mak istediğim 'birçok konular dile getirilmiştir. 

Esas itibariyle ben bu tasarı hakkındaki hukukî 
endişelerimi belirtmek istiyorum. 

'Birinci nokta, bu tasarı aslında Anayasaya göre 
eksik bir tasarıdır. Çünkü, Anayasanın 167 nci mad
desinin matlaibı, «Piyasaların denetimi ve dış ticaretin 
düzenlenmesi şeklindedir. Bu yasa tasarısı metnin bir 
parçasını almış, öbür parçasını bırakmıştır veya bu
günkü uygulamayı yeterli saymaktadır, 

167 nci madde Devletin piyasaları denetim altın
da tutacağını, özellikle piyasalarda fiilî veya anlaşma 

sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önleyece
ğini söylüyor. 

Gönül isterdi ki, 'böyle (bir tasarı dış ticaret dü
zenlenmesi vesilesiyle hazırlanırken, piyasaların de
netimini tıpkı Anayasamızın 167 nci maddesinde ol
duğu gibi, bir 'bütün halinde ele alsın. Hemen belir
teyim, bu düşüncem sübjektif 'bir değerlendirme de
ğildir. Eğer Anayasanın 167 nci maddesinin gerekçe
sine bakılırsa; bu 2 konunun, yani 1 inci fıkra ile 
2 nci fıkranın 'birbiriyle iç içe, organik bir bağlantı 
halinde bulunduğunu açıkça görürsünüz. Dolayısıyla, 
sanıyorum ki değerli iktidarımızın; «ölen ölür, kalan 
sağlar bizimdir» politikasıyla serbest piyasa ekonomi
sini savunmasını, galiba t>u Anayasa maddesinin ya
rısına gözümüzü kapayarak, öbür yarısıyla maddeyi 
görme alışkanlığının bir sonucu gibi telakki ediyo
rum. 

Çok değerli milletvekilleri, 2 nci nokta; bu tasa
rının gerekçesinde tüketiciyi koruyacağından 'bahsedil
mektedir. Tüketicilerin korunmasına ilişkin Anayasa
nın ilgili maddesi 172 nci maddedir. Demek ki, Dış 
Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı 
tüketicileri de koruyacaktır. Nasıl koruyacaktır? «Hü
kümet tedbirler alır ve korur» derseniz, böyle bir 
hukukî ifade olmaz. Bu, makro düzeyde bir ifade 
olur. Yön gösterici, direktif hüküm niteliğinde, Ana
yasada yer alan hu tür hükümler, yasama ve yürüt
meye elbette bir direktif niteliğindedir; ama sadece 
onu tekrarlamak yani, «Hükümet alacağı tedbirlerle 
tüketiciyi korur» demek yetmez. Nasıl koruyacaktır? 

Anayasa hukuku açısından son derece tehlikeli 
bulduğum hir noktaya değinerek sözümü bağlamak 
istiyorum. 

Değerli Milliyetçi Demokrasi Partisi Sözcüsünün 
bahsettiği gi'bi burada «Ek malî yükümlülükler» den
miş. 3 üncü maddeye 'baktığınız zaman sanki ek malî 
yükümlülükleri tarif edecekmiş gibi bir duyguya ka
pılıyorsunuz; okuyorsunuz, öyle bir şey yok. 

O halde biz, hangi konuda ve hangi yetkiyi veri
yoruz? Bence en önemli nokta, bu tür düzenleme
lerde yargı denetimini büyük ölçüde güçleştiren ve 
yargıya bir kıstas vermeyen düzenlemelerdir. Özel
likle yargı bu konuda, bu maddenin uygulanmasındaki 
ihtilafları nasıl çözüme (bağlayacaktır ve ne demek
tir ek malî yükümlülük? Bunun hukuksal bir tanımı 
verilemezse, diyelim ki bu maddenin uygulanması 
dolayısıyla Hükümetin alacağı kararlar aleyhine Da
nıştay'a gidildiğinde, Danıştay hangi kıstaslara baş
vuracaktır? örneğin, burada «vergi ve benzeri yü-. 
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kümlülükler dışındaki ek malî yükümlülükler» deyi
mi herhangi bir hükümetin almış olduğu karar ne
deniyle vergi benzeri bir yükümlülük müdür, yoksa 
değil midir; nasıl karara varacaktır? Yasama organı 
bunu tespit etmezse, iradesini net bir şekilde bu mad
deye yansıtmazsa, yargı nasıl karar verecektir? 

Dolayısıyla, bu tür hükümler, mükerrer içtihat
larla sabittir ki, Anayasa Mahkememiz tarafından ip
tal edilmektedir; bu bir tehlikedir. İstirham ediyo
rum, Hükümetimiz «ek malî yükümlülükler» deyi
mini vuzuha kavuşturmalı ve tanımlamalıdır. Ta
nımlanmamış 'bir kavramla yola çıkılırsa, sanıyorum 
ki, yasa hedefine varamaz. 

Sonuncu bir nokta da; -ekonomist olmadığım 
için bağışlayın- madde 3 ve 4'ü birlikte mütalaa etti
ğimizde «ek malî yükümlülük» leri kaldırmaktan 
söz ediyor. «Ek malî yükümlülükler»in ne olduğunu 
bilmiyoruz. Varsayalım ki, bu genel olarak tanım
lanmıştır; yani, alanı tanımlanmıştır hiç olmazsa. 
Çünkü yetki bir sınır demektir. Sınırsızlıkla, yetki 
kavramları çelişir. 

O halde, varsayalım ki, bir yetki alanı tespit edil
miştir, «ek malî yükümlülükler» diye hukuken tanım
lanabilir bir alan vardır. O alan içerisinde, bazı yü
kümlülükleri kaldıracaktır. Bu anlaşılır bir şeydir; 
çünkü kaldırmak teşviktir. Büyük bir ihtimalle de
mek ki, bazı ek yükümlülükler mevcut olacak, bu 
yükümlülükleri Hükümet kararnameyle kaldıracaktır, 
bu da 'bir teşviktir. Peki, «koymak» ne demektir? 
«Ek yükümlülük» deyince «koymak» deyince ne kas
tedilmektedir. «Ek yükümlülükler» koyularak nasıl bir 
amaç gerçekleştirilecektir? Saygıdeğer Hükümetimiz 
bunu, hiç olmazsa en azından zabıtlara geçmesi ba
kımından, vuzuha kavuşturmalıdır. 

Bu nedenle kişisel inancım odur ki; hukukî açıdan 
son derece belirsiz olan ibu metnin Komisyona iade 
edilmesi çok uygun olacaktır. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tutum. 
Hükümet adına Sayın Kaya Erdem; buyurunuz. 
Sayın Erdem, süreniz 20 dakikadır. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI î. KAYA ERDEM Cîzmir) _ Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan Dış Ticare
tin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun, Anayasamızın 
167 nci maddesinin 2 nci fıkrasındaki yetkinin, Ba
kanlar Kurulunca nasıl ve ne şekilde kullanılacağına 
dair esasları getiren bir kanundur. 

Ekonomimiz; dünya ekonomisi, özellikle dış tica
ret, ithalat ve ihracat her an değişebilen şartlara ta

bidir. Bugünden önümüzdeki belirli bir dönemin şart
larını düşünerek, bilerek birtakım hükümler getiril
mesi mümkün görülmemektedir. Zaten bu nedenle
dir ki, 'bu gibi mevzuatlarla Hükümete, sayın mil
letvekillerinin de ortaya koyduğu gibi, birtakım be
lirsiz, geniş, sınırsız yetkiler verilmesi, görünüşte hak
lı olan, haklı görünen, fakat ekonomik yönden ince
lendiği zaman zorunlu olan bazı imkânların veril
mesini gerektirmektedir. 

Bunun nedenleri, bugünden, gelecek ekonomik 
gelişmeleri anlayıp, buna göre birtakım çerçeveler 
çizmenin mümkün olmamasından ileri gelmektedir. 

Anayasamız da zaten bu hükmü getirirken, bir 
ölçüde bunu nazarı itîbare almış ve bu şekilde getiri
lecek ek vergi dışındaki biliyorsunuz Anayasanın 73 
üncü maddesi vergiyi tarif etmiş, neler olduğunu 
söylemiş ve Bakanlar Kuruluna yetki verirken bun
ları belirli ölçüde sınırlamaya ta'bi tutumuştur. özel
likle burada, bunun dışındaki ek malî yükümlülükler 
ve getirilecek düzenlemeler için, Anayasa herhangi 
bir sınırlama getirmemiştir veya öngörmemiştir. Ne
deni de ekonomik hadiselerin bünyesinde bulunan 
özelliğidir. 

Sayın konuşmacıların, milletvekili arkadaşlarımızın 
sorduğu, «Acaba bu diğer ülkelerde nasıl yapılıyor, 
tatbikatı var mıdır?» sorusuna da bu arada cevap ve
receğim. 

Ekonomik mevzular bu yönde geliştiği (içindir ki, 
diğer ülkelerde de hükümetlere buna benzer yetkiler 
verilmiştir, belli bir sınırlama getirilmemiştir. Mesela; 
Hollanda ve İngiltere mevzuatında çok daha geniş 
yetkiler Bakanlar Kuruluna verilmiş bulunmaktadır. 

Her şeyden evvel dış ticarette, özellikle ithalat' 
ve ihracatta, karşı ülkelerin. Türkiye üzerinde yaptığı 
tahditlere karşı, hükümetlerin hemen bazı mukabil 
tedbirleri almaları gerekebilir. Fakat bu tedbirlerin 
kanunlarla sınırlanmış olması karşısında, hükümetlerin 
elleri kollan bağlanabilir. 

Diğer taraftan; dış âlemde herhangi bir malın belirli 
ölçülerde fiyatlarının düşmesi halinde ve Türkiye'ye 
bunun çok ucuza gelmesi karşısında, düzenleme yapma 
yetkisini, Hükümetin tahdit edilmiş imkânlarla sağ
laması mümkün değildir. İşte bundan dolayıdır ki, 
hükümetlere herhangi bir sınırlama konulması mümkün 
değildir. 

Vergi kanunlarında olduğu gibi, «şu miktarı azamî 
şu orana kadar çıkarmaya veya kaldırmaya hükümet
ler yetkilidir* dediğimiz zaman, biz hangi esası ala
cağız; ithal malını mı, ithal imalı CİF bedeli üzerinden 
mi?.. 

— ö l — 
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Bunlar dahi, bugün düşünüp koyacağımız rakam
lar dahi, gelecekte bizi ekonomideki gelişmeler karşı
sında kifayetsiz bırakabilir, eksik kalabilir. Bundan 
dolayı, böyle olması işin gereği bakımından zorun
ludur. Hükümet de bu yönüyle, bu esaslar dahilinde 
ve Anayasanın bu hükmü karşısında böyle bir düzen
lemeye gitmiştir. 

Özellikle şu konu üzerinde çok duruldu; onu da 
açıklayayım: 

Hükümetlerin bugüne kadar böyle bir yetkileri 
var mıydı; bunlar kullanıldı mı; hangi hukukî prosedüre 
göre yapılmıştır; neden buna zaruret vardır? 

Anayasamız ekonominin gelişmesi yönünden böyle 
bir düzenlemeyi zorunlu görmüş ve Anayasaya bunu 
bir ölçüde koymuştur. Burada getirilecek olan yü
kümlülükler; vergi olarak tayin edilenin dışında bir 
ek malî yükümlülüktür. Örneğin fon uygulaması; Tür
kiye'de buna benzer uygulama bugüne kadar muhtelif 
sekilerde, miktar kısıtlamaları, fon uygulamaları şek
linde yapılmıştır. 

Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununun 
Hükümete verdiği yetki ile dış ticaret mevzuatımızda 
yine Hükümete verilmiş olan yetkilerin çerçevesi içinde 
bugüne kadar bu kullanıla gelmiştir. 

Ancak takdir edersiniz ki, bunun gelişen dünya 
ekonomisi ve Türkiye'nin 'bu ticaretin içine uyumlu 
olarak büyük ölçüde katılacağı göz önüne alınarak, 
bunun herhangi bir kanunun hükümlerinin tefsiri 
suretiyle uygulanması yerine, Anayasamız doğrudan 
doğruya Bakanlar Kuruluna, esasları belirtilmiş, uy
gulama şekillerinin nasıl olacağını gösteren özel bir 
kanunla verilmesini öngörmüştür. 

Yalnız, Anayasanın 167 nci maddesinin 1 inci ve 
2 nci fıkrası anaesasları getirmektedir ve hatta 1 inci 
fıkrasında, «Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve 
hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini 
sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır» diyor. 
Bu hali hazır muhtelif kanunlarla sağlanan tedbir
lerdir. 

Biliyorsunuz, Anayasadaki' hükümler, muhtelif ka
nunlarla sağlanan hükümlerdir; yani, Ticaret Kanu
nuyla, Borçlar Kanunuyla, Bankalar Kanunuyla ve 
değişik ınizamnamelerle sağlanmaktadır. Eğer, Ana
yasanın 167 nci maddesinin 1 inci fıkrasında bir eksiği
miz varsa, 'buna ait bir kanun gönderilebilir ve gönderil
mesi bir bakıma zorunludur da. Ama, bugün için ge
lişen dış ticaretin derhal düzenlenmesi bakımından, Hü
kümet olarak Anayasanın 167 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasını tanzim eden bir tasarı huzurunuza getiril
miştir. 
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«Ek malî yükümlülükler bugün için inedir?» dedi
ğiniz zaman bu uyguladığımız fon tatbikatıdır; ama 
yarın ekonominin gelişmelerine göre bu malî yükümlü
lükler değişik şekillerde, değişik adlarla konulabilir. 
Bunlarım bugünden kanunlarda yer almasının sakın
calarımı takdir edeceğinizi umarım. 

Bu yönüyle Hükümet, bunları bugünden, «Ek malî 
yükümlülükler şunlardır, şunlardır» diye ayırmak ve 
tanzim etmek imkânını bulamamıştır. Zaten ekono
minin gereği olarak, bunları tespit etmenin de doğru 
olmayacağı kanaatini muhafaza ediyoruz. 

Burada, tespit edilen bu fonların bütçeye kay
dedilip, edilmeyeceği konusu da Hükümetten soru 
olarak sorulmuştur. Tasarının 3 üncü maddesinde 
gerektiği hallerde bütçeye irat kaydedileceğine dair 
hüküm vardır. Bakanlar Kurulu bunu bir kararnamey
le tanzim ederek, esaslarımı yürürlüğe koyacak ve 
zaman zaman da bu Kanun esaslarıma göre çıkaracağı 
kararnamelerle uygulamasını yapacaktır. ^ 

Bu itibarla, bahsedilen açıklar, o zamanım eko
nomik şartlarına göre Bakanlar Kurulu kararlarında 
daha açık olarak belirlenmiş olacaktır. İşin gereği 
ve zarureti de budur kanaatini taşıyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlar, teşekkür ederim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Erdem. 
Şahsı adına Sayın Ferit Melen; buyurunuz efen

dim. 
Süreniz 10 dakikadır Sayın Melen. 
FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarımı; Sayın Bakanın da izah ettiği gibi, 
Anayasa ile bu konu düzenlendikten sonra, Hükü
metin bu mevzularda herhangi bir tasarrufta bulu
nabilmesi için böyle bir yetki kanunu getirmesi ge
rekliydi ve yapılan şey de budur. Ama, Sayın Söz
cümüzün belirttiği gibi, bu kanunla, Anayasanın 167 
nci maddesinin 2 nci ve müteakip bentleri aynen 
tekrar edilmiştir., 

Ben, Sayın »Bakamın görüşlerine katılıyorum. Şim
diden alınacak tedbirlerin meler olacağını tespit etme
meye ve saymaya imkân yoktur. IBeilki bunlardan ak
la gelenleri, bugüne kadar tatbikatta görülenleri, ka
nunun gerekçesinde saysalar veyahut da burada zap
ta geçirmek suretiyle belirtselerdi fayda olurdu. Ama, 
onun dışında da hadiseler, olaylar çıkabilirdi. 

Amaç; dış ticaretim, ülke ekonomisinin yararına 
olmak üzere düzenlenmesidir. Zaten tasarı da bu 
amaçla getiriliyor. ıBinaenaleyh, ülke ekonomisinin 
yararına ne gibi ekonomik tedbir gerekiyorsa onu al
makta, hiç şüphesiz Hükümet serbest olacaktır; baş-
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ka da çare yoktur. Çünkü günlük tedbirlere ihtiyaç 
vardır. Başka memleketlerin alacağı tedbirler veya
hut, başka memleketlerde ekonominin gidişine, mem
leketimizdeki olaylara vesaireye bakarak günlük ted
birlerle bu işi yürtmek zarureti ile karşı karşıya bu
lunuyoruz. 

Bu yasa zaruridir; yalnız tereddüt ettiğim bir nok
ta var; zaten o nedenle söz aldım. Anayasa bu konuyu 
düzenledikten sonra, 1984 yılına ait dış ticaret reji
minin ilanından evvel, böyle bir yetkinin Hükümet 
tarafından alınmış olması lazımdı. Hükümet yetkisiz 
olarak ithalat ve ihracata, bilhassa ithalata bazı fon
lar koymuştur., Anayasa bu konuyu düzenlemiş ve 
Hükümetin yetki alacağını söylemiş; Hükümet ise 
(bu yetkiyi almadan dış ticareti ilan etmiş ve bu fon
ları koymuştur. 

Sanıyorum ki, dış ticaret rejiminin ilanına dair 
Bakanlar Kurulu kararında da belirtildiği gibi, o 
yetkiyi Türk Parasını Koruma Kanununa dayamış
lar. Filvaki bu Anayasadan evvel Türk Parasının 
Koruma Kanununa göre bu türlü tedbirler alınabi
liyordu; O dahi Anayasa Mahkemesine gitti, bir oy 
farkla tasdik edildi; 'başka davalar açıldı, muallakta 
bir meseledir; ama bugüne kadar yürütmüşlerdir; ama 
o Anayasa hükmünden sonra Türk Parasını Koru
ma Kanununa göre bir karar alınamaması ve fon 
konulamaması lazımdı. 

Hükümet acele etmiştir, böyle bir yetki almadan 
o fonları koymuştur ve tahsil etmiştir. Korkarım ki, 
yarın, bilhassa bu Kanun çıktıktan sonra, mesele 
meydana çıktıktan sonra, bu fonları ödeyenlerden bir 
kısmı dava açıp bunları geri isteyebileceklerdir. Böy
le bir tehlikeyle karşı karşıya bulunuyoruz. Tasarıyı 
okur okumaz aklıma ilk ihtimal olarak bu geldi. 

Bunun için bir çare vardır; bu Kanuna bir mad
de eklemek ve bugüne kadar yapılan tahsilatı tahkim 
etmek. Aksi halde, bunları geri verme mecburiyetin
de kalırız, dava açarlarsa ve birçok insana haksız ka
zanç sağlarız: Hükümet, böyle bir tehlikeyle karşı 
karşıyadır, bunu bilhassa belirtmek istiyorum. 

Bu tasarı üzerinde ikinci nokta; tasarının 3 üncü 
maddesinde alınacak bu fonların ne surette kullanı
lacağı hakkında bir hüküm getirilmiştir. Buna naza
ran bütçeye irat kaydedilebilecek, bir fonda toplana
bilecek ve bu fon, Bakanlar Kurulu kararı ile ser
best olarak, Bakanlar Kurulu bunu istediği yere, har
cayabilecektir. 

'Kanaatime göre bu hüküm de, hem tsarının 1 
İnci maddesinde getirilen prensibe uymuyor ve hem 

de Anayasaya aykırı bir durum doğuyor; çünkü 
Anayasa bu fonların bir amaçla alınmasına müsaade 
etmiştir, o da; dış ticaretten ülke ekonomisinin ya
rarına olmak üzere bazı fonlar alınmasını, ek mükel
lefiyetler konmasını, Bakanlar Kuruluna yetki veril
mesini kabul etmiştir. 

Şimdi alınacak bu fonların bütçe açıklarına ve
yahut sosyal maksatlarla şu veya bu yere harcanma
sı, sanıyorum ki Anayasanın espirisine aykırı olabi
lir. Bu fonları, olsa olsa gene Anayasanın bu mad
desinde tarif edildiği üzere, dış ticaretin ülke ekono
misinin yararına olmak üzere düzenlenmesi amacına 
hizmet eden bir yerde kullanmak lazım gelir. Onun 
dışında bütçe açıklarını kapatmak veyahut sosyal 
konularda sarf hususunda Bakanlar (Kuruluna böyle 
bir yetki verebilirsek, bütçe dışında Bakanlar Kuru
luna ikinci bir bütçe yapmak ve kullanmak imkâ
nını bahşetmiş oluruz ki, bu açıkça Anayasaya ay
kırı olur. Yani, bu kanalla vergiler koyarak, ek mü
kellefiyetler koyarak bu parayı Meclisin tasvibi dışın
da başka yerlere kullanma imkânını verirsek (Dış 
ticaretin ülke yararına tanzimi uğrunda kullanılır
sa doğru, ama) bunun dışında maksatlarla kullanırsa 
bütçe dışında Bakanlar Kurulunt ikinci bir bütçe 
kullanma imkânını - Meclisin tasvibi dışında - ver
miş oluruz. Bu da sanıyorum. Anayasanın esprisine 
aykırı bir tutum olur. 

Hükümetten bu hususta bilgi rica ediyorum. Be
nim anlayışıma eğer katılryorlarsa bu maddede bir 
değişiklik yapılması gerekiyor; Komisyonun da bu 
değişikliği hazırlaması iktiza ediyor. 

Saygılarımla. (MDP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Melen. 
Efendim, tasarının tümü üzerindeki müzakereler 

sona ermiştir. 
Bir takrir var, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyo
nunda kabul edilerek Genel Kurula sunulmuş bulun
maktadır. 

Bu tasan esas itibariyle ithalatta fon yükümlülü
ğü uygulanmasını ve dolayısıyla bir kamu geliri elde 
edilmesini de amaçlamaktadır. Uzun vadeli Planın 
Bütünlüğünün Korunması Hakkındaki 77 sayılı Ka
nunun 3 üncü maddesi, kamu harcama ve gelirlerin
de artışı gerektiren kanun tasarılarının Plan Bütçe 
Komisyonunda da görüşülmesini amirdir. 

523 — 
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Usulî bir hataya düşülmemesini terninen bu tasa
rının Plan - (Bütçe Komisyonuna iadesini arz ve tek
lif ederiz. (İçtüzük, madde 88) 

Fenni îslimyeli Ferin Melen 
Balıkesir Van 

Hüseyin Mükerrem Hiç Rıfat Bayazıt 
Yozgat Kahramanmaraş 

Feyzullah Yıldırır IHaydar Koyuncu 
Oaziantep Konya 

İsmail Şengün 
Denizli 

BAŞKAN — Efendim, okunmuş bulunan öner
geye Hükümet katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI t. İKAYA ERDEM (İzmir) — Katılmıyoruz, 

önergenin aleyhinde söz istiyorum, 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Söz verilemez efendim. 
Sayın Komisyon?.. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO

MİSYONU SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ KÂZIM YÜCE
LEN (İçel) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
FENNİ ÎSLİMYELİ ^Balıkesir) — Sayın Baş

kan, önerge üzerinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Önerge sahibi olarak buyurun Sa

yın Îslimyeli. 
FENNİ ÎSLİMYELİ (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; 6 arkadaşımla birlikte, biraz 
evvel tümü üzerinde müzakere açılan Kanun Tasarı
sının (Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi la
zım geldiğine işaret ettik. Dış Ticaretin Düzenlenme
si Hakkındaki Kanun Tasarısı burada yapılan görüş
melerden de anlaşılacağı veçhile, dış ticaret işlemleri 
üzerinde vergi ve benzeri yükümlülükler dışında ek 
malî yükümlülükler de tahmil edilebilmesini ve aynı. 
zamanda bunların bütçe içinde veya dışında kullanıl
masına amir bulunmaktadır. 

77 sayılı Planın Bütünlüğünün Korunması Hak
kındaki Kanunun 5 nci bendinin 3 üncü fıkrasını 
şimdi ıttılalarınıza sunmak istiyorum. «Millet Mec
lisi ve Cumhuriyet Senatosundaki plan komisyonla
rı bu bendin 1 inci fıkrasında zikredilen Kanun ta
sarı ve tekliflerinden başka kamu harcama veya ge
lirlerinde artış veya azalışı gerektiren kanun tasarı ve 
tekliflerini de görüşür.»' 

Şu halde, bu Tasarının 77 sayılı Kanun gereğince 
Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi kanunî 
bir icaptır. Bu icap dikkate alınmadan burada yapı-
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lacak müzakereler, maalesef kanunun hatalı ve usul 
bakımından neticesi burada tayin ve tespit edileme
yecek birtakım sonuçlar vermesine müncer olabilir. 

Sayın Ferit Melen'in de salâhiyetle işaret ettikle
ri gibi, 3 üncü maddenin de Anayasa bakımından 
üzerinde durulması gereken tarafları vardır. 

Bu bakımdan lütfediniz, himmet buyurunuz, ha
talı ve hukuken usulle uygun olmayan bir tasarının 
kanunlaşması yerine, bu tasarının bir defa da kanun 
gereğince plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi
ne imkân veriniz. 

Saygılarımı sunarım, teşekkür ederim. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Îslimyeli. 
Efendim, önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 
Amaç ve kapsam 
MADDE 1. — Dış ticaretin ülke ekonomisinin 

yararına düzenlenmesini sağlamak amacıyla ithalat, 
ihracat ve diğer dış ticaret işlemleri üzerine vergi ve 
benzeri yükümlülükler dışında ek malî yükümlülükler 
konulması ve kaldırıîması, bu yükümlülüklere ilişkin 
esasların tespit edilmesi ve oluşan fonların kullanıl
ması bu Kanun hükümlerine göre yürütülür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı? 

FERİT MELEN (Van) — Söz istiyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Melen. 
Sayın Melen, süreniz 5 dakikadır efendim. 
FERİT MELEN l(Van) — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlar; biraz önce tasarının tümü üzerinde yap
tığım konuşmada, çok önemli bir noktaya temas et
tim ve Hükümetten zapta geçmek üzere bir açıkla
ma rica ettim; ama Hükümet ses çıkarmadı. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI 1. KAYA ERDEM (İzmir) — Söz vermediler. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
FERİT MELEN — (Devamla) — Şunu bilhas

sa belirtmek istiyorum ve önemi şuradadır: Bu yetki
yi almadan Hükümet ilan ettiği dış ticaret rejimiyle, 
ithalat, ihracat rejimiyle bazı fonlar koymuştur ve 
bunları tahsil etmiştir ve bugün de tahsil etmekte
dir. Bunların bir kanunî mesnedi varsa bu kürsüden 
ilan etmek lazım hem Yüksek Meclise, hem kamu
oyuna. Ona göre haklı veya haksız, tartışmayla bir 
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neticeye varırız. Ama yoksa, o vakit bunların geri 
verilmesini önlemek için bazı tedbirlere ihtiyaç var. 
O tedbirlerin ne olacağını da lütfen ortaya koysun. 
Bu kadar önemli bir konuda Hükümetin Sükût et
mesi hakikaten Meclisi ciddiye almamak olur. 

Teşekkür ederim. (MDP sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 
Muhterem arkadaşlarım, bir noktayı arz edeyim. 
Sayın Bakan söz istemişlerdir, yalnız İçtüzük 

mesaj vermediği için söz veremedim, şimdi madde 
üzerinde kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Erdem. 
Efendim, süreniz 10 dakikadır. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI î. KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; önerge konusunda konuşan 
değerli milletvekillerimiz bazı hususlarda Hükümet
ten açıklama istemişlerdir, fakat İçtüzük hükümleri 
gereğince, söz istemiş olmamıza rağmen, bunun 
mümkün olmaması o esnada cevap vermemize mani 
teşkil etmiştir. Onun için, bu cevabı maddeler görü
şülürken açıklamayı doğru buldum ve buna da an
cak imkân bulduğumdan bu konularda açıklamalar
da bulunmak istiyorum. 

Önerge üzerinde konuşan milletvekili arkadaşla
rımız Plan ve Bütçe Komisyonuna bu tasarının ia
desini ileri sürerken, okudukları maddeye dikkat 
edersek aynen şudur: Bütçeyle alakalı harcamalar... 
Kendileri aynen bunu söyledi: «Vergiler Vergilerde 
indirim veya artırım yapılması hususlarında Plan 
ve 'Bütçe Komisyonuna gider.» 

Doğrudur, yalnız buradaki hüküm gayet açık. 
Buraya getirilen konu ne vergidir, ne harcamadır. 
Vergi olmadığı gayet açık, Anayasanın 73 üncü mad
desi vergiyi tarif etmiş: «Vergi nedir» diye hüküm 
koymuş ve şunlar. Şunlar vergidir demiş, «Malî yü
kümlülükler» diye de bağlamış. Şimdi getirdiğimiz 
•tasarı, Anayasanın V67 nci maddesi ile belirlenen 
malî yükümlülükler dışındaki ek imkânlardan kay
naklanmıştır. Yani bunu vergi içinde saymamış. Bu
nu vergiymiş gibi kabul edip «Efendim vergidir, bu
na istinaden de Plan ve Bütçe Komisyonuna gitme
lidir.» diye kabul etmek veya 'bu şekilde bir düşün
ceye iştirak etmek mümkün deği'ldir. 

Diğer yönü; Sayın Melen'in ortaya koyduğu hu
sus: Biliyorsunuz, Anayasa 198*2 Kasımında yürürlü
ğe girmiştir. 1983 yılında dış ticaret ve ihracat re
jimleri uygulanmıştır. Bu uygulamalarda az da olsa 
fon tatbikatı vardır. Bu, Anayasanın yürürlüğe girdi

ği tarihten evvel de vardı; dış ticarette uygulandı, 1983 
yılında da uygulandı. Evet, bunu Anayasa çerçeve
sinde nizama koyan bir kanunun çıkması lazımdı. 

İşte biz Hükümet olarak, hükümete geldiğimi
zin, güvenoyu aldığımızın 20 nci gününde bu tasa
rıyı hazırladık; zorunluluğuna, ihtiyacına binaen 
sevk ettik. Yalnız, bundan evvelki fon uygulaması ve 
tatbikatı hukukidir. 1567 sayılı Türk Parasının kıy
metini Koruma Kanunu ve Ticaret Bakanlığı Kuru
luş Kanununun verdiği imkânlara istinaden uygula
ması, Türkiye'de uzun zamandan beri yapılmıştır. 

Hukukî yönden, bundan sonra bir tartışma açı
lıp açılmaması konusunda geç kalınmış değildir. Bu 
Hükümet, bunu zamanında sevk etmiştir. Daha ev
velki uygulama; tekrarlıyorum; 1567 sayılı Kanun ve 
Ticaret Bakanlığı Kuruluş Kanununun verdiği yet
kilere istinadendir. 

Ama, bunun bir hukukî ihtilaf yaratıp yaratma
yacağı konusundaki kanaatimiz, yaratmayacağı şek
lindedir. Çünkü çok eski bir tatbikatı vardır. 

«Ek malî mükellefiyetler uygulamada nedir?» di
ye Sayın Melen, Hükümetten sordular ve bunun 
zapta geçirilmesini istediler Gayet tabiî, dış ticarette 
fon uygulamaları vardır, miktar tahditleri vardır. 
Buna benzer, bazı ülkelerin mükellefiyetlere karşılık 
olarak bize koyduğu birtakım yasaklar vardır. Ama 
bunun bugünden tadat edilemeyeceğine sayın millet
vekillerimiz de iştirak etmişlerdir. 

Gelecekte bunlara daha başka ilavelerin, daha 
başka mükellefiyetlerin, malî ve idarî yükümlülük
lerin de getirilebileceği tabiîdir. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın IBakan. 
Sayın Islimyeli; buyurun efendim. 
Süreniz 5 dakikadır efendim. 
FENNİ İSLİM YELİ (Balıkesir) — Sayın »Baş

kan, değerli üyeler; Sayın Bıakan, Umumî Heyetçe 
reddedilmiş bir önerge üzerinde söz almasaydı, ben 
de tekrar huzurunuzda bulunmak lüzumunu hisset
meyecektim. 

Yalniz hemen ifade edeyim ki, benim kanun an
layışım ve tefsirim Sayın Bakandan bir noktada fark
lı bulunmaktadır. 77 sayılı Kanunu huzurunuzda 
okumuştum, tekrar ediyorum!: 

«Millet Meclisi Plan Komisyonu, kamu harcama 
ve gelirlerinde artış veya azalışı gerektiren kanun ta
sarı ve tekliflerinin» diyerek devam ediyor. 

Bu, mahiyeti itibariyle bir kamu geliridir. Plan 
Komisyonunun göreceği işler, yalnız vergilerden iba-
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ret değildir, ama bunun yanında, kamu gelirleriyle 
ilgili kanun tasarı ve tekliflerini de Plan ve Bütçe 
Komisyonu görmek, tetkik etmek ve incelemek mec
buriyetindedir; bu, kanun hükmüdür. 

Şimdi tasarının 1 inci ve 3 üncü maddesindeki ifa
deleri tekrar okuyorum: 

3 üncü maddede, «(Bütçeye irat kaydedilmesi» 
denmiş, 

Bir kamu geliri olmayan bir kaynağın bütçeye irat 
k'aydetiilmesi nasıl mümkün olacaktır? Bunu Sayın 
Kaya Erdem'den sormak isterdim; ama tekrar ifade 
ediyorum, Sayın Erdem reddedilmiş olan bir önerge 
üzerinde konuşmasaydı söz almak ihtiyacı doğmazdı. 

Yalnız maksadımı tekrar ifade etmek mecburiye
tindeyim ki, ben burada kanun tasarısının şu veya 
bu sebeple biraz daha tehir edilmesine müncer ola
cak bir hareketin içinde değil; buradan çıkacak ka
nunun usule, nizama ve bizatihi Türk hukuk düze
nine uygun olmasını temenni ettiğim içindirki böyle 
bir (teklifte bulunmuş idim. Takdir tekrar ifade edi
yorum, Sayın Genel Kurulundur. 

Teşekkür ederim. (MDP sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın'İslimyeli. 
Madde üzerindeki müzakereler sona ermiştir. 
1 inci maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
Yetki 
MADDE 2. — Bakanlar Kurulu bu İKanun kap

samındaki konularda düzenlemeler yapmaya yetkili
dir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var nıı? 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (İzmir) — Var efendim. 
BAŞKAN — Sayın (Bakan, defaaten ifade ettim 

efendim, Hükümet adına konuşabilirsiniz; ama şah
sınız adına söz veremem, Tüzük buna mesag vermi
yor. 

MALİYE VE GÜMRÜK (BAKANI VURAL 
ARIKAN (İzmir) — Mani var mı? 

BAŞKAN — Var efendim, tatbikat var yıllardır 
süren. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN ((tamir) — Eğer İçtüzükte ibuna mani hal 
varsa açıklayınız efendim, öğrenelim., 

BAŞKAN — özel konuşalım efendim, vakit ge
çirmeyelim, çünkü arzu ettiğiniz kanunların çıkması 
gecikecek, 

MALİYE VE G/ÜİMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (tzmir) — Çok önemli toir mesele var, 
aydınlanalım. Bir milletvekili sıfatıyla söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, şimdiye kadar böyle bir 
tatbikatımız olmadı. Lütfediniz, Hükümetsiniz; pe
kâlâ Hükümet adına bir ara söz alıp maksadınızı ifa
de edebilirsiniz. Şimdiye kadar yapmış olduğumuz 
tatbikatı zorlamayalaım lütfen. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN i(zmir) — Geleneklere uyalım diyorsu
nuz.... 

BAŞKAN — Sağolun, teşekkür ederim. 
2 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum): Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Ek malî yükümlülükler 
MADDE 3. — İthalat, ihracat veya dış ticaret 

işlemleri üzerine konulan ek malî yükümlülüklerin 
nevi, miktarı, tahsili, takibi, iadesi, gerektiğinde büt
çeye irat kaydedilmesi, bir fonda toplanması ve fo
nun kullanım esasları Bakanlar Kurulu Kararında 
gösterilir. 

Ek malî yükümlülüklerin tahsilinde ı6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı? 

Sayın Melen, buyurun, 
FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlar; sık söz alıyorum, özür dilerim. Ama bize 
düşen görev, kanunların mümkün olduğu kadar ku
sursuz olarak bu Meclisten çıkmasıdır. Yani vazıı 
kanuna kimse haksız yere kusur atfetmemelidir. Bu 
gayret içerisindeyim, bundan dolayı rahatsız ediyo
rum. 

Değerli arkadaşlar, biraz önceki konuşmamda da 
belirttim; bu fonların kullanma meselesi; metne gö
re bu fonlar bütçeye irat kaydedilebilecektir. Bir 
fonda toplanacaktır, bu fon Bakanlar Kurulunca tes
pit edilen surette harcanabilecektir. 

Yani Bakanlar Kuruluna bir açık bono verilmek
tedir. Eğer yanlış ise, Hükümetin burada amacını 
izah etmesi ve zapta geçirmesi doğru olur. Bu fon
lar, ancak dış ticaretin memleket ekonomisi yararına 
düzenlenmesi amacı için kullanılabilir, onun dışında 
bütçe açıkları için kullanılamaz, eğer o şekilde kulla
nılırsa, kanaatime göre yanlıştır. Hele Bakanlar Ku-
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rulu bunu istediği yere harcayamaz. Bazı bakanlık
ların arabası eksiktir, mefruşatı yoktur vesaire gibi, 
özel ödenek gibi kullanamaz. Hatta sosyal maksat
larla da kullanamaz. Yanlış anlıyorsam lütfen Hü
kümet tashih etsin, benim anlayışım budur. Bu hu
susta bir metin getirmeseler bile, amaçları nedir, 
bunun zapta geçirilmesinde yarar görüyorum. 

Sayın arkadaşlarım, bir noktaya daha işaret et
meye mecburum : Bu Devletin bütün bakanlıklar
da hukuk müşavirleri var. Bırakın Danıştaydan vesai-
reden geçirilmesini, hukuk müşavirlerinden geçiril
miş olsa, sanıyorum ki bu tasarılar bu kadar hatalı 
gelmez. 

Bir hukuk devletiyiz, hukuku ve hukukçuları bir 
tarafa itmek, hukuk devletine yaraşır bir hareket 
değildir. Hukuk devletinde hukuka saygı duyulur, hu
kuku bir tarafa itip bir devleti logaritma cetvelleri ile 
idare etmek hiç mümkün değildir. 

Saygılarımla. (HP ve MDP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 
Müsaadenizle bir noktayı arz edeyim. 
Arkadaşlar, şimdi madde 73 'te gayet sarih olarak 

müzakerelerin nasıl yönetileceği ve milletvekillerinin 
nasıl söz alacağı yazılı. 2 milletvekili şahsı adına söz 
alıyor. Hükümet, komisyon her zaman söz alabili
yor. Gruplar söz alabiliyor. Şimdi şu tatbikatı baş
ka türlü yapıp ta Sayın Bakanlara şahısları adına söz 
verirsek; 2 bakan oradan ismini yazdırıp «Şahsım 
adına» dediği zaman, hiçbir milletvekili burada ko
nuşamaz. Bu, yapılır, yapılmaz; tenezzül edilir edil
mez meselesi değil. Titiz davrandığımız takdirde ön
leriz. Davranılmadığı takdirde herhangi bir maksatla 
müzakerelerde milletvekillerine söz verme imkânına 
sahip olamayız. Onun için Sayın Arıkan ben, zatı 
âlinize ve Hükümet üyelerine şahısları adına söz ve
remiyorum. 

Buyurunuz efendim. 
MALIYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL ARI-

KAN (İzmir) — Değerli Başkan, değerli milletvekil
leri; konuda 3 tane hukukî problem çıktı. Birinci 
problem; Sayın Hiç ve Sayın Tutum'un belirttiği gibi, 
piyasada, ek malî yükler getirilirken, aşağı ve yuka
rı hudutların belirtilmemiş olması; eğer yanlış anla
madıysam... 

Anayasanın sistematiği gayet açık. Anayasanın 73 
üncü maddesi, vergi, resim, harç ve benzeri malî 
yükümlülükler kanun kuvvetinde kararnameyle çı
karılamaz, ancak yukarı ve aşağı hadler içinde kal-
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mak şartıyla oranlar hakkında Bakanlar Kuruluna 
yetki verilebilir; muafiyetler hakkında yetki verilebi
lir, der. 

Şimdi 167 nci maddeye geliyorsunuz, 167 nci mad
de şöyle bir ayrım yapıyor : «Vergi ve benzeri yü
kümlülükler dışında ek malî yükümlülükler koyma
ya ve bunları kaldırmaya kanunla Bakanlar Kurulu
na yetki verilebilir.» Eğer Anayasa koyucu bunu ver
gi ve benzeri bir yük olarak kabul etseydi, o zaman 
73 üncü maddedeki kayıtlamayı da getirirdi. Binaen
aleyh, bu iddia, benim anlayışıma göre mümkün de
ğildir. Alt sınır ve üst sınır koyulmadan bu yetki ve
rilebilir. 

Anayasa koyucu bu yetkiyi niye vermiş olabilir? 
Tabiî hayatın icabı olarak bu yetkiyi vermiş olabi
lir. Ben öyle yorumlamak istiyorum; Anayasayı ken
di sistematiği içerisinde, işler kılabilmek için. Bu bi
rinci konu. 

Geliyorum ikinci konuya : Sayın Melen, «Bu yet
ki tasarısı Hükümetin çıkardığı kararlarla beraber 
gelmeliydi. Çünkü, bugün yürürlüğe girecek. Halbu
ki, Hükümet daha önce çıkarmış olduğu kararlarla 
birtakım fonlar edindi. Bunun hukukî dayanağı ne, 
mesnedi ne?» diye sual tevcih buyurdular. Yalnız o 
arada gayet açıik olarak bir şeyi de ifade ettiler, 
dediler ki : Eski uygulama neye dayanıyordu? 1567 
sayılı Kanuna dayanıyordu. 1567 sayılı Kanun ha
len yürürlükte mi? Yürürlükte. O halde bu yetki 
kanunu çıkıncaya kadar, 1567 sayılı Kanuna dayalı 
olarak yapılan fon uygulanması yasak niteliktedir. 

Bir an için Sayın Melen'in görüşüne katılalım. 
Bakınız o zaman şu hukukî sonuç çıkacak : O hu
kukî sonuçta, denecek ki, Anayasaya aykırı olan ka
nunların tümü yürürlükten kalkmıştır... Halbuki bir 
kanun Anayasaya aykırı olsa dahi, onun yürürlük
ten kaldırılabilmesi için belirli bir prosedürün ger
çekleşmesi lazımdır. Hem de geriye dönük olarak yü
rürlükten kalkmıyor, ileriye dönük olarak yürürlük
ten kalkıyor. Binaenaleyh, Hükümetimizin 1567 sayılı 
Kanuna uygun olarak almış olduğu fonlar, sanıyo
rum ki, Sayın Melen tarafından da meşru olarak ka
bul edilecektir. 

Geliyorum 3 üncü noktaya : Sayın Melen biraz 
önce konuşulan madde dolayısıyla dediler ki; «Siz bu
nu bütçeye irat kaydedeceksiniz ve dilediğiniz yerde 
kullanacaksınız. Halbuki 167 nci maddeye göre, dış 
ticaretin ülke ekonomisinin yararına düzenlenmesi 
amacıyla kullanılması gerekir.» 
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Ben buradan Sayın Melen'e bir sual sormak is 
tiyorum : Tahsisi varidat ilkesi benimsenmiş midir ki, 
Anayasanın 167 nci maddesi bu amaçla sevkedilmiş 
olsun?.. Tahsisi varidat ilkesini benimsemediğimize 
göre bütçecilik kuralında, Anayasanın 167 nci mad
desini de bu türlü yorumlamak mümkün değildir. 
Bunu, işlerliği şeklinde yorumlamak lazımdır; yani 
ek fonları, malî yükleri getirirken, amacı, ülke ya
rarına dış ticaretin düzenlenmesi... Amaç bu. Yok
sa toplanan paranın mutlaka oraya tahsisi ciheti de
ğil. Nitekim matrah, dikkat buyurursanız bu mad
dede «Dış ticaret işlemleri» diye sevkedilir. Ek malî 
külfete tabi tutulan tamamen işlemderdir. Bu itibarla 
bu noktada da Anayasaya aykırılık yoktur. 

Yine bir sual tevcih edildi. Dediler ki, «Ver
gi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler der 
Anayasanın 73 üncü maddesi. Bu 167 nci maddede
ki ek malî yükümlülükler nedir?» 

Benzeri malî yükümlülükler, biliyorsunuz litera
türde tartışılıyor ve benzeri malî yükümlülük olarak 
belirtilen sosyal sigorta primleri, kesenekler; yani 
Emekli Sandığının yaptığı kesenek, Sosyal Sigorta 
Kurumlarının yaptığı kesenek. Başka da bunun bir 
örneği bulunamamış. Ek malî yükler nedir? Şimdiye 
kadar Türkiye'de gördüğümüz fonlar, belki başka 
uygulamalar da çıkabilir, onu zaman gösterir. 

Ben bu maksatla söz aldım; yani hukukî tartış
mayı bir başka tarafa çekmek için. Bu benim halisa
ne kanaatimdir, buna da inanınız. 

Hepinize saygılar, sevgiler. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Aynı zamanda tabiî bu Hükümetin de inancı. 

Efendim madde üzerinde müzakere sona ermiştir. 

3 üncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bakanlar Kurulu kararıyla tahsil 

edilen ek malî yükümlülükleri yerine getirmeden itha
lat, ihracat veya diğer dış ticaret işlemlerini gerçek
leştirenler, noksan ek malî yükümlülüğün iki katı 
para cezasına çarptırılırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı? Ydk. 

'Bir önerge vardır, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda görüşülmekte olan 8 sayılı Kanunun 
4 üncü maddesinin başlığı bulunmadığından, diğer 
maddelerde olduğu giıbi bu maddenin başlığı olarak 

«Müeyyide» tabirinin konulması hususunu Genel 
Kurulun tasviplerine arz ederiz,. 
Recep Ercüment Konükman Hayrettin Elmas 

İstanbul İstanbul 
Saffet Sakarya İsmail Dayı 

Çankırı Balıkesir 
Süleyman Yağcıoğlu 

Samsun 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ KÂZIM YÜCE
LEN (İçel) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI 1. KAYA ERDEM l(tzmir) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye 

katılıyorlar. 
MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Sayın Başka

nım, müsaade ederseniz usul hakkında bir şey söy
lemek istiyorum. 

BAŞKAN — Ne usulü efendim? 
MAHMUT AKKILIÇ ı(Izmir) — Maddeyi oku

duğum zaman, maddede «yükümlülük» kelimesi geç
mektedir. «Müeyyide» kelimesini zannediyorum içi
mizde bazı arkadaşlar ve bundan sonra gelecekler 
de anlamayabilir; Maddede «yükümlülük» kelimesi 
bulunduğuna göre, eğer Sayın Konükman da katı
lırlarsa, başlığ'. «yükümlülükler» olarak koyalım. 

BAŞKAN — Efendim, verilen önerge Hükümet 
ve Komisyon tarafından olduğu gibi kabul edilmiş
tir. Maalesef efendim, ben katılıyorum; bir taraf
tan «yasa» diyoruz, bir taraftan «kanun» diyoruz; 
ama bu şekilde geldiğine göre önergeyi oylamaya 
mecburuz. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi bu değişiklikle birlikte oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. , 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük 
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe igirer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 

mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler,..;, 

Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 



T. B. M. M. B : 30 3 . 3 . 1984 O : 1 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 6. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 

Ydk. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. (ANAİP sıralarından 
alkışlar) 

Efendim, tasarının tümünü oylamadan Sayın 
Ömer Kuşhan niçin aleyhinde, oy kullanacağını ifa
de için söz istiyor. 

Buyurun Sayın Kuşhan. 
Efendim, Hükümete ayak uyduralım.., (HP sıra

larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Tür

kiye Büyük Millet Meclisinin çok değerli üyeleri; siz
lere hitap etmek üzere ilk defa çıktığım bu mukad
des kürsüde, evvela izin verirseniz, Sayın Başkanın 
yaptığı ço!k güzel 'bir espriye bir cümleyle cevap ver
meye çalışayım; beni bağışlayınız. 

Muhalefetin görevi elbetteki iktidara sürat ka
zandırmaktır; ama eğer hareketler yanlış gidiyor şek
linde bir zehap uyanıyorsa, o zaman muhalefet ya
vaş hareket etmek mecburiyetindedir. O bakımdan 
yavaş geldim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Teşekkür ede

rim. 
Değerli milletvekilleri, ben aslında kanunun baş

langıcında bir tartışmaya girmek ve dolayısıyla mad
deler üzerinde de konuşmak istiyordum. Ancak, çok 
değerli Büyük Millet Meclisine yeni intisap etmiş bir 
üye, bir mensubunuz olarak, mümkündür !ki, benim 
anlattığım ölçüde saygı hudutlarının dışına çıkarım 
endişesiyle ıbugüne kadar birçok defa dilimi ısırarak 
kürsüye çıkma cesaretini gösteremedim. Aslında kür
sünün yabancısı oluşum veya sizlere alışık olmayı
şımdan değildi; Sayın Büyük Millet Meclisine, sayın 
üyelere çok ıbüyük ölçüde saygı duymamdandı bu. 
Bunun bu şekilde değerlendirilmesini özellikle istir
ham ediyorum. 

Saytn milletvekilleri, ben kırmızı oy kullanaca
ğım. Kırmızı oy kullanacağım; çünkü gidişatı iyi 
görmüyorum. Bu kanun üzerinde kullanacağım kır
mızı oy, bir noktada Hükümetin bugüne kadar ver
miş olduğu görüntü beni endişe ettirdiği içindir ve 
dolayısıyla bu endişemi ıben, burada kırmızı oy kul
lanacağımı ifade etmekle izhar etmek işitiyorum. 

Elbetteki iktidar olmuş, elbetteki hükümet eden 
kimse, o görevi üzerine aldıktan sonra gerektiği şe
kilde hareket edecek ve dolayısıyla süratle söz ver
diği şeyleri mutlaka yerine getirmek isteyecektir. Ben 
'buna çok saygı duyuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, bir noktayı hatırlat
mak isterim. Siz kürsüye oyunuzun rengini ıbeJli et
mek için çıktınız; Hükümet Programının tenkidini 
yapmıyorsunuz, lütfen... 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) - Hükümet Prog
ramının tenkidini yapmadım Sayın Başkanım. Bu
güne kadar gördüğüm görüntüyü arz etmeye çalış
tım. 

Değerli milletvekilleri, teşriî görevimin ilk (konuş
masında, sizi temin ederim, çok çok yapıcı olmak, 
çok çok yapıcı eleştirilerde bulunmak ve memleke
time, milletime hizmet etmekten başka ideali olma
dığına inandığım sayın iktidarın hareketlerini, ça
lışmalarını destekler mahiyetinde kelâm etmek ister
dim. Samimiyetime inanınız, tek istediğim buydu 
benim; ama şu anda bunu söyleyemiyorum. Bunu söy-
leyemîyorsam, bunun kabahati, cezası, suçu bana 
ait değildir. Sayın iktidar grubu ve Sayın Hükümet, 
öyle zannediyorum ki, ben ve bundan sonra devam 
edeceik olan benim gibi serzenen arkadaşların, be
nim gibi serzenen milletvekillerinin sözlerine, sesle
rine kulak asacaklardır ve buradaki hareketlerimizi, 
kanunlara vermemiz gereken önemi, burada olması 
gereken ciddî davranışı mutlaka göstereceklerdir. 
Bunu sağlamak mecburiyetindeyiz sayın milletvekil
leri. 

Tarih tekerrür ünden ibarettir. Hafızayı beşer nis-
yan ile maluldür; ama kati malul değildir, olmaması 
iktiza eder. Çok yakın bir geçmişe gözlerimizi dön-

Ancak, diğer taraftan çok endişe ediyorum. Çok 
üzülerek ifade etmek mecburiyetindeyim sayın mil
letvekilleri, yerim çok ters. Öyle bir yerde oturuyo
rum ki, Sayın Barbakan Yardımcısı ve Sayın Baş
bakanı, beni bağışlasınlar, hep gözümle görür bir 
haldeyim. Biraz daha kenarda olsam da keşke görme
sem. 

'Büyük Millet Meclisinde bir konu görüşülürken, 
Büyük Millet Meclisinin üyeleri bir konuyu tartışır
larken, elbetteki, Hükümetin başı, Hükümet men
supları ve milletvekilleri, söylenen söz ne olursa ol
sun, 40 bin kişinin adına, bir millet adına söylendi
ği için, ona saygı göstermek ve dolayısıyla onun 
karşısında tebessümle deil, en azından ciddî şekilde 
onu dinlemek gerekir. Beni affetsinler... 
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dürüp şöyle arkaya Ibaktığımızda, bana hak verecek
siniz sayın milletvekilleri. Çünkü, burası milletin kür
süsüdür; bu Meclis millet adına teşriî görevini ya
pan sizlerin, bizlerin çalıştığı bir salondur, bir mer
ciidir ve burada olması gereken ciddiyette bulunmak 
iktiza eder. (ANAP sıralarından «Kürsüye vurma» 
sesleri) 

Çok affedersiniz... 
BAŞKAN — Sayın Kuşhan, oyunuzu ciddiyete, 

gayri ciddiyete vermiyorsunuz, kanun tasarısına ve
riyorsunuz, Lütfen bağlayınız. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Özür dilerim. 
(ANAP sıralarından «Ders vermeye kalkma» sesleri) 

Kimseye ders vermek niyetinde değilim. Bir mil
letvekili olduğumun, neleri söylemeye muktedir ol
duğumun idraki içerisinde, sizin de sabrınıza sığına
rak konuşuyorum.. Lütfediniz, olgunluk elbetteki si
zin şiarınızdır. iktidarın da şiarıdır, lütfediniz dinle
mek lütfunda. nezaketinde bulununuz. 

Oyumu kırmızı kullanacağım, menfi kullanaca
ğım. Çünkü, bu gidişatı iyi görmüyorum sayın mil
letvekilleri ve özellikle diyorum; sayın iktidar par
tisi güçlüsünüz, parmak sayınız yetiyor. 

İSMAİL SARUHAN ( Ankara) — Millet güçlü... 
BAŞKAN — Lütfen efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Millet adına 

konuşuyorum sayın milletvekili. 
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Kendi adına 

konuşuyorsun. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeye

lim. Sayın Hatip, siz de bağlayınız lütfen. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Mutlaka ve 

mutlaka bir orta yolu bulmak mecburiyetindeyiz.. 
Parmak sayısının 'birçok noktalarda yetmeyeceği çok 
iyi hatırlanır. 

BAŞKAN — Sayın hatip, sözünüzü keseceğim. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Özür dilerim 

Sayın Başkan. 
Oyumu menfi kullanacağım. Çünkü, getirilmek

te olan kanun, bundan evvel getirdiğiniz kanunlar
dan bazılarında olduğu gibi beni endişeye sevk et
mektedir. Bunun da arkasında gizli maksatların yat
makta olduğu endişesini taşıyorum. Affetsinler beni, 
buna da kırılacaklar; ama ifade etmek mecburiyetin
deyim. Onun için de sayın milletvekilleri, temenni 
ediyorum ki, bundan sonra sizlere, fciraz önce arz 
ettiğim gibi, yapıcı bir muhalefet üyesi olarak kür
süye çıkar ve bu mukaddes kürsüden o şekilde hitap 
etme imkânını, fırsatını bulur ve mutlu olurum. 

Hepinizi saygı ile selamlıyoninis (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
Muhterem arkadaşlar, yeni bir devrenin başın

dayız; usullerimize, ananelerimize, geleneklerimize 
ne kadar sadık kalırsak o kadar rahat çalışabili
riz. 

Oyunun rengini belli etmek için çıkan arkadaş
larımız, sadece o kanun teklif veya tasarısı üzerin
de, niçin oyunu şu veya bu renkte, şu veya bu isti
kamette kullanacağını söyleyip inecektir. Bu kadar
dır bu... (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bunun dışında usulü çiğnemiş oluruz. Hem saygı
lıyız, hem usul çiğneyelim!... Olmaz arkadaşlarım. 

Şimdi kanun tasarısının tümü üzerindeki oylama
ya geçeceğiz. Oylama açık oyla yapılacaktır. 

Oylama işleminin, kupaların dolaştırılarak açıik 
oylama şeklinde yapılmasını oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Oy pusulası olmayan sayın üyeler varsa, beyaz 
kâğıt üzerine adını, soyadını, seçim bölgesini ve han
gi istikamette oy kullanacaksa; kabul, ret veya çe
kimser diye yazar, imza eder ve o şekilde kullanır. 

1, — Mevzuatın Sadeleştirilmesi, Kırtasiyeciliğin 
Azaltılması, İdarî Usul ve İşlemlerin Yeniden Düzen* 
lenmesi ile İlgili Yetki Kanunu Tasarısı ve Anayasa 
Komisyonu Raporu. (1/447) (S. Sayısı : 9) Devam) 
(1) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri; biraz önce 
almış olduğunuz karar muvacehesinde, Mevzuatın 
Sadeleştirilmesi, Kırtasiyeciliğin Azaltılması, İdarî 
Usul ve İşlemlerin Yeniden Düzenlenmesi ile İlgili 
Yetki Kanunu Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Ra
porunu müzakereye başlıyoruz. 

Anayasa Komisyonu Raporunun okunup okunma
masını oylarınıza arz edeceğim: Okunmasını kabul 
edenler... Okunmamasını kabul edenler... Okunma
ması kabul ^edilmiştir. 

Hükümet ve Komisyon yerlerinde." 
Söz alanları okuyorum: 
Grupları adına: Milliyetçi Demokrasi Partisi Gru

bu adına Rıfat Bayazıt. 
Şahısları adına Sadi Abbasoğlu, Mustafa Çorap-

çıoğlu, Yusuf Kazancıoğlu. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Halkçı Partt 

Grubu adına ben konuşacağım. 
BAŞKAN — Tamam efendim, yazdırıyorum. 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 

Rifat Bayazıt; buyurunuz efendim. 

(1) 9 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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Süreniz 20 dakika efendim. 
MDP GRUBU ADINA RIFAT BAYAZIT 

(Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, Sayın Başbakan, -
Bakanlar Kurulunun kıymetli üyeleri, çok muhterem 
arkadaşlarım; kanun hükmünde kararnamelerin çı
karılması ve yetki kanunu, 1971'de 1961 Anayasa
sındaki değişiklik münasebetiyle 64 üncü maddeye 
getirilen yeni bir sistemdir. 

Bu, o günün meclislerinde çalışma imkânı olma
dığı, Meclisin aritmetiğinin kanun çıkarmaya (kâfi 
gelmediği, Meclislerin toplanamadığı bir dönemde ge
tirilmiş bir müessese olun, ilk defa bir - iki yetki ka
nunu çıkarılmış, buna istinaden de kanun hükmün
de kararnameler çıkarılmış ve neşredilmiştir. 

Bugün Meclisimiz, Anavatan Partisi (İktidar par
tisi) 211 üye ile Meclise gelmiş, diğer muhalefet par
tileri daha az orandadır; her kanunu çıkartma yet
kisini haizdir. 

Bazı ihtiyaçlardan, acele hallerden doğan bu mü
esseseyi normal hale getirip kanunların çıkarılması, 
Meclisin hiçe sayılması gibi bir intiba uyandırıyor, 
Meclisin itibarını dışta ve içte zayıflatıyor. Ben bu 
konuyu vurgulamak istedim. Takdiri yine Sayın Hü
kümet Başkanına ve kıymetli milletvekillerine bıra
kıyorum. 

İMüzakeresini yapacağımız, Mevzuatın Sadeleşti
rilmesi, Kırtasiyeciliğin Azaltılması, İdarî Usul ve 
İşlemlerin Yeniden Düzenlenmesi ile İlgili Yetki Ka
nunu Tasarısının gerekçesinde; mevzuatın sadeleşti
rilmesi, kırtasiyeciliğin azaltılması, idarî usul ve iş
lemlerin yeniden düzenlenmesi (Bilhassa burayı vur
gulamak istiyorum, mevzuatı tamamen değiştirmek), 
ayrıca fertlerin Devletle olan münasebetlerinde, do
ğum, evlenme, ölüm, trafik ehliyeti, pasaport, pla
ka, tapu, imar ve en önemlilerinden biri olan vergi 
kanunlarında müşküllerin azaltılması, asıl üzerinde 
durmak istediğim konulardan biri de, hukuk ve yar
gı sistemimizin büyük ölçüde sadeleştirilmesi suretiy
le fertlere daha süratli hizmet götürülmesi, ceza ve 
hukuk sistemimizde büyük ölçüde yeni çalışmaların 
(başlatılması bildirilmiş.;, Anayasa Komisyonu, «Yet
ki Kanunu» başlığını kısmen düzeltmiş ise de Hü
kümetin getirdiği tasarının esaslı maddelerinde bir 
değişiklik yapmamış, yalnız 3 senelik süreyi 18 aya 
indirmiştir. 

Kıymetli milletvekilleri, esasen kamu hizmetleri
nin süratli düzenlenmesi, etkin, verimli, ekonomik 
bir şekilde yürütülmesi için idarî usulleri geliştir
mek üzere kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarıya 

veyahut kurum ve kuruluşların da birbirleriyle olan 
ilişkilerini kolaylaştırmak maksadıyla bu konuda dü
zenlenecek'idarî usul ve işlemlerin yeniden düzenlen
mesi için ihtiyaca cevap vermeyen kanunların veya 
bazı hükümlerinin kaldırılması veya değiştirilmesini 
kapsayacak şekilde yetki kanunu çıkarılması halin
de biz de Hükümete yardımcı olabiliriz. Bizim de 
arzumuz parti olarak, grup olarak, vatandaşa ko
laylık gösterilmesi, kırtasiyeciliğin -bu. şekilde önlen
mesidir; yoksa temel kanunların, mevzuatın değişti
rilmesi değildir. 

Tasarının aynen kabulü halinde Anayasanın 91 
inci maddesine aykırı düşecek haller olacaktır. Ana
yasamızın 91 inci maddesi; Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde ka
rarname çıkarma yetkisi verebileceği; 

Ancak, sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı 
kalmak üzere Anayasanın ikinci kısmının «Temel 
Haklar ve ödevler» başlıklı birinci bölümündeki 12, 
13, 14, 15, ve 16 ncı maddelerine giren hususlar; 

«Kişi Hakları ve Ödevleri» başlıklı ikinci bölü
mündeki 17, 18, 19, 21 ve 22 nci maddelerine; 

Bu noktaları bundan sonra vurgulamak istiyo
rum, bilhassa «Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti» baş
lıklı 23 üncü maddede suç işlenmesini önlemek, sos
yal, ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve dü
zenli bir kentleşmeyi gerçekleştirmek, kamu malla
rını korumak amacıyla yerleşme hürriyetinin sınır
lanabileceği ve keza sayahat hürriyeti konusunda da 
suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle ve suç 
işlenmesini önlemek amacıyla da özel sınırlama ge
tirmiş, yurt dışına çıkma hürriyetinde özel sınırla
ma getirileceği öngörülmüş; vatandaşın sınır dışı 
edilemeyeceği, yurda girme hakkından yoksun bıra
kılmayacağı vurgulanmıştır. 

«Din ve vicdan hürriyeti» başlıklı 24 üncü mad
dede de, Anayasanın 14 üncü maddesine aykırı ol
mamak şartıyla ibadet, dinî âyin ve törenlerin ser
best olduğu, din ve ahlâk eğitim ve öğretiminin Dev
letin denetimi ve gözetimi altında yapılacağı, dinin 
ve dinî duyguların siyasî amaçlara alet edilmesinin 
yasaklandığı, din kültürü ve ahlak öğretiminin ilk ve 
ortaöğretim kurumlarında gerekli zorunlu dersler 
arasında yer alacağı öngörülmüş; 

«Mülkiyet hakkı» başlıklı 35 inci madde ise, Me
denî Kanuna giren (İşte mevzuatımıza giren) hem 
mülkiyet, hem de miras hakkı Anayasal bir mües
sese olarak teminat altına alınmıştır. 
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«Hak arama» başlıkı 36 ncı maddeye, herkesin 
yargı mercilerine davacı ve davalı olarak başvura
bilmesi hakkı hüküm altına alınmış ve yargı mer
cilerinin önünde iddia ve savunma hakkına sahip 
olduğu, mahkemelerin görev ve yetkileri içinde da
valara ibalkmaktan kaçınamayacağı vurgulanmıştır. 

«Kanunî hâkim güvencesi» başlıklı 37 nci mad
dede, hiç kimsenin kanunen tabi olduğu mahkeme
den başka bir merci önüne çıkarılamayacağı vurgu
lanmış; 

«Suç ve cezalara ilişkin esaslar» başlıklı 38 iqci 
maddede de, suç ve cezalara ilişkin çeşitli temel hü
kümlere yer verilmiştir. 

«İspat hakkı» başlıklı 39 uncu mad'de, ceza hu
kukuyla ilgilidir. 

«Temel hak ve hürriyetlerin Ikorunması» başlıklı 
40 inci madde, temel hak ve hürriyetleri ihlal olunan 
ıkişilerin yetkili mahkemeye başvurmasını, ihlalden 
doğan zararın Devletçe ödenmesini, Devletin göreviy
le rücu ihakkını tanımıştır. 

«Siyasî ihaklar ve ödevler» 'başlılklı dördüncü bö
lümünde yer alan «Türk Vatandaşlığı» başlıklı 66 ncı 
maddede, Türk Devletine vatandaşlık bağıyla bağlı 
olan herkesin Türk olduğu, bazı hallerde vatandaş
lığın kanunla düzenleneceği, icabında düzenlenebile
ceği öngörülmüştür. 

67, 68, 69 uncu maddeler seçme, seçilme ve siya
sî faaliyette bulunma hakkını, siyasî partilerle ilgili 
hükümleri ve siyasî partilerin uyacakları esasları kap
samaktadır., 

«Kamu hizmeti» başlıklı 70 inci madde, kamu 
hizmetlerine alınma ve memurların görevleriyle İl
gili düzenlemeyi getirmiştir. 

«Mal bildirimi» başlıklı 71 inci madde, kamu hiz
metine girenlerin mal bildirimini düzenlemiş; 

«Vatan hizmeti» başlıklı 72 nci madde, askerlik 
görevini; 

«Vergi ödevi» başlıklı 73 üncü madde, vergi öde
me yükümlülüğünü ve «Dilekçe hakkı» başlıklı 74 
üncü madde ise, bu hakkın kapsamını, kullanılma 
biçimini ve istisnalarının kanunla düzenleneceğini gös
termiştir. 

Bu saydığım maddelere göre kanunlarda bir hü
küm getirilmesi veya değişiklik yapılması, bu hü
kümlerden birinin çıkarılması yetki kanunuyla im
kânsız olduğu gibi, kanun hükmünde kararnameyle 
de çıkarılması mümkün değildir; tamamen Anayasa
ya aykırı düşen Ibir hükümdür. 

Gerekçede arz ve izah edilen hususlar, mevzuatın 
değiştirilmesi, ceza hukukuna, medenî hukuka, diğer 
usul hukuklarına ilişkin kısımların değiştirilmesi; bil
hassa imar konusuna dokunulmuştur; o da yine de
min okuduğum maddeyle ilgilidir, kentleşmeyle il
gilidir, bu konular kanun hükmündeki kararname
lerle olmaz, doğrudan doğruya özel kanunlarla de
ğiştirilebilir, normal kanunlarla huzurunuza getirile
bilir, 

Muhterem arkadaşlar, kıymetli Başkanım; biz 
bütün hizmetlerimizde iktidara ve Hükümete yapa
cağı işlerde müşkülat gösterecek değil, Anayasa doğrul
tusunda kanunlar geldiği takdirde, Anayasaya bir ay
kırılık olmadığı takdirde, demin de önerimizi arz et
tim, Grubumuz da bu görüştedir; bu doğrultuda gel
diği takdirde kanunlara evet diyeceğiz; fakat buna 
yaklaşılmadığı takdirde tasarının Hükümetçe geri 
alınması veya Komisyona iade edilmesi görüşünde
yiz. 

Takdir Yüksek Meclisin üyelerinindir. Hepinize 
saygılarımı sunarım. (MDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Rıfat Baya-
zıt. ' 

Halkçı Parti Meclis Grubu adına Sayın Cahit Tu
tum. 

Buyurunuz Sayın Tutum. Süreniz 20 dakikadır 
efendim. 

HP GRUBU ADINA CAHİT TUTUM (Balıke
sir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, huzuru
nuzdaki Hükümet tasarısına esastan karşıyız. Ancak 
Hükümetin, özellikle idarenin yeniden düzenlenmesi 
ve kırtasiyeciliğin önlenmesi hususundaki çabalarını 
ve niyetlerini büyük ölçüde paylaşıyoruz. 

Bir kez şunu belirtmek isterim: Kanun hükmünde 
kararname müessesesi, bütün milletvekillerinin; ik
tidarın olsun, muhalefetin olsun tüm milletvekilleri
nin son derece duyarlı olmaları gereken bir alandır. 
Eğer duyarsızlık gösterilirse, bu duyarsızlık devam 
ederse, klasik demokraside parlamenterizm sona erer. 
Hükümet kuşkusuz hepimizin hükümetidir; ama, hü
kümeti doğru yola iletmek muhalefet milletvek illeri 
kadar iktidar milletvekillerine de düşer. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Başbakan kamu ku
rum ve kuruluşlarının yeniden düzenlenmesine iliş
kin yetki isterken 4 anakonuda düzenleme yapmak 
istediğini belirtmiş idi. 

Bunların bir tanesi; kendi ifadeleriyle merkezî 
idare; ikincisi, taşra teşkilatı; üçüncüsü, KİT'ler; 
dördüncüsü; kırtasyecilik. 
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Bugüne Ikadar merkezî idare dediğimiz bakanlık
ların ve bağlı kuruluşların teşkilat açısından yeni
den düzenlenmesine ilişkin bir dizi kararname yayın
landı. Ancak, benim burada duyarlık gösterdiğim 
konu, yapılan düzenleme aslında tavanda; yani tepe
de yapılan ve daha çok siyasal niteliği ağır basan bir 
düzenlemedir; bakanlıkların birleştirilmesi... Teşkila
tın henüz alt kademelerine inilmiş değil. Çünkü çetin 
olan o. Kuşkusuz siyasî tercih yapmak da, Sayın 
Başbakanın bu kürsüden dile getirdiği gibi, kolay 
bir şey 'değildir. 50 yıllık ibir geleneği 'birdenbire de
ğiştirerek bazı (bakanlıkları; yerleşmiş birtakım alış
kanlıkları bir tarafa iterek tepede de düzenleme yap
mak kolay bir iş 'değildir. Ancak, teşkilat sadece ba
kanlıkların düzenlenmesinden ibaret değil. Teşkilatın 
alt kademelerine; yani bakanlıkların ve bağlı kuru
luşların iç bünyelerine inilmesi gerekmektedir. Bu 
yapılamamıştır. 

Dahası var: Yetki kanunu uzatıldığı halde, bir-
buçuk yıl geçtiği halde, Sayın Ulusu Hükümeti, (Ki, 
o Hükümetin değerli Başbakan Yardımcılığı görevi
ni yürütmüştür Sayın Başbakanımız) Başbakanlığı 
düzenleyememişlerdir, Başbakanlığa bağlı kuruluşları 
da düzenleyememişlerdir. Her şeyden evvel, asıl dü
zenlemeleri gereken Bakanlar Kurulunun yetki ve 
görevlerini düzenleyememişlerdir. 

1976, 1977 ve 1978'lerde 960 adet yasa hükmü
nün Bakanlar Kurulunun çalışmalarını büyük ölçüde 
zorlaştıran hükümler ihtiva ettiği tespit edilmiş ve bu 
yetkilerin hakanlıklara devredilmesi için ciddî araştır
malar ve yasa tasarıları hazırlanmış olmasına rağmen, 
bugüne kadar bu başarılamamıştır. Bence teşkilat 
açısından en önemli eksikliklerden fcir tanesi. Bakan
lar Kurulunun yetki ve görevleridir. Bu, yürekler 
acısı bir manzaradır. Binlerce karar, Bakanlar Kuru
lunun kararıyla tekemmül etmekte ve işin içinden çı
kılmaz bir hale gelmektedir. Bakanlık sayısının dü
şürülmesi bir şey ifade etmez. Sanıyorum ki, Başba
kanımızı bekleyen dev sorunlardan biri budur. 

Bakınız, teşkilat tamamlanmamıştır. Personelin, 
maazallah, denemişizdir kanun hükmünde kararna
melerle ne hale geldiğini. Mazallah diyorum; bunun 
vebalini asla hiçbir meclis üyesi tekabbül edemez. 
Şimdi sıra kırtasiyeciliğin önlenmesine gelmiştir. 

Çok değerli arkadaşlar, değerli Hükümetimiz za
man zaman, «Biz çok hızlı hareket ederek, kambiyo 
mevzuatını 600 sayfadan 30 sayfaya indirdik» diyor
lar. Mümkündür indirirsiniz; ama kırtasiyeciliği ön
lemenin yolu sadece mekanik olarak sayfalan azalt

mak değildir. Eğer o 'kırtasiyeciliği doğuran örgüt 
iklimini, teşkilat iklimini, idarî iklimi yaratmaz ve 
orayı düzeltmezseniz; yani idareyi iyileştirmezseniz, o 
30 sayfa bir bakarsınız iki, çok kısa zamanda 300 ve 
tekrar 600'e çıkmış ve çıkacaktır. Acaba bu konuda 
iddiaya girebilirler mi Sayın Başbakanım? 

Şu anda tebliğler ve sirkülerlerle piyasa tam (bir 
allak bullak vaziyette her şey askıda bırakılmış du
rumda, Sirkülerlerle, tebliğlerle iboşluklar doldurul
maya çalışılıyor. Bakalım kambiyo mevzuatı ne hale 
gelecek; göreceğiz? 

Saygıdeğer arkadaşlar; duyarlığımızı gösteren 
en önemli nokta bu konuda, kanun hükmünde ka
rarnamelerin Mecliste müzakeresidir. Sayın Anava
tan Partisinin çok değerli temsilcisi, acaba şu anda 
aramızda mı bilemiyorum; buraya çıktılar dediler 
ki : «Bu kanunun öncelikle, ivedilikle görüşülmesi 
Anayasa hükmüdür.» Fakat son derece ilginç bir eği
lim; inşallah bu istikrarlı bir eğilim değildir, hep 
madde hükümlerinin yarısını görme alışkanlığını ser
giliyorlar. Ben şimdi soruyorum o saygıdeğer Ana
vatan Partisinin temsilcisine : Aynı maddenin hemen 
ayını fıkrasında, «Kanun hükmünde kararnameler 
öncelikle ve ivedilikle görüşülür» der. Neden görüş
müyorsunuz? Neden komisyonlarda hâlâ sonuçlan
mamıştır da, şu kanun hükmünde kararname çıkar
ma yetkisini veren kanunu öne çıkardınız? Plan ve 
Bütçe Komisyonu önünde 49 adet kanun hükmünde 
kararname var. Neden ele almıyorsunuz yahut ne
den sonuçlandırmıyorsunuz? (HP ve MDP sıraların
dan alkışlar.) 

Saygıdeğer milletvekilleri, şimdi kırtasiyeciliğin 
önlenmesiyle ilgili bir yetki istenmektedir. Son dere
ce masum gözüküyor. Acele kaleme alındığı için fa
hiş, fevkalade valtoüm hataları da içeriyor. Bunları 
düzeltmek Meclisimizin görevi. Tabiî uyarı vazife
mizi yine yerine getireecğiz. Ancak çok önemli bir 
nokta üzerinde dikkatinizi çekmek işitiyorum. Şimdi 
«İdarî usuller» ile «Gereksiz formaliteler» ibareleri 
birbirine karıştırılmamalıdır. Şu andia Sayın Hükü
metimizin amacı, galiba, anladığım kadarına göre, 
gereksiz formaliteleri ayıklamak. Yoksa, idarî usul
leri ve işlemleri yeniden düzenlemek... Hayır. Zaten 
kanun hükmünde kararname ile bu olmaz, mümkün 
değil. Çünkü «tdarî usuMer» dediğimiz zaman; va
tandaşın kamu kurumlarıyla ilişkilerini, kamu kurum
larının birbirleriyle ilişkilerini düzenlemek anlamın
da bir idarî usulden söz etçiğiniz zaman karşınıza di
lekçe hakkı çıkar. Hakkın özüne ilişkin bir düzenle-
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me ise, zaten kanun hükmünde kararname ile müm
kün değildir. Kasıt o değildir, büyük bir ihtimalle; 
ama kanun tasarısı öyle getiriliyor. 

Sanıyorum ki, gereksiz formaliteleri ayıklamak, 
arıtmak... Bu mümkündür. Yalnız burada, sanıyo
rum ki, saygı değer Hükümetimize bir şey hatırlat
mak mecburiyetindeyim, O da şudur 

Bu konuda kanunla yetki isteyeceğinize, evvela şöy
le bir bakalım; gereksiz formalite ne demektir? Efen
dim, gereksiz formalitelerin, bizim mevcut araştırma
larımıza göre yahut bu konuda ihtisası olan kurum
ların yaptığı araşitirmalara göre, Türkiye'de genellik
le yüzde 50'den fazlası idarî kararla ihdas edinmiş
lerdir. 

Bilindiği gibi, usul paralelliği ilkesi vardır. Bir iş
lem hangi usulle ihdas edilirse, o usulle kaldırılır. 
Bakınız, bu gereksiz formaliteleri Hükümet acaba ka
nuna başvurmadan neden kaldırmamaktadır bugüne 
kadar? Birilerce formalite var, gereksiz ve yasal da
yanağı yok. 

Simdi birkaç tanesini okuyarak bilgi vermeye ça
lışayım sizlere, örneğin : İkametgâh ilmühaberleri 
ve doğruluk kâğıtları... Yasal dayanağı yok; kaldırın. 
Neden yötki istiyorsunuz? 

Sicil-i Nüfus Kanununda bir madde varmış... Yok. 
Bilimsel araştırmalarda böyle demiyor. Eğer var ise; 
yani bazı kanun hükümleri belli formaliteleri getir-
rniişse, kuşkusuz o bir yasa değişikliğini gerektirir; 
ama Türkiye'de vatandaşı büyük ölçüde sıkan, kısaca 
özel terimiyle ayakkabısı ayağı sıkan bir sürü for
maliteler idarî kararlarla, muciplerle oluşturulmuş ve
ya nasıl oluşiturulduğu belli değildir. Evvela onları 
ayıklayın; ne diye kanunla yetki istiyorsunuz? İdare
yi çalıştırın, kendi kendine arıtsın. Ondan sonra ba
şaramazsanız Yüce Meclise gelirsiniz ve «Biz çalış
tık, bir yıl süreyle şunları arıttrk, şu formaliteleri 
temizledik, şunlarda, şunlarda yasa değişikliği gerek
mektedir; hatta; izin verin sizden 'bu konuda bir yetki 
alalım» diyebilirsiniz. 

Cenaze nakil işlemleri!... Yasal dayanağı yok bu
rada getirilen hükümlerin büyük bir kısmının. 

Kayıp ilanları konusu, resmî yazıların kopya mik
tarlarının azaltılması konusu, şoför ehliyeti alma iş
lemlerinde tüzükte gösterilen bazı kısıtlayıcı veyahut 
emredici hükümler, hasta - hastane ilişkileri, resmî 
işlemlerde fotoğraf aranması, trafiğe kayıt ve tescil 
işleri, sınır işlemleri, sağlık raporları, resmî kâğıtların 

tasdiki sorunu ve daha bununla ilgili 18-20 konuda
ki bürokratik ağırlığı sağlayan kırtasî işlemleri pe
kâlâ arıtabilirsiniz; yetki istemeye gerek yok. 

Bakanlar Kurulu olarak, bakan olarak, bakanlık 
olarak evvela şu formalitelerin hangilerinin yasal da
yanağı var, bir ara bunu tespit edin. Evvela yasal da
yanağı olmayanları arıtın, bir netleşsin bakalım. 

Saygıdeğer milletvekilleri, öylesine bir kanun ge
tiriyoruz ki, kapsamındaki belirsizlik ürkütücü. Böy
le bir yetki verilemez. Sayın Başbakanım beni bağış
larlarsa, genellikle bu konuda yetki isterken Sayın 
Başbakanımız, daha önceki bir müzakerede kendi
lerine eleştiri yöneten temsilcileri tatmin bakımın
dan demektedir ki, kendi ifadeleriyle; «Efendim, biz 
kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi istiyo
ruz. Ancak bu Kanun hükmünde kararname çıktı
ğında derhal Meclisin tasvibine sunulacak; yani aksi 
zehaba da kapılmaya lüzum yok, bu kararlar Mec
lisin onayından geçecek. (Devam ediyor) Yapılmış 
olan noktayı düşünürseniz, biz bugün çıkaracağımız 
bir kararnameyi tatbikata koyabiliriz. Meclis tatbi
kata koyduğumuz bir kararnameyi kabul etmezse, ga
yet tabiî onlar tekrar eski haline getirilir hiç kuşku
suz». 

Yine bir başka soru üzerine, «Bizim yaptığımız 
kanun kuvvetinde kararnameler yine bu Meclisin önü
ne gelecektir; yapılır yapılmaz hem de.» Teminat ve
riyor. 

Değerli arkadaşlar, hâlâ önümüze gelmedi. Çün
kü, Saygıdeğer Başbakanımız, yine kendi ifadeleriy
le bakınız bu konuda şöyle diyorlar (Temel yakla
şımları bu, bence hatalı) : «Biz elimizdeki mevcut 
hazırlıklarımıza göre peyderpey kanun hükmünde 
kararnamelerle bu reformları yürürlüğe koymaya baş
larız. Uygulandıkça eğer bunların aksaklıkları görü
lürse düzeltiriz.» 

Değerli arkadaşlar, bu mümkün değil. Çünkü, ida
re istikrar isteyen son derece önemli bir alandır ve 
özel teminat, özel güvence ve istikrar isteyen bir ko
nudur. Eğer bu konuda bu şekilde kanun kuvvetin
de kararname getirilmesine mesnet olan gerekçeye 
ters düşecek bir alanı düzenlemeye kalkarsanız, sa
nıyorum ki, çok büyük bir hata işlemiş oluruz; Dev
let Memurları Kanununda yapıldığı gibi. 

Bakınız bizde kanun hükmünde kararname mü
essesesi 1971 Anayasa değişikliğiyle girmiştir. Girer
ken de; «Efendim, parlamenter rejimlerde kanun 
yapmanın belli usullere uyulmak zorunluluğu sebe
biyle bir zaman aldığı ve gecikmeler meydana getir
diği bir gerçektir. Değişen iktisadî ve sosyal şartla-



T. B. M. M. B : 30 3 . 2 . 1084 O : 1 

nn gereği olarak bazı hukuk kurallarının bu usuller 
dışında yürürlüğe konulabilmesi çağdaş devlet anla
yışının tabiî bir sonucu olarak karşımıza çıkmakta
dır» denmektedir. 

Şimdi burada altını çizdiğim nokta şudur : İk
tisadî ve sosyal şartlar... Eğer bir konu hakikaten 
iktisadî ve sosyal açıdan son derece değişken bir ko
nu ise, bunu çok kısa zamanda, kemikleşecek bir ya
sama tasarrufu ile düzenlemeye kalkmak hatalı ola
bilir. Çünkü, bu derece değişken bir konuda, çok hızlı 
sürati gerektiren bir »konuda, özellikle iktisadî konu
larda bazı yetkiler Anayasanın esprisine uygundur ve 
direktifi de o doğrultudadır, dünya tatbikatı da bu
dur; ama son derece istikrar isteyen ve kolay kolay 
köşe taşları değiştirilemeyen bir konuda düzenlemeye 
kalkarsanız, başımıza 657 sayılı Kanunun akibeti tek
rar çıkabilir. Şu anda teşkilat ayaktadır; yani devlet 
teşkilatı ayaktadır, bazı şeyler askıdadır. Şimdi buna 
bir de usuller eklenecektir ve bu usuller de, sanıyo
rum ki, yine teşkilatı daha büyük karışıklıklara gö
türecek neden olabilir. 

BAŞKAN — Efendim, 2 dakikanız var. 
CAHtT TUTUM (Devamla) — Teşekkürler Sa

yın Başkanım. 
Benim önerdiğim pratik yön, sanıyorum ki, bir 

çıkış yoludur. 

Yasanın, Anayasaya çok ters düşebilecek 3 nokta
sına değinip sözlerimi bağlamak istiyorum : 

1. «Mevzuatın sadeleştirilmesi» deyimi kullanıl
mıştır; mümkün değildir efendim. Lütfen değiştirin 
bunu. 

2. «İdarî usul ve işlemlerin yeniden düzenlenmesi» 
denmiştir; mümkün değildir. 

3. Hukuk ve yargı sistemimiz, özellikle ceza sis
temi dahil; kesinlikle mümkün değildir. Bu da değiş
tirilmelidir. 

4. «İhtiyaca cevap vermeyen kanunları ve kanun 
hükümlerini değiştireceğiz» diyorsunuz; mümkün de
ğildir. Son derece hatalı olur. Bugün bizim elimizdeki 
kanunların mevcudu, 1961 Anayasası döneminde çı
karılanlar dahil, İÜ 2CCi civarındadır. Bu, bugün 11 
bin rakamına varmıştır. 30 tanesi İmparatorluk döne
minden kalma, 7 480 tanesi 1924 Anayasası döne
minden kalma, 375 tanesi Kurucu Meclis dönemin
den kalma ve 1961 Anayasası döneminde de 2 368 
kanun olmak üzere 10 253 kanun vardır. Bunları böy
le kanun hükmünde kararnameyle arıtmaya kalkmak 
fevkalade tehlikeli ve hukuk sistemimizi altüst edici 
sonuçlar doğurabilir. 

Sayın Başkanım, sözlerimi bağlıyorum. 
Çok değerli üyeler, lütfen bu konularda hükümet

leri bu tür yetkiler almaya teşvik etmeyelim. Çıkar 
yol bu değildir. Bir sıkıntı vardır; Sayın Bakbakanı-
mız bunu 3 yıldır; 4 yıldır çok net olarak tekrarla
maktadır. Teşhis doğrudur, sıkıntı vardır. Yalnız, Sa
yın Hükümetimizi bir noktada uyararak sözlerimi 
bağlıyorum, o da şudur : 

Sayın Hükümetimiz çeşitli vesilelerle «Bürokra
siyi kaldıracağız» diyor. Ondan kasıt herhalde bürok-
ratizmdir. Çünkü, bürokrasi kaldırılmaz. Bürokrasi 
zaten sosyal bir olgudur. Onu pejeratif anlamda; ya
ni daha bir başka anlamda kullanmak istemektedir*, 
yani kırtasiyeciliği kastediyor. ™ 

Şimdi, öylesine bir hava yaratıldı ki, «Efendim, 
bu bürokratik işlemleri kim üretiyor?.. Bürokrat üre
tiyor.» Yani memur. Giderek bürokrasi; yani kırta
siyecilikle savaş, bürokratla savaş; yani memurla sa
vaş biçimine dönüşme istidadındadır. Lütfen çok has
sas olsunlar, memurlar fevkalade tedirgindir. 

Saygıyla arz ederim, Sayın Başkan ve saygıdeğer 
milletvekilleri. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tutum. 
Efendim, oyunu kullanmayan arkadaşımız var 

mı? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
Anavatan Partisi Meclis Grubu adına Sayın İsmet 

Ergül; buyurunuz efendim; süreniz 20 dakika. 
ANAP GRUBU ADINA İSMET ERGÜL' (Kır

şehir) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Mevzuatın" Sadeleştirilmesi, Kırtasiyeciliğin Azaltılma
sı, İdarî Usul ve İşlemlerin Yeniden Düzenlenmesi ile 
İlgili Yetki Kanunu Tasarısı hakkında Anavatan Par
tisi Grubunun konuya ilişkin görüşlerini açıklamak 
üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

Yüce Meclise getirilen tasarı vatandaşlarımızın 
devlet kapısında aradıkları itimat ve süratin sağlan
masına yönelik olup, Hükümetimizin üzerinde önem
le durduğu reform gayretlerinin belki en geniş kap
samlı olanıdır. 

Biilndiği üzere ekonomik kalkınma fert başına 
düşen millî gelirin yükselmesi olayı olarak tanımlan
mıştır. Millî gelir artışı ise bir ekonomide verimli ya
tırımların devamlı artmasına bağlıdır. Gerek özel ve 
gerekse kamu sektöründe yatırımların artırılması, et
kin bir kamu yönetiminin varlığıyla mümkündür. 
Bu açıdan kamu yönetimini, kalkınma hızını belir
leyen önemli bir faktör olarak kabul etmek lazımdır. 
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Memur ve Hükümetin eleştirilmesi yerine, o ülke
deki bürokratik sistemin tartışılması daha uygun dü
şer. Zira bu suretle yapılan eleştiriler yüzünden devlet 
itibarının zarar görmesi önlenebilir. 

Gelişmekte olan ülkelerde bürokrasinin durumu 
bir ölçüde o ülkedeki kültür ve kalkınma seviyesini 
simgelediğinden, bürokrasiye ait sorunlar müşahhas 
olarak o ülkeye ait genel sorunlarla paralellik arz 
eder. Kuşaklar arası çatışma, aşırı politize olma, kır-
taciyecilik, kötü uygulamalar, yolsuzluklar, otorite 
boşlukları bunun açık örnekleridir. 

Bürokrasiyi iyileştirmek için, kamu hizmetlerinin 
vatandaşın ayağına götürülmesi, kamu kurum ve ku
ruluşlarında iş hızlandırma büroları kurulması, for
malitelerin basitleştirilmesi amacıyla bütün mev
zuatın yeni yasa, tüzük, yönetmelik, genelge ve ta
mimlerin gözden geçirilmesi ve idarî işlemlerinin hız
landırılması, iş sahiplerinden hüviyet dışında belge-
istenmemesi, diğer istenen bilgilerin iş sahiplerinin be
yanına dayandırılması gibi hususlar , Hükümetimizce 
hedef ittihaz edilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, devlet hizmetlerinin aşırı 
formaliteler ve teferruat keşmekeşinden kurtarılması, 
carî mevzuatta gerekli düzenlemeler yapılmak sure
tiyle mevzuat enflasyonunun ıslah edilmesi ve önlen
mesi, resmî makamlara müracaatta istenen bütün bil
gi ve belgelerin gözden geçirilerek azaltılması ve ba
zılarının kaldırılması, devletin kapısı vatandaş için 
korkulu, ürkeklikle başvurulacak âdeta bir Çin Şeddi 
değil, rahatlıkla güvenle girilen ve bir muhannet ka
pısı yerine, hacet, dolayısıyla iş bitirme kapısı haline 
getirilmesi temel hedeflerimizdendir. 

Mevzuatı sadeleştirme ve kırtasiyeciliği azaltma 
yönünde düşünülen bu yeni çalışmaların ana gayesi, 
fertlerin devlet ile kamu kurum Ve kuruluşlarının da 
birbirleriyle olan ilişkilerini düzenlemeye matuftur. 

Muhterem milletvekilleri, kanun hükmünde karar
name çıkarma yetkisinin sık sik kullanılmasının, yasa
ma ile görevli Meclisin yetkilerinin yürütme tarafın
dan kullanılmasına yol açtığı ifade edilmektedir. Ya
sama organının görev ve yetkilerinin yürütme organı 
tarafından hangi hallerde kullanılacağı 91 inci mad
dede ayrıntılı olarak tanzim edilmiştir. 

Bilindiği üzere, uzun araştırmalara bağlı mevzuat 
ayıklaması gibi zamana ve elemana ihtiyaç gösteren 
konularda kanun tasarısı sevk etmek, yün/tme orga
nını - komisyonları da dahil - meşgul etmek suretiy
le, vatandaşa hizmet götürmek isteyen hükümetler 
için büyük engel tenkil etmektedir. 

Ayrıca, yasama organının, 10 bini aşkın kanun ile 
bunlara dayanılarak çeşitli yıllarda çıkarılmış tüzük, 
yönetmelik, tebliğ, sirküler ve genelgelerin hangisi
nin hukukî dayanağının kanuna veya tüzüğüne, han
gisinin hiçbir dayanağı olmadan 'idarenin sübjektif 
tasarruflarıyla yürürlüğe 'konulduğunu tetkik imkânı 
bulunmamaktadır. 

Vatandaşların, başta nüfus olmak üzere, günlük 
hayatına giren bu demokratik engeller karşısında, 
kanun tasarısı ve tekliflerini beklemeye de tahammülü 
her geçen gün azalmaktadır. Gümrük, tapu, ehliyet 
gibi günlük hayatın vaz geçilmez belgelerini tanzim 
eden idareler ise, merkezî ve mahallî organizasyondan 
malırum oldukları için, formal iteler i n'i azaltmaya ken-
diliklerinden yanaşmamaktadırlar, 

Bütün dünyada, varlığını ve tutucu karakterini 
vurgulamış olan ve az memur kadrosuyla işlerini yü
rütmeye terk edilmiş mahallî idareler - başta beledi
yeler olmak üzere - vatandaşa, her müracaatında for
malite yolunu gösterir haldedirler, ölüm, evlenme, 
numarataj, emlak istimlak ve kiralama konularında 

Sayın milletvekilleri, devlet olan her yerde bü
rokrasi vardır, hatta beşikten mezara kadar olan ya
şam sürecinde bürokrasi, ferdî ve toplumu alaka
dar etmektedir. Değişen sosyal şartlara kolayca uya
bilecek bir bürokrasi, her aşamada esnek bir yapıya 
sahip olmak zorundadır. Bu zorunluluk, idarî ünite
lere yetki tanınmasıyla kabildir. Türkiyemizde sosyal 
ve ekonomik problemlere yaklaşım düşüncesinin uzun 
zamandan beri değişmemiş olması bürokrasinin deği
şen şartlara ayak uydurmasını engellemiştir. Bürokra
side trafik son derece hızlanmıştır, bir fasit daire sü
rüp gitmektedir. Ülkemizde kamu bürokrasisi sağlık
sız bir biçimde büyümüş ve taşraya ait olması gere
ken önemli yetkiler merkezde toplanmıştır. Çeşitli ka
mu kurumlan arasında koordinasyon eksikliği ve ko
pukluğu mevcuttur. Vatandaş, bürokrata, bürokrat ise 
vatandaşa güvenmemektedir; karşılıklı güvensizlik 
duygu ve davranışları hâkim kılınmaktadır. İdarî re
formun anlam, amaç ve boyutları tüm ilgililerce iyi
ce anlaşılamamış ve benimsenmemiştir, idarî refor
mun sürekli ve zaman alıcı bir süreç olduğu gözden 
uzak tutulmuş, kısa sürede sihirli sonuçlar beklenmiş, 
istenilen sonuçlara ulaşılamaması bir isteksizlik ve gü
vensizlik havası yaratmıştır, idarî reformun düşünce, 
isteme, araştırma, yazı ya da sözle gerçekleştirileme
yeceği ve mevzuat değişikliğinden ibaret bulunmadığı 
gerçeği bir türlü kavranamamıştır. 
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bugün ihdas edilen formaliteler, yalnız kendilerine 
değil, merkezî idarenin konuya hitap eden birimleri
ne de tesir eder hale gelmiştir. Böyle olunca, millî 
eğitim sağlık ve sosyal yardım müesseseleriyle, bayın
dırlık, imar ve ticaret sahasına kadar uzanan, vatan
daşa itimat etmeyen Devlet ve mahallî idarelerin bu 
tutucu davranışı, idare edilen vatandaşın ve kırsal 
bölgelerdeki köylü yurttaşların, kasaba ve şehir mer
kezlerine, formalite gereğini yerine getirmek için, 
yollara düşmesine kadar sonuçlar vermeye 'başla
mıştır. 

işte bu anormal durumun ıslahı, ancak Millet 
Meclisinin kanun hükmünde kararname çıkarma hu
susunda kendi Hükümetine tanıyacağı bir yetki ka
nunu ile halledilebilir kanaatindeyiz. 

Kanunun hiçbir politik tarafı bulunmamakta, he
def, her vatandaşa sade ve kolaylıkla elde edilebile
cek bir belge sunmak için, zaman ve kaynak tasar
rufuna gidilmesinden ibarettir. 

Aziz milletvekilleri, demokraside, idare edenin 
bağlı olduğu prensiplerin 'başında gelmesi gerekli hu
kuka bağlılık tek taraflı işlemeye başlamış ve idare 
edilenlerin hiçbir fikri veya uygulamada çektiği zor
luklar nazara alınmadan, 'bir örümcek ağı gibi mev
zuat her yerde, her şekilde vatandaşı bıktıracak hal
de çoğalmaya devam etmiştir. 

İdare hukukunun ve modern devlette arzu edilen 
zaman ve kaynak israfının önlenmesi ve kamu ku
rum ve kuruluşlarının bu şekilde, kanunda dahi 
öngörüUmeyen bilgi ve belgeleri, her zaman, her kişi 
ve kuruluştan istemesiyle, idare, bütün kusurlarını ve 
hatta kanunda öngörülen yetkileri dahi kullanama
yarak vatandaşı idare kapısından bezdirir hale ge-
tirmişifİr. 

Bu yetki kanunu tasarısı; 10 bini aşan kanunlar 
dahi, esas prensipleri ve konulan suç - ceza ilişkisini 
bir anda yok etme iddiasını taşımamakla beraber, her 
kuruluşun kendi içinde uyguladığı kanunların bir da
ha gözden geçirilerek, kanunlarla getirilen prensiple
rin sınırlarını eşerek; tüzük, yönetmelik, sirküler, 
tebliğlerle vatandaş için koyduğu formalitelerin tespi
tine yol açmaktadır. Böyle bir ayıklama, Türkiye'de 
kurumların yalnız kendi içinde değil, kendi araların
da dahi münasebetlerinde nasıl yepyeni, keyfî ve ağır 
bir bürokrasi yarattığını ispat edecektir. 

Zaman zaman bazı müesseselerin kendi bünyele
rinde çalıştırdıkları etüt, organizasyon ve metot bi
rimlerinin yaygın bir şekilde çalışmayışı, Türk idare 
sistemini bugünkü hale getirmiştir. Başta maliye, güm

rük ve dış ticarette olmak üzere, çıkarılan tebliğ, sir
küler, yönerge adı altında çıkan, müktesep haklan 
saklı tutmayan, her geçen gün yeni formaliteler yara
tan uygulamadan itina ile sakınan Hükümetimizin, 
kurulduğu günden itibaren ve son çıkardığı ithalat ve 
ihracat rejimi kararlarıyla, idare ile idare edilen ara
sındaki hukukî bağlantı da aradığı sadelik, basitlik, 
her vatandaşın kolaylıkla anlayacağı saklı haklara 
riayetkar bir mevzuata kıymet verdiğini göstermek
tedir. 

Ayrıca, vatandaşın devletine itimadı için onun be
yanına itibar etmesi, zarurî hallerde belgelemeye yö
nelmesi, bugün bütün modern devletlerin takip ettiği 
usullerin başında yer almaktadır. İdare - vatandaş mü
nasebetleri bu şekilde azaltılmadan, ekonomik reform
ların da yürüyemeyeceği izahtan varestedir. 

Esasen, modern çağın gerektirdiği bilgisayar siste
mine yönelebilmemiz için; nüfus, tapu, gümrük, ada
let ve ticarî sahada kurulması gerekli sicil sistemle
rimizi de süratle kurmak ve işletmek zorundayız. 
böyle bir atılım yapılmadan merkezî hükümetin ve 
mahallî idarelerin vatandaşa karşı olan itimatsızlı
ğı yok edilemeyecektir. 

Her idare, kendi noksanlığını, eleman, malzeme ve 
yetki konusundaki yetersizliğini, kanunları arkasına 
alarak, tüzük, yönetmelik, sirküler, tebliğ ve yöner
geler çıkararak giderme hastalığından artık kurtarıl
malıdırlar. 

Bugün yalnız yabancı sermaye konusunda Hükü
metimizin mevcut ihracatçı ve yatırımcıda uyandıra
cağı bir hava, ekonomik sahada muhtaç bulunan böl
ge ve sektörlerde Türkiye lehine bir hava yaratılma
sına yol açacaktır. Örneğin; bu konuda 1982 ve 1983 
yıllarında İç Ticaret Genel , Müdürlüğünde yapılan 
çalışmalar sonunda, İç Ticaret Evrakı Bakanlık genel 
evrakından ayrılmış, böylece jç Ticaret Genel Mü
dürlüğü için çok önem taşıyan ve şimdiye kadar ce
saret edilemeyen ayrılma konusunun hallediymesiyle.. 

BAŞKAN — 2 dakikanız kaldı efendim. 
İSMET ERGÜL (Devamla) — Gelen evraktan 

vasati iki veya üç günde ilgili memura erişen evrakın, 
azamî bir günde servisine intikali sağlanmıştır. 

Anonim şirketlerde sermaye artırımında, kesin izin 
uygulamasına son verilmiş, anonim şirketlerde serma
ye artırımı işlemlerinin onaylanması Türk Ticaret Ka
nununun 299 uncu maddesi uyarınca mahkemece ya
pıldığından, aynı yolda mevcut kazaî içtihatlar da dik
kate alınarak, 1957 yılından bugüne kadar eski Ti
caret Kanununda kalan bir alışkanlıkla ve yürürlük-
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te olan kanunla bakanlığa tevcih edilmemiş ve da
ha başka bir deyimle, kanunî mesnetten yoksun bir 
işlemin uygulaması kaldırılmış bulunmaktadır. Ano
nim şirketlerde ikinci izin için dairece 1981 yılında 
1 364; 1982 yılında da 1 377 müracaat sonuçlandırıl
mıştır. 

Hükümetimiz bu yetki tasarısının verdiği imkânla, 
Türk vatandaşının Devletine, hükümetlerine olan iti
matlarını yeniden kazandırarak; «Bugün git yarın gel» i 
azaltarak, rüşvet iddialarını, memurla vatandaş ara
sındaki aracıları yok etmeye gayret sarf ederek, tek 
kelimeyle hukuk devletini yeniden kuracaktır. 

Aziz üyeler, Sayın Hükümetimiz Yüce Meclisten 
alacağı yetkiye dayanarak, gerek Seçim Beyanname
sinde gerekse Hükümet Programında özenle üzerinde 
durduğu ve Türk kamuoyunun da özlemini çektiği 
bürokrasi hastalığını tedavi etmek için azimli ve ka
rarlıdır. 

Takdir Yüce Meclisindir. En derin saygılarımı 
sunarım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ergül, 
Efendim, Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında 

Kanun Tasarısı, S. Sayısı 8, için yapılan oylamaya 254 
sayın üye katılmış; 154 kabul, 93 ret, 1 çekimser ve 
6 geçersiz oy kullanılmıştır. Böylece tasarı kanunlaş
mıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederiz. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Hükümet adına Devlet Bakanı Sayın Kâzım Ok-
say, buyurunuz efendim. 

Sayın Bakan, konuşma süreniz 20 dakikadır efen
dim. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; bürokrasi
den gelmiş 'bir arkadaşınız olarak ilk konuşmamı bü
rokratik 'formalitelerin azaltılması amacıyla (hazırla
nan yetki kanunu tasarısı üzerinde yapmamı mutlu
luk addediyor, hepinizi hürmetle selamlıyorum {Al
kışlar) 

Muhterem milletvekilleri, 'bürokratik işlemlerin en 
fazla ve gereksiz olduğu alanlardan başlamak üzere, 
İşlemleri asgariye indirecek bütün tedbirlerin alına
cağı, kanun, tüzük, kararname, yönetmelik ve teb
liğlerde gerekli değişikliklerin yapılacağı, yüksek tas
viplerinize ımazhar olan Hükümet Programımızda yer 
almıştır. 

Programdaki bu espri içerisinde hazırlanarak 
yüksek huzurlarınıza getirilen bu tasarı; bir yandan 
devlet hizmetlerinin müessiriyetini artıracağı gibi, va
tandaşımızı rahatlatacak, öte yandan, ekonomik ge-
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üşmeye katkı sağlayacaktır. Kamu hizmetlerinin her 
kademesinde israf önlenecek ve tasarrufa riayet edi
lecektir. 

©ütün bu değişiklikler yapılırken, tedbirlerden as
la vazgeçilmeyeceği ve devlet itibarının mutlak ko
runacağından kimsenin şüphesi olmamak gerekir. 
Verilen yetki, hiçbir zaman bütün formaliteler ber
taraf edilecektir anlamında düşünülmemelidir. Va
tandaşa daha baştan şüpheyle bakan, güvensizlik ifa
de eden bir zihniyet yerine, Devlet baba şefkatiyle 
davranan bir idare amaçlamaktayız. Bunun gereği 
olarak, kendimizi her türlü tedbiri almak mecburi
yetinde hissediyoruz. Vatandaşlarımızın Devletine da
ha fazla güven duyması için ilk adımın Devlet ta
rafından atılması gerektiğine olan inancımızı tekrar
lamak istiyoruz. Devlet kapısını, vatandaşlarımız için 
korku ve ürkeklikle başvurulacak bir duvar değil, 
rahatlıkla ve güvenle girilen bir ocak haline getir
mek kararındayız. 

Kanun hükmünde kararname çıkarılma yetkisi
nin sık sık kullanılmasının, yasama ile görevli Mec
lisin yetkilerinin yürütme tarafından kullanılmasına 
yol açtığı ifade edilmektedir. Hatta bir sayın sözcü
nün, bu yetki konusuyla Meclisin hiçe sayılmasını ne 
şekilde bağdaştırdığını ben şahsen anlayamadım. Biz, 
ne bugün, ne yarın, hiçbir zaman Meclisin hiçe sa
yılması görüşünde değiliz ve bu sözün buradan söy
lenmiş «olmasını bir talihsizlik olarak kabul ediyo
rum. 

Anayasamızın 91 inci maddesiyle kanun hük
münde karanrame çıkarma yetkisinin istisnaî haller
de kullanılmasını öngören herhangi bir sınırlama ge
tirilmemiştir. Anayasanın getirdiği tek sınırlama, te
mel haklar, kişi hakları ve ödevleri, siyasî haklar ve 
ödevlerin kanun hükmündeki kararnamelerle düzen-
lenemeyeceği hükmünden ibarettir. 

1961 Anayasasında, 1971 yılında yapılan değişik
liklerle getirilen ve 1982 Anayasasında muhafaza 
edilen bu yetkinin yaygın şekilde kullanıldığını ileri 
sürmek de mümkün değildir. 

1972-1980 yılları arasında çıkarılmış bulunan ka
nun hükmündeki kararnamelerin sayısı 34'ten iba
rettir. 1980-1983 döneminde bu sayı 91'dir. Şimdiki 
Hükümetin, iktidarda bulunduğu 1,5 aydan az sürede 
çıkarılan kanun hükmündeki kararnamelerinin sayı
sına bakarak böyle bir yargıya varmak için vakit 
henüz çok erkendir. 

©iraz evvel görüşlerini ifade 'eden sayın sözcüle
rin de ifade ettiği gibi, bu konuda gerçekten büyük 
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sıkıntılar vardır. İşte, biz bu sıkıntıların ıslah için 
bu yetki kanununu getirmiş 'bulunuyoruz. 

'Konunun politikayla ilgili yanı yoktur. Hedef, 
hepimizin az çok şikâyetçi olduğu mevzuat hazret
lerini hizaya getirmektir. 

İdarî usul ve işlemlerin azaltılması konusunun, 
özellikle Meclis aritmetiğinin süratle kanun çıkarma
ya imkân verdiği bu dönemde 'gereksiz olduğu dü
şüncesi de doğru değildir. Her şeyden önce, idarî 
usullerin basitleştirilmesi, esastan çok usullerle ilgili 
ve çoğu zaman ayrıntılara inen düzenlemelerdir ve 
düzenlenecek usul ve işlemlerin sayısı çoktur. Bu ni
telikteki düzenlemelerin kanunlarla yapılması hemen 
hemen imkânsızdır. 'Bu sebeple rahatlıkla denilebilir 
ki, bu kanun hükmündeki kararname, Anayasanın 
öngördüğü esaslara tam manasıyla uyan 'bir düzen
lemedir. öte yandan, Meclis aritmetiğinin elverişli 
oluşu, yayınlandığı gün Meclise sunulacak ve önce
lik ve ivedilikle görüşülecek olan !bu kararnameler 
üzerinde Meclis denetimini kolaylaştıran 'bir faktör 
olarak değerlendirilebilir. Muhterem arkadaşlarımız
dan, yetki kanun tasarıları Meclise 'gelince, gereken 
hassasiyeti 'göstermelerini 'bekliyoruz. 

'Bu yetki kanunu 'tasarısı çerçevesinde çıkarılacak 
kanun hükmündeki kararnamelerle temel haklar, ki
şi hakları ve ödevleri ve siyasî haklar ve ödevler ko
nusunda Anayasanın 9̂  inci maddesi hükümlerine 
aykırı olarak herhangi bir düzenleme yapılmasının 
söz konusu olmayacağı tabiîdir. Huzurunuza getiri
len bu tasarıyla Ceza ve Hukuk Muhakemeleri Usul
leri Kanunları üzerinde, bir değişiklik yapılmayaca
ğını sarahaten ifade ediyorum. 

IBu kanunların temel birer kanun olduğu konu
sundaki görüşlere aynen katılıyor ve değişikliklerin, 
eğer gerekiyor ise, normal prosedür içerisinde Mec
lise getirileceğini arz ediyorum. 

Bir sayın konuşmacı da 'burada, fevkalade vahim 
hatalar istenildiğinden bahsettiler. Bizim görüşümüz 
odur ki, asıl hata, kapsamında düşünülmeyen hudut
lara çekilmesi suretiyle yapılmıştır. 'Bu konuda alına
cak tedbirlerin vatandaşımızı ferahlatacağına inan
cımız tamdır. Bu 'hususta hepimize düşen görevler 
vardır. Alınacak tedbirlerin sevabını sizlerle paylaş
mak İstiyoruz. 

Takdir Yüce Meclisindir. Saygılarımı arz ediyo
rum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Şahısları adına söz isteyenlerden Sayın Sadi Ab

basoğlu; 'buyurunuz. 

Sayın Abbasoğlu, süreniz 10 dakika efendim. 
BEHİÇ SADİ ABİBASOÖLU (İstanbul) — Say

gıdeğer Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; 
mevzuatın sadeleştirilmesi, kırtasiyeciliğin azaltılma
sı, idarî usul ve işlemlerin yeniden düzenlenmesiyle 
ilgili olarak Sayın 'Bakanımızın ifade ettikleri geniş 
ve kapsamlı izahattan sonra, benim Yüce Meclisin 
zamanını işgal etmem 'belki biraz zait görülebilir; 
ancak söz aldığım, için şahsî kanaatlerimi ifade et
mek istiyorum. 

Halkımızın yıllar boyu özlemini duyduğu ve ger
çekleşmesini İştiyakla beklediği, mevzuatın sadeleş
tirilmesi, kırtasiyeciliğin azaltılması, idarî. usul ve iş
lemlerin yeniden düzenlenmesi kamu hizmetlerinin 
süratli, düzenli, etkin, verimli ve ekonomik bir şe
kilde yürütülebilmesi fertlerin kamu kurum ve ku
ruluşlarıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının da bir
birleriyle olan ilişkilerini kolaylaştırmak maksadıyla 
huzurunuza getirilen yetki kanunu tasarısı, artık iş
lerliğini kaybetmiş, meselelerin daha kolaylıkla ve da
ha süratle çözüme kavuşturulabilmesini her yönüyle 
engelleyen bürokrasinin katı kurallarını değiştirerek, 
vatandaşın; yani vekaletlerine sahip olmakla gurur 
duyduğumuz Aziz Milletimizin devletiyle olan iliş
kilerinde sürati, düzenliliği ve verimliliği sağlayacak 
ve vatandaşlarımızın devlet kapılarında gereksiz ye
re beklemelerini önleyecek, devlet dairelerinde, halk
la olan ilişkilerinde az da olsa,, karşılıklı olan gü
vensizlik duygu ve davranışlarını izale edecek ve 
mevzuat itibariyle halen mevcut olan, şüpheyi esas 
ve itimadı istisna kabul eden bir sistem yerine, iti
madı esas ve şüpheyi istisna kabul eden bir anlayış 
ve uygulama getirilmesi artık bir zaruret haline gel
miş bulunmaktadır. 

'Bu nedenle ve bunu sağlamak için Hükümete 
kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin ve
rilmesinin yararlı ve isabetli olacağı kanaatindeyim. 

'Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

»BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Abbasoğlu. 
Sayın Mustafa Çorapçioğlu; buyurun efendim. 
Süreniz l5 dakikadır. 
•MUSTAFA ÇORAPÇİOĞLU (Balıkesir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; huzurunuza geti
rilmiş bulunan bu kanun tasarısı, şahsî kanaatime 
nazaran 3 yönden faydasızdır ve hatta zararlıdır. 

Evvela, demokrasimizin kabul ettiği sistem içer
sinde ve Anayasamızın da 7 nci maddesinde öngö
rüldüğü üzere, muhalefetiyle iktidarıyla bir mozayiği 
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bütünleyen parçalar gibi teşekkül ettirdiğimiz bu Mec
lis, millet namına egemenlik haklarını kullanmakta
dır. içimizden 'bir grubun; muhalefetin veya iktida
rın noksan olması, Anayasanın öngördüğü 'bu de
mokratik esası 'temelinden zedelediği gibi, 'bu suretle 
oluşan Yüce Meclise Anayasa ile mevdu ve millet 
oylarıyla teslim edilmiş yetkilerin 'başka kurullara 
devredilmesi, o derecede demokrasinin de, Anayasa
nın da, Devletin de esaslarına mugayir düşer arka
daşlar. 

Anayasamız 91 inci maddesiyle istisnai bir hü
küm getirmiştir. «İstisnalar kaideyi bozmaz» gerek
çesi, bütün istisnalarda olduğu gibi, 'bu istisna için de 
geçerlidir. Şayet bu İstisna hükmünü biz, rutin işler 
için her gün kullanmakta devam edersek, bir gün bu 
Meclisin, esasen ekseriyet oylarıyla, muhalefetçe tek
lif edilen her hususun kabul edilmemesi vakıası kar
şısında, 'bu sefer 'bizzat iktidar partisinin kendi 'hü
kümetinden bihaber olması sonucu doğacaktır ki, o 
zaman da, 'bu yasaların ve bu çalışmalarımızın bir 
anlamı kalmayacaktr. 'Biz, çıkan parmak adedine gö
re, muhalefet olarak yaptığımız çok iyi niyetli tek
liflerin kabul edilmemesine defaatle, şahit olmuşuz
dur, üzüntülüyüzdür; ama demokrasinin gereği bu 
olduğu için de tahammüllüyüzdür. Ancak; bizzat ik-
tikdar partisi kendi gafleti içerisinde bu şekilde ka
nun yapma tekliflerini kabul ile devamlı şekilde Ibu 
yetkileri Hükümetlerine verdikleri 'takdirde, kendi
leri kararname lile çıkarılacak kanunlardan haber
siz duruma düşeceklerdir ve işte o zaman tarih önün
deki 'bu 'Meclisin büyük sorumluluğu onların omuz-

, larına bütün ağırlığı ile çökecektir. Biraz evvel Sayın 
Bakanımızın işaret ettikleri gibi, mevzuat hazretle
riyle uğraşırken, bu Meclisin başına bir de Hükümet 
hazretleri dikilecektir ki, iş'te onunla uğraşmak da 
sizlerin görevidir arkadaşlar. (MDP ve HP sıraların
dan alkışlar) 

'Muhterem arkadaşlarım, Anayasamızın temelin
de yatan ve demokrasimize esas alman fikirlere ay
kırı bu tasarı, aynı zamanda gayri ciddidir. 30 sene
lik meslek hayatımda bilmekteyim ki, pek çoklarınız 
da farkındadırlar ve meslekleri itibariyle olmasa bile 
haricen de bilmektedirler ki, bizde her çıkan kanun, 
filanca hususun nizamnameyle, filanca noktanın ta
limatnameyle tanzim edilmesine imkân ve cevaz ver
mektedir. Bu suretle bir tarama yapılsaydı, (1) değil 
arkadaşlar, 2 değil, en aşağı 10 misli kanundan fazla 
nizamname ve talimatname, yeni tabirle, tüzük ve 
yönetmelik bulunduğu ortaya çıkacaktı. Bunlar va

tandaşa devamlı olarak «dur, yapma, etme» şeklinde 
birtakım gayrî ciddî yasaklar da getirmektedirler. 

Sayın Hükümetimiz ciddî bir davranışla, önce
likle kendi idarî yetkileri ve idare hukukunun ken
disine verdiği salahiyetleri içinde bulunan bu yönet
meliklerle, bu tüzüklerle, bu talimatnamelerle getiri
len hususları tetkik edip ve onları öncelikle kendi 
bünyeleri içinde, hiç fevkalade yetki kanunlarına baş
vurmaksızın gidermiş olsalardı; o vaat ettikleri mil
lete hizmeti, o vaat ettikleri kırtasiyecilikle mücade
leyi ço'k daha çabuk ve Öncelikle yapmış olurlardı. 
Bu mücadele yapılmadan buraya getirilen bu kabil 
tasarıların gayrî ciddî olduğuna, sadece sanmakla de
ğil, inanmakla lütfen bizi mazur görsünler. 

Eğer arkadaşlarım, ciddî olmuş olsalardı; yine 
aramızda bulunan çok değerli meslekdaşlarıma mü
racaat ediyorum, icra dairelerindeki tebliğ zarfları
nın malî yılın hangi ayında bittiğini bilir ve ona göre 
bir bakanlığın değil, Hükümetin himmeti ile hallola
cak meseleyi 4 ay geeiktirmezlerdi. Her yıl için iddia 
ediyorum; Türkiye'nin icra dairelerinde, mahkeme
lerinde malî yılın 8 inci, 9 uncu, azamî 10 uncu ayın
dan itibaren tebliğ zarfları bitmekte ve vatandaşlar, sa
dece maliyeti belki 25 kuruş olan tebliğ zarfının 
yokluğu yüzünden, işte o dediğiniz bürokrasiye kur
ban 'gitmektedirler. 

Arkadaşlar, elma yemek için ağacı kesmeye ge
rek yok, koparmak kâfi gelir. Biz burada elma yi
yelim derken ağacı kesiyor, Anayasanın esaslarını ve 
demokrasinin kurallarını kendi kendimize zedeliyo
ruz. Bu bakımdan da gayri ciddidir arkadaşlar. 

Diğer taraftan, gayri samimidir arkadaşlar. Gay
ri samimidir; zira bakınız Komisyona gelen teklifte 
3 senelik bir süre tanınmıştır, o komisyondaki ikti
dar partisinin çok muhterem üyeleri o süreyi 18 aya 
indirmişlerdir oylarıyla. 

DEVUET BAKANI KÂZIM OKISAY (Bolu) — 
Komisyonda muhalefet yok mu? 

'BAŞKAN — Lütfen efendim. 
IMÜSTAFA ÇORAPÇrOĞLU (Devamla) — Bi

naenaleyh, 3 senede tasarlanan bir işin 18 ayda ya
pılabileceğini kararlaştırmak veya bu neticeye var
mak, konunun iyice tetkik edilmediğinin ve esasında 
samimi bir şekilde huzurunuza getirilmediğinin en 
büyük delilidir. 

Diğer yönden arkadaşlar, kırtasiyecilikle müca
dele edilmesini istemeyen tek bir Türk vatandaşı yok
tur ve bunu da meydan mitinglerinde halkına vaat 
etmeyen bir tek milletvekili arkadaşımız yoktur; ama 
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kırtasiyecilikle mücadele etmenin usulü veyahut mev
zuatı sadeleştirmenin usulü veyahut bazı kolaylıklar 
sağlamanın usulü, evvela bu işte samimi olmaktır ar
kadaşlar. Kırtasiyeciliği 'bu Meclisin açılış dönemin
den sonra 'birkaç misli artıran maalesef. Sayın Hükü
metimiz olmuştur. Anavatan Partisinin çok değerli 
üyelerinden bir hanım arkadaşımız burada resmen 
ifade etmişlerdir ki, «bakanlıklarda milletvekilleri ta
rafından bakan yardımcılıkları yapılmaktadır arka
daşlar. Bakana gitmek için bakan yardımcılığı yolu
nu ihdas eden bir Hükümetin, bu konudaki samimi
yetinden bahsetmeye ben şahsen imkân göremiyo
rum arkadaşlar. Bir işte samimiyet yoksa, netice 
yoktur; netice alınmayan işte de hani, olamayacak 
işe amin demek derler. 

'BAŞKAN — Sayın Çorapçıoğlu, bir dakika efen
dim, bir şey ifade edeceğim. 

Lütfen elinizi kürsüye vurmayın, sesinizin kaydı 
sonra geçmez; gürültü oluyor. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU ((Devamla) — Çok 
affedersiniz, meslekî bir alışkanlık, ikazınıza çok te
şekkür ederim, sağolun, teşekkür ederim. »'(ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, huzurunuza getirilen 
kanun, ^bizden evvelki nesillerin titizlikle egemenli
ğin kullanılmasında yetki sahibi bulunan Yüce Mec
lisin bu yetkilerini korumaya azmettiği devirleri ha
tırlatmaktadır. Düşünün ki, en müşkül zamanları
mızda çok 'büyük önderimiz, müstesna insan Ata
türk'ün almak istediği bir yetki kanunu Mecliste kı
yametler koparmıştır. Eğer biz bu yetki kanunu üze
rinde, muhalefetiyle, iktidarıyla milletvekilleri olarak 
görüş ve kanaatlerimizi samimiyetle, hatta bazen he
yecanlı olsa 'bile samimiyetle ifa etmezsek, yarın 
bu Meclisin millet tarafından verilmiş bulunan yet
kilerini başkalarına kayıtsızca, kaygısızca devrettiği
miz için hep beraber tarih önünde mesul oluruz ar
kadaşlar. 

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çorapçı

oğlu. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KEMAL 

TUĞRUL COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Baş
kan, Komisyon adına söz istiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Çerçi, bu
yurunuz. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET 
REMZİ ÇERÇİ (Adana) — Muhterem Başkanım, 
Yüce Meclisin muhterem üyeleri; müzakeresini yaptı
ğımız Mevzuatın Sadeleştirilmesi, Kırtasiyeciliğin 
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Azaltılması, idarî Usul ve İşlemlerin Yeniden Düzen
lenmesi ile ilgili Yetki Kanunu Tasarısı Meclis Baş
kanlığınca Komisyonumuza 27.1.1984 tarihinde ha
vale edilmiş ve Komisyonumuzun 31.1.1984 tarihli 
toplantısında «2 No. lu karar» altında keza Yüce 
Meclis Başkanlığına sevk edilmiştir. 

Komisyonumuzda tasarı, amaç, kapsam, ilke, sü
re ve adet itibariyle Anayasamızın 91 inci maddesinin 
ışığı altında incelenmiş ve aynı maddede anılan hu
suslara aykırı olup olmadığı görüşülmüştür. 

Karşı oy yazılarında da görüleceği gibi, tasarının 
yetki açısından, kapsam açısından muğlak olduğu, 
sınırsız olduğu; bir diğer noktadan da hukuk mevzu
atımızın ceza ve usul açısından köklü ve esaslı deği
şikliğe uğratılabileceği endişesi ileri sürülmüştür. Ko
misyonumuz, bu ileri sürülen karşı oyları, muhalif 
düşünceleri madde metinlerine göre değil de, Hükü
met gerekçesine göre yapılmış şeklinde telakki etmiş
tir. Nitekim, karşı oy yazıları dikkate alındığında, 
Hükümetin gerekçelerinde geçen bazı ibareler, bazı 
cümleler dikkate alınarak yapılmış olduğu gözden 
kaçmayacaktır. Bunun üzerine Komisyonumuz, tasa
rının tümü üzerinde görüşmeye geçmiş ve başlığını, 
muhalefet partilerine mensup sayın üyelerin de fikir
leri doğrultusunda sadeleştirmek suretiyle, «Mevzua
tın Sadeleştirilmesi, Kırtasiyeciliğin Azaltılması» kıs
mını kaldırmak suretiyle «idarî Usul ve işlemler» 
diyerek düzeltmiş ve bir dil sadeliğini kabul etmiştir. 

Kanunun 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri, kar
şı oy yazılarında görüldüğü şekilde, gerekçeye bağlı 
olarak tenkite maruz kalmış ise de, Anayasamızın 
91 inci maddesinde hangi hususlarda yetki kanunu 
verilemeyeceği ve kanun hükmünde kararnamelerin 
çıkarılamayacağı tadat edildiğinden ve istenilen yetki 
kanununda da bu tadat edilen kısımlarla ilgili herhan
gi bir yetki talebinde bulunulmadığından tasarının 
tümü itibariyle Anayasanın 91 inci maddesine aykırı 
olmadığı görüşü benimsenmiştir. Ancak bununla be
raber, bazı tereddütleri izale edebilmek, bertaraf ede
bilmek için de Komisyonumuz, raporunda özellikle 
ve hassaten «Bürokratik engellere şamil olmak üzere» 
şeklinde ibareler koymak suretiyle izhar edilen endi
şeleri bertaraf etme yolunu tercih etmiş ve raporumuz 
bu şekilde tanzim edilmiştir. 

4 üncü maddedeki müddete gelince; ben iftiharla 
da ifade etmek isterim, Komisyonumuzda bütün üye 
arkadaşlar, muhalefet ve iktidar partisine mensup 
olanlar ile 3 senelik Hükümet talebini gerçekten faz-
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la bulmuşuzdur; ama ne gariptir ki kabul ettiğimiz 
zaman yadırganıyoruz, kabul etmediğimiz zaman da 
yadırganıyoruz. Zannederim bir konuşmacı arkada
şımız, 18 aya indirmeyle ilgili Komisyonumuzun ka
rarını gayri samimi, Komisyonun incelemediği şek
linde nitelendirdi. Tabiatıyla telakkisidir; ama biz Ko
misyon olarak hüsnüniyetliyiz, ondan eminiz. 

Biz dedik ki, 3 senelik bir müddet fazladır. Niye 
fazladır? Mademki bürokrasiden şikâyet ediliyor. 
mademki ciddiyetle ve müstaceliyetle el alınması ge
rekiyor, o halde niçin 3 sene beklenilsin? 18 aya in
dirdik, hatta daha kısa bir zaman da düşünmüştük; 
ancak bu kere de şikâyet edilen hususların kemiyet ve 
keyfiyet açısından ziyade oluşu, Hükümetin, daha 
doğrusu bakanlıkların bir kalemde ve daha kısa bir 
zaman içerisinde bunları tespit etmesi ve bu hususta 
bir kararname çıkartması, belki de kendilerini müş
külata uğratır ve yine de bazı eksiklikler ve şikâyet 
noktaları kalır ümidi ile 18 ay gibi bir zamanı itti
fakla tespit ettik; ama gayri samimî addedildik. 

Takdir Yüce Meclisindir. 
Hürmetlerimle. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çerçi. 
Tasarının tümü üzerindeki müzakereler tamam

lanmıştır. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 

İdarî Usul ve işlemlerinin Yeniden Düzenlenmesi ile 
İlgili Yetki Kanunu 

Amaç 
MADDE 1. — Kamu hizmetlerinin süratli, dü

zenli, etkin, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütü
lebilmesi için aşağıda belirtilen çerçeve içinde Bakan
lar Kuruluna Kanun Hükmünde Kararname çıkar
ma yetkisi verilmiştir. 

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

Madde üzerinde verilmiş bir önerge var, okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Mevzuatın Sadeleştirilmesi, İdarî Usul ve İşlem

lerin Yeniden Düzenlenmesiyle İlgili Yetki Kanunu 
Tasarısının 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. j 

Madde 1. — Kamu hizmetlerinin süratli, düzenli, 
etkin, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülmesi 
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için, idarî usulleri geliştiımek üzere aşağıda belirti
len çerçeve içinde Bakanlar Kuruluna Kanun Hük
münde Kararname çıkarma yetkisi verilmiştir. 

Rıfat Bayazıt Ali Bozer 
v Kahramanmaraş Ankara 
Mustafa Çorapçıoğlu Hüseyin Mükerrem Hiç 

Balıkesir Yozgat 
Feyzuıllah Yıldırır 

Gaziantep 

BAŞKAN — Efendim, önergeye Komisyon katı
lıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KEMAL 
TUĞRUL COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, 
biz katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi izah etmek istiyor musu

nuz, önerge sahipleri olarak? 
ALİ BOZER (Ankara) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ali Bozer. Süreniz 

5 dakika efendim. 
ALİ BOZER (Ankara) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; bu önergeye katılmak istenmeyişini 
cidden anlamıyorum. Çünkü, şu ana kadar yapılan 
beyanlarla önergeye katılmamak istenmesi arasında 
gerçek bir çelişki var. 

Bir taraftan, «Bu kanun tasarısı hiçbir siyasî ni
telik taşımıyor» deniyor; memnuniyetle telakki edi
yoruz. Biz de siyasî nitelikte bir teklif ileri sürmü
yoruz, teknik nitelikte bir teklif ileri sürüyoruz. 

İkinci olarak; «Biz bütün kanunları, anamevzua-
tı altüst eden bir düzen içine girmek istemiyoruz» 
deniyor; biz de bunu belirtiyoruz. Sadece, bu maksa
dı ifade etmek için; «İdarî usulleri geliştirmek üze
re» ibaresini ilave ediyoruz. Bunu ilave etmediğiniz 
takdirde kanun tasarısının muhtevası, ismi ve gerek
çesi arasında tezat devam edecektir. Gerekçeyi aç
tığınız zaman, ceza hukukunda ve özel hukukta de
ğişikliklerden söz edilir. Kanunun ismine bakarsınız; 
idarî işlemlerin basitleştirilmesinden söz edilir. 1 inci 
madde, amaç maddesine, biz diyoruz ki «idarî usul
leri geliştirmek» ibaresini koyun; «hayır» deniyor. 
Buradaki samimiyeti anlayamıyoruz. 

Bizim istediğimiz, anakanunları altüst edebilecek 
düzeyde bir yetkinin Hükümete verilmemesidir. İda
rî formaliteleri basitleştirmek hususunda beraberiz; 
bunu tasarıda vurgulamak istiyoruz, Hükümet de bu 
istikamette düşünüyor; tadile «hayır» diyor. 
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Takdirlerinize sunuyorum; arz ve teşekkür ederim. 
(MDP ve HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozer. 
Efendim, önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler.. Önerge reddedilmiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum. 
Kapsam 
MADDE 2. — Bu Yetki Kanununa göre çıkarı

lacak Kanun Hükmünde Kararnameler; 
Kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarıyla, kamu 

kurum ve kuruluşlarının da birbirleriyle olan ilişkile
rini kolaylaştırmak maksadıyla, bu konulan düzen
leyen mevzuatın sadeleştirilmesi, kırtasiyeciliğin azal
tılması, idarî usul ve işlemlerin yeniden düzenlenme
si için ihtiyaca cevap vermeyen kanunların veya ba
zı hükümlerinin kaldırılması veya değiştirilmesini kap
sar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma

raş) — Grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şahsınız adına söz verebilirim. 
Buyurun. 
MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma

raş) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu yasa 
tasarısında rivayetle maksat arasındaki irtibatı, ina
nın ki kuramadım. Hele özellikle, gerekçede imzası 
bulunan Sayın Bakanın ve Komisyon Mazbatasında 
imzası bulunan Sayın Komisyon Sözcüsünün ifade
lerinden sonra hiç kuramadım. 

Tasarının gerekçesinin 2 nci sayfasının 3 üncü pa
ragrafını okuyunuz : 

«Geç gerçekleşen adalet adaletsizliktir prensibi 
dikkate alınarak, 'hukuk ve yargı sistemimizin bü
yük ölçüde sadeleştirilmesi» diyor. Takip eden 2 pa
ragraf sonra; «Tasarının kabulü ile, Ceza ve Hukuk 
sistemimizde de 'büyük ölçüde yenileme çalışmaları 
başlatılacaktır» diyor. Şu ibareden sonra Sayın Ba
kanın biraz önce bu kürsüden «Ceza ve hukuk sis
temi düzenlenmeyecektir» sözünü anlamak mümkün 
değildir. Bu, Devletin bir bakanıdır, Sayın Baka
nımız samimiyetsizdir diyemeyeceğim; ama anlamak 
mümkün değildir. 

Komisyon Raporuna bakıyoruz arkadaşlar; Ko
misyon haklı bir endişe duymuş, «Hukuk sistemimi
zin ve 'buna ilişkin ana prensiplerin kanun hükmünde 
kararnamelerle düzenlenmesinin mümkün olamaya
cağının» demiş ve gelmiş yine «kanunun bu anlam-
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da uygulanması gerektiğinin» demiş. Burada da dile 
getirdiler; ama Sayın Komisyona soruyorum, Sayın 
Balkana da soruyorum; 2 nci madde gayet geniştir, 
«kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkileri» 
diyor ve yine «ihtiyaca cevap vermeyen kanunların 
veya bazı hükümlerinin kaldırılması veya değiştiril
mesi» diye ilave ediyor. 

O zaman ben Sayın Komisyona sorarım; Aziz 
Sözcü, sizin samimiyetiniz nasıl gerçekleşecek? Şu 
maddeyi 'böyle kabul ettikten sonra, Sayın Bakan da 
vaat etse, Sayın Başbakan da vaat etse, şu madde
ye dayanarak Türk hukuk sistemi altüst edilecektir 
arkadaşlar; Medenî Kanun da değiştirilebilecektir, 
Ceza Kanunu da... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Ana
yasa, Anayasa. 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Devamla) — 
Anayasaya gücünüz yetmeyecek, Ceza Kanunu da 
değiştirilebilecektir ve aklınıza gelebilecek bütün 
kanunlar değiştirilebilecektir; çünkü bunun hukukî 
müstenidatı da zihniyetlerde mevcuttur. Ne deni
yor? «Anayasanın 91 inci maddesi, hangi konular
da kanun hükmünde kararname çıkarılamaz, bunu 
tadat ediyor, biz ona saygılıyız» deniyor; ama şu 
metindeki ifade Bekanın beyanına da ters, Sayın Söz
cünün beyanına da ters ve hepsinden önemli, Komis
yonun tarih huzurundaki bir endişesini dile getiri
yor. Bu itibarla Komisyon görev yapmamıştır. Ne
den yapmamıştır? Kendisi mademki bunu bir endi
şe olarak samimiyetle duymuştur ve raporunda vur
gulamak lüzumunu hissetmiştir, maddeyi niçin ay
nen kabul etmiştir, bir ilave fıkra koymamıştır? Bu 
çelişki çok önemlidir arkadaşlar. 

Bu itibarla, bu madde kabul edilirken; nasıl olsa 
kabul edilecek ama, bir kere 'hatırlatmakta zorunluk 
var, bu çelişkiyi bu kanuna olumlu oy verecek ANAP' 
lı arkadaşlarımın gözden uzak tutmamasını özellikle 
vurguluyorum. 

İkinci konu; «Vatandaşı bizar eden formaliteler» 
deniyor. İthal malı bir çiklet gibi ağızda çiğneniyor 
bu. Yalnız bizleri kastetmiyorum, herkesin ağzında 
sanki yeni bir ithal malı çiklet gibi çiğneniyor. 

Arkadaşlar, formaliteler demin dile getirildi, ka
nundan doğmuyor. Eğer bu tasarının görüşülmesi, 
yavrusuna oltaya karşı nasıl korunacağını anlatan 
balıkların üzerine tepeden inen serpme gibi bizim de 
başımıza tepeden inmeseydi, ben bütün ana mevzu
atları tarayarak size getirecektim; hangisinde kanun
dan kaynaklanan formalite var? 
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Şunu tarayabildim; önce Hükümetin gerekçesin-
dekilere geliyorum arkadaşlar; «Doğum, evlerine, 
ölüm» deniyor. Medenî Kanunda hiçbir suretle for
malite yoktur. Nüfus Kanununda vatandaşı bizar 
eden formalite yoktur. Yine, Umumî HıfzıssıbJha Ka
nununda vatandaşı bizar eden formalite yoktur. 
Trafik, Pasaport ve plaka (ki bunların hepsi. tek ka
nun, 3 tane yazılmış), Karayolları Trafik Kanunu
nun metninde yine formalite yoktur. Bakın bu ka
nunu inceleyebildim. Bu kanunun 20, 121, 127, 129, 
135, 41 inci maddeleri yönetmeliklere atıf yapmak
tadır. 

Bu itibarla, eğer siz formaliteyi kanun yaratıyor 
diye kanunu suçluyor ve bu noktadan, bu varsayım
dan hareket ediyorsanız, hatalı bir adım atıyorsunuz. 
Çünkü, bunun vebali kanunun değil, bunun vebali, 
bugün Bakanlar Kurulunun veya bir sayın bakanın 
bir imza tasarrufuyla yapabileceği bir tüzük değişik
liği, bir yönetmelik değişikliği ile elde edilebilecek bir 
netice ve vebali tüzükte, yönetmelikte. 

Yine gerekçedeki tapu ve imar mevzuatı... Bü
tün formaliteler Tapu Tüzüğündedir. İmar Kanunu
nu açın; 3 ünoü veya 4 üncü maddesinde, sadece va
tandaşın dilekçe, statik hesaplar, rapor ve projelerle 
müracaat etmesi formalitesi vardır, Diğer bütfün for
maliteler tüzüklerdedir, yönetmeliklerdedir arkadaş
lar. 

ANAP Sözcüsü arkadaşımız bir noktayı izah etti, 
'bizi teyit etti, teşekkür ediyorum. Kendi Hükümetle
rinden önce Ticaret Bakanlığında anonim şirketlerin 
blokajlarının iadesi 'konusunda alınan tasarruftan bah
setti ve yine, «Bu, kanundan kaynaklanmıyor» dedi. 
tşte, teyit ediyorsunuz bizi... 

'Bilirsiniz, kövlerde davul çalma müsaadesi var
dır. Vatandaş 20 - 30 kilometre öteye gider, kayma
kamlıktan düğününde davul çalmak için ruhsat alır. Ar
kadaşlarım, bunun kanunda dayanağı yoktur. Men-i 
îsrafat Kanununda bu hususu dile getiren bir madde 
bulamazsınız. Bu uygulamalardan çıkmıştır ve 'kaldı
rılması için kanun hükmünde kararname yetkisi al
manıza zaten lüzum yoktur. 

Siz bu vatandaşa gerçek hizmet etmek istiyorsa
nız, politik davranmadan, samimî hizmet vermek iti
yorsanız, önce bu teşrî Meclisin yetkilerini kısıtla
yan, hiçe indiren girişimleri bırakın da, sizin kale
minize bağlı olajr tasarrufları yapın; bunu yaptıktan 
sonra gelin. Bunu yapmıyorsunuz; geliyorsunuz, 'bü
tün Türk hukuk sistemini alaşağı edebilecek, başa-
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sağı edebilecek, değiştirilebilecek, niyet neyse, oraya 
kadar götürülebilecek 'bir sistem değişikliği için yetki 
istiyorsunuz arkadaşlar. Her ne kadar Anayasanın 
91 inci maddesinde «istenmez» denmemiş ise de, bu 
yetki istenemez arkadaşlar, istememeniz gerekir. 

Yine 'bir noktayı daha belirteceğim. Bundan ön
ceki konuşmamda kısaca vurgulamıştım; demin söz 
alan ANAP'lı arkadaşıma saygıyla takdirlerimi bildi
receğim. O arkadaşımın adı, şu Meclisin tarihinde 
saygıyla geçecektir. Grupları adına konuşanlar dı
şında burada ilk konuşan ANAP'lı mebus olmuştur; 
vanılmıyorsam. 

îşte biz dedik ki arkadaşlar; ANAP'lı milletve
kili arkadaşlarımız, muhalefet milletvekili arkadaş
larımız kanunlar oluşturulurken değerli fikirlerini 
buraya atsınlar. Bizler şu çatı altında, şu Genel Ku
rulda konuşmak için geldik, gruplarda konuşmak 
için gelmedik, gruplarda alınan kararlara insiyakî 
olarak uymak için gelmedik. Bu itibarla lütfediniz, 
bu maddeyi ve kanunu kabul etmeyiniz. Bu madde
nin çok geniş olan kapsamı, bir gün sizin karşınıza 
çıkar arkadaşlar; bizim karşımıza çıkmaz, iktidarda
sınız, iktidar milletvekillerisiniz, Hükümet sizi müş
kül duruma düşürebilecek, sizin kabul etmeyeceğiniz, 
sizin felsefenize uygun düşmeyecek bir tasarrufta 
bulunabilir. Bunun sıkıntısını siz çekersiniz. 

Bu itibarla, yukarıdan beri arz ettiğim hususla
rın gözîönüne alınmasının kabul edilmeyeceğini bile 
bile, bu tasarının kabul edilmemesini, oylarınızla bu
nun tescil edilmesini özellikle arz etmek istiyorum. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Turhan Ba-
vezit. 

Bir noktayı açıklamak isterim : Bir yanılgı oldu, 
Savın Turan Bayezit'in grup adına söz alması uy
gundur; ben yanıldım, özür dilerim. 

YUSUF ZİYA KAZANCIOÖLU (Trabzon) — 
Sayın Başkan, madde üzerinde şahsım adına söz is
tiyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET 
REMZİ ÇERÇİ (Adana) — Komisyon adına söz is
tiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Çerçi, Komisyonun söz al
mada öncelik hakkı vardır. Şimdi mi söz alacaksınız, 
yoksa sayın üye konuştuktan sonra mı? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET 
REMZİ ÇERÇİ (Adana) — Sayın üye konuştuktan 
sonra Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Buyurun, Sayın Kazancıoğlu; süre
niz 5 dakikadır efendim. 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; bendeniz söze 
'başlarken, evvela diyalog üzerinde durmak isterim. 
Diyalog, karşılıklı konuşma demektir. Bu, basit bir 
tarifidir. 'Bunu, kalpleri soğutmakla değil de ısıtmak 
suretiyle, gönülleri fethetmek suretiyle yaparsak, 
gerek iktidarın, gerek muhalefetin kazancı olur. 

Bir küçük misal vereceğim, mevzua geçeceğim. 
İngiltere Kraliçesi otorite sahibidir, kalpleri fethet-
miştir. Dine söversiniz bir şey demez; ama ona sö-
vemezsiniz, o kadar hürmet temin etmiştir; ama 
Franco forsa dayanır, hiçbir zaman kalpleri fethet-
memiştir, yuvarlanır giıder. 

O 'halde, 'bir küçük anekdot daha söyleyeyim : 
«Clest le tonne qui fail la music», «Müziği yapan 
ahengidir.» Şimdi sanıyorum, rahatlıkla anlaşabiliriz; 
çünkü yüksek sesle konuşmak, bağırmak, «Sen onu 
dedin, ben de bunu dedim» demenin ne Meclisimize 
ne de Milletimize hiç faydası yoktur. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

Sayın Turgut Özal; yani Başvekil, memleketin 
Başvekilidir. Şimdi, seçim nutuklarında şöyle bir şe
ye değindiler : «Ben dışarıda tanınmışımdır, dışarıda 
temaslarım çoktur» demişlerdir. Ben, şahsen bu söz
lerini kendi lehine, zatı muhteremin lehine büyük bir 
ağırlık olarak kaydettim. Şimdi, ben aynı vaziyette 
dışarıda bulundum, ben misaller vereceğim, bakayım 
Sayın Özal bana aynı ağırlığı verecek mi? Zannedi
yorum Sayın Özal ile anlaşacağız, Muhterem Adliye 
Vekili ile anlaşacağız ve zannediyorum gruplar ara
sında da bir ahenk temin edeceğiz. Ümit; olmazsa 
benim ne kabahatim olacak?.. Benim vazifem düşün
düğümü söylemektir. 

Bendeniz, evvela şunu söyleyeyim, Ankara Hukuk 
Fakültesini bitirdim, müteakiben Belçika'ya gittim, 
orada doktora yaptım, geldim, o kadar. Şimdi, ben 
doktora yapmakla sizi temin ederim, hiçbir şey öğ
renmedim. Bir tek şey öğrendim, o da düşündüğümün 
hilafına söz söylememek. Başkalarına yaranayım di
ye, nabza göre şerbet vermek bende yok. Onu da 
arz edeyim. Hiç kimseye de yaranmaya ihtiyacım 
yok. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Lütfen sadede gelelim. 
YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 

Efendim, bitireceğim. 
Şimdi, deniliyor ki, kanunların sadeleştirilmesi... 

Geliyorum mevzua. Kanunların sadeleştirilmesinden 
murat nedir? Bu bir kodifikasyon mudur, yoksa ka

nunların revizyonu mudur? Revizyon ise bir kanu
nun yeniden ele alınması, gözden geçirilmesi ve o gü
nün ihtiyaçlarına cevap verilmesi suretiyle redije edil
mesi demektir. Bu mudur, yoksa kodifikasyon mu
dur? Kadük olmuş maddeler vardır, birbirine zıt 
maddeler vardır; derlenip toparlanacak ve ortaya bü
yük bir kanun, çıkacak. Bunun adına kısaca kodifi
kasyon denir. 

Fransa'da kodifikasyon yapılmıştır, Napolyon dev
rinde. Napolyon devrinde, Napolyon Belçika'yı işgal 
etmiştir, kendi kanunlarını Belçika'da kabul ettirmiş
tir. Bugün Belçika'da Fransız kanunları caridir. 

Bendeniz doktoramı yaparken, kadifikasyon üze
rinde tesadüfen bir konferans verdim. Kürsüden in
dikten sonra hocama sordum; dedim ki; «Hocam, 
siz neden ködifikasyona gitmezsiniz bu karışık ka
nunlarda?» Bana şunu söyledi : «Yusuf Bey, kodi-
fikasyonu yapacak ne Fransa'da bir hukukçu vardır, 
ne de memleketimizde. Bu çok ağır bir şeydir. Bunu 
ancak İsviçre'de Lugere Hubert, Russel gibi büyük 
otorite profesörleri yapar.» 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı efendim. 
YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 

Teşekkür ederim. 
O zaman Fransa Çafitaine, Deguit gibi meşhur, 

dünyada tanınmış hukukçulara sahipti; onlar yapa
mıyor. Dikkat buyurunuz, rica ediyorum Sayın Baş
bakandan; bendenizin dediği yolda bir şey mi yapı
yoruz? Eğer böyle bir şey yapmıyorsak, onu açıkla
yalım, maddeye de öyle bir saralhat getirelim. Yok, 
öyle bir şey yapıyorsak, «Yahu bu son derece mü
him bir şeymiş, adam beni ikna etti, bir şeyler söy
ledi; gelin şunu değiştirelim veya üzerinde bir rötuş 
yapalım» desinler. 

Konuşma sürem çok azaldığı için kısaca şu tek
lifimi sunmak istiyorum : 2 nci madde, «Kolaylaştır
mak maksadıyla bu konuları düzenleyen mevzuatın» 
diyor. Lütfen buraya, «Anakanunlar hariç» diyelim. 
Yani Medenî Kanun, Ticaret Kanunu, Ceza Kanunu 
ve usulleri hariç olsun. Çünkü, bunlar memleket şü
mul kanunlardır, herkesi ilgilendiren kanunlardır. Bu
rada ekonomik, sosyal politik, hatta o memleketin 
tradisyonları, örf-âdetleri de mevzubahis olur, o ka
nunun maddelerinin tümünün tarihi gelişimi de mev
zubahis olur. Bu değiştirme, bunların hepsinin göz 
önünde bulundurulması suretiyle yapılacak şeydir. 

Bunları yapmayalım, bu kanunlar hariç olsun; 
ama öyle kanunlar vardır, öyle maddeler vardır ki, 
o kanunlarla temas eden grupları, toplulukları ilgilen-
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dirir. Orada yapalım; o, o kadar ehemmiyetli değil
dir; onun zararından dönmek mümkündür; ama bun
dan mümkün değildir. Onun için, hiç değilse bu 
maddeyi geri alın diyorum, 'bunu teklif ediyorum; 
ama kabul edilmeyebilir. Ancak, hiç değilse «Anaka-
nunlar hariç» diye bir hüküm konulursa memleket 
için, hepimiz için ve Sayın Özal ile Sayın Devlet Ba
kanına hita'ben diyorum, kendileri için çok iyi olur. 
Ben onların da puan almasını istiyorum emin olun. 

Bu hususu nazarı itibare almanızı diliyor ve say
gılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kazancıoğlu. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim; konuşma sü

reniz İÖI dakikadır. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET 
REMZİ ÇERÇİ (Adana) — Muhterem Başkanım, 
muhterem Meclisin muhterem üyeleri; ben buraya 
Komisyon Sözcüsü olarak geliyorum, Hükümet Ta
sarısının müdafaasını yapacak değilim. Komisyon ola
rak hazırlamış olduğumuz tasarının üzerinde, özellik
le raporun üzerinde izahat vermek durumunda kal
dım sayın konuşmacı Turan Bayezit Beyin beyanına 
göre. Ancak, burada anlamadığım bir şey var; Sa
yın Turan Bayezit Bey, bizim fikrimizle raporu kı
yasladığında, rapor ile madde metnini kıyasladığın
da bir şeyler anlamadığını bildirdiler. Ancak, burada 
4-5 kelime daha fazla konuşabilmek için hiçbirimi
zin aklından geçmeyen kurnazlığı, göz açıklığı yapa
bilecek derecede ileri düşünce kabiliyetine sahip ol
masına rağmen maddeyi nasıl anlayamadı, bunu da 
ben anlayamıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma
raş) — Sayın Başkan, sataşma var, hakaret var, mü
dahale edin efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET 
REMZİ ÇERÇİ (Devamla) — Efendim, maddemiz 
gayet açık bize göre. Şöyle ki; Sayın Turan Baye-
zit'in elindeki metinde matbaa hatası mı vardır, bil
miyorum. 

Maddeyi okuyalım : «Kişilerin kamu kurum ve 
kuruluşlarıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının da bir
birleriyle olan ilişkilerini kolaylaştırmak maksadıyla, 
(Orada bir virgül var, bilmiyorum kendilerinin elin
deki metinde var mı, eğer bu dikkat nazara alına
cak olursa, zannediyorum tereddüte düştükleri hu
suslardan hiç bir tereddüt hâsıl olmaması gerekir 
idi ve devam ediyorum; sırf bu maksatla, (Başka bir 
şey yok) bu konuları düzenleyen mevzuatın sadeleş
tirilmesi» diyor, yoksa Medenî Kanunun değiştiril

mesi, Ceza Kanununun değiştirilmesi gibi bir cihete 
gidileceği veyahut da öyle bir gayeye matuf olduğu 
zannederim bu maddenin istihraç edilmemek gerekir. 

Aynı durumu biraz daha pekiştirmek için, lütfet
sinler, bizim Komisyonun raporunu da tetkik buyur
sunlar. Görülecektir ki, biz orada -ibarelerimizi has
saten tebarüz ettirerek başlayacağım- ikinci paragraf
ta, «Bürokratik şekildeki idarî usul ve işlemlerin ye
niden düzenlenmesinin uygun olacağı görüşünde bir-
leşilmiştir» diyoruz ve devam ediyoruz. Biraz daha açık
lık getirelim derim. Zira Komisyonda bu cihet, mu
halif oy yazısını bildiren bazı arkadaşların da fikir
leri açısından tezekkür edilmiştir. Onlara biraz daha 
açıklık getirmek için devam ettik; «Ancak, bu dü
zenlemeler yapılırken özellik ve zaruret arz eden ba
zı formalite ve işlemlerin kaldırılamayacağı...» 

Formalite ve işlemlerin düzeltilmesi, azaltılması 
gibi bir yetki verirken, üzerinde durduğumuz husus
lardan birisi de şuydu : Mutlaka her formalitenin de 
kaldırılması gerekmez. Ola ki, bazı formalitelerin kal
ması da gerekiyordur. Komisyonumuz bu cihetle te
zekkür etmiştir ve bilfarz bir ehliyet bahis mevzuu 
olduğunda, renk körlüğüne müptela olan bir kişinin 
mücerret beyanı ile ehliyet verilmesinin muhtemel 
sakıncalarını da dikkate almışız ve bunun gerektiği 
şekilde, muhtemeldir ki, böyle bir halde göz rapo
runun da alınmasının zaruretini dikkate alarak, «An
cak» diye başlamış ve «zaruret arz eden bazı forma
litelerin ve işlemlerin kaldırılamayacağı» diye üzerin
de durmuşuz ve devamla yine; «Ayrıca, hukuk sis
temimizin ve buna ilişkin ana prensiplerin kanun hük
münde kararnamelerle düzenlenmesinin mümkün ola
mayacağının ve esasen Yetki Kanununun da formel 
işlemlere taalluk ettiğinin ve Kanunun bu anlamda 
uygulanması gerektiğinin Komisyon Raporunda belir
tilmesi» demişiz. 

Yani bundan daha açık ne diyebilirdik, yahut da 
bilmiyorum, hukukçu arkadaşlar vardır, öyle tahmin 
ederim ki bir kanun tertibinde bazı ıstılahlar, bazı 
sistemler, teknikler vardır, mutlaka Alman Medenî 
Kanunu gibi her şeyi teker teker, yegân yegân tadat 
etmenin gereği yok. 

Yani, Medenî Kanunun, aile hukukuna> ait kısmı 
değiştirilemeyecektir, Ceza Hukukunun 141 ve 142 nci 
maddesi değiştirilemeyecektir mi dememiz lazımdı?. 

Ben takdirlerinize arz ederim, Komisyon Raporu
nun açık olduğu kanaatindeyim. Hükümetin gerekçesi 
tabiatıyla bizi ilgilendirmiyor. 
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Hürmetlerimle arz ederim efendim. (Alkışlar) 
iBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çerçi. 
Muhterem arkadaşlarım, konuşmalarımızda dik-

'katli olmamız gerekir... 
MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) 

— Sayın 'Başkan, sataşmayı geçiştiriyor muyuz efen
dim?. 

BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika..« 
MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) 

— Hakaret var efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Şimdi bakınız efendim, şurada cümle aynen : 

«Genel Kurulda açıklamasını yapacağım bazı kuru
luşları da içine alır mahiyette bulduğumdan tasarının 
tümünün reddi oyundayım. 

Rıfat BAYEZİT 
Anayasa Komisyonu Üyesi 

Kahramanmaraş Milletvekili 

Tüzüğümüz gayet sarih, Anayasamız da cevaz ve
riyor; 'bir üye korriisyonda eğer bir karşı oy gerek
çesi ifade etmişse, hatta ona da lüzum yok, «karşı
yım» diye beyan etse dahi, şöyle bir metin vermeden, 
yine burada konuşma /hakkına sahiptir. Bunu şu ve
ya bu sekide tesmiye etmek hiçbirimize yakışmaz ve 
doğru da değildir. Bunlardan kaçınalım lütfen. 

MEHMET TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) 
— Efendim, 'bir karışıklık oldu galiba, isimlerde ka
rışıklık oldu. 

BAŞKAN — Efendim?... 
MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) 

— Bana hakaret edildi, bu geçiştiriliyor mu, onu sor
dum, zatı âliniz başka bir konuyu ifade ettiniz efen
dim. 

BAŞKAN — Sizinle iîğili değil efendim. 
MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) 

— Anladım; ama bana hakaret edildi Sayın Başkan, 
anlayışsızlıkla itham edildim. 

BAŞKAN — Efendim, sizin isminizden bahse
dilmedi. 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) 
—- «Turan Bayezit» dedi, zabıtlardan bakınız, «Tu
ran Bayezit» dedi. 

BAŞKAN — Neyse, benim söylediğim ikisini de 
ihtiva etsin müsaadenizle. (Alkışlar) 

I Sayın Üzel, buyurunuz efendim, söz sırası zatı 
âlinizin. 

Süreniz 5 dakika efendim. 
MEHMET NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; Mevzuatın (Sadeleştiril
mesi, Kırtasiyeciliğin Azaltılması, İdarî Usul ve İş
lemlerin Yeniden Düzenlenmesiyle İlgili Yetki Kanu
nu Tasarısı üzerinde Sayın 'Bakanın bürokrasiden gel
mesinden de dolayı gösterdiği hassasiyete hakikaten 
teşekkürle 'başlamak isterim. Çünkü, bürokrasiden 

I gelen kişilerin böyle bir kanunla, böyle bir kararna
me, böyle bir yetkiyle tüm idaredeki aksaklıkları 
düzeltmesindeki şansı herhalde artacaktır. Buna haki-

I katen hepimizin ihtiyacı var. Yalnız, acaba biz böyle 
bir yetki kanunu tasarısında şu 2 nci maddede söy
lenen hususa Millet Meclisi olarak yetkili miyiz; bun-

I da tereddüt ediyorum-

2 nci madde, yukarıdan beri geliyor, «Mevzuatın 
sadeleştirilmesi, kırtasiyeciliğin azaltılması, idarî usul 

I ve istemlerin yeriiden düzenlenmesi için ihtiyaca ce
vap Vermeyen kanunların ve bazı hükümlerin kaldı
rılması ve değiştirilmesini kapsar» diyor. 

Halbuki kanunların kaldırılması ve değiştirilmesin-
j den önce herhalde yapılması da mevzubahis. Acaba 
I böyle bir yetkiyle bir kanun mu yapmak istikametin-
I de olunuyor?. 

Anayasanın 87 nci maddesi «Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin görev ve yetkileri kanun koymak, de
ğiştirmek ve kaldırmaktır. Kanun koymak, değiştir
mek ve kaldırmak sadece 'Büyük Millet Meclisine ait
tir» diyor. Getirilen bir kanun hükmünde kararna
meyle kanun değiştirmek yetkisini bir başka kurula, 
Bakanlar Kuruluna, kanun kuvvetinde kararname çı
kartmak yetkisinde olan bir hükümete devredemeyiz 
arkadaşlarım. Bana öyle geliyor. Kanun yapmak, de-

- ğiıştirmek, kaldırmak bizim görevimizdir. Bunu bir 
kanun hükmünde kararnameyle Hükümete devrede
meyiz aslında. 

Burada, «(İşlemlerin yeniden düzenlenmesi için 
ihtiyaca cevap vermeyen kanunların veya bazı hü
kümlerinin kaldırılması veya değiştirilmesini kapsar» 
diyor. Acaba biz böyle bir yetkimizi devretmeye 
yetkili miyiz? Zannetmiyorum arkadaşlarım. Bu, 
Anayasanın 87 nci maddesine aykırı bir yetki devri
dir. Buna hakkımız ve yetkimiz yok. Böyle bir yet
kimizi devrettiğimiz takdirde, 87 nci maddeye aykırı 
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cıareket etmiş oluruz ve anayasal bir durumu da çiğ
nemiş oluruz. Yetkimizi devredenleyiz arkadaşlarım. 

Bir an fçin böyle bir kararname çıkmış olsa, ki 
3 yıl için geçerli getirilen hüküm, 18 aya indirilmiş, 
peki, kararnameye göre yapılan bütün ıslahat, bütün 
yenilettirme ve tanzim edici hareketler acaba 18 ay
dan sonraki dönemlerde de olmayacak mı? Bugün 
için çıkarmakta olduğumuz kanunların yeniden dü
zenlenmesi, kırtasiyeciliğin kaldırılması için, bundan 
sonra yeniden bir kanun hükmünde kararname çı
ka ımak durumuna gelinmeyecek mi? O takdirde ye
ni baştan mevzuatın düzenlenmesi, kırtasiyeciliğin 
azaltılması, idarî usul ve işlemlerin yeniden düzen
lenmesi için, tekrar kanun kuvvetinde kararname is
temek durumunda kalınmayacak mı? 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
MEHMET NURÎ ÜZEL (Devamla) — Bu ka

nun hükmündeki kararname, mevzuatın gelişmesini 
sağlamamaktadır, bir devamlılık getirmemektedir. 
Kanun hükmündeki kararname süresi bittikten son
ra dahi birçok idarî usullerin tekrar tekrar gelişmiş 
olarak gözden geçirilmesi lazım gelmektedir. 

O itibarla her halde böyle bir kanun hükmündeki 
kararnameden çok, konuyu idarî usullerin, kırtasiye
ciliğin değiştirilmesini, geliştirilmesini sağlayacak 
şekliyle, yeni ve devamlı olacak şekilde bir kanun; 
yani idarenin bütünlüğünü ve devamlılığını karşılaya
cak şekilde bir kanun getirmek yararlı olacaktır. Ka
nun hükmündeki kararnamenin, süresi bittikten son
ra, ıslahat yapacağız, yeniden düzenlemeler yapaca
ğız, kırtasiyeciliği yeniden tanzim edeceğiz diye yeni 
kararnameler ortaya gelebilecektir. 

Saygılar sunarım efendim. (HP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Üzel. 
Efendim, madde üzerindeki müzakereler son bul

muştur. 
Önergeler vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Mevzuatın sadeleştirilmesi, kırtasiyeciliğin azaltıl

ması, idarî usul ve işlemlerin yeniden düzenlenmesiy
le ilgili Yetki Kanunu Tasarısının 2 nci maddesinin, 
ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

MADDE 2. — 
Fıkra 2. — Kişilerin kamu kurum ve kuruluşla

rıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının da birbirleriyle 
olan ilişkilerini kolaylaştırmak maksadıyla bu konu

ları düzenleyen idarî usul ve işlemlerin yeniden dü
zenlenmesi için ihtiyaca cevap vermeyen kanunların 
veya bazı hükümlerinin kaldırılmasını veya değişti
rilmesini kapsar. 

Rıfat Bayazıt Ali Bozer 
Kahramanmaraş Ankara 

Mustafa Çorapçıoğlu H. Mükerrem Hiç 
Balıkesir Yozgat 

Feyzullah Yıldırır 
Gaziantep 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 2 nci maddesinde 

geçen, «mevzuatın sadeleştirilmesi» ibaresinin metin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

BAŞKAN — Sayın Tutum, önergenizde 5 imza 
olması lazım; 4 imza' eksik. Tekabül eden arkadaş
lar lütfen isimlerini söylesinler. 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma
raş) — Tekabül ediyorum Sayın Başkan. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Tekabül ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi gönderiyorum, imzalayı
nız lütfen. 

Şimdi birinci önerge daha kapsamlı olduğu için 
ilk önce onun müzakeresini yapacağız. 

Önergeyi bir defa daha okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Mevzuatın sadeleştirilmesi, kırtasiyeciliğin azaltıl
ması, idarî usul ve işlemlerin yeniden düzenlenmesi 
ile ilgili Yetki Kanun Tasarısının 2 nci maddesinin 
ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

MADDE 2. — 
Fıkra 2. — Kişilerin kamu kurum ve kuruluşla

rıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının da birbirleriyle 
olan ilişkilerini kolaylaştırmak maksadıyla bu ko
nuları düzenleyen idarî usul ve işlemlerin yeniden 
düzenlenmesi için ihtiyaca cevap vermeyen kanunla
rın veya bazı hükümlerinin kaldırılmasını veya de
ğiştirilmesini kapsar. 

Rıfat Bayazıt ve arkadaşları. 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu 

efendim? 
ANAYASA KOMtSYONU BAŞKANI KÂMİL 

TUĞRUL COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılıyo
ruz. 
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BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komisyon 

katılıyorlar. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu kabul edilen birinci önerge ikinci önergeyi de 

kapsar mahiyettedir, onun için ona lüzum kalmadı. 
Zaten işlemi de yarımdı; kalsın efendim. 

2 nci maddeyi bu değişiklikle birlikte oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
İlkeler 
MADDE 3. — Bakanlar Kurulu bu Kanuna gö

re verilen yetkiyi kullanırken aşağıdaki ilkeleri göz 
önünde bulundurur : 

a) Zaman ve kaynak kaybının önlenmesi, 
b) Beyanın yeterli sayılması; ancak, zorunlu du

rumlarda belgeleme yoluna gidilmesi, 
c) işlemlerin tek kuruluş içinde tamamlanması, 

buna imkân olmadığı takdirde görevli kurum ve ku
ruluşlar arasında işbirliğinin ve koordinasyonun sağ
lanması, 

d) Görev ve yetki dağıtımının hizmetin en iyi 
yapılabileceği şekilde yeniden düzenlenmesi. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? Yoktur. 

Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 3 üncü maddesinin 

(d) fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Cahit Tutum Tülay Öney 
Balıkesir İstanbul 

Halit Barış Can İbrahim Ural 
Sfaop İstanbul 

Halil İbrahim Şahin 
Denizli 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

TUĞRUL COŞKUNOĞLU (Ankara) — Hayır, ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Hayır. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — İzah edeceksiniz; buyurun. 
Sayın Tutum, önergeyi izah etmek üzere 5 daki

ka süreniz var efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlar; ileri sürdüğüm görüş, (d) fıkra
sında yer alan görev ve yetki dağıtımının, hizmetin 
en iyi yapılabileceği şekilde yeniden düzenlenmesi. 

Şimdi kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden dü
zenlenmesine ilişkin Yetki Kanununda, açıkça kamu 
kurum ve kuruluşlarının her düzeyde görev ve yet
kilerinin, yetki ve yükümlülüklerine ait genel esasla
rının tespit edilmesine dair yetki verilmiş, 2680 sa
yılı Yasada. Tabiî bu Yasaya göre çıkarılan kanun 
hükmündeki kararnamelere baktığımızda da bu hu
sus görülüyor. Bir örnek vereyim diye işaret etmek 
istiyorum; 175 numaralı Kanun Hükmünde Karar
namenin 17 nci maddesinin (b) fıkrası; bakanlıklar 
ve bağlı kuruluşların bölge, il ve ilçelerde bakanlık 
veya bağlı kuruluşu temsil edilecek şekilde tek bir 
taşra teşkilatı kurmaları esastır» dedikten sonra, son 
cümle de; «Bu şekilde kurulan il ve ilçe müdürlük
lerinin görev, yetki ve sorumluluklarının birbirleriyle 
ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkileri ku
rulmuş kararnamelerinde gösterilir» şeklindedir. 

Değerli arkadaşlar, bir usulün basitleştirilmesi, 
ilave usullerin basitleştirilmesi için bir kanun çıkar
tıyoruz, (d) fıkrasındaki görev ve yetki dağıtımının 
ne olduğu belli değil; yani bu kamu kuram ve ku
ruluşlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin yetki 
kanununda ve ona dayanılarak çıkarılan kanun hük
mündeki kararnamelerde görev, yetki ve sorumluluk
ların düzenleneceği söylenmiş. Bu görev, yetki ve so
rumluluk dışında bu nasıl bir görev ve yetkidir? Bir 
yetki iki kez istenmez, bu tür şeylere yasada yer ver
meyelim diye kısaca bu konuyu huzurunuza getirmek 
istedim. 

Takdirlerinize saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
3 üncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum. 
Yetki süresi 
MADDE 4. — Bakanlar Kuruluna verilen yetki, 

bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 18 
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ay için geçerlidir. Bakanlar Kurulu bu süre içinde 
birden çok Kanun Hükmünde Kararname çıkara
bilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum. 
Yürürlük 
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 

mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Yürütme 
MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 

mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunu açık oylamaya sunacağım. 
Açık oylamanın kupaların gezdirilmesi suretiyle 

yapılmasını oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Oylarınızı beyaz kâğıda yazdığınız takdirde; is
minizi, soyadınızı, seçim bölgenizi ve kabul, ret ve
ya çekimser diye yazıp imzalamanız gerekmektedir. 

2. — Ücretlilere Vergi ladesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. 
(1/445) (S. Sayısı : 10) (Devam) (1) 

BAŞKAN — Ücretlilere Vergi ladesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
runun müzakeresine başlıyoruz. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun okunması
nı oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Kanunun tümü üzerinde Halkçı Parti Grubu adı
na Sayın Tülay Öney, Milliyetçi Demokrasi Partisi 
Grubu adına Sayın Fenni tslimyeli; şahsı adına da 
ismail Şengün söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Tülay Öney. 
Süreniz 20 dakikadır Sayın Öney. 
HP GRUBU ADINA TÜLAY ÖNEY (İstanbul) 

— Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

(1) 10 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ücretlilere 
Vergi ladesi Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde 
Halkçı Parti Grubunun görüşlerini sunmak üzere söz 
almış bulunuyorum. 

Aylardan beri basınımızda defalarca yazılıp çizi
len, kamuoyunda «faturalı yaşam» şeklinde adlandı
rılan bu kanun nedir? Dünyada çok az sayıda, sade
ce bir - iki ülkede uygulanmış olan bu sistem, nasıl 
bir yapı getirmektedir? Gerçekçi midir, adil midir, 
doğru ve tutarlı bir uygulamaya imkân verecek bir 
sistem midir, değil midir? Bu konuların Yüce Mec
liste dikkatle ve ayrıntılı şekilde tartışılması gerekir. 
Çünkü, gerçekten yepyeni, fevkalade değişik, gele
neksel vergi yapımıza ve Türk toplumunun alışkan
lıklarına ve geleneklerine uymayan bir mekanizma 
söz konusudur. 

Kanun tasarısı çok teknik bir komisyon olan 
Plan ve Bütçe Komisyonundan da bir günlük bir in
celeme ile, acele olarak geçirilmiştir. Tasarının bir 
alt komisyon kurularak daha ayrıntılı bir şekilde ve 
hesap - kitaba' dayanan bir biçimde incelenmesi, bu 
biçimde bir incelemeye tabi tutulması yolundaki 
önerilerimiz, Komisyonda iktidar grubuna mensup 
üyelerin oylarıyla maalesef reddedilmiştir. Huzuru
nuza getirilmiş olan tasarının bu nedenle birtakım 
eksiklikleri, aksayan birtakım yönleri olduğu inancı
nı taşıyoruz. 

Durum böyle iken, Kanunun Yüce Mecliste eni
ne boyuna tartışılması ve gerekli noktaların düzel
tilmesi imkânı da ortadan kaldırılmıştır. 

Yine Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunan ikti
dar grubu üyelerince verilen bir önergeyle tasarının 
Genel Kurulumuzda da öncelik ve ivedilikle görü
şülmesi karara bağlanmış ve sizlerin incelemesine 
hiç fırsat verilmeden tasarı şu anda görüşmeye açıl
mıştır. Bunun sakat bir uygulama olduğunu burada 
ifade etmek isterim. 

Sayın milletvekilleri, Ücretlilere Vergi ladesi Hak
kında Kanun Tasarısı, gerekçesinde de belirtildiği 
gibi, 2 temel amacı sağlamaya yöneliktir. 

Birincisi ve aslında esas olan amacı: Toplumda 
fatura isteme alışkanlığını yaymak ve bu yoldan ver
gi tahsilatında otokontrola imkân vermektir. Yani, 
basit ifadesiyle mal ve hizmet satan kişilerin, bu sa
tıştan elde ettiği geliri kontrol etmek ve bunun üze
rinden gerekli vergiyi alabilmektir. Bu, vergi kaça
ğını önlemek ve bir kontrol sağlamak açısından iyi 
bir sistemdir ama, öylesine eksiktir ki, getireceği fay
danın kayda değer olmayacağı kanısını taşıyoruz. 
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Çünkü, tasarıya göre mal ve hizmet satanlardan sa
dece gerçek usulde vergilendirilen, Gelir Vergisi ve 
Kurumlar Vergisine tabi kişilerden fatura istemek 
kabildir. Götürü usulde vergiye tabi olan, mesela 
nakliyecilerden, küçük esnaftan fatura alamayacak
sınız ve dolayısıyla onların kazandıkları geliri ve de 
bundan doğan vergileri ödemelerini kontrol edeme
yeceksiniz. 

Ayrıca, yine tasarıya göre, vergi iadesi sadece üc
ret geliri sahibi olanlara yapılacaktır. Dolayısıyla, 
fatura isteyecek olanlar da yalnız ücretliler olacak
tır. O halde, satıcıların işçi ve memurun dışında ka
lan büyük kesimin alışverişinden elde ettiği kazancı 
ve dolayısıyla ödemesi gereken vergiyi faturaya da
yanarak kontrol imkânınız yoktur. 

Bu nedenle kanun tasarısının kazanılan geliri 
kontrol etme ve bundan doğacak vergiyi tahsil etme 
şeklindeki amacının gerçekleşmesi pek de beklene
mez. Çünkü, tasarıda bu amaca ulaşmak konusunda 
son derece kısmî ve eksik bir sistem öngörülmüştür. 

Getirilen sistem ve vergi kaçağının kontrolünde 
çok yetersiz kaldığı gibi, piyasada bir çarpıklığa da 
yol açacak niteliktedir. Şöyle ki.: Ücretliler alışveriş 
yaptıkları zaman sadece gerçek usulde vergilendiri
len, gelir ve kurumlar vergisine tabi olan müessese
lerden ve kişilerden fatura alabileceklerdir. Bu de
mektir ki, piyasadaki talep ve alışverişler bu tip ma
ğaza ve kişilere kayacak ve dolayısıyla götürü usule 
tabi olan küçük esnaf veya seyyar satıcılardan mal 
alma önemli şekilde azalacaktır. Çünkü, bunlardan 
fatura almak olanağı yoktur. Bu durumda piyasa den
gesi bozulacağı gibi, küçük esnafın da aleyhine bir 
durum yaratılmış olacaktır. Tasarımn büyük bir ak
saklığı da burada yatmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, kanun tasarısının 2 nci ama
cı; ücretlilere ödemiş oldukları verginin bir kısmını 
iade ederek, onların yaşam düzeylerini bir ölçüde de 
olsa yükseltmektir. Bu husus tasarının 1 inci ve 3 ün
cü maddeleriyle sağlanmaya çalışılmıştır. Halkçı 
Parti olarak biz dar ve sabit gelirlilere, yani işçi ve 
memura yapılacak her türlü katkının yanındayız, 
her türlü olumlu düzenlemeyi destekleriz. Ancak, ta
sarıyı bu alanda da yeterli görmüyoruz. 

Tasarının bu alandaki en büyük eksikliği kira har
camalarının vergi iadesine konu edilmemesidir. Üc
retliler yapacakları dayanıklı tüketim malları, ısınma, 
yiyecek, giyecek, eğitim - öğretim ve sağlık harcama
ları için fatura toplayabilecekler, bunu çalıştıkları işyer
lerine ibraz edecekler ve belli sürelerde belli oranda 

vergi iadesi alacaklardır; ama en önemli ve onlar için 
en yıkıcı bir harcama niteliğinde olan kira ödemeleri 
için fatura karşılığı vergi iadesinden yararlanma ola
nakları yoktur. Bunu benimseyemiyoruz. 

Tasarıdaki bir diğer aksaklık, en az bin liralık 
alışveriş karşılığında fatura tanzim edilmesi hükmü
dür. 

Sayın milletvekilleri, aylık geliri net 10 600 lira 
civarında olan asgarî ücretlinin veya aylık geliri 25 
bin lira olan üniversite mezunu yeni bir memurun, bir 
defada 1 000 liralık alış - veriş yapmasına ne kadar 
imkân olduğunu yüksek takdirlerinize sunmak iste
rim. Bu limitin tamamen kaldırılması ya da hiç ol
mazsa 500 liraya indirilmesi konusunda Komisyonda 
verdiğimiz önergeler iktidar grubunun oylarıyla maa
lesef reddedilmiştir. Kiraların da kanunun kapsamına 
alınması, elektrik giderlerinin ve ulaştırma harcama
larının da vergi iadesine konu olması yolundaki istek
lerimiz de redde uğramıştır. 

Ücretlilere çok ağır gelen kira gibi, ulaştırma mas
rafı gibi birtakım harcamaların kanunun kapsamı dı
şında tutulması endişe ederiz ki, onları sahte faturalar 
toplamaya, yapmadıkları harcamalar için fatura te
min etmeye yöneltebilecektir. Kanun, ücretlinin bir 
aylık net ücreti kadar fatura ibraz etmesine imkân 
verdiği için, aslında ücretli gelirinin büyük kısmını 
kira olarak harcadığı halde gelirinin tümünü kanu
nun kapsamına giren mallar harcamış gibi görünmek 
üzere sağdan - soldan fatura toplama yoluna tevessül 
edebilecektir. Halkımızı böyle meşru olmayan işlere 
âdeta teşvik edici mekanizmaları' yaratmamalıyız. 

Sayın milletvekilleri, ücretlilere yapılacak vergi 
iadesinin miktarım belirleyen 3 üncü maddedeki du
rum da çok dikkat çekicidir. Şöylesine : Aslında Sa
yın Hükümet bu maddeyi düzenlerken, vergi iadesi 
oranları itibariyle tersine bir müterakkilik öngörmüş
tür. Yani, düşük ücretlilere daha yüksek oranda, yük
sek ücretlilere ise, daha düşük oranda vergi iadesi 
saptamıştır; ama işi rakamlara vurduğumuzda sonuç 
hiç de böyle çıkmamaktadır. 

Basit bir örneğini burada belirtmek isterim : 30 
bin lira aylık net geliri olan bir kimse ayda azamî 
3 CO0 liralık bir vergi iadesine hak kazanabilmekte
dir. Oysa aylık geliri 90 bin lira olan bir kimse ayda 
6 5010 liralık vergi iadesine hak kazanmaktadır. Ge
liri 120 bin lira olan bir kimse de ayda 6 90Ö1 liralık 
bir vergi iadesinden yararlanabilecektir. 

Düşük ücretliler için eğer yüzde 10 değil de, çok 
daha yüksek bir vergi iadesi oranı koysaydık, bu ada-

551 — 



T. B. M. M. B : 30 

letsizliği ortadan kaldırabilirdik. Yani, vergi iadesi 
oranları tasarının 3 üncü maddesinde tespit edilen şe
kilde değil de, tamamen başka bir hesap temeline da
yanarak Sayın Hükümet tarafından getirilseydi, tab
lo bu kadar çarpık olmazdı. 

Sayın Milletvekilleri, Plan ve Bütçe Komisyonun
daki müzakerelerde bu tasarıyla ücretlilere getirilen 
avantajın bir başka değişik yöntem bulunarak emekli, 
dul ve yetimler için de sağlanması amacıyla tasarıya 
bazı eklemeler yapılmıştır. Bu kanunun yayımını iz
leyen 2 ay içinde, Hükümet emekli, dul ve etimler 
için de bir düzenleme yapmayı deruhte etmiştir. Bu
nu memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmek isterim. 

Sonuç olarak, tasarıyı bir hayli eksik, ham, bazı 
noktalarında aksaklıklar olan ve uygulanması fevka-
lede güç bir tasarı olarak gördüğümüzü belirtmek is
tiyorum. Yüce Mecliste siz değerli milletvekillerinin 
katkılarıyla düzetilmeye muhtaç bir tasarıdır. Kanun 
üzerinde Genel Kurulumuzda yapılacak müzakereler
de yapıcı ve düzeltici önerilerin gündeme gelmesi 
ve iktidar grubunun da bu konularda esnek ve olum
lu bir tavır takınması dileğiyle hepinize saygılar su
nuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 

Fenni Îslimyeli, buyurunuz. 
Süreniz 20 dakika, Sayın Îslimyeli. 
MDP GRUBU ADINA FENNİ ÎSLİMYELİ 

(Balıkesir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Ücretlilere Vergi ladesi Hakkında Kanun Tasansı 
üzerinde Milliyetçi Demokrasi Partisinin görüşlerini 
arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Esas hakkındaki mütalaamızı arz etmeden önce, 
kanun tasarı ve tekliflerinin Meclise sunuluşu, komis
yonlarda ve Genel Kuruldaki müzakere usulü üzerin
de bir - iki noktaya temas etmekte fayda mülahaza 
ediyorum. 

Bahis konusu kanun tasarısı, 1.2.1984 günü; yani 
dün Plan ve Bütçe Komisyonunun gündemine alın
mıştır. Komisyon üyeleri, dün yapılan Genel Kurul 
toplantısına iştirak imkânı bulamadan, saat 18.00'e 
kadar Komisyonda çalışmak zorunda kalmıştır. Bir 
milletvekilinin aslî görevi, gerek komisyonlardaki, ge
rekse Genel Kuruldaki müzakereleri takip etmektir. 
İçtüzük hükümlerine göre komisyonların Genel Ku
rul toplantı saatlerinde çalışmaması esastır. İçtüzük 
komisyonların ancak pek ender ahvalde Genel Kurul 
toplantı saatlerinde de faaliyet gösterebileceğini hük
me bağlamıştır; ancak bu istisnaî bir hükümdür. 
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Aynı şekilde, kanun tasarı ve tekliflerinin Genel 
Kurul toplantılarında yeterli süre beklemeden ve de
ğerli üyelerin incelemelerine fırsat verilmeden görüş
meye alınmasını tecviz ve tasvip etmeye imkân yok
tur. Korkarız ki, kanun tasarı ve teklifleri bu acele
cilik içinde yeterli ölçüde incelenemeyecek, işleneme-
yecek ve aksaklıklarla malul bir şekilde komisyonlar
dan ve Genel Kuruldan geçecektir. ı 

Değerli milletvekilleri, yeni Anayasamız, Meclisi
mizden çıkan kanunlar üzerinde mütalaa verecek bir 
başka ikinci meclise lüzum görmemiştir. Bu Ana
yasal yapı,, kanun tasarı ve teklifleri üzerinde derin
liğine ve genişliğine durulmasını amirdir. 

Bu sebeplerle, Sayın Meclis Başkanının ve iktidar 
partisi grubunun bu gibi istisnaî usullere daha fazla 
itibar etmemesini Milliyetçi Demokrasi Partisi Mec
lis Grubu olarak bilhassa rica ediyoruz. Aksi takdir
de, katı.bir tutumla normal prosedürden ayrılmanın 
manevî ve hukukî sorumluluğunu yüklenmiş olacak
larını burada ifa etmekte zaruret hissediyoruz. 

Bu vesileyle belirtmek isterim ki, Milliyetçi De
mokrasi Partisi olarak biz, şimdiye kadar komisyon
larda ve Genel Kurulda daima yapıcı bir muhalefet 
politikası izledik. Aynı anlayışın iktidar partisine de 
hâkim olması en büyük temennimizdir. 

Bu hususu belirttikten sonra, kanun tasarısı üze
rindeki görüşlerimizi arza çalışacağım. 

Ücretlilere Vergi ladesi Hakkındaki Kanun Tasa
rısının gerekçesinden ve Sayın Maliye ve Gümrük Ba
kanının Komisyonda yaptığı açıklamalarından, bu ta
sarının başlıca 2 amacı kapsadığı anlaşılmaktadır. 

Birincisi, memur ve işçilerin faturaya bağlanmış 
harcamalarının belirli bir nispeti, vergi iadesi namı 
altında kendilerine verilerek, bu kesimin vergi yükü 
hafifletilecektir. 

İkincisi, fatura sisteminin günlük hayatımıza so
kulması suretiyle otokontrol, özellikle Gelir Vergisin
de sağlanacaktır. 

Her şeyden önce, Milliyetçi Demokrasi Partisi 
olarak, tasarının bu (2) amacı ile de programımız 
gereği, genelde mutabık olduğumuzu belirtmek iste
rim. 

Gerçekten, ücretlilerin vergi yükü çok ağırdır. 
Gelir Vergisi sisteminin kabul edildiği 1950 tarihin
den bu yana, genel vergi yükü, gayri safî millî hâsıla
da yüzde 12'den yüzde 19'a çıkmıştır; ama, Gelir 
Vergisindeki artışın en büyük ağırlığını ücretliler çek
miş ve Gelir Vergisi hâsılatında ücretlilerin payı üçte 
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ikiye yükselmiştiır. Buna mukabil, ücretliler dışında 
kalan kazanç ve iratlardan elide edilen vergi hâsılatı 
üçte bir seviyesinde kalmıştır. 

Bu durum, Gelir Vergisi sisteminin sağlıklı, adil 
ve dengeli işlemediğini gösterir. Bu itibarla, ücretli
lerin vergi yükünün hafifletilmesinde şüphesiz isabet 
vardır. 

Diğer taraftan, devlet gelirlerini sağlıklı kaynak
lara oturtmak maksadıyla beyan esasına tabi mükellef-
lerdeki vergi kaybını azaltmak ve bir otokontrol sis
temi kurmakta isabet vardır. Bu iki hususta da mu
tabıkız. Ancak getirilen tasarı bu amaçlara ne ölçüde 
hizmet etmektedir; önemli olan nokta budur. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan çalışmalar 
göstermiştir ki, tasarınım birçok eksiklikleri, tutarsız
lıkları vardır; yapılan bazı tashihata rağmen tasarı 
hâlâ hamlığını muhafaza etmektedir, maksada hizmet 
etmekten uzaktır. «Faturalı yaşam tabiri içinde malî 
hayatımıza büyük ölçüde spekülasyonu yapılarak geti
rilmek istenen bu sistemin 3 önemli noktada koyduğu 
sınırlamalarla maksada hizmet edemeyeceği kanaatini 
taşımaktayız. 

Birinci sınır, tasarının yalnızca memur ve işçileri 
ve Komisyonda yapılan değişikliklerle emeklileri kap
saması, ağır hayat şartları altında âdeta ezilen esnafın, 
sanatkârın ve küçük çiftçinin vergi iadesi imkânla
rından yararlandırılmamış olmasıdır. Hükümet âdeta 
«Ortadirek» tabirimi yeni bir tarife ve tasnife tabi 
tutmuş görünmektedir. Aradan 3 ay geçmeden bu 
tarife dahil ettiği esnafı, sanatkârı ve çiftçiyi, Ortadi-
reğin etrafından çekip almış, bunları âdeta kaderle
riyle başbaşa bırakmış görünmektedir. Milliyetçi De
mokrasi Partisi olarak biz, küçük esnaf, sanatkâr ve 
çiftçilerin ücretliler kadar himaye edilmesi gerektiğine 
inanıyoruz ve «Yanmış harmandan öşür alınmaz» di
yoruz. 

İşaret etmek istediğim ikinci sınır; vergi iadesine 
mevzu teşkil edecek mal ve hizmetlerin iadeden yarar
lanacak ücretlilerin ancak bir kısım sarfiyatını kap
saması ve alacağı faturanın 1000 Türk Lirasından az 
olmaması zorunluluğudur. Memur ve işçinin harcama
larının en önemli kalemini teşkil eden (Ki, tahminimiz 
takribenı bu yüzde 50'yi tutar) kira ödemeleriyle, 
elektrik, su havagazı, LPG gazı sarfiyatı, işine gidip 
gelirken kullandığı vasıta, evini tamir veya badana 
vesair masrafları vergi iadesinde konu olarak dikkate 
alınmamaktadır. 

Bu durum, vergi iadesi miktarını fevkalade kü
çültecektir ve takriben bizim yaptığımız hesapları 
göre 30 000 Türk Lirasında vergi iadesi belki 1 500 
lira civarında tekevvün edecektir. 

Bugünkü zor hayat koşulları altında evinin kira
sını peşin ödedikten sonra, yarım kilo kıyma veya 
1 Jtilo elma almayı ancak düşünebilen memuru, işçiyi 
ve emekliyi her defasında 1 000 Türk Liralık, alışveriş 
yapmaya zorlayan bir görüşü gerçek durumla bağdaş
tırmak ve telif etmek mümkün değildir. Bu duruma gö
re tasarı, düşük ücretlilerden çok yüksek ücretliler 
için işleyebilecektir ki, bu adaletsiz sonuçlar doğurur. 

Değerli milletvekilleri, tasarının getirdiği 3 üncü 
sınır; fatura verecek mükellefler bakımından 'komin 
tahdittir. 

Tasarı, vergi iadesinden yararlanabilmek için üc
retlileri ya gerçek usulde vergi veren ticaret erbabın
dan veya Kurumlar Vergisine tabi şirket ve kuruluş
lardan alışveriş yapmaya zorlamaktadır. Bu durumda 
ücretli, götürü usulde vergiye tabi bir mahalle bak
kalından, pazardan veya herhangi bir esnaftan aldığı 
mal veya hizmetin karşılığında yaptığı ödemeler do
layısıyla vergi iadesinden faydalanamayacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de 800 bin civarın
da götürü usulle vergi veren esnaf ve sanatkâr vardır 
ve bir o kadar da seyyar satıcı vardır. Tasarı âdeta 
ücretlileri, emeklileri gerçek usulde vergi veren ticaret 
erbabından ve şirketlerden alışverişe itmek suretiyle 
esnaf ve sanatkârın tedricen, korkarız ki, yok olmasına 
sebep olacak bir mahiyet taşımaktadır. Ticaret hayatı
mızda yeni bir buhrana neden olabilecek böyle bir 
görüşe iltifat edilmemesini siz değerli milletvekillerin
den istirham ediyorum. 

Bu noktada tasarının, işçiler ve memurlar arasında 
adil ve eşit sonuçlar doğurmayacak bir hükmüne de 
işaret etmekte fayda vardır. Küçük kasabalarda ikamet 
eden veya çalışan işçi, memur ve emekli, bu mahalde 
gerçek usulde vergi veren bir ticaret erbabı yok ise, 
götürü usulde vergi veren esnaftan alışveriş yaptığı 
için vergi iadesi imkânlarından yararlanamayacak de
mektir. 

Bu hüküm, memurlar, işçiler, emekliler arasında 
farklı, adil ve eşit olmayan sonuçlar doğuracaktır 
ve vergicilik prensiplerine bu bakımdan aykırıdır. 

Özetlemek lazım gelir ise, tasarı orta tabaka grup
ları arasında esnafı ve çiftçiyi kapsamaması, vergi iade
sine mevzu mal ve hizmetleri çok sınırlamış olması 
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ve özellikle fatura verecek mükellefler arasına götürü . 
usulde vergi veren esnaf ve sanatkârı almamış olmas1 

itibariyle nakıs ve yetersizdir. 
Tasarı, vatandaşlar ve vergi iadesinden yararlana

caklar arasında farklılık yaratacak ve bu sebeple, 
vergicilikte esas oılan eşitlik ve genellik prensiplerine 
aykırı düşecektir. 

Tasarı, bu haliyle ticaret hayatında, esnaf ve sa
natkârlar aleyhine, mahzurlar doğuracak, iç ticaretin 
ticaret erbabına ve büyük firmalara kaymasına sebep 
olacaktır. 

Dış ticaret rejiminde, anlaşmalı ülkelere yapılacak 
ihracatta 50 milyon dolar ihracat yapan firmalara 
inhisar ettirilen bir görüş, maalesef bu defa iç ti
carette de karşımıza çıkmaktadır. 

Diğer taraftan, bu haliyle tasarının arzulanan oto
kontrol maksadına da tam manasıyla hizmet edeceği 
kanaatini taşımıyoruz. Genelde beyan esasına dayanan 
Gelir ve Kurumlar Vergisinde otokontrol, üreticiden 
tüketiciye kadar var olan zincirin birbirini kontrol 
etmesi ve faturalı muamelelerin üretici - toptancı -
perakendeci ve tüketici vetiresine teşmili ile mümkün
dür. Tüketici kesimden yalnız ücretlilere dayanılarak 
ekonomik hayatın diğer kesimleri kontrol altında tu
tulamaz. 

Fatura almakta karşılaşılacak teknik zorluklar, iş
verene getirdiği külfetler ve vergi dairelerimin fiilen 
bu hacimde bir muameleye hazır olmaması nedeniyle 
ıkorkarız ki, bu tasarı acele olarak kanunlaşırsa İşletme 
Vergisinin akibetine maruz kalacak ve zamanla iş
lerliğini yitirecektir. Üzülerek ifade edelim ki, ta
sarı bu haliyle bir seçim tasarısıdır ancak, bir geçim 
tasarısı değildir. 

Tasarı üzerinde Milliyetçi 'Demokrasi Partisi ola
rak önergeler vermek suretiyle görüşlerimizi değerli 
milletvekillerine arz ve izaha çalışacağız. 

Teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım.. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür «deriz Sayın îslimyeli. 
Anavatan Partisi Meclis Grubu adıma ilhan Aşkın, 

buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA İLHAN AŞKIN (Bur

sa) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli mil
letvekilleri; Ücretlilere Vergi ladesi Hakkındaki Ka
nun Tasarısının görüşülmesine başlarken Anavatan 
Partisi Grubu adına hepinize saygılar sunuyorum. 

Vergi sistemlerin başarısı, malî, ekonomik ve 
sosyal fonksiyonlarını etkili bir biçimde gerçekleştir-
meşine bağlıdır. Bu nedenle ele alman tasarıda anahe-
defleri iyi tespit etmemiz gerekir. Bize göre 3 
anahedef vardır: 

1. Ücretlilere, emekli dul ve yetimlerine ek gelir 
temin etmek, 

2. Otokontrol müessesesini en etkin bir biçimde 
işleterek, faturalı hayata alışkanlık kazandırmak, 

3. Yaygın bir kitlenin devreye girmesiyle vergi 
hâsılatını artırmaktır. 

Mal ve hizmet alımlarında bir belgenin en az 
1 000 lira tutarlı olması ve bu belgelerin de gerçek 
usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükellefleriyle 
Kurumlar Vergisi mükelleflerinden alınmış olmaları, 
müessesenin işlerliğini kolaylaştırmak amacına yöne
liktir. 1 '300 liradan az tutarlı belgelerin talebindeki 
sıkıntı hafifletilmiş olmaktadır. Diğer taraftan, belge 
muhafazasından sorumlu olanların da bir ölçüde 
külfeti azaltılmış olmaktadır. 

Belgelerin, Gelir Vergisi ve . Kurumlar Vergisi 
mükelleflerinden alınmış olması şartı, hem gerçek dışı 
beliğe kullanımını güçleştirmekte, hem de gerçek usule 
geçiş özendirilmektedir. Yoksa, mal ve hizmetlerde 
sınırlılık getiriliyor endişesine mahal yoktur. Zira 
götürü usule tabi mükelleflerin sayısının 1 milyon 
800 bin civarında oluşu ve bunların da 800 bininin 
nakliyeciler, vesaireden müteşekkil, kalanınında köy
lerde ve bazı küçük yerleşim yerlerinde oluşu düşü
nülürse, küçük esnafların iş yapamayıp, herkesin bü
yük merkezlerde alışveriş yapacağı endişesine de yer 
olmayacağı açıktır. 

Kira gelirlerinin kapsam dışı bırakılması mesele
sine gelince: Kira gelirlerinin, yıllık 360 bin, aylık 
30 bin lirası vergiden istisna edildiğine göre, belge 
toplama etkinliği zayıflayacaktır. Diğer taraftan, ki
rada oturanlar ile kendi evlerinde oturanlar arasında 
da bir tefrik yapılmış olacaktır. 

Tasarıda, hem Devlet, hem de ücretli kesim ön 
plandadır. Böylelikle vergi hâsılatımızın üçte ikisine 
stopaj yoluyla katkıda bulunan kesime, ortadireğe 
mensup memur ve işçimizle onların eş ve çocuklarının 
yaratacağı yeni kaynak için prim vermemiz sosyal 
adaletçiliğimizin müşahhas ve pratik bir sonucu ol
maktadır. Bir taraftan vergi hâsılatımızı artırırken, 
diğer taraftan bugün çok zor şartlar altında yaşadığına 
hepimizin yakından şahit olduğu sabit gelirli insanı
mıza ek bir gelir vermenin huzurunu hep birlikte 
hissedelim. 

Hazırlanan tasarıya lütfen fantazi gözüyle bak
mayınız. Uygulanmasından yana da kuşkuya kapılma
yınız, gerçekçi olunuz. Belge kullanımının alışkanlık 
haline getirilmesi, Katma Değer Vergisinin de yakında 
kanunlaşmasına imkân sağlayacaktır. Yeminli ve 
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serbest malî müşavirlik müessesesinin getirilmesiyle de 
kanun, fonksiyonlarını daha etkin bir şekilde 'gerçekleş
tirecektir. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet Programımızın 
27 nci sayfasında «Memur ve işçilerin faturaya bağ
lanmış harcamalarının belirli bir nispeti vergi iadesi 
şeklinde kendilerine geri verilecek, ücretten alınan 
vergiler zamanla azaltılacak, geçim indirimi değişen 
hayat şartlarına göre ayarlanacak, memur, işçi ve 
emeklilere ait gerçek ücretlerin süratle iyileşmesi sağ
lanacaktır» diye tahahhüdümüz vardır. Taahhütlerimiz 
lafta kalmayıp bir bir gerçekleşmektedir. Nitekim, 
ortadireğin ferdî teşebbüs unsurunu oluşturan esnaf, 
sanatkâr ve köylümüze de büyük kolaylıklar getirilmiş 
ve daha da getirilmeye devam edilecektir. 

Esnafımızın defter tutma limitleri (3) misli artırıl
mış, Halk Bankası kanallıyla kullandırılan kredi li
mitleri de yükseltilmiştir. Böylelikle finansman sorun
ları süratle çözüme kavuşturulmakta olup, esnaf ve 
sanatkârlarımızın rahat ve huzur içinde çalışacağı 
bir işyerine sahip olabilmeleri için de gerekli her çeşit 
imkân hazırlanmaktadır. Bu maksatla küçük sanayi 
sitelerinin yapımına büyük ölçüde hız verilmiştir. 

Köylümüz ürünlerinin de en iyi şekilde değerlen
dirilmesi anahedefimiz olmuştur. Destekleme alımla
rından kalan borçlar süratle ödenmiş ve ödenmektedir. 
Ziraî kredi limitlerinde de yükseltmeler yapılmıştır. 
Devletimiz, çalışmak ve lilerlemek isteyenlerin önün
deki engelleri kaldıracak, gelişmeleri için de her türlü 
teşviki sağlamaktan kaçınmayacaktır. 

Değerli milletvekilleri, Anavatan Partisi olarak, 
seçim beyannamemizde ve Hükümet Programınızdaki 
ortadireğin güçlendirilmesi hedeflerine kısa sürede 
varabilmek için âdeta çırpınıyoruz. Eğer biraz acele 
ettiğimizi söylüyorsanız; evet, bunda acele ediyoruz. 
Çünkü memur, işçi, emekli, dul ve yetimlerin sizden 
ve bizden fazla acelesi vardır. Geliniz iktidarıyla -
muhalefetiyle evine yarım kilo et almakta güçlük 
çeken; kışın soğuk günlerini yakacaktan mahrum, 
titreyerek geçiren insanımıza hep birlikte biraz imkân 
tanıyalım. Onu daha fazla bekletmeyelim. Geliniz 
bu kanun tasarısını hep birlikte ve ittifakla kabul' 
edelim ki bunun sevabından, ecrinden hepimiz istifade 
edelim. Halka hizmet hakka hizmettir. 

Hepinize sağlıklı ve başarılı günler. diliyor, saygı
lar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — (Teşekkür ederim efendim. 
Efendim, önceki kanunla ilgili olarak oyunu kul

lanmamış olan milletvekili var mı? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 

Şahsı adına Sayın ismail Şengün; buyurunuz, süre
niz 10 dakikadır. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; gecenin bu geç saatinde huzur
larınızı işgal ettiğim için müteessirim ve kısa kesmeye 
çalışacağım. 

Önümüzdeki kanun tasarısı, ücretlilerin yaşam 
şartlarına bir katkı getirmektedir. Değerli milletvekil
leri, benim bir bucağım var, ismi Yeşilyuva. Bu bu
cakta günde 1 000 - 1 500 adet ayakkabı yapılır. 
Dün görüştüğüm bir hemşerim, ayakkabının uskar 
denilen üst derisinin, (Ki Antep'ten gelir Denizli'ye) 
daha bir hafta önce desimetre karesinin 20 liradan 
40 liraya yükseldiğini söyledi ve bunun yanında ya
pıştırıcı maddenin kilosunun 3 000 liradan 6 000 
liraya birdenbire çıkartıldığını ifade etti. 

Sayın milletvekilleri, yaşam şartları gittikçe ağır
laşan Türkiye'de, ücretliler yanı sıra, aynı zamanda 
esnaf ve sanatkârın da yaşam şartları ağırlaşmakta
dır. Şu halde ortadirek içinde, bu kütlede çok bü
yük bir yer aldığına göre, niçin görüşmekte olduğu
muz kanun tasarısında esnaf ve sanatkâra da gerek
tiği değer ve önem verilmemektedir? 

Sayın milletvekilleri, Anavatan Partisinin Seçim 
Beyannamesinde ve Hükümet Programında vaadi 
olan bu kanun tasarısı, gayet tabiî bir vaat olarak 
gerçekleştirilmek istenecektir; fakat gerçekleştirme sa
dece ücretlilere mahsus kalmamalıydı, ortadireğin hep
sini kapsamalıydı» Çünkü, ancak o takdirde adil ve 
yaygın bir vergi iadesi ortaya çıkmış olabilecekti. 

Bu vergi iadesi ile Sayın Bakanın da ifade ettiği 
gibi, yaşam şartlarını bir ölçüde kolaylaştırma amacı, 
bunun yanında bir otokontrol, yani vergilerin dene
timi öngörülmektedir. Bunun da ötesinde, bir de sis
temin basit olması amaçlanmıştır. Bize takdim edilen 
şekliyle tasarı böyledir. 

Değerli arkadaşlarım, her ne kadar yaşam şart
larını kolaylaştırıcı bir özelliği olduğu ifade ediliyor
sa da, bu tasarıda ağırlıkta olan husus, otokontrol-
dur; daha doğrusu, vergi denetiminin bir kütlenin üze
rine verilmesidir. Çünkü, Komisyonda da ifade edil
diği gibi, Sayın Bakan, Maliyenin 60 milyarlık bir 
fedakârlıkta bulunacağını ve fakat buna karşılık 200 
milyarlık bir gelir elde edeceklerini ifade buyurmuş
lardır. Şu halde, amaçlar arasında ağırlık bakımından 
bir ayrım yaptığımız veya sınıflama yaptığımız za
man, otokontrolun ağırlığı olduğunu, vergi denetimi 
için bu tasarının getirildiğini anlamamak mümkün 
değildir. 
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Değerli arkadaşlarım, eğer Anavatan Partisi bir 
seçim vaadi olarak bunu getirmemiş olsaydı, kendi
leri için çok daha aklî ve çok daha mantıkî bir yol 
vardı. Anavatan Partisi Genel Başkanı, bugünün Sa
yın Başbakanı, zaman zaman, «bize alternatif gös
terin» demektedir. Bu alternatif, belki kendilerinin 
«Türk modeli» dediği yahut da bizim «Özal modeli» 
dediğimiz modelin karşısında bir ekonomi modelidir. 

Şimdi şu anda görüşülmekte olan vergi tasarısıy
la ilgili alternatif ortadadır ve bu alternatif gayet 
akıllıca tasarının gerekçesinde de ortaya konmuştur. 
Konunun alternatifi, Katma Değer Vergisidir ve ga
yet iyi bir şekilde konunun alternatifinin Katma De
ğer Vergisi olacağı da büyük bir tesadüfle bu tasa
rının gerekçesinde belirtilmiştir. Eğer tasarı önünüz
de ise, size şimdi ifade ediyorum, 3 üncü sayfada, 
Plan ve Bütçe Komisyonu raporunda, 3 üncü parag
rafta bu açıkça ortaya konmuştur arkadaşlar; «Beyan 
esasına dayanan Gelir ve Kurumlar Vergilerinin, üre
ticiden tüketiciye kadar ulaşacak bir zincir içerisin
de, bir otokontrol sisteminin yerleşmesi öngörülmek
tedir» denilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, burada ifade edilen biraz 
önce sözünü ettiğim Katma Değer Vergisidir. Katma 
Değer Vergisinin bir ay sonra Meclisimize geleceği 
ifade edildi Sayın Bakan tarafından, bir ay daha sab-
redebilirdik. Eğer sabretmiş olsa idik, belki ücretlile
rimize bir ay veya iki aylık süre için vergi iadesinde 
bulunmazdık; fakat bütün Türk mükelleflerini kap
sayan ve özellikle Maliye teşkilatına çok verimli bir 
kaynak sağlayacak olan Katma Değer Vergisini bu
rada bugün konuşabilseydik, sanıyorum hiçbir şey 
kaybetmezdik. Ancak siz, seçim beyannamesinde ve 
Hükümet Programında vaat ettiğiniz bir hususu bel
ki yerine getirmemiş olurdunuz; fakat bunun için 
kimse size bir şey söyleyemezdi. 

Değerli arkadaşlarım, ifade etmeye çalıştığım gibi, 
bu vergi aslında yaşam şartlarını kolaylaştıran bir 
vergi olmaktan ziyade, belki hatta başlığı itibariyle 
kısmî otokontrol getiren, vergide kısmî denetim ge
tiren bir vergiden başka bir şey değildir. Konu ile 
ilgili olmak üzere, hiç olmazsa bu tasarının Mecli
simizden daha iyi, daha kapsamlı geçmesini temin 
etmek üzere Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak ba
zı önerilerimiz, tekrar takdim edilecektir. 

Hepinize en derin saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Şengün. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş) Sayın Başkan, söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Alaattin Fırat. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ha
zırlanarak Bakanlar Kurulundan 20 Ocak 1984 tari-
rihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulan ve 23 Ocak 1984 tarihinde Komisyonumuza 
sevkedilen Ücretlilere Vergi ladesi Hakkındaki Ka
nun Tasarısı 1 Şubat 1984 tarihli 8 inci Birleşiminde 
Hükümet temsilcisinin katılmasıyla görüşülmüştür. Bu 
tasarıyla : 

1. Her bir vesika tutarının 1 000 liradan az ol
madığının tevsik edilmesi kaydıyla dayanıklı tüketim 
malları, yiyecek, içecek, giderleri, sigara ve alkollü 
içkiler hariç, ikamet edilen konuta ait yakacak gider-, 
leri, giyim giderleri, sosyal güvenlik kurumlan veya 
işverenler tarafından karşılanmayan sağlık giderleri, 
eğitim ve öğretim, anaokulu, kreş giderleri, vekalet 
ücretleri, mal ve hizmet çeşitleri vergi iadesi konusu
na girmektedir. 

2. Vergi iadesinde tam mükellefiyete tabi olup, 
ücret geliri elde edenler, emekli, dul ve yetim maaşı 
alanlar ile bunların eş ve çocukları ve bakmakla yü
kümlü oldukları kimseler yararlanmaktadırlar. 

3. Ücretillerin gelirinin harcama kalemlerinin 
yüzde olarak ortalama dağılımı aşağıdaki gibidir. Özel
likle, konuya biraz daha açıklık getirmek için arz 
ediyorum. 

Yine Hükümet ilgililerinden almış olduğumuz bil
giye göre, kira gideri yüzde 25, yiyecek giderleri yüz
de 40, giyecek giderleri yüzde 22,5, diğer giderler ise, 
yüzde 12,5 oranındadır. Bundan da anlaşılacağı üzere, 
tasarı dar ve sabit gelirlilerin yiyecek, giyecek ve di
ğer harcama kalemlerini esas almıştır. 

Tasarı, 1 inci maddesinin son bendine dikkatle 
baktığınız zaman, bu mal ve hizmet kalemlerini da
raltma veya genişletme yetkisini Bakanlar Kuruluna 
vermiştir, gerektiğinde bunu genişletebilir veya daral
tabilir. 

• 4. Tasarının kanunlaşması halinde bir yıllık uy
gulaması sonucunda devletin ücretlilere, emekli, dul 
ve yetim ile ve bunların bakmakla yükümlü olduk
ları eş ve çocuklarına iade edeceği meblağ takriben 
60 milyar Türk lirası dolayında olacağı, buna muka
bil 5 milyona yakın ücretli, dul, emekli, yetim ve bun
ların bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocuklarının 
yaklaşık yarısının fatura alması halinde bunun 200 
milyar lira tutarında vergi matrahı sağlayacağı Hükü
met ilgililerince tahmin edilmektedir. 
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5. Tasarının kanunlaşması sonucu tatbikatta ye
ni rastlanan böyle bir duruma adaptasyonun zaman 
alacağı, ancak zamanla sorunlarının azalacağı kanaa
tini taşımaktayım. 

Sayın milletvekilleri, kısaca tanıtmaya çalıştığım 
bu tasarının temel amacı ise; 

1. Sabit ve dar gelirli olan ücretliler ile emekli, 
dul ve yetimler ile bunların eş ve çocuklarına mad
dî bir katkı sağlamak, 

2. Dengeli bir vergi dağılımını sağlayabilecek ön 
bir çalışma yapmak, 

3. Bu yolla otokontrol sistemini geliştirmek. Tü
keticilerin fatura isteme alışkanlığını yerleştirmek, 

4. Fatura alışkanlığının yerleştirilmesi ile birlikte 
devletin vergi hâsılatının artmasını sağlamak, 

5. Yeminli muhasiplik sistemine hazırlık ve Kat
ma Değer Vergisi sistemine geçişe kolaylık getirmek 
şeklinde özetlenebilir. 

Yüce Meclisin takdirlerine arz ederiz. 
Saygılarımla efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL ARI-

KAN (İzmir) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, İdarî ve Usul 

İşletmelerin Yeniden Düzenlenmesiyle İlgili Yetki Ka
nun Tasarısı, S. Sayısı 9, oylama sonucu; 223 oy kul
lanılmış, 144 kabul, 72 ret, 2 çekimser ve 5 geçersiz 
oyla tasarı kanunlaşmıştır. 

Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL ARI-

KAN (izmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
önce tasarı üzerinde konuşmadan bir noktayı Yüce 
Meclisin dikkatine sunmak isterim. 

Sayın Islimyeli, konuşurken «acele ediyorsunuz, 
düşünemiyoruz, yetişemiyoruz ve sıhhatli olmuyor» 
dedi. 

FENNİ 1SLİMYELI (Balıkesir) — Lütfen keli
meleri ifadeleri tahrif ederek konuşmayın. Saygı duy
duğum bir kişisiniz, ben öyle ifade kullanmadım. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen, karşılıklı 
konuşmayın. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL ARI-
KAN (Devamla) — Müsaade buyurun, ben de size 
saygı duyuyorum, ama inanınız huzurunuza getirdi
ğim 3 kanunun Bütçe Komisyonundaki tartışmaları 
gerçekten akademik bir tartışma gibi cereyan etmiş
tir. Şunu hemen Sayın Islimyeli'ye hatırlatmak iste
rim : Bizim Hükümet olarak sevkettiğimiz tasarıda, 
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ödemeler süresi 6 ay idi. Daha önce de Plan ve Büt
çe Komisyonunda ifade ettiğim üzere, Hükümet ola
rak biz bunun 3 ay olup olmaması meselesini tar
tışmış idik, hatta Sayın Başbakanımızın telkini de 
bu yolda idi. Bütçe Komisyonunda Halkçı Partili ar
kadaşımız Sayın Öney teklif ettiler ve derhal Hükü
met olarak katıldık ve kabul ettik; bir. 

ikincisi; hatırlayınız biz Hükümet olarak tasarıyı 
sadece ücretliler için getirmiştik. Sanıyorum yine Halk
çı Partili arkadaşlarımız «'Emeklileri niye katmıyorsu
nuz?» dediler. O zaman ben Komisyona ifade et
tim, «ilk getirişimizde sadece ücretlileri alıyoruz; 
ama zaman içerisinde bunu teşmil edeceğiz» demiş
tim; ama düşündük ve emeklileri de alalım dedik. 

Üçüncüsü; burada yine Sayın Melen ve Sayın Şen-
gün, «Niçin diğer esnafa ve diğer mükellef grupla
rına bunu tanımıyorsunuz?» dediler. «Bunu bir süre 
sonra getireceğiz» dedik ve bu konuda kendilerini 
tatmin edebilmek için de, bu konuda kararlı olduğu
muzu ifade etmek için 1 inci maddenin sonuna bir 
yetki hükmünü getirdik; bu kanunun kapsamına alın
mayan, girmeyen mükelleflere teşmil etme yetkisini 
Bakanlar Kuruluna verdik. 

Müsaade buyurunuz, bir noktayı daha arz ede
ceğim : Nispetler az denildi, teklifler oldu. Dedik 
ki : «Yorganımız bu kadar, keşke yorganımız daha 
büyük olsa da ayaklarımızı daha çok uzatsak.» Şu 
anda yok; ama inşallah olur diye düşündük ve 3 üncü 
maddede bir yetki hükmünü getirdik, «Bakanlar Ku
rulu buradaki nispetleri artırmaya, artırdığı kadar 
azaltmaya yetkilidir» dedik. 

Şimdi 10 maddelik bir kanun tasarısını müzake
re ediyorsunuz, 2 maddesi yürütme ve yürürlük ola
rak yer aldığına göre, geriye kalan 8 madde içerisin
de muhalefetle iktidar cephesi anlaşabiliyor.. O halde 
burada çıkıp «ivedi geliyor, binaenaleyh, iyi tartış
mıyoruz, tartışamıyoruz, eksik kalıyor» demeyi ben 
hakşinaslık olarak kabul etmiyorum, ivediliğin içeri
sinde en ince teferruatlara kadar tartıştığımız olmuş
tur Bütçe Komisyonunda. Sadece bu konuda değil, 
bu kanunda değil, bundan önceki kanunda, ondan ön
ceki yetki kanununda. Onun için arkadaşlarımın Par
lamentoyu küçük düşürebilecek imajlardan kaçınma
larını, çok yeni bir parlamenter olmama rağmen, ta
lep ediyorum. 

Şimdi, Sayın Şengün'ün ı(2) sualine cevap vermek is
terim. Dün Komisyonda da söyledi, «Türk modeli' ge
tiriyorsunuz», «özal modeli getiriyorsunuz» dedi. Ken
dilerine aynen şu cevabı verdim, hatta Maurice Du-
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verger'den de bir atıf yaptım kendilerine, «vergi ya
pıları, vergi sistemleri toplumun sosyal hayatıyla çok 
yakından ilgili; toplumun ekonomik örgütlenmesiyle 
çok yakından ilgili, mükelleflerin psikolojileriyle çok 
yakından ilgili. Eğer sistemi, bu 3 faktörü göz önün
de tutmak suretiyle değerlendirmezseniz, başarılı ola
mazsınız.» 

Nitekim, uzun süre Kıta Avrupa'sında, ingiltere' 
de, Amerika'da ve Şimal ülkelerinde Gelir Vergisi 
hâsılatlarının yüzde 90'lar dolayında olmasına rağ
men, Kıta Avrupa'sında bu miktara erişilemediği için 
devamlı tenkitler yapılıyor, Türkiye'de olduğu gibi, 
vergilerde. Nihayet Maurice Duverger denilen bilim 
adamı kalkıyor, «Her memleket kendi yapısına göre 
vergi sistemini getirir. Kıta Avrupa'sında gelir ver
gisi sistemini Amerika'daki veya İngiltere'deki sevi
yeye getiremezsiniz. Bizim yapımız buna müsait değil
dir» diyor ve ortadan kalkıyor, tartışmalar. 

Binaenaleyh, biz de vergi sistemimizi getirirken 
her şeyden önce kendi yapımızı, kendi durumumuzu 
göz önünde bulundurmaya mecburuz. Onun için, 
«özal modeli, Türk modeli» gayet normaldir; bir baş
ka türlüsü olamaz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

İkincisi, «Katma Değer Vergisini getirseydiniz» 
dediler. Komisyonda da arz ettim, beyan etmeye çalış
tım, dedim ki : «Katma Değer Vergisi getirilseydi 
dahi bu kanun yürürlüğe girmeliydi.» Çünkü Katma 
Değer Vergisi bu kanunun ücretlilere veya emeklilere 
getirdiği hakkı getirmez ki. Onun için Katma Değer 
Vergisiyle çelişik bir tarafı mevcut değildir. Aksine 
bu kanunun gelmiş olması, Katma Değer Vergisi
nin oluşumuna yardımcı olacaktır. 

Bir noktaya daha değinmek istiyorum. Dediler . 
ki, «Ücretlilerin durumu zor.» Evet; ama esnafın da 
durumu zor, çiftçinin de durumu zor; ama Devletin 
de durumu zor. Bunlar arasında bir öncelik tanımak 
lazım. Hangi önceliği tercih edersiniz; esnafı mı, üc
retliyi mi? Diyelim ki kişisiniz, bir elbise alacak pa
ranız var; yazlık elbise mi alırsınız, kışlık elbise mi, 
yoksa mevsimlik elbise mi Sayın Şengün? imkânlarını
za göre o davranışta bulunacaksınız. Mademki, ifa
de ettiğiniz üzere, ücretlilerin gelir durumları Türki
ye'de gerçekten elverişli değildir, gerçekten ücretliler 
vergi sistemi içerisinde ağırlıklı bir yer alırlar, bunu 
da düzeltmek zorunluluğu vardır; o halde onlan bi
rinci sırada düşünmek doğrudur ve isabetli olanı da 
budur. Daha fazlasını yapamadığımız için üzgünüz; 
ama bir şeyler yaptığımız için de mutluyuz. Hiç yap
mamak mı iyiydi, yoksa ücretlilerimize bu kadar bir 
katkıda bulunmak mı iyiydi? 

Bir hususu daha dikkatlerinize sunmak istiyorum. 
'Ben tekniğine girmeyeceğim; çünkü, Anavatan Parti
si Grubu adına konuşan arkadaşımız dünkü bütçe 
konuşmalarını çok güzel aktardı ve lazım olan her 
soruya da cevabı verdi. Komisyon Sözcüsü arkada
şımız da konuştu. Ben bunların dışında olan birkaç 

.hususu vurgulamak istiyorum. 
195û yılından beri Türkiye'de Gelir Vergisi siste

mi tatbik olunur ve biz bunu başarıya ulaştırama-
dık. Başarıya ulaştıramamamız da kompozisyondan bel
li, vergi yapısındaki dağılımdan belli; ücretliler yüz
de 70'e kadar bir paya sahip olursa onu başarılı hale 
getiremeyiz. 

Şimdir diyorlar ki : «Eksik kontrol olacak» Olsun; 
ama 4 milyon, 5 milyon kişinin fatura alması dola
yısıyla eskisine nazaran çok yaygın bir kontrol ola
cak, hâsılatım bir miktar artacak ve böylece ben bir 
dengeye kavuşacağım. Mademki, Gelir Vergisi sis
teminin yapısını değiştirmek istiyorum, mademki ben, 
şimdiye kadar 30 yıl içerisinde Gelir Vergisini kay
nak olarak verimli bir hale getirememişim, bunu de
nemeye mecburum. Yoksa, Harçlar Kanununu, Em
lak Alım Vergisi Kanununa Çevirmekle; Emlak Alım 
Vergisi Kanununu tekrar Harçlar Kanununa çevirmek
le, Damga Vergisi nispetlerini bir misli artırmakla, 
maktu tarifeleri bir misli artırmakla Türk toplum ha
yatının ihtiyacını karşılayabilmeniz mümkün olamaz. 
Temenni ediyorum ki, bu Kanun -ve öyle de ola
cak- Gelir Vergisi sisteminin yapısını değiştirmeye bir 
başlangıç olacaktır. Zaten görüyorsunuz Anavatan 
Partisi ve Hükümeti değişik modeller getiriyor; ama 
bu modellerin hepsi gerçekçi, inanınız bu da ger
çekçi olacaktır . 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından 
alkışlar) • . 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın tslimyeli, lütfen yerinizden efendim, nedir?. 
FENNİ ÎSLÎMYELI (Balıkesir) — Sayın Başka-. 

mm, gönderdiğim önergede ifade ettim. 
BAŞKAN — Sizin kullanmadığınız kelime, Bakan 

tarafından kullanıldı... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (izmir) — Yanlış anlaşıldı efendim, geri 
alıyorum. 

FENNİ ISLİMYELİ (Balıkesir) — Efendim, be
nim kullanmadığım bir ifade ile bana atıfta bulunmuş
tur, bu itibarla meselenin vuzuha kavuşmasında isabet 
görmekteyim. 
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BAŞKAN — Sayın Islimyeli, siz bir kelime üze
rinde durdunuz; «düşünemiyorsunuz, düşüncesizce ya
pıyorsunuz gibi, bir manaya gelen bir kelime söylendi; 
yerinizden itiraz ettiniz, Bakan da geri aldı onu. Şim
di bunun üzerinde bir daha münakaşaya, müsaade 
ederseniz, imkân vermeyelim, yani kabul ediyorlar. 
Müsaade ederseniz burada keselim bunu efendim. 

FENNİ İSLİMYELI (Balıkesir) — Sayın Başka
nım, geri aldıkları için tekrar cevap vermeye lüzum 
görmüyorum, 

BAŞKAN — Sağ olun. 
FENNİ İSLİMYELİ '(Devamla) — Lütfen, bakan 

arkadaşlarımızın hitaplarında meseleleri şahsîleştirme-
melerini de özellikle istirhamı ediyorum. 

BAŞKAN — Sağ olun. Efendim, hep öğrenece
ğiz yavaş yavaş; daha hep yeniyiz, öğreneceğiz. 

Tasarının tümü üzerinde konuşmalar sona ermiştir. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyoru m: 
Ücretlilere Vergi ladesi Hakkında Kanun 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1. — Tam mükellefiyete tabi olup üc

ret geliri elde edenler; emekli, dul ve yetim maaşı 
alanlar ile bunların eş ve çocukları ve bakmakla yü
kümlü oldukları kimselerin; gerçek usulde vergilendiri
len gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mü
kelleflerinden (Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci 
maddesi ile vergiden muaf tutulmuş kurumlar dahil), 
her bir vesika tutarının 1 (XX) liradan az olmadığının 
tevsik edilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen mal ve hiz
met alımları vergi iadesine tabi tutulur. 

a) Dayanıklı tüketim malları alımları, 
b) Yiyecek, içecek giderleri (sigara ve alkollü 

içkiler hariç), 
c) İkâmet edilen konuta ait yakacak giderleri, 
d) Giyim giderleri, 
e) Sosyal güvenlik kurumları veya işverenler ta

rafından karşılanmayan sağlık giderleri, 
f) Eğitim ve öğretim, anaokulu, kreş giderleri, 
g) Vekâlet ücretleri. 

Yukarıda sayılan mal ve hizmet alımları fatura, 
serbest meslek makbuzu, fatura yerine geçen işletme 
vergisine ait perakende satış vesikası, kamu idare ve 
müessesesi tarafından verilen belgeler ve birden fazla 
bağıımlsız bolümü mulhtevi Ihmalarda münhasıran ontak 
yakacak giderlerinden müstakil birim başına isabet 
eden gideri gösteren belgelerle tevsik edilir. 

Vergi iadesi konusuna giren mal ve hizmet çeşit
lerini tespit etmeye, bunların 'kapsamını genişletmeye 
ve daraltmaya, birinci fıkrada sayılanlar dışında ka
lan tam mükellefleri kanun kapsamına almaya ve kap
sam dışına çıkarmaya, iade usul ve esaslarını belir
lemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.-

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı? 

Buyurun Sayın Ruşan Işın. Söz süreniz 5 daki
kadır efendim. 

RUŞAN IŞIN (Sivas) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; işte, iktidar partisinden gelen ve çok 
acele hazırlanmış, noksanı çok, tatbikatında uyum 
sağlanamayacak ve. birçok ihtilaflara yol açacak bir 
tasarı huzurunuza gelmiş bulunuyor. Biz bu yasaya 
karşı değiliz, biz bu yasadaki noksanlıklara karşı
yız. 

Yasanın 1 inci maddesinde, gerçek usulde Gelir 
Vergisi ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinden 1 000 
liranın üzerinde faturalı alınan dayanıklı tüketim 
malları, yiyecek, alkolsüz içecek, yakacak, giyim gi
derleri, sağlık ve eğitim giderleri, vekâlet ücretleri 
faturanın ibrazı halinde vergi iadesi kapsamına alın
maktadır. Götürü Gelir Vergisi mükelleflerinden alı
nan faturalı bu tür giderler ise kanun kapsamına 
alınmamaktadır. 

Yasa, her ne kadar gerekçesinde, gerçek usulde 
Gelir Vergisi mükellefiyetliğini özendirici nitelikte 
olacağını belirtmekte ise de, bir açıdan iyi niyetli ol
mayan ve fatura vermekten kaçınan gerçek usulde 
Gelir Vergisi mükelleflerinin götürü Gelir Vergisi 
şartlarına dönüşmek için çaba göstereceğini de dü
şünmek lazımdır. 

öte yandan, iyi niyetli, götürü Gelir Vergisi şart
ları içerisinde kalan mükellefler için ise, rekabet 
şartları açışından götürü Gelir Vergisi mükellefleri 
aleyhine hükümler düzenlenmiştir. 

Nitekim, götürü usuldeki mükelleflerden belge 
alanlar, vergi iadesinden yararlanamayacağı için, fi
yatlar aynı da olsa, tüketici, gerçek usulde vergi mü
kellefi olandan alışveriş yapacaktır. 

Örneğin, bir köyde veya küçük bir kasabada bir 
bakkal dükkânı var; bu dükkândan alışveriş yapan 
ve o yörede görevli öğretmen, sağlık personeli veya 
diğer başka bir kamu görevlisi, bu yasadan nasıl 
istifade edecektir? Aynı memur, il veya ilçe merkez
lerinde görev yapmış olsa idi, gerçek usulde vergiye 
tabi mükelleflerin işyerlerinden alışveriş yapmak su
retiyle alacağı faturalarla bu yasadan istifade edebi* 
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lecekti, ama kırsal kesimde, gerçek usulde Gelir 
Vergisi mükellefi bulunmayan yerdeki kamu görev
lileri bu giderlerini ne ile tevsik edeceklerdir veyahut 
da alışveriş yaptıkları o götürü gider vergisi olan 
bakkala, şehirden malını getirirken «Faturayı bizim 
adımıza al» mı diyeceklerdi; bunu iyi düşünmek ge
rekir. 

Eğer amaç, götürü usulde bulunan vergilendirme
yi cazip kılmaktan kaçınmak ise, bu düzenlemenin 
bu kanunla değil, asıl 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu
nunda yapılacak değişiklikle sağlanması gerekirdi. 
Halbuki, Bakanlar Kurulunun 31.12.1983 günlü Res
mî Gazetede yayınlanan 83/7547 sayılı kararlarıyla 
193 sayılı Yasanın 47 nci maddesinde yazılı hadler 
2 katına, 48 inci maddesinde yazılan hadler de 3 ka
tına çıkartılmış; yani götürülük şartları biraz daha 
yükseltilmiştir. 

Bu nedenle, kanunun gerçek ve götürü vergi mü
kellefleri açısından tarafsız olması ve kanunun 1 inci 
madde kapsamında yer alan hususlara ait verginin 
götürü vergi mükelleflerinden alınması gerekir. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var efendim. 
RUŞAN IŞIN (Devamla) — Yine bu kanunun 

1 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yiyecek ve içecek 
giderleri açıklanmamıştır. Yani, bir aile bir lokanta
ya gidip ailece yemek yediğinde, ibraz edeceği fatu
raları bu kanundan istifade ettirebilecek midir? Hiz
metle malın, burada bribirinden ayrılması gerekir. 
Yasada böyle bir ayrım da yapılmamış ve bu husus 
da açıklığa kavuşturulmamıştır. 

1 inci madde kapsamından yararlanacak olanlar 
yalnız ücretli, maaşlı kesimdir; diğer tüketiciler bu 
haktan yararlanamamaktadırlar. Bu durumda işlet
meler bugüne değin kendilerince ayarladıkları hâsı
latı ücretlilere belgelendirirse ve diğer tüketicilerin 
menfaati olmadığından almadığı belgeler karşılığını; 
mal ve hizmetler karşılığını ücretli ve maaşlı kesim 
için kullanırlarsa, bu yasa ile doğru hâsılatın tespiti
ni amaçlamak yanlış olur. Daha işin başında bu ya
sayla Gelir ve Kurumlar vergisinin daha da artaca
ğı beklenirken, çoğu kez haksız vergi iadelerine se
bebiyet verilebilir. 

Eğer gerçekten bu yasayla işletme hâsılatının 
doğru kayda alınması amaçlanıyorsa, ücretli ve maaş
lı kesim dışında kalan diğer tüketicilerin de bu hak
tan yararlandırılması gerekir. 

Değerli milletvekilleri, bu nedenle kanunun bu 
kısmında gerekli düzeltmelerin yapılması ve bu su
retle bazı yerlerde görev yapan ve bu yasadan isti
fade etmesi gereken kamu görevlileri ile diğerleri 
arasındaki eşitliğin sağlanması gerekir. 

Hepinize saygılar sunarım. (HP sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Işın. 
önergeler var, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «Ücretlilere Vergi ladesi 
Hakkındaki Kanun Tasarısı»nın 1 inci maddesinin 
1 İnci bendinde sayılan mal ve hizmet grubuna ek 
olarak;: 

«8. Kira, aydınlatma ve su giderleri* 
«9. [Ulaşım ve telefon giderleri», eklentisinin 

yapılmasını arz ve teklif ederiz. 
«Gerekçe: 
Ücretliler açısından gider kalemleri arasına özel

likle kira, aydınlatma, su, ulaşım ve telefon giderle
rinin önemli bir miktar oluşturduğu bilinmektedir. 

Tasarı gerekçesinde öngörülen amaçlar açısından 
bu giderlerin kapsam dışı bırakılması uygun görülme
mektedir.» 

Onura! Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Mustafa Kani Bürke 
Denizli 

Coşkun Bayram 
Adana 

Rıza Tekin 
Siirt 

IHalit Barış Can 
Sinop 

Nuri Korkmaz 
Adana 

Enver Özcan 
Tokat 

Mehmet Sait Erol 
Hakkâri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «Ücretlilere Vergi ladesi Hak

kındaki Kanun Tasarısı»nın 1 inci maddesinin 1 inci 
bendinde yer alan: «1 000 liradan» ibaresinin «500 
liradan» olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Gerekçe : 
Tasarıda vergi iadesine tabi mal ve hizmetler için 

öngörülen 1 000 liralık limit yüksektir, özellikle dü
şük gelir sahiplerinin harcamalarındaki reel durum 
göz önüne alınırsa, böyle bir limit ile tasarının şev
kinde güdülen amacın gerçekleşmesi güçleşecektir. Bu 
nedenle, uygulamada saygınlığın sağlanabilmesi ba-
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klanından, bu limitin 500 lira itibariyle tespit edilme
si yararlı olacaktır. 

Mustafa Kani Bürke 
Denizli 

Enver özcan 
Tokat 

ICoşkun Bayram 
Adana 

Lezgin önal 
Hakkâri 

Nuri Korkmaz 
Adana 

Halil 'Barış Can 
Sinop 

Rıza Tekin 
Siirt 

Mehmet Sait Erol 
Hakkâri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İv Ücretlilere Vergi ladesi Kanun Tasarısına 

Hükümet;i 
a) Gelir Vergisi 'hâsılatının artırılmasını, 
b) Gelirin yeniden bölümünde sosyal adaletli bir 

dereoede de olsa sağlamayı ve bunların sonucu ola
rak «Vergide otokontrobu getirmeyi amaçlamakta
dır. 

Ancak, incelenmekte olunan komisyon raporun
daki haliyle yasa tasarısında, belirli mükellefleri ele 
almakta bir kısım vergi mükelleflerini sistem dışında 
tutmaktadır. Beyan esasına dayalı olarak vergi veren 
mükellefler sadece fatura veya benzeri belgeleri ver
memesi zorlanarak bu mükelleflerin vergi iadesinden 
faydalanmalarına imkân verilmemektedir. 

2. Yasa bu durumda bırakılırsa, çoğunluğu es
naf ve tüccarların, çiftçilerin ve işletmelerin oluştur
duğu bu kesim sistemin çalışmasını engelleyici yol
lar seçebileceklerdir. 

Bunun yanı sıra mükellefler arasında ayırım ya
pılması nedeniyle bu kesimin Devlete güveni de sar
sılacaktır. 

3.. Bu mahzurların giderilmesi ve sisteme güç ve 
bütünlük getirilmesi için vergi iadesinden tüm vergi 
mükelleflerinin faydalandırılması zaruridir. Aksi tak
dirde yasadan beklenilen faydalar sağlanamadığı gi
bi, ciddî mahzurlar da çıkabilecektir. 

4< (Bu nedenlerle yasanın 1 inci maddesinin 1 in
ci cümlesinin «Vergi mükellefi olan tüm mükellefle
rin, ücretli, emekli dul ve yetimlerin, esnaf ve tüc
carın, gerçek ve götürü usulde vergilendirilen Gelir 
Vergisi mükellefleri ile Kurumlar Vergisi mükellef
lerinin, herbir vesika tutarının 1 000 liradan az olma
dığının tevsik edilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen 

mal ve hizmet alımları vergi iadesine tabi tutulur.» 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Kani Bürke Şeyhmus Bahçeci 
Denizli Diyarbakır 

Mehmet Besim Göçer Onural Şeref Bozkurt 
Çorum Çanakkale 

Halil İbrahim Şahin 
Denizli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüce (Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 1 inci mad

desinde; vergi iadesine tabi tutulacak «herbir vesika 
tutarının 250 liradan az olmadığının tevsik edilmesi» 
şeklinde bir değişiklik önerir, gereğini saygıyla arz 
ederiz. 

Ferit Melen Fenni Islimyeli 
Van Balıkesir 

İsmail Şengün Hüseyin Mükerrem Hiç 
Denizli Yozgat 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 1 inci mad

desinde, vergi iadesine hak kazanacaklar arasına: 
«Götürü usulde Gelir Vergisine tabi esnaf ve sa

natkârlarla bunların eş ve çocukları ile bakmakla 
yükümlü oldukları kimselerin» de eklenmesi için ge
reğini saygıyla öneririz. 

İsmail Şengün Ferit Melen 
Denizli Van 

Fenni îsiimyeli Haydar Koyuncu 
Balıkesir Konya 

Hüseyin Mükerrem Hiç 
Yozgat 

Türkiye 'Büyük 'Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 1 inci mad

desinde, vesika verecek gerçek usule tabi mükellef
ler arasına: 

«Götürü usulde Gelir Vergisine tabi esnaf ve sa
natkârların eklenmesi için gereğini saygıyla öneri
riz. 

İsmail Şengün Fenni Islimyeli 
Denizli Balıkesir 

Ferit Melen Haydar Koyuncu 
Van Konya 

Hüseyin Mükerrem Hiç 
Yozgat 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısında vergi ia

desine tabi tutulacak mal ve hizmet alımları arasına; 
a) Kiralar, 
b) Aydınlatma, 
c) Su, 
d) Mesken tamir ve badana, giderlerinin eklen

mesini ve her birinin mümkünse ayrı ayrı oylanması
nı saygıyla arz ederiz. 

Fenni Islimyeli Ferit Melen 
Balıkesir Van 

İsmail Şengün Haydar Koyuncu 
Denizli Konya 

Hüseyin Mükerrem Hiç 
Yozgat 

BAŞKAN — Efendim, 1 inci madde ile ilgili 
önergeleri okuttuk. Şimdi aykırılığınla göre önerge
lerin müzakeresine geçeceğiz. 

İlk önce Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bür-
ke ve arkadaşlarının önergesinden başlıyoruz. 

Buyurun efendim. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Yasanın 1 inci maddesinin 1 inci cümlesinin ver
gi mükellefi olan tüm mükelleflerin ücretli, emekli 
dul ve yetimlerin, esnaf ve tüccarın, gerçek ve götürü 
usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleriyle 
Kurumlar Vergisi mükelleflerinin herbir vesika tu
tarının 1 000 liranın az olmadığının tevsik edilmesi 
kaydıyla aşağıda belirtilen mal ve hizmet alımları 
vergi iadesine tabi tutulur, şeklinde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, sizler de 
sıkılıyorsunuz, biz 'de sıkılıyoruz. 'Şu önergeleri lüt
fen daha okunaklı, daha açık gönderirseniz bu sıkın
tıdan kurtuluruz. 

önergeye Komisyon katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATT1N FIRAT '(Muş) — IKatılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (İzmir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılmıyor. 
Efendim, önerge sahibi olarak üzerinde görüş

mek istiyor musunuz? Zaten burada gerekçesi var, 
okundu; müsaade ederseniz oya sunalım. 

Efendim; önergeyi kabul edenler... İRabul etme
yenler... Önerge reddedilmiştir. 

Bir diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 1 inci mad
desinde, «Vergi iadesine tabi tutulacak her bir vesi
ka tutarının 250 liradan az olmadığının tevsik edil
mesi» şeklinde bir değişikliği önerir, gereğini saygıy
la arz ederiz. 

Van Milletvekili Ferit Melen 
ve arkadaşları. 

BAŞKAN — Efeödim, önergeyi dinlediniz. Ko
misyon katılıyor mu? 

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

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN '(İzmir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Peki. 
Önerge sahibi olarak konuşmak isteyen var mı?. 

Yok. 
Oyunuza arz ediyorum: önergeyi kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
İSMAİL ŞENGÜN '(Denizli) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Zabıtlara geçiyor efendim, geçiyor, 

evet. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Görüşülmekte olan (Ücretlilere Vergi ladesi Hak
kındaki IKanun Tasarısının 1 inci maddesinin 1 inci 
bendinde yer alan «1 000 liradan» ibaresinin «500 li
radan» olarak değiştirilmesini arz ve teklif öderiz. 

Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke 
ve arkadaşları 

MUSTAFA KÂNI IBÜIRJKE (Denizli) — Gerek
çe?.. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi mesele şudur: Bi
liyorsunuz önergeler geliyor, geliş sırasına göre bir 
defa okutuyoruz, o zaman bütün arkadaşların isim
leri zapta geçiyor. İkinci defa da gerekçesini okuma
ya lüzum yok, aynı gerekçe tekrar oluyor ve zaman 
alıyor. Hem hızlı gideceğiz, çabuk gideceğiz bu dev
rede. Onun için sadece ilgili maddeyi, değişikliği ge
rektiren kısmı okutuyoruz ve ondan sonra «ve arka
daşları» diyoruz. 

önergeye Komisyon katılıyor mu efendim?. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (İzmir) — Katılmıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Önerge hakkında konuşmak istiyo-
musunuz?. 

MUSTAFA KANİ BfÜRKE ((Denizli) — İstemi
yoruz efendim. 

BAŞKAN — İstemiyorsunuz, zabıtlara zaten geç
miştir.. 

Önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... önerge 
kabul edilmemiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 1 inci mad

desinde vergi iadesine hak kazanacaklar arasına: 
Götürü usulde Gelir Vergisine tabi esnaf ve sa

natkârlarla bunların eş ve çocuklarıyla bakmakla yü
kümlü oldukları kimselerin» de eklenmesi için gere
ğini saygıyla öneririz. 

Denizlili Milletvekili tsmail Şengün 
ve arkadaşları. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

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

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (İzmir) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Görüşmek istiyor musunuz efen

dim?. 
İSMAİL ŞENGÜN ı(Denizli) — Müsaade eder

seniz?.. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim; buyurunuz Sa

yın Şengün. (ANAP sıralarından «Önerge sahibi Sa
yın Islimyeli» sesleri) 

imza sahibi efendim, birinci imza hem de. 
Buyurun efendim, süreniz 5 dakika. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkanım, 

bir itiraz varsa görüşmekten vazgeçerim tabiî. 
BAŞKAN — Yok efendim. Hayır, zatı âlinizin 

isminin var olup olmadığını hatırlamadılar da arka
daşlar, onun için. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Çok teşekkür 
ediyorum Sayın Başkanım ve değerli arkadaşlarım. 

Geç saatte huzurlarınızı işgal ettiğim için cidden 
müteessirim; fakat ifade etmek istediğimiz bir iki 
hususa kısaca değinmeme müsaade buyurun. 

Efendim, Sayın Maliye ve Gümrük Bakanımız 
biraz önce bu kürsüden buyurdular; dediler ki: «Kat
ma Değer Vergisi bu getirdiğimiz tasarıdan fazlasını 
getirmez ki.» Eğer yanlış anlamadıysam; değil mi? 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN — Yanlış anlamışsınız. 

İSMAİL ŞENGÜN — (Devamla) — Ben yan
lış anladım, özür dillerim. Oldu efendim, müsaade 
ederseniz kabul ediyorum. 

Katma Değer Vergisini bendeniz burada savun
muştum, aslında Hükümetin de savunması gereken 
bir vergidir ve bir süre sonra inşallah huzurlarınıza 
gelecektir. 

Efendim, Katma Değer Vergisini burada ısrarla 
ortaya koymamızın nedeni bu verginin bütün toplu
mu kapsıyor olacağıdır. Şimdi Sayın Bakanımız ifa
de ettiler, dediler ki; «Biz, ücretlilere birinci sırayı 
verdik». 

Burası doğru değil mi Sayın Bakanım? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN — Evet efendim. 

BAŞKAN — Lütfen, karşılıklı değil efendim. 
İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Özür dilerim; 

emin olmak için sordum Sayın ıBaşkanım. Çünkü, 
demin yanlış anlaşılmış, 

Ücretlilere ortadirek içinde birinci sırayı verdiy
seniz, ikinci ve üçüncü sırayı da öğrenebilir miyiz 
acaba; çiftçiler mi, esnaf ve sanatkârlar mı? 

Değerli arkadaşlarım, böyle bir sıralamayı yap
mamalıydık. Sayın Bakan, bu işin, bu verginin; eğer 
bu sistemse ki, sistem olarak görmek mümkün değil, 
dünyanın neresinde uygulandığını bize ifade etmeli
dir. 

Değerli arkadaşlarım, «Türk modeli, Özal mo
deli» benim ifade ettiğim bir ibare, bir isim değildir, 
kendileri tarafından bizzat ifade edilmiştir. Anoak, 
bizler «Özal modeii»nin kaynağının ne olduğunu bi
liyoruz, bilmekteyiz; 3 yıldan beri bilmekteyiz. 
«Özal modeli»nin kaynağının nereden geldiğini bil
mekteyiz. ((ANAP sıralarından «sadede gel» sözleri) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Değerli arka

daşlarım, bendeniz «Türk modeli» veya «özal mo
deli» içine bu vergiyi koymakta büyük güçlük çeki
yorum. Onun için müsaade ederseniz, literatürü haki
katen seven değerli Maliye Bakanımız adına, bu mo
dele «Arıkan modeli» diyelim. Çünkü dünyanın hiç
bir yerinde böyle bir şey yoktur. Kendileri... 

ıBAŞKAN — 'Sayın Şengün, çok rica edeceğim 
efendim. Bunlar, karşılıklı atışmadan başka bir nok
taya götürmez bizi. Lütfen önergenizin üzerinde ko
nuşun. (ANAP sıralarından alkışlar), 
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İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Sayın Başka
nım, bu verginin uygulanabilirliği yönünden bu ifa
delerde bulundum. Size hak veriyorum. 

BAŞKAN — Sayın Şengün, bakınız bir şeyi izah 
edeyim. Tümü üzerinde konuşurken bunları söyle
meye yerden göğe hakkınız vardı, konuştunuz, söyle
yebilirsiniz; ama şimdi lütfediniz de önergeler üze
rinde görüşelim, önergede ne kastettiniz, niçin alın
sın istiyorsunuz; lütfedin onu söyleyin. Hepiniz bu 
işleri bilen maliyeci insanlarsınız. (Karşılıklı ahbapsı
nız, arkadaşsınız. Bu karşılıklı münakaşa vaktin ge
cikmesinden dolayı arkadaşları yoruyor. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkanım, bu geç saatte bazı arkadaşlarım 
muhabbet ediyoruz diye ifade ettiler de. 

Sayın Başkan, önerimiz açık ve seçiktir. Esnaf 
ve sanatkâr İkinci Cihan Harbi sıralarında; yaşları 
o taraflara kadar gidenler hatırlayacaklardır; memu
ra, ücretliye gıpta ile bakmıştır. Bu tasarı ile esnaf ve 
sanatkâr belki de ücretliye bir ölçüde yine gıpta ile 
bakacaktır. Çünkü esnaf ve sanatkâr içinde asgarî üc
reti dahi kazanamayan, asgarî ücreti dahi emeği kar
şılığı alamayan Türkiye'de çok fazla sayıda insan 
vardır. O nedenle en azından tasarının bu maddesi 
içine, esnaf ve sanatkârın da ilave edilmesinin, onla
rın en tabiî hakkı olacağını ifade eder, derin saygı
lar sunarım. 

(ANAP sıralarından «fabrikatörleri unuttun» ses
leri). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Şengün. 
Lütfen arkadaşlar, lütfen. İzah gayet yerinde, eli

mizdeki önergeye uygun. 
Şimdi okunan önergeyi oylarınıza arz ediyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum1: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 1 inci mad

desinde, vesika verecek gerçek usule tabi mükellef
ler arasına: 

«Götürü usulde gelir vergisine tabi esnaf ve sa
natkârların», eklenmesi için gereğini saygıyla öneri
riz. 

DenÜzli Milletvekili İsmail Şengün 
ve arkadaşları. 

BAŞKAN — Efendim Önergeye Komisyon katı
lıyor mu?ı 

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

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (İzmir) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Önerge üzerinde konuşacak mısınız 

Sayın Şengün? 
Buyurun, 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 

vakit ilerlemiş olduğu için yerimden ifade edeyim. 
BAŞKAN — Hayır efendim, lütfen. Önergeyi izah 

etmenizde büyük fayda vardır, buyurun. 
Yanlış anlaşılmasın; kimsenin söz hakkını ket-

metmek istemiyorum. Zaten hem hakkım değil, hem 
de vazifem değil. Vazifem görüştürmek, ama mese
le müzakereler usullere uygun olsun; onu istirham 
ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar). 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; önergemiz tasarının 1 inci mad
desinde, «Vesika verecek gerçek usule tâbi mükellef
ler» ibaresinin arasına, «götürü usulde Gelir Vergisi
ne tabi esnaf ve sanatkârların da» ibaresinin eklen
mesi konusundadır. 

Bu nedenle, önergem çok açık olduğu için daha 
fazla vaktinizi almıyor, hepinize derin saygılar su
nuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Şengün. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, Ücretlilere Vergi ladesi Hak

kında Kanun Tasarısının 1 inci maddesinin birinci 
bendinde sayılan mal ve hizmet gruplarına ek olarak: 

«8. Kira, aydınlatma ve su giderleri, 
9. Ulaşım ve telefon giderleri,» eklentisinin ya

pılmasını arz ve teklif ederiz. 
Çanakkale Milletvekili Onursal Şeref Bozkurt 

ve arkadaşları. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 

efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim?. 
MALİYE VE GÜMRÜK IBAKANI VURAL 

ARIKAN (İzmir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet 

katılmıyorlar. 
önergeyi izah etmek isteyen arkadaş var mı? Yok. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir., 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüce ©aşkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısında vergi ia

desine tabi tutulacak mal ve hizmet alımları arasına, 
a) Kiralar, 
b) Aydınlatma, 
c) Su, 
d) Mesken tamir ve badana giderlerinin de ek

lenmesini ve her birinin mümkünse ayrı ayrı, oylan
masını saygıyla arz ederiz. 

Balıkesir Milletvekili Fenni Islimyeli ve arkadaşları. 
•BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu 

efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLİ AYÇAN ÇAKIROÖULLARI (Denizli) — 
Katılmıyoruz efendim. 

ıBAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 
MALÎYE VE GÜMRfÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (İzmir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet 

katılmıyorlar. 
Sayın îslimyeli görüşecek misiniz? 
FENNİ ÎSLİMYELİ (Balıkesir) — Önerge açık 

efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum1: Kabul eden

ler... 'Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Madde üzerindeki önergeler bitti. 
1 inci maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
İadeye esas alınacak tutar 
MADDE 2. — Vergi iadesine esas alınacak tutar, 

mal ve hizmet alımlarının gerçekleştiği ayda elde edi
len net ücret gelirini aşamaz. 

Gerçek ücretlerde net ücret geliri, vergiye tabi 
olsun olmasın ücret toplamından emekli aidatı, Sos
yal Sigorta primleri, Ordu Yardımlaşma Kurumu 
ve benzeri kamu kurumları için yapılan kesintiler ve 
vergiler düşüldükten sonra kalan tutardır. 

Götürü ücretlerde net ücret geliri, hizmet erba
bının götürü olarak tespit olunan safi ücretinden tarh 
edilen gölir vergisi indirildikten sonra kalan tutarın 
onikide biridir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı?. Yoktur. 

Madde üzerinde önerge de yoktur. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Hesap ve oranlar 

MADDE 3. — Vergi iadesi aylık olarak hesap 
edilir, 

Hesaplama 2 nci madde hükmü dikkate alınarak 
mal ve hizmet alımları tutarına aşağıdaki oranların 
uygulanması suretiyle yapılır. 

30 000 liraya kadar olan mal ve hizmet alımları 
için % 10, 

30 000 lira ila 100 000 lira arasındaki mal ve hiz
met alımları için, 30 000 liraya kadar % 10, aşan 
kısim için '% 5, 

100 000 lirayı aşan mal ve hizmet alımları için : 
10Q 000 liraya kadar % 6,5, aşan kısım içtin j % 2, 

Bu maddede yazılı tutarları ve oranları bir misli
ne kadar artırmaya veya artırılmış tutar ve oran
ları yukarıda yazılı sınırlara kadar indirmeye (Bakan
lar Kurulu yetkiliid'ir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı?. Yoktur. 

Önergeler vardır, okutuyorum : 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi 
Sayın Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Ücretlilere Vergi ladesi Hak
kında Kanun Tasarısının 3 üncü maddesinin; 

«îMadde 3. — Vergi iadesi aylık olarak hesap edi
lir. 

Hesaplama İkinci madde hükmü dikkate alına
rak mal ve hizmet alımları tutarına aşağıdaki oran
ların uylgulanması suretiyle yapılın 

30 bin liraya kadiar olan mal ve hizmet alımları 
için yüzde 20, 

30 hin lira 'ila 60 'bin lira arasındaki mal ve hiz-
möt alımları için, 30 bin liraya kadar yüzde 20, aşan 
kısım için yüzde 15y 

60 bin lirayı aşan mal ve hizmet alımları için, 60 
bin liraya kadar yüzde 15, aşan kısım için yüzde 10, 

Bu maddede yazılı tutarları ve oranları bir mis
line kadar artırmaya veya artırılmış tutar ve oranları 
yukarıda yazılı sınırlara kadar indirmeye Bakanlar 
Kurulu yetkilidir» biçiminde değiştirilmesıini arz ve 
teklif ederiz. 
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GEREKÇE : ıBu değişiklikle yasanın uygulana
bilirliği ve amaçlarının daha etkin gerçekYeşmesi dü
şünülmüştür. 

Mustafa Kâniı Bürke Rıza Tekin 
Denizli Siirt 

Önural Şeref IBozkurt 
Çanakkale 

Nuri Korkmaz 
Adana 

Mehmet Sait Erol 
Hakkâri 

Türkiye IBüyük Milleti Meclisi Yüce Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 3 üncü 

maddesindeki 30 bin lira yerine : 
«50 bin liraya kadar olan mal ve hizmet alımları 

için % 10» şeklinde 'bir değişikliği ve maddenin bu
na göre yeniden düzenlenmesini saygı ile öneririz. 

Ferit Melen 
Van 

Fenni Islimyeli 
Balıkesir 

Hüseyin Mükerrem Hiç 
Yozgat! 

Isimail Şengün 
'Denizli 

Feyzullah Yıldırır 
Gaziantep 

Haydar Koyuncu 
Konya 

FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, önerge
yi geri alıyoruz, 

BAŞKAN — 2 nci önerge geri alınmıştır. 
1 inci önergeye Komisyon katılıyor mu?. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA KA

DİR DEMİR (Konya) — Katılmıyoruz. 
»BAŞKAN — Sayın Hükümet?... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAflJ 

ARIKAN (ıtzmir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komisyon 

katılmıyor. 
Önerge sahibi bir izahatta bulunacak mı?. 

ONURAL ŞEREF BOZRURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, önergede yeterince açıklık var, görüş 
bildirmeye gerek yok. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

3 üncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Vergi iadesinde usul ve esaslar 
MADDE 4. — Gerçek ücret geliri elde eden hiz

met erbabı bir aylık mal ve hizmet alımlarına dair 
vesikaları ve bunların dökümünü gösteren bir bildi

rimi ertesi ayın ilk yedi günü içerisinde ücretleriyle 
ilgili gelir vergisi tevkifatını yapmakla sorumlu olan 
gerçek veya tüzelkişilere bildirirler. 

Sorumlu işveren ücretlinin beyanlarını esas alıp 
azamî ısınır ve oranlar hakkında 'bu Kanunda yer alan 
hükümleri göz önünde bulundurarak hak edilen iade 
tutarını hesaplar. 

İşveren bütün Ücretlilerinin bir ay içinde hak ettik
leri toplam vergi iadesini bir «Vergi iade Beyanname
si» ile ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar 
muhtasar beyannamelerini verdiği vergi dairesine bil
dirir. 

Vergi iadesinin ödenmesinde üçer aylık dönemler 
esas alınır. Birinci dönem, Ocak - Mart aylarını, ikin
ci dönem Nisan - Haziran aylannı, üçüncü dönem 
Temmuz - Eylül aylarını, dördüncü dönem Ekim -
Aralık aylarını kapsar. 

Vergi dairesi, hir dönemin Vergi iade Beyanname
lerine göre çıkan iadeyi, dönemi takip eden ikinci ay
da işverene öder. 

îşverenlerce alınan vergi iadesi, iadenin alındığı ta
rihten itibaren en geç on gün içlinde hak sahiplerine 
nakten ödenir. Bu süre içinde ödenmeyen vergi iade
leri müteakip ilk işigününde vergi dairelerine geri ve
rilir. 'Bu suretle ödenemeyen vergi iadeleri altı ay 
içinde başvurmaları şartıyla ücretlilerin kendilerine 
veya kanunî mirasçılarına yapılır. 

işverenlerin vergi iadesi ile ilgili işlemleri ölüm, 
iflas, tasfiye ve mücbir sebeplerle yerine getirememe-' 
leri veya hu Kanundan doğan mükdîefiyetlerini za
manında ve tam olarak yerine getirmemeleri sebebiy
le hak sahiplerinin alamadığı vergi iadeleri altı ay 
içinde 'başvurmaları şartıyla kendilerine ödenir. 

Genel bütçeye dahil dairelerde çalışan ücretlilerin 
vergi iadesi ilgili dairelerce; emekli, dul ve yetimlerin 
vergi iadesi ise maaş aldıkları sosyal güvenlik kurum
larınca gerçekleştirilir. 

Götürü usulde vergilendirilen ücretliler bir öde
me dönemine ait vergi iadesi için ertesi ödeme dö
neminin ilk ayında mal ve hizmet alımlarına ait ve
sikalar ve bir Vergi iade 'Beyannamesi ile birilikte 
bağlı oldukları vergi dairesine başvururlar, iade edile
cek melblağ vergi dairesince hesaplanır ve takip eden 
ay içinde ücretliye ödenir. 

Vergi iadesine ait bildirimler ile Vergi iade Be
yannamesinin şekli ve muhtevasına ait hususlar Mali
ye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı?... Yok. 
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Madde üzerinde verilmiş önergede Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Ka'bul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 linçi maddeyi okütayorum.: 
Muhafaza ve ibraz mecburiyeti 
İMADDE 5. — İşverenler iadeye konu mal ve hiz

met alımlarına ait vesikalarla iadeyle ilgili her tür
lü belgeleri iadenin yapıldığı yıldan başlayarak 5 yıl 
süreyle muhafaza etmeye ve yetkili makam ve me
murların talebi üzerine bunlara ibraz etmeye mecbur
durlar. 

Bu Kanunun uygulanmasında sosyal güvenlik ku
rumları da işveren olarak kabul edilir. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
/Müeyyideler 
MADDE 6. — Aşağıdaki hallerden birisiyle hak

sız yere vergi iadesine sebebiyet verilmesi durumun
da, iade edilen bu meblağ üç kat cezası ile birlikte 
müsebbiplerinden geri alınır. 

\, Vergi iadesine hak kazananların 'bilerek sah
te veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı vesikalar kul
lanmaları veya vesikaları tahrif etmeleri; 

2. İşverenlerin gerçek dışı Vergi tade Beyanna
mesi düzenlemeleri; 

3. İşverenlerin azamî sınır ve oranlar konusun
daki hükümlere aykırı olarak iade hesaplamaları; 

4. Beşinci madde hükmüne uyulmaması; 
5. İşverenlerin ücretliye ödemedikleri vergi iade

sini süresinde vergi dairesine yatırmamaları. 

Halinde bu tutarlar üç kat cezası ile birlikte geri 
alınır. 

Bu Kanundan doğan mükellefiyetlerini zamanın
da ve tam olarak yerine getirmeyen 'işverenlere, vergi 
dairesince o işverene ait işyerleri ücretlilerine ödenen 
meblağın iki katı tutarında ceza kesilir. 

Birinci fıkranın 1 numaralı bendinde açıklanan 
fiillerin tekerrürü halinde vergi iadesine hak kaza
nanlar vergi iadesi hakkında bir daha faydalandırıl
maz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı?. 
MEHMET TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) 

— Sayın Başkan, müsaade ederseniz yerimden bir 
noktayı çok kısa olarak arz edebilir miyim?. 

BAŞKAN — 'Buyurun Sayın 'Bayezit. 
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MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) 
—• Efendim, zannederim Sayın Komisyon ve Sayın 
Hükümet de iştirak ederler; burada bir mükerrer 
ifade var. Maddenin 'birinci fıkrasında «hu meblağ 
üç kat cezası ile birlikte müsebbiplerinden geri alı
nır» denmiş, ondan sonra aynı maddenin beşinci fık
rasında da «»Halinde bu tutarlar üç kat cezası ile bir
likte geri alınır» şeklinde tekrar edilmiş. Eğer bu te
kerrürde vatandaşa ayrı bir cezaî uygulamaa maksa
dı yok ise, lüzumsuzdur. Bir tanesinin metinden çı
karılması gerekir kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Peki efendim teşekkür ederiz, daha 
muhkem olsun diye olmuştur belki. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

7 nci ma'ddeyi okutuyorum : 
6183 sayılı Kanunun uygulanacağı haller 
MADDE 7. — İşveren veya vergi iadesine hak 

kazananlarca bu Kanun hükümlerine göre vergi dai
resine geri verilmesi gereken vergi iadesinin ve öden
mesi gereken cezaların tahsilimde Amme Alacakları
nın Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygu
lanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
8 inci maddeyi okutuyorum : 
Vergi Usul Kanunu 'ile Gelir Vergisi Kanunu ve 

Kurumlar Vergisi Kanununun uygulanacağı durum
ları 

MADDE 8. — Bu Kanunda geçen terimlerin an
lamında tereddüde düşülmesi halinde 4.1.1961 tarihli 
ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 31.12.1960 gün 
ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 3.6.1949 gün 
ve 5422 saydı Kurumlar Vergisi Kanununun ilgili 
maddelerine başvurulur. 

213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre incelemeye 
yetkili olanlar bu Kanuna göre yapılacak vergi iade
si konusunda da denetim yapmaya yetkildirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Buyurun Sayın Üzel; 
Süreniz 5 dakikadır. 
MEHMET NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; kanunun kabul edilen 
1 inci maddesiyle kanun kapsamına; «Vergi iadesi 
konusuna giren mal ve hizmet çeşitlerini tespit et
meye, bunların kapsamını genişletmeye ve daraltma
ya, 1 inci fıkrada sayılanlar dışında kalan tam mü-
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kellefleri kanun kapsamına almaya ve kapsam dışı- I 
n çıkarmaya, iade usul ve esaslarını belirlemeye Ba- I 
kanlar Kurulu yetkilid r» dedik. I 

Bu, konuya giren mal ve hizmetlerde kapsam ge- I 
nişletmek ve daraltmak yetkisini getiriyor ve mütea- I 
kip 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı maddelerle I 
öyle bir büyük kırtasiyeciliğe ve öyle bir büyük iş- I 
leme girmiş oluyoruz ki, bu işlemlerin altından kalk- I 
mak cesaretini gösterecekse Sayın Maliye ve Güm- I 
rük Bakanını şimdiden tebrik etmek istiyorum. I 

Ücretliler, götürü mükellefiyete tabi mükellefler, I 
emekli, dul ve yetimlerin vesikaları toplaması, her I 
ay bunların ait oldukları işveren ve ait oldukları sos- I 
yal güvenlik kurumlarına verilmesi, onların bu ka- I 
nunda belirlenmiş muameleleri yapmaları ve 3 ayda I 
bir de bu ödemelerin sağlanması çok büyük külfetler I 
ve büyük hareketler getiriyor. I 

Düşününüz ki, bir tek çırak çdıştıran bir işveren, I 
bir tamir ustası, bir ayakkabıcı dahi bütün bu mua- I 
meleleri yapacak. Acaba buruların bilgileri bu mua- I 
meleleri yapmaya kâfi mi? I 

Bunların en küçük kasabada ve özellikle büyük I 
şehirlerde vergi dairelerine geldiğinde, vergi dairele- I 
rinin maruz kalacakları iş hacmi çok büyük olacak- I 
tır. Bugün dahi Taşıt Vergisini vermek üzere Maliye- I 
ye gittiğimde kuyruklarla karşılaştım ve yanlış uy- I 
gulamalar dolayısıyla da bir hayli müzakerelerde bu
lunduk. Bu kanun ile acaba birçok külfet ortaya çık- I 
mayacak mı ve biraz önce kabul ettiğimiz bir kanu- I 
nun ilk tatbikatı da acaba orada olmayacak mı? Yani I 
usullerin düzeltilmesi, ıslah edilmesi hakkındaki ka- I 
nun, acaba ilk defa bununla mı uygulama yerecek- I 
tir? 

Bu itibarla, Sayın Maliye Bakanından şu sorumu I 
bilhassa cevaplamasını isterim. Bu kanunun uygu- I 
lanması için hazırlıklarını ne kadar zamanda tamam- I 
layacak ve nasıl yapacak? Meirıur tayini, kadro alın- I 
ması ve mükelleflerin vergilerini almak üzere kapı
larda bekletilmemesi için ne gibi tedbirler alacak- I 
lardır? Bunların içinde emekliler de var, emekliler I 
de her ay bütün bu belgeleri verecekler ve onlarla | 
ilgili işlemleri de sosyal güvenlik kurumlan yapa- I 
caklar, fakat hem Emekli Sandığına hem Sosyal Si
gortalara, ki 500 bin ile 1 milyon arasında emekli 
vardır, bütün emekli ve çalışan tüm ücretlilerin du
rumu ile ilgili olarak ne gibi bir kolaylık düşünül- I 
mekte? Sayın Maliye Bakanının, bu dairelerin böy- I 
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le bir yükün altından kalkması ve usullerin tespitin
de ne gibi hazırlıkları var ve bunları ne kadar zaman
da tamamlayacak? 

Nihayet biraz sonra okunacak geçici madde ile 
ilk uygulamayı da 7.4.1984 tarihine kadar getiriyo
ruz. 

BAŞKAN — Lütfen konuşmanızı tamamlayınız 
efendim. 

MEHMET NURÎ ÜZEL (Devamla) — Benim 
bu Kanunun uygulanmasında büyük tereddütlerim 
var ve vatandaşlarımıza hakikaten bir hizmet verelim 
derken, onların muazzam şikayetleriyle karşılaşaca
ğız arkadaşlar. 

Bunun için tedbirlerimizi bir an önce almakta, 
Sayın Maliye Bakanına yardımcı olmaya hazırız 
diyorum ve Sayın Maliye Bakanının lütfen, bu ka
nun nasıl olsa kabul ediliyor, hiç olmazsa uygulama
da getireceği kolaylıkları şimdiden halka burada ifa
de etmesini rica ediyorum efendim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üzel, ama 
bu konuşma maddeyle ilgili bir konuşma değil. Onun 
için, sözünüzü kesmededim, arkadaşlarımdan çok 
istirham ediyorum, bunlar çok mühim meselelerdir, 
dönüp dönüp bina okumayalım. Maddeler üzerinde 
konuşurken, hiç alakası olmayan bir konuşma yap
mayalım arkadaşlar. 

Sonra Maliye Bakanını cevaba davet ediyorsunuz. 
Tasarının tümü üzerinde Maliye Bakanı konuştu, 
Komisyon ve gruplar tümü üzerinde konuştu. Bu 
nedir? Bu, tümü üzerindeki görüşmeleri tekrarlamak 
gibi bir meseleyi ortaya atmak demektir ki, böyle şey 
olmaz. 

Efendim, madde üzerinde başka söz isteyen var 
mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yeni bir madde ilavesini isteyen önerge var efen
dim, 9 uncu madde olarak teklif ediliyor; onu oku
tuyorum, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «Ücretlilere Vergi ladesi Hak

kında Kanun Tasarısı» nın 8 inci maddesinden son
ra gelmek üzere aşağıdaki 9 uncu maddenin eklen
mesini ve tasarının 9 uncu maddesinin 10 uncu mad^ 
de, 10 uncu maddesinin de 11 inci madde olarak de
ğiştirilmesini arz ederim. 
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ödenek ve gider kaydı 
MADDE 9. — Bu Kanunun uygulanmasıyla il

gili gerekli bütün işlemleri yapmaya ve bu işlemlerin 
gerçekleşmesi amacıyla yeterli tutarı bütçede mevcut 
veya yeniden açılacak tertiplere ödenek ve gider 
kaydettirmeye, Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 
R. Ercüment Konukman Hayrettin Elmas 

istanbul İstanbul 

Abdurrahman Bozkır Hazım Kutay 
Konya Ankara 

Hakkı Artukarslan 
Bingöl 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi dinlediniz. 
Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA AH

MET AKGÜN ALBAYRAK (Adana) — Katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (İzmir) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 

katılıyor. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum. 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun hükümlerine 

göre vergi iadesinden faydalanacakların, Ocak - Şu
bat - Mart 1984 aylarına ilişkin olarak, 4 üncü mad
deye göre vermeleri gereken bildirimi 7.4.1984 tari
hine kadar vermeleri halinde bu aylara ilişkin ola
rak hakedecekleri vergi iadeleri kendilerine ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum. 
Yürürlük 
MADDE 10. — Bu Kanun 1.1.1984 tarihinden 

geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum. 
Yürütme 
MADDE 11. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Şeklî bir önerge var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülen Kanunun 1 ve 6 ncı maddelerinde fık

ralar rakamlarla ifade edilmiştir. 
Genelde fıkraların harflerle ifadesi usul ittihaz 

edilmiş olduğundan, bütünlük temini bakımından, bu 
Kanun maddelerinde yer alan fıkraların da harflerle 
gösterilmesini arz ve teklif ederiz. 

Sururi Baykal Hüseyin Aydemir 
Ankara İzmir 

Ayhan Fırat Matamut Afcküıç 
Malatya İzmir 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi dinlediniz. Öner
genin getirdiği isteklere Komisyon katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA AH
MET AKGÜN ALBAYRAK (Adana) — Katılıyo
ruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (İzmir) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komisyon 

katılıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü açık oylarınıza sunacağım... 
MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma

raş) — Oyumun rengini belli edeceğim Sayın Başkan; 
izin veriniz. 

BAŞKAN — Oylama işlemine başladık efendim. 
Müsaade edin. 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma
raş) — Oyumuzun rengini belirtmek için söz verin 
efendim. 

BAŞKAN — Oyunuzun rengi belli efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Oylama işlemine geçtim efendim. 
MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma

raş) — Sayın Başkan, oylama yapılmadı henüz. Lüt
fen, İçtüzüğün ilgili maddesine göre, oyumun ren
gini belli etmek için söz veriniz efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Turan Bayezit. (HP 
sıralarından alkışlar) 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma
raş) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 5 dakika 
daha sizleri burada tutma zorunluluğundayım. Bu
nun kabahati benim değil; bunun kabahati, müstacel 
karar alınmada; onun için beni bağışlayınız. 
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Arkadaşlar bir deyim vardır; «Dağ fare doğur
du» derler. 

Bu yasa tasarısı beklediğimiz tabloyu getirmedi. 
Sayın Başbakan seçim gezilerinde hatırlayacaksınız 
«vatandaş faturasını alacak, bankaya ibraz edecek, 
derhal bankadan sanki mevduat çeker gibi para çeke
cek» gibi bir üslupla Iböyle bir formalite kolaylığı 
uygulanacağını söylemişlerdi. Tabiî, söylenenlerle ya
pılması gerekenler birbirine uymayabilir, görüyoruz-
ki daha başka bir sistem getirildi. 

Büyük bir esnaf kitlesi, kanunun dışında tutuldu. 
İade edilecek rakamların, bugün geçim sıkıntısı çeken 
dar gelirli kitle için bir maddî değeri hemen hemen 
yok gibi; ama bu kanunun kapsamı içine giren halk, 
o kadar sıkıntı içinde ki; zamlarla o kadar bunalmak
ta ve bunalmaya itilmekte ki, onlara verilecek 2 bin 
liralık, 2 5ÖÖ liralık bir ek imkânı muhakkakki olum
lu karşılamak gerekiyor. 

Özellikle sosyal demokrat felsefeye inanmış bir 
kişi için, bunun esasında beklenilen olmadığını vur
gulayarak, benimsemek gerekiyor. Bu nedenle ben bu 
kanuna karşı sosyal demokrat felsefemin gereği ola
rak beyaz oy kullanacağım, arz ederim. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Bayezit. 
Efendim, kanun tasarısını açık oylamaya sunaca

ğım. Açık oylamanın kupa gezdirilerek yapılmasını 
oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kupalar dolaştırılsın. 
Muhterem arkadaşlarım, oy pusulası olmayanlar 

beyaz bir kâğıda isimlerini, soyadlarını, seçim bölge
lerini ve oylarını ne tarzda kullanmak istiyorlarsa ka
bul. ret veya çekimser yazıp atabilirler. 

..».. 

(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz bir hu

susu ifade edeceğim : Devamlı olarak bakanları işgal 
ve arkadaşların konuşmalarına da müdahale ediliyor. 

Bunun sonucunda da işte böyle arada duyup duy-
mamazlıklar oluyor. Sayın Turan Bayezit'in az önce 
«mükerrer» diye ifade ettiği bir husus vardı. Sayın Ba
kan ve Komisyon iştirak ettiğini ifade etmiş, ben du
yamamıştım. Şimdi arkadaşlar beyan etti. özür dile
yerek oranın düzeltileceğini ifade etmek istiyorum. 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) 
— Sayın Başkan, oylandı, o şekilde geçti. Usulen 
mümkün değil. Müsaade ederseniz metin hatalı kal
sın. (ANAP sıralarından «düzeltilmiş şekliyle oylandı» 
sesleri) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 
mı? Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir efendim. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Efendim Ücretlilere Vergi ladesi 

Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde yapılan açık oyla
ma sonucunu açıklıyorum : 

Oya katılan : 184 
Kabul : 150) 
Ret : 29 
Çekimser : 2 
Geçersiz : 3 
Böylece tasarı kanunlaşmış oluyor; hayırlı ve 

uğurlu olmasını temenni ederim. 
Genel Kurulun aldığı karar gereğince, gündemde

ki konuları sırasıyla görüşmek için 14 Şubat 1984 Salı 
günü saat 15.0Ö"te toplanmak üzere birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma Saati : 21.40 

..«.. 

— sn — 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım'ın, 
ayçiçeği taban fiyatına ve Tekirdağ Entegre Yağ Te
sislerine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. Cahit Aral'ın yazılı cevabı (7/10). 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların, Sanayi ve Ticaret Bakanı 
tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını rica ede
rim. 

11 . 1 . 1984 
Muhittin Yıldırım 

Edirne Milletvekili 

SORULAR : 

1. 100 bin civarında üreticinin kendi kurduğu 
Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliği tarafından 1983 yılında 61 lira taban fiyatla 
alınan ayçiçeği ürünü, son zamanlarda enflasyonun 
hızlı artışı nedeniyle yükselen fiyat üzerinden, 90 li
raya yakın bir fiyat karşılığı özel yağ fabrikatörle
rine tahsis edilmektedir. 

Çiftçilerin bu zararını önlemek için aradaki fi
yat farkının üreticiye ödenmesi Hükümetçe düşünü
lüyor mu?. 

2. Daha önceki yıllarda, taban fiyatın ilk açık
lanmasından sonra fiyat artışı olması halinde, Trak-
yabirlik'in önerisi, DPT'nin görüşü ve Ticaret Ba
kanlığının onayı ile taban fiyat artışı yapılmıştı. Ay
nı uygulamanın yeniden yapılmamasının nedeni ne
dir? 

Böyle bir şeyin neden uygulanmadığı konusunda 
bir açıklama yapılması düşünülmekte midir? 

3. Trakyabirlik tarafından Tekirdağ Şerefli Çift
liği mevkiinde yaptırılan entegre yağ tesisleri, aylar
ca önce törenle hizmete açılmıştı. Üretime geçildi 
mi? Geçildiyse, kapasitesi ne kadardır? Halen Üre
tim yoksa, tören neden yapılmıştır? Burada üretilen 
rafine ve margarin yağlar hangi isimle piyasaya sü
rülmüştür? Bu konuda, fabrikanın gerçek sahibi olan 
üreticilere, isim duyurulmuş mudur? 

T. C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1 Şubat 1984 

Teşkilatlandırma Genel 
Müdürlüğü 

Sayı : 15.1/10-0 

Konu : Edirne Milletvekili Sayın Muhittin Yıl
dırım'ın yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 12.1.1984 tarih ve 7/10.635.00899 sayılı ya

zılarınız. 

Edirne Milletvekili Sayın Muhittin Yıldırım'ın, 
ayçiçeği taban fiyatına ve Trakyabirlik'in Tekirdağ' 
daki Entegre Yağ Tesislerine ilişkin 11.1.1984 tarihli 
yazılı soru önergelerinin cevabı aşağıda sunulmakta
dır. 

Merkezi Edirne'de bulunan Trakya Yağlı Tohum
lar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, 1983/84 kam
panya döneminde üreticiden toplam değeri 12 558 
497 000 TL, olan 205 877 ton yağlık ayçiçeği tohu
mu satın almış ve ürün bedellerinin tamamını üreti
ciye ödemiştir. 

Birlikçe elde olunan hamyağların maliyetinin 
üzerinde ve piyasa şartlarına uyularak satılması so
nucu, 2,5 milyar liraya yakın kâr sağlayacağı tahmin 
edilmektedir. 

Kesin sonuç bir kaç gün sonra alınacak olmakla 
birlikte, kâr miktarının üreticiye Kg. da 10 TL. ve
rilmesine imkân tanıyacağı düşünülmektedir. 

Üreticiye kârdan fiyat farkı dağıtılması şeklinde 
tezahür eden uygulamanın tamamlanması için, kâr 
miktarının kesine yakın biir doğrulukla tahmin edil
mesi gereklidir. Bu ise eldeki stokların önemli bir bö
lümünün satılmasını ve kârın tespit edilebilmesine 
imkân tanıyacak bir sürenin geçmesini zorunlu kıl
maktadır. 

Nitekim bu yıl için kesin kâr tahmininin bir - kaç 
gün içinde sonuçlanacağı anlaşılmaktadır. 

Bu gibi durumlarda üreticiye fiyat farkı dağıtı
mı hem usul haline geldiğinden, hem de üreticinin 
mağdur edilmemesi için zorunlu olduğundan, başka
ca bir yol seçilmesi düşünülmemektedir. 

— 571 — 
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Trakyabirlik tarafından Tekirdağ'ın Şerefli Çift
liği mevkiinde yaptırılan Entegre Yağ Tesisleri üreti
me geçmiştir. Anaüniteler olan Ekstraksiyon ve rafi
ne üniteleri ile, yardımcı üniteler olan buhar santra
lı, elektrik tesisi ve su işletmeleri tümüyle faaliyet 
halindedir. 

İşletme yeni açıldığından henüz tam kapasite ile 
çalışamamaktadır. Bu gün için günde 200 ton kadar 
ayçiçeği işlenmekte olup, tam kapasiteye geçildiği 
zaman bu miktar günde 300 tona ulaşacaktır. 

Üretim ekstraksiyon ve rafine ünitelerinde devam 
etmektedir. Üretilen rafine yağlar, şimdilik «Trakya
birlik» markası ile ve 5, 10, 18 Kg. lık teneke am
balajlarda piyasaya sunulmaktadır. Projede plastik 

ve şişe şeklindeki ambalaj üniteleri de mevcuttur. 
Margarin tesisleri işletmeye açılmamıştır. Ancak bu 
ünitenin de Haziran (1984) ayında işletmeye açılaca
ğı kesinlik kazanmıştır. 

İşletmede üretilen ve üretilecek mamullerin ismi 
konusunda, birliğe bağlı tüm kooperatifleri kapsayan 
bir anket düzenlenmiş ve margarin için «Trakma» 
ve «Birma» rafine yağı için «Trakyağ» ve «Birya», 
yem için ise «Trakyem» ve «Birye» isimleri arasında 
tercih yapılması aşamasına gelinmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

H. Cahit Aral 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 
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Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasansuıa Yerilen Oyların Sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin ©arlas 
Ahmet Remzi Çerçi 
Ahmet Şevket Gedik 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet DeMceoğlu 

AFYONKARAHÎSAR 
Hamdıi Özsıoy 
Nihat Türker 

AMASYA 
Kâzım ipek 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Nejat Abdullah Gülecek 
Osman Işık 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç * 
ismail Saruhan 
Oğan Soysal 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğlu 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Hüseyin Şen 

Üye Sayısı 
Oy verenler : 
Kabul edenler 
Reddedenler : 
Çekimserler : 
Geçersiz Oylar : 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

400 
254 
154 
93 
1! 
6 

145 
1 

(Kabul Edenler) 

AYDIN 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
ismail Dayı 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsıiper 

BlLEClK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BOLU 
Seçkin Fırat • 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat Özteklin 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Ali Kemai Erdem 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
ilhan Aşkın 
Kemal Iğrek 
Fahir Sabuniş 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
ilker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 1 
Mehmet Besim Göçer | 

DENİZLİ 
Ayçan Çakıroğulları 

DİYARBAKIR 
Cevdet Karakurt 

EDİRNE 
ismail Üğdül 

ELÂZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Metin Yaman 

ERZURUM 
ilhan Araş 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
ismet Oktay 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Ünal Yaşar 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
ibrahim Turan 

HATAY 
Kâmran Karaman 
Hamit Medde 

İSPARTA 
Fotona MJhriban Erden 
İbrahim Fevzi Yaman 

İÇEL 
Hikmet Bicentürk 
Rüştü Kâzımı Yücelen 

İSTANBUL 
Bdhiç Sadi Abbasoğlu 
Yaşar Albayrak 
M. Vehbi Dinçerler 
Hayrettin Elmas 
İsmail Safa Giray 
Akan Kavak 
R. Ercümenıt Komıikman 
Turgult özal 
ibrahim özdemir 
Ali Tanrıyar 
Fazıl Osman Yöney 

IZMlR 
Vural Arıkan 
ismet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
özdemir Pöhlüvanoğlu 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 

Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ali Topçuoğlu 

KAYSERİ 
Nulh Mehmet Kaşıkçı 
ibrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
İsmet Ergül 

— 573 — 



T. B. M. M. B : 30 2 .2 . 1984 O : 1 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abdulhalim Araş 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Metin Emiroğlu 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
tsmail özdağlar 
Mekin Sarıoğlu 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Atilla Sin 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Birsel Sönmez 

ORDU 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 

Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 

SAMSUN 

Hyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 
Gülami Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİVAS 

Mahmut Karabulut 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

TEKİRDAĞ 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

UıRFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 

(Reddedenler) 

ADANA 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Nuri Korkmaz 

AĞRI 
İbrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Ahmet Kemal Aydar 
Sururi Baykal 
Ali Bozer 
Neriman Elgün 
Mehmet Seyfi Oktay 

ANTALYA 
Kadri Altay 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Fenni Islimyeli 
Cahit Tutum 

BURSA 
M. Kemal Gökçora 
A. Sabahattin Özbek 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ali Ayhan Çetlin 

DENİZLİ 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Mahmut Altunakar 
Şeyhmus Bahçeci 
Kadir Narin 
Ahmet Sarp 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Sabahattin Eryurt 
Hilmli Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 

GİRESUN 
Turgut Sera Tirali 

HATAY 
İhsan Gürbüz 
M. Murat Sökımenoğlu 

İÇEL 
Edip Özgenıç 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Sabit Batumlu 
Ömer Necati Ceögiz 
Hüseyin Avni Güler 
Doğan Kasaroğhı 
Tülay öneyı 
Kemal özer 
Namık Kemal Şentürk 
Bilal Şişman 
Arife Necla Tekinel 
Saim Bülend Ulusu 

İZMİR 
Mahmut Akkılıç 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
Fikret Ertan 
Hayrullah Olca 
Yılmaz önen 
Turgut Sunalp 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 
Mehmet Turan Bayezit 
Ülkü Söylemezoğlu 

KARS 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Musa Öğün 
Halis Soylu 

KAYSERİ 
. Mehmet Üner 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Salim Erel 
Sabri Irmak 
Haydar Koyuncu 
Emin Fahrettin özdilek 

MALATYA 
ilhan Dinçel 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 

| ismet Turnangil 
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MUŞ 
Nazmi Önder 

NÎĞDE 
Emin Alpkaya 
Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 

SAKARYA 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hasan Altay 

SİİRT 
Rıza Teklin 

SİNOP 
Hi toi ©içer 
Halit Barış Can 

SİVAS 
Şevki Taştan 

TRABZON 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım 

URFA 
Vecihıi Ataklı 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
İsa Vardal 

(Çekimser) 

BİTLİS 
Faik Tanmcıoğlu 

(Geçersiz oylar) 

ADANA 
Vehbi Baturnan 
Mehmet Erdal Durukan 
Yılmaz Hocaoğlu 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYONKARAHİSAR 
Abdullah Altıntaş (İz.) 
Metin Balıbey 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 
(1. A.) 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Paşa Sarıoğlu 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
ismet Özarslan 

ANKARA 
Necdet Calp 
Göksel Kalaycıoğlu 
H. ibrahim Karal (Bşkv.) 
Fatma Rezan Şahıinkaya 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 

GAZİANTEP 
Mustafa Rüştü Taşar 

İSTANBUL 

İbrahim Ural 

SİVAS 

Ruşan Işın 
Mustafa Kemal Palaoğlu 

(Oya Katılmayanlar) 

ANTALYA 
Ümit Haluk Bayülken 
Aydın Güven Gürkan 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 

AYDIN 
iskender Cenap Ege (Bşkv.) 
Halil Nüshet Goral 
Ertuğrul Gökgün 
Osman Eskin Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 

BlLEClK 
Yılmaz Demir 

BlTLlS 
Rafet Ibrahimoğlu 
Kâmran inan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 

M. Memduh Gökçen 
Isrnet Tavgaç 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ÇORUM 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Aracu 
Halil İbrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Özgür Barutçu 
Hayrettin Ozansoy 

EDİRNE 
Türkan Turgut Arıkan 
Muhittin Yıldırım 

ELÂZIĞ 
Naci Taşel 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Bşk. V.). 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 

GAZİANTEP 
Galip Deniz (İz.) 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Burhart Kara 
Cevdet Karslı 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin Önal 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
Abdurrahman Demirtaş 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Musltafa Kemal Toğay 

İÇEL 
İbraıbim Aydoğan 
Ali Ihlsan Elgin 
Mefhmet Kocabaş 
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İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
B, Doğanoan Akyürek 
Mucip Ataklı 
îmren Aykut 
Halil Orhan Ergüder 
Yılmaz İhsan Hastürk 
Ömer Ferruh îlter 
Mehmfât Kafkaslıgil 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Feridun Şakir Öğünç 
Günseli özkaya 
Mustafa Tınaz Titiz 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR 
Işılay Saygın 
Ahmet Süter 
Rüştü Şardağ 
Ali Aşkın Toktaş 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Mehmet Sedat Turan 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

KONYA 
Vecihi Akın 
Kemal Ör 

KÜTAHYA 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
Ayhan Fırat 
Ahmet İlhamı Kösem 
Fahri Şahini 
Talat Zengin 

MANİSA 
Mustafa İzci 
Gürbüz Şakranli 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem (B.) 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 
İdris Gürpınar 
Muzaffer İlhan 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan Öztürk 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

ORDU 
Nabi Poyraz 
Hüseyin Avni Sağesen 
Bahriye Üçok 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
Mümtaz Özkök 

SAMSUN 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
Aydın Baran 
M. Abdürrezak Ceylan 
Nejdet 'Naci Mimaroğhı 

SİNOP 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
M. Mıükerrem Taşcıoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Akan 
Ali Rıfikı Atasever 

TOKAT 
Enver özcan 
Cemal Özdemir 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Osman IBahadır 
Mehmet Kara 
Necmettin Kiaradumıan 
(Başkan) 
Fataeittin Kurt 

URFA 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 

YOZGAT 
Lutfullah Kayalar 
(İ. A.) 

ZONGULDAK 
Veysel Atasoy (B.) 
Engin Cansızoğlu 
Rıza Öner Çakan 
Cahit Karakaş 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Açık Üyelik) 

BİNGÖL : 1 

» > • • « 
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tdarî Usul Ve İşlemlerin Yeniden Düzenlenmesi ile İlgili Yetki Kanunu Tasarısına 

Üye Sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

400 
223 
144 
72 
2 
5 

176 
1 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Ahmet Remzi Çerçli 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Deliceoğlu 

AFYONKARAHÎSAR 
Hamdi Özsoy 
Nihat Türker 

ANKARA 
Ali Bozer, 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Osman Işık 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
AK Dizdaroğlu 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
İsmail Dayı 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuştu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım O'ksay 
Fuat Öztekün 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Ali Kemal Erdem 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
Kemal Iğrek 
Fahir Sabunıiş 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 

DENİZLt 
Ayçan Çakıroğulları 

EDİRNE 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Metin Yaman 

ERZURUM 
ilhan Araş 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
ismet Oktay 

GAZİANTEP 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 

GÜMÜŞHANE 
ibrahim Turan 

HATAY 
Kâımran Karaman 
Hamit Mekik 
M. Murat SöUanenağlu 

İSPARTA 
Faıtima Mihriibaın Erden 
İbrahim Fevzi Yamam 

İÇEL 
Hikmet Bicentürk 

İSTANBUL1 

Behiç Sadi Abbasoğlu 
Yaşaır Aîbayraik 
M, Vethbi Dinçerler 
Haynettin Elmas 
İsmail Safa Giray 
Altan Kavak 
R. Ercüment Konufcman 
Turgult Özal 

Verilen Oylarm Sonucu 
(Kanunlaşmıştır.) 

ibrahim Özdemir 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
İsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
özdemir Pdhlivanoğlu 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ali Topçuoğlu 

KASTAMONU 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
ibrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 

KIRKLARELİ 
Cemal Özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
İsmet Ergül 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abdulhalim Araş 
Mustafa Baıtgün 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Saffet Sert 
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KÜTAHYA 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Metin Emiroglu 

MANİSA 
İsmail özdağlar 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranlı 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Atilla Sin 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 

ADANA 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Nuri Korkmaz 

AFYONKARAHlSAR 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
İbrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Kâzım İpek 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Sururi Baykal 
Necdet Calp 
Neriiman Elgin 
H. İbrahim Karal 
Mehmet Seyfi Oktay 

ANTALYA 
Kadri Altay 

BALIKESİR 
Cahit Tutum 

BİTLİS 
Faik Tanmcıoğlu 

BURSA 
M. Kemal Gökçora 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

Î Faruk Dirik 
i Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
; Mustafa Sabri Güvenç 
i Haydar Özalp 
I Birsel Sönmez 

ORDU 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 

DİYARBAKIR 
Mahmut Altunakar 
Şeyhmus Bahçeci 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Hilmli Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuni Üzel 

GAZİANTEP 
M. Hayri Osmanlıoğlu 

GİRESUN 
Turgut Sera Tirali 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 

HATAY 
İhsan Gürbüz 

İÇEL 
Edip özgenç 

SAMSUN 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 
Gülami Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

TEKİRDAĞ 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 

İSTANBUL 
bnıren Ayfcuıt 
Sabit Batumlu 
Hüseyin Avni Güler 
Tül'ay öney 
Kemal özer 
Bilal Şişman 
Arife Necla Tekinel 

İZMİR 
Mahmut Akkılıç 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
Hayrullah Olca 
Yılmaz Önen 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 
Mehmet Turan Bayezit 

KARS 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Halis Soylu 

KAYSERİ 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

; Talat Sargın 
• Mehmet Zeki Uzun 

URFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 

MALATYA 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
İsmet Turhangil 

MUŞ 
Nazmi Önder 

NİĞDE 
Emin Alpkaya 

SAKARYA 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hasan Altay 

SİNOP 
Halit Barış Can 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Şevki Taştan 

TRABZON 
Yusuf Ziya, Kazancıoğjlu 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 

ZONGULDAK 
İsa Vardal 

SİVAS 
Mahmut Karabulut 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

(Reddea 

ÇORUM 
Ali Ayhan Çetin 

DENİZLİ 
Halil İbrahim Şahin 
İsmail Şengün 
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(Çekimserler) 

BALIKESİR 
Fenni tslimyeli 

İSTANBUL 
Saim Bülend Ulusu 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Metin Üstüne! 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
Abdullah Altıntaş (iz.) 
Metin Balıbey 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Paşa Sarıoğlu 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
ismet Özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral (B.) 
Ahmet Kemal Aydar 
Hüseyin Barlas Doğu 
Nejat Abdullah Gülecek 
Göksel Kalaycıoğlu 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayülken 
Aydın Güven Gürkan 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
(Bşk.V.) 
Halil Nüsfaet Goral 

(Geçersiz Oylar) 

DENtZLl 
Mustafa Kani Bürke 

HAKKÂRİ 
Lezgin önal 

İSTANBUL 
ibrahim Ural 

SİVAS 
Ruşan Işın 
Mustafa Kemal Palaoğlu 

(Oya Katılmayanlar) 

Ertuğrul Gökgün 
Osman Eskin Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Şerafettin Toktaş 

BtLECtK 
Yılmaz Demir 

BİTLİS 
Rafet İbrahimoğlu 
Kâmran inan 

IBOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 
M. Memduh Gökçen 
A. Sabahattin Özbek 
ismet Tavgaç 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Mehmet Besim Göçer 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Aracu 

DİYARBAKIR 
Özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 

EDİRNE 
Türkan Turgut Arıkan 
MuMittin Yıldırım 

ELAZIĞ 
Naci Taşel 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Bşk. V.) 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Sabahattin Eryurt 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Gallip Demiz (tz.)-
Süleyman Koyuncugil 
Feyzullah Yıldırır 

GtRESUN 
Cevdet Karslı 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
Abdurrahman Demlirtaş 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Mustafa Kemal Toğay 

İÇEL 
İbrahim Aydoğan 
Ali İhsan Elgin 
Metomöt Kocabaş 
Durmuş Fikri Sağlar 
Rüştti Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 

' B« Doğanoan Aikyürek 
Mucip Altaıklı 
Ömer Necaiti Cengiz 
Halil Orhan Ergüder 
Yılmaz İhsan Hastürk 
Ömer Ferruh Ilter 
Mehmet Kafkaslugu 
Doğan Kasaroğlu 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Feridun Şakir öğünç 
Günseli Özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Ali Tanrıyar (B.) 
Mustafa Tınaz Titiz 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR 
Vural Arıkan (B.) 
Fikret Ertan 
Işıl'ay Saiygın 
Turgult Sunalp 
Ahmet Süter 
Rüştü Şardağ 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Ülkü Söylemezoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Musa Öğün 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
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Hüseyin Sabri Keskin 
Şaban Küçükoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Sedat Turan 

KIRKLARELİ 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

KONYA 
Vecihi Akın 
Ziya Ercan 
Salim Erel 
Sabri Irmak 
Kemal Or 
Emin Fahrettin özdilek 
Abdullah Tenekeci (İB.) 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ahmet îlhami Kösem 
Fahri Şahin 
Talat Zengin 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
Mustafa İzci 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
'Metaıet Necat Eldem <B.) 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 
İdris Gürpınar 
Muzaffer İlhan 

NİĞDE 
Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Nabi Poyraz 
Hüseyin Avni Sağesen 
Bahriye Üçok 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Fahrettin Uluç 

S1URT 
Aydın Baran 
M. Abdürrezak Ceylan 
Nejdet (Naci Mimaroğlu 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
M. Mükerrem Taşcıoğlu 
OB.) 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Alcan 
Ali Rıfkı Atasever 

TOKAT 
Enver özcan 
Cemal öademir 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Osman Bahadır 
Mehmet Kara 
Necmettin Karadumıan 
(Başkan) 
Fahrettin Kurt 

URFA 
Vecihıi Ataklı 
Bahri Karakeçlili 
Aziz Bülent öncel 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Fevzi Necdet Erdinç 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Lutfulilah Kayalar (İ. Ü.) 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Veysel Atasoy CB.) 
Engin Cansızoğlu 
Rıza Öner Çakan 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Açık Üyelik) 

BİNGÖL (1) 
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Ücretlilere Vergi İadesi Hakkında Kanun Tasarısına Verilen Oylann Sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

400 
184 

150 
29 
2 
3 

215 
1 

Üye Sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Cüneyt Canver 
Ahmet Remzi Çerçi 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Delıiceoğlu 

AFYON 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 

ANKARA 
Sururî Baykal 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Nejat Abdullah Gülecek 
Osman Işık 
H. İbrahim Kara! 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
ismail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Abdullah Cengiz Dağyar 
AH Dizdaroğlu 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
İsmail Dayı 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat öztektin 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Ali Kemal Erdem 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
Kemal Iğrek) 
Fahir Sabuniş 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 

DENİZLİ 
Ayçan Çakıroğulları 

(DİYARBAKIR 
Şeyhmus Bahçeci 

EDİRNE 
İsmail Üğdül 

ELÂZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Nevzat Yağcı 

ERZİNCAN 
Metin Yaman 

ERZURUM 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
İsmet Oktay 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 

HATAY 
Kâmran Karaman 
Hamit Melek 

İSPARTA 
Faıtma Mihribam Erden 
îbrah'im Fevzi Yamam 

İÇEL 
Hikmet Biçcnttirk 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Yaşar Albayrak 
M. Vefhbi Dinçerîer 
Ha/yretltiin Elmas 
ismail Safa Giray 
Alltan Kavak, 
R. Ercüment Konukman 
Turgut Özal 
İbrahim Özdemir 

Kemal özer 
Bilal Şişman 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Mahmut Akkılıç 
Vural Arıkan 
Hüseyin Aydemir 
ismet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
Özdemir Pelhlivanoğlu 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Turan Bayezit 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ali Topçuoğlu 

KASTAMONU 
Erol 'Bülent Yalçınlkaya 

KAYSERİ 
Nuih Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Üner 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
İsmet Ergül 

KOCAELİ 
Abdulhaliım Araş 
Mustafa Batgün 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 
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KONYA 
Abdurrahman Bozikır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Sabrı Irmak 
Kemal Or 
Saffet Sert 

KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Abdulah Çakırefe 
Mehmet Timur Çınar 

ADANA 
Coşkun Bayram 
Nuri Korkmaz 

AFYON 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
ibrahim Taşdemir 

AMASYA 
Kâzım ipek 

ANKARA 
Ali Bozer 

ANTALYA 
Kadri Altay 

KON1» 
Emin Fahrettin 

ismail Özdağlar 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranlı 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Atilla Sin 

NEVŞEHİR 

Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan Öztürk 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 

(Reddec 

BALIKESİR 
Fenni tsltimyeli 

BURSA 
M. Kemal Gökçora 

ÇORUM 
Ali Ayhan Çetin 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Hilrrii Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 

(Çekimi 

DİYARBAKIR 
Mahmut Altunakar 

(Geçersiz 

r'A 
özdilek 

M A L / 
İlhan Dinçel 

SAMSUN 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 

SİNOP 
Halit Barış Can 
Özer Gürbüz 

SİVAS 
Mahmut Karabulut 
Ahmet Tumn Soğancıoğlu 

TEKİRDAĞ 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçtafcer 
Enver Özcan 

tenler) 

Mehmet Nurti Üzel 
GAZİANTEP 

M. Hayri Osmanhoğlu 
İSTANBUL 

SaibJt Batumlu 
Hüseyin Avni Güler 

IZMtR 
Hayrullah Olca 
Yılmaz Önen 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 

KARS 
Ömer Kuşhan 

yerler) 

SAMSUN 
Hasan Altay 

Oylar) 

LTYA St\ 
Ruşıan Işın 

Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

,URFA 

Mustafa Demir 
Osman Doğan 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 

Halis Soylu 
KONYA 

Salim Erel 

MANİSA 1 T 1 İ L i ^MAJJ. V 

ismet Turlhangil 
NİĞDE 

Emin Alpkaya 

1 TRABZON 
Yusuf Zİya Kazancıoğl 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıldırım 

VAN 
Ferit Meleri 

/AS 
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(Oya Kattimayanlm) 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Metin Üstüne! 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
Abdullah Altıntaş (İz.) 
Metin Balıbey 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Paşa Sarıoğlu 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
İsmet Özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Eşref Akmcı 
Hüseyin Cahit Aral (B.) 
Ahmet Kemal Aydar 
Necdet Calp 
Neriiman Elgin 
Göksel Kalaycıoğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayülken 
Mustafa Çakaloğlu 
Aydın Güven Gürkan 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 

AYDIN 
îskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 
Halil Nüshet Goral 
Ertuğruıl Gökgün 
Osman Eskin Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsiper 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BİTLİS 
Rafet İbrahimoğlu 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURDUR 
Fethi Çeiikbaş 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 
M. Memduh Gökçen 
A. Sabahattin Özbek 
İsmet Tavgaç 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Nadir Pazarbaşı 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Mehmet Besim Göçer 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Aracu 
Halil İbrahim Şahin 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkan Turgut Arıkan 
S. Hüsamettin Konuksever 
Muhlittin Yıldırım 

ELAZIĞ 
Naci Taşel 
Zeki Yavuztürk (B.) 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Bşk. V.) 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 

GAZİANTEP 
Galip Denüz (İz.) 
Süleyman Koyuncugil 
Mustafa Rüştü Taşar 
Feyzullah Yıldınr 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 
Yavuz Köymen 
Turgut Sera Tirali (İ. A.) 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin Önal 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
Abdurrahman Demlirtaş 
İhsan Gürbüz 
Mw Murat Söfcimenoğlu 

İSPARTA 
Metin A/Caıman 
Mustafa Kömal Toğ&y 

İÇEL 
İbrahim Aydöğan 
Ali fbJsan Elgin 
Mdhımöt Kocabaş 
Edip özgenç 
Durrniuş Fikri Sağlar | 

İSTANBUL 
Behiç Saıdi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B, Doğancan Akyürek 
Muefp Aitakh 
Umren Aykut 
Ömer Necati Ceııgfe 
Halıil Orhan Ergüder 
Yrlmaz Ihlsan Hastürk 
Ömer Ferru'h îlter 
Möhımiet Kafkaslııgil 
Doğan Kasaroğlu 
Leyla Ydntiay K'öseoğlu 
Feridun Şakir öğünç 
Tülay Öoey 
Günseli Özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Ali Tanrıyar (B.) 
Arife Necla Tekinel 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
İbrahim Ural 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR 
Durcan Emirbayer 
Fikret Ertan 
Işılaıy Saygın 
Turgut Sunalp 
Ahmet Süter 
Rüştü Şardağ 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Ülkü Söylemezoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabrı Araş 
Aziz Kaygısız 
Musa öğün 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Şaban Küçükoğlu 
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KAYSERİ 
Mehmet Sedat Turan 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 

KONYA 
Vecihi Akın 
Haydar Koyuncu 
Abdullah Tenekeci (B.) 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
Metin Emliroglu 
Ahmeit îlhami Kösem 
Fahri Şahin 
Talat Zengin 

MANİSA 
Mustafa îzci 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem (B.) 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 
Idris Gürpınar 
Muzaffer İlhan 

•MUŞ 
Nazmi Önder 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 
Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Nabi Poyraz 
Hüseyin Avni Sağesen 
İhsan Nuri Topkaya 
Bahriye Üçok 
Şükrü Yürür 

SAKARYA 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Gülami Erdoğan 
Fahrettin Uluç 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Aydın Baran 
M. Abdürrezak Ceylan 
Nejdet Naci Mirnaroğkı 
Rıza Tekin 

iSİNOP 
Hilmi ©içer 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
Mehmet M. Taşçıoğlu (B.) 
Şevki Taştan 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Alcan 
Ali Rıfikı Atasever 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Osman Bahadır 
Mehmet Kara 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

URFA 
Vecihıi Ataklı 
Bahri Karakeçiili 
Aziz Bülent Öncel 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Fevzi Necdet Erdinç , 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Lutfullah Kayalar (t. A;) 

Selahattin Taflıoğlu 
ZONGULDAK 

Veysel Atasoy (B.) 
Engin Cansızoğlu 
Rıza Öner Çakan 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
İsa Vardal 
Muhteşem Vasıf Yücel 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz (B.) 

(Açık Üy 

BİNGÖL 

»>©-
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Turgut Halıt Kunter 
Fehmi Memişoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz (B.) 

TOKAT 
Cemal özdamir 

(Açık Üyelik) 

BİNGÖL (1) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

30 UNCU BİRLEŞİM 

2 . 2 . 1984 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Malat
ya yöresinde haşhaş ekimine izin verilip verilmeyece
ğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/6) 

2. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, kayısı 
ürününe taban fiyatı verilip verilmeyeceğine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/7) 

3. — Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacı-
oğlu'nun, pancar taban fiyatına ve pancar üreticile
rinin 1983 yılından kalan alacaklarına ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/8) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

(X) 1. — Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu. (1/442) (S. Sayısı 8) (Dağıt
ma tarihi : 3L1.1984) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterin 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 9 

Mevzuatın Sadeleştirilmesi, Kırtasiyeciliğin Azaltılması, İdarî Usul 
ve İşlemlerin Yeniden Düzenlenmesi ile İlgili Yetki Kanunu 

Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu. (1/447) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 26 Ocak 1984 
Dairesi Başkanlığı 
Sayı : K.K.T.D. 

18/101-1676/01210 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 16.1.1984 tarihinde kararlaştırılan «Mevzuatın Sadeleştirilmesi, 
Kırtasiyeciliğin Azaltunma, İdari Usul ve tşlmılerfaı Yeniden Düzenlenmesi ile İlgili Yetki Kanunu Ta-
sansı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederimi. 
, Turgut ÖZAL 

Başbakan 

Mevzuatın Sadeleştirilmesi, Kırtasiyecifigm Azaltılması, idarî Usul ve IşlemleTİn Yeniden Düzenlenmesi İle 
llgüi Yetki Kanunu Tasana Genel Gerekçesu 

Mevzuatta yer alan bazı bürokratik kaideler ve kırtasiyecilik idarenin fertlere götürdüğü hizmetlerin ge
cikmesine sebep olmaktadır. 

Osmanlı imparatorluğunun son dönemlerinden başlayarak, muhtelif, kanunlar çıkarıldıkça, buna muvazi 
olarak bürokrasi de genişlemiş ve Devlet ile vatandaşın ilişkileri gittikçe daha karmaşık hale gelmiştir. Bu 
karışıklığı azaltmak için muhtelif teşebbüsler yapılmasına rağmen, kalıcı veya tesirli sonuçlar alınamamıştır. 
Mevzuatı sadeleştirme ve kırtasiyeciliği azaltma yönünde düşünülen bu yeni çalışmanın anagayesi, fertlerin 
Devlet ile kamu kurum ve kuruluşlarının da birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen bütün kanunlarda ge
rekli değişiklikleri, zaman içinde araştırmalar ve çalışmalar tamamlandıkça yapmaktır. 

Fertlerin Devlet ile olan ilişkilerinde bunlara götürülen hizmetlerde gerekli sürati, düzenliliği ve verim
liliği sağlamak, Devletin başlıca görevlerinden biridir. Vatandaşın Devlet kapısında işini yaptırabilmesi için 
gereksiz yere beklemesini önlemek maksadıyla, bu Yetki Kanun Tasarısı hazırlanmıştır. 

Bütün kanunlar itimat esas anlayışına yer verilmek suretiyle yeniden düzenleyerek vatandaşın işi kolay
laştırılacaktır. Çok az sayıda kötü niyetlileri önlemek için getirilen birçok kontrol sistemi ve buna paralel 
olarak çıkarılan mevzuat geçmişte de gördüğümüz gibi sadece namuslu vatandaşın önüne engeller çıkarmış, 
memurların verimli çalışmalarım önlemiş ve işler yavaşladığı için birçok ekonomik ve sosyal problemler doğ
muştur. 

Bu Yetki Kanunu sonunda yapılacak mevzuatın sadeleştirilmesi, kırtasiyeciliğin azaltılması, idarî usul ve 
İşlemlerin yeniden düzenlenmesi, yatırımların hızlanmasında ve ülkenin kalkınmasında büyük ölçüde fayda 
sağlayacaktır. Kaynak kullanımı hızını artıracak bir yatırımın gerçekleşmesi için gerekli formaliteler asgariye 
indirilerek, zaten kıt olan kaynaklarımızın bürokratik engellemeler yüzünden sürüncemede kalması önlene
cektir. Bazı sahalarda yatırım yapmanın veya yatırım müsaadesi almanın beş ile on seneyi dahi geçtiği görül-
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mekte, Devletin kendi tesisleri için dahi müsaade almakta zorluk çektiği ve bazen bu tesislerin ruhsatsız 
inşa edildiği müşahade edilmektedir. Aynı şekilde, Devlet ile muhatap olan vatandaş veya müteşebbis, ileri 
ülkelerde görülmeyen ölçülerde kırtasiyecilikle karşılaşmakta ve bunun zararını genelde ülke çekmekte ve fa
turası millî ekonomiye malolmaktadır. 

Fertlerin Devletle olan münasebetlerinde, doğumdan başlayarak evlenme, ölüm, trafik, ehliyet, pasaport, 
plâka, tapu, imar ve en önemlilerinden biri olan vergi konularında karşılaştığı müşkülleri azaltmak, bu Ka
nun Tasarısının ana hedefleri arasındadır. 

Tasarı ile «geç gerçekleşen adalet adaletsizliktir» prensibi dikkate alınarak, hukuk ve yargı sistemimizin 
büyük ölçüde sadeleştirilmesi suretiyle fertlere daha süratle hizmet götürülmesi derpiş olunmuştur^ 

Bu Yetki Kanunu ile Devlet İdaresi çağdaş teknolojiye ayak uyduracak ve daha kolay adapte olabile
cek bir duruma getirilecektir. 

Tasarının kabulü ile, ceza ve hukuk sistemimizde de büyük ölçüde yenileme çalışmaları başlatılacaktır. Bi
lindiği üzere Devlet ile vatandaş ilişkilerini düzenleyen kanunlar çok çeşitli olduğu için bunların düzenle
me çalışmaları yıllar alacaktır. 

Bu bakımdan Yetki Kanununun süresi üç yıl olarak düşünülmüştür. Üç yıl içinde, bu çalışmalar tamam
landıkça kanun hükmünde kararnameler yürürlüğe konulacak, bu Kanun hükmünde kararnamelere göre de 
diğer mevzuat yeniden düzenlenecektir. 

Madde Gerekçeleri 

Madde 1. — Bu madde tasarının amacını belirtmektedir. Madde metninde de açıkça belirtildiği gibi kamu 
hizmetlerinin süratli, düzenli, etkin, verimli ve ekonomik bir şekilds yürütülmesini sağlamak amacı ile Ba
kanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verilmiştir. 

Madde 2. — Birinci maddede belirtilen amacın gerçekleştirilmesi için, mevzuatm sadeleştirilmesi, kırtasi
yeciliğin azaltılması, idarî usul ve işlemlerin yeniden düzenlenmesine imkân verecek şekilde kanunlarda de
ğişiklik yapılması öngörülmektedir. 

Madde 3. — Bakanlar Kuruluna, bu Kanunla verilen yetkiler 'kullanılırken uyulacak ilkeler belirtilmiştir. 

Madde 4. — Bu madde verilen yetkinin geçerlilik süresini üç yıl olarak belirlemektedir. Aynca Bakan
lar Kurulunun bu süre içinde birden fazla kanun hükmünde kararname çıkarabilmesıi hükme bağlanmakta
dır. 

Madde 5. — Yürürlük maddesidir. 

Madde 6. — Yürütme maddesidira 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 9) 
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Anayasa Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 

Esas No. : 1/447 
Karar No. : 2 

31.1.1984 

TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 27 Ocak 1984 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Mev
zuatın Sadeleştirilmesi, Kırtasiyeciliğin Azaltılması, tdarî Usul ve İşlemlerin Yeniden Düzenlenmesi ile İl
gili Yetki Kanunu Tasarısı;*1 Komisyonumuzun 31 Ocak 1984 tarihli toplantısında, Devlet Bakanı Kâzım 
OKSAY ve ilgili Hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla görüşülmüştür. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde, mevzuatta yer alan bir takım bürokratik formalitelerin 
gereksizliği üzerinde durulmuş, bürokratik şekildeki idarî usul ve işlemlerin yeniden düzenlenmesinin uygun 
olacağı görüşünde birleşilmiştir. Ancak, bu düzenlemeler yapılırken özellik ve zaruret arz eden bazı formalite 
ve işlemlerin kaldırılamayacağı, bu nedenle detaylarının kanun hükmünde kararnamelerde açıkça gösterilmesi
nin gerektiği; ayrıca, hukuk sistemimizin ve buna ilişkin ana prensiplerin kanun hükmünde kararnamelerle 
düzenlenmesinin mümkün olamayacağının ve esasen Yetki Kanununun da formel işlemlere tealluk ettiği
nin ve Kanunun bu anlamda uygulanması gerektiğinin Komisyon Raporunda belirtilmesi kararlaştırılmış ve 
tasarının maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının başlığı, dil birliğinin ve tasarı metnine uygunluğunu sağlamak açısından «İdarî Usul ve İş
lemlerin Yeniden Düzenlenmesi ile İlgili Yetki Kanunu Tasarısı» olarak değiştirilmiştir. 

Tasarının, 1, 2 ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 4 üncü maddesi yetkinin geçerlilik süresini 3 yıl olarak belirlemektedir. Bürokrasiden yapıla-

gelen şikâyetlerin bir an önce giderilebilmesi için sürenin 18 ay olması Komisyonumuzca uygun bulunmuş 
ve yapılan bu değişiklikle madde kabul edilmiştir. 

Tasarının 5 ve 6 ncı maddeleri de Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurula arz edilmek üzere Raporumuz Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kemal Tuğrul ÇOŞKUNOĞLU 

Ankara Milletvekili 

Sözcü 
Ahmet Remzi ÇERÇİ 

Adana Milletvekili 

Kâtip 
Mehmet Zeki UZUN 

Tokat Milletvekili' 

Üye 
Nurettin YAĞANOĞLU 

Adana Milletvekilli 

Üye 
Mehmet Sezai PEKUSLU 

Ankara Milletvekilli 

Üye 
Kemal ÖZER 

Karşıyım 
Muhalefet Şerhim Eklidir 

İstanbul Milletvekili 

Üye 
Rıfat BAY AZIT 

Karşıyım 
Muhalefet Şerhim Eklidir 

Kahramanmaraş Milletvekili 

Üye 
Mustafa Sabri GÜVENÇ 

Niğde Milletvekili 

Üye 
Mustafa Kemal PALAOĞLU 

Karşıyım 
Muhalefet Şerhim Eklidir 

Sivas Milletvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 9) 
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KARŞI OY GEREKÇEM 

tdarî usul ve işlemlerin yeniden düzenlenmesiyle ilgili yetki Kanunu Tasarısının tümüne aşağıdaki neden
lerle muhalifim. >. 

(Tasarının gerekçesinde, 
a) Hukuk ve Yargı sistemimizin büyük ölçüde sadeleştirilmesi suretiyle fertlere daha süratli hizmet gö

türülmesi. 
b) Ceza ve Hukuk sistemimizde de büyük ölçüde yenileme çalışmaları başlatılması, bilindiği üzere dev

letle vatandaş ilişkilerini düzenleyen kanunlar çok çeşitli olduğu için bunların djüzenleme çalışmalarının ya
pılması. 

Gösterilmiş olup, bu gibi düzenlemelerin, Anayasamızın 91 inci maddesindeki istisnaları kapsayan temel 
hakla, kişi hakları ve ödevleri ile siyasî haklar ve ödevleri ihlal eder mahiyette gördüğümden ve Genel Ku
rulda açıklamasını yapacağım bazı kuruluşları da içine alır mahiyette bulduğumdan Tasarının tümünün reddi 
oyundayım. 

Rıfat BAYAZIT 
Anayasa Komisyonu Üyesi 

K.Maraş Milletvekili 

KARŞI OY YAZISI 

«Mevzuatın Sadeleştirilmesi, Kırtasiyeciliğin Azaltılması, îdarî Usul ve İşlemlerin Yeniden Düzenlenmesi 
ile İlgili Yetki Kanunu Tasarısının tümüne, -Genel Kurulda söz hakkım saklı kalmak kaydıyla- karşıyım. 
Gerekçem aşağıdadır : 

1. Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlemeler yapmak giderek yaygınlık kazanıyor. Zorunlu ve is
tisnaî durumlarda değil, hemen her konuda böyle yapılmak yoluna gidiliyor. Bu eğilim, Anayasanın, yasama 
yetkisinin T.B.M.M.'ne ait olduğunu ve bunun devredilemeyeceğini söyleyen 7 nci maddesine, özde aykırıdır. 

Bana, belirli bir amacı var gibi görünen bu eğilimi, çok ciddî kaygılarla izlediğimi belirtmek isterim: Siyase
tin gerçek ağırlık merkezi, giderek T.B.M.M.'nin dışına aktarılmak isteniyor. 

Bu tasan da bu eğilimin, kapsamlı bir örneğidir. 
2. a) Tasarının amacı açık değildir. 
b) Kapsamı belirli ve sınırlı değildir, öyle ki, içine herşeyin alınabileceği belirsiz ve sınırsız bir alan, 

kapsam diye sunulmaktadır. 
Bu açılardan ise Tasarı, Anayasanın 91 inci Maddesinin 2 nci Fıkrasına aykırıdır. 

31.1.1984 

Kemal ÖZER 
(istanbul Milletvekili 

Mustafa Kemal PALAOĞLU 
Sivas Milletvekili 

T.B.M.M. Anayasa Komisyonu 
Üyesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 9) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Mevzuatın Sadeleştirilmesi, Kırtasiyeciliğin Azaltıl
ması, İdarî Usul ve İşlemlerin Yeniden Düzenlenme

si ile İlgili Yetki Kanunu Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — Kamu hizmetlerinin süratli, dü
zenli, etkin, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütü
lebilmesi için aşağıda belirtilen çerçeve içinde Bakan
lar Kuruluna Kanun Hükmünde Kararname çıkar
ma yetkisi verilmiştir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Yetki Kanununa göre çıkarı
lacak Kanun Hükmünde Kararnameler; 

Kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarıyla, kamu 
kurum ve kuruluşlarının da birbirleriyle olan ilişkile
rini kolaylaştırmak maksadıyla, bu konuları düzen
leyen mevzuatın sadeleştirilmesi, kırtasiyeciliğin azal
tılması, idarî usul ve işlemlerin yeniden düzenlenme
si için ihtiyaca cevap vermeyen kanunların veya ba
zı hükümlerinin kaldırılması veya değiştirilmesini kap
sar. 

İlkeler 

MADDE 3. — Bakanlar Kurulu bu Kanuna göre 
verilen yetkiyi kullanırken aşağıdaki ilkeleri göz önün
de bulundurur : 

a) Zaman ve kaynak kaybının önlenmesi, 
b) Beyanın yeterli sayılması; ancak, zorunlu du

rumlarda belgeleme yoluna gidilmesi, 
c) İşlemlerin tek kuruluş içinde tamamlanması, 

buna imkân olmadığı takdirde görevli kurum ve ku
ruluşlar arasında işbirliğinin ve koordinasyonun sağ
lanması, 

d) Görev ve yetki dağıtımının hizmetin en iyi 
yapılabileceği şekilde yeniden düzenlenmesi. 

Yetki Süresi 

ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

tdarî Usul ve İşlemlerinin Yeniden Düzenlenmesi ile 
İlgili Yetki Kanunu Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1.,— Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İlkeler 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yetki süresi 

MADDE 4. — Bakanlar Kuruluna verilen yetki, 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 18 ay 
için geçerlidir. Bakanlar Kurulu bu süre içinde birden 
çok Kanun Hükmünde Kararname çıkarabilir. 

MADDE 4. — Bakanlar Kuruluna verilen yetki, 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç 
yıl için geçerlidir. Bakanlar Kurulu bu süre içinde 
birden çok Kanun Hükmünde Kararname çıkarabi
lir, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 9) 
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(Hükümetin Teklifi) 

Yürürlük 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komi 
yonumuzca aynen kabul edilmiştir 

Yürütme 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Kom 
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakam - Başbakan Yardımcısı 
t K. Erdem 

Devlet Bakanı 
S% N. Türel 

Devlet Bakam 
At K. Alptemoçin 

İçişleri Bakam 
A. Tanrıyar 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Ulaştırma Bakam 
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. Halef oğlu 

Bayındırlık ve iskân Bakam 
1. S. Giray 

Tarım, Orman ve Köy işleri Bakam 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
C. Büyükbaş 

26 . 1 . 1984 

Devlet Bakam 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
L özdağlar 

Millî Savunma Bakam 
Z. Yavuztürk 

Malîye ve Gümrük Bakam 
Vt. Arıkan 

Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakam 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakamı 
Af. M. Taşçıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 9) 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 10 

Ücretlilere Vergi İadesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu. (1 /445) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 20.1.1984 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K. K. T. D. 18/101-
1672/01168 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 204.1984 tarihin
de kararlaştırılan «Ücretlilere Yergi îadesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderil
miştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut ÖZAL 

Başbakan 

I — GENEL GEREKÇE 

Bilindiği üzere, bir vergi sisteminin başarısı malî, ekonomik ve sosyal fonksiyonlarını etkili bir biçimde 
gerçekleştirebilmesiyie ölçülür. Vergi sistemimizin belirtilen fonksiyonlarını gerçekleştirmede en önemli araç 
olan gelir vergisinin yapı ve işleyişine bakıldığında özellikle gelirin yeniden bölüşümünde sosyal adaleti sağla
yamadığını, vergi hâsılatının istenilen ölçüde artınla madiğini görmek mümkündür, örneklemek gerekirse, 
Gelir Vergisi hâsılatının üçte ikisi stopaj yoluyla vergilendirilmekte olan ücret gelirlerinden sağlanmakta
dır. Ücretler dışında kalan ve beyan esasına göre vergilendirilmekte olan kazanç ve iratlardan elde edilen 
Gelir Vergisi hâsılatı ise ancak üçte bir oranındadır. Bu durum Gelir Vergisi sistemimizin sağlıklı işleme
diğini, vergi yükünün adil ve dengeli dağıtmadığını, ücretliler dışındaki kesimde vergi kayıp ve kaçağının 
önemli boyutlara ulaştığını açıkça ortaya koymaktadır. 

Bu yasayla verginin belirtilen fonksiyonlarının gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bilindiği gibi ücret
liler üzerindeki vergi yükü vergi teorisindeki «ayırma ilkesi» nden de yararlanarak azaltılabilir. Bu yöntem 
yerine belirli harcamalar üzerinden vergi iadesi müessesesi getirilerek beyan esasına tabi mükelleflerdeki 
vergi kayıp ve kaçağını azaltıp vergi hâsılatının artırılması da düşünülmektedir. Gelir ve Kurumlar Vergi
leri genelde beyan esasına dayanmaktadır. Bu beyanların gerçeğe uygun olması yükümlüler arasındaki oto-
kontrolün işleyeceği varsayımına bağlıdır. Üreticiden tüketiciye kadar var olan zincirin birbirlerini kontrol 
etmesiyle beyanın doğruluğu sağlanmış olacaktır. Üretici - toptancı - perakendeci ve tüketicilerin birbirleri
ni kontrol etmesi belge alınıp verilmesiyle gerçekleşebilir. Mevcut vergi yapısındaki düzenlemede söz konusu 
zincirin sonuncu halkası olan tüketicilerin belge almasını özendirici niteliklere yer verilmediği için peraken
deci - tüketici seviyesinde belge isteme ve alma alışkanlığı yenleşememiştir. önerilen vergi iadesi sistemiyle üc
retlilerin belge alması özendirilerek ücretlilerle perakendeciler arasında bu yönde bir menfaat zıtlığı yaratıl
mış ve böylece sistemde bulunması gereken otokontrol gerçekleştirilmiş olacaktır. Ayrıca, söz konusu oto-
kontrol ücretli ile işveren arasında da kurularak bordroya kayıtlı olmaksızın personel çalıştırılması veya 
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bordroda yer almakla birlikte fiilen ödenen ücretin düşük gösterilmesi önlenmiş olacaktır. Bu hususların ger
çekleşmesi halinde iade edilecek verginin kaynağı kendiliğinden yaratılacaktır. 

Öte yandan, yakın gelecekte yasalaştırılarak uygulanması düşünülen Katma Değer Vergisinin işleyişi 
belge kullanımına bağlıdır, önerilen vergi iade sistemi belge toplanmasını özendireceği ve topluma bir alış
kanlık kazandıracağı için Katma Değer Vergisi sistemine geçişte kolaylık getirecektir. 

«Yeminli ve Serbest Malî Müşavirlik» in kanunlaştırılması ve vergi iadesinin uygulanmasına ilişkin ola
rak yetkili kılınacak kişilere vesikaların doğruluğu konusunda görev verilmesi halinde bu Kanun fonksiyon
larını daha etkin bir şekilde gerçekleştirecektir. 

II — MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Vergi iadesinin konusu, tevsik edilmeleri şartıyla bazı mal ve hizmet alımları olarak tespit 
edilmiş bulunmaktadır, iade konusuna alınan mal ve hizmetlerin bazıları ücretli kesimin tüketimleri için
de önemli bir yer tutmaları sebebiyle sosyal mülahazalarla seçilmiştir. Bir kısmının seçiminde ise belge dü
zeninin iyileştirilmesi sonucu kaynak yaratma amacı hâkim olmuştur. 

Başlangıçta söz konusu mal ve hizmetler sınırlı tu tulmuş ancak, mal ve hizmet çeşitlerini gerektiğinde 
çoğaltabilmek veya kaldırabilmek için Maliye ve Gümrük Bakanlığına yetki verilerek esneklik sağlanmıştır. 

Vergi iadesinin kapsamına götürü ücretliler de alınmak suretiyle bütün ücretliler arasında genellik ve eşit
lik temin edilmiştir. Yine iade kapsamına Kanunun sosyal fonksiyonu göz önünde tutularak sadece tam 
mükellefiyete tabi ücretliler alınmış bulunmaktadır. 

Gelirin tüm ailece harcanacağı açık olduğundan eş ve çocukların yaptıkları mal ve hizmet alımları da 
iade konusuna alınmıştır. 

Diğer taraftan mal ve hizmet alımlarının iadeye konu olabilmesi için bunların gerçek usulde vergilen
dirilen Gelir Vergisi mükellefleri ile Kurumlar Vergisi mükelleflerinden yapılmış olmaları şartı getirilerek 
hem gerçek dışı belge kullanılması güçleştirilmiş hem de gerçek usule geçiş özendirilerek belge düzeninin 
yaygınlaştırılması amacı güdülmüştür. 

İade konusu alımları tevsik eden her bir belgenin en az 1.000 TL. tutarlı olması şartı ise müessesenin 
işlerliğini kolaylaştırmak, belge muhafazasından sorumlu olanların külfetini azaltmak amacıyla konulmuş bu
lunmaktadır. 

Madde 2. — tadeye esas ahnacak harcama tutarının net ücret geliriyle sınırlandırılmasının sebebi, ön
celikle ücretliye sınırlı bir iade imkânı verilmesi halinde tevessül edilecek suiistimalleri ve bu nedenle doğ
ması kaçınılmaz olan idare - mükellef arası ihtilafları önlemektir. Keza böylece borçlanmak suretiyle mal 
ve hizmet satın alınması özendirilmeyerek enflasyonist etkilerin yaratılması önlenmek istenmiştir. 

Madde 3. — Vergi iadesinin hesabında uygulanacak iade oranları ücretlinin gelir seviyesine göre tersine 
müterakki bir şekilde tespit edilmek suretiyle ücretlilerin kendi aralarında da sosyal adalet sağlanmak is
tenmiştir. 

Madde 4. — Maddeyle gerçek ücret geliri elde edenlerin vergi iadesinin işverenleri vasıtasıyla yapılması 
önerilmiştir. Böylece vergi dairesi 4 milyon civarında ücretliye iade yapmak yerine işveren sayısınca iade 
yapmak durumunda olacağından müesseseye işlerlik kazandırılmış olmaktadır. 

öte yandan vesikaların ücretlilerce aylık dönemler halinde verilmesi esası getirilerek sene sonunda ger
çek dışı vesikalar temin etmek yoluna gitmeleri önlenip yıl boyunca ciddî bir şekilde belge almalarının sağ
lanması amaçlanmıştır. 

Madde 5. — Yetkili mercilerce gerekli denetimin kolay bir şekilde yapılabilmesi için vesikaların saklan
ma ve ibraz mükellefiyeti işverenlere yüklenmiştir. 

Madde 6. — Muhtemel suiistimallerin önlenmesi ve müesseseden beklenen faydanın temin edilebilmesi için 
bu maddeyle caydırıcı ağırlıkta müeyyideler getirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 10) 
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Madde 7. — Tüm Devlet alacaklarında olduğu gibi maddede sözü edilen Devlet alacaklarının da kolaylık 
ve çabuklukla tahsilinin sağlanması amacıyla Amme Alacaklarının Tahsil Usulü (Hakkında Kanuna atıf ya
pılmıştır. 

Madde 8. — Kanunda sözü edilen tam mükellefiyet, ücret geliri, gerçek usulde vergilendirme, götürü 
ücret, fatura muhtasar beyanname gibi deyimlerin ne anlama geldiklerini tayinde doğabilecek muhtemel te
reddütleri ve ihtilafları ortadan kaldırmak amacıyla bu maddeyle Vergi Usul Kanunu ve Gelir Vergisi Ka
nununa atıf yapılmış, vergi iadesi konusunda gerekli denetimin yapılabilmesi için vergi incelemesi yapmaya 
yetkili olanlara bu Kanunda da yetki verilmiş bulunmaktadır. 

Madde 9. — Kanunun yürürlük hükmüdür. 

Madde 10. — Kanunun yürütme hükmüdür. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

1.2.1984 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulu tarafından 20 Ocak 1984 tarihinde 
TBMM Başkanlığına sunulan ve 23 Ocak 1984 tarihinde Komisyonumuza sevk edilen «Ücretlilere Vergi lade
si Hakkında Kanun Tasarısı», 1 Şubat 1984 tarihli 8 inci birleşimde Hükümet temsilcilerinin de katılma
sıyla görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, vergi sistemlerinin başarısı, malî, ekonomik ve sosyal fonksiyonların etkili bir şekilde 
gerçekleştirilebilmesiyle mümkündür. Bu fonksiyonların gerçekleştirilmesinde ise en önemli unsur gelir ver-
gisidir. Mevcut Gelir Vergisinin yapı ve işleyişi; gelirin adil olarak bölüşümü ile vergi hâsılatım istenilen 
düzeye çıkaramadığı gibi, sağlıklı işlemeyen bu sistem neticesinde dengeli dağılmayan vergi yükü büyük öl
çüde ücretliler üzerine yıkılmakta, ayrıca bunun dışındaki kesimde vergi kayıp ve kaçağının önemli boyut
lara ulaşmasına yol açmaktadır. 

Tasan ile, yukarıda belirtilen fonksiyonların daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve belirli harca
malara vergi iadesi getirmek suretiyle, ücretliler üzerindeki vergi yükünün azaltılması amaçladığı anlaşıl
maktadır. Ayrıca, beyan esasına dayanan Gelir ve Kurumlar Vergilerinin, üreticiden tüketiciye kadar ulaşa
cak bir zincir içerisinde, fatura alımı alışkanlığını yerleştirerek, vergi tahsilatının daha sıhhatli gerçekleşme
sini mümkün kılacak bir otokontrol sisteminin yerleşmesini de öngörmektedir. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde, konu bütün boyutlarıyla tartışılmış, tasarının sağlaya
cağı büyük faydalar yanında uygulamadan doğabilecek bazı sakıncalarının da olabileceği üzerinde önemle du
rulmuştur. Bu görüşmelerden sonra tasarının tümü benimsenerek maddelerin incelenmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesinde yer alan «ücret geliri elde edenler» ibaresinden sonra «emekli, dul ve ye
tim maaşı alanlar ile» ibaresi eklenmiş, aynı ibarenin devamındaki «ve» kelimesi çıkartılmış, «eş ve çocuk
ları» ibaresinden sonra gelen «ile» tabiri ise «ve» olarak değiştirilmiş; mal ve hizmet alımlarım düzenleyen 
sıralamanın 2 nci bendinde belirtilen «(Alkollü içkiler hariç)» ibaresi «(sigara ve alkollü içkiler haıiç)» şek
linde yeniden düzenlenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/445 
Karar No. : 5 
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Ayrıca, maddenin son fıkrasında bulunan «Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir» ibaresi çıkartılarak 
yerine «birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan tam mükellefleri Kanun kapsamına almaya ve kapsam dı
şına çıkarmaya, iade usul ve esaslarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir» ibaresi eklenmiştir. 

Tasarının 2 nci ve 3 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası «Vergi iadesinin ödenmesinde üçer aylık dönemler esas alı

nır. Birinci dönem Ocak - Mart aylarını, ikinci dönem Nisan - Haziran aylarını, üçüncü dönem Temmuz -
Eylül aylarını, dördüncü dönem Ekim - Aralık aylarını kapsar.» şeklinde yeniden düzenlenmiştir. 

Aynı maddenin 8 inci fıkrasına «... ilgili dairelerce;» ibaresinden sonra, 1 inci maddede yapılan değişikliğe 
paralel olarak «emekli, dul ve yetimlerin vergi iadesi ise maaş aldıkları Sosyal Güvenlik Kurumlarınca ger
çekleştirilir» ibaresi eklenmiştir. 

Tasarının 5 inci maddesinin sonuna «Bu Kanunun uygulanmasında sosyal güvenlik kurumları da işveren 
olarak kabul edilir» şeklinde bir fıkra eklenmiştir. 

Tasarının 6 ncı maddesinin 1 inci bendinin başında yer alan «ücretlilerin» kelimesi yerine «vergi iadesine 
hak kazananların» ibaresi eklenmiş ve 2 nci fıkrası da 1 inci fıkrasının «5 inci bend» i olarak yeniden dü
zenlenmiştir. 

Tasarının 7 nci maddesinde yer alan «ücretlierce»kelimesinijn yerine «vergi iadesine 'hak kazananlaroa» 
ibaresi (eklenmiş ayrıca «... gereken vergi iadesi» ibaresi de «... gereken vergi iadesinin» şeklinde değiştiriH-
miştir. 

Tasarının 8 inci maddesinin 1 linoi fıkrasında yer alan kanunlar arasına «3.6.1949 gün ve 5422 sayılı 
Kurumlar vergisi kanunu»nun eklenmesi uygun görülmüştür. 

Tasarının yürürlük maddesinin 1.1.1984 tarihinden geçerli olacak şekilde ıdüzenılenmıiş olması nedeniyle, 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen sürede alınmış olan faturaların değerlendirillebilmeısi amacıy
la düzenlenmiş olan bir hüküm tasarıya geçici 1 inci madde olarak eklenmiştir. 

Tasarının yürürlük ve yürütme ile ilgili 9 ve 10 uncu maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Ayrıca, tasarının kanunlaşarak, yürürlüğe girmesiyle 1.1.1984 tarihinden itibaren geçerli sayılacağı (dikkate 

alınarak, Ihir an önce kanunlaşmasında yarar görüldüğünden içtüzüğün 53 üncü maddesinde belirlenen 48 
saat geçmeden öncelikle görüşülmesi' hususunun Genel Kurala arzı komisyonumuzca karar altına alınmıştır. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa sayıgı ile arz olunur. 

Başkan 
Metin Emîroğlu 

Malatya 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Nabi Sabuncu 
Aydm 

Başkanvekili 
Ayçan Çakıroğulları 

Denizli 

Ahmet Akgün Albay tak 
Adana 

M, Fenni tslimyeîi 
'Baiikesiır 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

• 

Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

1 ve 3 üncü maddelere ve Tasarımın 
yeterli süre geçmeden görüşülmesi 

kararına karşıyım 

N. Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 

Ünal Akkaya 
Çorum 

İlhan Aşkın 
Bursa 

Mustafa Kani Bürke 
Denizli 

6 ncı maddeye muhalifim karşı görüş 
yazım eklidir < 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

1 - 3 üncü maddeye muhalifim. 
İsmail Şengün 

Denizli 
Tümüne karşıyım 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 10) 



Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

İmzada Bulunamadı 

Metin Yaman 
Erzincan 

İlhan Araş 
Erzurum 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

İhsan Gürbüz 
Hatay 

1 inci maddeye karşıyım 

Fikret Ertan 
İzmir 

İmzada bulunamadı 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Haydar Özalp 
Niğde 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

İbrahim Özbıyık 
Kayseri 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

H. Barış Can 
Sinop 

1 ve 4 üncü maddeye muhalifim 

Af. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

Tülay öney 
İstanbul 

1 inci maddeye karşıyım 

Cengiz Tuncer 
Kayseri 

Nazmi önder 
Muş 

imzada bulunamadı 

Ferit Melen 
Van 

Tümüne muhalifim 

KARŞI GÖRÜŞ 
1.2.1984 

«Ücretlilere Vergi ladesi Hakkında Kanun Tasarısının 6 ncı maddesinde mükellefin haksız yere vergi 
iadesine sebep dlması halinde, ki; bu her zaman mümkün olabilir veya bu şekilde yorumılanır veya değeHlen-
dirilehilir bu gibi faallerde işveren kendisinin de yanıltıldığı görüşüyle 1475 sayılı iş yasası1 17 nci Maddenin 
2 nci bendi gereğince işçıi bildirimsiz ve tazminatsız işten çııkaınlabilir. İşverene işçi çııkaınilıması hususunda 
bir imkân sağlanılmış olunacaktır. 

Bu husus nedeniyle bu maddeye karşıyım. 

Mustafa Kani BÜRKE 
Denizli Milletvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı ; İOJ 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ücretlilere Vergi ladesi Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1. — Tam mükellefiyete tabi olup ücret geliri elde edenler ve bunların eş ve çocukları ile bak
makla yükümlü oldukları kimselerin; gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar ver
gisi mükelleflerinden (Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesi ile vergiden muaf tutulmuş kurumlar 
dahil), her bir vesika tutarının 1.000 liradan az olmadığının tevsik edilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen mal 
ve hizmet alımları vergi iadesine tabi tutulur. 

1. Dayanıklı tüketim mallan alımları, 
2. Yiyecek, içecek giderleri (alkollü içkiler hariç), 
3. İkâmet edilen konuta ait yakacak giderleri, 
4. Giyim giderleri, 
5. Sosyal güvenlik kurumları veya işverenler tarafından karşılanmayan sağlık giderleri, 
6. Eğitim ve öğretim, anaokulu, kreş giderleri, 
7. Vekâlet ücretleri. 
Yukarıda sayılan mal ve hizmet alımları fatura, serbest meslek makbuzu, fatura yerine geçen işletme ver

gisine ait perakende satış vesikası, kamu idare ve müesseseleri tarafından verilen belgeler ve birden fazla ba
ğımsız bölümü muhtevi binalarda münhasıran ortak yakacak giderlerinden müstakil birim başına isabet 
eden gideri gösteren belgelerle tevsik edilir. 

Vergi iadesi konusuna giren mal ve hizmet çeşitlerini tespit etmeye, bunların kapsamını genişletmeye ve 
daraltmaya Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir. 

İadeye esas alınacak tutar 

MADDE 2. — Vergi iadesine esas alınacak tutar, mal ve hizmet alımlarının gerçekleştiği ayda elde edi
len net ücret gelirini aşamaz. 

Gerçek ücretlerde net ücret geliri, vergiye tabi olsun olmasın ücret toplamından emekli aidatı, Sosyal 
Sigorta primleri, Ordu Yardımlaşma Kurumu ve benzeri kamu kurumları için yapılan kesintiler ve vergiler 
düşüldükten sonra kalan tutardır. 

Götürü ücretlerde net ücret geliri, hizmet erbabının götürü olarak tespit olunan safi ücretinden tarh edilen 
gelir vergisi indirildikten sonra kalan tutarın onikjde biridir. 

Hesap ve oranlar 

MADDE 3. — Vergi iadesi aylık olarak hesap edilir. 
Hesaplama 2 nci madde hükmü dikkate alınarak mal ve hizmet alımları tutarına aşağıdaki oranların uy

gulanması suretiyle yapılır. 
30.000 liraya kadar olan mal ve hizmet alımları için % 10, 
30.000 lira ila 100.000 lira arasındaki mal ve hizmet alımları için, 30.000 liraya kadar % 10, aşan kısım 

için % 5, 
100.000 lirayı aşan mal ve hizmet alımları için : 10fOf.OQO liraya kadar % 6,5, aşan kısım için % 2, 
Bu maddede yazılı tutarları ve oranları bir misline kadar artırmaya veya artırılmış tutar ve oranları yu

karıda yazılı sınırlara kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Vergi iadesinde usul ve esaslar 

MADDE 4. — Gerçek ücret geliri elde eden hizmet erbabı bir aylık mal ve hizmet alımlarına dair ve
sikaları ve bunların dökümünü gösteren bir bildirimi ertesi ayın ilk yedi günü içerisinde ücretleriyle ilgili 
gelir vergisi tevkifatım yapmakla sorumlu olan gerçek veya tüzelkişilere bildirirler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 10) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMÎSYONU METNİ 

Ücretlilere Vergi tadesd Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1. — Tam mükellefiyete tabi olup ücret geliri elde edenler; emekli, dul ve yetim maaşı alanlar 
ile bunların eş ve çocukları ve bakmakla yükümlü oldukları kimselerin; gerçek usulde vergilendirilen gelir 
vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesi ile 
vergiden muaf tutulmuş kurumlar dahil), her bir vesika tutarının 1.000 liradan az olmadığının tevsik edilmesi 
kaydıyla aşağıda belirtilen mal ve hizmet alımları vergi iadesine tabi tutulur. 

1. Dayanıklı tüketim malları alımları, 
2. Yiyecek, içecek giderleri (sigara ve alkollü içkiler hariç), 
3. tkâmet edilen konuta ait yakacak giderleri, 
4. Giyim giderleri, 
5. Sosyal güvenlik kurumları veya işverenler tara fından karşılanmayan sağlık giderleri, 
6. Eğitim ve öğretim, anaokulu, kreş giderleri, 
7. Vekâlet ücretleri, 
Yukarıda sayılan mal ve hizmet alımları fatura, serbest meslek makbuzu, fatura yerine geçen işletme ver

gisine ait perakende satış vesikası, kamu idare ve müesseseleri tarafından verilen belgeler ve birden fazla ba
ğımsız bölümü muhtevi binalarda münhasıran ortak yakacak giderlerinden müstakil birim başına isabet eden 
gideri gösteren belgelerle tevsik edilir. 

Vergi iadesi konusuna giren mal ve hizmet çeşitlerini tespit etmeye, bunların kapsamını genişletmeye ve 
daraltmaya, birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan tam mükellefleri kanun kapsamına almaya ve kap
sam dışına çıkarmaya, iade usul ve esaslarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

İadeye esas alınacak tutar 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 

Hesap ve oranlar 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Vergi iadesinde usul ve esaslar 

MADDE 4. — Gerçek ücret geliri elde eden hizmet erbabı bir aylık mal ve hizmet alımlarına dair vesi
kaları ve bunların dökümünü gösteren bir bildirimi ertesi ayın ilk yedi günü içerisinde ücretleriyle ilgili ge
lir vergisi tevkif atını yapmakla sorumlu olan gerçek veya tüzelkişilere bildirirler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 10) 
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(Hükümetin Teklifi) 

Sorumlu işveren ücretlinin beyanlarını esas alıp azamî sınır ve oranlar hakkında bu Kanunda yer alan hü
kümleri göz önünde bulundurarak hak edilen iade tutarını hesaplar. 

işveren bütün ücretlilerinin bir ay içinde hak ettikleri toplam vergi iadesini bir «Vergi İade Beyannamesi» 
ile ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar muhtasar beyannamelerini verdiği vergi dairesine bildirir. 

Vergi iadesinin ödenmesinde altışar aylık dönemler esas alınır. Birinci dönem, Ocak - Haziran aylarını 
ikinci dönem Temmuz Aralık aylarını kapsar. 

Vergi dairesi, bir dönemin vergi iade beyannamelerine göre çıkan iadeyi, dönemi takip eden ikinci ayda 
işverene öder. 

îşverenlerce alınan vergi iadesi, iadenin alındığı tarihten itibaren en geç on gün içinde hak sahiplerine 
nakten ödenir. Bu süre içinde ödenmeyen vergi iadeleri müteakip ilk işgününde vergi dairelerine geri verilir. 
Bu suretle ödenemeyen vergi iadeleri altı ay içinde başvurmaları şartıyla ücretlilerin kendilerine veya ka
nunî mirasçılarına yapılır. 

İşverenlerin vergi iadesi ile ilgili işlemleri ölüm, iflas, tasfiye ve mücbir sebeplerle yerine getirememeleri 
veya bu Kanundan doğan mükellefiyetlerini zamanında ve tam olarak yerine getirmemeleri sebebiyle hak 
sahiplerinin alamadığı vergi iadeleri altı ay içinde başvurmaları şartıyla kendilerine ödenir. 

Genel bütçeye dahil dairelerde çalışan ücretlilerin vergi iadesi, ilgili dairelerce gerçekleştirilir. 
Götürü usulde vergilendirilen ücretliler bir ödeme dönemine ait vergi iadesi için ertesi ödeme dönemi

nin ilk ayında mal ve hizmet alımlarına ait vesikalar ve bir Vergi iade Beyannamesi ile birlikte bağlı ol
dukları vergi dairesine başvururlar, iade edilecek meblağ vergi dairesince hesaplanır ve takip eden ay içinde 
ücretliye ödenir. 

Vergi iadesine ait bildirimler ile Vergi iade Beyannamesinin şekli ve muhtevasına ait hususlar Maliye ve 
Gümrük Bakanlığınca belirlenir. 

Muhafaza ve ibraz mecburiyeti 

MADDE 5. — işverenler iadeye konu mal ve hizmet alımlarına ait vesikalarla iadeyle ilgili her türlü 
belgeleri iadenin yapıldığı yıldan başlayarak 5 yıl süreyle muhafaza etmeye ve yetkili makam ve memur
ların talebi üzerine bunlara ibraz etmeye mecburdurlar. 

Müeyyideler 

MADDE 6. — Aşağıdaki hallerden birisiyle haksız yere vergi iadesine sebebiyet verilmesi durumunda, 
iade edilen bu meblağ üç kat cezası ile birlikte müsebbiplerinden geri alınır. 

1. Ücretlilerin bilerek sahte veya muhteviyatı iti bariyle yanıltıcı vesikalar kullanmaları veya vesikaları 
tahrif etmeleri; 

2. işverenlerin gerçek dışı Vergi iade Beyannamesi düzenlemeleri; 
3. işverenlerin azamî sınır ve oranlar konusundaki hükümlere aykırı olarak iade hesaplamaları; 
4. Beşinci madde hükmüne uyulmaması; 
işverenlerin ücretiyle ödemedikleri vergi iadesini süresinde vergi dairesine yatırmamaları halinde bu tutar 

üç kat cezası ile birlikte geri alınır. 
Bu Kanundan doğan mükellefiyetlerini zamanında ve tam olarak yerine getirmeyen işverenlere, vergi dai

resince o işverene ait işyerleri ücretlilerine ödenen meb lağın iki katı tutarında ceza kesilir. 
Birinci fıkranın 1 numaralı bendinde açıklanan fiillerin tekerrürü halinde ücretli vergi iadesi hakkından 

bir daha faydalandırılmaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 10) 
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(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

Sorumlu işveren ücretlinin beyanlarını esas alıp azamî sınır ve oranlar hakkında bu Kanunda yer alan 
hükümleri göz önünde bulundurarak hak edilen iade tutarını hesaplar. 

İşveren bütün ücretlilerinin bir ay içinde hak ettikleri toplam vergi iadesini bir «Vergi fade Beyannamesi» 
ile ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar muhtasar beyannamelerini verdiği vergi dairesine bildirir. 

Vergi iadesinin ödenmesinde üçer aylık dönemler esas alhnır. Birinci dönem, Ocak - Mart aylarını, ikinci 
dönem Nisan - Haziran aylarını, üçüncü dönem Temmuz - Eylül aylarını, dördüncü dönem Ekim - Aralık 
aylarını kapsar. 

Vergi dairesi, bir dönemin Vergi iade Beyannamelerine göre çıkan iadeyi, dönemi takip eden ikinci ayda 
işverene öder. 

îşverenlerce alınan vergi iadesi, iadenin alındığı tarihten itibaren en geç on gün içinde hak sahiplerine 
nakten ödenir. Bu süre içinde ödenmeyen vergi iadeleri müteakip ilk işgününde vergi dairelerine geri ve
rilir. Bu suretle ödenemeyen vergi iadeleri altı ay içinde başvurmaları şartıyla ücretlilerin kendilerine veya 
kanunî mirasçılarına yapılır 

İşverenlerin vergi iadesi ile ilgili işlemleri ölüm, iflas tasfiye ve mücbir sebeplerle yerine getirememeleri 
veya bu Kanundan doğan mükellefiyetlerini zamanında ve tam olarak yerine getirmemeleri sebebiyle hak 
sahiplerinin alamadığı vergi iadeleri altı ay içinde başvurmaları şartıyla kendilerine ödenir. 

Genel bütçeye dahil dairelerde çalışan ücretlilerin vergi iadesi ilgili dairelerce; emekli, dul ve yetimlerin 
vergi iadesi ise maaş aldıkları sosyal güvenlik kurum larınca gerçekleştirilir. 

Götürü usulde vergilendirilen ücretliler bir ödeme dönemine ait vergi iadesi için ertesi ödeme döneminin 
ilk ayında mal ve hizmet alımlarına ait vesikalar ve bir Vergi İade Beyannamesi ile birlikte bağlı olduk
ları vergi dairesine başvururlar. İade edilecek meblağ vergi dairesince hesaplanır ve takip eden ay içinde 
ücretliye ödenir. 

Vergi iadesine ait bildirimler ile Vergi İade Beyannamesinin şekli ve muhtevasına ait hususlar Maliye ve 
Gümrük Bakanlığınca belirlenir. 

Muhafaza ve ibraz mecburiyeti 

MADDE 5. — İşverenler iadeye konu mal ve hizmet alımlarına ait vesikalarla iadeyle ilgili her türlü 
belgeleri iadenin yapıldığı- yıldan başlayarak 5 yıl süreyle muhafaza etmeye ve yetkili makam ve memurların 
talebi üzerine bunlara ibraz etmeye mecburdurlar. 

Bu Kanunun uygulanmasında sosyal güvenlik kurumlan da işveren olarak kabul edilir. 

Müeyyideler 

MADDE 6. — Aşağıdaki hallerden birisiyle haksız yere vergi iadesine sebebiyet verilmesi durumunda, iade 
edilen bu meblağ üç kat cezası ile birlikte müsebbiplerin den geri alınır. 

1. Vergi iadesine hak kazananların bilerek sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı vesikalar kullanmaları 
veya vesikaları tahrif etmeleri; 

2. İşverenlerin gerçek dışı Vergi İade Beyannamesi düzenlemeleri; 
3. İşverenlerin azamî sınır ve oranlar konusundaki hükümlere aykırı olarak iade hesaplamaları; 
4. Beşinci madde hükmüne uyulmaması; 
5. İşverenlerin ücretliye ödemedikleri vergi iadesini süresinde vergi dairesine yatırmamaları; 
Halinde bu tutarlar üç kat cezası ile birlikte geri alınır. 
Bu Kanundan doğan mükellefiyetlerini zamanında ve tam olarak yerine getirmeyen işverenlere, vergi 

dairesince o işverene ait işyerleri ücretlilerine ödenen meblağın iki katı tutarında ceza kesilir. 
Birinci fıkranın 1 numaralı bendinde açıklanan fiillerin tekerrürü halinde vergi iadesine hak kazananlar 

vergi iadesi hakkından bir daha faydalandırılmaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 10) 
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(Hükümetlin Teklifi) 

6183 sayılı Kanunun uygulanacağı haller 

MADDE 7. — İşveren veya ücretlilerce bu Kanun hükümlerine göre vergi dairesine geri verilmesi gere
ken vergi iadesi ve ödenmesi gereken cezaların tahsilinde Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka
nun hükümleri uygulanır. 

Vergi Usul Kanunu ile Gelir Vergisi Kanununun uygulanacağı durumlar 

MADDE 8. — Bu Kanunda geçen terimlerin anlamında tereddüde düşülmesi halinde 4.11.1961 tarihli 
ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 31.12.1960 gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ilgili maddelerine 
başvurulur. 

213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre incelemeye yetkili olanlar bu Kanuna göre yapılacak vergi iadesi 
konusunda da denetim yapmaya yetkilidirler. 

Yürürlük 

MADDE 9. — Bu Kanun 1.1.1984 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T, özal 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
1. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı 
A, K> Alptemoçln 

İçişleri Bakanı 
A, Tanrıyar 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. V, Dinçerler 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. Ct Aral 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakam 
M, N. Eldem 

Dışişleri Bakanı V. 
A. M. Yılmaz 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
t S, Giray 

20.1.1984 

Devlet Bakanı 
At M.. Yılmaz 

Devlet Bakamı 
1. özdağlar 

Millî Savunma Bakanı 
Zs Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
Vı Arıkan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Aydm 

Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
H. H. Doğan Af. Kalemli 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Ct Büyükbaş 

Kültür ve Turizm Bakam 
Af. M. Tasçıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 10) 
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(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

6183 sayıh Kanunun uygulanacağı haller 

MADDE 7. — İşveren veya vergi iadesine hak kazananlarca bu Kanun hükümlerine göre vergi daire
sine geri verilmesi gereken vergi iadesinin ve ödenmesi gereken cezalarm tahsilinde Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 

Vergi Usul Kanunu ile Gelir Vergisi Kanununun uygulanacağı durumlar 

MADDE 8. — Bu Kanunda geçen terimlerin anlamında tereddüde düşülmesi halinde 4.11.1961 tarihli 
ve 213 sayıh Vergi Usul Kanunu ile 31.12.1960 gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 3.6.1949 gün 
ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun ilgili mad delerine başvurulur. 

213 sayıh Vergi Usul Kanununa göre incelemeye yetkili olanlar bu Kanuna göre yapılacak vergi iadesi 
konusunda da denetim yapmaya yetkilidirler. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun hükümlerine göre vergi iadesinden faydalanacakların, Ocak - Şubat -
Mart 1984 aylarına ilişkin olarak, 4 üncü Maddeye göre vermeleri gereken bildirimi 7.4.1984 tarihine kadar 
vermeleri halinde bu aylara ilişkin olarak hakedecekleri vergi iadeleri kendilerine ödenir. 

Yürürlük 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu Maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu Maddesi aynen kabul edilmiştir. 

»« mmm «• 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 8 

Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanım Tasarısı ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu. (1 /442) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 17 Ocak 1984 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K. K. T. D. 18/101-
1667/01023 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 9.1.1984 tarihînde kararlaştırılan «Dış Ticaretin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut ÖZAL 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Bilindiği gibi, Anayasanın piyasaların denetimi ve dış ticaretin düzenlenmesi başlıklı 167 nci maddesinde 
«... Dış ticaretin ülke ekonomisinin yararına olmak üzere düzenlenmesi amacıyla ithalat, ihracat ve diğer dış 
ticaret işlemleri üzerine vergi ve benzeri yükümlülükler dışında ek malî yükümlülükler koymaya ve bun
ları kaldırmaya kanunla Bakanlar Kuruluna yetki verilebilir» hükmü yer almıştır. 

Dış ticaretin, Anayasanın anılan 167 nci maddesinde öngörüldüğü şekilde ülke ekonomisinin yararına ola
bilmesi ekonomik istikrar ve büyümenin sağlanmasına katkıda bulunabilmesi ile mümkün olup dış ticaret po
litikasının bu amacı sağlamaya yönelen belli başlı araçları arasında; 

— İthalat, ihracat ve diğer dış ticaret işlemlerindeki yasaklamalar, 
— Kotalar, 
— Vergi ve benzeri yükümlülükler 
Bulunmaktadır. 
Ülkemizde uygulanan dış ticaret politikasının yukarıda sunulan araçlarından yasaklamalar, özellikle it

halat söz konusu olduğunda, ithali yasaklanan mallar da gereksiz koruma ile tekellerin doğuşuna neden olmuş, 
kota uygulaması ise yine ithalat açısından ele alındığında haksız kazanç ve »antların ortaya çıkması sonu
cunu doğurmuştur. Son olarak, vergi ve benzeri yükümlülük uygulamasında ise, mal ve hizmet bazındaki es
neklik mümkün olamamış ve iç, dış piyasalardaki ani konjonktürel değişmelere uyumda gerekli esneklik sağ
lanamamıştır. 

Bu nedenler göz önüne alınarak ekonomik istikrar ve büyümeyi sağlamak amacıyla, Anayasanın 167 nci 
maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunca yapılacak düzenlemelerle fon teşkili, fonun kaldırılması ve bu konudaki 
esasların tespiti yoluyla : 

— İç üretim ve ithal girdilerindeki ani fiyat yükselişlerini önlemek, 
— Bu fiyat yükselişlerinden tüketiciyi korumak, 
— İç ve dış ekonomik şartlar arasındaki dengeyi ekonomimiz yararına yönlendirmek ve 
— İhracatı teşvik ederek ekonomik büyümeyi sağlamak üzere ilişikteki kanun tasarısı hazırlanmış bulun

maktadır. 



MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Maddede dış ticaretin ülke ekonomisi nin yararına düzenlenmesini sağlamak amacıyla yapı
lacak işlemlerin bu Kanun hükümlerine göre yürütüleceği belirtilmektedir,; 

'Madde 2. — Birinci maddede belirtilen amaç ve kapsam çerçevesinde dış ticaretin ülke ekonomisinin yara
rına düzenlenmesi konusunda Anayasanın 167 nci maddesi uyarınca Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. 

Madde 3. — Bakanlar Kurulunca düzenlenecek hususlar ve getirilecek malî yükümlülüklerin tahsilinde 
uyulacak esaslar bu maddede açıklanmaktadır. 

Madde 4. — Bu madde ile Bakanlar Kurulunca konulan malî yükümlülüklere uyulmaması halinde müey
yide öngörülmektedir.' 

Madde 5 ve 6. — Yürürlük ve yürütme maddeleridir, 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 

Komisyonu 
Esas No. : 1/442 

Karar No. : 4 

30 Ocak 1984 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Bakanlar Kurulunca 17.1.1984 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 18.1.1984 

tarihinde Komisyonumuza havale edilen «Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ilgili bakan
lık temsilcilerininde katılmasıyla; Komisyonumuzun 30.1.1984 tarihli 5 inci Birleşiminde incelenip görüşüldü. 
Gerekçesi uygun görülerek maddeleri ayrı ayrı tartışıldı ve Tasarının tümü Komisyonumuzca aynen kabul 
edildi. 

tş bu raporumuz Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Fahir SABUNÎŞ 
Bursa Millet vekili 

Sözcü 
Rüştü Kâzım YÜCELEN 

İçel Milletvekili 

Kâtip 
Gürbüz ŞAKRANLI 
Manisa Milletvekilli 

Üye 
Kâzım İPEK 

Amasya Milletvekili 

Üye 
Seçkin FIRAT 

Bolu Milletvekili 

Üye 
Kemal ÎĞREK 

Bursa Milletvekili 

Üye 
İsmet OKTAY 

Eskişehir Milletvekili 

Üye 
Sadettin AĞACIK 

Kastamonu 'Mıile'tveki'lıi 

Üye 
Faruk DİRİK 

Nevşehir MMetvek'ilii 

Üye 
Berati ERDOĞAN 
Samsun Milletvekili 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1. — Dış ticaretin ülke ekonomisinin yararına düzenlenmesini sağlamak amacıyla ithalat, ih
racat ve diğer dış ticaret işlemleri üzerine vergi ve benzeri yükümlülükler dışında ek malî yükümlülükler ko
nulması ve kaldırılması, bu yükümlülüklere ilişjkin esasların tespit edilmesi ve oluşan fonların kullanılması bu 
Kanun hükümlerine göre yürütülür. 

Yetki 

MADDE 2, — Bakanlar Kurulu bu Kanun kapsamındaki konularda düzenlemeler yapmaya yetkilidir. 

Ek malî yükümlülükler 

MADDE 3. — İthalat, ihracat veya dış ticaret işlemleri üzerine konulan ek malî yükümlülüklerin nevi, 
miktarı, tahsili, takibi, iadesi, gerektiğinde bütçeye irat kaydedilmesi, bir fonda toplanması ve fonun kulla
nım esasları Bakanlar Kurulu Kararında gösterilir. 

Ek malî yükümlülüklerin tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uy
gulanır. 

MADDE 4. — Bakanlar Kurulu kararıyla tahsil edilen ek malî yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat, 
ihracat veya diğer dış ticaret işlemlerini gerçekleştirenler, noksan ek malî yükümlülüğün iki katı para ceza
sına çarptırılırlar. 

Yürürlük 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 6,j — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özed 

Devlet Bakam - Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakamı 
S. N. Türel 

Devlet Bakam 
A. K. Alptemoçin 

İçişleri Bakanı 
A. Tanrıyar 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakam 
M. V. Dinçerler 
Ulaştırma Bakanı 

V. Atasoy 
Sanayi ve Ticaret Bakam 

H, C._ Aral 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakam 
M. N. Eldem 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
/. S. Giray 

Tarım, Orman ve Köyişleri Bakam 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
C. Büyükbaş 

9 . 1 . 1984 

Devlet Bakam 
A. M. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

İ. Özdağlar 
Millî Savunma Bakanı 

Z. Yavuztürk 
Maliye ve Gümrük Bakam 

V. Arıkan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 

M. Aydın 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 

M. Kalemli 
Kültür ve Turizm Bakanı 

M. M, Tasçıoğlu 
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