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BİRİNCİ OTURUM
Açılma S aati: 10.20
10
Şubat 19998 Salı
BAŞKAN : Biltekin ÖZDEMİR

BAŞKAN - Plan ve Bütçe Komisyonunun sayın Üyeleri, değerli milletvekili arkadaşlarım. Sa
yın Maliye Bakanımız, Maliye Bakanlığımn. Devlet Planlama Teşkilatının ve kamu kuruluşlannın
sayın temsilcileri, basın ve televizyonların sayın temsilcileri, bugünkü gündemimizi dikkate alarak
buraya teşrif etmiş olan sivil toplum örgütlerinin ve mesleki kuruluşların değeri! temsilcileri, üni
versitelerimizden katılan değerii üniversite mensuplan; hepinize günaydın diyorum, hoşgeldiniz
diyorum. Bugünden itibaren yapacağımız, özellikle vergi kanunları üzerindeki değişikliklerie ilgi
li çalışmaların ülkemize hayırii, uğuriu olmasını temenni ediyorum. Başkanlık Divanımız adına,
hepinizi saygılarımla selamlıyorum.
Değerii arkadaşlarım, 36 ncı Birieşimimizin Birinci Oturumunu açıyorum.
Gündemimizde önemli konulanmız vardır. Bunlardan bir önemli konuyu, kamu çalışanları
mızla ilgili toplugörüşme ve sendika hakkını sağlayan. Hükümetimizce getirilmiş olan tasarı üze
rindeki çalışmalarımızı, arkadaşlarımızın yoğun ve duyarii çalışmaları sonucunda, alt komisyonu
muz dahil. Plan ve Bütçe Komisyonu raporunu da bugün hazıriiyoruz. Genel Kurulumuza sunma
aşamasına getirmiş durumdayız. O çalışmamızın da hayırii olmasını temenni ediyorum.
Gündemimizde, önümüzdeki günleri ve haftaları meşgul edecek konularımız bilinmektedir.
Hiç şüphe yok, bunlardan belki en kapsamlısı ve Türkiye ekonomisi ve geleceği açısından en
önemlisi, bugün gündemimizin birinci sırasını işgal eden vergi kanunlarıyla ilgili düzenlemelerdir.
Hükümetimiz bu konuda çok uzun süredir ayrıntılı bir çalışma göstermiştir. Gerek siyasi partileri
mizi gerek Plan ve Bütçe Komisyonunun değerii üyelerini her aşamada, eksiksiz ve verilen zaman
sınırları içerisinde, geniş bir biçimde aydınlatma gayretinde olmuşlardır. Bu itibaria Sayın Bakana
ve arkadaşlarına, bu konudaki duyariılıklan için teşekkür ediyorum.
Değerii arkadaşlarım, pariamentoların en önemli fonksiyonlarından, variık nedenlerinden bel
ki de birincisi vergi koymaktır. Türkiye'de de vergi konunları, özellikle kapsamlı düzenlemeler
önümüze geldiğinde, sadece Parlamento değil toplumun bütün kesimleri haklı olarak büyük duyar
lılık göstermiştir. Ülkemizde geriye doğru baktığımızda, kanun tasarılarının gerekçelerinde de göz
leyeceğiniz gibi, çok sayıda vergi düzenlemesiyle Türkiye Parlamentosu muhatap olmuş, çalışma
lar yapmıştır; ama, bunlardan en önemlisi 1950 yılında, özellikle vasıtasız vergiler konusunda ya
pılmış olan çalışmalar başta gelmektedir. Hâlâ da Türkiye'de dolaysız vergilerin altyapısını 1950
yılında yapılmış olan reform oluşturmaktadır. Bu düzenlemeler konusunda sonraki dönemlerde mü
teaddit kanun değişiklikleri, ekleri söz konusu olmuştur; ama, altyapı o düzenlemelere dayalıdır.
Daha sonra, vasıtalı vergiler alanında, bugünkü geldiğimiz noktada en modern aşamayı oluş
turan katma değer vergisi çalışmaları da 10 yılı aşkın bir hazıriık ve çalışma döneminden sonra,
1985 yılında tamamlanmış ve 1986 yılı başından itibaren Türkiye mâliyesine ve ekonomisine ka
zandırılmıştır. Bu çalışmalaria ilgili, daha sonraki yıllarda bazı mevzii, sınirii düzenlemeler yürür
lüğe konulmuştur; ama, bu iki temel, köklü düzenlemeden sonra, belki bugün üçüncü köklü, genel
düzenlemeyle karşı karşıyayız.
Bu itibaria, bu konu üzerinde Hükümetin uzun süreli, duyarii ve dikkatli çalışmasına. Komis
yonumuz da. Büyük Millet Meclisi adına, aynı duyariilık ve dikkatli çalışmasını sürdürecektir.
Bu çalışmalar sırasında hiç aceleye ihtiyacımız yoktur. Başka bir ifadeyle, bu çalışmayı sürat
le çıkarma ihtiyacımız vardır; ama, aceleye getirme gibi bir mecburiyetimiz de bulunmamaktadır.
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Bu itibarla, çdc hızlı, tempolu bir çalışma yapacağız ve fakat, hiçbir şeyi aceleye getirme gibi bir
durumla da Komisyonumuz karşılaşmayacaktır.
Bunun Türkiye ekonomisine olan lüzumunu, hele içinde bulunduğumuz ulusal ve uluslararası
arenada cereyan eden, içeriği ağırlıklı olarak sonuçta ekonomiye yansıyacak krizleri de dikkate al
dığımızda, bu çalışmaların önemi, muhtemelen her zamankinden de daha büyük bir noktaya bizi
getirmektedir.
Değerli arkadaşlarım, bu tasarıyla ilgili olarak çalışmalarımız aslında bugün başlıyor diye ad
dedebiliriz. Bu çalışmalarda, üzerinde bir değerlendirme yaptığımızda, benim sizlerc sunacağım
birkaç husus olacaktır. Bu çalışmalarda Hükümet ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'de bir hayli eroz
yona uğramış bulunan adalet ve eşitlik ve vergide etkinlik ihtiyaçlarını giderecek temel anlayışları
benimseyerek yola çıkmıştır. Benim, tasarıdan ilk izlenimlerim bu olmaktadır.
Hazırlıklarda, vergi tabanının genişletilmesi, gelir kavramında daha geniş ve belki sınırsız bir
yaklaşım benimsenmesi, özellikle, artık sosyal veya ekonomik veya başka nedenlerden öngörülmüş
bulunan muafiyet ve istisnaların sınırlandırılması ve önemli ölçüde kaldırılması suretiyle, evvela
yatay adaletsizliğin giderilmesi hedeflenmiştir.
Bunun yanı sıra, belge düzenine esaslı bir işlerlik getirilme gayretleri, hamiline kullanımların
sınırlandırılması, vergi kimlik numarasının yaygınlaştırılması, vergi dilimlerinin genişletilmesi ve
vergi oranlarının ekonominin gereklerine ve bilhassa gelir unsuriarının -bunların başında emek ge
lirleri gelmektedir- daha mutedil vergilendirilmesi ihtiyaçları gözetilerek yapılan düzenlemelede
de vergide dikey adaletin, yatay adalete paralel olarak sağlanması hedeflenmiştir.
Elbette, bu iki yönlü yaklaşım sonunda kayıtdışı kalan faaliyetlerin kavranmasına ve bu suret
le Türkiye'de herkesin, prensip olarak. Anayasamızın da amir hükümleri karşısında, mali gücü ora
nında devlete, ekonominin de gereklerini dikkate alarak, katılımını sağlamayı hedefleyen bir dü
zenlemeler manzumesiyle önümüze gelinmeye çalışılmıştır.
Tabiî, böyle bir düzenleme yapılırken, mükelleflerimizin eğitim düzeyleri ve ülkemizdeki ik
tisadi faaliyetlerin kurumsallaşması durumları da dikkate alınarak, mümkün olduğu ölçüde, hazır
lıklarda basit ve anlaşılabilir yaklaşımlar da dikkatle üzerinde durularak bu düzenlemelere yer ve
rilmiştir.
Değerli arkadaşlarım, bu kadar, amaçların bir arada gerçekleştirilmesinin güçlüğü açıktır, takdirinizdedir, kolay değildir. Bu itibaria, bu hedefleri seçmiş olan Hükümeti ve Maliye Bakanını, da
ha işin başında ben tebrik ediyorum.
Böyle bir düzenleme, sonuç olarak, serbest piyasa ekonomisini benimsemiş olan bir liberal
ekonominin de asli unsuriarından diye düşünüyorum. Çünkü, serbest piyasa ekonomisinde herke
sin rekabeti engelleyecek şekilde birtakım yozlaşmalara fırsat vermeden ve mali kanunlar önünde,
devletin koyduğu düzenlemeler önünde eşit koşullar içerisinde mücadele etmesi sağlanabilirse, bu
takdirde kaynakların da hem ulusal düzeyde hem uluslararası düzeyde optimal dağılımına ve ve
rimliliğin yükselmesine de sebebiyet verecektir.
Bu çerçeveye oturtmaya çalıştığımız bu açıklamalarımızın ışığında, düzenlemeleri değerlendi
receğiz ve öyle ümit ediyorum. Hükümetten gelen metin, komisyonumuzca daha da mükemmelleş
tirilerek, Büyük Millet Meclisine kısa zamanda sunalacaktır.
Bu çalışmalarımızı yaparken -eğer, arkadaşlarımızın aksine bir düşüncesi varsa, onu da değer
lendiririz- evvela, burada, bugünkü çalışmalarımızı izleyip, görüşlerini beyan etmek isteyen mes
lek teşekküllerimiz temsilcilei^i varsa, onlara da diğer çalışmalarımızda olduğu gibi, kısa da olsa,
bu aşamada, lO'ar dakikayla sınırii, genel olarak bir açıklama hakkını tanımak sureliyle çalışmala
ra başlayacağız. Bu çalışmalardan sonra. Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi arkadaşlarımdan ve da
-
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ha sonra da diğer milletvekili arkadaşlarımdan tasarmm tümü üzerindeki çalışmalarla ilgili söz al
mak isteyenlere söz vereceğiz.
Bu çalışmalarımız tamamlandıktan sonra, evvelce, kararınız uyarınca teşekkül etmiş olan alt
komisyonumuz, bugünkü, tasannın tümü üzerindeki görüş ve mütalaaları da dikkate alarak, bir ça
lışma yapacaklar. Bu çalışmayı tamamladıktan sonra, önümüzdeki hafta zarfında, birkaç gün, alt
komisyon bir araya gelerek, bu çalışmaları daha da yoğunlaştıracağız. O çalışmamızın hemen aka
binde de Hükümetimizle birlikte, tekrar, burada bu çalışmalan son noktasına getireceğiz.
Bu çalışma perspektifi içerisinde, yine, meslekî kuruluşlarımdan ve sivil toplum örgütlerimiz
den arzu edenlerin görüşlerini, komisyonumuza her zaman için getirmeleri imkânı açıktır, yazılı da
gönderebilirter. Bu itibarla, çalışmalarımızı en geniş boyutta sürdürmek istiyoruz. Çalışmaları, bu
çerçevede sürdüreceğiz.
Sayın Bakan da Bakan olarak, her zaman için, görüşmelerin her aşamasında -onu herhangi bir
kısıtlamaya veya yönlendirmeye tabi tutmamız söz konusu değildir - dilediği şekilde, bilgi verebi
lir, açıklama yapabilir. Çalışmalann her aşamasına, istediği istikamette, elbette katılımı sağlaya
caktır. Orada söylediğimiz şu çerçevenin içerisinde herhangi bir kısıtlama mevzu bahis olmaya
caktır, olması da söz konusu değildir. Çalışmaları bu çerçevede yürüteceğiz. Ama, şu aşamada. Sa
yın Bakan, eğer, daha işin başında bir açıklama yapma ihtiyacını duyuyorsa, öyle başlarız, diğer şe
kilde devam ederiz; o, kendi taktirierindedir.
Sayın Bakan, bir ön brifing aldığımız için, yine de bir genel değerlendirme yapma gereğini du
yabilirsiniz.
Buyurun Sayın Bakan.
M A Ü Y E BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekili ar
kadaşlarım ve Plan ve Bütçe Komisyonunu izleyen değerli konuklar; aslında, Türk vergi sistemi
nin içerisinde bulunduğu durum, sizler tarafından çok yakından bilinmektedir. Ancak, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin geleneğidir, bu kadar önemli bir tasarı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir
komisyonunda görüşülmeye başlayacaksa, bu konuda, en azından, tasarıyı getiren hükümetin bir
üyesinin belirli konuda, sınırlı da olsa bir açıklama yapma yükümlülüğü vardır. Dolayısıyla, isteğe
bağlı değil, sadece bu yükümlülüğün gereği olarak. Hükümetimiz adına, hazırlanan vergi tasarısı
üzerinde birkaç görüş belirtmek zorunlu bulunmaktadır.
Değerli arkadaşlar, bu tasarı, şimdiye kadar, belki de Türkiye'de pek fazla örneği görülmeyen
bir çalışma süreci içerisinde hazıriandı.
Her ne kadar. Sayın Başkan "uzun bir süreç içerisinde ayrıntılı olarak hazırlandı" dediyse de
çok ayrıntılı olarak, ancak, kısa bir süreç içerisinde hazırlandığını, hepimizin kabul etmesi gerekir;
çünkü, vergi düzenlemeleri, beş-altı aylık süreler içerisinde, uzun süreç sayıiabilerek, hazırlanmaz
lar. Genellikle, üç-dört yılılk, hatta yapılan düzenlemelerin örnek uygulamaları, pilot uygulamala
rı yapılmak suretiyle, doğuracağı sonuçlar da görülmek suretiyle hazırlanırlar ve ondan sonra yasalaşırlar, yaşalaştıktan sonra da ortaya pek fazla bir sorun çıkmaz. Ancak, beş aylık süreyi de. biz.
çok kısa bir süre olarak algılamadığımız, sizlere, burada belirtmek isteriz.
İkinci konu, bu tasarının genel ilkeleri ortaya konulduktan sonra, toplumun tüm kesimleri ta
rafından tartışalabilir olması oldu. Tasarıyı, her konuda tartışmaya açtık. Bu konuda, söylenebile
cek birçok şey söylendi. Haklı olan birçok görüş dile getirildi. Bu görüşlerin hepsi, yine. Bakanlı
ğımızca değerlendirildi. Bu çerçevede bazı değişiklikler yapıldı. Son şeklinin de sizler tarafından
verileceği, elbette ki bir gerçektir.
Değerli arkadaşlar, böyle bir tasarı, neden önünüze geldi? Bu sorunun yanıtı, aslında, gerçek
ten çok basit; çünkü, Türkiye'de vergi sisteminden memnun olan bir tek Allah'ın kulu yoktur. Ver
giyi alan memnun değildir, vergi veren memnun değildir, vergi toplayan memnun değildir; kısaca
-

6

-

sı, Türkiye'de hiç kimse vergi sisteminden memnun değildir. Niye memnun değildir; elbette ki, ver
gi bir zoralımdır, vergi verenlerin, bu sistemden memnun olmamaları doğaldır; ancak, memnuni
yetsizliğin nedeni, sadece vergi vermekten kaynaklanmamaktadır.
Devlet, vergi sisteminden memnun değildir; çünkü, devlet, ihtiyacı olan sağlıklı geliri, bu ver
gi sistemiyle toplayamamaktadır. Toplayamadığını, daha önce yaptığınız bütçe kanunlarında çok
somut olarak gördünüz. Türkiye'nin vergi potansiyelinin neredeyse, bir katı vergi dışı kalmaktadır.
E)evletin bundan memnun olması, bu nedenle, kesinlikle söz konusu olamaz. Böyle olduğu zaman
da, devlet, giderlerini karşılayabilmek için, sağlıklı gelir kaynağı vergi yerine borçlanmaya başvur
makta, borçlanmanın faizleri de geometrik diziyle artmak suretiyle, 1998 yılında 6 katrilyon liraya
yükselen, eğer, herhangi bir önlem alınmaz veya düzenleme yapılmaz ise, önümüzdeki yıl da kat
lanarak 10,12 katrilyon liraya çıkacak bir yükle karşı karşıya kalma ihtimalimiz çok yüksektir. Şu
anda vergi gelirlerimizin yarısını faiz ödemelerine veriyoruz, önümüzdeki yıllarda, vergi gelirleri
miz, büyük bir ihtimalle, aynı sistemle devam ettiğimiz taktirde, sadece, faiz ödemelerini bile kar
şılayamayacaktır. O nedenle, devlet, bu vergi sisteminden memnun değildir. Bununla ilgili, mutla
ka önlemler almak zorundadır.
Devletin yanı sıra vergi mükellefleri de bu vergi sisteminden memnun değildir; çünkü, siste
mimiz, özellikle vergi mükellefleri açısından, içerisinde yaşanılması çok zor, ekonomik faaliyetle
ri yanlış yönlendiren, hatta, bazı faaliyetleri engelleyen, bazı faaliyetleri de haksız olarak teşvik
eden bir niteliktedir.
İçerisinde yaşanılamaz vergi sisteminin en temel özelliği, vergi oranlarının yüksekliğinde ken
disini göstermektedir. Yüzde 55'lere yükselen vergi tarifesi, kurumlardan kâr payı alan vergi mü
kellefleri açısından, yüzde 62’ye kadar çıkmaktadır; kurum bünyesindeki vergilendirme artı gerçekkişilerin vergilendirilmesi suretiyle. Yüzde 62 oranında bir vergilendirme, hepimiz kabul etmeliyiz
ki, gerçekten yüksek bir vergilendirmedir. Üstelik, vergi sistemi, belirli kazançları vergilendirdiği
için, belirli kazanç unsurlarının vergi dışında kalması, vergi veren mükelleflerin yükünü daha da
ağırlaştırmakta, içerisinde yaşanılamayacak olan sistem, gerçekten çekilmez hale gelmektedir. Yi
ne, sistemin bir diğer özelliği, içerisinde yaşanılmazlığı açısından, kazanılmayan gelirlerden vergi
alınması şeklinde ortaya çıkmaktadır. Hayat standardı esasımız, götürü vergilememiz, peşin vergi
lememiz, kazanılmayan gelirin vergilenmesi esasına dayanmaktadır.
Kazanılmayan gelirin vergilendirilmesi belirli mükellefler için söz konusu olurken, bu sistem
ler nedeniyle, bu sistemler, bazı mükelleflerin de çok büyük ölçüde vergi kaçırmasına neden ol
maktadır. Çünkü, bunlar, bir nihai vergi olarak görülmekte, mükellefler, bunun içerisinde kalmak
suretiyle, daha fazla vergi ödemeyeceklerini düşünmekte, bazıları açısından da o düzeyde vergi
ödemek, özellikle hayat standardında vergi ödemek çok ağır bir vergi yükünü oluşturmaktadır. O
nedenle de Türk vergi sistemi, kazanılmayan gelirden vergi alınması, kazanılan gelirlerden de ver
gi alınmaması nedeniyle, gerçekten, içerisinde yaşanılmaz bir hale gelmektedir. Vergi sistemimiz,
özellikle, bazı kazançları, bazı faaliyet türlerini haksız olarak teşvik etmektedir. Doğal olarak tüm
vergi mükelleflerinin övüneceği, istihdam yaratıyorum, yatırım yaratıyorum, ülkeye katkıda bulu
nacağım diye, göğsünü gere gere dolaşacağı faaliyet türleri, vergi sistemimizce cezalandırılmakta,
onun yerine, sırtüstü yatarken, hiçbir faaliyette bulunmadan elde edilen bazı gelirler de vergi dışı
bırakılmak suretiyle teşvik edilmektedir. Sistemin bu özelliği, sistemi, gerçekten içinde yaşanılmaz
bir hale sokmaktadır.
Vergi sistemimizin karmaşık yapısı, özellikle, vergi kayıp ve kaçaklarımızın -biraz önce be
lirttiğim gibi- neredeyse, vergi tutarına eşit hale gelmesi de sistemimizin en temel zayıflıklarını or
taya koymaktadır.
-
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Devlet memnun değildir. Vergi verenler memnun değildir. Asimda, vergi vermeyenler de
memnun değildir bu vergi sisteminden; çünkü, vergi vermeyenler, artık; sürekli olarak toplumun
sorgulaması altındadırlar. Kamuoyu, bu tür insanları, çok yakından izlemektedir zaten. Artık, on
lara bir potansiyel suçlu, bir potansiyel kaçakçı gözüyle bakmaktadır. Vergi kaçakçılığıyla, karapara faaliyetleri de toplumda aşırı şekilde karıştırıldığı için, neredeyse, bütün vergi kaçakçıları veya
vergiden kaçınanlar, karapara failleri gibi görülmeye başlamıştır. O nedenle, vergi vermeyenler de
aslında, memnun değildir. Belki, yasalardaki boşluklardan yararlanarak, vergi kaçırma değil de
vergiden kaçınma suretiyle de böyle bir fiili işliyorlarsa, vergi vermiyorlarsa, bunlar da memnun
değillerdir; çünkü, göğsünü gere gere, ben, bu ülkenin yurttaşıyım, demokratik haklarım var deyip,
gezememektedir. Neredeyse, toplum dışına itilmeye başlamıştır.
Değerli arkadaşlar, bunlar, aslında, hepinizin çok yakından bildiği olaylar. Türk vergi sistemi
nin çok özet bir görünümü ya da sadece bir köşesinden alınmış birkaç tane unsuru gözüken bir fo
toğrafı. Ancak, bu fotoğraf bile, Türk vergi sisteminin çok ivedi olarak bazı düzenlemelere tabi ol
masını, mutlaka, bazı düzenlemeler yapılmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Böyle bir sistemi düzeltebilmek için nasıl bir vergi düzenlemesi yapmak gerekir? Biraz önce,
belirttiğimiz gibi, Türk vergi sistemi, özellikle, vergi tabanının geniş olmaması nedeniyle, belirli
mükelleflerin sürekli vergi vermesi sonucunu doğurmaktadır. Bu durumda, buna çözüm bulmanın
yolu, vergi tabanını genişletmektir. Türkiye'de vergi tabanının genişletilmesi kavramı, neredeyse,
bir slogan haleni gelmiştir. Bunu, ben de sürekli tekrar ediyorum. Vergi tabanı genişlesin. Ancak,
vergi tabanının ne şekilde genişleyeceği konusunda, şimdiye kadar somut hiçbir adım atılmamıştır.
Vergi inceleme oranlarının artırılması, vergi idaresinin, mevcut yasalarla daha fazla vergi incele
mesi yapması, kesin olarak vergi tabanını genişletememektedir. Sadece vergi inceleme oranını ar
tırmakta, zaten, mevcut vergi mükelleflerinin yükünün biraz daha ağırlaşmasının ötesinde herhan
gi bir sonuç doğurmamaktadır. Kaldı ki, kendisini bu koruma sistemine karşı koruma zorunda olan
ve dolayısıyla vergi kaçıran vergi mükelleflerinin incelenmesi halinde de bu ekonomik faaliyetle
rini devam ettirmesi, neredeyse olanaksız hale gelmekte; çünkü, çok ağır bir vergi yükümlülüğüy
le veya vergi cezasıyla karşı karşıya kalmaktadırlar.
Değerli milletvekili arkadaşlarım, vergi tabanını genişletmenin yolu, gelirin tanımının değiş
tirilmesinden geçmektedir. Daha önceden kaynak teorisine göre, belirli bir süreç içerisinde elde
edilen gelirlerin, ilişki kurulmak suretiyle, bu süreçte vergilendirilmesinin yanında, her türlü geli
rin vergilendirilmesi kavramı, yani net aktif artışlarının vergilendirilmesi şeklinde tanımlanacak te
orinin de Türk vergi sistemine girmesi zorunlu hale gelmektedir.
Yaptığımız düzenlemelerin bir reform olup olmadığı konusu, toplumda çok fazla tartışıldı. Bü
yük bir reform iddiasında, asla ortaya çıkmadık. Ancak, gelirin tanımının değişmesi nedeniyle,
böyle bir düzenlemeye reform niteliğini yakıştırmak bile mümkün olabilmektedir. Yapılan düzen
leme çok basittir, herkes tarafından anlaşılır niteliktedir, kolaydır; ancak, sonuçları, Türk vergi sis
teminin tamamen, yapısını ve niteliğini değiştirecek niteliktedir. O nedenle de vergi tabanını geniş
letmeye dönük olarak, gelirin tanımında yaptığımız bu değişiklik, önünüze getirdiğimiz vergi tasa
rısının en temel niteliğini oluşturmaktadır.
Sizler, Plan ve Bütçe Komisyonunda, aslında , iki temel çalışma yaparsınız genel olarak; ya
mevcut yürürlükteki düzenlemeleri değiştirmek suretiyle daha iyi, uygulananlar açısından daha
hakkaniyetli bir hale getirirsiniz, ya da yasalarla düzenlenmeyen, hiç düzenlenmemiş bir alanı ya
salara bağlarsınız.
Örneğin, karapara aklama suçları, daha önceden, yasalarla hiç düzenlenmemiş olan bir alanı
düzenleme şeklinde ortaya çıktı. Böylece, karapara aklama suçu diye bir hüküm Türk vergi siste
mine girmişti.
-
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Ancak, burada yaptığımız düzenleme, aslında, bu iki kavramı birden içeriyor; yani, bir tarattan mevcut hükümlerin düzeltilmesi şeklinde ortaya çıkarken, bir taraftan da şimdiye kadar hiç dü
zenlenmemiş alanları da kapsam içerisine almak suretiyle, Türk vergi sisteminin yapısını önemli
ölçüde değiştiriyor. Eğer, bu niteliği açısından alırsanız da bunun, gerçek anlamda, bazı reform un
surlarını içerdiğini kabul etmemiz gerekir.
İkinci düzenlememiz gereken alan da vergi kayıp ve kaçağının ortadan kaldırılması olayıydı.
Verge kayıp ve kaçağının ortadan kaldırılması konusunda, Türk vergi idaresinin olağanüstü bir bi
rikimi vardır ve bunları da bilmektedirler. Ancak, araç kullanmaksızın, bazı teknolojilerden veya
yasal olanaklardan yararlanmaksızın, bunun, tamamen ortadan kaldırılmasının zorluklarını, hepiniz
takdir edersiniz. Dolayısıyla, bizim burada yapacağımız olay, gelirin tanımını değiştirdikten sonra,
vergiye tabi ekonomik ve sosyal olayların -buradaki ekonomik ve sosyal olayları bir vergi matrahı
olarak almamamız gerekiyor tabiî ki; onlar nedeniyle ortaya çıkan geliri kastediyoruz burada- be
lirli bir şekilde izlenlemesini sağlamak suretiyle, bu olayların vergiyle ilişkisini kurabilmektir. İkin
ci yaptığımız olay, kayıtdışı ekonominin kayıt altına alınması adı altında yaptığımız olay, bundan
ibaret. Yani, ekonomik ve sosyal olayları düzenleyen yasalarda değişiklik yapmak suretiyle, bun
ların vergiyle ilişkisini kurabilecek bir anahtar, bir vergi numarası kullanılması zorunluluğunu ge
tiriyoruz. Bunun örneği çok basit, sürekli olarak da veriyoruz. Örneğin, tapuda işlem yapacak bir
kişi. Bu işlemini yapmadan önce, vergi dairesinden bir vergi numarası alacak. Daha önceden ver
gi numarası varsa, bu vergi numarasını kullanacak. Ben, şu numaralı vergi mükellefiyim, şu taşın
maz malı satın alıyorum. Olay ondan ibaret. Bankaya hesap açtırırken. Bankalar Yasasında deği
şiklik yapmak suretiyle, bu vergi numarasının kullanma zorunluluğu getirilecek. Pasaport alırken,
aynı şekilde eklenecek belgelerin içerisine bird e vergi numarası ibaresi eklenecek. Bütün bunların
sonucunda, ekonomik ve sosyal olayları, devletin izlemesi olanak dahiline girecek.
Peki, idare, buna uygun olarak yapılanacak mı veya yapılanmış mıdır? Bunun yanıtlarını, ta
sarının tartışılması sırasında, özellikle, malî idarede yaptığımız düzenlemeler çerçevesinde, sizlere,
ayrıca arz etmeyen çalışacağız.
Değerli milletvekilleri, bir vergi sisteminin etkili olabilmesi için, yapılan düzenlemelere aykı
rı davranışların da etkin olarak cezalandırılması gerekir. Bu, işin kuralıdır. Ancak, şunun hemen al
tını çizmet istiyorum huzurunuzda: Vergi düzenlemelerinde cezalandırmadan amaç, kesin olarak,
o kişiyi, o ekonomik faaliyetten silme amacını taşımaz, kesinlikle taşımaz. O nedenle de daha ön
ceden ekonomik nitelikli suçlara bile hatta ve hatta bazı yanılmalara bile hapis cezası müeyyidesi
varken, sistemimizde mevcut iken, yaptığımız düzenlemeyle, ekonomik nitelikteki bütün fiillerin
cezalarını ekonomik cezaya indirgedik; ancak, içerisinden sadece iki tane unsuru -daha önceden dc
hapis cezasına tabi olan unsurların içerisinden- ayıkladık. Eğer, herhangi bir kişi, bu fiileri işlemek
suretiyle vergi ziyanına neden oluyorsa, onun da, mutlaka hapsedilmesi gerekliliğini, yasada sizlerin önüne getirdik. Artık, bu olay, ekonomik niteliğinin ötesinde, topuma karşı işlenilen bir suç ni
teliğindedir. Hiçbir faaliyeti olmaksızın, sadece vergi kaçırmak amacıyla naylon faturalar düzenle
mek. olmayan faaliyetlere ilişkin belgeler düzenlemek, bir ekonomik faaliyetin ortadan kaldırılma
sı anlamını zaten taşımamaktadır. Eğer.-bir sistem, bunları da cezalandırmaz ise, topluma karşı iş
lenilen suçlar sayarak, bunları da cezalandırmazsa, artık, yapacak pek fazla bir olay yoktur; siste
min de etkinliğinden çok büyük ölçüde bahsedilemez.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, tasarı, önünüze gelen son şeklini aldıktan sonra, aldığı
mız eleştiriler, bu tasarıya, toplumun neredeyse tüm kesimlerinin, yüzde 9() ölçüsünde katıldığını
göstermektedir. Yüzde 10 tasarıya muhalefeti, aslında çok doğal karşılamamız gerekiyor; çünkü,
herkesin çıkarı farklıdır, devlet olarak bizim görevimiz de bu çıkarları birbiriyle bağdaştırabilmek
tir. çatışma yaratmaksızın bağdaştırabilmektir O nedenle, bu yüzde lO'luk uyuşmazlık marjının
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içerisinde çatışan çıkariardan bahsedilebilir. Biz, elbette ki, hepsine, olduğunu gibi uyma yüküm
lülüğünde değiliz; aksi takdirde, bir vergi sisteminin kabul edilebilirliğini zedeleriz, herkes tarafmdan kabul edilmez. O nedenle de burada, sizlere, bize ulaşan bilgilerle yüzde 90 oranında, tasannm tümü üzerinde bir toplumsal mutabakat olduğunu ifade etmek istiyorum.
Toplumda tartışılan birkaç tane konu var. Sözlerimi bitirmeden bunlara da değinip, sunuşumu
noktalamak istiyorum.
Bunlardan bir tanesi enflasyon muhasebesiyle ilgili konu. Tasarımızda, enflasyon muhasebe
sinin yer almadığını, dolayısıyla, bu niteliğiyle yasalaşacak olan bir yasanın gerçek anlamda vergi
adaletini sağlayamadığı, sistemin, hâlâ, içerisinde yaşanılabilir sistem olması konusunda, bunun bir
zaaf olacağı ifade ediliyor.
Değerli milletvekilleri, daha önceden de sizlere arz etmeye çalıştık. Türkiye'nin şu anda, kar
şı karşıya bulunduğu en temel sorun, enflasyon sorunudur. Bu enflasyon sorunu, Türkiye'nin en ön
celikli sorunlarından birisidir ve mutlaka çözümlenmesi gerekir. Hükümetlerin görevi, enflasyonu
kurumlaştıracak düzenlemeler yapmak değil, bunu ortadan kaldırmaktır.
Uluslararası muhasebe standartlan, üç yıl üst üste kümülatif enflasyon toplamının yüzde lOO'ü
geçmesi halinde enflasyon muhasebesinin uygulanacağı hükmünü amirdir. Yapacağımız düzenle
meler, şu anda yürüriüğe gireceği için veya yasa tamamlandığı anda yürürlüğe gireceği için, onu
izleyen Uç yılda_-yani, 1998, 1999 ve 2000 yıllarındaki- kümülatif enflasyonun yüzde lOO'ü geç
mesi halinde enflasyon muhasebesinin uygulanması hükmünü geçirecektir. Aksi takdirde, bugün
yaptığınız yasa, geçmiş yıllarda yüzde lOO'ü aşmıştı zaten enflasyon, hemen uygulayın dediğiniz
takdirde, geçmişe dönük olarak vergi düzenlemeleri veya vergiden vazgeçmeyi getirir ki, bunun
teknik olarak, hem uygulanması mümkün değildir hem de zaten uygulayamazsınız. Demek ki, şu
andan itibaren, yürüriüğe girdiği andan itibaren, gelecek üç yıldaki kümülatif enflasyonun yüzde
lOO'ü aşmasını bekleyeceksiniz. Ancak, hepimizin dileği, ömünüzdeki üç yıl içerisinde, Türkiye'de
artık enflasyonun bu şekilde gtimemesidir zannediyorum. En azından, hiçbirimizin dileğinin enf
lasyonun bu oranlarda çıkması olacağına ihtimal vermiyorum. Çünkü, Türkiye, 2000 yılında da hâ
lâ, bu enflasyonla yaşıyorsa -her ne kadar yanlış anlışılıyorsa da ben bunu bir defa daha samimi ka
naat olarak söylüyorum- demokrasi içerisinde böyle yasalar yaparak ve yasalaria yürütülme şansı
nı, çok büyük ölçüde kaybeder diye endişe duyuyorum. Buradan duyduğum endişe de demokrasi
dışı güçlerin, daha çok, bu alanlarda hakim olacağındandır. O nedenle, Türkiye, bu sorunu çözmek
zorundadır. Bu sorunu çözmek zorunda olduğu için de böyle bir yasada üstelik gelecek üç yıla dö
nük olarak, enflasyonu kurumlaştırmaması gerekir diye düşünüyoruz. O nedenle de böyle bir dü
zenlemeyi tasarımıza almadık. Bütün tartışmalarımızda aynı ifadelerie bunu savunuyorum.
Kaldı ki, bu olayın bir boyutu daha vardır. Enflasyon, bir toplumsal sorundur. Toplumun belirii kesimlerinin buna karşı korunup, diğer kesimlerinin korunmaması diye bir uygulama olamaz.
Eğer, vergi mükelleflerinin belirli bir kısmını, hem aktiklerini hem pasiflerini aynı şekilde değer
lendirmek suretiyle, enflasyona karşı korur, stoklarını değenlendirir, enflasyondan tamamen armdınrsanız, artık, bu kesimlerin enflasyondan zarar görmesi diye bir şeyden bahsedemezsiniz. Yani,
birden bire enflasyondan hiç etkilenmeyen bir kesim yaratmış olursunuz. Diğer tarafta da enflas
yon altında inleyen başka bir kesim kalmış olur. Böyle bir çatışmanın, Türkiye'de yaşanmaması en
büyük dileklerimizden birisidir. Eğer, bir sorun varsa, toplum, bütün kesimleriyle, elindeki bütün
olanakları kullanmak suretiyle, hep beraber bu işin içerisinden çıkmak zorundadır. Sadece, belirli
bir kesimi bundan arındırmak suretiyle, bunu devam ettirmemiz söz konusu olamaz. Ancak, eko
nomik faaliyetlerin devamı açısından, enflasyondan belirii açılardan arındırma zorunlu bir halde ise
de -bunu da yapmak zorundayız zaten- ona ilişkin hükümler de bizim sistemimizde de var, getirdi
ğimiz tasarının içerisinde de en azından belirli ekonomik faaliyetlerin devamını sağlamak açısın
dan zorunlu olan düzenlemeleri de buradab getirdiğimizi, sizlere belirtmek istiyorum.
-
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Değerli arkadaşlar, toplumda vergi tasarısıyla ilgili yapılan en önemli tartışmalardan bir tane
si de menkun sermaye iratlarının beyanı ve enflasyondan arındırılması olayı oldu.
ö n c e , şunu belirtmek istiyorum: Menkul sermaye iratlarının beyanıyla ilgili düzenleme 1993
yılında, Türk vergi sistemine girdi. Bununla ilgili düzenlemeler de belirli periyotlarla yürürlüğe gir
di. 1.1.1997 tarihinden itibaren, elde edilen menkul sermaye iratlarının -yani, mevduat faizlerinin,
repo gelirlerinin, devlet tahvili, hazine bonosu gelirlerinin, döviz tevdiyat hesabı faizlerinin beyan
edilmesi olayı, 1993 yılında çıkarılan bir yasayla getirildi. Şu anda önünüze getirdiğimiz yasada
bununla ilgili herhangi bir hüküm yok. Maliye Bakanlığı olarak biz, 1993 yılında çıkmış 1.1.1997
tarihinde yürürlüğe girmiş, 1997 yılı boyunca elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin dü
zenlemeleri şu anda yapıyoruz sadece; yani, yürürlükteki bir yasayı uyguluyoruz, söylemek gere
kirse. Dolayısıyla, menkul sermaye iratları, beyannameyle beyan edilsin, beyan edilmesin şeklin
deki bir olgu, şu anda yürürlükteki bir yasadan kaynaklanmaktadır. O nedenle yapılmaktadır, ya
pılması da doğru bir olaydır.
Neden, menkul sermaye iratlarının beyan edilmesi doğrudur ve yapılması zorunludur; bunu da
kısa olarak özetlemek istiyorum.
Tartışmalar sırasında, menkul sermaye iratları, kaynakta kesinti, stopaj suretiyle vergilendiril
mektedir; o zaman, ne gereği var da ikinci defa beyanname verdirtmektedir denilir. Beyanname
vermek, eğer, bir ülkede sürekli olarak külfet olarak görülürse, bir vergi sisteminin oturması diye
bir şey olamaz. O zaman, milyonlarca vergi mükellefinin beyanname vermesini, özel olarak, onla
ra işkence yapmak için getirdiğimiz sonucu çıkar bundan. Bu, ayrı bir konu. Ancak, menkul ser
maye iratlarının tümü, kaynakta kesinti suretiyle vergilendirilmemektedir. Bankaya yatırdığınız pa
radan elde ettiğiniz tasarruf mevduatınızın faizinden yüzde 12 oranında stopaj yapılmaktadır. Dev
let tahvili, hazine bonosuyla ilgili olarak stopaj yapılmaktadır. Ancak, repo gelirlerinden bir kuruş
bile kesinti yapılmamıştır. Bunun ötesinde, özellikle, off-shore banka, kıyı bankacılığı uygulaması
nedeniyle, mevcut bankalarımızın kıyı bankalarında tutmuş oldukları tasarruflara ödedikleri faiz
ler, herhangi bir şekilde stopaja tabi değildir, hatta, tabi tutulmamıştır. Bu durum karşısında, küçük
tasarruf sahibinden, hem de brüt miktarından yüzde 12 oranında, kaynakta kesinti yapacaksınız; an
cak, çok büyük ölçüdeki paralarını off-shore bankalarda değerlendiren, repoda değerlendirilen ve
kaynakta bir kuruş kesinti yapılmamış, stopaj yapılmamış insanlardan da herhangi bir şekilde ver
gi almayacaksınız. Bu, vergi adaletiyle bağdaşmaz. Dolayısıyla, yapılan hesaplamaya göre... Her
ne kadar, bu hesaplamanın yanlış olduğu, ve saire iddia ediliyorsa da. Mâliyenin cinliğinden bahsediliyorsa da biz, yasalara saygılı bir idareyiz; yasalarda kelimesi kelimesine yazmayan hiçbir uy
gulamayı, teknik böyle gerektiriyor diye zaten yürürlüğe koyma hakkımız da yoktur. "Enflasyon
dan arındırma katsayısı" kelimesi kelimesine vergi yasalarımızda yazan bir cümledir. Şu rakamı şu
rakama böleceksiniz, bulduğunuz rakam oranında da enflasyondan arındırma katsayısı olarak indi
rim yapacaksınız der. Aynen, şu rakamı şu rakama bölün diye yazar. Bu rakam, bu rakamlara bö
lünürse, böyle olur da şu rakam şu rakama bölünürse daha yüksek bir enflasyondan arındırma kat
sayısı çıkar olayı, belki, mantık olarak doğrudur; ama, ortalıkta bir yasanın varlığım da inkar ede
mez.
Dolayısıyla, bu şekilde, enflasyondan arındırılmak suretiyle elde edilecek gelirler, eğer I
milyar lirayı aşıyorsa, beyanname verilecektir. 1,5 milyar lirayı aşıp da beyanname veren herkesin
mutlaka vergi ödemesi gerekmiyor değerli arkadaşlar. Çünkü, daha önceden yapmış olduğu kesin
tiyi, hesaplanan vergiden indirdiğimiz andan itibaren vergi iadesi çıkıyor. Biz, küçük tasarruf sahi
bini korumak için de, bu vergi iadelerini yapacağız. Büyük kazanç elde etmiş insanlardan ödeme
dikleri verginin vergilerini alıp, küçük tasarruf sahiplerinin de uygulanan sistem nedeniyle fazla
ödedikleri vergileri iade etmek suretiyle, her vergi sisteminin içermesi gereken hakkaniyet ve ada
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leti uygulamak zorundayız. Beyanname verilmesin dediğiniz andan itibaren küçük tasarruf sahip
lerinin bu haklarmı elinden alıyorsunuz. 4,6 milyar, 4 milyar 629 milyon lira -kuruşu kuruşuna- ge
lir elde etmiş birisi ancak beyanname verecek ve üstelik, bunun 1,5 milyar lirasını beyan edecek ve
beyanname verdiği zaman da vergi iadesi alacak. Vermediği zaman da, idare oturup da sadece be
yanname vermedin diye iade yapmak için bu insanın gırtlağını sıkmaz; ama, herkes, bu hakkını bil
diği takdirde getirip beyannamesini verir.
Şimdi, olayı bu şekilde ortaya koymayıp da, gerçek anlamda vergiden kaçınmak veya vergi
den kaçma durumunda olan insanlann, üstelik de yasa bir yıl yürürlükteyken, geriye dönük olarak,
beni vergilendirmeyin diye küçük tasarruf sahiplerini öne sürüp de toplumda böyle bir tartışma or
taya çıkarması ve üstelik de birazcık abartılı şekilde bir tartışma çıkarması. Maliye Bakanlığının
bütün çırpınışlarına karşın, bunun toplumda yanlış olarak anlatılması olayı bundan ibarettir. Dev
letin bu konudaki uygulaması doğrudur, haklıdır, hakkaniyetlidir ve tamamen yasalara uygun ola
rak yapılmaktadır. Bir yasa yürürlükteyse de o uygulanmak zorundadır zaten, biz de bunu uygulu
yoruz.
Dolayısıyla, bu olayın şu andaki getirdiğimiz yasayla herhangi bir ilintisi yoktur. Esas tartışı
lan konu, menkul kıymet alım-satım kazançlarının vergilendirilmesinde ortaya çıkmıştır. Menkul
kıymet alım-satım kazançlarının vergilendirilmesi olgusu, aslında herhangi bir ticarî faaliyetten
farklı bir olay değildir. Biraz önce sizlere arz ettim. Dedim ki, her türlü kazanç vergiye tabi oldu
ğu takdirde ancak vergi tabanı genişleyebilir.
Değerli arkadaşlar, her türiü kazanç vergiye tabidir; ama, menkul kıymet alım-satım kazancı
vergiye tabidir diyemezsiniz. Bu ekonomik faaliyeti ortadan kaldırmak gibi herhangi bir iddiamız
asla söz konusu değildir. Eğer kişiler temettü geliri elde etmek için gidip de, yatırımcının hisse se
nedini alıyor, yanında bulunduruyor, bir sene elinde tutuyor da temettü geliri elde ediyorsa, zaten
ondan herhangi bir vergi almak gibi bir şey söz konusu değildir. Alınmıyor da. Sistemde de yok;
ama, birisi girmiş borsaya, her Allahın günü alıyor satıyor, alıyor satıyor, birisinden zarar ediyor,
birisinden kâr ediyor.
Sonuç olarak, bundan bir kâr ortaya çıkmışsa, üstelik bu belirli miktarları aşıyorsa, bunu, üs
telik enflasyondan arındırarak beyan etmekte ne mahzur vardır, bunu anlamak gerçeklen güçtür;
ancak, bu konuda kıyamet koparılmıştır. Şimdi, şu şekilde net olarak anlatıldığı takdirde, pek faz
la bir sorunun olmadığını sizler de görüyorsunuz, bütün toplum da görüyor. Bizim aklımıza gelme
yen bir sorun varsa, onu da tartışmaya hazırız; ama, bu olayda herhangi bir olay yoktur, bu konu
da da gerçek anlamda gereksiz tartışma yaratılmış ve sürdürülmüştür diye düşünüyoruz.
I3eğerii milletvekilleri, son olarak iki konudan bahsetmek istiyorum. Biz, bu tasarıyla, daha
önceden vergilendirme kapsamında olmayan; ancak, beliHi miktarı geçtiği zaman mutlaka vergi
lendirilmesi gereken gelirieri gelir kapsamına alıyoruz, gelir tanımının içerisine alıyoruz.
Dolayısıyla, tanımın değişmesi, yasanın yürüriüğe girdiği tarihten itibaren olacaktır; ancak,
yasayla beraber vergiye tabi olan bazı kazanç unsuriarının geçmişte vergilendirilmediği ve buralar
dan da büyük kazançlar elde edildiği bir gerçektir. O zaman bu yasa uygulamasının geçmişle iliş
kisini nasıl koparacağız olayı, bu yasa tasarısı içerisinde düzenlenmiş en kritik düzenlemelerden bir
tanesidir.
Hğer böyle bir yasanın başarı şansını artırmak istiyorsak, başarılı olmasını istiyorsak, bunun
kesinlikle geçmişe dönük olarak hiçbir işlev görmemesi gerekir. Biz, bu düzenlemeyi şu anda yap
tık. Bizim için önemli olan gelecektir. Geçmişle ilintiyi kesiyoruz. Bu yasalar çıktıktan sonra, bu
hükümlerie geçmişe dönük olarak hiçbir vergilendirme yapılmayacaktır deme yükümlülüğümüz
var, zorunluluğumuz var.
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Aksi takdirde, bu sistemin işlemesi mümkün değil. Sisteme benzer bazı yaklaşımlar, daha ön
ceki düzenlemeler sırasında da getirildi; ancak, geçmişe dönük olarak işlevi kesilmediği için işleyemedi.
Vergi Usul Kanunumuzun 30 uncu maddesinin 7 nci bendi işlememektedir. Katma Değer Ver
gisi Kanunumuzun 9 uncu maddesinin 2 nci bendi işlememektedir. İşlememesinin nedeni, geçmi
şe dönük olarak herhangi bir sınır konulmaması, onunla ilgili herhangi bir işlem yapıl mamasıdır.
Geçmişe dönük herhangi bir işlem yapılmaması için getirdiğimiz düzenleme bir servet beyanı
müessesesi değildir ve böyle bir olayımız yoktur. Hiç kimseden, siz, elinizde avucunuzda ne var,
şunu bir bildirin de, biz, bunlarla ilgili bir işlem yapmıyoruz demiyoruz. Bunların üzerinden her
hangi bir şekilde vergi alma falan gibi bir düzenleme de getirmiyoruz önünüze değerli arkadaşlar.
Türkiye, servet beyanı esasına göre vergi almayı denedi daha önceki yıllarda. Yıllarca uğraş
tı, hiçbir sonucu olmadı, tersine olumsuzlukları oldu. Aynı olumsuzlukları bir defa daha Türk ver
gi yükümlüsüne, Türk yurttaşına yaşatmayı düşünmüyoruz. Böyle bir olayımız yok.
Geçmişle ilintili olarak herhangi bir işlem yapılmaması, kayıtdışı ekonominin kayıt altına alın
ması çerçevesinde yapılacak bir düzenlemeden ibarettir. Yasanın yürürlüğü tarihi itibariyle, daha
önceden 28 Şubat yazmışız tasarıya, hem de cumartesi gününe geliyormuş, bir terslik olmasa bu
önemli değildir zaten, o, burada düzenlenmesi gereken bir maddedir. Ya yasanın yürürlük tarihi di
yeceğiz -ne zaman giriyorsa- ya da yürürlüğünü izleyen onbeşinci gün diyeceğiz, onuncu gün di
yeceğiz, ne zaman uygun gelirse; o tarih itibariyle devlet tarafından tutulan ve devletin güvencesi
altında tutulan herhangi bir kayıtta yer alması devlet açısından geçerli olacaktır. Olay bundan iba
rettir.
Dolayısıyla, bu tür kazançların veya servet unsurlarının gelirle ilişkisi o kayıtlarda gösterildi
ği sürece, hiçbir şekilde kurulmayacaktır. Bunu, yasaya çok açık bir şekilde yazdık.
Demek ki, servet beyanıyla ilgili herhangi bir şeyimiz yok. O şekilde ortaya çıkmış olan un
surlardan hareket ederek, servet üzerinde vergilendirme diye de herhangi bir şey getirmedik. M ad
deleri okuduğunuz zaman bunu çok açık bir şekilde göreceksiniz, bu tartışmayı da burada kesmek
istedik.
BAŞKAN - Sayın Bakan, özür dilerim. Orada, şu belirttiğiniz konuda, özellikle geriye doğru,
bizim maliye idaresi olarak, devlet idaresi olarak hiçbir şeye bakmayacağımız şeklinde bir yanlış
anlamaya da meydan verilmemesi için biraz açıklık getirebilir misiniz?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMJZEL (Devamla) - Hay hay Sayın Başkanım.
Değerli arkadaşlar, burada, üzerinde Sayın Başkanın da haklı olarak belirttiği gibi, daha önce
den ifade ettiğim için sanki tekrar olacakmış gibi tekrardan kaçındım.
Yapmaya çalıştığımız olay, bu şekilde ortaya çıkmış unsurlarla ilgili olarak, vergi kanunları
gereği hiçbir şey yapmayacağımız olayıdır. Bunu, yasaya yazıyoruz olduğu gibi. Ancak, daha ön
ceden oluşmuş bu şekildeki servet unsurları başka yasalardan, özellikle 4208 sayılı Karapara Ak
lama Suçlarıyla İlgili Yasadan veya Türk Ceza Kanununa göre suç oluşturan fiillerden. Mal Bildi
rimi Yasasından vesaireden kaynaklanan bir unsursa, bu yasayla, o yasalar gereği yapılması gere
ken işlemlere herhangi bir sınırlama getirilmemektedir. Zaten getirilmesi de mümkün değildir.
Bizim, burada çok somut olarak ortaya koyduğumuz olay, bu tür unsurlara vergi açısından bir
şey yapılmayacaktır; çünkü, bu tür kazançlar, ancak bu yasa yürürlüğe girdikten sonra vergiye ta
bi olan kazançlar olacaktır büyük bir ihtimalle veya onlardan elde edilen kazançlardır. Bunların
geçmişe dönük olarak vergilendirilmesi zaten söz konusu olmadığından bu ilişkiyi kesiyoruz.
Yalnız, burada, bir olayımız daha var. Bunu da büyük bir açık yüreklilikle söylemekte yarar
görüyoruz. O da vergi yükümlüleri açısından. Nereden bakarsak bakalım, Türk vergi sisteminin
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içerisinde yaşanılmaz olması nedeniyle, TUrk vergi mUkellen vergi kaçakçısı konumuna düşUrülmiiştUr çok büyük ölçüde. Bu bir nevi kendisini ekonomik olarak koruma güdüsünün sonucudur.
Bütün bunların sonucunda, belgesiz malları, yine belgesiz satışları, özellikle bavul ticareti açısın
dan şu anda hat safhalardadır. Bütün bunların hepsinin, özellikle vergi oranlarını düşürmek sure
tiyle içerisinde yaşanılır bir hale getirdiğimiz vergi düzenlemelerinden önce, kayıtlara intikal ettir
mek suretiyle, envanterlere geçirmek suretiyle, kayıtlı hale getirme zorunluluğumuz var.
Bunların envanterlere kaydedilmesi ve değerleri üzerinden de Katma Değer Vergisinin öden
mesi halinde, bunlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmaması gerekliliğini ayrıca getiriyoruz.
Bu, farklı bir olay.
Aksi takdirde, şu andaki Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin 2 nci bendinde
ki olay olur. O bende göre. Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin 2 nci bendine gö
re, herhangi bir vergi mükellefinin işyerindeki belgesi ödenmemiş bir malın vergilerinin ödenme
sinden o mükellef yükümlüdür, sorumludur. Ancak, yapılan incelemeler süresinde, örneğin bir avu
kat yazıhanesinde bulduğunuz masaların, koltukların vesairelerin hepsinin, o avukatın babası tara
fından oğlunun gelecekte avukat olacağı düşüncesiyle alındığı savıyla karşı karşıya kalırsınız. İşle
temezsiniz olayı.
Onun için, bütün bunların hepsini kesmek, sistemi işletebilmek için böyle bir düzenleme yap
maya zorunluyuz ve bunların vergisini almak koşuluyla. Katma Değer Vergilerini almak koşuluy
la, değerlemelerini de mahallî idare olarak biz yapmıyoruz, ticaret odalarına ve ilgili meslek teşek
küllerine bırakıyoruz. İlgili meslek teşekkülleri değerlemelerini yapsın, envanterlerine kaydedilsin,
ilgili meslek kuruluşlarının mensupları tarafından da Katma Değer Vergisi ödensin ve bundan son
ra, kayıtdışı kalmış bütün unsurların hepsi kayıt içine girsin diyoruz.
Değerli milletvekilleri, konuşmamı birazcık uzattım; ancak, bunlar, kamuoyunda sürekli ola
rak gündemde kalan ve üstelik de, sürekli yanlış yönlere çekilen düzenlemelerdir. Şu anda anlat
tıklarımın ötesinde, sistemin içerisinde, mükellefleri sistem içerisinde yaşayabilir hale getirecek
bütün düzenlemelerin hepsi mevcuttur.
Götürü mükelleflerden vergiden muaf esnafa, ziraî kazanç mükelleflerinden Kurumlar Vergi
si mükelleflerine kadar, sistemi basitleştiren, şimdiye kadar vergiden kaçmak veya vergiden kaçın
mak için mevcut bütün unsurların hepsini sistemden ayıklıyoruz.
Bazı kazanç türleri itibariyle, çok temel unsurlar getiriyoruz ve olayı basitleştiriyoruz. Bunlar
ve bu sistem içerisinde 81 madde içerisinde yaptığımız ilk temel düzenlemeler.
Özellikle gayrimenkul alım-satımlarında tüm yurttaşlarımızı vergi kaçakçısı konumuna geti
ren vergi oranlarının yüksekliği oranlarını ortadan kaldırıyoruz. Alıcı ve satıcı itibariyle, yüzde
9,6'ya; hatta, yüzde lO'a gelen emlak alım-satım harçları yüzde 1'e indirilmekte, böylece gerçek de
ğerleri üzerinden aynı vergi ödenmek suretiyle, mükellefler vergi kaçakçısı konumundan çıkarıl
maktadır.
Bütün bunların hepsine sizlerin katkılarınızla da çok daha mükemmel bir şekil vereceğimiz
den kesin olarak eminim. Şu aşamada, sizlere sunmak istediğim bunlardan ibaret. Gelecekteki tar
tışmalar sırasında da. sürekli olarak buralarda olacağımızı ve her türlü çalışma için, her türlü talep
için, her türlü bilgilendirmeyi yapacağımızı bildirmek veya bir defa daha sizlere sunmak ister; ay
rıca, beni dinlediğiniz için hepinize saygılar sunarım.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Sayın Bakana teşekkür ediyorum.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sorularımız olabilir mi?
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BAŞKAN - Şimdi, tabiî, soru kısmını, eski uygulamalarımıza paralel olarak, arkadaşlarımızm
genel açıklamaJarını yaptıktan sonra yapabiliriz; çünkü, muhtemelen diğer arkadaşlarımızın da
benzeri mütalaaları olabilecektir Sayın Ayhan. Soru kısmını şu aşamada uzatırsak...
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Soru kısmını burada kullanalım demiyorum da, mesela, siz. Sa
yın Bakan demin beyanatta bulunurken, şu nokta müphem geldi, açtınız. Arkadaşlar burada saat
lerce mütalaada bulunacak; yani, kısaca müphem görülen bir iki nokta varsa, onlar aydınlanırsa, ar
kadaşların mütalaası kısalır diye söylüyorum. Mesela benim hatırıma gelen, siz soru sorma imkânı
verdiğiniz için söyleyeyim, iki cümle halinde.
Birincisi, Gelir Vergisi Kanununun 2 nci maddesine 7 nci bent olarak konulan, yeni getirilen
bir hüküm, kaynağına bakılmaksızın diğer her türlü kazanç ve iratlar. Bunlar nelerdir; yani, top
lumda tartışılan şey budur; çünkü. Sayın Bakanın burada, bu maddeyi izahında şu beyanlar var.
Bugüne kadar Gelir Vergisi kapsamına alınması gereken ilave hususlar, ekonomik şartların de
ğişmesi, teknolojinin gelişmesi vesaire gerekçesiyle, kanunla yapılması gerekir, kanun uzun vakit
alıyor; ama, şimdi, biz, yeni bir teoriye geçerek veya orta bir teoriye geçerek -ikisinin arası bir yak
laşım sergiliyorlar beyanlarında- istisnaları belirteceğiz, istisnaların kanununu çıkarmak kolaydır
diyor; yani, kapsama almanın kanunu zordur diyor, kapsamdan çıkarma kanununu çıkarmakta ko
laydır diyor. Bu var, bunu ifade edeyim.
İkinci bir tereddüt ettiğim husus da, biraz evvel geçmişle ilgisini kesmek için bankalara hesap
açUrılması, mevcut varlıklarının belli belgelerle belgelenmesi. Bu da müphemdir; yani, bir avuka
tın, bir doktorun veya bir tüccann yazıhanesine gidip de, sen bu masanın faturasını çıkar bakayım,
on sene, beş sene önce diye soru mu soracağız; yani, onun oradaki eşyasını falan; yani, bunun da
şümulunun burada tarif edilmesi lazım Sayın Başkan.
Tabiî, ben, bunları kendi konuşma sıramda da sorarım; ama, başka böyle müphem noktalar
varsa, kanunun genelini kavrama bakımından, başka şeyler de var. Ben, kısaca bunları arz ettim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Tabiî, şimdi, sorularınız fevkalade haklı, açıklamaya muhtaç, tartışma konuları
mızın önemli kısımlarını oluşturmaktadır.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Yani, başka şeyler de olabilir, eğer lütfederseniz, bunu arkadaş
lar ortaya koyar.
BAŞKAN - Bütün bunları arkadaşlarımız, komisyon üyesi arkadaşlarımız, isterseniz diğer
başlangıçta konuştuğumuz gibi, kendilerine açıklama fırsatı vereceğimiz arkadaşlarımız da; yani,
komisyonumuz dışındaki arkadaşlarımız da mütalaalarını dermeyan etsinler. Biz, komisyon olarak,
hem sorularımızı hem açıklamalarımızı hiçbir kısıtlamaya ve sınırlandırmaya ve tarza tabi tutma
dan rahat rahat en geniş boyutta her aşamada...
MUSTAFA ÇtLOĞLU (Burdur) - Sayın Başkan...
BAŞKAN - Efendim, yine kısaltırız. Bu konuda, tabiî, hepimizin soracağı sorular var, bunun
la kısıtlı olsa; yani, eğer herkesin kafasında müşterek, ortak parantez buysa, onu bu aşamada Sayın
Bakandan rica edelim, bir açıklama gelir; ama, bilmiyoruz daha, ortak parantezde neler var.
Bir de, tabiî, bu nitelikte, isterseniz bu genel nitelikte, herkesin belki, yahu hakikaten şu bir
açıklansa, açıklığa kavuşturulsa diyebileceği. Sayın Ayhan'ın belirttiği türden sorularıyla mahiyet
olarak sınırlı olmak üzere, komisyon üyesi arkadaşlarım not ettirsinler.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, ben, şunu arz edeyim izin verirseniz. Usulle il
gili.
BAŞKAN - Yöntemi belirlediğimizi düşünüyorum.
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CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, bizim, burada konuşmalarımız. Hükümetin ge
nel politikası, vergi politikası, maliye politikasına ait âdeta birer deklarasyon oluyor milletvekille
rinin. Kendi siyasî görüşlerinden, memleket meselelerinden hareketle, bu kanunun şümulu itibariy
le, genişliği itibariyle, bu istikamette beyanlar olacak.
Halbuki, bu, benim arz ettiğim ve başka arkadaşların arz edecekleri müphem noktalar, bu ka
nunun kabulü bakımından da komisyonumuzda fevkalade mühimdir; yani, konuşmalarımızdan da
ha önce bunun aydınlanmasında fayda görüyorum usul bakımından.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Sayın Topuz, siz de yardımcı olunuz usul açısından.
Buyurun efendim.
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Öyle yapıyorum efendim.
Şimdi, Sayın Başkan, vergi yasalarıyla ilgili olarak yapılan bu müzakerelerin yöntemiyle ilgi
li, Başkanlığınız bence de olumlu bir yaklaşım içinde. Bu konuyla, vergilerie doğrudan ilgili, birkısım, sendikalar gibi örgütlerin, meslek odalarının, TURMOB gibi, kurumların buraya bilgi sun
ması, Komisyonumuza bilgi sunması, sendikaların ve diğer meslek kuruluşlarının ve bakanlığımız
tarafından getirilen kanunun bütün ayrıntıları üzerinde görüşlerini ortaya koymasına fırsat vermek,
bence çok ileri bir uygulamadır. Bundan dolayı teşekkür ediyorum ve kutluyorum; ama, eğer bunu
yapacaksak, göstermelik olarak yapmaktan kendimizi kurtaralım; yani, lO'ar dakika konuşsunlar,
ondan sonra gitsinler, yapalım bunu diyorsak, bunu da yaparız; ama, bu, göstermelik olur.
Eğer gerçekten bir katkı almak istiyorsak, samimiyetle bakanlığımıza da bir yardım sağlamak
istiyorsak, gerçekleri başkalarının ifadesinden tüm açıklığıyla komisyon üyelerinin geniş bir şekil
de dinlemesinde yarar vardır. Önümüz böyle çok şey de değil, bir iki gün uzamasının fazla bir sa
kıncası da yoktur.
Öncelikle şunu önermek istiyorum: Bu çerçevede, söz vereceğiniz kurumların temsilcileri, ge
niş bir açıklama yapma fırsatını bulsun, 10 dakikayla sınırlı olmasın; ondan sonra, sorular sorula
caksa, bazı sorular sorulacaksa, komisyon üyelerimizin ve milletvekillerimizin o soruları sorması
na da fırsat veririz. O sorulardan sonra, bu konuşmalardan sonra. Sayın Bakan açıklama yapma ih
tiyacını duyacak, hiç kuşku yoktur. Sayın Bakan, o açıklama ihtiyacını da gidermelidir ve ondan
sonra komisyon üyelerinin çalışmaya başlamalarına sıra gelebilir. Bugün, arkadaşlarımızı dinleriz,
sorularımızı sorarız. Sayın Bakan cevaplarını verir, yarın komisyon üyeleri konuşmaya başlar, böylece, bu işi gerçekten bütün ayrıntılarıyla hiçbir kısıtlama yapmadan, herkesin katkıda bulunması
na imkân veren bir anlayışla sürdürmüş oluruz Sayın Başkan.
Buna fırsat vereceğinizi ümit ediyorum ve teşekkür ediyorum.
ALGAN HACALX)0LU (İstanbul) - Ben, bu görüşe aynen katılıyorum.
BAŞKAN - Sayın Topuz, başlangıçtaki konuşmalarımda -hatıriarsanız- arkadaşlarımızın lO'ar
dakikayla sınırlı olarak mütalaalarını beyan etmelerini; ama, görüşlerini ileriki aşamalarda da de
vamlı gündeme getirmelerinin mümkün olduğunu işaret etmiştim. Artı, benim uygulamalarda 10
dakikayla smırii işe başlayıp, çok uzun süreler arkadaşlarımızın mütalaaları istikametinde tolerans
lı davrandığım da tarafınızca sabittir.
Bu itibarla, bu konularda, sizin bana nazaran daha net bir biçimde dile getirdiğiniz görüşleri
nizi aynen benimsediğimi ve uygulamayı da o istikamette yürüteceğimi tekrar bilgilerinize sunu
yorum.
Bu çerçevede, arkadaşlarımızın sorularını, sizin de önerinize uygun olarak, gerekli açıklama
lar yapıldıktan sonra, sormak üzere, şu aşamada soru kısmını o konuşmaların arkasına ertelediğimi
de bilgilerinize sunmak isterim.
-
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Diğer taraftan, bugün, geneliyle ilgili çalışmaları ne kadar sürerse sürsün devam ettirmeyi dü
şündüğümüzü de arz etmiştim. Şimdi, bu çerçevede...
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Usulle ilgili bir şey arz etmek istiyorum.
BAŞKAN - Usule çok zaman ayınp da esası kaybetmeyelim. Esas, bizim için daha önemli.
Buyurun.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, bizim Meclisin bir özelliği, komisyonların
hiçbir uzmana sahip olmamasıdır.
Bakın, ben. vergi meselelerini bütün meslek hayatımda merak eden bir insanım amatör olarak.
Meclise girince de, 19 uncu ve 20 inci dönemde vergi kanunlarıyla ilgili aktif çalıştım. Bu tasarıyı
da birkaç günden beri, madde madde, mevcut meri hüküm nedir, bu ne getiriyor, gerekçesi nedir,
tek tek bakıyorum.
Tabiî, aslında olması gereken. Hükümet bir tasan getirmiş. Komisyonun kendi uzmanları ol
ması lazım. Hükümetin dışında birinci sınıf uzmanlar, bizim; yani, komisyonun raportörlerimizin
olması lazım, bize bunu report etmesi lazım, aydınlatması lazım; çünkü, bu komisyon üyelerinin
içerisinde çok iyi vergi uzmanı arkadaş da olabilir, vakti olmaz, milletvekilidir; ama, biliyorum ki,
ben, vergi uzmanı olmak çok özel bir ihtisastır.
Onun için, bizim hiçbir konuda bu imkânımız yok. Şimdi, bu kanunda fevkalade mühim bir
kanun. Bu kanununda çok iyi değerlendirilmesi lazım. Bakın, size bir hatıramı söyleyeyim bu M ec
liste. 1993 sonunda bir vergi kanunu geldi. Yatırım indirimiyle ilgili; yüzde 30'u, yüzde l(X)'e, yüz
de 20'yi yüzde 70'e çekti. Biz, Mecliste buna itiraz ettik, yanlış yapıyorsunuz dedik. Ben, aktif bir
şekilde müzakerelere katıldım. O zamanki hükümet yatırım indirimiyle ilgili tahditler getirdi, bir
sene sonra yanlışını anladı, 1994 sonunda tekrar kanunu değiştirdi eski haline getirdi; yani, şimdi,
bu hatalar oluyor.
Tabiî, milletin ekonomisi de yaz-boz tahtası değildir. İktisadî hayatı, şahsıyla, ticaretiyle, ya
tırımıyla ilgili; yani, burada, enine boyuna bunların tartışılması lazım. İngilizce bir tabir var, A me
rika'da, conflict of interest; çıkarların çatışması; yani, bizim müdaveleyi efkar dediğimiz bizim
Türkçedeki tabirle çeşitli görüşlerin bir araya konulup, optimum ve en uygun çözümün bulunması
için. Hükümetin getirdiği tasarıyla amel edemeyiz.
Çok değerli bir Bakanımız var, meslekten yetişmiş, çok iyi bürokratları var; ama, onların bir
bakışı var, bir de millet var karşı tarafta. 70 milyon. Kim bu millet; işte onun temsilcileri vekilleri.
Kim; meslek odaları, ticaret odaları, ziraat odaları, esnaf odaları, çeşitli kuruluşlar, sivil kuruluşlar;
yani, bunların da görüşlerini burada enine boyuna tartışmamız lazım.
Maliye, bu tasarıyı hazıriarken, bunları ne kadar aldı, ne kadar yerine getirdi, ne mahzuru var
dı, reddetti. Bu komisyonun bunlara enine boyuna girmesi lazım; yani, burada. Sayın Topuz'un da
ifade ettiği gibi, 10 dakikayla sınırlamadan, maddelerde de uzun uzun konuşacağız. Genel Kurul
da da uzun uzun konuşulacak bu tasarı; ama, burası mutfaktır, laboratuvardır, sabırla burada olgun
laştırma!? lazım.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Sayın Ayhan, daha önceki görüşmelerimizin tekrarını sizden dinlemiş bulunuyo
rum. Farklı bir şey söylemedik ve düşünmediğimizi de ifade ettik.
Bu itibaria, özellikle şu hususları tekrar altını çizerek sizin de dikkatinize sunmak istiyorum.
Bugünkü çalışmalarımız, buyurduğunuz ve Sayın Topuz'un da açıklığa kavuşturduğu istikamette
tamamlandıktan sonra, bu konuda, gerek milletvekili arkadaşlarımın gerekse alt komisyon olarak
teşekkül ettirdiğimiz arkadaşlarımızın her nevi temaslarinı geniş boyutta yapabilmelerine ve gerek
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tiğinde Maliye Bakanlığı uzmanlanndan da. Sayın Bakanın da ifade ettiği gibi, teknik yönden gö
rüş teatisinde bulunmalarına yardımcı olmak üzere bir geniş çalışma süresi öngördük. Bu sırada,
hepimiz ihtiyaç duyduğumuz konularda görüş alışverişinde bulunarak, hem üye arkadaşlarım hem
alt komisyon üyesi olarak görevlendirdiğiniz arkadaşlarım daha da bilgilenecekler.
Yine, her aşamada ek bilgiler alma imkânımız olacak. Ondan sonra alt komisyon olarak tek
rar bir araya geleceğiz, bu defa müştereken, yine gerekirse, ilgili yerleri dinleyerek, eksik kaldığı
nı düşündüğümüz bilgilenme ihtiyacımızı gidereceğiz, bütün bunları tamamladıktan sonra, buraya
gelip, birlikte bu çalışmaya nihaî şeklini verme konusunda gayret göstereceğiz; yani, tekrar arz edi
yorum; bu işi süratle sonuçlandırmamız bir ihtiyacımızdır; ama, kesin olarak bu işi aceleye getir
meyeceğimizi arz ettim. İkisinin farklı kavramlar olduğunu takdir edersiniz. Bu itibarla...
Sayın Develi, usule ilişkin mi?
HİLMİ DEVELİ (Denizli) - Bir şey soracağım.
BAŞKAN - Usule ilişkin değilse, soru kısmını sonraya aldık.
HİLMİ DEVELİ (Denizli) - Sayın Başkan, şimdi, böyle bir vergi yasası tartışılırken, özellik
le sivil toplum örgütlerinden, meslek kuruluşlarından kimler çağrıldı, artı kimler geldi, özellikle bu
nu bilmekte fayda var. Olaki, bu kadar önemli, Türk toplumunu ilgilendiren böyle bir yasa tasarı
sı düzenlemesinde, toplumun tüm kurumlanyla ilgili bir uygulamada, dışarıda kalan insanlar ve ku
ruluşlar olmasın. Bir kendilerini tanıtırlarsa sevinirim Sayın Başkan.
BAŞKAN - Sayın Develi, bu konuda, bizim usul olarak, yazılı surette herhangi bir yeri davet
etmemiz diye bir uygulamamız olmadı. Olmasına da ihtiyacımız olmadığı kanısındayım; ama, bu
tasarının, Türkiye Büyük Millet Meclisince ve Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün görüşüleceği
hususu, hem Sayın Bakan tarafından hem benim tarafımdan hem yazılı surette hem diğer basın or
ganları ve televizyonlar kanalıyla duyuruldu. Bu konuda, bugünkü çalışmalarımıza halen katılmak
ta olan ve bugün tekrar katılacak olan tüm ilgili örgüt arkadaşlarımıza, o teşkilatlardan yetkili ge
lenlere söz vereceğiz.
Kaldı ki, daha önce. Sayın Hacaloğlu, benden bu konuyu sormuşlardı, kendilerine de teşekkür
ederim. Bu konuda isteyen herkese, bu manada açıklama imkânı vereceğimizi de kendileri duyur
muş ilgili meslek kuruluşlarımıza ve belki sendikalarımıza. Orada bir eksiğimiz...
HİLMİ DEVELİ (Denizli) - Sayın Başkan, katılanları tanıtmak mümkün olabilir mi?
BAŞKAN - Şimdi, söz aldıkça tanıyacaksınız. Sayın Develi, çalışmaları izlemek suretiyle söz
aldıkça tanıyacaksınız.
Teşekkür ediyorum.
M ALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Sayın Başkan, izin verir misiniz bir
kaç kelime eklemek istiyorum.
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan.
M ALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Kmoisyonunun çalışma şeklini veya tartışmalarına katılmak gibi bir işlevimizin olmadığının bilincinde
olarak bunları dile getirmeye çalışıyorum.
Bu vergi tasarısının hazırlıkları sırasında, çalışmaları sırasında Ekonomik ve Sosyal Konsey
olarak tanımladığı Hükümetimizin, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve bizzat başkanlarıyla
dört ayrı toplantı yaptık. Tasarılar her aşamasında ilgili kuruluşlara gönderildi. İlgili kuruluşlar o
konudaki görüşlerini bildirdiler. Ekonomik ve Sosyal Konseyde bizzat temsil edilmemekle birlik
te, üst kuruluşları burada temsil edilenler de o kuruluşlara görüşlerini bildirdiler, o şekilde geldi.
Onun ötesinde, sadece sivil toplum kuruluşlarından değil, bizzat mükelleflerin kendisinden de;
yani, eli taşın altında olan insanlardan da bu konuda dünyanın görüşü geldi ve bütün onların hep
sini elimizden geldiği kadar değerlendirdik.
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Bu değerlendirmeler çerçevesinde, yaptığımız düzenlemelerden herbir tanesini, en son toplan
tımızda madde madde, şu madde şöyleydi. öyle bir sonuç doğuruyordu, şu değişikliği yaptık, bun
dan sonra böyle işleyecek diye, teker teker, 80 tane maddemizi ekonomik sosyal konseyde anlat
maya çalıtık. Aynı anlatımı Plan ve Bütçe Komisyonda da, alt komisyonda da Hükümet olarak ve
Bakanlık olarak yapmaya hazırız, bunun hepsini yaparız. Kesinlikle, hiçbir maddeyi gizleyerek,
herhangi bir cümlenin altına başka bir uygulama sıkıştırarak, buradan madde geçirileceği ve yasa
geçirileceği şeklinde herhangi bir şeyin düşünülmemesini özel olarak istirham ederiz.
Plan ve Bütçe Komisyonunda, bütün sivil toplum örgütlerinin gelip görüşlerini bildirmesi ve
ya bildirmemesi, sizlerin tekdirine ait bir olaydır; ancak, şimdiye kadar yapılan bütün görüşmeler
de, bütün kuruluşların hepsi ilgili milletvekillerine görüşlerini genel kurallar çerçevesinde zaten
bildirdiler; fakslarını gönderdiler, raporlarını gönderdiler, bizzat geldiler görüştüler. Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin içerisinde bir komisyonda, eğer bir görüşme yapılıyorsa, bunun İçtüzüğe uy
gun olarak götürülmesi, bu tür çalışmaların durduk yere burada çok olumsuz bir hava yaratılmadan
çıkarılmasını da sağlayacaktır diye düşünüyorum. Buna haddim olmadığını söylüyorum; ama, eski
bir komisyon üyesi olarak, bunu söyleme gereğini de burada hissettiğimi belirtmek istiyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Endişenizi haklı çıkaracak bir duruma inşallah fırsat vermeyiz Sayın Bakan. Bu
rası Plan ve Bütçe Komisyonu; şimdiye kadar da bu konularda böyle bir endişeye mahal verecek
bir çalışmaya hiç müsaade edilmemiştir Komisyonumuzca.
Sayın Çelebi, buyurun efendim.
SÜLEYMAN ÇELEBİ (Mardin) - Sayın Başkan, ben de Sayın Bakanımın ifade buyurduğu
konulara değinmek istiyorum.
Bundan evvel, mevcut, yıllarca uygulanmış bir uygulama var ve İçtüzüğümüz var. Komisyo
nun, bir kanun çıktığı zaman en iyisinin çıkarılması hepimizin arzusudur. Yalnız, Komisyon çalış
maları, İçtüzüğümüze göre belirlenmiş durumdadır. Dışarıdan bazı kuruluşlara mensup arkadaşla
rın burada söz verilmek suretiyle bilgilerine müracaat edilmesi, buradaki müzakerelerin usul yö
nünde uygun olamayacağı kanaatini teşıyorum. Bu münasebetle, bunun, söz verilmeden evvel. Ko
misyonun bu hususte karar vermesini ben şahsen talep ediyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Komisyonumuzun kararı dışında tebiî ki bir uygulama yapmayız. Her şey. Ko
misyonumuzun kararına bağlı olarak cereyan edecektir Sayın Çelebi'nin de belirttiği gibi.
Sayın Bütün, bnyurun.
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkanım, daha önceki, kamu çalışanları sendika
larıyla ilgili platformda da görüldüğü gibi, biz, alt komisyon olarak arkadaşlarımızı en geniş şekil
de dinledik. Alt komisyon teknik bir komisyon çalışmasıdır, orada rahatlıkla olabilir. Ancak, ne
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Genel Kurul toplantısında ne Plan ve Bütçe Komisyonu resmî
toplantılarında, eğer sivil toplum örgütlerini konuşturma imkânımız olursa, ki, bu Anayasaya, mil
letvekilliği, millet iradesiyle de ilgili bir olay; bunu yapma imkânımızın olmadığı kanaatindeyim.
Ancak, arkadaşlarımızın, alt komisyon çalışmasının her aşamasında, arkasından, her türlü milletvekilleriyle gerekli şekilde görüşerek. Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleriyle görüşerek, fikirlerini
yazılı, sözlü iletme imkânları var, bizlerle görüşme imkânları var.
Diğer bir noktedan, bu sendika kanunu görüşülürken, arkadaşlarımız, neticesinde, bir tasarının
hayali sahteliğinden ve başka noktasına da getirildi. Dolayısıyla, burada yeterince sivil toplum ar
kadaşımızın katılmasından yanayım, görüşülmesinden yanayım; ancak, milletvekilliği bir iradedir.
Yani, neticesinde, milletvekilinin görevleri eğer o noktaya taşınırsa, buna dikkat edilmesi gerekti
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ğine inanıyorum. Bu noktada, gayri resmî toplantılarımızda, oturum dışındaki toplantılarımızda, ar
kadaşlarımız rahatlıkla konuşabilir, her grupla görüşebilirler, her grup sözcüsüyle görüşülebilir;
ama, şimdi, diyelim ki, bugün bir iki arkadaşımız davet edilmiş, söz verilsin, konuşsun; ama, ya
rın, birçok noktada bu bir usul ve yol haline gelirse, o zaman, bunun belli bir noktada durdurulma
sı da mümkün olmaz; arz etmek istedim.
Saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Tabiî, hiçbir şekilde, böyle. Komisyonun kararını taşacak veya dikkate almaya
cak şekilde bir uygulama mevzubahis olamaz; ama. Komisyon, her zaman için, bilgilenme konu
sunda, bir yetkiye, kendi iradesine ve yetkiye elbette sahiptir. Komisyon uygun görürse yapar, uy
gun görmezse, yapma gereği duymazsa mesele kalmaz.
Eski bir Maliye Bakanımız olarak, buyurun Sayın Şener.
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Şimdi, vergi olayı gerçekten önemli. Toplumda kimi etkile
yip kimi etkilemediğini burada komisyon üyelerinin yeterince düşünebilmesi lazım. Özellikle de
son derece iddialı bir tasan olarak Meclise geldi. Bu iddia çerçevesinde, kamu harcamalarının fi
nansmanına haiıgi kesimler katlanıyor, bu tasarıyla, bu yük toplumdaki farklı kesimler arasında na
sıl dağıtılıyor, nasıl bölüştürülüyor, bunu komisyon üyelerinin yeterince görmesi gerektiği kana
atindeyim. Bu sebepten dolayı da, böylesine önemli, maliyetlerin dağıtıldığı bir tasanda, elbette, si
vil kitle örgütlerinin yeterince, kendi bakış açılanndan, burada dinlenilmesi, üyelerin bilgi alması,
yeterii bilgilere ulaşması açısından gereklidir diye düşünüyorum. Nitekim, daha geçen hafta, kamu,
görevlileri sendikalarıyla ilgili olarak, ilgili sendika temsilcileri geldiler, kendi bakış açılannı bu
rada anlattılar ve Komisyon üyeleri de bu konuda birtakım bilgilere ulaşmış oldu.
Şimdi, vergi gibi bir konu daha önemli bir konudur. Madem Komisyonumuzun geleneklerin
de, teamüllerinde birtakım kitle örgütlerini dinleme alışkanlığı vardır, böyle bir teamülümüz var, o
halde, birtakım sivil kitle örgütü temsilcilerinin burada gelip, konuyla ilgili bilgi vermesi, bizi bil
gilendirmesi, Komisyonumuzun çalışmalanna da uygundur, verimliliğin artması açısından da ge
reklidir. Bu bakımdan, bu konu atlanmamalıdır, mutlaka dinlememiz gerektiği kanaatindeyim.
Herkes gelir konuşmaya kalkarsa gibi bir endişeye kapılmanın da gerekli olduğu kanaatinde
değilim Sayın Bütün'ün ifade ettiği gibi. Çünkü, burada yasal olarak, sınırlan belirtenmiş, bildiği
miz sivil kitle örgütleri var, değişik kesimleri temsil eden örgütler var, bunların temsilcileri burada
konuşur. Bunları sınırlamak, kimlerin konuşacağını beliriemek büyük bir teknik güçlük de arz et
meyeceği için, bu verimli alanın atlanılmaması gerektiğiyle ilgili kanaatimi belirtmek istiyorum
Sayın Başkan.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Çok teşekkür ediyorum.
Sayın Aras, buyurun efendim.
REFİK ARAS (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli arkadaşlanm; çok zaman yi
tirdik; ama. Sayın Başkanımız başlangıçta zaten, burada bu konularla ilgili temsilcilerin bulundu
ğundan bahsetti. Bunun sayısının çok olduğunu da sanmıyorum. Bu olaya ilgi duyup gelmiş olan
iki üç yetkili kuruluşun temsilcilerini dinlememizde hiçbir mahzur yoktur. Ben de eski Sayın Ba
kanın ifadesine katılıyorum. Meseleyi böylece noktalayalım diye teklifte bulunuyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Sayın Hacaloğlu...
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Efendim, konu konuşuldukça bence önemi arttı. Daha
evvel düşünmediğimiz boyutta bence konu konuşulması gerekir şimdi. Çünkü, özellikle, burada
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her ne kadar milletvekilleri olarak konuşuyorsak da. Hükümetin büyük partisine mensup arkadaş
larımızın ortaya koyduğu bazı düşünceler sorunu daha bir tartışılır noktaya getirmiştir.
Şimdi, Hükümetimiz, sosyal ve ekonomik konsey kurmuştur. Destekledik, çok olumludur...
BAŞKAN - Efendim, bir usul görüşüyoruz...
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Efendim, onunla bağlantılı.
Şimdi, Sayın Bakan da ifade ettiler ve o konsey içinde sivil toplum örgütlerinin katılımcı bir
demokrasi anlayışı içinde görüşlerini aldıklarını ifade ettiler. O, yürütmenin tavrıdır. O anlayışın.
Batı demokrasilerinde olduğu gibi, yasama organı içinde de yerleşik hale gelmesi çok iyidir. Bura
da, doğaldır. Tabiî, ne düzeyde yapabiliyoruz, şimdiye kadar ne yapük, bunu irdelemek lazım.
Geçmişte vergi yasaları burada tartışılırken, başkanlık çağrıda bulunmuştur, kendi kendine bı
rakmamıştır. Daha evvel burada bu görevi yapmış olan arkadaşlarım bilecekler, çok geniş, sivil
toplum örgütlerinin katılımıyla, burada, vergi yasalannı tartıştık, ilk defa yapılmıyor; bir.
İkinci husus, sivil toplum örgütlerinin geniş bir çerçevede, burada katılımı, yasama organının
bir ihtisas komisyonu olan Plan ve Bütçe Komisyonunun çalışmalarını kolaylaştırıcı bir olaydır.
Batı demokrasilerinde, Amerika'da bakınız, aylarca süren, bizim benzerimiz olan komisyon aylar
ca süren dinleme seansları yapar, özellikle burada yapar. Sayın Bakanın ve Bakanlığın bu konuda
- yaptığı çalışmalar tasarısını geliştirmek içindir; ama, burada ortaya konulacak olan ihade. Komis
yonun bütünü önünde yapılan görüşmelerie sağlanır; Alt komisyonlarda değil. Geçen defa yaptığı
mız alt komisyonun hangi ölçüde nihaî çalışmaya katkı sağladığını geçen yasa tasarısında gördük,
dikkate dahi alınmadı.
Ben size teşekkür ediyorum, bir anlayış gösterdiniz; ama, bu görüşmelerin bir ileriye yönelik
teamüle dönüşmesini diliyorum. Yani, bir katılımcı demokrasi anlayışının daha geniş boyutta bu
rada yerieşik hale gelmesi dileğimle, duygularımı ifade etmiş oluyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Hacaloğlu.
Tasarının süratle görüşülüp kanunlaştırılması konusundaki hedefinizin ve duygularınızın bir
yansıması olarak algıladığım bu konuşmanız için de ben de size teşekkür ediyorum.
Sayın Uzun, buyurun efendim.
HAYRETTİN UZUN (Kocaeli) - Şimdi, her şeyden önce, daha bugün geldi bu tasarı bu ko
misyona ve herkes süratten, zaman kaybından bahsediyor; el insaf!.. Bir kere, bu Hükümetin kuru
luşundan itibaren, bu vergi çalışması yapıldı. Bakanlar Kurulunda görüşüldü, kamuoyunda tartışıl
madan, doğrudan, Pfan ve Bütçe Komisyonuna geldi. Biz, bir kere halkın temsilcisiyiz; ancak, ver
gi mükellefi değiliz. Mükellefler gelsin, onların sahipleri gelsin, fikirlerini söylesinler, münferiden
söylesinler, toplu olarak söylesinler; ama, lütfen, bu Plan ve Bütçe Komisyonunda bu ciddî konu
lar konuşulurken, hemen, vakit geçiyor, kaybediliyor... O zaman oturalım, kabul edelim, sonra ko
nuşalım. Yani, lütfen Sayın Başkan, bütün arkadaşlarımızdan hassasiyetle, sanki bu kanunu hiç va
kit kaybetmeden, ne kadar erken çıkarırsak o kadar iyiymiş gibi bir hava vermeye gerek yok, ne
kadar düzgün çıkarırsak o kadar iyidir.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Sayın Bütün de benim demek istediklerimi tekrarladı. Yalnız, Sayın Bakandan rica ediyorum,
kendilerine bir vergi yükümlülük numarası vermeleri konusunda; mükellef değilim dedikleri için,
bir mükellefiyet kaydı yapalım Sayın Uzun'a.
Efendim, teşekkür ediyorum, arkadaşlarımızın esas itibariyle hedefieri aynıdır. Örgüt mensu
bu arkadaşlarımızın bu çerçevede görüş ve bizleri bilgilendirme ihtiyaçları bizim de ihtiyacımızdır.
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Bu balamdan. Sayın Bakanın ve Komisyon üyesi değerli arkadaşlarımın matiilaalan ışığında, bu
raya teşrif etmiş olan arkadaşlarımdan, bir veciz biçimde diyeyim, derli toplu, işi uzatmadan, bizi
bilgilendirmeleri konusunda sırasıyla söz veriyorum. İşaret buyursunlar...
Sayın Özyürek, TÜRMOB Genel Başkanımız; buyurun.
TÜRMOB GENEL BAŞKANI - Sayın Başkan, Komisyonumuzun saygıdeğer üyeleri; Türki
ye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler odaları Birliği adına, bu fır
satı bize tanıdığınız için şükranlarımızı sunmak istiyorum.
Mümkün olduğu kadar kısa bir şekilde görüşlerimizi toparlamak, daha sonra da yazılı bir şe
kilde bu görüşlerimizi ve görüşlerimiz doğrultusundaki bazı önerge taslaklarımızı ilgi duyan değer
li üyelerimiz açısından sîzlere sunmak istiyoruz.
Sayın Başkan, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirier Oda
ları Biriiği hem mükellefle yakın ilişkide bulunan hem de Hâzineyle sürekli temasta bulunan bir ör
güt olarak, bugüne kadar çıkan, burada görüşülen büfün vergi tasarılarını çok yakından izlemiştir.
Bu vergi tasarısını da, konu ilk gündeme geldiği günden itibaren, bütün ölçülerimizle, bütün ola
naklarımızla değeriendirmeye çalıştık. Daha önce, TOB bünyesinde kurulmuş olan komisyona da
katılmak suretiyle, oldukça kapsamlı bir raporun hazırianmasına TÜRMOB olarak katkıda bulun
duk.
Biz, vergi sistemimizin iyileştirilmesine dönük bütün girişimleri bugüne kadar destekledik.
Her zaman, kapsamlı reformlardan yana olduk; ama, gerçekçilik adına da, reformcuklan da destek
ledik.
Bizim reform isteğimiz devam etmektedir; ama, bugün de, adına revizyon dediğimiz, revizyon
demekle kesinlikle küçümsemediğimiz, kapsamlı, anlamlı bir tasarıyla karşı karşıya bulunuyoruz.
Bu tasarıyı kamuoyuna da daha önce açıkladığımız gibi, esas itibariyle biz destekliyoruz.
Hayat standardı esasının kaldıniması, götürü verginin kaldırılması gibi, önemli, ileri, burada
düzenlemeler var. Olumlu noktaları biraz zamandan tasarruf için geçerek, acaba, hangi noktalarda
biraz daha ileri bir adım atabiliriz konusunda bazı önerilerimizi Yüce Komisyonun takdirine sun
mak istiyoruz.
Biz, elbette burada diğer kuruluştan temsilcilerimiz de var, görüşlerini açıklarlar; ama, bizim
konumumuzun biraz farklı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü, biz, bu işin uzmanıyız. Bu işin uzmanı
yız derken, iddia anlamında söylemiyorum, bu işten para kazanan, bu işin emekçisiyiz. Elbette, her
konunun çok değerii uzmanları her zaman vardır. Biz, hem mükellefin temsilcisiyiz, hem Hâzine
nin temsilcisiyiz. O anlamda, komisyonun her aşamasında, ihtiyaç duyulan değeriendirmeleri yap
mak konusunda, burada, İstanbul Odası Başkanımız Yahya Arıkan var. Başkan Yardımcımız Sa
yın Masum Türker var, hepimiz, emrinize amade olacağımızı bilgilerinize sunmak istiyorum.
Sayın Başkan, biraz önce değerii Bakanımız, öncelikle kendilerine teşekkür ediyorum, böylesine kapsamlı bir konuyu iddiayla, Türkiye'nin çok güç şartlarında gündeme getirdiği için ve bu ta
sarıyı hazıriayan değerii bürokrat arkadaşlarımıza da şükranlarımı sunuyorum.
Yalnız, bir noktadan başlamak istiyorum; enflasyon muhasebesi konusunda, biz, iddiamızı, ıs
rarımızı sürdürüyoruz. Bu tasarının bize göre en önemli teknik eksiği, enflasyon muhasebesinin bu
rada yer almamasıdır. Enflasyon muhasebesine yer verilemediği için, tasarının çeşitli maddelerin
de, ayrıca halen yürüriükte bulunan kanunlarımızda, 15'e yakın, enflasyonun etkisini bertaraf edi
ci düzenleme yapılmıştır, bu da, sistemimizi karmaşık ve içinden çıkılmaz hale getirmiştir. Bunun
yolu, yöntemi bellidir; eğer, kümülatif olarak, üç yıl -Sayın Bakanımızın da açıkladığı gibi- yüzde
lOO'lük bir enflasyonla karşı karşıyaysa bir ülke, orada, enflasyon muhasebesi uygulanır. Enflas
yon, hepimizin dileği, temennisi, inşallah düşer; düştüğü zaman da, bu müessesenin burada siste
-
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mimizde yer almasında bize göre hiçbir sakınca yoktur. O nedenle, enflasyon muhasebesinin mut
laka bu sisteme entegre edilmesinde teknik olarak büyük yarar var. Biz, biraz önce bir önerge tas
lağı sunarak, kolay, bütün mükelleflerin kolaylıkla başvurabileceği, uygulayabileceği bir enflasyon
muhasebesi sistemini Vergi Usul Kanununa entegre eden TÜRMOB'un taslağını, düşüncesini sizlere sunmak istiyorum. Kaldı ki, TÜRM OB, uluslararası standartlan Türkiye'ye uyarlama nokta
sında da uzun zamandır çalışmalarmı yürütmektedir. Burada, şu kitapçıkta da, enflasyon muhase
be standardı ayrıntılı bir şekilde yer almıştır; fakat, buradaki standart, biraz daha büyük mükellef
ler açısından rahat uygulanan, küçükler açısından uygulama sorunları yaratan bir standart olduğu
için, basitleştiren bir önergeyi huzurlarınıza getirmek, takdirlerinize sunmak istiyoruz.
Bir diğer önemli nokta, burada, bu tasarıda, dediğim gibi, çok önemli iyileştirmeler öngörül
müş olmasına rağmen, ücretli kesimi ciddî şekilde rahatlatan bir düzenleme yoktur. Gelir Vergisi
nin yüzde 52'sini ücretli kesim ödemektedir. Ücretli kesimin farklı bir şekilde vergilendirilmesin
de bize göre zorunluluk vardır. Bunun yollan nedir, bunun yollanndan birisi, farklı gelir vergisi ta
rifesi uygulanmasıdır. Bir ayırma prensibinin gündeme getirilmesidir. Bazı arkadaşlanmız diyebi
lirler ki, ayırma prensibi modası geçmiştir, o nedenle de, artık, bunlara itibar etmeyelim; ama, Tür
kiye gibi, ücretli kesimin çok büyük vergi yüküyle karşı karşıya bulunduğu bir ülkede, ücretlilerle
diğer kesim arasında bir farklı ücret tarifesi uygianmasında bizim açımızdan zorunluluk vardır ve
ücretlilerin, eğitim gibi, sağlık gibi, kültür gibi bazı önemli giderlerini matrahtan düşmelerinde zo
runluluk vardır ve aynca, ücret gelirlerinin diğer gelirlerle birleştirilmeden vergilendirilmesinde
zorunluluk vardır.
Ana hatlarını kısaca anlattığım bu çerçeveyi sistemimize, mevcut yasaya monte edecek öner
ge taslağımızı da biraz sonra Başkanlığınıza sunacağız.
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarımız, saygıdeğer milletvekilleri; burada, özellikle Katma De
ğer Vergisinde oranların çok yüksek olduğunu, tabiî. Bakanlar Kurulunun yetkisinde olduğu için,
tasanda yer almamakla beraber. Maliye Bakanlığının bu oranları indirme çabasında, anlayışında,
niyetinde olduğunu biliyoruz. Hepinizin bildiği gibi, yüzde 23'e varan, dayanıklı tüketim mallannda, mobilyada, bazı ürünlerde uygulanan oran vergiye karşı çok ciddî bir direnç oluşturmakta ve
vergi kaçağının önemli kapısına neden olmaktadır. O nedenle, bu oranları anlamlı şekilde düşür
mek gerekir. Bu, Bakanlar Kurulunun yetkisindedir. Şu anda da bunu yapabilir. Bir mobilya ma
ğazasına gittiğinizde, fatura isterseniz yüzde 23 daha fazla para ödeyeceğinizi söylüyorlar ve ge
nellikle de, herkes, faturasız alışverişi tercih ediyor. Bu oranlan makul bir hadde düşürmekte yarar
var.
Bu genel anlayışımızın yanında, benim esas üzerinde durduğum ve Yüce Komisyonun takdi
rine iletmek istediğim husus şudur: Eğitim harcamalarında, sağlık harcamalarında ve kültür harca
malarında, Katma Değer Vergisi oranlannı Bakanlar Kurulunun takdirine bırakmadan. Yüce Par
lamentonun kararıyla, ya bütünüyle istisna edilmesi veya istisna edilmesinde kayıt düzeni, belge
düzeni açısından bazı sorunlar çıkacaksa ki, çıkabilir; o zaman, yüzde l'in, yani, kültürde, eğitim
de, sağlıkta, ilaçta, yüzde I vergi alınması noktasında, kanuna açık bir hüküm konulmasını öner
mekteyiz.
Sayın Başkan, aynca, biz, kooperatiflerle ilgili muafiyetin -tasanda kaldınimaktadır- kaldınlmasını doğru bulmuyoruz; bu yanlıştır, bundan dönülmesinde, bize göre zorunluluk vardır.
Bir diğer önemli nokta, ben. Maliye Bakanlığı hesap uzmanlığı yaptığım dönemlerde, seı-vet
beyanı sisteminin başarıyla uygulandığı görüşündeyim, düşüncesindeyim. Farklı düşünceler olabi
lir; ama, ben, kendi uygulamamdan biliyorum. O tarihte, beraber çalıştığımız arkadaşlanmızın al
dığı sonuçlardan biliyorum ki, servet beyanı uygulaması, otokontrol açısından yararlı bir müesse
sedir. Çeşitli nedenlerle, servet vergisine yol açacağı gibi düşüncelerle, o zaman sistemimizden çı-
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kanimıştır. Bugün, özellikle bu yeni düzenlemelerimizin uygulanabilmesi için, servet beyanma ke
sinlikle ve şiddetle ihtiyaç vardır. Servet beyanı yerine geçmek üzere, getirilen 47 ve 48 inci mad
delerin, yani, stok affmm, demirbaş affmm ve belli değerleri bloke etme zorunluluğunun bu ihtiya
cı karşılayamayacağını, bunun adının konması gerektiğini ve bunun adının da servet beyanı oldu
ğunu bir teknisyen olarak açıkça ifade etmek istiyorum.
B A Ş K A N -T oparlayınız Sayın ÖzyUrek.
TÜRM OB GENEL BAŞKANI (Devamla) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; elbette, ver
gi idaresinin iyileştirilmesi ve özellikle bu camiada çalışan insanlara ek olanaklar sağlanması, bu
yasanın, bu tasarının uygulanması açısından son derece önemlidir. Bir küçük itirazımız, beklenti
miz, talebimiz, burada, götürü usulden basit usule geçecek mükelleflerin hesaplarının esnaf odala
rında oluşturulacak muhasebe bürolarında tutulması noktasında bir düzenleme var. Biz, elbette, gö
türü usulden geçecek olan, götürü usulden çıkacak olan bütün mükelleflere var gücümüzle yardım
cı olmak istiyoruz; ama, bizim talebimiz, bu büroların TESK ile TÜRMOB arasında müştereken
oluşturulmasıdır, tik taslaklarda bu şekilde bir düzenleme vardı; ama, daha sonra, bundan vazge
çilmiştir.
Bir diğer önemli nokta, özellikle takdirinize sunmak istiyorum, malî tatil meselesidir. Gerçek
ten, hem Mâliyede çalışan hem muhasebeci malî müşavir, yeminli malî müşavir arkadaşlarımız, ta
til yapma olanağından mahrumduriar. Bir malî tatilin, kısa bir süre de olabilir. Temmuz veya A ğus
tos aylarının herhangi bir döneminde getirilmesi, vergi dairesinde çalışanları, vergi incelemesi ya
panları ve muhasebecileri son derece rahatlatacaktır.
Bir diğer nokta, burada, bizim gibi, sendikalar gibi, yani, odaların elde ettikleri faizlerden ge
lir vergisi stopajı bu sistemde öngörülmüştür. Şimdi, biz, üyelerimizden topladığımız parayı, e n f 
lasyondan korunabilmek için banka sisteminde değeriendiriyoruz. Bundan vergi kesilmesi bize gö
re yanlıştır. Bu tasarıda bunu getirmişlerdir.
Şimdi yazılı olarak sunacağım; yalnız, sonuç olarak şunu belirtmek istiyorum: Bu tasarı, esas
itibariyle önemli anlamlı iyileştirmeler getiriyor. Elbette, bizim düşüncemiz, bizim camiamızın dü
şüncesi, belirttiğim ve zamandan tasarruf etmek için sadece yazılı olarak sizlere sunacağım iyileş
tirmelerin yapılmasıyla, daha mükemmeli yakalayacağına inanıyorum.
Bize söz verdiğiniz için şükranlarımı sunuyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özyürek.
Ama, yani, TÜRMOB olarak, kuruluş yasasında da önemli düzeyde görev almış bir arkadaşı
nız olarak, bize genel olarak vergiyi azaltıcı önerilerie geldiniz; ümit ediyorum, yazılı metninizde,
vergi gelirierini çoğaltıcı önlemler de yer alır.
Sayın Bakan, buyurun.
BAŞKAN - Sayın Bakan, buyurun.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Sayın Başkan, Han ve Bütçe Komis
yonun çalşıma şekli konusunda söz söyleme hakkım olmadığını bir defa daha söylüyorum; ancak,
özellikle siyasî niteliği olan arkadaşlarımızın dıışnda teknik açıklamalarda bulunacak arkadaşları
mızın açıklamalarını da memnuniyetle karşıladığımızı ve bunu da çok olumlu bulduğumuzu belirt
mekle biHikte, özellikle, tasarının maddelerine yorum getirmek suretiyle, bunun adı bu değildir,
budur şeklinde ve asla tasarıda düşünülmemiş ve siyasî nitelikte de kendilerine yanıt veremediği
miz veya veremeyeceğimiz cümlelerin burada bu şekilde kullanılmaya devam etmesi halinde, bi
zim, en azından. Hükümet olarak, siz siyasîlerin önündeki tavrımızda çok önemli bir boşluk yarat
mak üzeresiniz. Biz, bunların bu şekilde ve bu koşullarda özellikle yanıt vererek giderileceği ko
nusunda herhangi bir olanağa sahip değiliz. Plan ve Bütçe Komisyonunun üyeleri buna herhangi
bir görüş getirdikleri zaman ona yanıt veririz. Diğerierine nasıl yanıt vereceğiz.
-
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BAŞKAN - Sayın Bakan, onları biz yanıtlarız; siz merak etmeyin.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Burada düzelteceğimiz veya düzelt
tiğimiz konular, kamuoyunda açıkladığımız konular bile yeni baştan burada gündeme getirilip de
bu konular da atlanılmıştır, şöyle yapılmıştır ifadeleri doğru değildir. O nedenle de, burada bu şe
kildeki konuşmalara bu tarzda yanıt verdiğiniz sürece bizim yapacağımız pek fazla bir şey kalma
maktadır. O nedenle. Başkanlık Divanı olarak bunu sizin sağlamanız gerekir.
BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. Bu ihtiyaç duyulursa, biz. Başkanlık Divanı ola
rak da. Komisyon olarak da Hükümetinizin düşüncelerini aldık. Dikkate alırız, değerlendiririz;
bundan endişe etmenize mahal yok. Şu ana kadar endişeyi mucip bir durum bizce oluşmamıştır.
Arkadaşımız, eksik veya yanlış, inandığımız veya katılmadığımız görüşlerini toparlamıştır; onu ça
lışmalarda değerlendireceğiz.
Başkaca meslek teşekkülü arkadaşımız, lütfen ayağa kalkarak kendinizi ve temsil ettiğiniz gö
revi belirtir misiniz...
TÜRKİYE ESNAF VE SANATKÂRLAR KONFEDERASYONU GENEL BAŞKAN YAR
DIMCISI ALİ ...AKSU - Sayın Başkan ve Komisyonumuzun saygıdeğer üyeleri; bendeniz, huzur
larınızda çok uzun bir konuşma yapıp da tasarının bazı maddeleri üzerinde herhangi bir eleştiri ve
ya şey yapacak değilim. Ancak, şunu ifade etmek istiyorum: Türkiye'de, 3,5 milyona yakın vergi
mükellefi var. Bunların bir milyona yakınını götürü vergi mükellefi, diğer kısımları da gerçek usul
de ve çift defter usulü defter tutan mükellefier oluşturmaktadır. Bugüne kadar, Türkiye'de çok ver
gi kanunlarını değiştiren yasalar çıktı. Biz, Türk esnaf ve sanatkârlarının temsilcileri olarak, size şu
mesajı vermek istiyoruz; Artık, bu yasayı çıkarın, reformlara devam edin; çünkü, Türkiye'de, artık,
eskimiş vergi sistemlerinin, halen uygulanmakta olan kanunların yeterli olmadığını, böyle hergün
gelişen Türkiye'de geri kalmış yasaların uygulamada bulunmasının toplumumuza ve vergi sistemi
mize çok büyük zararlar vereceğine inanıyoruz. Onun için, bu tasarı hazırlanırken. Maliye Bakanı
mız başta olmak üzere, yetkililer, bizleri çağırdılar, tasarıyı bize verdiler, inceledik, görüşlerimizi
kendilerine arz etik. Onların birçok bölümü mevcut tasarıya yeniden monte edildi.
Şimdi, önümüzde, Türk vergi sistemine yeni düzenlemeler getiren ve bir de artık bazı çevre
lerin, bazı kişilerin, bazı kuruluşların, bazı toplumların vergi kaçırmasına yönelik olan imkânların
ortadan kaldırılmasıyla ilgili birçok bölümlerinin yer almış olduğu bu tasarının mutlaka çıkarılma
sı gerekmektedir. Ben, hiçbir siyasî düşünceyi ifade etmeden, bütün toplumların temsilcisi olan
parlamenterlerimizin siyasî düşüncelerini bir tarafa bırakarak reform niteliğini taşıyan bu tasarının
en kısa sürede vergi sistemimizde yer almasını istiyoruz ve biz bu görüşlerimizi de, oluşturulan
ekonomik sosyal konseye ve Sayın Bakanımıza arz ettik. Şimdi, bu tasarıyı hazırlayanlara, huzu
rumuza getirenlere teşekkür ediyorum ve bir an önce bu yasanın çıkarılmasını bekliyoruz.
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonunun değerli genel başkanı ve yöneticileri adına
komisyonumuzun başkanı sizlere ve üyelerine saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Çok teşekkür ediyorum Sayın Aksu.
Buyurun Sayın Aras.
REFİK ARAS (İstanbul) - Sayın Başkan, çok önemli bir görüşme yapıyoruz; o nedenle, yapılan bütün konuşmaların tam zabıt haline dönüştürülmesini öneriyorum.
BAŞKAN - Arkadaşlarımızın tensiplerine sunuyorum; Kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum.
Bize gerekli olacaktır.
Sayın Oyan, buyurun.
... OYAN -T ü rk -İş adına burada bulunuyorum. Öncelikle Plan ve Bütçe Komisyonunun de
ğerli başkan ve üyelerine, burada bize söz hakkı verdikleri için teşekkürlerimi Türk-lş adına ifade
etmek istiyorum.
-
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Gerçekten, Sayın Bakanın ifade ettiği gibi, Türk-lş, şimdiye kadar üç kez yapılan sunuş top
lantılarına katıldı, 1 Aralıkta, 12 Aralıkta ve en son 6 Şubatta. Burada benim dile getireceğim ko
nular da, en son 6 Şubatta sunduğumuz raporun aslında küçük bir özeti olacak. Dolayısıyla, çok
farklı şeyler de söylemiş olmayacağız.
Bir vergi reformundan beklenmesi gereken temel üç nokta vardır, bunlardan bir tanesi -Türkiye açısından söylüyorum- vergi gelirlerini artırmaktır. Bir gelişmiş ülkede, örneğin Avrupa Birliği
ülkesinde olsaydık belki bu çok önemli bir nokta olmayabilirdi, yeterince yüksek bir vergi yükü ol
duğu için. Ama, Türkiye'de bu fızikal amaç, yani, vergi gelirlerinin artırılması önem taşıyor. İkin
cisi, bu artan yükü adil dağıtmak gerekiyor. Üçüncüsü de ekonomik gelişmeyle uyumlu olması
önemli oluyor.
Bu amaçlar ne ölçüde sağlanıyor konusunda bizim bir iki noktayla ilgili görüşlerimizi belirt
mek istiyoruz. Bir kere, tasarının bütünü vergi gelirlerinde bir azalışa yol açıyor. En azından ilk bir
iki yıl açısından böyle, sonrası için de bizim kaygılarımız var. Bu tasarıya hâkim olan bir yaklaşım
var. O da Türkiye'de vergi yükünün çok düşük olmadığı noktasıdır. Hatta, bu, gerekçeye bile bir
ölçüde yansımış. Daha önceki taslak gerekçelerinde biraz daha kuvvetli olarak vurgulanıyordu,
Türkiye'de vergi yükü yeterince yüksektir veya gelir düzeyine göre yeterince yüksektir gibi... Me
sela, gerekçede şöyle var: Halen vergisini düzenli olarak ödeyen bireylerin vergi yükünü artırma
dan vergi gelirlerinin artırılması benimsenmiştir. Eğer öyle olacaksa, Türkiye'de, vergi ödeyenlerin
vergi yüklerini, biz, ücretliler dışındakileri yeterli görüyorsak bu tasan bizi bir yere götürmez diye
düşünüyorum. Bu yaklaşımla gidemeyiz diye düşünüyorum. Bakınız, Türkiye'de toplam vergi yü
kü, sigorta primleri dahil, yüzde 22,3. Oysa, bu, Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 42,5'tir. OECD
ülkelerinde yüzde 39'dur. Dolayısıyla, ilk tespitimiz, Türkiye'de vergi yükünün düşük olduğu ve
bunu mutlaka yukarı çekmek. Bunu yukarı çekerken birçok yöntem var. Vergiyi tabana yaymak ge
rekiyor, ücretleri kadar vergi vermeyenleri ona yaklaştırmak gerekiyor, birçok düzenleme gerekir.
Tasarıya hâkim olan ikinci bir nokta, vergi oranlarının çok yüksek olduğu noktası. Ben, Türkİş olarak, aslında, bir kere, ücretlilerin gelir vergisi tarifesinin çok yüksek olduğunu düşünüyoruz.
Bunu işveren kesimi de düşünüyor. İkincisi, bazı oranlar, hakikaten, bu tapu harçlarında yüksek,
yüzde 4,8; alan satan için bunlar yüksek; fakat, örneğin Türkiye'nin gelir vergisi tarifesi dünyada
böyle eşi benzeri olmayan, emsali olmayan bir yüksek oranları temsil etmiyor; birçok ülkede ben
zer oranlar var; buna rağmen, vergi idaresi çok yüksek bir başarı oranında vergi toplayabiliyor. Do
layısıyla, sadece oranların caydırıcılığıyla açıklanamaz Türkiye'deki vergi karşısındaki vergi gay
retinin düşüklüğü meselesi.
Bu nedenlerle, bir kere, vergi yükünü yeterli görmek ya da böyle bir tasarıyla istemeden de ol
sa vergi yükünü düşürmeye yönelmek şöyle bir olumsuzluğa yol açar. Bütçe açıkları büyür. Bunu
dünyada yapan ülkeler oldu. Vergi oranlarını düşürelim, vergi gelirleri artsın dediler. I^ fe r dediği
miz anlayış. Bu, Amerika'da tarihinin en büyük bütçe açıklarına yol açtı. Türkiye de bunu uygula
dı. Türkiye, 1984'te ve 1985'de son otuz yılın en düşük vergi yüklerini elde etti. Peki, bunu nasıl
karşıladı daha sonra, iki yolla karşıladı. 1984 ve I985'in bu çok düşük vergi yüklerini iki şekilde;
bir, içborçlanmayı tırmandırdı, iki, fon sistemini yarattı. Dolayısıyla, bugün, bu 1985...
BAŞKAN - Sayın Oyan, müsaade eder misiniz...
Burada, maliye teorisine girmeden, Türk-İş olarak, bütün bu mülahazalarınız ışığında, somut
önerileriniz nedir; onu rica ediyorum. Gerekirse yazılı surette de bu anlattıklarınızı verbilirsiniz.
Takdir edersiniz, burası bir seminer değil. Siz, tabiî, bu konuda, biliyorum, gerekirse on saat konu
şursunuz; ama, sizin süreniz burada 10 dakikadır. Toparlamanızı ve bize somut olarak katkılarını
zı rica ediyorum.
... OYAN - Bunu şunun için belirttim: Eğer, vergi yükü düşerse bunun olumsuz bir yönü olur.
Örneğin dolaylı vergiler artabilir. Dolaylı vergiler artarsa, bu, en çok işçi kesimini rahatsız eder.
-
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Bunu söylemeye geliyordum. Dolaysız vergi yükünün azalması en çok işçi kesiminin üzerine yük
bindirir. O yüzden bundan kaygı duyuyoruz.
Vergi gelirlerinin adil dağılması da çok önemli. Türkiye'de buün gelir vergisi yüzde 51,4'ünü
ücretliler ödüyor. Eğer, öyleyse, bu tasarının öncelikle bu kesime yönelik bazı önlemler getirmesi
gerekirdi. Böyle bir önlem göremiyoruz. Burada genel indirimler var ve oran indirimleri bütün ke
simleri ilgilendiriyor. Oysa, Türkiye'deki vergi mükelleflerinin yüzde 70'ini ücretliler oluşturuyor.
Faal nüfusun yüzde 40'ı ücretlilerdir; ama, vergi mükellefinin yüzde 70'i ücretliler oluyor. Türki
ye'de, aslında, ticarî ve serbest kazanç sahiplerinin yansından fazlası mükellef bile değiller. Dola
yısıyla, buradaki bizim esas görmek istediğimiz konu, ücretliler lehine ne gibi düzenlemeler olabi
lirdi. Bu tasarıyla ilgili, örneğin. Sayın Özyürek biraz önce belirtti, genel tarifeli indirimleri daha
sınırlı tutup, örneğin, 1998 geçici tarifesini esas alıp, yüzde 20 ile 45 arasında bırakıp indirimi, üc
retliler için indirimi bunun on puan altında tutarak hem işçi hem işveren kesimini birlikte tatmin
eden ve ekonomik etkileri bakımından da çok daha uygun olan, çünkü, bu Türkiye'nin dış rekabet
imkânlarını daha fazla artırır ve daha fazla da bir vergi kaybına yol açmaz. Böyle bir düzenleme
olabilirdi. Biz böyle bir görüşü başından beri dile getirmiştik. İkincisi, özel indirim meselesi. Sa
yın Bakan, bizden bu konuda bir öneri istemişti; ama, bu, tasarıya yansımadı. Biz, özel indirim ko
nusunda, asgarî ücretlilerin hiç olmazsa yarısına hemen endekslenecek bir özel indirim meselesini
gündeme getirdik. Gerçi, bu sene artırıldı, özel indirim yüzde 200 artırıldı; fakat, bu artış, sigorta
tavanının artışıyla ortadan kalktığı için vergi azalışı veya net ücret brüt ücret farkı azalışı olmadı;
tam tersine, net ücretler azaldı. Hiç olmazsa, özel indirimin -ki, bu, işverenlerin de talebidir- asga
rî ücretin yarısına endekslenerek başlanmasında yarar görüyoruz.
Bir diğer olay, ücretlilere yönelik vergi iadesi meselesinin yıllık değil, aylık bazda yapılması
ve buradaki gider kapsamına alınan kalemlerin genişletilmesini talep ediyoruz. Nihayet, yine buna
benzer bir başka şeyi de Sayın Özyürek dile getirdi. KDV'de özellikle temel mallarda, kültür mal
larında, hizmetlerinde indirimlerin olmasında yarar görüyoruz.
Vergi tasarısı, tek başına bir malî reform yapmaya yetmiyor Türkiye'de. Sayın Bakan biraz ö n 
ce çok güzel açıkladı. Vergilerin 1998 bütçesinin yüzde 66'sını faize aktarıyoruz. Türkiye'nin en
önemli on tane vergisini, bunun arasında gelir vergisi, kurumlar vergisi dahil tümünü faizlere ak
tarıyoruz. Böyle bir yapıda, gelirleri vergi eğer atıracaksa bu tasarı, niçin daha çok artırıyoruz. Do
layısıyla, bu tasarı mutlaka bir harcama reformuyla devletin üzerindeki faiz yükünü artan bir re
formla birlikte olması lazımdı.
İkincisi, vergidışı gelirlerde de fon gelirlerinde de, örneğin, zorunlu tasarrufta da bir reformu
gündeme getirmesi gerekirdi diye düşünüyoruz.
Bu tasarıyla ilgili bizim sorunlu gördüğümüz birkaç madde de var. Bakınız, asgarî ücretin ya
rısını vergidışı bırakmadık; ama, burada, örneğin, diğer kazanç ve iradlar bölümünde 42 nci m ad
dede, rüşveti de aslında vergilendiriyoruz artık bu maddeyle, ama, burada asgari ücretin 36 katlık
bir istisna getirerek yapıyoruz. Asgarî ücretin 36 kalından itibaren diğer kazanç ve iradları kapsa
ma alıyoruz. Oysa, Türk-İş'in talebi, asgarî ücretin yarısını hiç olmazsa vergi ... içine alınması. N i
hayet, burada geçici 47 ve 48 nci maddelerle getirilen stok ve servet afları -bunu biz böyle yorumluyoruz- konusunda da ciddî kaygılarımız var. Bunların amacına ulaşmaması durumunda, yani, bir
beyaz sayfa açma, bir malî milat yaratma olayının, ki, bu konuda henüz çok donanımlı olduğumu
zu sanmıyoruz; çünkü, mükelleflere vergi numarası verme meselesi tedricen yürüyecektir. Oysa,
bir beyaz sayfa açtığınız zaman, bunun altı ay sonra ya da bir sene sonra yeniden bir ihtiyaç hali
ne gelmemesi gerekiyor. Ama, korkuyorum, mevcut donanım düzeyimizde, bu, ciddî bir risk taşı
yor. Dolayısıyla, tasarının bütünü açısından riskli bir tasarı mütalaasını yapıyoruz ve umarım bura
daki görüşmeler buna katkıda bulunur.
Teşekkür ederim.
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BAŞKAN - Sayın Oyan, teşekkür ediyorum.
Buyurun.
- (Mikrofon kapalı olduğu için yazılamadı)
BAŞKAN - Kamu kurumlarmdan gelenlerin muhatabı Sayın Bakandır. Kamu kurumlarından
gelen tüm öneri ve düşüncelerin muhatabı sadece Sayın Bakandır.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, usul yönünden bir cümle söyleyebilir miyim?
BAŞKAN - Müsaade buyurun, söz vereceğim.
İşaret buyuran başka arkadaşım olmadığı için komisyon üyesi arkadaşlarıma söz vereceğim;
komisyon üyesi arkadaşlarımdan söz talebinde bulunanların işaret buyınrmalannı rica ediyorum.
Eğer, söz talebinde bulunan yoksa, milletvekili arkadaşlarıma soracağım. Oradan da talep yoksa,
maddelere geçilmesini oylayacağım.
Saat 13.15’te toplanmak üzere oturuma ara veriyorum.
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 13.15
BAŞKAN: Biltekin ÖZDEMİR

BAŞKAN - Plan ve Bütçe Komisyonunun sayın üyeleri. Sayın Bakan, değerli aricadaşlanmız,
basın ve televizyoniann sayın temsilcileri; 36 ncı Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum.
Görüşmelere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Söz talebinde bulunan sayın komisyon üye
si arkadaşlarımın işaret buyurmalarını rica ediyorum. Tasarının tümü üzerindeki çalışmalar için söz
talebinde bulunan arkadaşlara 2 dakika daha zaman vererek, işaretlerini alalım.
Ben, Saym Hacaloğlu’yla başlamamızda hayır var diyorum ve sözü kendilerine veriyorum.
Yapıcı ve destlekleyici görüşleri ve değeriendirmeleri arzusuyla diyeyim.
Buyurun Sayın Hacaloğlu.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Bakan, Komisyonumuzun değerii
üyeleri, bürokrasimizin, basınımızın değerii temsilcileri, milletvekili arkadaşlarım; saygıyla selam
lıyorum.
Konunun genelini görüşmekte olduğumuz için doğal olaraktan konunun çerçevesinde genel
bazı değeriendirmeler yapmak kaçınılmaz oluyor. Tasarı, zannediyorum 81 maddelik. Bu uzun ya
sa tasarısının maddeleri üzerinde, her biri geldiğinde, bu çok önemli düzenlemeler içeren madde
ler geldiğinde daha teknik düzeyde ayrıntıya ineceğiz.
Söyleyeceklerimin önemli bölümü bilinen şeyler, belki tekrar gibi gözükecek; ama. bir çerçe
vede ortaya koymak istiyorum. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik konjonktür çerçevesinde,
özellikle enflasyonun geldiği nokta itibariyle kamu harcamaları, kamu gelirieri ve bir istikrar prog
ramının öngörüsü çerçevesinde bir vergi reformunun en önemli adımlardan, dayanaklardan biri ol
duğu açık. Yıllardır bunu söylüyoruz; Türkiye'de vergi yükü düşük, Türkiye'de vergi kapsamı dar.
yetersiz, Türkiye'de vergi dağılımı adaletsiz, Türkiye'de vergi kapsamı dışında kalan kesim geniş
ve Türkiye'de bu tasarıyla da düzenlemesi arzulanan boyutuyla vergi sistemi karmaşık, vergi siste
minin denetimi yetersiz vesaire vesaire; ama, bir siyasetçi olarak baktığım zaman, bir sol siyasetçi
olaraktan, şu anda bir vergi reformunun ihtiyacının iki öncelikli boyutunu görmek istiyorum.
Birinci boyutu, Türkiye, gerçekten bu enflasyonu aşmalıdır, bir istikrar programı ortaya kon
malıdır, bir karariilık içmde toplum önüne çıkaraktan enflasyonu aşacak ve Türkiye'yi bclirii bir ge
lişme sürecine taşıyacak olan bir program içinde kamu gelirlerini artıracak; yani, vergi gelirierini
artıracak bir düzenlemeye ihtiyaç var.
Şimdi, her tasan "biz arttırıyoruz diyebilir" Bu tasarıda da getirdiği dolaylı düzenlemeler, ver
gi kapsamının genişletilmesi, kayıtdışınm kapsam içine alınmasına yönelik dolaylı düzenlemeler
ile vergi oranları belirii bazı alanlarda azaltılmakla beraber, vergi yükünün, vergi gelirlerinin arta
cağı ifadesi mevcut; ama, bu tam görülmüyor; bunu, ben göremiyorum. Dün, uzun uzun Genel Başkanımız başkanlığında 6 saat çalıştık, bunu somutlaştıramadık. Ne ölçüde artacak, bizim şu anda
ki istikrar programımızın ihtiyacı olan kamu gelirierini artırıcı boyutu ne olacaktır, bunu göremi
yoruz.
Bir ara Sayın Başbakan tarafından, galiba 600 ila 800 trilyonluk stok affından kaynaklanan bir
artışın olacağı ifade edildi. Daha evvel Sayın Bakanın ifadelerinde, muhtemelen bu yıl azalmada
olabilir denilmiş idi; ama, stok affından 800 trilyonluk kaynak beklenmesini de çok makul göremi
yoruz, yüzde IO katmadeğerden 8 katrilyonluk bir stok affı kapsamına girecek bir beyanın oluşma
sı gerekecek; ama, olsa bile, bu rakamlar ihtiyaç çerçevesinde çok minimal.
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ileriye dönük bakıyoruz, yüzde 22'lik bir hedeften söz edildi, vergi yükünün, işte birkaç yıl
içinde yüzde 22'ye taşınacağı şeklinde. Herkes kabul ediyor, Türkiye'de vergi yükünün Avrupa'ya
göre geri olduğunu; ama, yani, 3 yıl, 4 yıl sonra vergi yükünü yüzde 22’ye taşıyacak düzenleme de
çok somut gözükmediği gibi, onun da bugünkü yaraya bir ilaç olmadığı açık.
Demek ki, bu getirilen vergi düzenlemesi, bizim enflasyonla mücadelemezin ilacı değil, aracı
değil; ama. Sayın Bakana, Bakanlığımızın üst kademelerine ve teknisyenlerine içtenlikle teşekkür
ediyorum; yapılması gereken çok önemli bazı teknik düzenlemeleri de içeriyor, kesinlikle içeriyor.
Onları da biraz sonra, tek tek satırbaşıyla belirteceğim.
Cumhuriyet Halk Partisi olarak, biz, bu yasa tasarısının bütününe karşıyız diye bir görüşümüz
yok; ama, bu yasayı biraz evvel belirttiğim eksende tartmak istiyorum. En temel eksen, mücadele
alanımız istikrar, enflasyona karşı mücadele. Şimdi, bu alana merhem değil.
İkincisi, bir sosyal demokrat milletvekili olarak test etmem gereken bir röper noktası da, ge
nel anlamıyla düşük olduğunu ifade ettiğimiz vergi yükünün, Türkiye genelinde belirli hedef kitle^
1er açısından yükün dağılımı; yani bu yasa, Türkiye'de adaletsiz olarak tanımladığımız, bildiğimiz
vergi yükünü daha adaletli bir hale getiriyor mu? Orada da marjinal iyileştirmeler var gibi gözük
mekle beraber, özellikle esnaf kesimine yönelik düzenlemeleri olumlu karşılıyoruz ve hatta, ona es
naf kesimi demiyeyim, götürü vergi ve hayat standardı düzenlemelerinin yarattığı adaletsizliklere
yönelik düzenlemeleri olumlu karşılıyoruz; ancak, Türkiye'nin vergi yükünün önemli bölümünü ta
şıyan ücretililere yönelik olarak bir sosyal demokrat olaraktan baktığımızda ve hatta bırakın sosyal
demokratlığı, yani, emek dünyasına duyarlı herhangi bir kesimin bakışında, burada ciddî, reform
nitelikli bir düzenleme yok.
Zaten, Sayın Bakanda o iddiayla getirmedi. Bu tasarıda reform nitelikli bütün vergi yasasının
tanımından kaynaklanan bir alana sınırladı ve katılıyoruz oraya. Ona katılıyoruz; ancak, şunu sor
maktan da geri duramıyoruz: Şimdi, Türkiye'de geçmişte, 1980'li yıllarda vergi kaçırılmasının, ha
yalî ihracatın sermaye birikimine katkısına göz yumulduğu bir ortamda, uygulamadan kaldırılan
servet beyanının, gerçekten o ortamın sermaye birikimindeki ve bugüne değin, bugünkü piyasa ya
pımızdaki birçok aksaklıkların temelinde yatan o dönemdeki kuralsızlığın, günümüze kadar taşman
anlayışının ortamına neden olmamış mıdır? O günün o ihtiyacının, o günün o bakışının bir ihtiya
cından kaynaklanmamış mıdır? Bu sorunun cevabını veremiyorum.
Yani, şimdi, bakınız, her yıl 15 Nisanı takip eden gün, 16 Nisanda, Amerika'da basın, medya
Parlamentoya koşar, milletvekillerinin servet beyanlarını yayınlamak için. Seçilmişlerin servet be
yanını yayınlamak için yarışır. Bizimkiler kitlidir; birkaç kilit altında. Kimse benim servet beyanı
mı mahkeme kararı olmadan öğrenemez. Türkiye'de bütün seçilmişlerin servet beyanı verilir, hiç
birini mahkeme kararı olmadan öğrenemezsiniz veya belirli bürokratların...
Şimdi, Amerika'da tabiî, müthiş bir şeffaf, likiditenin belirli merkezlerde aktarılmasından,
banka hesaplarına, oraya buraya kadar müthiş bir takip vardır. Yazılı bir sistem vardır ve dolayı
sıyla, serveti izlemenin, servet değişimini izlemenin olanağını yaratan müthiş bir -şimdi de hedef
alınan bu tasarıyla alt yapısı oluşturulmaya çalışılan- takip sistemi vardır; ama, şu anda Türkiye'de
kurulmak istenen, bu yasayla getirilmek istenen, işte, 28 Şubat veya ileri bir tarihte bir günde be
yan edilecek yastık altındaki veya diğer kayda girmemiş olan emtianın vesaire, vesairenin kayda
girmesinden sonra ileriye dönük olarak bunların izlenmesi mümkün olacaktır demek; yani, Türki
ye'de, bir, bunun hangi zaman süreci içinde uygulanabileceğini; iki, Türkiye'de yüzde l'lik ve yüz
de ,5'lik dilimlere bakıldığı zaman, demokrasi ülkeleri ve bırakınız demokrasi ülkelerini dünyadaki
ülkelerin hemen hemen çok çok azında var olacak düzeyde çarpıklaşmış olan gelir dağılımının Tür
kiye'de müthiş bir haksızlığa neden olduğu ve Türkiye'de bugün enflasyona karşı mücadelede ka
rarlı bir program uygulanacaksa ve bunun özverili yük paylaşımı, geniş kesimli belirli kesimler ta
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rafından taşınması gerekiyorsa, böyle bir süreçte eğer siyasiler, eğer seçilmişler servetlerini beyan
etmek zorundalarsa, aynı ortamda bir onurlu işadamının servetini beyan etmesinin hangi sakıncısı
olabilir, Türkiye'nin geldiği bu noktada?
Yani, bu ürküntü teorisini, tabiî belirli şekillerde izah ederiz "ürküyorlar" diyebiliriz, buna da
kimse "ya ürkmüyorlar" diyemez; ama, Türkiye'nin bir gerçeği var, Türkiye'nin -özellikle yüzde I ,
yüzde 5 diyorum, yüzde 20 demiyorum- yüzde 1 ve yüzde 5'lik dilimdeki servet terakümünün bu
noktalara ulaştığı ortamda eğer demokrasimizi yaşatmak istiyorsak, bazı adımları atmak zorunda
yız ve bu adımları atmak da, kesinlikle bu yüzde l'lik, yüzde 5'lik kesimlerin yararınadır. Bu cesa
ret ister, bu siyasî tercihtir.
Bu, siyasî tercihtir. Şimdi, ben. Sayın Bakanı bu yönden eleştirmiyorum; çünkü, bu, aynı za
manda hükümetin ortak anlayışıyla ortaya konulabilinir. Bu yasa tasarısı böyle geniş iddiada bir ta
sarı değil; böyle bir bakış yok; yani, adaleti sağlamak bir boyut, enflasyona karşı kararlı bir müca
dele paketinin ciddî ayağını oluşturmak ikinci boyut, vergi gelirlerini o bağlamda artırmak üçüncü
boyut.
Şimdi, zaten, benim bu tartıştıklarımı ciddî olarak ele almak isteseniz, kalkıp, ben sorarım. Siyaseten benim Genel Başkanım bunu tkabul etmese dahi, İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu
olarak, ben, bir defalık bir servet vergisi niye konulmasın diye sorarım. Benden öneri bekleşeniz,
ben, altını yazarım; ama, nasıl koyarım, bunu, ciddî, uygulanabilinir, enflasyona karşı bir istikrar
programının, dışkaynağı IMF ile ilişkili, dışkaynağa dayanan, konsolidasyona dayanan, bir ayağın
da da ciddî, bir defalık bir servet vergisini içeren ve o çerçevede bir vergi reformunda da kamu ge
lirlerini, bugün temel sorunumuz olan iç parada rahatlama sağlayacak bir düzenleme anlayışının
paketi içerisine koyarım.
Şimdi, bunlar yok. Bunların her birine karşı Sayın Bakan bazı yanıtlar verebilir; olabilir; ama,
her vergi tasarısı konuşulurken de bunlar tez noktası olarak ortaya konulur. İşte, gelişmeye katkısı,
sektörler arası kaynak dağılımına etkisi, gelir dağılımına etkisi ve güncel, konjonktürel yapıyı dü
zeltmeye yönelik -ki, enflasyondur günümüzde, istikrardır- katkısı, yükü dağılımı, ve saire ve sa
ire... Bu tasarı, bu konularda kırık not alıyor, yetersiz not alıyor. İyi not aldığı bölümler var. İyi not
aldığı bölümler için teşekkür ediyoruz.
Anlayamadığım iki şeyi söylemek istiyorum. Sayın Bakan, dediler ki... Ben bunu, sürçü lisan
la değille de, yarım ifade edilmiş beyanlar olarak alıyorum. Bir tanesi " vergi vermeyenler sistem
den memnun değil" dediler. "Biz, bu ülkenin yurttaşıyız diyemiyoruz" dediler. Yani, benim bu
cümlelere ikna olmam için çok geniş açıklamalara ihtiyacım olur; bunu, daha fazla açmıyorum. Bu
sıcak para cennetinde, bu karapara cennetinde, bu yüzde l'lik, yüzde 5'lik...
BAŞICAN - O kişileri, artık üzmeyelim Sayın Hacaloğlu.
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Üzmeyelim tabiî... Yani, gözüm yaşaracak. O nedenle...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Karaparacılar değil de... Genellikle
istisnalardan yararlananlar. Örneğin, menkul sermaye vergi vermiyor. Yani, yasaların kendisine ta
nıdığı yasal bir hakkı kullanan, o da memnun değil. O açıdan...
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Bir de, ben, kaçırmış olabilirim.
BAŞKAN - Şöyle bir düzenleme yapabilir miyiz...
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Bitirdim, bitirdim...
BAŞKAN - Afedersiniz.
Yani, vergi kanunlarına göre vergiye tabi olmadığı halde, isteyenlerin üzüntüden kurtulmala
rı için vergi verebileceklerini öngören...
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Buyurun Sayın Hacaloğlu.
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - (kincisi de, vergi inceleme oranlannm artması, sadece
vergi vermekte olan kesimlerin vergi oranlarının artmasına neden olmaktadır.
Bu da. Sayın Bakanın, tanıdığımız, ild iğ im iz vergi anlayışına, ekonomiye, siyasete bakışının
yansıması değil. Vergi inceleme oranlan artıp da, eğer, vergi kaçakçılığı, usulsüzlük filan yakala
nıyorsa, iO doğal, vergi yükü içerisinde olması gereken kesim. Yani, vergi oranlarının artması, ke
simlerin vergi yükünü artıran bir unsur değil, doğal bir olay. Vergi yükü, ancak vergi oranlarının
gene! anlamda -denetimle değil. Denetim, zaten alınması gereken vergiyi artırır- vergi oranlarıyla
kapsamla vesaireyle artan... Doğaldır bu... Bunu, ben, yine, bir ifade sürçmesi olarak alıyorum.
Özetle, Sayın Bakan, yanlış bilmiyorsam, Gaziantep'in vergi rekortmeni -ki, Gaziantep, Tür
kiye'nin en dinamik sanayileşme merkezlerinden biri- bir yeminli malî müşavir. Yani, Türkiye'nin
bireysel servet birikiminin en yoğun olduğu yerlerden biri ve işte her yere örnek gösterdiğimiz bir
yeni sanayileşme kenti, bizim Anadolu kaplanlarının en güçlü olduğu yer ve orada vergi rekortme
ni, onların vergi hesaplarını inceleyen; dolayısıyla, ne kadar az vergi vermeleri konusunda onlara
gerekli danışmanlığı yapan; ama, onuruyla yapan, bir ayağı hâzinede, bir ayağıda mükellefte olan
bir sorumlu kişimiz.
Demek ki, çarpıklık var. Burada, bunları düzenlemeye yönelik ne getiriyoruz.
Sayın Bakan, asgarî ücretin vergi yükü, peki kapsam dışı olmasın; ama, şu asgarî ücretteki ver
gi yükünü oldukça bir indirelim, şunu, yüzde 5'lere çekelim. Gerçek anlamda, ücretlilerin vergilen
dirilmesiyle diğer gelir vergilerini bir ayıralım ve ücretler üzerindeki vergiyi, genelde yüzde lO'larda tutacak bir düzenlemeye gidelim.
Bu, kayıp yaratacak diyeceksiniz. Ben, bu mevcut tasarının ne getirdiğini bilemiyorum; yani,
bu kayıpları giderme yöntemleri var. Hiç olmazsa, eğer, artıramıyorsak, bir adalet sağlayalım da,
toplum, hiç olmazsa o alanda biraz rahatlasın. Yani, sonçta tüketimle de ekonomi büyür. Alt kesi
min gelirlerini bir artıralım ve tüketilebilir gelirlerini bir amtalım da, biraz, belki, ekonomiye do
laylı yönden bir canlılık da sağlayacağımız dolaylı vergilerle giderek artırılmasını öngördüğümüz
-maalesef, öngördüğümüz- dolaylı vergilerle belki daha fazla vergi toplayabiliriz.
BAŞKAN - Sayın Hacaloğlu, topariiyorsunuz herhalde?!
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Bitiriyorum.
Biz, özellikle vergi adaletini sağlayıcı, emek kesimini gözetici ve genel anlamda vergi kapsa
mını genişletici ve vergiyi etkin bir fiskal araç haline getirmeyi hedefleyen bazı değişiklik önerge
leri getireceğiz.
Çerçeve olarak, bu tasarının özüne uygun olmayabilir, ilgi alanı uygun olmayabilir; ama, eğer,
81 maddelik bu yasa, aşağıda uzun uzun tartışmalaria geçecekse, biz. Hükümete, iddiayla çıkın,
vergide adaleti, vergi gelirierinin artmasını, etkinliği artırıcı bir düzenlemeyle çıkın, arkanızdayız
diyoruz. O zaman. Cumhuriyet Halk Partisinin bütün üyeleriyle arkanızdayız; aksi halde, desteği
mizi, benimsediğimiz maddelerde yer yer olduğunu göreceksiniz, benimsemediğimiz maddelerde
muhalefet yapacağız.
Ben, bu duygularia, bu tasarının iyileştirilerek, çok ihtiyaç duyduğumuz bir vergi reformuna
dönüştürülmesi dileğiyle saygılarımı sunuyorum.
BAŞKAN - Teşekkürier Sayın Hacaloğlu.
Sayın Kaldırımcı, buyurun.
NURETTİN KALDIRIMCI (Kayseri) - Sayın Başkan, Sayın Bakan, bendeniz, kolay olanı,
daha doğrusu benim anladığım ölçülerle de kolay zannedileni tercih edeceğim. Yani, konunun bü
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tününe ilişkin değerlendirmelerimi, yorumlarımı yaparken, mümkün olduğunca teorik bir temelde
meselenin nasıl anlaşılması gerektiğini ve uygulamaya gidilirken, başarı beklenirken nelere dikkat
edilmesi gerektiğini kısaca hatırlatmak istiyorum.
Bir kitapta, organizasyonlarda en önemli faaliyetin halkla ilişkiler olduğunu okumuştum bir
zamanlar. Halbuki, ben, üretim diye veya pazarlama diye veya finansman diye, klasik tasniflerde
önplandaki faaliyetleri daha çok beklerdim; ama. o kitap ısrar ediyordu, o yazar o görüş sahibi ve
halkla ilişkiler hepsinden önemlidir diyordu. Ondan sonra gerekçesini açıklıyor; diyor ki: Siz, sos
yal bir faaliyet yapıyorsanız, bir sosyal projeyi gerçekleştirmek istiyorsanız -ki, bu, mal ve hizmet
üretmek olabilir. Tabiî, mal ve hizmeti kâr elde etmek amacıyla üretiyorsunuz, satıyorsunuz. Daha
fazla sermaye birikimi temin amacıyla yapıyorsunuz- buna da sosyal bir proje denilebilir diyor.
Eğer, bunu yapmak istiyorsanız, sosyal çevreyi tanımlamanız lazım, tanımanız lazım.
Sosyal çevre kim? Tabiî ki, toplumsal ortam. Toplumsal ortamı tanımak derken, toplumsal or
tamı, politik yönüyle, kültürel yönüyle, hukukî yönüyle, ekonomik şartları itibariyle tanımaktan
bahsediyor.
İnsanlar tek boyutlu değil. İnsanlar sadece hukuk karşsında şöyle veya böyle tepki gösteren,
diyelim ki, vergiyle ilgili bir düzenlemeye karşı lehte ve aleyhte mekanik bir tepki gösteren varlık
lar değil. Ya da, lehte ya da aleyhte birtakım davranışlar, eğer söz konusu olursa bile, bunun sebep
leri, diyelim ki. vergi tasarısının ya da vergi uygulamasının kendisinden değil, başka şartlardan
kaynaklanabilir. Toplumu tanımak lazım, sosyal çevreyi tanımak lazım diyordu o kitap ve tanımak
tan sonra yetmez, tanıtmak lazım; bilgi almak lazım, bilgi vermek lazım; sürekli bir etkileşimi, can
lı bir ilişkiyi sürdürmek lazım diyordu.
Şu anda, önümüzdeki tasarıyla mevcut Hükümet, tabiri caizse bir sosyal projeyi gündeme ge
tirmiştir ve bunu uygulamak için, bu alanda başarılı olmak için çaba sarf etmektedir. Acaba, böyle
bir projenin başarısı için üzerinde durulması gereken yönler nelerdir, neler olmalıdır diye de her
halde düşünmek icap ediyor.
Tabiî, bu projenin kendi iç yapısı, iç özellikleri, değişkenleri itibariyle uyumlu olduğunu, den
geli olduğunu, yeterii olduğunu, başka faktörieri ihmal etmediğini varsayarsak birinci adımda, tek
nik açıdan çok ciddî aksaklıklar, eksiklikler ihtiva etmediğini varsayarsak, bu projenin içinde bu
lunduğu toplumsal ortamda, acaba, başarısı için nelerin üzerinde durmak gerekir, ben, onları birin
ci adımda kısaca işaret etmek istiyorum; tıpkı bir işletme gibi.
Bakınız, belki çok aykırı gelecek; ama, şunu söyleyeyim; Bir Başbakan, bir gün bir uçakta "fa
lan parti ne kadar oy alırsa alsın hükümet kuramaz, iktidar olamaz" derse, benim gibi olmayabilir
başka vatandaşlar; ama. bu ülkede yaşayan insanlar, kimisi onuruna biraz fazla düşkündür, belki
bazılarının mizacı biraz daha keskindir veya bazıları da her şeyin yerli yerine oturmasını istemek
tedir; ne kadar demokrasi o kadar vergi diyebilir. Abartmıyorum; yani, karikatürize de etmiyorum,
ne kadar demokrasi, o kadar vergi diyebilir.
tşin aslında, bu ülkede, eğer, bugün bir vergi problemimiz varsa, bir kamu finansman açığı cid
dî manada büyük olarak karşımıza çıkıyorsa, bu ülkede ekonomiyle ilgili, eğitimle ilgili, başka
alanlarla ilgili çok ciddî, hakikaten ciddî problemlerimiz varsa, hiç de böyle tevazuya gerek yok,
iddialı olabiliriz, Türkiye'deki demokratik rejimin yetersizliğinden kaynaklanıyor diyebiliriz. Yani,
sadece bu faktörü öne çıkararak haydi anlamaya çalışalım diyorum. Demokrasi derken, formel ma
nada çok partili demokratik rejim, Türkiye Büyük Millet Meclisi, partiler. Anayasal hükümler ve
saire birtakım prosedürleri kasdederek, işte form var, biçim var, öyleyse bunun arkasından muhte
va da gelir diye bir saflık içine girmemeliyiz. Türkiye'de, sağın da. solun da bu Mecliste bulunan
herkesin de, yalnız kaldığında ya da dostuyla konuşurken itiraf ettiği bir mesele var, Türkiye'de de
mokratik bir açık var, rejim açığı var. Demokrasinin tanımından, tabiî problem başlıyor; ondan son
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ra kendi zaaf iyetinizi, kendi statükomuzu değiştirmemenin belki gerekçesi olarak başka birtakım
mazeretlere sığmıyoruz.
Şeffaflık önemli, denge önemli, adalet önemli, denetim önemli. Sayın Bakanın bir ara güdeme
getirdi, kitabına da yazdı, ombudsmanvari müesseseler önemli. Eğer, bunlar olsaydı diyorum; ya
ni, bu demokratik rejimin kurallarının ne olduğu, bir toplumda, eğer demokrasi hakikaten o toplu
mun hayat kalitesinin standardını gösteren bir göstergeyse, buna inanıyorsak, bu toplumda bizim
ki gibi 20 yıldır enflasyon rekorları kırılmazdı; yani, kitleler, en azından protesto ederdi. Bu pro
testo, tabiî demokratik şekilde yasalara intikal ederdi; aynı zamanda, bu yasalar, bürokrasi aracılı
ğıyla uygulamaya dönüşürdü; fakat, bu kadarı ancak olur! Bu kadar yanlışlığı, ancak, kendi kendi
sine kötülük yapmak isteyen, nevrotik, hasta tipler yapabilir diye düşünürüm, şahıs olsaydı. 20 yıl
dır, Türkiye, enflasyon rekorları kırıyor ve Sayın Bakanın dediği gibi çok doğru "bu gidiş duvara
toslamayı getirir", eğer bir tedbir alınmazsa, bir rejim,bunalımına da dönüşür. Ben, diyorum ki, re
jim bunalımına birazcık dönüşsün, birazcık kafamızı duvara vuracağımızı anlayalım da veya Sovyetler gibi -bir ara yine konuştuk- bir çökelim de, adam gibi ortaya çıkalım istiyorum. Yani, bunun
ne demek olduğunu biliyorsunuz, kendimize çekidüzen vermenin zamanı geldi ve geçiyor.
Bu noktadan, tasarıda genel gerekçede "Vergi Sistemi Neden İşlemiyor" başlığı altında söyle
nenlerin hepsine katılıyorum efendim.
Ortaya çıkan vergi yapısının, reformun getirdiklerinin gerçekleşmesi durumunda, mevcut sis
teme göre çok daha iyi bir noktada olacağımıza samimî olarak inanıyorum; ama, ben, şunu diyo
rum: Zaten, Türk toplumunun karşısına. Meclisin karşısına, ben, çok daha iyi yöneteceğim, ülkede
ekonomik dengeleri kuracağım iddiasıyla gelen bir Hükümetin, herhalde, çok kötü, beceriksiz bir
pojeyle toplumun karşısına, arenaya çıkması söz konusu olamaz.
Akıl için yol birdir. Söylenenler kendi içinde tutarlıdır. Çok daha ayrıntılı, eğer birtakım tutar
sızlıklar itibariyle bakıldığında çok daha ayrıntılarda bazı problemler gizliyse, onu da, yine, çöz
mek, çözümlemek, bence, bu işin bürokrasisine ve siyasî iradesine aittir; biz de, elimizden geleni
yapacağız.
Kamu gelir ve gider dengesinin sağlanması diye bir problemimiz var. Ayrıca, yüksek faizli
borçlanmaya bir an önce son verilmesi diye hayatî bir problemimiz var ki, bütün bunlar sonuçta,
hatta rejim bunalımına varacak derecede ciddî problemlerdir. Enflasyonu kabul edilebilir ki, bun
lar, birbiriyle ilgili seviyelere indirme problemimiz var, anlaşılabilir, idare edilebilir, insan hatası
olur bu kadar da denilebilir, ayıplanmaz bir dereceye indirme sorumluluğumuz var, gelir dağılımı
nın düzeltilmesi için samimî bir çabanın gösterilmesine gerek var, çok bilinen; ama, herkesin söy
lediği ciddî adımların atılmadığı şu rant ekonomisinden üretim ekonomisine geçmenin teşvik edil
mesi yönünde bir çabaya ihtiyaç var.
Kayıtdışı ekonominin kayıt altına alınması meselesi millî bir problem; hepimizin ayıbı, eğer,
kurtulursak, hepimizin başarısı olacak. Aynı konuyla ilgili, vergi tabanının genişletilmesi konusun
da ne yapılması gerekiyorsa herhalde yapılmalı ve de bütün bunları yapılırken, adalet, hakkaniyet,
eşitlik, dengeler ihmal edilmemeli.
Tekrar başa geliyorum. Sayın Bakanım, değerli arkadaşlar; bu projenin halkla ilişkileri, acaba
ne ölçüde ciddiye alınıyor? Gerekli hassasiyet bu konuda gösteriliyor mu? Birkaç ay önce de yine
Sayın Bakan buradayken söylemiştim; mesela, hâlâ tereddüdüm var, şu bilgilendirme meselesi. Ka
muoyu desteği olmazsa, insanlar bir yolla komünist sistemlere karşı bile kendilerini koruyabilirler.
Sistemi insanlar sabote edebilir. Hele iyiniyetliyseniz, bir de, bizim gibi ülkede her şey yerli yerin
de değilse, gelenekler oluşmamışsa, çok rahatlıkla, sistem, reform olmaktan çıkabilir; hatta, sistem
deformasyona bile yol açabilir, mevcut projeyle olduğundan çok daha kötüye bile gPdebiliriz. Onun
için, bu projenin, bu tasarının önümüzdeki dönemde başarısını umduğumuz uygulamanın şimdiden
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bir bakıma teminat altma almması, bir bakıma ciddî manada hazıriığmın yapılması, sosyolojik fak
törlerin kesinlikle ihmal edilmemesi gerekir diye bir düşüncem var.
Bir istatistikte -bilmiyorum, eksik varsa, ilgili arkadaşlar tavzih etsin- malîye aleyhine veya
idare aleyhine açılan ilgili davalardan yüzde 80 kadarınm kabul edildiği gibi bir bilgi var. Yani, ma
liye teşkilatı, vergi idaremiz, yeniden, acaba, reorganize olmayı, bu hata yapan, yanlış tahrirat ya
pan, yanlış matrah tespit eden kendi görevlilerinin tecziyesini bir müeyyideyle bir tür eğitimini dü
şünüyor mu? Bu konuda, mesela, tasanda özellikle maliye teşkilatının, bu sistemi uygulayacak teş
kilatın yapısına, işleyişine ilişkin veya yeniden rasyonel şekilde, etkin şekilde çalıştırılacağına iliş
kin bir açıklama pek göremedim; belki, varsa bile gözümden kaçmıştır.
Tasarıda, bir bakıma vergi vermenin bir şeref olduğu, bir sorumluluk olduğu tabiî ki, gerekçe
de de, başka yerlerde de ima ediliyor. Yani, bu ülkede insanlar enayi adam yerine kendilerinin ko
nulmaması için, zaman zaman, biliyorsunuz vergi vermek istemiyorlar; ama, vergi vermenin bir
görev olduğunu, fazilet demiyorum bir görev olduğunu, sorumluluk olduğunu ve onurlu bir insan
olarak yaşamanın vergi vermekle bağdaştığını, yeterince belki açıklayamadık, ortaya koyamadık.
Çünkü, pekçok siyasî olay, toplumsal konu, gündemin doğrusu bu meselenin aktüalitesini kısa sü
rede belki yok ediyor ya da önce çıkmasını engelliyor. Yani, bu ülkede yaşayan insanların, bu ül
kenin yönetimine karşı, bu ülkenin taşına toprağına karşı; hatta, bir sorumlulukları olduğu duygu
sunu, şuurunu, inancını hiç de böyle bilimsel değildir demeden, bunların devri geçti demeden, pro
fesyonelce topluma anlatmak durumundayız. Eğer, böyle olmazsa, az önce söylediğim gibi, bu pro
jeden de, bu uygulamadan da yeterince istediğimiz sonucu alamayacağız.
"Keşke, vergi vermeyen insanlar, bu ülkede utanabil şeydi." Sayın Bakan böyle bir cümle kul
landı. Ama, şunu söyleyeyim, sizin uygulama sırasında veya mevzuatı belirlerken ciddî manadaki
birtakım eksiklikleriniz, yetersizlikleriniz insanların vicdanlarını susturabilecekleri yastıklar haline
çok rahat gelebilir. İnsanlar dengeye bakar, falan adam niye vermiyor der; öbürü şu kadar kazanı
yor, benim kadar vermiyor der veya benim gücüm zaten yok, devlet niye bana böyle yükleniyor der
veya böyle başbakan olur mu der, bakan bu şekilde konuşmamalı der ya da başka türiü bir haksız
lığı çok rahatlıkla gerekçe göstererek vicdanlarını sustururiar ve vergi vermeyebilirier.
Onun için, meselenin hem kendi iç yapısı ve sistematiği itibariyle ele alınmasını ki, o işin tek
nisyenlerinin konusudur, bürokratların meselesidir vebal onlardadır, ben bu kadar ayrıntıya gire
mem de, anlamam da!.. Ama, onun kadar, dış şartlarının da ki, burada Hükümetin topluca bu me
selenin arkasında olduğu intibaını vermesi de vardır. Özellikle bir koalisyonun, bu ciddî bir refor
mun arkasında olmasının tabiî ki birtakım sakıncaları var. Keşke, çok daha güçlü, istikrarlı bir hü
kümet, kamuoyunun tam desteğini almış bir hükümet, rejimin kurallarının tartışılmadığı bir dö
nemde güçlü bir hükümet böyle projeye destek olsaydı, böyle projenin arkasında bulunsaydı, zan
nederim, çok daha başarılı olunurdu.
Her şeye rağmen, yapılan çalışmanın mevcuttan daha ileri bir konuma toplumumuzu, milleti
miz götüreceğini ümit ediyor; başarılı olunması hususunda samimî saygılarımı, temennilerimi su
nuyorum.
BAŞKAN - Teşekkürier Sayın Kaldırımcı.
Sayın Açba, siz, kaldığı yerden devam edersiniz herhalde.
Buyurun, söz sizin.
SAİT AÇBA (Afyon) - Sayın Başkan, değerii üyeler, basınımızın değerii mensupları; Maliye
Bakanlığımızın hazıriamış olduğu geniş kapsamlı vergi tasarısının tümü üzerinde görüşlerimi ifa
de ederken, hepinizi saygıyla selamlıyorum.Başta Sayın Bakan olmak üzere, değerli maliye bürok
ratlarına da şimdiden başarılar diliyorum.
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Gerçekten, kapsamlı bir tasan, çok emek sarf edilmiş bir tasarı. Tabiî, sadece tasarının kanun
laşması yetmiyor, kanunlaşüktan sonra, tasarının adım adım izlenmesi; dolayısıyla, gerçekten T ür
kiye'de çökmiiş olan, gerçekten iflasa doğru sürüklenmekte olan bir malî sistemin kurtarılması açı
sından maliye bürokratlarına ve Sayın Bakana, Hükümete çok önemli görevler düşüyor.
Devletin finansman kaynaklarına baktığımızda, şüphesiz en sağlam finansman kaynağının
vergi olduğunu söyleyebiliyoruz. Tabiî, verginin yanı sıra diğer finansman kaynakları da var; ama,
Türkiye'deki malî sisteme baktığımızda, geçmiş yıllara baktığımızda veya geçen on yıla baktığı^ mızda, malî sistemde ciddî kriz noktalarının, bilhassa finansman tekniklerinde yerleşmiş olduğunu
görüyoruz.
,
Vergi alanının yeterince kavranamaması sonucunda, devletin bilhassa son on yılda diğer fi
nansman y ö n t^ le r in e başvurduğunu, bilhassa öncelikle borçlanma tekniğine başvurduğunu, yine
emisyon mekanizmasına başvurduğunu, bilhassa borçlanma tekniğine başvururken, borçlanma tar
zındaki bir gelir kaynağına başvururken, tabiî, bunun da mevcut ekonomik sistem içindeki denge
sizliklerden kaynaklanan veya enflasyondan kaynaklanan bir ortamda çok yüksek faiz oranlarında
ve ısrarlı bir şekilde bu finansman tekniğini devam ettirmesi sonucunda, maalesef, bugün Türki
ye'nin malî sisteminin çöküş noktasına geldiğini görüyoruz.
Gerçekten, en son devlet bütçesi yürürlüğe girdi, uygulanıyor; oradaki rakamlar, gerçekten çö
küşün işaretlerini açık ve net bir şekilde veriyor. Yani, eğer, mevcut bütçe içinde yüzde 40'lara va
ran miktarlarda bir faiz ödemesi söz konusuysa, bu, sistemin gerçekten çöktüğünün en büyük deli
li olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla, mevcut darboğaza baktığımızda, mevcut darboğaz Türki
ye'nin kamu kesiminde odaklanıyor; kamu kesiminde ve bilhassa finansman kesiminde odaklanı
yor. Türkiye'deki, gerçekten olumsuz bir şekilde seyreden, her geçen gün artan enflasyon kaynağı
na baktığımızda, tamamen kaynağın da, yine kamu kesiminde odaklandığını görüyoruz; kamu ke
simindeki malî krizde odaklandığını görüyoruz.

'

Tabiî, kronik bir enflasyon yaşıyoruz. Maalesef, Hükümetin işbaşına gelmesinden bugüne ka
dar geçen dönem aşağı yukarı 7 ay olmasına rağmen, enflasyon konusunda ciddî bir netice alma
dığı gibi, enflasyonun üç haneli rakamlara ulaştığını ve gelecek yıllara ilişkin öngörülen hedeflerin
de tutturulamayacağı noktasında, geniş ölçüde kamuoyunun bu yönde kamuoyunun bu yönde ka
naatte olduğunu açıkça görebiliyoruz.
Tabiî, Türkiye'de, vergi alanında bir reform yapılması, kaçınılmaz bir olgu. Yani, geçmiş yıl
larda da, uzun yıllardır hep sözü edilen; ama, bir türiü, Türkiye'deki siyasî istikrarsızlıklar nedeniy
le hayata geçirilemeyen bir konu. Tabiî, sadece vergi alanında, şu anda geldiğimiz nokta itibariyle
değerlendirecek olursak, vergi alanında bir reformu yapmak, bize gerçek çözümü getirmiyor. Tür
kiye’nin, gerçekten öyle büyük yapısal sorunları var ki, bu yapısal sorunlar sadece vergi alanında
odaklanmıyor. Vergi alanı dışında idarî reformların yapılması zorunluluğu var; mahallî idareler re
formunun yapılması zorunluğu var; yine, bütçe açıkları açısından aşağı yukarı, bütçe açıklarının
önemli bir kısmını oluşturan mevcut bütçe büyüklüğü içinde aşağı yukarı yüzde lO'a kadar ulaşan
sosyal güvenlik alanında da gerçek anlamda bir reformun yapılmasına ihtiyaç var. Yine, mahallî
idarelerde reformun yapılmasına ihtiyaç var ve yıllardır, bütün hükümetlerin hedefi olmasına rağ
men, özelleştirme alanında çok ciddî tedbirlerin, çok ciddî gelişmelerin sağlanması zorunluluğu
var. Dolayısıyla, Türkiye'nin, gerçekten, bu yapısal sorunlarını çözebilmesi açısından, gerçekten
ciddî bir siyasî iradenin Türkiye'de var olup olmadığına ve mevcut siyasî iradeye halkın güveninin
olup olmadığının özellikle bilinmesi zorunluluğu var. Gerçekten, hangi reformu yaparsanız yapın,
reformda başarılı olabilmeniz için, halkın, hükümete karşı ciddî anlamda bir güveninin olması zo
runluluğu var; ama, Türkiye'de, maalesef, bir güven bunalımı var. Tabiî, bu güven bunalımı, sade
ce son bir iki yılda çıkmış olan bir güven bunalımı değil. Uzun yıllardır oluşmuş olan bir güven bu
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nalımı. Yani, halkımızın ağırlıklı bir kesimi, maalesef, aşağı yukarı son on yılda işbaşına gelmiş
olan mevcut siyasî iktidarlara güvenmiyor. Tabiî, güvenmemesinin de çok nedenleri var. Ülkede
ki, rüşvet, yolsuzluk, her türlü olumsuzluklara baktığımızda, maalesef, güven veren yönetimler
yok. Ciddî anlamda, siyasal bir kriz var; hükümetler sık sık değişiyor, 74 yıllık cumhuriyet döne
minde, maalesef, 55 hükümet işbaşına gelmiş, aşağı yukarı, ortalama 15 ayda bir hükümet kurulu
yor. Dolayısıyla, 15 ayda ortalama olarak, hükümetin kurulduğu bir ortamda, ciddî anlamda bir re
formu gerçekleştirme imkânınız yok. Onun için, bu yapısal sorunlar bugüne kadar sürekli olarak
toplanmış ve bugüne gelmiş. Gerçekten, işin içinden çıkılmaz bir duruma gelinmiş olduğunu görü
yoruz. Bu yapısal sorunları veya yapısal reformları gerçekleştirebilmek açısından ciddî bir şekilde
halkın güven duyduğu ve gerçekten, ayakları üzerinde durabilen bir siyasî iktidara sahip olma zo
runluluğu var; ama, maalesef, Türkiye'nin konumuna baktığımızda, böyle bir siyasî irade, böyle bir
siyasî otorite yok, halkın güveni de yok ve bilhassa, son yılda işbaşına gelmiş olan hükümetin na
sıl işbaşına geldiği de açık. Dolayısıyla, antidemokratik güçlerin, Türkiye'de seferber olmasıyla bir
likte, Türkiye'de, halk ile devlet arasında, halk ile yönetimler arasında ciddî anlamda bir güven bu
nalımının gittikçe artmış olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla, Hükümetin önündeki en büyük engel,
bugün, reformları gerçekleştirebilmesi açısından, reformların başarıya ulaşabilmesi açısından en
büyük engel olarak güven bunalımı geliyor, güven meselesi geliyor. Dolayısıyla, mevcut hüküme
tin, işbaşına geldiğinden bugüne kadar, uygulamasındaki antidemokratik tavıriarının tamamiyle de
ğişmesi, halka güven vermesi zorunluluğu var, yapılan reformların ileriye dönük olarak başarıya
ulaşması açısından. Dolayısıyla, bu vergi reformundan gerçekten başarı isteniyorsa, hükümetin, de
mokratik alanda hızlı bir biçimde halkın güvenini kazanacak şekilde, ciddî anlamlarda adım atma
zorunluluğu var.
Vergi reformuyla ilgili olarak veya mevcut vergi tasarısıyla ilgili olarak, belki çok kapsamlı
değeriendirmeler yapmak mümkün. Tabiî, ortada bir refor mu var, yoksa kapsamlı birtakım deği
şiklikler mi var, bu noktada çok net bir şeyi söylemek mümkün değil; belki, uygulamaya geçtikten
sonra sonuçlan itibariyle, sonuçlarına baktığımızda gerçekten Türkiye'deki vergi yükü adil bir bi
çimde dağılıyorsa, dolayısıyla, istenen mevcut gelir seviyesi yakalanabiliyorsa, yine, gelir dağılı
mında ciddî anlamda düzenlemeler söz konusu olabiliyorsa, yani, mevcut düzenlemelerin sonuçla
rına bakmak lazım, o sonuçlar itibariyle ciddî anlamda reform olup olmadığı konusunda kesin yar
gıya varmak mümkün. Yani, bu düzenleme, kapsamlı bir düzenlemedir, öncekilerden daha ileri bir
seviyede bir düzenleme olduğunu açıkça söyleyebiliriz. Yani, Türkiye'de, gerçekten bir vergi re
formuna ihtiyaç var mıdır, yok mudur, bunun cevabı, tamamiyle mevcut sistemin iyi irdelenmesi,
mevcut sistemdeki aksaklıkların tespit edilmesi sonucunda ortaya çıkabiliyor. Tabiî, mevcut siste
me baktığımızda, maalesef, örneğin Türkiye'de toplam vergi yükü açısından bir değerlendirme ya
pıldığında, yani gayri safî millî hâsıla içindeki vergi gelirierinin oranına bakıldığında yüzde 20'ler
seviyesinde olduğunu görüyoruz. Tabiî, bu durum, vergi açısından, vergi gelirierinin yetersizliği
noktasında, açık bir kanıt olarak karşımıza çıkıyor. Tabiî, bu oranın, gelişmiş diğer ülkelerdeki ra
kamlarına baktığımızda, oldukça düşük oranlarda olduğunu görüyoruz. Tabiî, çok kısa sürede ge
lişmiş ülkelerin oranlarını yakalamak da imkânsız veya Türkiye'nin şartlarına göre en uygun ve yük
açısından en adil bir gelir hedefine ulaşılması zorunluluğu var.
Diğer taraftan, millî gelir hesaplarına baktığımızda, gerek vergi inceleme sonuçlarına baktığı
mızda, Türkiye'de, en az mevcut kayıtlı ekonomi büyüklüğünde kayıtdışı bir ekonominin söz ko
nusu olduğunu açıkça söyleyebiliriz. Dolayısıyla, kayıtdışı faaliyetlerin büyüklüğü, aşağı yukarı,
kayıtlı faaliyetlerin büyüklüğü kadardır. Dolayısıyla, böyle bir durum dikkate alındığında, gerçek
ten Türkiye'de, kayıtdışı, bilhassa vergidışı kalan alanların kavranması zorunluluğu var. Tabiî, bu
nun için de, bu noktada, aşağı yukarı, yani kayıtdışı alanların, mevcut, kayıtlı bir hale getirilmesi
noktasında da hemen hemen bütün çevrelerin aynı noktada kanaat sahibi olduğunu, aynı görüşte ol
-

37

-

duğunu da söylemek mümkün. Tabiî, mevcut vergi sistemiyle ilgili olarak, belki, mevcut, şu anda
yürürlükte olan sistemi daha etkin bir şekilde kullanmak suretiyle vergi bilincini gerçekten çok et
kin bir şekilde geliştirmek suretiyle, mevcut sistem içinde de daha iyi sonuçlar almak mümkün. Ta
biî, yeni düzenlemeler, bunu bir kademe daha ileri götürebilecek durumda. Tabiî, burada, vergi bi
linci konusunda gerçekten çok ciddî anlamda değerlendirmesinin yapılması zorunluluğu var. Yani,
Türkiye'deki vergi bilincine baktığımızda, vergi bilincinin gelişmemiş olduğunu, hemen hemen bü
tün kesimler açık ve net bir şekilde söyleyebiliyor. Yani, mükelleflerin verginin önemini kavramak
suretiyle, vergi kaçırma yollarına başvurmadan, vergilemeye ilişkin ödevlerini gönülden, istekli bir
şekilde yerine getirecek bir anlayış seviyesine ulaşmamış olduğu noktasında, hemen hemen bütün
kesimlerin aynı noktada görüş sahibi olduğunu biliyoruz.
Tabiî, vergi gelirlerinin artırılması, vergi oranlarının artırılmasına bağlı değildir. Yani, burada
bir dofrusal ilişki söz konusu değil. Yani, vergilemede, iki kere iki dört şeklinde bir sonucun çıka
cağını söylemek mümkün değil. Geçmişte, uzun yıllar önce, hatta 14 üncü Asırda tbni Haldun'un
bu alandaki birtakım yaptığı açıklamalara baktığımızda, yine, 20 nci Yüzyılda yapılan açıklamala
rın eşdeğeri olduğunu görüyoruz. Yani, 14 üncü Yüzyıldaki açıklamaya bakıyoruz. Örneğin, dev
letin bireylere yüklediği vergi ne kadar az olursa, üretim faaliyetleri o ölçüde az etkilenir, buna kar
şılık, vergilerin artırılması üretim faaliyetlerini olumsuz yönde etkilediği gibi, kamu kesiminin sa
vurganlığı da artar, böyle bir uygulama, sonuçta, vergi gelirlerinin kaynağınının kurumasına neden
olur şeklinde bir açıklama. Tabiî, 20 nci Yüzyılda, içinde bulunduğumuz yüzyıldaki açıklamaların
da, bu kapsam içinde yer aldığını görebiliyoruz. Dolayısıyla, mevcut sistem içinde çeşitli vergi
oranlarının -gerçekten yüksek olan vergi oranları var- düşürülmesi zorunluluğu var, makul bir se
viyeye çekilmesi zorunluluğu var. Tabiî, makul bir seviyeye çekilirken de, devletin, vergi gelirleri
kayıpları noktasında da çok dikkatli davraninası zorunluluğu var. Mevcut tasarıda bu noktada bir
takım adımların atıldığını, ciddî adımların atıldığını da söyleyebiliyoruz. Tabiî, Türk vergi siste
minde çeşitli vergiler itibariyle değerlendirme yapıldığında, vergi oranları gerçekten yüksek. Me
sela, Gelir Vergisiyle ilgili bir değerlendirme yapacak olursak. Gelir Vergisinde artan oranlı bir ta
rife yapısı söz konusu, tabiî, bu vergide en düşük oran yüzde 25, en yüksek oranın yüzde 55 oldu
ğunu biliyoruz. Dolayısıyla, yine mevcut vergi yapısı içinde. Gelir Vergisi içinde en az geçim in
dirimi müessesesine yer verilmemiş olması, bu vergiye tabi düşük gelir gruplan üzerinde ağır bir
yük oluşmasına yol açıyor. Dolayısıyla, düşük gelir sahibi grubuna girenler, başarabilenler ne ya
pıyorlar; vergiden kaçınma, vergi kaçırma yoluna gidebiliyorlar mevcut sistem içinde.
Yine, ülkemizde, bir de hayat standartı meselesi var. Gerçek usulde vergiye tabi tacirler ve ser
best meslek sahiplerinin çoğu, bilindiği gibi, hayat standartı üzerinden vergi ödemektedirler. Bu ne
denle, hayat standartı esası, bir otokontrol aracı olmaktan, mevcut malî sistem içinde çıkmış oldu
ğunu da açıkça görebiliyoruz. Âdeta, hayat standartı esası, bir götürü vergilemeye dönüşmüş oldu
ğunu da açıkça görebiliyoruz. Bu esasa tabi olan mükelleflerin defter tutmalarınm, vergilemenin
maliyetini artırmaktan başka bir işe yaramadığını, açıkça görebiliyoruz. Bu nedenle. Gelir Vergisi
nin ilk dilimlerindeki oranın, yani yüzde 25'lik oranın düşürülmesinin isabetli olacağı kanaatinde
yiz. Yine, en az geçim indirimi müessesesi açısından yaklaşıldığında da, bu müessesenin Gelir Ver
gisine uygulanmasının uygun olacağı, düşük gelir gruplarının vergiye karşı tepkilerinin azalmasını
sağlayan tarzda bir rol oynayabileceği kanaatindeyiz.
Tabiî, Katma Değer Vergisi açısından da birtakım değerlendirmeler yapmak mümkün. Bilhas
sa, temel gıda maddelerinden alınan yüzde 8'lik bir vergi var, uygulanan oran var. Tabiî, diğer mal
ve hizmetlerden yüzde 15'lik, genel bir oran, yüksek bir orandır. Bilhassa, lüks tüketim mallarında,
dayanıklı tüketim mallarından alınan yüzde 23'lük oran, dolayısıyla bu oranın yüksek olması, bil
hassa vergiyi kaçırma açısından veya mevcut belge sisteminin oturmaması açısından önemli bir
faktör. Vergi kayıpları açısından gerçekten önemli bir faktör olduğunu açıkça söyleyebiliyoruz; ta
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biî mevcut düzenleme içinde bu noktalarda da birtakım iyileştirmelerin olduğunu görüyoruz ve se
viniyoruz.
Tabiî, Kurumlar Vergisi açısmdan da halen uygulanan tarife yapısmm, asimdan, normal, ka
bul edilebilir bir tarife yapısı olduğunu da söyleyebiliriz. Tabiî, bu vergiye ilişkin istisnaların geç
miş yıllarda daraltılmış olduğunu görüyoruz Kurumlar Vergisi açısından. Yapılan mevcut istisna
ların geçmiş yıllarda daraltıldığını ve vergi adaleti açısından da bu daraltmanın yararlı olduğunu da
açıkça görebiliyoruz. Bu nedenle. Kurumlar Vergisine ilişkin önemli ölçüde yeni bir düzenlemenin
zorunlu olduğunu söylemekte pek mümkün görülmüyor.
Bilhassa, mevcut tasarıda belediyelerle ilgili düzenlemeler var; belediyeler açısından en önem
li finansman kaynaklarından birisi de veya önemli finansman kaynağı diyelim önemli demeyelim,
önemli finansman kaynaklarından birisi de Emlak Vergisidir. Dolayısıyla Emlak Vergisine baktı
ğımızda, aşağı yukarı dört yılda bir beyan edilen vergidir, dört yılda yapılan bir beyana göre alınan
bir vergidir. Dolayısıyla, enflasyonist bir ortamda, dört yılda yapılan beyanlar enflasyonu kavramı
yor, bu vergi alanından elde edilmesi gereken vergiler de, bugüne kadar, ciddî anlamda kavranamı
yor, tabiî, belediyelere aktarılması gayet doğal bir durumdur; ama, verilen beyanların da enflasyon
ortamında gerçekten düşük beyanlar olduğunu da açıkça görebiliyoruz. Dolayısıyla, bu alanda ya
pılmış olan bir düzenleme, yani verginin düşülmesine yönelik bu alanda yapılan düzenlemenin de,
olumlu etkisinin olacağı kanaatindeyiz.
Zamanımızda vergi tekniğinin esas itibariyle beyan esasına dayanmakta olduğunu açıkça söy
leyebiliyoruz. Tabiî, modem vergilemede aşağı yukarı en uygun olan esas, beyan esasıdır; mükel
lefin kendi kendini vergilendirmesi denilen beyan esasıdır. Birçok gelişmiş ülkelerde olduğu gibi,
ülkemizde de uygulanan bir esastır. Tabiî, beyan esasında vergilemede başarı sağlanabilmesi açı
sından bazı temel şartların gerçekleştirilmesi zorunluluğu da vardır. Tabiî, bunlardan birisi, adil bir
vergi sistemidir beyan esasının başarıya ulaşabilmesi açısından. Yine, etkin bir vergi denetimidir,
üzerinde en fazla durulması gereken bir husus. B irde, toplanan vergilerin mevcut sistem içinde top
lumsal olarak, yani, toplumsal faydayı sağlayacak bir biçimde kullanılmasıdır. Yani, bu üç şart ger
çekten sağlanabiliyorsa, ciddî anlamda sonuç almak mümkündür. Eğer, bu üç şarttan birisi yeterli
şekilde sağlanamazsa, gerçekten ciddî bir sonucun alınması da mümkün değildir.
Sayın Başkan, süreyi biraz uzatıyorum ama... Toparlamaya çalışacağım.
BAŞKAN - Hayır, hayır... Söz kesmiyorum; çünkü, önemli bir konu; ama, sadece siz değin
diğiniz için söyleyeyim, konuşma süreniz 20 dakika oldu.
SAİT AÇBA (Devamla) -T eşe k k ü r ediyorum. Şunu ifade etmek lazım: Plan ve Bütçe Komis
yonunda belki prensip olarak 10 dakikalık süreyi koyuyoruz; ama. bir tolerans var, onu her zaman
görüyoruz.
BAŞKAN - Tabiî, onu her zaman kullanıyoruz. Siz rahat olun efendim.
SAİT AÇBA (Devamla) - 90 madde civarındaki bir tasarının genel bir değerlendirmesini yap
mak, 10 dakikada. 20 dakikada mümkün olmaz...
BAŞKAN - Sayın Açba. rahat olun, herhangi bir kısıtlamamız yok.
SAİT AÇI3A (Devamla) - Vergi mükellefleri açısmdan yük olduğundan, her şeyden önce, bu
yükün, toplumdaki bireyler arasında adil bir şekilde paylaştırılması esası var, yani adil bir gelir da
ğılımı var. Yani, vergi adaleti konusu. Vergi konusuyla birlikte ortaya çıkmış olan bir olgu, vergi
olgusuyla birlikte. Dolayısıyla, üzerinde çok tartışılmış olan bir olgu. Vergilemede adaletin nasıl
sağlanacağı konusunda da evrensel ilkeler bugüne kadar tespit edilmiştir. Dolayısıyla, buna göre,
vergi yükünü, esas itibariyle, ödeme gücü yüksek olanlar taşımalıdır. Türk vergi sisteminin yükü
nü, dar gelirlilerin ve bunlardan da özellikle ücretlilerin yüklendiğini .söylemek yanlış olmaz. Ya
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ni, Türkiye'deki mevcut sistemdeki vergi yükünü, dar gelirliler ve ücretliler yükleniyor. Bunun öte
sinde, Türkiye'de kronik bir enflasyon var, ortada bir enflasyon vergisi var. Enflasyonun yükünü
de maalesef, dar gelirli kesim, sabit gelirli kesim yükleniyor. Dolayısıyla, bu yükün, Türkiye'de,
gerçekten sosyal barışı tehdit eden bir konuma gelmiş olduğunu da açıkça görebiliyoruz. Dolayı
sıyla, yüksek gelir gruplarına baktığımızda, vergiden kaçınma, vergi kaçırma yoluyla, hafif bir ver
gi yüküne sahip olduklarını görüyoruz.
Türkiye'de, bilhassa son yıllardaki rant gelirleri, faiz alanındaki elde edilen gelirlere baktığı
mızda, belli kesimlerin, yüksek gelir gruplarının, bundan elde etmiş olduğu faiz gelirleriyle ödedik
leri vergi arasında bir kıyas yaptığımızda, ciddî anlamda vergi ödemeyen mükellefler haline geldi
ğini de görebiliyoruz. Sistem açısından gerçekten çok sıkıntılı nokta burada düğümleniyor.
Öte yandan, ülkemizde, vergi uygulamalarına ilişkin etkin bir vergi denetiminden söz etmek
mümkün değil. Tabiî, denetimin etkinleştirilmesi lazım. Vergi denetim oranlarına baktığımızda, ol
dukça düşük oranlar olduğunu görüyoruz. Yapılan-denetimlerde ortaya çıkan matrah farklılığına
baktığımızda, önemli ölçüde matrah farklarının olduğunu da görüyoruz. Tabiî,denetim oranları dü
şük derken. Maliye Bakanlığı veya yetkililerini suçlama tarzında değil, onların elindeki denetim
elemanlarının sayıları nedir buna bakmak gerekiyor. Olması gereken denetim elemanı nedir; yine,
hepsinden öte, mevcut denetim elemanlarına verilen gelir nedir; elde ettikleri maaş ve ücretler ne
dir? Yani, etkin bir denetim yapacaksanız, denetimde kaliteli elemanlar kullanmak zorundasınız.
Maalesef, Türkiye'de, kamu kesiminde. Maliye ve Hâzinede başta olmak üzere, pek çok etkili, et
kin elemanların, pek çok değerli elemanların bu ücret farkları dolayısıyla, özel kesime doğru yön
lenmiş olduğunu, özel kesime kaçmış olduğunu görüyoruz. Yani, bu da çok önemli bir faktör. Do
layısıyla, Maliye Bakanlığına bu noktada esaslı bi;- desteğin, bilhassa Mâliyede çalışan elemanlar
noktasında esaslı bir desteğin verilmesi zorunluluğu vardır, maaş ve ücretler yönünden etkinliğin
sağlanması açısından.
Biraz önce söylediğim beyan esasına göre vergilemedeki üç unsurdan üçüncüsü olan elde edi
len vergilerin, gerçekten toplumsal faydayı sağlayacak kamu hizmetlerinde kullanılması meselesi
idi. Dolayısıyla, bunun da bu şekilde gerçekleştiğini, Türkiye'de söylemek mümkün değil. Maale
sef, Türkiye'de, kamu harcamalarına baktığımızda, kamu harcamalarının niteliğine baktığımızda,
hatta en son Meclisteki, Meclis Genel Kurul salonunun döşenmesiyle ilgili harcama yapısına bak
tığımızda, gerçekten iyimser olmak, hiçbir zaman için mümkün olmuyor. Konsolide bütçe içine
baktığımızda, zaten, konsolide bütçe içinde korkunç bir faiz yükü var. Dolayısıyla, mükellefler ne
şekilde düşünüyorlar; devlet bizden vergi alıyor, bu vergiyi nerede kullanıyor; korkunç miktarlara
ulaşmış ve gittikçe artan faiz ödemelerinde kullanıyor. Dolayısıyla, güven bunalımı da nerede
odaklanıyor; bu noktada odaklanıyor. Yani, bu faiz furyasının veya borçlanma furyasının gerçek
ten ciddî tedbirler almak suretiyle ortadan kaldırılması, dolayısıyla, elde edilen gelirlerin, gerçek
ten toplumsal faydayı sağlayacak ve bilhassa mükelleflere, toplumda yaşayan insanlara güven ve
recek tarza dönüştürülmesi zorunluluğu da var.
Tabiî, bütün bu faktörlere baktığımızda, ülkemizde vergi bilincinin gelişmesini engelleyen
faktörler olarak görüyoruz ve bu faktörlerin de, maalesef kronik hale geldiğini de görüyoruz. Ya
ni, bu noktada, ciddî alanda tedbirlerin alınması lazımdır. Yoksa, vergi ödeme kutsal bir ödevdir
veya ödenen vergiler kamu hizmeti olarak topluma geri döner şeklindeki sloganların arkasına sı
ğınmak suretiyle, hiçbir zaman için sonuç almak mümkün değildir. Maalesef, bundan önceki dö
nemlere baktığımızda, pek çok yönetimler, pek çok siyasî iktidarlar bu sloganların arkasına sığın
mak suretiyle mevcut malî sistemi veya Türkiye'de uygulanan ekonomik veya malî sistem konu
sunda hiçbir ciddî tedbir almadıklarını, gerçekten malî sistemin ciddî bir kriz noktasına ulaşmış ol
duğunu açıkça görebiliyoruz. Yani, vergi bilincinin geliştirilmesi gerekiyor. Vergi sisteminin ger
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çekten adil olduğu, bu sistemin adil uygulandığı ve toplanan vergilerin toplum için yararlı alanla
ra, kamu hizmetlerine harcandığı hususlarında, biltlin bireylerin içtenlikle inanmalarma bağlı bir
ortamın tesisinin zorunlu olduğuna inanıyoruz.
Sayın Başkan, vergi cezaları açısından da bazı temel çerçeve değerlendirmeler yapmak istiyo
rum tolerans sınırız içerisinde. Vergi ceza normları açısından da mevcut tasarıya baktığımızda, ye
ni tasarının, vergi ceza normları açısından reform niteliğinde bir tasarı olduğunu söylememiz pek
mümkün görünmüyor. Sadece, vergi ceza normlarının açısından diyorum. Sadece suç ve cezaları
yeniden düzenleme şeklinde olduğunu görüyoruz. Hatta, eski dönemlerde, eski düzenlemelerin, ba
zı ceza hukuku normlarına yer vermesi nedeniyle, daha iyi olduğunu da söylemek mümkün görü
nüyor. Sadece cezaları artırmak, hiçbir zaman için, reform değil. Hatta, eski kanundaki evraktaki
sahteciliğe ilişkin cezaların daha ağır olduğunu düşünüyorum.
Tabiî, suçlardan sorumluluk da, modem ceza teorisi, kusur teorisinden, yani sübjektif sorum
luluktan yanadır. Bu, cezaların şahsiliği ilkesinin de bir gereğidir. Oysa, tasarının, sübjektif sorum
luluğu yansıtmaktan uzak olduğunu düşünüyorum. Kısa, maddî fiil teorisi yeterii değildir. Yani,
suç failinin, suçu hangi manevî, psikolojik ortamda işlediği, suçun isnadı açısından önemlidir. Bu
nedenle, suçların kasıtlı mı, taksirii mi işlendiğini tespite yarayacak kriterlere yer verilmesi gereki
yor. Sorumluluk açısından, kasıt ile taksiri bir tutmak, maddî fiil teorisi ile sübjektif sorumluluğu
bir tutmak karabasan mantığıyla hareket etmek şeklindedir diye düşünüyorum. Özellikle, kaçakçı
lık suçu için kast unsurunun aranmasında yarar olduğunu düşünüyorum.
Yine, 344 üncü maddede düzenlenen suç, vergi ziyaı suçu ve cezası şeklinde başlığın değişti
rilmesinin faydalı olacağını düşünüyorum. Yani, başlık olarak, vergi ziyaı şeklinde düzenlenmiş,
tabiî, suç olmadan, cezadan söz etmek veya suç için ceza kavramını yeterii görmek, nedensellik ba
ğının kopması sonucunu doğurabilecektir. Düzenlemede, eski halinde olduğu gibi çok sayıda teker
rür hükmüne yer verilmiş olduğunu görüyorum; madde 333, mükerrer madde 354, yine mükerrer
madde 355 gibi. Kanun yapımı ve ceza mantığı açısından, bunların tekerrür hükümleri içeren bir
maddede toplanmasının yararii olacağını düşünüyorum.
Yine, 340 ıncı maddeyle fikrî içtima uygulaması, tamamen ortadan kaldırılmış bulunmaktadır.
Yani. Türk Ceza Kanunundaki suçlaria içtima ettirilmese bile, 336 ncı maddeyle, 340 ıncı madde,
içerik itibariyle, birbiriyle çelişmektedir.
Yeni kaçakçılık suçu için, tekerrür hükümlerine yer verilmemiştir. Bu durumda, Türk ('eza
Kanunu hükümlerinin uygulanacağını söylemek, uygulama ve teori açısından çok kolay değildir.
Vergi ziyaı suçları için Vergi Usul Kanunu, hürriyeti bağlayıcı cezalar için Türk Ceza Kanunu hü
kümlerinin uygulanması, aynı fiiller için farklı tekerrür hükümlerinin uygulanması sonucunu doğu
racaktır.
Yine, Vergi Usul Kanununda, Türk Ceza Kanunundaki genel hükümlere istenilen boyutta yer
veremiyor vc uygulamada sorunlar çıkıyor. Bu nedenle, olabildiğince vergi suçlarına ilişkin genel
hükümlere. Vergi Usul Kanununda yer verilmesi gerekiyor.
Yine, 376 ncı maddede, .sadece usulsüzlüklere indirgenmiştir. Halbuki, uygulamada daha çok
başvurulan vergi ziyaı vardır. Yine, kaçakçılık suçlarıyla ilgili olarak, sahte veya yanıltıcı belge dü
zenleyenlerin veya temin edenler ibaresine, kullanan tabirinin eklenmesinin isabetli olacağını dü
şünüyorum.
Yine aynı maddede, üç yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası var; caydırıcılığı hedeflediğini
iddia eden tasarıda ise, onsekiz aydan beş yıla kadar şeklinde bir düzenleme var, eskiyle yeniye
baktığımızda. Oysa, tavan ceza aynıdır; taban ceza farklıdır, düşürülmüştür; ama, uygulamaya bak
tığımızda, daha çok taban cezalara hükmedilmekte olduğunu da görüyoruz.
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Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN - Biz de size teşekkür ediyoruz Sayın Açba.
Ayrıntılı bir hazırlık yapüğımz görüldüğü için, ben de zaman yönünden size kısıtlama yapmadım.
Sayın Araş, buyurun; söz sizin.
REFİK ARAS (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli bürokratlar; hepinizi
saygılarımla selamlıyorum.
Ben, zamanı biraz daha kısıtlı şekilde kullanmaya çalışacağım. Belki, çok yeni şeyler söyle
meyeceğim; sağ olsun. Sayın Bakanımız ve stafı, bundan evvelde, imkân buldukları çerçeve içeri
sinde, bizi, olabildiğince bilgilendirdiler; gerek gruplarımızda gerekse geçen hafta Maliye Bakan
lığında, bizzat bilgilendirdiler. Sabahki müzakereler biraz netameli başladı; ama, görüldü ki, o ka
dar iddialı olmak yerine, netice itibariyle iki üç arkadaşımız konuşma yapacakmış, onlar da, buyur
dular, yaptılar, mesele, toplu bir desteği sağlamaktır.
Sayın Başkan, bugün, Türk kamuoyunun, Türk Parlamentosunun çok senelerden beri üzerin
de durduğu bir vergi reform tasarısını tartışıyoruz. Maalesef ki, herhalde pek çok olduğu gibi, ül
kemizde de vergi, soğuk bir kelimedir; bir de, yanına reform kelimesi koyarsanız, daha da zor ve
daha da soğuk bir iştir. Özellikle, henüz malî hayatı kayıt altına alınmamış bizim gibi ülkelerde ge
nellikle, vergisini doğru dürüst ödemek istemeyenler her zaman ve çoğu kez de üst perdeden şöy
le seslenirler: "Efendim, getirsinler doğru dürüst vergi yasası, biz de vergimizi ödeyelim." Özel
sohbetlerde, dikkat ediniz etrafınıza, bu kelimeyle çok karşılaşıyorsunuz. Öte yandan, içerisinde
bulunduğumuz Yüce Parlamentoda ve de komisyonlarda, bazen iktidarda ve muhalefette olmayla
durum değişse de, keza, orada da "efendim, getirin kapsamlı bir vergi refom tasarısını, hepimiz des
tekleyelim..." Burada, zaman zaman, muhalefetteki arkadaşlardan da gayet doğru ve güzel bir
şekilde bu ifadeyi duymuşumdur. Ben de, onun için diyorum ki, işte o gün, bugündür. Evvela, tabiî
ki, üzerinde hep birlikte tartışacağımız, daha da olgunlaştıracağımız bu vergi tasarısını Parlamen
toya sunmuş bulunan 55 inci Hükümeti ve kendisini çoğumuzun üstün vasıflarıyla tanıdığı Maliye
Bakanımız Sayın Zekeriya Temizel'i ve mâliyenin değerli üst bürokratlarını ben yürekten kutluyo
rum.
Bilindiği gibi, önümüze getirilen tasarı 14 bölümden ve 81 maddeden oluşuyor. Vaktinizi al
mamak için hepsini sıradan saymayayım; ama, en kapsamlısı Gelir Vergisi Kanununda, yani, 28
madde ile yapılıyor; Vergi Usul Yasasında 20 madde; Emlak Vergisinde 6; Verasette 5 diye de
vam ediyor; 81 tane maddeyi bu tasan değiştirmiş.
Türkiyemizde böyle bir şeye ihtiyaç var mıydı;yani, verginin şu andaki durumu ne diye ba
karsak, bir genelleme yaparsak; bazı arkadaşlarım söyledi, Türkiye'de vergi oranları gerçeklen yük
sek; Gelir Vergisinin alt dilimi 25, üst dilimi 55; özellikle alt dilim bakımından fevkalade yüksek
tir. Kurumlar Vergisinde toplam yük yüzde 40'tır. Katma Değer Vergisinde alt sınır 1, üst sınır 23,
hatta bir pozisyonda yüzde 40'a çıkmaktadır.
Tapu harçlarında -h e p söylendi- alandan ve satandan 4,8-4,8; yani, nerede ise, toplam yüzde
10 vergi alınmaktadır. Bu ne demektir; 10 milyara aldığınız bir daire için 1 milyar da vergi ödeye
ceksiniz. Kim bu vergiyi ödüyor; hiç üzülmeyin, hepimiz elimizi vicdanımıza koyup söyleyelim ki,
hiçbirimiz ödemiyoruz. Ya ne yapıyoruz; 10 milyara aldığımız daireyi, gayri menkulü I milyara al
mak, almış olmak gibi bir yalan beyanda bulunuyoruz ve de onun üzerinden yine aklımızdaki ver
giyi ödüyoruz.
Şimdi Hükümet çok güzel düşünmüş. Yüzde lO'lara yakın vergi yükünü alıcı ve satıcı için
yüzde l'e indirerek toplam 2'ye getirmiş; bence çok doğru bir iş yapmış.
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Emlak Vergisi Türkiye'de yüksektir. İşyerinde 5, meskende 4, arazide 3, arsada 6.
Ücretlilerin vergi yükü yüzde 18 ile yüzde 48 arasında değişmektedir. Gelir artı Kurumlar Ver
gisi yükü yüzde 40 ile yüzde 64 arasmda değişmektedir.
Peki, bütün bu zor şartlardan, bu zor ağır yüklerden sonra vergi kaçıranın yakalanma olasılığı
nedir, bir de öyle bakarsak...
Belge düzeni gerçekten çok bozuk; bir sürü şey icat etmişiz; muafıklık demişiz, götürülük demişiz.hayat standardı demişiz, kayıttan çıkmak için ne lazımsa yapmışız.
Bankalardan bilgi alınamıyor.Tapu işlemlerinden hızlı bilgi gelmiyor ve de vergi inceleme
oranı verilen bilgiye göre yüzde 2.
Bir küçük hatamı söyleyeyim. Ben 1%1 yılında bir büyük şirkette maalesef çocuk yaşımda
muhasebe müdürü idim; Allah rahmet eylesin, Ferit Melen Bey bizim şirketimizin müşaviri idi.
Ben o zaman çocuk yaşımda bir gün dayanamadım, sordum, "Sayın Ferit Bey, neden bu hesap uz
manı ve maliye müfettişlerinin sayısı az ?" Bana, "Otur oğlum "dedi, bir güzel nutuk attı; dedi ki,
"Bunun sayısını çoğaltmak tabiî, çok kolay, hemen bir imtihan açarız, şu kadar kadro; ama, işin ni
celiğini bozarız." O, belki şu anda hesap uzmanından ve maliye müfettişinden korkmakta olan in
sanları bir de korkusuzluğa iterse, sayıyı ne kadar artırsanız altan çıkamazsınız. Bu yüzde 2'nin dü
şüklüğünü söylüyorum; ama, bunu zaten yüzde 50'ye 30'a, 20'ye çıkarmanın mümkün olmadığını
da ilaveten tamamlıyorum.
Peki, bu yanlışlıkları yapan vatandaşları yakaladık diyelim, vergi kaçakçısı diyelim, Türkçe
konuşalım, bir şey yapıyor muyuz, yani, bir ceza veriyor muyuz; vallahi, yasaya bakarsanız, veriyorsunuz„5 yıla kadar hapis cezası var. Hayretle gördüm ki. Sayın Maliye Bakanımızın bize ver
diği notta, daha Türkiye'de hiç kimse 5 yıllık hapis cezasına uğramamış. Kardeşim bu nasıl iş?!.
Hem vergiyi kaçıracak her şeyi tespit edeceksiniz, ceza uygulayacaksınız; vallahi uygulanmıyor.
Niye; bin tane kulp.
Parasal ceza zaten zamanında ödenmiyor. Bir uzlaşma meselesi icat edilmiş, o sıkıştığı nokta
da mükellef dilediği gibi kullanıyor.
Maalesef Türkiye'de üstüne üştük, bu da bizim mahalle, bizim tarafın eksiği, sık sık vergi af
fı çıkarıyoruz. Yahu, kardeşim, ne demek vergi affı?!. Vergi affı ne demek?!. Bilerek vergiyi kaçı
racağım, Yüce Parlamento da politika için gelip beni affedecek. Daha o zaman doğru dürüst vergi
yi ödeyen adamdan vergi toplayabilir misiniz? Yani, inşallah bugünkü Parlamentomuzdan böyle
bir yeni teklif ortaya çıkmaz.
1997 yılında Türkiye'de tahsil edilen vergilerin yüzde .59'u dolaylı vergi, yüzde 41'i dolaysız
vergi. Ne yapmışız; hep kullananın ihtiyacı için sarfiyat yapan insanların sırtına binmişiz. Biri 49,
biri .“»I. Oysaki, Avrupa ülkelerinde bu, tam tersi.
Gelir ve Kurumlar Vergilerinin gayri safi milli hasıla içindeki payı, keza, 1994 rakamlarına
göre, Türkiye'de 6,7; Avrupa'da bunun ortalaması yüzde 14,6. Yani, Türkiye'de vergi yükü ağırdır,
nispetlerde münasebetsizlikler var; ama, toplam hacim olarak fevkalade yetersiz.
Türkiye'deki 3 milyon vergi mükellefin yüzde 33 götürüye tabi imiş. Yeni yüzde 67, gerçek
usulde vergiye tabi. Peki, bu yüzde 33 geçen sene 19 trilyon vergi vermiş, bu kadar gürültü yapılı
yor, konuşuluyor, tartışılıyor, esnafı, doları vesaire vesaire. Götürü, götürü... Topladığımız vergi
yüzde 1 beyefendiler. Yahu bunu almayalım daha iyi, boşuna bu kadar gürültüyü karşımıza alaca
ğımıza...
Onun için yeni tasarı bu götürüyü daha çok evraka yönelik hale sokmaya çalışıyor çok doğru
olarak.
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Türkiye'de vergi yükü itibariyle genel vergi yükü yüzde 17,6; OECD ülkelerinde de bu, 28,2.
Türkiye'de vergi incelemelerinde ortalama yüzde 50 civarmda matrah farkı bulunuyor denili
yor. Yani, fena değil yüzde 50; ben sanıyorum herhalde daha da yüksektir bu rakam.
Türkiye'de hangi gelir grubu ne kadar vergi ödüyor diye düşünürsek; Türkiye'de bir, ücretliler
vergi ödüyor, bir de doğru dürüst mâliyeye ayağını bir tabirle kaptırmış olan mükellefler, deftere
tabi mükellefler. Onun dışında birtakım var ki, kimsenin vergi falan ödediği yok.
Şöyle bir ön bilgi sunarsam; ücretliler, gelirden yüzde 27 pay alıyor; verginin yüzde 44'ünü
ödüyor; kâr sağlayanlar gelirden yüzde 26 pay alıp verginin yüzde 43'ünü ödüyor, faiz sağlayanlar
gelirden yüzde 8 pay alıp verginin yüzde 5'ini ödüyor; kira sağlayanlar 12 alıp, 5 veriyor; tarım ge
lirini sağlayanlar 17 alıp 3 veriyor. Yani, böyle bir çarpık durum var.
Peki, toplanan bu vergileri ne yapıyormuş yüce devletimiz. Şöyle yapıyormuş; ilk söylediğim
rakamlar 1992, sonrakiler 1996: Eğitim için 1992'de yüzde 19,7 harcıyormuş; bu 19%'da düşmüş
I l'e. Sağlık için yüzde 4'ten 3'e düşmüş. Altyapı için 10,4'ten 6,3'e düşmüş. Savunma için yüzde
13,5'tan yüzde lO'a düşmüş. Bir şey yükselmiş; faiz için harcamalar 1992'de yüzde 17,9'muş,
1996'da yüzde 37,8. Bu seneki bütçemizde yüzde 40'tır.
Yani, bu yürekler acısı bir tablodur.Bir taraftan doğru dürüst vergi toplayamıyoruz, bir taraf
tan da bu kadar zorlukla toplayabildiğimiz vergiyi, toplum ve halk yararına kullanamıyoruz.
Gelir dağılımımız fevkalade bozuktur. Her gün herkes, hepimiz söylüyoruz; işte ilk yüzde
20'lik dilim gelirin yüzde 5'ini, son yüzde 20'lik dilim de gelirin yüzde 54,9'unu, 55'ini alıyor. Bu
da fevkalade kötü bir dağılım.
Bütün siyasi partiler, ister iktidarda olsunlar ister muhalefette olsunlar, birinci görevleri kana
atimce bu kötü gelir dağılımını düzeltmektir. Hangi parti hükümeti, hangi koalisyon hükümeti bu
problemi çözer ise, Türk halkı o hükümeti ve de partileri kanaatimce baştacı yapacaktır. Hemen ol
masa bile sonra denilecektir ki, şu koalisyona ya da tek başına başarabilmişse, şu partiye bravo,
Türkiye'nin en büyük yarasına neşter vurmuştur diye.
İşte bütün bu nedenlerden ötürü Türkiye'de bir vergi reformu yapılması hakikaten zorunlu ha
le gelmiştir.
Bu nasıl olacaktır; işte bugün bunu tartışıyoruz. Hep karamsak davranarak da hiçbir sonuca
ulaşamayız. Türkiye, potansiyeli olan bir ülkedir. Türk kamu sektörü ve özellikle Türk özel sektö
rü kim ne derse desin, Türkiye'yi büyütecektir, Türkiye'yi yüceltecektir. Bunun için birinci görev
şu anda Türk Parlamentosuna düşmektedir. İşte şimdi Parlamentonun Plan ve Bütçe Komisyonu
olarak bizler bu görevin birinci basamağını oluşturmaya çalışıyoruz.
Sayın Başkan, Sayın Hükümetin bize getirdiği tasarıda, brifingtc de öngörülmüştü, arz edil
mişti, 4 ana doğru ilkeye dayanıyor; vergi tabanını genişletelim, kayıtdışı ekonomiyi kayıda bağla
yalım, vergi işlemlerini basitleştirelim ve bireylerin vergi yükünü artırmadan vergi gelirlerine arlış
sağlayalım.
Bu vergi reformunun can damarı bence, gelirin tanımının değiştirilmesidir. Bir başka deyim
le, yasaların kavramadığı bir gelir bırakmamaktadır,
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 1 inci maddesi değiştiriliyor, yeni I inci madde şöyle öne
riliyor: "Gerçek kişilerin birtakım elde ettikleri gelirleri Gelir Vergisine tabidir. Gelir, tasarruf ve
ya harcama konusu olan her türlü kazanç ve iradın safı tutarıdır." İşin bam noktası da zaten bura
dadır.
Bilindiği üzere. Gelir Vergisi Kanununun 2 nci maddesi, şimdi sıralayacağım 6 maddeden iba
ret idi, bu tasarı, bir 7 nci madde ilave ediyor. Eski 6 madde şöyle idi: "Gelire giren kazanç ve irat
lar; ticarî kazançlar, ziraî kazançlar, ücretler, serbest meslek, gayri menkul semaye iratları, menkul
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sermaye iratları." Buna 7 nci bir unsur geliyor, kaynağı ne olursa olsun, diğer her türlü kazanç ve
iratlar. İşte buna, inşallah Parlamentomuzdan çıkarsa, vergi reformu denmesinin gerçek nedeni bu
maddedir.
İkinci olay, kayıtdışı ekonominin kayıda alınması. Bunu sağlamak için belli bir belge düzeni
ne gidiliyor, herkese bir vergi kimlik numarası veriliyor; hamiline işlemler, çek, senet vesaire azal
tılıyor ve vergi kimlik kartı uygulaması ile manyetik ortamda düzenli bir bilgi akışı sağlanıyor.
Vergi sistemini basitleştirelim deniliyor. Onun şartları anlatılıyor; götürü, ziraî vesair diye.
Bireylerin vergi yükünü artırmadan vergiyi çoğaltalım deniliyor. Nasıl olacakmış bu; vergi
oranları indirilecektir. Hakikaten indiriyorlar.
Hayat standardı esası kaldırılacaktır. İşte senelerce tenkit konusu olmuştur. Bir kısmı standart
var diye fazlasını vermiyor, bir kısmı hiç kazanamamış, standart var diye standardı uyguluyor.
Fevkalade haksız bir olay.
Ceza ve uzlaşma sistemi etkinleştirilecektir. Bu vergi tasarısı ile şu konularda yeni düzenle
meler getiriliyor. Asıl hedef, esnaftan vergi alınması değildir, istenilen alışların belgeye bağlanma
sıdır. Şayet servet ve harcamalardaki artış alış belgelerinin iki katını aşarsa, izaha tabi tutulacak.
Götürü usul kaldırılıp yerine basit usul konuluyor. Ziraî faaliyetlerde belge düzeninin yerleştirilme
sine çalışıyor.
Hayat standardı uygulaması I998'de devam edecekmiş, 1999'da kaldırılması hedefleniyor. Ba
sit usule girenler için geçici vergi bundan böyle üç aylık mali tablolara göre hesaplanıp ödenecek,
bu konuda o madde tartışılırken benim şahsi çekincelerim var, söyleyeceğim. Yani, millet senede
bir defa bilanço veya kayıt üzerinden sayım yaparak kâr zarar hesabı yapamazken, her üç ayda bir,
"arkadaş, yap hesabını, ver geçici vergini" biraz fantazi buldum bunu.
Bu vergi tasarısıyla vergi oranları şöylece yeniden belirleniyor; bazılarını söyleyeyim. Gelir
Vergisi alt dilimi 25'ten 1998'de 20'ye, 1999'da 15'e düşüyor; üst dilimi 55'ten 40'a kadar düşüyor.
Kurumlar Vergisi 25'ten bir bakıma 30'a çıkıyor; ama, kurum stopajının işleyiş biçimi değiştirildi
ği için genelde 40'tan 30'a iniyor. KDV genelde 15, muhafaza ediliyor; ama, en üst sınır 23'ten 40'a
kadar giden rakam da keza yüzde 15'e çekiliyor.
Tapu harçlarını biraz evvel arz ettim; 4,8'den l'e indiriliyor. Emlak vergileri, işyeri emlak ver
gileri 5'ten 2'ye; mesken 4'ten l'e; arazi 3'ten l'e, arsa 6'dan 3'e. Yani, her birinde indirim yapılı
yor. Eğer, bu indirimler başka kaynaklarla, bu düzenlemelerle sayın mâliyemiz hâzinemizi doldu
racaksa gerçekten kutlamak lazım; çünkü, önemli indirimler söz konusu.
İlcretlilerin vergi yükü düşürülüyor. Belli rakamlar var. Yani, bir adam bir senede 550 mil
yon lira gelir elde etmişse, şu anda yüzde 18 vergi ödüyor, bunu yüzde 1l'e düşürüyorlar.
1
milyar 800 milyon liralık gelir elde etmişse yüzde 23'ten I5'e düşüyor; 4,8 milyar lira gelir
elde etmişse 31'den 22'ye düşüyor. Keza, Gelir ve Kurumlar Vergisinin yükü de düşürülüyor, şu
anda çok yüksek rakamlara baliğ oluyor. Demin Sayın Maliye Bakanımız belirttiler; 40'la 64 ara
sında değişiyor. Yani, yüzde 64 vergi vermek de kolay iş değil. Oturup bir düşünmesi lazım. Ça
lış, çabala 100 lira kazan -Sayın Ali Topuz Bey size bakarak konuşuyorum, özel bir nedeni yok,
sevgimden ötürü bakıyorum- ondan sonra götür 64 lirasını ver; öyle kolay iş değil yani. Onu da bi
raz törpülüyorlar, doğru bir iş yapıyorlar.
Vergi kimlik numarası kullanımı aşağıdaki işlemlerde zorunlu kılınıyor. Bu, reformun ana il
kelerinden ve iyi savunulabilir noktalarından birisi. Diyor ki, arkadaş tapuda işlem mi yaptıracak
sın, çıkar kartını; trafikten Mercedes mi aldın, çıkar vergi numaranı; notere gittin vergi numarası;
özellikle bankadan şuradan şuraya 15 milyar lira havale; "vergi numaranızı da rica edeyim"diyecekler adama. Kredi kartlarında numara, kambiyo senetlerinde numara. Çok doğru bir iş. Türki
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ye’de, bütün Avrupanın şimdiye icadar çoktan başardığı, ekonomik hayatı kayıda bağlamanın baş
ka bir çaresi yoktur. Bugün Amerika'da bir yerden bir yere 10 bin dolar havale etseniz, imkânı yok,
hemen adresinizi, nüfus kağıdınızı, vergi numaranızı vesaireyi alıyorlar.
Şimdi Türkiye'de Sayın Maliye Bakanının huzurunda söylemek ayıp olmaz herhalde, git 1
milyar doları şuradan şuraya, git filanca bankaya ver, ver komisyonu, para gitsin, sen de git; böy
le şey olur mu? Ve biz, bu kadar laçkalıkların içinde olan bir ülke olarak sonra gidip o adamlara el
açıyoruz; yahu bizim paramız yok, bütçemiz açık, bilmem ne..."Sen kendine sahip olmayan bir ül
ke isen, ben sana ne yardım edeceği m! "demezler mi adama? Diyorlar zaten arkamızda.
Caydırıcı ceza sistemi kurulacak deniliyor; o da çok doğrudur. Uygulanamayan 5 yıl hapis ye
rine, uygulanabilir 18 aydan 3 yıla kadar varan hapis cezası. Bir pozisyonda paraya çevriliyor, onu
da hesap ettim, yanlış hesap etmediysem vallahi 18 ayda 6 milyar lira gibi ne bir para, yani, büyük
bir paraya, yani, öyle uyduruk rakamlara değil, asgari ücretin yansını bir günlük cezaya karşı tutu
yor. Çarpın 18 ay, bakın kaç lira çıkıyor; öyle 5 kuruş verdim, hemen canımı kurtardım, paran ka
dar konuş diyecek manzara da yoktur. Çok doğru yapmışlar; paraya çevireceksen adam gibi de pa
ra ödeyeceksin. Bir kısmı da diyor ki, arkadaş ben paraya çevirmem; devleti yanıltım, uydurma
naylon fatura ürettin, hapse gireceksin; gireceksin arkadaş. Ben yapmayıp girmiyorsam, bir farkım
olmalı; yapan, girecek. Niye bundan çekiniyoruz biz? Niye kötüyü savunuyoruz yani?
Onun için bu konular için Sayın Bakanımı ben kutluyorum.
Ha, öte yandan mükellefe de kolaylık getiriliyor. Hep konuşmuşuzdur; vatandaşın devletten
alacağı var bir tarafta, alamıyor; bir sene geçmiş, üç sene geçmiş, alamıyor. Öteki tarafta borcu var,
maliye bu, bırakır mı?!.Hemen vatandaşın sırtına binim faiziyle, gecikme zammıyla bilmem nesiy
le alıyor.
Şimdi devlet diyor ki, bu, haksızlıktır, bunu yeni anladım, üç aylık evrak düzenleme, belge için
bana müsaade et, üç ay içinde senin alacağını ödemezsem arkadaş, faiziyle sana paranı ödeyece
ğim diyor. Bu da, vatandaşa değer veren ve hakkını teslim eden doğru bir yaklaşım.
Bilindiği üzere, harçlar indiriliyor, damga vergisine üst sınır getiriliyor. Emlak Vergisi azaltı
lıyor. Taşıt pulu uygulaması; işte bizim gibi bazı saf vatandaşlar her sene taşıt pulumuzu alıp ya
pıştırdık, çoğu kimse de yapıştırmadı, şimde deniliyor ki, taşıt pulu yürümüyor, onun için biz bu iş
ten vazgeçtik; iyi düşünmüşler doğrusu.
Veraset vergisi oranları düşürülüyor. Mükelleflerle barışmak için de geçmişle ilişki kesilmeye
çalışılıyor. Bu tasarının bam noktalarından yine birisi burası. Bir mali milat tarihi konuşuluyor. Bu,
üzerinde belki biraz tartışmamız gereken, ama, netice itibariyle de bir yerden bir hareket noktası
bulacağız, bir temiz sayfa bulup oradan ileriye doğru gideceğiz; başka çaresi yoktur.
Herkez bir defalık mal bildiriminde bulunacak. Sabahleyin burada bir değerli arkadaşım - şim
di burada mı bilmiyorum- yani servet beyanının yeniden uygulanmasını istedi. Vallahi bunu iste
mek uygun da, bir de Türk toplumunun yapısında bu iş denendi yani, yanı, servet beyannamesini
uygulayacağınıza, yani, demin söyledim, her yerde vergi numarası onu bir başka şekilde kapsıyor.
Onun için o servet bayannemesine ben şahsen katılmıyorum.
Belgesiz ticarî malların bir defada KDV'si ödenerek meşrulaştırılıyor. Geçen sene Sayın Refahyol Hükümeti kuyumcular için bir tasarı getirdi. Sadece kuyumculara getirdi. Ne hikmetse bil
miyorum kuyumcularda bu işe pek pas vermedi, beklenilen vergi de sağlanmadı. Şimdi bütün mal
lar için bütün tüccar ve esnaf için mağazandaki belgesiz malın varsa, arkadaş gel KDV'sini öde,
onu da defterine yaz, bundan sonra doğru bir şekilde yürü deniliyor.
Sayın Başkanım, Türkiye'de vergi reformu yapmak gerçekten zor bir iş. Toplumun çeşitli ke
simlerinin menfaat dengeleri farklı ve burada zaten konuşmalar sırasında da o giderek daha çok
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ortaya çıkacak; ama. Hükümetin ve Maliye Bakanımızm görevi doğal ki, tüm bu karşılıklı menfa
atlerin, birin diğerine üst tarafa taşımak değil, hepsini bir potada ve dengeli bir hale sokmaktır. Ma
dem ki. bizim Hükümetimiz ;ki, kim vergi reformu getirirse o hükümetin politik ve siyaset olarak
da çok daha istikbali parlak olmaz, ama bugünkü koalisyon Hükümeti elini taşın altına koymuştur.
Sayın Maliye Bakanı elini taşın altına koymuştur, sayın bürokratlar da sağolsunlar, bu işe baş koy
muştur. Şimdi hazır bu kadar kendini feda eden bir hükümet ve bir maliye bakanı ve bir üst bü
rokrat kesimi bulmuşken, gelin bizler de elimizi taşın altına koyalım, Türkiyemiz için uzun vade
de doğru olacağına yürekten inandığım ve devlet gibi devlet olmak için, adam gibi devlet olmak
için, sağa sola fazla el açmamak için, yalvarmamak için, dürüst olmak için, dürüst insanlara im
kân tanımak için bu vergi reformunu tartışacağımız maddelerde bazı tashihe muhtaç olan yerler
varsa hep birlikte tashih ederiz, bu vergi reformuna hep birlikte el verelim, destek olalım, geçire
lim.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Aras.
Bir iktidar mensubu olarak tasarı üzerinde bu kadar hazırlıklı bu kadar içerikli az konuşulur
gerçekten, sizi tebrik ediyorum, ben, kişisel olarak değerlendiriyorum.
REFİK ARAS (İstanbul) - Teşekkür ederim.
B A ŞK A N - Söz sırası Sayın Topuz'un; büyürün.
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Bakan, Komisyonumuzun değerli üyeleri. Ko
misyonumuza katılan değerli arkadaşlarım; en iyi dileklerimi sunarak vergi yasalarıyla ilgili tümü
üzerinde ilk değerlendirmemi yapmaya çalışacağım.
Önce içinde bulunduğumuz görüşme ortamı ile ilgili bir küçük değerlendirme yapmama izin
vermenizi diliyorum.
Vergi yasaları, toplumun tümünü ilgilendirmesi açısından ve bu yasaya çok be! bağlanmış ol
ması açısından elbetteki Komisyonda en geniş ölçüleriyle tartışılmalıdır.
Şimdi, Komisyon, Parlamento adına bu görevi yapmaktadır; yani, yasama organı adına bu gö
revi yapmaktadır. Hiç kuşku yok ki. Hükümetimiz, Sayın Bakanımız, bakanlığımız, tasarıyı bura
ya getirinceye kadar topJumun değişik kesimlerinin bu konuya ilişkin değerlendirmelerini almış
tır. Kendi bakanlık birimlerinde birikmiş olan soruları, sorunları, çözüm yollarını hepsini kullan
mıştır, en geniş biçimiyle bir çalışma yapmıştır. Hatta, ekonomik, sosyal konseyde belli ölçüde tar
tışılmıştır, görüşler alınmıştır. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ederiz; ama. Komisyonumuzun
da buna benzer bir katkı almasını bakanlığımız kendilerine yönelik bir güvensizlik biçiminde ke
sinlikle yorumlamamalıdır, kimsenin böyle bir amacı yoktur. Burada ortaya çıkan şeyler doğru da
olabilir, yanlış da olabilir; ama, toplum kesimlerinin ne düşündüğünü bizim öğrenmemiz de iyidir,
hatta bunda, bizden çok. Komisyonumuzdan çok. Sayın Bakanlığımızın yararlanacağını tahmin
ediyorum; çünkü, bunların hepsi doğru şeylerse, değişiklik biçiminde yansayacaktır, yanlış şeyler
se, bu yanlışların başka yerlerde konuşulmasını en kesin bir şekilde burada kesmiş olacağız.
O nedenle, bu görüşme ortamını böyle zenginleştirmemiş olmamız iyi olmuştur. Her ne kadar
Sayın Aras sabahki görüşmeleri çok fazla kapsamlı ve etkili görmemiş de olsa...
BAŞKAN - Böyle bir beyanı olmadı...
ALİ TOPUZ (Devamla) - Yani, "çok şey bekleniyordu, iki-üç arkadaş geldi, fazla kimse gel
medi" gibi bir değerlendirme yaptı, ha "zaman kaybı da olmadı" dedi. Aslında, ben şunu demek
istiyorum...
BAŞKAN - Yani, iyimser bir yaklaşım gösterdi...
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ALİ TOPUZ (D evamla)- Kötümser diye tarif etmiyorum, keşke Saym Komisyon Başkanımız
gazetelerden herkesin öğrenmesini beklemek veya bir komisyon üyesinin özel olarak çağrısmı bcklemekden öteye giderek Komisyon Başkanı daha etkin bir şekilde bütün kurum ve kuruluşları, il
gilileri buraya davet etmiş olsaydı. Belki, bundan sonra gelirler, komisyonun alt komisyon çalış
masına katılabilirler, maddelerin tartışılmasında belki yine bu katkılar alabiliriz.
Şimdi, Sayın Başkan, önce Hükümet tasarısı hep beraber biliyoruz ki, üç ay kadar Hükümet
katında. Hükümet düzeyinde. Hükümete sunulduğu sırada Hükümette ve Hükümeti oluşturan par
tilerin gruplarında, belki bilgi verilen başka parti gruplarında üç ay süreyle de tartışma gündemin
de kaldı. Ben, tabiî, bu tasarıya bir hükümet tasarısı olarak, hiç kuşku yok, öyle bakıyoruz; ama, bu
tasarının bir kendine özgü bir özelliği de var. Bu tasarının biraz da Sayın Maliye Bakanımızın ki
şiliğiyle de ilgilendirilen bir tarafı vardır. Çünkü, Sayın Bakanımızın yıllar yılı Maliye Bakanlığın
da bu konularla ilgili görev ve sorumluluk taşımış olması, bu yasanın hazırlanması sırasında Saym
Bakanın kişisel katkılarının da pek çok olduğu düşünülerek, bir ölçüde bizim için de böyle bir ta
sarıyı burada görüşmenin olumlu bir aşama olduğunu, olumlu bir gelişme olduğunu belirtmek isti
yorum; çünkü, maliye bakanlannın mutlaka bu konuların uzmanı olması belki her zaman istenme
yebilir, beklenmeyebilir; ama, tesadüfen bu konuda Maliye Bakanımız, özellikle bu konularda da
Türkiye'nin en iyi yetişmiş bir elemanı olarak katkılarını buraya koyduğuna ve tasarı. Hükümet ta
sarısı olduğu gibi. Sayın Zekeriya Temizel'in adını da taşıyabilecek bir niteliği vardır diye düşü
nüyorum.
O nedenle, bizim bu konularla ilgili getireceğimiz eleştrilerden sayın bakanımızın çok özel
olarak bir alınganlık göstermemesini de rica ediyorum. Çünkü, hiçbirimizin hiçbir şekilde bu tasa
rı ile ilgili olumsuz bir değeriendirme yaparak tasarıyı şuraya veya buraya çekmek, öyle veya böy
le eleştirmek niyetimiz yoktur. Biz, ilke olarak, Türkiye'nin, bir vergi reformuna ihtiyacını yıllar
yılı söyleyen siyasetçileriz, hep beraber bunu burada söyledik. Türkiye'nin gerçekten bir vergi re
formuna ihtiyacı vardır; ama, diğer arkadaşlarımın da söylediği gibi, maalesef Türkiye öyle karma
şık noktaya geldi ki, hangi reformcu yaklaşımla bir konuyu ele alırsanız, kendinizi o konunun dı
şındaki başka konuların da olumsuz etkileriyle, dayatmalarıyla veya kuşatmalarıyla başbaşa bulu
yorsunuz. Yani, bir vergi reformunu tek başına en iyi şekilde geçirmiş olmak, Türk Devletinin,
Türk devlet kurumlarınm. Maliye Bakanlığının o vergi yasasını en iyi şekilde uygulama imkânını
elde edeceği anlamına gelmiyor. Çünkü, bizim merkezi idaremizin, devlet yapımızın çok ciddî tı
kanıklıkları, sıkıntıları var. İçinde bulunduğumuz ortamda birtakım demokratik sıkıntılarımız var,
devletin işleyişiyle ilgili sıkıntılarımız var; bütün bunların hepsi, özellikle, vergi gibi, gelir topla
mak gibi bir konuya da çok büyük olumlu, olumsuz etkiler yapan gerçeklerdir.
O nedenle de, mesela, bir vergi reformunu Maliye Bakanlığının Türk Devletinin merkezi ida
resinde yapılması gereken yeniden yapılanma düzenlemelerinin bir parçası olarak Maliye Bakan
lığının kendi içinde de bir yeniden yapılanmayı öngöremediğimiz bir dönemde bu yeni vergi refor
munu getirmek, bu reform tasarısı için çok da olumlu bir ortam yaratmamaktadır.
Yani, bugün Maliye Bakanlığının işleyişiyle ilgili olarak da çok ciddî birtakım yeniliklere ih
tiyaç olduğunu zannediyorum. Örneğin, özellikle vergi denetimiyle ilgili olarak bugünkü yapıyla
ve bugünkü çerçevede bu denetim işinin Türkiye'nin malî sisteminin içinde bulunduğu sorunların
üstesinden gelebilecek bir performans göstermesi ortaya koyması düşünülemez.
Şimdi, Maliye Bakanlığında vergi daireleri var, vergi idareleri var, çeşitli denetim kurumlan
var. Bunların kendi aralarında bir koordinasyon ne kadar var ne kadar yok ve bu denetim ne ölçü
de sonuca götürüyor, ne ölçüde götürmüyor; bunu ilgililer biliyor. Burada herhalde yeni bir düzen
leme ihtiyacı var; ama, bunları gündeme getirme olanağı bu yasayla birlikte olmadığı için bir öl
çüde bu vergi tasarısını destekleyecek, uygulamada destekleyecek birtakım olumsuzlukları da
yaşayarak bu vergi kanunlarını buradan çıkaracağız ve yeniden uygulamaya koyacağız.
-
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Şimdi, Sayın Öakanımız vergi yasalarıyla ilgili açıklamalarını yaparken, ısrarla bir şeyin altını
çizerek ifade ediyor; tasarıya hem bir reform tasarısı olarak bakıyor hem de toplumda bu tasarının
büyük bir reform gibi toplumda bu tasarının büyük bir reform gibi algılanmasının da doğru olma
yacağını ifade ediyor. Bence de doğru yapıyor; çünkü, bu tasarının gerçek anlamda çok iddialı bir
reform tasarısı gibi nitelendirilmesi, belki de mümkün değildir. Sayın Bakan haklıdır. Rçform ni
teliği taşıyan yanlan vardır; ama, beklenen vergi reformunun bununla sınırlı olduğunu kabul etmek
sanıyorum ki, çok doğru bir yaklaşım olmaz. Sayın Bakan yaptığı açıklamada tasarının önemli dört
tane ilkesinden söz etti. Bunlardan birinci ilke arkadaşlarımın da ifade ettiği gibi, vergi tabanının
genişletilmesi ve bu arada gelir tanımının yeniden yapılması. Bunun, gerçekten bu tasarının en
önemli reform yaklaşımını simgelediğini, ifade ettiğini söylediler. Beni mazur görsünler, bu konu
da biraz konunun abartılmış olduğu kanaatini taşıyorum. Yani, çok özür dileyerek söylüyorum. Bi
raz bu konu abartılıyor. Vergi tanımına getirdiğiniz şey nedir? Buradaki ifadesiyle, kaynağı ne
olursa olsun her türlü kazançtan da vergi alacağız deniyor. Gayet muğlak bir şey. Daha evvel "ve
diğer ve sair gelirler" denirken şimdi biraz daha somutlaştırılıyor belki. Bunu bu şekilde yazmakla
bütün bu vergilerin, bütün bu alanların kavranacağı konusunda bizim ikna edilmeye ihtiyacımız
vardır. Şimdi, bir kere kaynağı ne olursa olsun her türlü kazanç. Bir kazancı bir yerden bulduğun
zaman kaynağını da buluyorsun; kaynağını bulduğun zaman, yani o kaynağı ne olursa plsun sor
muyorsun kaynağını; ama bir kazanç var; netice itibariyle üzerine gittiğin zaman onun kaynağı da
bulunuyor. Kaynağı bulunamaz diye bir iddiada bulunulamaz diye bir iddiada bulunulamaz. Kay
nağı bulunduğu zaman da zaten sistemin bir yerinden içine girmiş olacaktır; yani, bütün mesele bu
nu bulmaktır. Bunun buraya yazılmış olması, şimdiye kadar sanki böyle bir şey vardı; üzerine gi
dildiği zaman şöyle bir engel mi çıktı karşımıza; o engel çıktığı için biz bu kaynağı, kaynağı ne
olursa olsun bir kazanç gördük; ama, üzerine gidemedik. Bu konuda bize ilgililerin açıklama yap
ması lazım. Bizi bu konuda tatmin etmeleri lazım. Herhalde bunu alt komisyonlarda yapacaklardır.
Yani, bu yazıldıktan sonra, kaynağı ne olursa olsun Türkiye'deki her türlü gelirin, her türlü kazan
cın vergilendirilebileceği konusunda bizi ikna edecek, daha açık, bizim anlayacağımız tarzda açık
lamalar yapılmasını bu tartışmalar sırasında ilgililerden bekliyoruz.
İkincisi, kayıtdışı ekonomiyi kavrayacağız deniyor. Bu kayıtdışı ekonomiyi kavramak konu
sunda tabiî bazı mekanizmalar getirilmiş; herkese bir vergi numarası vermek ve bazı işlemler ya
pılırken, işte o vergi numarasından kontrol edebilmek veya denetleme sırasında oradan üzerine gi
debilmek, bunların hepsi tabiî kayıtdışı ekonomiyi kavrama konusunda teker teker anlam ifade
eden araçlardır; ama, acaba burada ifade edilen araçlar kayıtdışı ekonomiyi kavramak için yeterli
midir? Bizim bu komisyonlarda tartışıp, evet bu yeterlidir veya değildir, şöyle bir mekanizma da
ha buraya eklemek lazımdır dememiz gereken konulardan birisidir. Kim yapacak bunu; ya burada
yapacağız ya alt komisyonda bunlar çıkacak ortaya. Şunu söylemek istiyorum: Sayın Bakanın çok
doğru olarak ortaya koyduğu dört tane ilkenin ortaya konulması karşısında, bu ilkelere uygun ola
rak yapılabilecek ne varsa her şeyin bu yasanın içine girdiği konusunda birbirimizi ikna etmemiz
lazım. Eğer, bu konularla ilgili açık kalmış yerler varsa, onları da bu tasarıya eklemek üzere komis
yon katkısını ortaya koymak lazım. O amaçla söylüyorum.
Şimdi, basitlik ve açıklık getiriliyor; üçüncü ilke bu. Doğru pek çok alanda basitlik ve açıklık
geliyor; ama, o kadar yeni düzenleme geliyor, o kadar yeni bürokrasi getiriliyor ki, bunlar acaba
getirilen bu basitlik ve açıklıkları hallettikten sonra yeni birtakım karmaşık durumlar getirecek mi
getirmeyecek mi; bu konuda da Maliye uzmanlannın bize burada inandırıcı açıklamalar yapması
lazım veya bu konuyla ilgili uzmanların bu iddianın ne kadar doğru olduğu konusunda bizi aydın
latması lazım. Getirilen mekanizmanın, yeni yasanın getirdiği yeni sistemin, yeni araçlarının basit
lik, açıklık ve bürokrasi çıkarma açısından bir defa irdelenmesi gerektiği kanısındayım. Bana gö
re, daha fazla bürokrasinin geldiği gibi bir kaygı var kafamda; bunu kafamdan atmak istiyorum;
-
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ama, bunu kendim bulamadım. Bulan arkadaşlanmm bu konuda bizi tatmin etmesi için gerekli
açıklamaları yapmasını bekliyorum.
Vergi yükü azalıyor, vergi geliri yükselecek deniyor. Vergi yükünün bir ölçüde azaltıldığı
doğrudur; yani, 10 puan azalıyor; ama herkes için azalıyor. Acaba, vergi yükünü herkes için azal
tan bir mekanizma mı işletmek lazım; yoksa bu tasarının bir sosyal tarafı da olup örneğin ücretli
ler, küçük esnaf vesaire için, yani ancak geçinebilen insanlar için acaba vergi yükünü özel olarak
ticarî kazançlara uygulanan vergilerden daha farklı bir tarifeye tabiî tutarak azaltmak mümkün mü
dür? Asgarî ücretle yaşayanlara aynca bir vergi indirimi daha getirmek mümkün müdür? Bu açı
lardan bakılması gerekir; yani, bir işin reform olması için, tabiî pek çok unsuru bir arada getirme
si lazım. Hem vergiyi artırması lazım hem vergi adaletini sağlaması lazım. Doğru, Sayın Oya Ha
nım, burada sabahki oturumda söyledi bunu; yani, hem vergi artacak, artmalı, hem vergi adaletli
toplanmalı hem de bu vergi sistemi kalkınmamıza katkıda bulunmalı, gelişmemize katkıda bulun
malı. Bunların hepsini bir arada gerçekleştirmek oldukça zor tabiî; ama, bunun bir dengesi buluna
cak. Bulunmalıdır. Şimdi, biz, bu vergi kanunlarını hangi ihtiyaçtan dolayı gündeme getirdik. Bu
ihtiyaçların tamamını sıralayabiliriz belki. Efendim, vergi adaleti yoktu, onun için getirdik. İşte, şu
nu yapalım, bunu yapalım. Ama, ben öyle zannediyorum ki, en birinci sıradaki ihtiyaç gelirin azlı
ğıdır; yani, kamu finansmanını karşılayamıyoruz, borçlanıyoruz, bunu önlemek için vergi gelirierini artırmak lazım. Bizim için temel hedef, bu kanunun temel hedefi bu. ötekilerini önemsemedi
ğim için söylemiyorum; ama, ötekiler bu yapıldıktan sonra, bu yapılırken onunla beraber yapılma
sı gereken şeyler. Çünkü, Türkiye, Türk vergi sisteminin birinci meselesi, devlet vergi gelirierini
artırmaktır.
Bugüne kadar yapılan konuşmalarda, ben şimdi bakıyorum, soruyorum hiç cevabını alamadık;
nedir; bu yasalar yürüriüğe girdiği zaman örneğin Türkiye Cumhuriyeti E>evletinin vergi gelirleri
gayrî safı millî hâsıla içinde hangi orandan hangi orana çıkacak; ne kadar zamanda nereye çıkacak?
Böyle bir hesap yapılamadığı söylenebiliyor, yeteri kadar gerçeğe uygun bir hesap yapılamaz gibi
bazı kaygılar ileri sürülüyor. Bu zoriuklan da anlıyorum; ama, biz, bir şeyi yaparken önümüzde
görmemiz lazım. Yani, bir vergi yasası getiriyoruz. Şöyle şöyle düzenlemeler getiriyoruz. İlk na
zarda baktığımız zaman verginin düşmesi gerekiyor gibi geliyor insana, vergi gelirlerinin azalaca
ğı gibi bir kaygı geliyor insana. Zaten, her yeniliğin uygulamada bir sürü aksaklıkları olur başlan
gıçta. Bu açılardan Maliye Bakanlığının komisyonumuzu ciddî şekilde aydınlatması gerekir.
Şimdi, bir kere ne getiriyor, ne götürüyoru bilmek lazım. Bunu çok net olarak görmemiz la
zım ve burada bir karar vermemiz lazım. Bunun getirdikleri yetmez dememiz lazım. Diyorsak, na
sıl yeterii hale getireceğiz, onu konuşacağız. Yok, çok alıyorsunuz, dolayısıyla vatandaşa çok yük
leniyorsunuz kanaatine varırsak bunu azaltmamız gerekir. Bizden beklenen şey budur. Pariamentonun en temel görevi vergi koymaktır, vergi toplamaktır; yani. Parlamento yasa yapar da Parla
mentonun bir vergi hakkı, bütçe hakkı gibi bir hakkı vardır, kavram olarak bu literatürde vardır. Bu
çok önemlidir. Nedir bu? Halk adına, bütün bu yürütmeyi, yönetimi, devletin bütün işlerini yerine
getirirken onun masrafını da yine halktan almaktır. Şimdi, bunu öyle alacaksınız ki, hem adaletli
alacaksınız; aynı zamanda birinden alıp birine de vereceksiniz. Bu dengelerin hepsini bir arada ya
pacaksınız. Bunun için Parlamento görevlendirilmiştir. Şimdi, vergi yasası da bunun en önemli
araçlarından bir tanesidir. O halde, biz, burada şimdi, bunu bu sorumluluk çerçevesinde bütün bo
yutlarıyla bilmek zorundayız. Ne getiriyor, ne götürüyor bu yasa?
Şimdi, bu yasa, bu değişiklik, sistemin işlemesini nasıl etkinleştiriyor, ne kadar basitleştiril
iyor, ne kadar yeni zoriuklar çıkarıyor? Bunu da bilmemiz lazım burada. Kaynak dağılımını nasıl
etkiliyor bu? Bunu görmemiz lazım. Ne oluyor? Kim daha çok veriyor? Nereden nereye kaynak ak
tarılacak buradan? Kim verecek? Kim finanse ediyor bu masrafları? Bu vergilerie finanse edildiği
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ne göre bunu bir görmemiz lazım. Demin arkadaşlarım rakamlar verdiler. Ücretlilerin Gelir Vergi
si içindeki paymın yüzde 52'ye yakın bir oran tuttuğunu gösteriyor. Şimdi, bu önemli bir veridir.
Yıllar yılı ücretlinin sırtından devleti finanse etmişiz. Buna devam edecek miyiz, etmeyecek miyiz?
Etmeyelim derken getirilen mekanizma yeterli mi değil mi? Getirilen mekanizma ticarî kazançlar
la beraber bütün kazançların aynı vergi oranlarıyla vergilendirilmesini; ama, vergi dilimlerinin
oranlarını 10 puan aşağı indirmeyi öngörüyor. Bu yine vergi gelirleri içinde ücretlinin payının yüz
de S4'leri koruyacağı anlamına geliyor. Eğer, kayıtdışı ekonomi geniş ölçüde kapsanırsa, oradan
birtakım ücretliler dışında vergi geliri doğarsa azalacak bu kuşkusuz; ama, acaba, ücretliler için ko
nulan bu vergi oranları doğru mudur, hakkaniyete, adalete uygun mudur değil midir? Bize göre de
ğildir. Bize göre, ücretliler için ayn bir vergi uygulaması yapılması yolunda uzman kuruluşlardan
gelen teklif doğru bir tekliftir, haklı bir tekliftir. Biz onu destekleyeceğiz; ama, burada bu mesele
yi hep beraber kararlaştırmalıyız.
Şimdi, bir başka açıdan da bakılması gerekir. Neden söylüyorum ben bunları; bu soruların cevaplannı alt komisyonda arkadaşlarımız aynnUli inceleme yaparken bulsunlar diye söylüyorum.
Çünkü, bir kanunun tümü üzerindeki görüşmeler ne için yapılır; tümü üzerindeki görüşmeler mad
deler üzerinde ileride yapılacak değişiklik önerilerine gerekçe hazırlamaya dönük bir genel değer
lendirme için yapılır. Biz o amaçla yapıyoruz bu konuşmaları. Bir genel değeriendirme yapıyoruz;
ama, bir başka amacı daha var bu değeriendirmemizin, bu yasalara münhasır olarak. O da, öyle sa
nıyorum, açıklanan çalışma yöntemine göre alt komisyon bunu madde madde, maddeleri geniş bir
şekilde inceleyecek. Onu incelmeyen arkadaşlara bu açılardan bu meselenin bütün boyutlarını dik
kate alın, inceleyin, bakın ve bu soruların cevaplarını elde etmeye ve onları komisyon raporunuza
koyarak genel kurula getirin diye bir arzudan kaynaklanıyor. Benim açımdan mesele böyledir.
Şimdi, dördüncü bir unsur olarak nelere bakmamız gerekir? Bu tasarı yatırımcı için ne getiri
yor? Yatırımcıyı teşvik mi ediyor, önünü mü kesiyor; yatmmcıya kolaylık mı getiriyor, zoriuk mu
getiriyor? Bunu açık, net görmemiz lazım. Bu konuda bize bilgi verilmesi lazım. Tasarrufçu için
ne getiriyor? Yatırımcı değil de tasarruf yapıyor. O tasarrufu yatırıma yönlendirme konusunda bel
ki başka politikalar izlenebilir; ama, şu anda tasarrufçuya ne getiriyor, ne götürüyor? Bunun da bi
linmesi lazım. Bir de üçüncü bir unsur var; ne yatınmcı ne de tasarrufçu olmayan, gUnübiriik ya
şayanlar var; genellikle ücretliler. Bunlar için ne getiriyor, ne götürüyor bu tasan? Bu açıdan da,
bu boyutlarıyla da meseleye bakmak lazım. Tabiî, bütün bunların hepsi sonuç itibariyle gelir, yani
kalkınmayı gelişmeyi, büyümeyi ne ölçüde etkiliyor, yönlendirme imkânı getiriyor; nasıl yeni bir
güç katabiliyor ona. Onu öğrenmenin yanında gelir dağılımını nasıl bir iyileştirme sürecine soka
biliyor veya o konuda .bir kazanım sağlayabiliyor mu? Bu konuların cevabının da yine bu çalışma
lar sırasında ortaya konulması gerekir.
Şimdi, ben tümü üzerindeki değeriendirmeleri bu âşamada bu çerçeveyle ortaya koymak iste
dim. Tabiî, bazı teferruat sayılabilecek, aynntı sayılabilecek konular var; onların da bir an evvel
açıklığa kavuşmasında yarar vardır. Özellikle, son günlerde ilgililere olumlu yanıt verdiği, bu Ku
rumlar Vergisi muafiyetiyle ilgili kooperatiflere ve kooperatif biriiklere yönelik uygulamanın ko
misyonda düzeltileceği yolunda ilgililere kesin bir güvence verdiğini duyduğum Sayın Maliye Ba
kanının duyduğum bu güvencesinin doğru olup olmadığını da bu aşamada öğrenmeyi doğrusu ge
rekli görüyorum.
Bu düşüncelerimi komisyona arz ettim. Beni sabıria dinlediniz. Hepinize teşekkür ediyorum
ve saygılarımı sunuyorum.
BAŞKAN -T eşe k kürie r Sayın Topuz. Biz de size saygı sunuyoruz.
Sayın Beyreli, söz sizin, buyurun.
ALİ RAHMi BEYRELİ (Bursa) - Sayın Başkan, Sayın Bakanım, Maliye Bakanlığının değer
li bürokratları; öncelikle hepinizi saygılarımla selamlıyorum.
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Bir İktidar Partisi milletvekili olarak benim de oldukça geniş bir hazırlığım \ ardi; ama. ben
den önce konuşan Sayın Aras olayı hemen bütün yönleriyle çok detaylı bir şekilde anlattı. Gerçek
ten sağ olsun. O zaman ben de bir vatandaş gözüyle bu yasayı değerlendirmek istiyorum. Şimdi,
hemen bütün partilerin seçim beyannamelerinde, programlarında vergi reformu japacaklarını. bu
vergi reformunun ne kadar gerekli olduğu yönünde açıklamaları var, taahhütleri var \ e bugüne ka
dar da birçok hükümet geldi geçti. Sayın Maliye Bakanımızın kişiliğinden, bilgisinden, deneyimin
den de olsa gerek, bu, 55 inci Hükümete nasip oldu. Bu vergi reformunu çalışarak, üzerinde önem
li hazırlıklar yaparak getirdiler, önümüze koydular. Şimdi, yaklaşık üç aydır kamuoyunda tartışılı
yor ve halk bir merak içinde; ne olacak, bana ne olacak, ona ne olacak, ülkeye ne olacak?
Şimdi, ben yaklaşık iki sene yurtdışında 1994 ve 1995 yıllarında görevli olarak bir özel firma
da çalışmış bir kişi olarak oradaki bazı yaşadıklarımı anlatmak istiyorum. Bizim ilk oraya gidişi
mizde orada bir banka bulmamız gerekti. Maaşımızı alabilmemiz için; çünkü, maaşımız Türki
ye'den gönderilecekti ve hesap açtırmak için bankaya gittik. E)ediler ki "Vergi numaranız var mı?"
O nedir dedik. Dediler "böyle böyle, gidin vergi dairesine, bir vergi numarası tahsis etsinler, size
bir vergi kartı versinler, gelin onunla hesap açtırın." Şartlarını öğrendik gittik, hemen gider gitmez
bize bilgisayar çıktısı bir kâğıt verdiler; üzerinde ismimiz, soyadımız, doğum tarihimiz, vesaire,
bilgisayarın kendi tespit ettiği uzunca bir numara. Onu küçük bir kâğıtta verdiler. Kartı da daha
sonra adresimize gönderdiler. Yani, elimize vermediler kartı. Burada adreste yanlış beyanı önleme
konusunda bir girişim de olduğunu duyuyoruz ve adreste bunu teslim alanın kimliğinin mâliyede
kaydedilmesi de bir ayrı konu ve her adres değişikliğini mâliyeye bildirme de önemli yükümlülük
lerden bir tanesi. Gittik, bankaya numaramızı verdik, hesabımızı açtırdık. Ay sonunda paramız gel
di. tik başta 6 aylık yaklaşık 30 bin dolar civarında bir para geldi. ”Bu para nereden geldi; bu pa
rayı size veremeyiz, bunu belgelemezseniz" dediler. Gittik Fıat'ın personel bölümüne, maaşımızı
belgelettik, getirdik bankaya verdik, buyurun bizim Türkiye'den gelen resmî paramız budur, bu bi
zim maaşımızdır dedikten sonra o parayı bize kullandırdılar ve bundan sonra da bütün bankaya gi
dişlerimizde hep bu vergi kartını orada kullandık. Bankadaki hesabımızdaki o vergi numarımız ora
da sabit kaldı ve belirli zamanlarda -sanıyorum beş altı ayda birdi- o hesabın denetlendiğini, o he
saptan belirli, çok küçük miktarda da olsa harç vergisi diyebileceğimiz türde belli kesintilerin ya
pıldığını izliyorduk. Ayrıca, orada ev, araba alırken, borsada oynarken hep bu vergi numarasının
kaydı alınıyordu. Bu vergi numarasına kaydediliyor, mâliyenin kayıtlarına geçiyor. Öyle sırdaş he
sap filan yok ve faturalar da yine bu vergi numarası isimden çok daha öncelikli olarak yazılıyor ve
en önemli devletin takip ettiği konu. Hamiline çekin olmadığı bir ülkede yaşadım, İtalya'da ve pa
zarcıların bile kasa fişi verdikleri; yani, bizdeki aynen pazar anlayışı onlarda da var. Kasa fişi ver
dikleri bir ülkede yaşadım. O zamanlar, tabiî, böyle bir vergi sisteminin Türkiye'de kendi ülkemde
olmamasından dolayı büyük üzüntü duyuyordum ve arkadaşlarla bu konularda hep tartışıyorduk.
Ne zaman, biz, ülkemizde böyle bir adil, güzel bir ortamı yakalarız diye. Şimdi, Türkiye, gerçek
ten bu şansı yakalamış.durumda ve bunu Türkiye iyi değerlendirmek zorunda. Bakanımızın ve de
ğerli bürokratlarımızın çalışmalarını bu yönden desteklememiz gerekir diye düşünüyorum. Yakla
şık dört yıl kadar önceydi, bir televizyon programında çok değerli bir siyasetçi, -halen de siyasette
kendisi- aynen şunları kullanmıştı. "Türkiye'de vergi reformu gerçekten lazımdır. Bunu yapan ik
tidar, siyasî parti kim olursa olsun hayırlı bir iş yapmış olur; ama, siyasi hayattan da silinir" demiş
ti. Şimdi, tabiî, bu o zamanki değerlendirme. Yani, siyasetçi olarak değil, siyasî partiyi kastederek
söyledi. Gerçi benzer şeyi çok az da olsa Sayın Refik Aras da söyledi; ama. bu belirli kesimler için
gerçekten böyle olabilir; yani, yüzde 50'yi bulan bir kayıtdışı ekonominin var olduğu bir ülke için
gerçekten böyle olabilir; ama. Sayın Bakanımız da ifade etliler, şu anda toplumda büyük bir bek
lenti var, merak var; bu yasayla ne olacak, bu yasa olacaksa iyi şeyler olsun şeklinde ve açıkça ol
masa bile gönülden büyük destek var bu yasaya. Ben bütün mahalle kahvelerinde, köylerde bile bu
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\a sa \ I anlatiNorum halka, köylüye. Kendileri açısından ne getirip ne gölüreccfetni>.ülkeye genel an
lamımla ne getirip ne götüreceğini anlatıyorum. Bu çerçevede...
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Parti konusundaki şeyi biz söylemedilJ\siz söylüyorsu
nuz.
ALİ RAHMİ BEYRELİ (Bursa) - Ben söylüyorum onu, siz söylemediniz.
Şimdi, tabiî burada siyasî rant aramayalım diyorum, burada hiçbir siyasî parti olarak gerçek
ten halkımızın büyük çoğunluğunun merakla beklediği bu yasaya hep biriikte sahip çıkalım. Dü
zenlenmesi gereken şeyleri varsa hep beraber tartışalım alt komisyonda bazı ufak tefek düzenleme
leri yapalım ve halka hep biriikte anlatalım ve bunu Hükümetimize de mal etmeyin. Hep beraber,
şu 20 nci E)önem Parlamentosuna mal edilsin bu. Halkın da büyük desteğini alalım. Bu, gerçekten
bu Parlamentoya halkın duymadığı güveni, bu devlete halkın duymadığı güveni, bu hükümetlerin
geneline halkın duymadığı güveni tekrar sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Buradaki göstereceği
miz biriik beraberiik ülkenin, halkın faydasına bu aülımı hep beraber yapıp hep beraber sahip çık
mamız gerçekten Türkiye'nin siyasî geleceği açısından da çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum.
Son olarak herhalde Sayın Refah Partili arkadaşlarımdan bir tanesi "ne kadar demokrasi o ka
dar vergi diyebilir bu halk" dedi; belki tam öyle de demek istemedi...
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Doğruya doğru öyle söyledim.
ALİ RAHMİ BEYRELİ (Bursa) - Ama, ben de şunu söylüyorum; ne kadar vergi o kadar de
mokrasi. Çünkü, Amerika'da vergi mükellefi olmayan oy kullanamaz. Batı ülkelerinin bazılarında
da bu böyledir; çünkü, insan vergi ödediği sürece demokrasiye sahip çıkar, devletin harcamalarını
denetler. Sen benden bu parayı alıyorsun; ama, sen benden aldığın parayı kötü kullanamazsın der.
Ben vergi mükellefiyim, sen benim maaşımla bu hizmeti yapıyorsun der. Rüşvet alan memura, işi
ni yapmayan memura gerekli tepkiyi anında gösterebilir. O suretle, vergi mükellefi olduğumuz sü
rece, vergiyi verdiğimiz sürece, biz bu devlete, biz bu devletin işlevlerine daha fazla sahip çıkarız
ve biz, bu ülkeye daha fazla demokrasi getiririz diye düşünüyorum.
Hepinizi saygılarımla selamlıyorum.
ASLAN IX)LAT (Erzurum) - Bu, sosyal demokratlara uygun bir tanım değil.
BAŞKAN -T eşe kk ürie r Sayın Beyreli.
Sayın Polat, birazdan söz alacaksınız, o zaman düşüncelerinizi söyleyin. Son derece güzel ge
çiyor görüşmeler.
Sayın Bütün, buyurun söz sizin.
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, Sayın Bakanım, komisyonumuzun değer
li üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Son yıllarda Türkiye'ye bir baktığımız zaman enflasyon
altında ezilen halk, ekonomisi tamamen belli noktada karaparaya teslim olmuş, kayıtdışı hale gel
miş, gerçekten vatandaşın vergiden kaçtığı bir ülke düşünemiyorum. Türkiye, maalesef bu hale gel
miş. Şimdi, zaman arkadaşlarımız da konuşuyoriar; vergi şöyle böyle, vergi böyle. Eğer vergi şöyleyse o zaman, bence devletin variiğını tartışmak gerekir. Eğer, gerçekten bir ülkede vergiyi sade
ce insanlardan bir şey alınarak görmemek lazım. Vergi, bence vatandaş olmanın, sorumlu olmanın,
hatta o ülkede yaşayan insan olarak, insanlara karşı bir sorumluluğun gereği olarak görmek lazım.
Vergi, sadece insanlardan kazançlarından bir şey alınan bir olay değil. Vergi, aynı zamanda sosyal
adaleti sağlayan, gelir dağılımını düzenleyen, bölgelerarası dengesizliği gideren bir olgu olarak
görmek lazım. Eğer, dünyadaki nasıl ülkeler eşit seviyede yaratılmamışsa, Türkiye'nin coğrafî du
rumu da eşit noktada değil. O noktada gelirieri de eşit.değil. Şimdi, devlet belli noktalarda kaz.ananlardan vergi alacak, almış olduğu o vergiyle bir kere devlet olmanın gereği insanların huzur ve
barış içinde yaşamasını sağlayacak, yani adaletini düzenleyecek, güvenliğini sağlayacak, yaşam
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hakkını sağlayacak ve devletin en tabiî özelliklerinden bir tanesi neslin devamı ve yaşama hakkı
dır. Bunu nasıl sağlayacak; bence en doğalı yasalarla, vergi almakla sağlayacak. Ama, bugün nedir
Türkiye'de; borç alarak sağlanmaya çalışıyor, başka bir noktadan sağlanmaya çalışıyor. Enflasyon
la almaya çalışıyor, zamla almaya çalışıyor. Biz şimdi diyoruz ki, vergi, âdeta böyle bir öcü nok
tasına getiriyoruz; ama, zamla, enflasyonla, dolaylı vergilerie aldığımız olayla ilgili bir siyasî kor
kaklık noktasında bir hiç noktasına gidiyoruz. Bir kere, bence, her türlü vatandaşımız da aslında
Türk toplumunda son yıllarda âdeta böyle kanunsuz yaşamak, kanunlara uymamak noktasında bir
gelişme olmuştur. Bence, sorumlu vatandaş olmanın, ülkeyi sevmenin, insan olmanın, çocuklarına
iyi bir ülke bırakmanın birinci yolu yasalara uymak, yasalara saygı göstermekten geçer. Bunun da
başında vergi vermek gerekir. Şimdi, vermediğim zaman nasıl denetleyeceğiz, demin arkadaşımız
söyledi. Bir belde düşünün, küçük bir belde, oraya Çevre Bakanlığından on tane kamyon gönder
seniz. oradaki halk alkışlıyor. O halka, bu on tane kamyon değil de, bir tane kamyon alalım ver pa
rayı deseniz, dur der. Senin zaten bir sürü kamyonun var, senin bir ihtiyacın da yok der. Ama, o on
tane kamyon da Çevre Bakanlığına bizden gidiyor. Dolayısıyla, vatandaşı, bence devlet yönetimi
ne katmanın da aracı vergidir. Sivil toplumun gelişmesinin de vergidir. O noktada Hükümetin bu
vergi yasası kadar ehemmiyetle üzerinde durduğu ve bir an önce getirdiği mahallî idareler reform
tasarısında da halkın yönetime katkısını sağlayacak düzenlemelerie beraber, halkın denetimini de
artıracak düzenlemelerin olması gerektiğine inanıyorum. Ne olmuştur son yıllarda ülke ekonomisi;
kaba Ubirie -affedersiniz- Türk ekonomisi üçkâğıda teslim olmuştur. Bunlardan bir tanesi döviz,
devlet kâgıtlan ve faiz. Şimdi, bu üçkâğıt noktasında âdeta karapara ve sıcak para noktasında şu
anda ülke ekonomisini, hatta ülkenin kaynaklannı belli noktada bizim yasa çıkarmamızı da etkile
yecek noktaya gelmiştir. Halbuki, şimdi dünya ekonomisinde tercih edilen yol başta yatırım, üre
tim sektörüdür, hizmet sektörüdür. Ondan sonra, menkul sektörü gelir; ama, Türkiye'de, şimdi ba
kıyorsunuz, bütün yatırımcılar, bütün hizmet sektöründeki insanlar veya gayrimenkul düşünenler
hepsi kâğıda yönelmiştir. Hangisi daha... Bonoya mı gidelim, faize mi gidelim, dövize mi gidelim
noktasına Türkiye getirilmiş; bu da aynı zamanda işsizlik, işsizlik neticesinde sosyal barışın dina
mitlenmesi ve neticesinde ne olmuş, insanlarımız üretimde, tüketimde, hizmette arayacakları yer
de kendi geleceklerini birtakım hayalî tacirierin arkasında arar noktaya gelmiştir. Onun için, bu
vergi meselesini gerçekten bizim halka iyi anlatmamız lazım Sayın Bakan. Özellikle, bu vergi ver
menin gerçekten bu ülkeye hizmet etmek anlamında... Burada iki nokta halka iyi anlatırken alınan
bu kaynakların, vergilerin de halkın yararına kullanılması lazım. Halkımızın bir tabiri vardır "oğ
lun akıllı mı ne yapacaksın parayı, oğlun deli mi ne yapacaksın parayı" demiştir. Öyleyse, bu iki
olayı çok iyi vermek lazım.
Bakın, enterasan bir şey, deli Dumrul'un hikayesi. Deli Dumrul "geçenden 1 akçe, geçmeyen
den 5 akçe" derken, bugünkü, aslında, bir espri noktasında, normal vergi verenden az, ama, ver
meyenden 5 akçe diyor. Dolayısıyla, bizim de, gerçekten, vergi vermeyi teşvik edecek, faturalı ya
şamı teşvik edecek nçktaya gelmemiz lazım. Bu yasal düzenlemede bunları görüyorum; ama, da
ha açık, net... Özellikle çiftçilerimiz faturalı yaşama geçtikleri zaman, muhakkak onları buna alış
tırmamız lazım, bunları desteklememiz lazım. Küçük esnafın zorunlu giderierinin vergiden düşü
rülmesini sağlayacak bir noktaya getirilmesi lazım ve verginin, bu tasanda olduğu gibi, gerçekten,
basitleştirilmesi lazım. Ben milletvekili olmadan önce araba alımı satımıyla uğraşırdım. Bir arabının 71 tane el değiştirdiğini, aynı kişiye üç defa geçtiğini biliyorum; hiçbirinde resmî işlem yapıl
madı. Neden; çünkü, eğer resmî işlem yapılmış olsaydı, o arada alım satımda çok daha kâr olduğu
için herkes plakayı birbirine devrediyor, bugün de aynı uygulama devam ediyor. Dolayısıyla, bu
radaki kolaylığın, basitliğin, aslında 71 el değiştirmede, herbirinden 1 milyon almak yerine 100 bin
lira alınsaydı, devlet 7 milyon lira alırdı. Dolayısıyla, buradaki kolaylık, vergiyi düşürmenin, aslın
da. gelirieri de artıracağı kanaatindeyim.
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Diğer taraftan, demin de söyledim, verginin bir hizmet olduğunu, gerçekten, borç alarak artık
ülkenin yaşayamayacağmı en iyi bir şekilde biz görüyoruz şu anda. İşte, bütçemizin yüzde 68'i iç
ve dışborç ödemelerine gidecek hale geldi, tıkandı şu anda. Türk ekonomisi şu anda enflasyon ba
tağına saplanmış durumda. Sağlam kaynaklardan başta bir vergi atabilsek, 1 katrilyon liralık şöyle
bir fazladan, şu anda enflasyon dahil bütün sıkıntıları atlatabileceğiz veya 1 katrilyon, 1,5 katril
yonluk bir özelleştirme yapabilsek, yine Türk ekonomisi rahatlayacak. Ondan ötesi, dıştan borçlanabilsek, içten değil, yine rahatlıyacağız. Bütün bu olaylar gösteriyor ki, bizim, gerçekten, artık
Türkiye'yi kayıtdışı ekonominin cenneti olmaktan çıkarıp, vergisini veren, verdiği verginin karşılı
ğını gören ve gerçekten, yasal bir zeminde yaşanır bir ülke haline getirmemiz lazım.
Artık vatandaşlarımızın esnaflarla KDV pazarlığı, vergi pazarlığı yapmaması lazım. Nereden
kaynaklanıyor; orada, mesela, yüksekliğinden kaynaklanıyor, vergi vermenin sorumluluğundan
uzak olunduğundan kaynaklanıyor. Özellikle de, bana göre, haklı gerekçelerle olmayan, devlet,
vergileri kötü kullanıyor. İyi, tamam, bu kötü bir emsal; ama, kötü emsal emsal olmaz. Biz vatan
daş olarak sorumluluğumuzu yerine getirmek zorundayız; yani, devletin kötü kullanması neticesin
de, yine, bizden çıkıyor. Neticede, biz, devlete eğer vergi yoluyla vermediğimiz zaman, onu farklı
noktalarda daha kat kat vermek zorunda kalıyoruz. Bu nedenle, gerçekten, bu düzenlemeyi iyi an
latmak zorundayız halkımıza, özellikle de birtakım çıkar gruplarının farklı noktalara getirerek, bu
nun saptırılmasına da müsaade edilmemesi gerektiğine inanıyorum. Ben, öyle verginin korkularak
kaçılacak bir şey olmadığına inanıyorum. Gerçekten, vergi, söylendiği gibi, kutsal kazanca tabi ol
malıdır; ama, vatandaşı bıktırmamalıdır, yıldırmamalıdır, alınan kaynaklar iyi kullanılmalıdır. Asıl
korkunç olanın, vergi almamak, borç almak, devleti borç batağına, faiz sarmalına düşürmek oldu
ğuna inanıyor, tasarının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
Saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Bütün.
Sayın Baran, buyurun.
DOĞAN BARAN (Niğde) - Sayın Başkan, komisyonumuzun değerli üyeleri. Sayın Bakanım
ve ilgili kuruluşların sayın bürokratları; yıllardır devam eden ekonomik sıkıntılar, bildiğimiz gibi,
Türkiye'yi ekonomik bir krizin eşiğine getirmiştir. Ekonominin gereği, kazandığın kadar harcama
iken, üretilenden daha fazlası tüketilmiş ve neticede, üreten bir ekonomi yerine, tüketen bir ekono
miye, rant ekonomisine dönüşülmüştür. Böyle bir durumda, gelir vergisinin yetersiz kalışı, kamu
açıklarının içborçlanma suretiyle kompanse edilmesi yönüne gidilmiş ve bunun neticesinde de, bu
gün, her 100 liralık vergi gelirinin 66 lirası faiz borcuna ödenir hale gelmiştir. Tabiî, bütün bunlar
yılların bir birikimidir. İşte, bu sebeple, vergiler, kamu harcamalarının finansmanında devletin en
önemli gelir kaynağını teşkil etmekte ve ayrıca, ülkedeki gelir dağılımını, yatırım ve üretim sevi
yesini, fiyat istikrarını, işsizliğin önlenmesini, ülkenin refah düzeyinin yükseltilmesi gibi temel
ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşılmasını temin için bir ekonomi politikası aracı olarak da kulla
nılmaktadır.
Vergi gelirlerinin yetersiz olması halinde, kamu giderleri borçlanmayla finanse edildiği için,
bu durum, yatırımların aksamasına, işsizliğin artmasına, gelir dağılımının bozulmasına ve ekono
mik istikrarsızlığa neden olmaktadır. Türkiye'de, bu sebeple, gelir kaynaklarının sağlam temeller
üzerine oturması amacıyla ülkemizde son yıllarda vergi gelirlerinde reel olarak sürekli ve düzenli
bir artış meydana gelmesi için, fevkalade güzel çalışmalar yapılmıştır. Nitekim, 1994 yılında bir
önceki yıla göre yüzde 122, 1995'te yüzde 85, 19%'da yüzde 103, 1997 ise yüzde 107 oranında bir
artış olmuştur. Toplam vergi gelirlerinin millî gelire oranı, 1995'te yüzde 13,8; 19%'da yüzde 15;
1997'de yüzde 15,7 olmuştur; 1998 yılında ise yüzde 18 olacağı tahmin edilmektedir. Ancak, bu
olumlu gelişmeye rağmen, uzun yıllardan beri devam eden yüksek enflasyon, kişi başına millî ge
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lirin düşüklüğü ve gelir dağılımındaki dengesizlik, bölgelerarası gelişmişlik farklılıkları, eğitim dü
zeyine bağlı olarak vergi bilinci ve kültürünün yeterli olmayışı, hızlı kentleşme ve göç olgusu, top
lanan vergilerin nereye harcandığı konusunda farklı yargıların mevcut olması vergi sistemimizi
olumsuz yönde etkilemiştir.
Son yıllarda, özellikle 1994, 1995, 1996 yıllarında vergi tabanının genişletilmesi, kayıtdışı
ekonominin kayıt altına alınması, halen vergisini ödeyen bireylerin vergi yükünü artırmadan vergi
gelirierinin artırılması amacıyla yapılan düzenlemelerle gelir vergisinde üniter sisteme geçilmiş,
vergi oranlarında indirim süreci başlatılmış, sermaye şirketlerinin halka açılması teşvik edilerek
sermayenin tabana yayılması özendirilmiş, götürülük kapsamının daraltılmasına gidilirken, gelir
kaynağı izah edilemeyen mal edinimi ve yüksek harcamaların vergilendirilmesine imkân sağlaya
cak yasal düzenlemeler yapılmış, faiz gelirierinin yüzde 12 oranında stopaja tabi tutulması sağlan
mış, Kurumlar Vergisindeki istisna ve muafiyetler daraltılmıştır. Yeminli ve serbest malî müşavir
lik uygulaması yaygınlaştırılmış, amme alacaklarının bir an önce Hâzineye intikalini temini için er
ken ödenmesi teşvik edilmiş, vergi tabanının genişletilmesi ve kayıtdışı ekonominin kontrol altına
alınması amacıyla vergi kimlik dağıtımına başlanmış, ayrıca büyük illerdeki vergi dairelerinde oto
masyon projesinin uygulanmasına geçilmiştir.
Uzun bir süredir ayrıntılı olarak vergi sistemimizdeki yapısal değişimlerle ilgili çalışmaların
bir devamı olduğuna inandığım 55 inci Hükümetin getirdiği tasan üzerinde komisyon olarak yapa
cağımız ayrıntılı çalışmalarda vergi sisteminin iyileştirilmesine dönük düzenlemelerin arkasında
olacağımızı ifade ediyor. Sayın Bakana ve onun değerii bürokratlarına çalışmalarında başarılar di
liyorum.
BAŞKAN - Sayın Baran teşekkür ediyoruz.
Sayın Polat, buyurun.
ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkanım, Sayın Maliye Bakanı, bürokratlar; hepinizi
saygıyla selamlarım.
Bugün, gerçekten, halkı en çok ilgilendiren konulardan birisi üzerinde konuşma yapılıyor. Bu
konuda da biz bazı görüşlerimizi siyasî yönden açıklamak durumunda kalacağız.
Şimdi, bu vergi tasarısının halka en iyi şekilde anlatılabilmesi için, bunu kim anlatacak; halka
en önce siyasî partiler ve onun temsilcileri anlatacaklar. Diyecekler ki "şöyle şöyle tedbirier geti
rildi, şöyle şöyle konularda uzlaştık, şunların size faydası vardır; bunlara gelin sahip çıkın" ama,
şimdi, bu tasarı, istenileceği kadar, ben, uzlaşmayla hazıriandığı kanaatinde değilim; yani, zaten,
hazırianan. Hükümet tarafından getirildi, bugün, burada önümüze konuldu, burada tartışacağız. Za
ten, arkasına da bir not düşülmüş, bu tasarının değiştirilmeden bir bütün olarak çıkması istenmiş.
Bu da neyi gösteriyor; aynı İlköğretim Yasası gibi, işte, bir yerde hazırlandı geldi ve çıkacak de
mek istiyor. Ben öyle anladım.
Bir de, ben, bu tasarıya çok iyi bakmak isterim; çünkü, hakikaten samimî söylüyorum. Baka
nı ile Bakandan da çok belki Genel Müdürüne sonsuz saygım var; onu da herkes bilir, ondan şüp
hem yok. Yalnız, öyle bir şey var ki, hemen bir yerde "28 Şubat" lafını gelmiş koymuşlar. Bu "28
Şubat" lafını duyduğum zaman, benim aklıma gelecek konu nedir; MGK karartandır. Sanki MGK
karartan ki, bunlar bir yerde hazırianmış intibaını bana veriyor. Bu tarihi gördügüm müddetçe be
nim bu tasanya olumlu bakmam mümkün değil. Benim bakmamam demek, bütün bizim Refah ce
maatinin...
BAŞKAN - Sayın Polat, bu kompleksten kurtul...
ASLAN POLAT (Devamla) - Hayır, kurtulmak bir şey değil; çünkü...
BAŞKAN - Teknik bir şey, yıl sonu hesabıyla...
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ASLAN POLAT (Devamla) - Hayır, öyle bir konu ki bu dediğim, basit bir konu da değil. Şu
anda burada konuşuyorum, belki benim konuşmam biraz sonra burada kesilebilir. Eğer, Anayasa
Mahkemesi gerekçeli karannı bugün bu saatlerde açıklarsa, siz, benim konuşmamı yarıda kesebi
lirsiniz. Onun için...
BAŞKAN - O, Meclis Başkanlık Divanının işi, bizim işimiz değil. Ayrıca, Sayın Polat, bu 28
Şubat konusunu, hatırlarsanız. Maliye Bakanımız bize gayriresmî olarak Bakanlıkta verdiği bri
fingle neden yazıldığını ifade ettiler. Onun için...
ASLAN POLAT (Devamla) - Ben de diyorum ki, değiştirin onu.
BAŞKAN - Yani, biz konuyu biliyoruz ama, takdir sizin... Peki...
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Bağımsız milletvekili olmak da onurlu bir iştir...
ASLAN POLAT (Devamla) - O şüphesiz... Her şey onurlu da, burada, gelip, oturma şansın
dan bahsetmek istedim; yani, demek istediğim şu ki; halktan en fazla oy alan bir siyasî partinin gö
rüşlerini belirtecek bir siyasî grup, belki de o 28 Şubat kararlarını bir neticesi olarak bugün, eğer
Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararını açıklarsa, bu grubun bu bölümü buradan boşaltılacak. Bu
neyi gösteriyor?..
BAŞKAN - Bakın, görüşlerinizi rahatlıkla söylüyorsunuz, bırakın geleceği, şimdi güzel güzel
düşüncelerinizi söyleyin, hiçbir mâni yok...
ASLAN POLAT (Devamla) - Sen de inanmıyorsun dediğine ya, neyse...
Şimdi, burada, bir noktayı samimî olarak söyledim ve şunu söylemek istedim: Sayın Bakanı
mıza da dedim ki, vergi tasarısını getirmişsiniz, hakikaten çok geniş kapsamlı bir çalışma yapmış
sınız; gerçekten, güzel bir çalışma olabilir, teşviklerimizi belirteceğiz; ama, halkla bir diyalog ku
rulabilmesi için, bu Türkiye Cumhuriyetinde, bugün, demokrasinin kayıtsız işlemesi gerekirdi. Ka
yıtlı demokraside de, bu, halka kayıtlı intikal edecektir; bunu belirtmek istedim ve "28 Şubat" lafı
nın da çıkarılmasını istedim; yani, bunun çok hoş olmayan bir görünüşü var.
İkincisi, çok önem verdiğim bir konuda benim şudur: Şimdi, vergiyi istediğim zaman, daha zi
yada kazanan insandan vergi istemek rahattır; yani, bir insanın eğer siyasî ahlakı varsa, devletine,
milletine karşı gereken saygısı varsa, kazandığı para da normal olarak kendine yetiyorsa, o insana
lüks bir yaşantı yerine devletine vergi verip, devletine vereceği bu vergiyle halkına hizmet edilme
si veya kendisinin çeşitli vakıf veya hizmet kuruluşlarına yardım etmesini kendi lüks yaşamından
daha çok tercih edebilir; ama, Türkiye gibi fert başına düşen millî geliri 2 8(X) dolarlarda dolaşan,
hele Doğu Anadolu'da bunu 1 100- 1 200 dolara, Ağrı gibi vilayatlerde 800 dolara düştüğü bir yer
den vergi istemenin o kadar da kolay olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu da gerçek bir konu.
Şimdi, bir konuda başka bir soru da şu geliyor: Toplanan vergiler acaba nereye gidiyor?.. Hal
kı buna da ikna etmek lazım; yani, halkın önüne sene başında bir bütçe tasarısı getirip de, bu büt
çede. kazandığı verginin en az üçte birinin faiz giderierine, üçte birinin de cari gidcriere harcandı
ğını gösterdiğiniz zaman, halk, bu arada bu vergiyi vermeye çok fazla istekli olmayabilir. Mesela,
bir soru sormak isterim. Şimdi, halktan vergi toplayacağız; lamam, toplayacağız. Kimden toplaya
cağız; bütün asgarî ücretliden toplayacağız. Gideceğiz, Doğu Anadolu'da kışın odun bulup da yakamadığı için, soğukta titreyen insanlardan, işte, hayat standardı diyeceğiz, o tip, bu tip vergi ala
cağız. Ondan sonra geleceğiz, bunu. Mecliste koltuğa harcayacağız veya Çankaya'da köşke harca
yacağız. Bunu halka ikna edemeyiz. Halkı ikna edebilmenin bir tek yolu nedir; halktan alınan ver
ginin adil olarak halka tekrardan geri gittiğini göstermemizle olur. Şimdi, vergimiz bütçe tasarısın
da halkı bire bir ne ilgilendirir; yolu, yatırımı, kamu yatırımları. Bu ne kadar; yüzde 7. Halk şunu
der "ben 100 lira devlete vergi versem, bunun 7 lirası bana yatırım olarak gelecck, gerisine ne ola
cağı belli değil."
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Şimdi, burada bir şey söylemek istiyorum: Biz, eğer, bütçelerimizi gerçekleşürebilirsek, faiz
ödemelerini biraz kısabilirsek, cari giderlerimizi azaltabilirsek, halk, daha fazla, içten gelen bir sev
giyle burada vergisini verir.
Bakın, burada bir şey var, bugün gazetelerde de vardı "I katrilyoluk yatırımlar, ihaleler başlı
yor" diye. Millî eğitimde ihaleler başlıyor. Şimdi, I katrilyon liralık ihale başlayacak... Yani, ben,
şunu bir türlü anlayamıyorum. Burada, 2886'da olmayan "yüzde 30 bu müteahhitlere mektup kar
şılığı avans verilebilecektir" diyor. Ne demektir bu; 300 trilyon lira kadar bir parayı buradan vergi
diye toplayacağım, ben, bu müteahhitlere avans olarak vereceğim. Ben, bu 300 trilyon lirayı, bu işi
taahhüt etmiş olan insanlara daha fazla para kazanması için vereceğime, gelip de içborç faizlerini
azaltacak şekilde devlet kendi açığını kapatmaya çalışsa daha mantıklı olmaz mı diye halk bunu so
racaktır yani.
İkincisi, mesela, bu otoyollar ihale edildi, çok dedikodu oldu. Sayın Bakanımız da burada. Bayındıriık Bakanlığında son yıllarda yol ihaleleri yüzde 40-45'ten giderken, o Karadeniz otoyolların
da 15 işe 16 müteahhit çağırtıp, her birine yüzde 15'ten iş taksim edildiği zaman, halk bunun kar
şılığında isyan ediyor -açık konuşuyorum- ve diyor ki "benim verdiğim vergiler, adil olarak bana
geri dönmüyor." Buna ikna etmek lazım. Bunu izah etmenin yolları da, gerek bu vergi ihale kanun
larında gerekse şeffaf olmak lazım. Mesela, ihalelerde bu davet usulüne benim bir türiü aklım al
mıyor. Burada da var; işte, 10 kişi müteahhit çağırılacak, bakanın onayıyla bunlara ihale verilecek.
Siz, bunu yaptığınız zaman, o yerlerde, o ihalelerde kesinlikle anlaşmalar olur. Anlaşmalar olması
demek, kamu yatırımlarının ucuza gitmesi demektir. Kamu yatırımlarının ucuza ihale edilmesi de
mek, halkın üzerinden toplanan vergilerin adil dağıtıiamaması demektir diye düşünüyorum. Bunu,
tabiî, halk da görüyor.
Şimdi, bu arada, bu vergi tasarısı üzerinde de bir iki konu söylemek istersek, bize muhasebe
ciler demeğinden ve esnaf odalarından en çok itiraz edilen konu, enflasyon muhasebesine geçilme
miş olmasından dolayı büyük bir şikâyet var.
Bakın, şimdi, bu enflasyon muhasebesi çok önemli. Bir Sayın Bakanımız, iyi niyetinden mi
dir, yoksa değil midir bilemiyorum, aniiyamıyorum; ama, iki de bir çıkıyor Meclis kürsülerine
"enflasyonu yüzde 50'ye kesin düşüreceğim, eğer IM Pden yardım alırsam yüzde lO'a düşürece
ğim" gibi birtakım ifadeler kullanıyor. O, konuşmayı bitiriyor, Sayın Başbakan çıkıyor kürsüye
"biz enflasyonu düşüremedik, enflasyon yüzde lOO'e çıktı, bunda başarısız olduk" diyor ve ondan
sonra da, tabiî, bahane buluyor Sayın Başbakan "bu enflasyonu düşüremememizin sebebi. Refah
lı belediyelerdir" diyor. Refahlı belediyeler suya, gaza zam yaptı deniliyor. Peşinden, yine kendi
milletvekillerinden ve eski Merkez Bankası Başkanımız diyor ki bir gazede "Sayın Başbakanım se
ni yanıltıyoriar, böyle şeyler söyleme, biraz yanlış oluyor, yanlıştır verilen bilgiler."
Şimdi, burada, neye getirmek istedim; demek ki, biz, bu enflasyonu Sayın Bakanımız "yüzde
10 da" dese "yüzde 40 da" dese yanlış söylüyor. Biz, bu enflasyonla bir müddet daha beraber ya
şayacağız; ama, nasip olursa, her millet gibi, her medeni ülke gibi, bu enlasyonu düşürmeye çalı
şacağız, inşallah da düşüreceğiz; ama, mademki, bir müddet içerisinde yaşayacağız, o halde, fiilen
gelir vergisine muhatap olan insanlara bu enflasyon vergisini getirmemiz lazım. Aksi takdirde,
adamlara, rafta satılmadığı halde mallarından, sermayelerinden vergi almak da onlara biraz haksız
lık ediyoruz gibi geliyor ve bu da gerçek olan bir konu.
Şimdi, burada. Sayın Bakanım, en çok halktaki şüphe şundan geliyor: Deniliyor ki "birtakım
oranlarda vergi oranlarını düşermeler doğru." Buna itiraz eden yok; yalnız, herkesin dediği şu: Bu
oran düşerken, gelirin artırılabilmesi de, hepimiz de biliyoruz ki, bu kayıtdışı ekonomiye geliyor.
Kayıtdışı ekonomi denildiği zaman, kayıtdışı ekonominin bir bölümünün karaparadan geldiğidir.
Karapara denildiği zaman, işin içerisine biraz mafya, biraz Susurluk'un geldiği. Orada halkın sus
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tuğunu herkes biliyor yani. Onun için, bütün milletin korkusu şu ki, bu karapara denen, kayıtdışı
ekonomide olan bölümü, bu Hükümet de, yine, kolay kolay kayıt içine alamaz, önünde sonunda ko
lay yola gider. Kayıt yoluna aldığı insanlar kimlerdir; bunlar bordroda ücret ödeyen devlet memur
ları ve işçilerdir veyahut da deftere kayıtlı olan gelir vergisi muhataplarıdır. Onların üzerine, tek
rardan, dönüp, bir iki sene sonra daha fazla şiddetle gidilir diye de bir endişe oluyor. Onun için, en
çok size destek vereceğimiz, bizim de destek vereceğimiz konu, bu kayıtdışı ekonomi dediğimiz
karaparanın üzerine gittiğiniz müddetçe bizim size destek vereceğimiz herkesin bileceği bir konu;
ama, işte, bunun da o kadar kolay olmadığını da burada belirtmek istiyorum.
Bir konu da, burada, yine, basında da çok geçiyor biliyorsunuz, hapis cezaları üzerinde ben bi
raz şüpheyle bakıyorum, ona da şundan bakıyorum: Şimdi, size veya sizin kadar belki sizden da
ha fazla -açık konuşayım- sağınızdaki Genel Müdüre güvenmememiz mümkün değil; ama, bir ko
nu var, acaba, bu hapis cezaları, sonradan, yine benim saplantım diye kabul etmeyin, o 28 Şubat la
fından dolayı gelip de, irticacı sermaye diye Kombassan örneğinde olduğu gibi, birtakım büyük şir
ketlerin sahiplerine, vay siz böyle bir vergi kaçırdınız, böyle bir hata ettiniz diye, bunları hapse at
maya yönelik bir güç olabilir diye bir endişe var bizde; bunu size belirteyim. Bu konuya ben itiraz
ediyorum. Madem bu ticarî iştir, ticarî ceza verin; çünkü, tekrar tekrar üzerine basarak konuşuyo
rum, ben, bu hapis cezalarının adil olarak dağıtılamayacağından endişe ediyorum. Bu endişeleri
mizde haklı olduğumuzu sizin de bilmenizi isterim.
Bir de, bu genel olarak söylediğimiz konuların dışında, bilhassa şu menkul vergilerinde alaca
ğınız evraklardan dolayı çeşitli yerlerden bu şeyleri artıracağınıza stopajları artırsanız daha uygun
olmaz mı diye düşünüyoruz; çünkü, bu, tekrardan bir karışıklığa sebep olmasın.
Sayın Bakanım, ayrıca, bize de bu son günlerde ticaret odalarından, esnaf derneklerinden, mu
hasebecilerden bazı şeyler geliyor. Onların bazı şikâyetlerini size belirtmek istiyorum. Bunlar di
yorlar ki. Vergi Usul Kanununun cezayla ilgili hükmünde değişiklik yapılmış, ticarette karşılıklı
usulle ilgili açıklayıcı hüküm bulunmamaktadır. Örneğin, Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesi
nin üç numaralı bendinde... Bu, bilhassa KDVİerde oluyor. KDV vergisi aldığınız insanın, bir se
ne fatura alıyorsunuz siz. Bu KDV'yi size kesen adam, ödemiş mi, ödememiş mi; eğer KDV'sini
ödememişse, sizin bu aldığınız faturalara itiraz ediliyor. Bu da, hakikaten, piyasada çok kargaşaya
sebep oluyor. Gerçek şu ki, faturayı aldığım insanın KDV ödeyip ödemediğini tespit etme imkanı
na sahip değilim. Bu, doğru; yani, bu konunun biraz üzerine düşmek gerekir diye düşünüyorum.
Bir de, muhasebecilerin çok itiraz ettikleri bir konu var ki, o da doğru, benim kanaatime göre
doğru. 30 uncu maddenin dördüncü bendine göre defter kayıtlarını inceleyen bazı kontrolörler "an
layamadım senin bu defter kayıtlarını, ben, sana resen şu kadar ceza verdim, git mahkemeye der
dini anlat" diyor, işin kolayına kaçıyor. Bu da, piyasada çok büyük şikâyetlere sebebiyet veriyor.
Bu konuda da biraz daha radikal tedbir alsanız iyi olacağı kanaatindeyiz.
Ayrıca, bu harcama kalemlerinden alınan vergi nedir? Harcama ve tasarrufların da vergi kap
samına alınmasında belge kaçmada bir sebebiyet olabilir diye bir endişe var piyasada. O da şudur:
Yani, harcama yapmıştır veya bir tasarruf yapmıştır. Bunu vergilendirdiğiniz zaman, bunun kayıt
dışına alınabilmesi için vatandaş tedbir düşünebilir. Ne yapayım ki, devlet benim bu tasarrufumu
veya harcadığım kalemi bulamasın diyebilir. Bu da ters tepebilir diye düşünüyorum.
Ayrıca, Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde indirilecek giderlerin kapsamının geniş
letilmesinin daha doğru olacağı yönündeki muhasebecilerin bu görüşüne ben de katılıyorum.
Bir de. Gelir Vergisi Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında günümüzde geçerliliği ol
mamasına, kaldırılmasına rağmen, esnaf muaflığının denetiminin belediyelere verilmesi de. ger
çekten, burada, biraz şeye sebebiyet verir; çünkü, belediyeler maliye gibi değil, biraz daha siyasî
kuruluşlardır; yani, bugün bir başka parti de, yarın bir başka partidedir. Burada siyaset mâliyeden
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daha çok oluyor; yani, maliye bir devlet kurumu. Onun için, yine, bu belgelerin mâliyede tutulmasmm siyasî yönden daha gerçekçi olacağı kanaati bende de var; çünkü, o itirazı kabul ediyorum.
Bazen, belediyeler, radikal siyasî kararlar yüzünden vatandaşa eşit davranamayabiliyorlar.
Bir de, bu...
BAŞKAN - Sayın Polat, bunları maddelerin görüşülmesi sırasında...
ASLAN POLAT (Devamla) - Hayır, nasıl olsa alt komisyon kurulacağı için, Başkanım, öyle
bir genel olarak söylüyoruz, arkadaşlar dikkat ederlerse; çünkü, bize gelen bilgilerden uygun gö
rüşleri söylüyoruz zaten.
Bir de, bu konulardan biraz önce bazı arkadaşlar da ilave ettiler. O da şu; Gelir Vergisi Kanu
nunun 94 üncü maddesinin kapsamına alınan vakıf ve demeklerin vergilendirilmesinde açıklık bu
lunmamakta. İktisadî işlem dışında bulunan vakıfların aidatlarından da vergi kesilmesi, piyasada
bir yanlışlığa sebebiyet verir diye bize birtakım şikâyetler geliyor. Bu konuda da. yani, İktisadî ol
mayan vakıfların verecekleri aidatlardan da eğer vergi kesilecekse, bu, piyasada biraz yanlış değer
lendirilir. İşte, bu da, benim demin bahsettiğim konuya giriyor. Acaba -yine, fobi kabul etmeyin
ama- birtakım vakıfların şu anda kapatılması gündemdeyken, o "28 Şubat" lafı buraya da girdi mi
diye merak ediyorum.
Bir başka konu da şu ki -biraz önce bunu başka arkadaşlar da söylediler- bu gelir vergisinde
üçer aylık dönem stoklarında hiç stok yanılması konmaması piyasada biraz tedirginlik yaratmış va
ziyette. Yine, diyorlar ki, yüzde 15'lik ilk maddesinde vardı stok yanılması. Bu yine olsa da, yarın
öbür gün, bu stok yanılmalarından dolayı bizi sürekli olarak şeye tutmasınlar elde olmayan işlemi
veya zaten siz de bilirsiniz ki. Doğu Anadolu'da çoğu ensaf vardır, kendisi ve bir de oğlunu çalış
tırır, doğru düzgün ıpuhasebecisi bile yoktur. Onlar, burada bir tasarruf yapalım derken, çok büyük
cezalara girerler. Bunları da yanıltılırız veya zor duruma düşerler diye düşünüyoruz.
Bir önemli konu da şu diye söyleniyor, bilhassa bu doğuda çok var, kooperatiflerde var, yine,
bu, burada belirtildi. 150 metrekare kadar olan inşaatlarda 1.1.1998 tarihinden önce inşaat ruhsatı
alanların iskân vergilerinden de aynı ona paralel olarak muaf edilmelerine dair bir istekleri var; ya
ni, diyoriar ki, 2982 sayılı Kanundaki bu geçiş maddesi bunda da olmalıdır. Ruhsat almışsa diyor,
iskândan da muafiyetini 1.1.1998'den önce almak şartıyla olursa iyi olur diye, bize de bir bilgi ver
diler.
Neticeyi şuna bağlamak istiyorum; Kooperatiflerden çok istek geliyor, bu kooperatif madde
sini çok düşünmek lazım. Bu konuda sürekli olarak birkaç günden beri talepler geliyor bu iskân
muafiyetiyle ilgili. Sayın Bakanım ilgilenirseniz memnun oluruz.
Neticeyi şuna bağlıyorum; İyi veya kötü yönleriyle; fakat, gerçekten, büyük emek verilerek bir
kanun tasarısı hazırlamışsınız. İnşallah, bu kanun tasarısını hazıriarken, umduğunuz gibi kayıtdışı
ekonomideki kısımları da verici kapsamına alırsınız. Bundan dolayı, biz de, bütün memleket ola
rak seviniriz; ama, eğer onları kayıt içine alamazsanız, korkarım ki, bu indirilen vergi muafiyeti de
yine döner dolaşır ücretlilerin ve vergisini adil olarak ödeyen insanların üzerine gelir. Burada, ta
biî, çok da büyük haksız rekabet oluyor. Aynı iki şahıs ticaret işi yapıyor; birisi hiç vergi vermediğ
için yüzde 4 0 vergi verene göre avantajlı oluyor, vergi verenin onunla rekabet etme şansı dahi ol
muyor. Onun için, şu memlekette yaşayan, şu memlekette vatandaşlık bağı olan herkesin yaşadı
ğı devlete bir vergi vermesi bir gerçektir, bu doğrudur; ama, bütün doğru olan bir konu da vardır
ki, bu verginin adil dağıtılması da doğru olur diye düşünüyorum ve tekrar bu çalışmalarınızın ba
şarılı olmasını diler, hepinize saygılar sunarım.
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Polat.
Sayın Yazıcıoğlu, buyurun.
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CAFER TUFAN YAZICIOĞLU (Bartın) - Teşekkür ederim.
Sayın Başkanım, Sayın Bakanım, bürokrasinin değerli yöneticileri, milletvekili arkadaşlarım,
basının değerli temsilcileri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Öncelikle bu yasanın hazırlanması sırasında çok ciddî bir emek gösteren ve kamuoyu desteği
ni arkasına alan -çok ciddî olarak kamuoyu desteği hakikaten vardır; biz, yörelerimizde gezerken
bunu görüyoruz- ve toplumla uzlaşma sağlayarak bu yasayı adım adım yürürlüğe koyup, bugüne
getiren Hükümete ve sayın Maliye Bakanına teşekkür ederek konuşmama başlamak istiyorum.
Bütçeyle başlayan bu ciddî enflasyonla mücadele konusundaki ve devletin yeniden yapılan
dırılmasıyla ilgili bütçeyle ortaya konan ciddî niyet ve samimiyet, işte, bu yasayla devam etmekte
ve bu yasanın arkasından diğer gelecek değişikliklerle de devam edeceğine olan inancımız tamdır.
Demin bir arkadaş "güven bunalımı var toplumda" dedi. İşte, bu güven bunalımını ortadan kaldı
ran ve güvene dönüştüren öncelikle Sayın Maliye Bakanına huzurunuzda teşekkür etmek istiyo
rum. Hakikaten kendisine toplumda çok büyük güven vardır ve kendisinden çok büyük umut bes
lenmektedir. Bugün Anayasamıza baktığımız zaman 73 üncü madde der ki, herkesin malî gücüne
göre vergi ödemekle yükümlü olduğunu belirtir. Böyle midir; hayır, değil şu anda. Vergi yükünün
adaletli ve dengeli dağılımının maliye politikasının sosyal amacı olduğu şartını getirir Anayamızın
73 üncü maddesi. Böyle midir; değildir. Bugün baktığınız zaman, enflasyonu yaratan, işte, bu özel
likle kayıtdışı ekonomik olmuştur ve onun sağladığı rantın vergilendirilmemesi enflasyonda çok
büyük etkendir. Bu ciddî vergi sistemiyle getirilmek istenilen sistemle de enflasyonla mücadelede
emin adımlar atılacağına olan inancımız tamdır. Bu, hakikaten, mütevazı konuşmamak lazım, bir
reformdur. Her şeyden önce, belge düzenini getirmesi itibariyle herkesin bir düzen içerisine alın
ması ve kayıtdışı ikilemine son vermesi itibariyle vergi kayıt ve kaçağını ortadan kaldırması itiba
riyle bir reformdur. Hayat standardı esasına son vererek kazanılmış gelirin vergilendirilmesini or
taya getirmesiyle. Gelir ve Kurumlar Vergisinin geçici vergiye kaydırılmasıyla ve gelirin tanımın
da yapılan değişiklikle bunu anlamamakta direnilse de, bu hakikaten çok önemli vergi tekniği açı
sından çok önemli bir gelişmedir, bu bir reformdur. Özellikle alt gelir gruplarının vergi yükünün
düşürülmesi ve adaletin sağlanması. Anayasanın öngördüğü bu adaletin sağlanması da toplumumuzdaki bir sosyal yaraya parmak basması itibariyle bir reformdur. Ayrıca, Yedinci Beş Yıllık
Kalkınma Planının hedeflediği vergiyle ilgili yapısal düzenlemelerin de böylece yapılmakta oluşu
ve vergi idaresinin denetiminin yeniden yapılandırılması, otomasyonun sağlanması artık mümkün
bir hale gelmesi nedeniyle de Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının öngördüğü hedeflerin de ger
çekleşmesini sağlaması'itibariyle de ciddî bir reformdur ve bunun böyle bir reform olduğunu bile
lim.
Benim üzerinde durmak istediğim ufak bir nokta var. Kentsel rantları ben gündeme getirmek
istiyorum. Özellikle toplumumuzun tarihini ve kimliğini kaybettirmekte olan kentsel rantlar, eski
lerin yıkılarak veya eski ev sahiplerinin yanındaki ev on kat olurken kendilerinin tarihî sit alanın
da kalmaları nedeniyle diğer apartman sahibi lehine, kendilerinen aleyhine yaratılan bir adaletsiz
liğin giderilmesi gerektiği görüşündeyim. Bu nasıl sağlanır, nasıl sağlanmalıdır; yeni vergi siste
miyle belki bir noktada sağlanacaktır; ancak, diğeri rant kazanırken seyreden kişiyi de mağdur et
memek, ona da bir formül bulmak gerektiği ve kentsel rantın net olarak ortadan kaldırılması ve
kentlerimizin yaşanılır hale getirilmesine de adım atılması gerektiği görüşündeyim.
Bir sayın milletvekilimiz, rejim bunalımı olsun, çökelim ve yeniden adam gibi ortaya çıkalım
dedi. Ben bunu bir sayın milletvekiline yakıştıramadım. Evet, doğru, toplum buraya gidiyordu; an
cak, Meclis müdahale etti ve bu müdahaleyle rejim bunalımı sona erdi. Çökelim, adam gibi ortaya
çıkalım değil, toplumun ciddî bir devlet içinde yaşamasının adımları işte bu 55 inci Hükümetimiz
le devam etmektedir. Bu toplumu çökertmeyiz, bu toplumda rejim bunalımı yarattırmayız. Buna
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herkesin inanmasını diliyorum ve siyasetçilerimizin bu türlü laflar etmemelerini, bu türlü lafların
toplumda bunalım yaratabileceğini, bu konuda konuşurken çok dikkatli olmaları gerektiğini de ha
tırlatıyor, tekrar huzurunuzda Sayın Maliye Bakanına ve onun ekibine teşekkür ediyor, yasanın ha
yırlı olmasını diliyorum.
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Yazıcıoğiu.
Sayın Yalçınbayır, söz sizin efendim.
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Sayın Başkan, değerli üyeler; öncelikle, sabahki otu
rumda oturumu yöneten Başkana teşekkür etmek istiyorum. Demokratik yaklaşımı nedeniyle te
şekkür etmek istiyorum, içtüzüğün 29 ve 30 uncu maddelerini demokrasi doğrultusunda yorumla
yıp katılımı sağladığı için teşekkür etmek istiyorum. Fikirlerini açıklamak üzere buraya gelen ve
onların fikirlerini açıklamasına izin veren Başkanın tavrını diğer komisyonlara da örnek olması di
leğiyle kutluyorum.
Vergi reformunun kaçınılmazlığı ortada; bunu herkes, her kesim söylüyor. Konulan ilkeler ve
eleştirileri dikkate aldığımızda, ben tekrarlardan kaçınmak için değinilmeyen birkaç konuya değin
mek istiyorum. Bu tasarıda, öncelikle demokrasinin, şeffaflığın, açıklığın ve katılımın olduğunu
görüyoruz; bilgilendirmenin olduğunu görüyoruz. Vergi mahremiyetine getirilen istisnalar. Bakan
lığa takdir yetkisi veriyor. Sayın Bakanın, Temizel'in bu takdir yetkisini sürekli kullanacağını, ka
mu yararına kullanacağını biliyorum, buna inanıyoruz; ancak, idareyi bağlamak için burada "açık
lanabilir" hükmünün "açıklanır" şeklinde kanunla düzenlenmesini, I inci maddenin son fıkrasında
ki bilgilendirme hakkının kanunla düzenlenmesini ben takdirlerinize sunuyorum; alt komisyon da
dikkate alsın istiyorum.
Kamuoyunun bilgilendirilmesi ve kamuoyunun denetimi suretiyle verginin tam ve zamanında
ödenmesinini sağlanması çok önemli bir husus. Demokratik katılım, milletin vermiş olduğu vergi
lerle hesap sorması denetimi, fevkalade önemli bir olay. Tasarıya baktığımızda, mahalli idarelere
bu açıklamanın devredilebileceği söyleniyor. Bunun devredilir şeklinde olması halinde keyfiyetten,
takdirden uzaklaşılacaktır, emredici nitelikte olacaktır. Siyasî mülahazalarla bu açıklamanın yapıl
dığı yaygınlaşmayacak, aksine kanun gereği bunların olduğu ortaya çıkacaktır. Yolsuzluklarla mü
cadelede bilgi verme mecburiyetinin getirilmesi önemli bir gelişmedir ve kamu yöneticilerine para
cezasının getirilmesini de önemli bir gelişme olarak görüyoruz. Bunların para cezasıyla birlikte ha
pis cezasına da çarptırılmalarını ve bunlar hakkında kesinlikle Memurin Muhakematı Hakkında
Kanun hükümlerinin uygulanmamasının da denetim bakımından önemli olduğunu görüyoruz.
Mükellefin hukukunun korunması devletin görevidir. Devlet, bundan önceki dönemlerde çı
kan birçok ihtilafı görmüş ve mükellefin hukukunu koruyacak hükümler getirmiştir. Yine, oda ve
kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara bilgi akışının sağlanması, onların uzlaşmalarda yer almala
rı, o mesleklerin hem kamunun menfaatları doğrultusunda gelişmesi hem meslek mensuplarının di
siplini bakımından da ayrıcak tüm toplumdaki odalara, esnaf odalarına ve kamu kurumu niteliğin
deki meslek odalarına yansıyacağını, onların da kendi disiplinlerini işleteceklerini ümit ediyoruz.
Belki, onların disiplinlerini işletmeleri için her bir mevzuatta ayrı ayrı değişiklik yapmak yerine bu
rada bir hükümle o mekanizmanın işletilmesine fırsat tanınabilir diye düşünüyorum.
Vergisel istatistikler konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi, vergi bilincinin artırılması ko
nusundaki hususların İdarî düzenleme yerine yasal düzenlemeyle olması gerektiğini düşünüyorum.
14 Ekim tarihinde Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan ve Resmî Gazetede yayımlanan 1998
programına baktığımızda, vergiyle ilgili yapısal düzenlemelerin sekiz başlık altında düzenlendiği
ni görüyoruz ve Maliye Bakanlığı bürokratlarını plan dönemi içinde yapılacak işleri dahi 1998 içi
ne çekmeleri nedeniyle kutluyorum ve ümit ediyoruz ki, istihdam üzerindeki vergi yükünün azal
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tılmasıyla ilgili çalışmalarda, gelirler bölge müdürlüklerinin oluşturulması, vergi idaresinin yeni
den yapılandırılması ve otomasyonuyla ilgili çalışmalar da kurumsal olarak tamamlanacaktır diye
düşünüyorum.
Sayın Başkan, bu arada. Ceza Kanunu Bakanlar Kurulundan geldi. Meclise sevk edildi ve
Adalet Komisyonuna havale edildi. Ceza Kanununa baktığımızda, yeni bir başlıkta, topluma karşı
suçlar, kamu düzenine karşı, kamu güvenine karşı, kamu sağlığına karşı ve genel tehlike yaratan
suçlar altında düzenlenen kısım var, bap var. Bu baba vergi suçlarının da ilavesinde fayda mütalaa
ediyoruz; çünkü, avukat olarak mesleğimizi ifade ederken dahi gördük, vergi mükellefleri üzerin
de caydırıcı etkisi olmayan Vergi Usul Kanunuyla ilgili suçlar. Bunun manevi tesiri de yok. Ceza
Kanunu içinde yer alması daha etkili olacaktır diye düşünüyorum. Bu düşüncemi aynı şekilde bu
nunla ilgili olmamakla beraber, milletvekili arkadaşlarımızın da bilmesinde fayde ümit ediyorum.
Kente karşı işlenen suçları da Ceza Kanunu içine almanın büyük faydası vardır. Bunlar, caydırıcı
lığı, etkinliği artıracak konulardır.
Yine, aynı şekilde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, tahsil da
ireleri kurulmasını emrediyor veya bir icra memuru vasıtasıyla bunların tahsilini emrediyor. Özel
likle yerel yönetimlerde, belediyelerde, böyle uzman eleman, icra memuru bulabilmek, bu tahsil
dairesini kurabilmek zordur. Belediyeler bundan kaçınmak için İcra ve İflas Kanununun genel hü
kümlerine göre icra dairelerinde işlem yaptıklarında itirazla karşılaşıyor, işlem duruyor. Bunun da
bu düzenlemeyle, bir maddeyle halli ve yerel yönetimlerin yine Amme Alacaklarının Tahsil Usu
lü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde icra iflas dairelerinde alacaklarını takip edebilmeleri
mümkün olacaktır ve bir de onların bu alacaklarını takip ederken birebir, yüz yüze olmaktan kaçın
maları da belki yerelliğin gereğine uygun olabilir diye düşünüyorum.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; vergi reformu tasarısıyla ilgili toplumsal konsensüs
oluşmuştur. Bunun yine gecikilmeksizin ama, toplumun giderek artan katılımını da sağlamak sure
tiyle gerçekleşeceğini ümit ediyorum. Bu suretle, devletin sosyal ve ekonomik alandaki görevleri
ni yapmayla ilgili mali kaynaklara kavuşacağını, bu kaynağı yaratan Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin halk üzerinde, halk nazarındaki itibarını daha da artacağını, kaliteli ve bütün toplum kesimle
rini ilgilendiren kanunlar çıkarılmadıkça. Anayasada yazılı nitelikler korunmadıkça Meclisin itabarmın yükseltilmesinin zor olacağını düşünüyorum. Demokratik hakların sosyal ve ekonomik haklaria takviye edilmesi halindedir ki, ancak demokrasi ve Meclisin itibarı korunacaktır. Bu düşünce
lerle saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Biz de size saygı sunuyoruz Sayın Yalçınbayır.
Söz sırası Sayın Aktürk'te, buyurun.
YILDIRIM AKTÜRK (Uşak) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Değerii arkadaşlarım, ben, özellikle yanımda oturan Sayın Refik Aras'ın çok geniş kapsamlı
açıklamalarını bir baz alarak, onun altına imzamı atarak değişik bir iki hususa değinmek yolunu se
çeceğim.
Birincisi, vergi teşkilatı, idaresi ve denetim meselesi. Bugünkü gerçek, yüzde 2 civarında bir
denetim yapabiliyoruz. Kesinlikle huzuriu olmadığımız bir idare yapımız var, tahsilat açısından.
Bunun üzerine böyle bir reformu oturturken bu aksaklıkların giderileceği ve süratle daha rasyonel
çalışan ve yeni yükler de üstlenen bir teşkilat yapısına geçeceğimizi en azından ümit ediyoruz.
Sayın Bakanın bize geçen hafta Bakanlıkta verdiği briHngte en son cümlelerini hatırlatmak is
tiyorum: "Bununla paralel olarak idarede gerekli düzenlemeyi yapmak üzere bazı talepler de ola
cak ve bir teşkilatlanmaya da gidilecek." Şimdi, ben şeytanın avukatı olarak önce bir soru sorâcağım. Hiçbir yeni madde de değişiklik yapmadan teşkilatta, vergi idaresinde bir kalite sıçraması ba
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şarabilsek, vergi gelirlerimizi bugün itibariyle, bugünkü mevzuat çerçevesinde ne kadar artırabili
riz? Bunu ciddî bir şekilde sorgulamamız lazım. Ben, burada, acizane, iki senedir, milletvekilliğim
dönemimde her vergi meselesi konuşulduğunda hemen hemen aynı takıntımı dile getiriyorum, ayın
mesajımı veriyorum. O da şu: Devlet, özelleştirmeden biliyoruz veyahut da işte artık kamuoyunda
bir konsensüs oluştu, bir malı üretemiyor veya pazarlayamıyor, ticaretini yapamıyor. Onun için,
devlet elini eteğini çekecek sanayiden ve ticaretten. Ama, bence ondan daha anlamlı bir problem,
devlet hizmet sektöründe en başarısız. Buna bir misal, turizm sektörünü gösterebiliriz. TURBAN
ile eğer başabaş kalsaydı, eğer Türkiye'nin turizm sektörünü TURBAN geliştirecek deseydik, her
halde yaya kalırdık.
Şimdi, devletin bir hizmeti anlayışı olmayan bir yerde bir vergi tahsilatında, bir administirasyonunda ben finans sektörünün kaliteli bir hizmet boyutu diye görüyorum. Onun için, bir tarafla
şimdi ikili bir yapı yaşıyoruz. Onbeş sene evvel böyle bir şey yoktu; ama, şu anda, artık Turkiyemizde online sistemleri kurmuş, ciddî bir şekilde Avrupa seviyesinde. Batın seviyesinde bankacı
lık yapan kadrolar oluşmuş ve Türkiye'de bir özel sektör fınan dünyasında iyi yetişkin kadrolara sa
hip ve aldıkları ücretler de azbuçuk bilinen bir gerçek. Buna karşılık biz devlet teşkilatında, maale
sef, 657 ile sınırlı, bilmem diğer mevzuatla sınırii bir yapı içerisinde testiyi kıranla suyu taşıyanı
birbirinden ayıramadığımız için, herhangi bir şekilde iyi çalışana bir prim sistemi getiremediğimiz
için, moloz, yani sisteme yararı olmayan bir kişiyle çok çalışkan bir kişiyi aynı kaba koyuyoruz,
aynı normlarla değeriendirip ücret belirliyoruz ve bundan dolayı da vatansever duygularla bir askeriik yaparmış gibi devlette katlananlar haricindekiler, vasıflı kişiler, yavaş yavaş özel sektöre ka
yıyorlar; çünkü, aynı nitelikteki elemanlara orada geniş ihtiyaç var. Bir taraftan da işte, sabahleyin
dinleğidimiz TÜRMOB gibi mali müşavirler teşkilatı diye on seneye dönük bir diplomalı, belgeli
özel kurumlar oluşturmuşuz. Bunlardan mali müşavirier, hakikaten, olması gereken ilk baştaki he
sap, Mâliyemizin, gelirler teşkilatımızın bir nevi uzantıları olarak yetkilendirilip kullanılacak ama
de güçler.
Şimdi, bu tabloda ben kendime göre bir değeriendirme yaptığımda, çarpıcı olarak şunu söylü
yorum: Hiçbir mevzuat değişikliği yapmadan, daha iyi bir tahsilat uygulamasıyla, bugünkü vergi
gelirierini yüzde 50'nin üzerinde artırmak mümkündür.
Şimdi, tersine bir beyanda bulunacağım. Maalesef, başarısız bir teşkilatlanmayla, daha ileri
adımlar atsanız ve ilk bakışta ciddî bir kavrama, sıçrama, taban genişlettiğiniz için ferahlatma,
oranları düşürerek yaygınlaştırarak rasyonel bir yapıya kavuşma girişminizde, bu teşkilatınızın ba
şarısızlığı bir fren fonksiyonu görebilir, yapısal olarak ciddî bir sorun oluşturabilir. Yani, dizayn et
tiğiniz hadise, teorik olarak çok güzeldir, düzgündür, yaşatılması dört dörtlük bir uygulama olur,
ileri bir memlekette olması gereken bir vergi düzenine geçiş için gerekli altyapı fikrî oluşumu mev
cuttur; ancak, uygulayıcı kadroya, teşkilata baktığınızda, düne kadar ses getiremediğimiz, perfor
mans alamadığınız bir teşkilatı bir nevi bir elektrik akımıyla diyelim, birdenbire bir kalite sıçrama
sına götürmek istiyorsunuz. Bunu başaramadığınız takdirde de bütün bu güzelliklerin büyük ölçü
de akim kalması ve cevap vermemesi uygulamada riski vardır.
Ben, bir nevi kötümser senaryo ne getiriyor, ne götürüyor, bunun özellikle detaylı alt komis
yon çalışmalarında tartışılmasını salık veriyorum. Kötümser senaryoda, biraz daha açayım, şimdi,
gelir gruplarından bir 7 nci madde var, deniliyor ki, diğer unsurlar, yukarıda sayılmayan, 6 unsu
run dışında kalan unsuriar. Fıalbuki, biz bugün biliyoruz ki, şu anda kayıtdışı dediğimi ekonomi
nin, yine bunu da bir iddia olarak koyuyorum, yüzde 75'i, yukarıdaki 6 tanımlanmış gruba giren un
suriar, 7 ncisi değil. Karapara, gripara, veyahut da işte finans dünyasında yeni enstrümanlar oluş
tu; onun için onun tanımını tam verememişiz. Dolayısıyla, orada bir vergi matrahı oluşamıyor ve
yahut da bir muvazaa oluyor, mahkemeler ihtilafa gidiyor, vesaire. Dolayısıyla, buradan kaçıyor.
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parmaklarımızm arasından kaçıyor, kavrayamıyoruz. Bu bence hadisenin belki dörtte biri. Asıl
dörtte UçU, açık açık kanunen koyduğumuz kurallara göre de vergi vermesi gereken, ama verme
yen çok geniş bir alan. Bir tekstil sektörünü alalım, bir deri eşyayı alalım, bir inşaatı alalım; yani,
söylememe hacet yok, hepimiz şahitiz. Buralardaki çok geniş, yaygın uygulama, şu andaki kural
lara göre alınması gereken meşru vergi tabanının kaçağı. Ama, biz şimdi konsantrasyonumuzu o 7
nci maddede sanki dillendirememişiz, yetirince tanımlayamamışız, bazı aralık kapılar kalmış, ora
dan sızıntılar olmuş, onları tıkamaya veriyoruz. Ben, yine birav evvel söylediklerimle bunu buluş
turduğumda, aslında ona da ihtiyaç var; ama, ondan önce biz basitinde maalesef yaya kalmışız. Ta
kır takır gidip bir şey yapabilecek olsak, güzel bir KDV sistemi de kurmuşuz. Katma Değer Vergi
si, belki oranlarda bir problem var; ama, söylemek istediğim, orada hadisenin yarısından fazlası ka
çıyor. Onu kavrayamıyoruz. Ben, yarın bu değişiklikten sonra kavrayacağım beyanını iyimserlik
olarak addediyorum. Niçin; hiçbir değişiklik olmayacak. Niçin; bir noktada yeni teşkilatımıza ila
ve vergi numaraları, vesaire ile analiz açısından ilave yükler getiriyoruz, ilave sorumluluklar geti
riyoruz. İşte, düne kadar bu tasarı Meclisten kanunlaşıp da geçtikten sonra tebliğlerinin çıkarılma
sı, uygulama planlarının hazırlanması, bunun vatandaşa duyurulması, toplumla özdeşleştirilmesi
gibi bir seri çalışmalar, hizmet içi eğitim vesaire, yani, teşkilat bir noktada bu yeniliklerle mahmul
olacak, onlarla mahmul olduğu halde, düne kadar yapması gereken ödevinin yarısından fazlasını
ihmal etmişti; buna nasıl bu dönemde fırsat bulacak, onu ben şahsen kafamda şekillendiremedim.
Bir hafta on gündür de daha net olarak düşünmeye gayret ediyorum.
Özünde ne söylemek istiyorum; bir pratik çıkış yolu var. Sayın Bakanımız bunda direniyorlar;
ama, ben fırsatı biraz daha geniş bir açıklama yaparsam, belki bir ara nokta buluruz. O da, biraz ev-,
vel işaret ettiğimiz özel sektörde veya dördüncü sektörde diyeceğimiz organize mali müşavirlik ku
ruluşundan vergi dairelerimizin uzantısı olarak, ajanı olarak istifade edebilir miyiz ve böylece, iş
te, Uç bin beş bin kişi daha alacağız, bunları da eğiteceğiz ve yönlendireceğiz yerine, şu andaki ku
rulu teşkilattan mümkün olduğu kadar pratiğinde rasyonel bir davranış biçimi olarak istifade ede
bilir miyiz, bunun arayışı içinde olsak. Nasıl yapabiliriz bunu; iki kademeli düşünürsek, yani, şu
anda vergi mevzuatını değiştirmeden, biraz evvel işaret ettiğim çok kesin, kavranması gereken ka
çakların üzerine nasıl gidilir şeklinde bir proje geliştirsek ve burada hadise izlesemeyse, kovuştur
maysa, tekstil fabrikalarının üretim tesislerinin başına birer eleman dikecek kadar ileriye gidecek
bir Online sistem kursak. Bunu, işte, bu yardımcı teşkilatın yardımıyla yapabiliriz. Vergi numarası
kadar, vergi numarasından evvel üretici kuruluşların bir nevî üretimlerinin izlenmesi projesi haline
getirilebilir bu; çünkü, bavul ticareti diyoruz. Neticede bir 10 milyar dolar civarında bir rakamdan
bahsediyoruz. Bunun hadi diyelim o kadarı yurtiçine yansımıyor; ama, rakamların büyüklüğü orta
da. Onun bir kısmının kavranması, bir noktada hadiseye bir ferahlık sağlayacaktır gibi görünüyor.
Şimdi, yalnız, bunları söylerken, başka bir boyutuna işaret etmek istiyorum; o da, zannediyo
rum, Nicholas Kaldor muydu, gelmişti, işte, rahmetli Nuh Kuşçulu bunu sık sık dile getirirdi, gel
di, Türkiye'deki vergi sistemi üzerinde bir değeriendirme yaptı. Ondan sonra dedi ki, iyi ki alamı
yorsunuz bunları; alsanız, ortalıkta ticarî ve sınaî aktivite kalmaz; bu oranlar çok ağır. Şu anda da
hadise dönüp dolaşıp enflasyon vergisi, enflasyon muhasebesi hadisesine gelir. Yani, bir anlamda,
kavranamayan ama, vergi vermesi gerekenlerin üzerine bir zaptiye yaklaşımıyla gidilse, hepsini çö
kertmek mümkün. Bunu da çok basite indirgeyerek ifade etmek durumundayım. Sebebi, oranlar bir
taraftan çok yüksek, enflasyon vergisi diye bir şey gözetilmiyor; dolayısıyla bunların bir anlamda
sanki vergi teşkilatımızda izlerken, kovuştururken bir miktar toleransla yaklaşarak bunları kendi zih
ninde indirgeyerek daha rasyonel bir vergi vermeleri sağlıyor. Neredeyse birkısım kaçağa, bunu da
yapmasalar bu kuruluşlar çöker zihniyetiyle göz yumuyoruz; yani.burada bir ikilemin içindeyiz.
Stok konusuna gelelim. Ben daldan dala atmıyorum, kusura bakmayın, ama, aklıma geldikçe
bazı şeylere işaret etmek istiyorum. Mesela, deniliyor ki, stokları beyan etsin, KDV'sini versin kur
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tulsun. Şimdi, hadise zannediyorum, ondan daha çok boyutlu. Niçin; bir, bazı kuruluşlar var, def
terlerine bakarsanız stok görünüyor; ama, depolanna baktığınızda stok yok, o mal akmış, geçmiş,
kayıtdışı olarak bir yerlere gitmiş; ama, fatura alınamadığı için kapatıl amam ış. Stok birikimi oluş
muş defterlerinde. Defter stok problemleri yok, tam tersine eritmeleri gereken başabaş oldukları,
aynen kuyumcularda olduğu gibi, bir zafiyet unsuru var. Üzerine bir teftiş gelse, bir noktada prob
lemle karşılaşacaklar. Ama, bir diğer cinsi de var; orada da faturasız mal almış, raflarında istifli,
stoklu; nerede bunun faturası dediğinizde, o da orada faturasız olduğu için, bu stoku defterine ge
çirmediği için yine sıkıntılı bir durumda. Bunlar birbirinden çok farklı şeyler. Yani, KDV'yi nere
de uygulayacağız, ne yapacağız, nasll aklayacağız, nasıl bir geçiş dönemiyle bunu çözeceğiz; buna
çok ciddî bakmamız lazım; çünkü, KDV dediğiniz hadise, neresinden baksanız, yüzde 15 ise, çıkar
bunu nakit olarak ver dediğinizde, bir noktada bir nakit problemiyle karşı karşıya kalıyor bu işlet
meler. İsteseler bile onu verecek durumda değiller. Bir anlamda, Uzakdoğu'daki bazı problemlerle
çağrışım yapıyorum. Neredeyse, ellerindeki malı indirimli fiyatlarla satarak ancak öyle bir nakit bi
rikimine kavuşabilirler. Bunlar etraflıca, belki bir iki tane özel keys alıp bakmak lazım. Alt komis
yonun bence eğilmesi gereken hususlardan bir tanesinin bu olduğunu görüyorum. İki farklı boyu
tu olduğuna dikkat çekmek istiyorum bu açıdan.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Tasanda ikisiyle de ilgili düzenleme
farklı olarak var.
YILDIRIM AKTÜRK (Devamlı) - Farklı olarak mı, teşekkür ederim.
Şimdi, bir diğer husus da, muhterem arkadaşlarım, mahkemeler ihtilaflar konusu. Dikkat et
memiz gereken husus, şu anda hukuk çalışmıyor. Niçin; işte, hapis cezası olduğu halde hapse gi
den kimse yok. Bir sürü kanunî mekanizmalar var, mahkemeler, temyizler vesaire aralık kapılar bu
lunuyor; ama, bir taraftan da dosya adedi her zaman başımıza problem çıkarıyor; işte onun için bir
süpürme maddesiyle aflar çıkarıyoruz, tekrar bir nevi bir barış ilân ediyoruz vesaire. Yeni bir dö
neme geçeceksek, çok dikkat etmemiz gereken husus, burada, yeni getirdiğimiz maddelerle ilgili
muhtemel ihtilafların adetleri ne olabilir? Benzeri bir şekilde mahkeme sistemimizi, hukuk-Sistemimizi tıkar mı? Tatbikatta başarınızı zaman içinde, bir noktada belirleyen faktörlerden birisi olur
mu diye de bunun sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Çok genel konuşuyorum; ama, yani 80
maddenin içinde hangi yenilikler, öyle değil böyle şeklinde mükellefle idare arasındaki ihtilafı
mahkemeye götürecektir, bunlar ne tip dosyalar üretecektir ve bunların çözümü veya çözümsüzlü
ğü hadiseyi nereye götürecektir?
En kötü senaryoyu bir gözden geçirelim dediğimde, şeytanın avukatı olarak şunu söylüyorum:
Vergi oranlarında indirim yapıyoruz; çünkü, hedefimiz hatta biraz daha indirmek; ama, ilk senede
bile bazı fedakarlıklarla indirim yapıyoruz. Bir konuşmacının sabah işaret ettiği gibi, eğer gelir ta
rafında iyimserlikten biraz daha aşağıda bir senaryo çizersek ve ilave geliri kavrayamazsak, bu bir
gelir zaafıyetine dahi sebebiyet verecek bir risk taşıyor mu? Bunun da çok ciddi olarak irdelenme
si lazım. Yani, işte buradan veriyorum; çünkü, buradan alacağım, buradan garanti veriyoruz, bir ne
vi elimizdeki kuşu yavaş yavaş serbest bırakıyoruz; ama, burada, galiba, belki, muhtemelen kavra
yacağız. Biraz evvel söylediklerimin tekrar altını çizerek, bunu kavrayamadık, yani yeni bir nüans
farkıyla bir sıçrama, kalite sıçraması yapabileceğimizi gelir teşkilâtında, bugünden yarma göreme
diğim için bunu işaret ediyorum. Bunu kavrayamazsak, bir gelir zaafiyetine düşme riski var.
Özünde tasarı, en mükemmel şekliyle olsa bile, nihaî bir doküman olarak, geçiş döneminin
risklerinin ayrıca irdelenmesinin son derece hayati ehemmiyet taşıdığına değinmek istiyorum. Eğer
geçiş döneminde bir taraftan teşkilâtın, organizasyonun, vergi numaralandırma sisteminin kurula
maması dolayısıyla başka bir psikolojik direnç oluşabilir. Nasıl; vergi mükellefi olması gereken ki
şiler, sistemi kusurlu bularak, bundan kaçma yolunu bulabildilerse, bu sene veya önümüzdeki se
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ne. bunu bir alışkanlık haline getirip, meşruiyet ilan edebilirler. Çok yaygın bir noktada kuralların
tecav iizilnü de artık hukukla önleşemez hale geliriz. Buna bir misal olarak da. Trafik Kanunumuz
da. zannediyorum on sene kadar ev\ el. bir puanlama sistemiyle sicil tutma yaklaşımı getirilmişti.
İşte, beni Edirne'}e giderken durdurdular "6 puan ceza vereseksin, yanlış sollama" dediler. 100 pu
anım var, 6'ı gitti di>e telaşlanmıştım; ama. 3 gün sonra, İçişleri Bakanımız -galiba Sayın Akbulut
idi o zaman- bir açıklamada bulundu "Biz ö\ le merkezî bir bilgisayar sistemi falan kuramadık, bu
puanları biriktiripte lOO'e vardığında kimsenin ehliyetini elinden almayacağız" dedi. Bunu söyle
yince, sepetin dibi düştü. Bir anlamda bö\ le v umuşak bir üslupla söylemeye çalıştığımda, bazı gü
zellikler getirmek istiyoruz; ama. Türkiye'nin şartlarında ve 657 veya devlet memurları kuralları
içinde bir organizasyonda kalite sıçraması sapacağız diyorsak, bundan yeterince ümitli değilim.
Yine acizane tavsiyem, altkomisyona da istirhamım, bu türmop organizasyonunun bir noktada en
azından sakıncalı olmayan bölümlerinde teşkilâtın bir uzantısı olarak kullanılmasının yollarının
arayışı içinde olmalıyız.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Aktürk.
Sayın Ünaldı, söz sizin; buyurun.
MÜSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, değerli üyeler; önce, sözlerimin başında say
gılar sunuyorum. Detaylara girmeden, düşüncelerimi genel anlamda ifade etmeye çalışacağım. Çok
zaman almamak istiyorum.
Sayın Açba, burada yaptığı konuşmada, hakikaten detaylı bir değerlendirme yaptı, söyleme
miz gereken şeyleri söyledi, diğer arkadaşlarım da hemen hemen bahsettiler. Vergi sisteminin şu
anda huzur verici olmadığını, kendisinden beklenileni yerine getiremediğini herkes kabul ediyor,
sıkıntılarını da herkes kabul ediyor; dolaylı vergi ağırlığı var, belli kesime yükleniyor, dargelirliler
eziliyor ve ezilmeye devam ediyor; vergi ödeyen hep eziliyor, ödemeyenler israf içerisinde bulu
nanlar ödememeye devam ediyorlar. Tabiî, bu karamsar tablo, zihinlerde bir reforma ihtiyacını da
ortaya koyuyor. Ama, reform demekle her zaman reform olur mu; bu tartışılabilir, bunu geçtiğimiz
dönemde "eğitim reformu" denilen hususta, nasıl bir reform getirilmek istenildiğini, reform olma
dığını özellikle çeşitli yönlerden tartıştık.
Tabiî elbetteki vergi olacak, finans ihtiyacı olduğu sürece, devletin birtakım hizmetleri götü
rebilmesi ihtiyacı olduğu sürece vergi olacak; önemli olan bu verginin olması gereken şekilde ol
masıdır. Sağladığı fınarisla toplumu ezmeyecek, onu ezmeden gelişmeyi sağlayacak, vergi verenin
sıkıntı içerisine düşmesini önleyecek, tarafsız, adil bir sistem elbette gerçekleştirilmesi gerekir.
Vergi kaçırma olayının zorlaşması gerekir. Bunlara cevap vermeye çalışan bir ta.sarıyla karşı
karşıyayız. Gerçekleşebilir mi? O tabiî ayrı bir tartışma konusu.
Daha önce konuşan arkadaşlarımız, güven ortamı gerektiğini, halbuki Türkiye'de bir güven or
tamı olmadığını, bir güvensizlik ortamının olduğunu vurgulamaya çalıştılar. Herkes söyledi. Sayın
Bakanımız, komisyonumuzun eski üyesi olan, yakından tanıma imkânı bulduğumuz, konusuna va
kıf bir arkadaşımız; elbetteki kendisine güveniyoruz; ama, bu güveni arkasında devam ettirmek her
halde mümkün değildir diye düşünüyorum. Böylesine ciddi, böylesine büyük, böylesine iddialı bir
konunun, gensoru da bile güvenoyu kadar bir oyu arkasında bulamamış bir azınlık Hükümetinin
yürütmesinin zor olduğunu, özellikle ifade etmek istiyorum. Reform iddialı tasarıların, arkasında
halk desteğinin de her zaman olması gerektiğini önemle vurgulamak istiyorum. Bundan dolay ı se
çim öncesinde görüşlerini beyan etmiş, halkın desteğini sandıkta almış kişilerin, hüküıncllerin.
böylesine önemli reformları gerçekleştirmesi gerektiğini özelkille vurgulamak istiyorum.
Daha burada, sabahleyin konuşurken, tekliflerimiz dikkate alınmadı di)cn ki. bütün kesimler
burada konuşmadılar, bir işçi kesiminin iddiasını hep beraber dinledik. Burada bir sistem değişik
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liği yapılmaya çalışılıyor. Nerede; vergi sisteminde. Peki, sistemin bUtUnUnii ele almadan, vergi sis
teminde başarılı olunabilir mi? Ben, olunamayacağı kanaatini taşıdığım için, özellikle bunları vur
gulamak istiyorum. Sistemin büttinU öncelik arz etmektedir. Daha bugünlerde yaşadığımız olaylar
da bile bunu görüyoruz. Körfez krizi nedeniyle bugünlerde dışpolitikada tartışmalar var; Başbaka
nın beyanları var, koalisyona katılan parti başkanlarının beyanları var Sistemin oturmamış oldu
ğunu gösteren bir çatallaşmayı burada görüyoruz. Biz, elbette Sayın Ecevit'in, Sayın Cindoruk'un
seslendirdiği düşüncelere katılıyoruz; ama. Hükümet içinde birlik olmamasının olumsuzluğunu da
görmezden gelmek mümkün değildir.
Sistemin bütünüyle değerlendirilmesi gerektiğini özellikle vurgulamak istedim. Mevcut siste
min getirdiği yer önümüzde. Bütçenin dörtte biri faizlere gidiyor. Bütçe açığı, yine dörtte birler se
viyesinde bulunuyor. Bu genel sistemin düşünülmesi gerektiğini, değerlendirilmesi gerektiğini,
vergi sisteminin de bununla beraber oluşması gerektiğini özellikle önümüze koyuyor. Sanki ipin
ucunun kaçırıldığı gibi bir görünüm var. Osmanlının son dönemlerinde de yıkıma giden, çöküşe gi
den dönemlerinde de aynı tablonun olduğunu görüyoruz. Borçlar bakımından da, bütçe açığı bakı
mından da çok benzer bir tablo görülüyor.
Borcun harcandığı yerlerin güzel tespit edilmesi gerelur. Bir gündem buluşması da var. Bugün
Genel Kurulda da, dışborçlarla ilgili bir araşUrma konusu tartışılacak. Şimdi, düşünülmeden, belki
yerinde harcanmadan alabildiğine borçlanma ve bu borçlanmayı kapatmak için oluşturulan bir ver
gi sistemi.
Osmanlının sonuna benzetmede bulundum, aynı şekilde borçlar açığı var, aynı şekilde bütçe
açığı var ve alınmış borçlarla Dolmabahçe Sarayı yapılıyor. Şimdi de aynı şekilde dörtte bir faiz
ödemesi, dörtte bir bütçe açığı ve lükslerle tartıştığımız bir Meclis Salonunun yenilenmesi olayı
var; çok benzer bir tablo ile karşı karşıyayız diye düşünüyorum ve Hükümetin getirdiği gerekçe içe
risinde tartışılan konulardan birisi, genel gelir içinde, yani GSMH içerisinde vergilerin çok az bir
yer tuttuğu iddiasıdır. Bu, doğrudur; ama, neyi alacaksınız; yani, GSMH dünyadaki milletlerin al
dığı GSM H ile bizim elde ettiğimiz GSMH'a oranladığımız zaman bu iddiamız çok geçerli olur
mu? Yeni, genel sistem yerine oturmamış, GSMH'da artışı sağlayamamış, genel gelirde bir artış
yok; ama, onun içerisinde verginin ne kadar düşük olduğunun savunmasını yapıyoruz. Yani, kar
nını doyuramayan insana diyeceğiz ki, sen, GSMH içerisinde vergiye katılmıyorsun, öyleyse ver
gi ver. Onun için genel sistemi değerlendirmeden, böyle GSMH'sında vergi oranı şudur budur di
ye yapılan tartışmaların çok geçerli tartışmalar olduğu kanaatinde değilim.
Elbetteki vergi kaçırmayı önleyecek, dürüstlüğün önplanda olduğu bir sisteme ihtiyaç var;
ama, genel sistem bunu sağlayabiliyor mu; dürüstlüğü önplana çıkaran bir sistem geliştirebiliyor
mu? O yapılamadığına göre, vergi gelirlerinin artırılmasıyla ilgili iddialarla da herhalde uygulama
da çok önemli sıkıntılar önümüze gelecektir diye düşünüyorum.
Sistemde vurgun ve soygunun hâkim hale geldiğini hepimiz görüyoruz. Bu vurgun ve soygun
ların gizlilik içerisinde korunmaya çalışıldığını, Susurluk tartışmaları içerisinde tekrar tekrar görüp
müşahade ediyoruz. Bu şartlar içerisinde yalnız başına bir vergi reformu iddiasında bulunmak, yal
nız başına iyi niyetli olarak gördüğümüz Maliye Bakanının bulunması yeterii değildir diye özellik
le vurgulamak istiyorum. Yani, vergiyi geliştirsek, vergi toplamayı becersek nereye götüreceğiz,
nereye harcayacağız; bu sorunun çevabmı bulmak mecburiyetindeyiz. Delik kapla su taşımak du
rumundayız. Yani, ülkenin yararına, insanların mutluluğuna katkıda bulunacak bir ortama götüremeyeceğiz bu çalışmaları; yani, toplayacağız, faiz alacaklarının alacaklarını sanki garanti edeceğiz
gibi bir durumla karşı karşıyayız.
Elbetteki hayat standardı peşin vergi gibi toplumda çok tartışılan, hakikaten toplum içerisinde
büyük tartışmalara sebep, olan sıkıntılara sebep olan hususları düzeltici gelişmeleri ve o konuda ge
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tirilmiş değişiklikleri sevinçle karşılıyoruz ve tebrikle ifade etmek istiyoruz; ama, bunların yeterli
olmadığını özellikle söylemek için biraz evvelki durumları söyledim.
Vergi sisteminin güzel sayılabilecek değişikliklerinden birisi de, elbetteki rant gelirlerinin ver
gilendirilmesi şeklindeki gelişecek olaylardır; yani bu tasarıda bu yöndeki değişmelerdir. Bunu da,
olumlu olarak görüyoruz; çünkü, vergi hedeflendirmelerinden birisi ekonomiyi geliştirmektir. Rant
sisteminin önplana çıktığı, rantın daha kârlı duruma geldiği, sermayenin ranta yöneldiği ortamda
ekonomik gelişmeyi beklemek mümkün değildir, onun yerine borçlanma sisteminin daha büyüme
si, özelliklede siyasî baskı ortamı geliştiriliyorsa, rantiyenin daha çok gelişmesi imkânı var demek
tir. Bunun önünü kesecek bir değişikliği elbette takdirle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum.
Sistem tartışmalarını biraz evvel söyledim. Vergi reformu iddiası, bu ortamda getiriliyor. Şim
diki sistemden hep şikayetçiyiz. Ama, bu sistem, şimdiye kadarde hep reform iddialarıyla gelmiş
tir; yani, şu anda işleyen sistemi, bundan evvel getirenler kötü bir sistem diye getirmemişlerdir; her
kes iyi bir sistem getiriyoruz diye getirmiş, her gelen yeni kanunda sistemi biraz daha berbat etmiş
tir, geçtiğimiz dönemde de bunun benzerlerini yaşadık. O tutanakları incelesek, o tutanaklarda ko
nuşanlar da, şimdiki konuşmalara benzer iddialarda bulunmuşlardır; güzele gittiklerini, güzel im
kânlar sağladıklarını, istikbale ait güzel gelişmeler beklediklerini söylemişlerdir; ama, geldiğimiz
nokta budur. Bugün de güzel iddialarda bulunuyoruz, güzel şeyler söylüyoruz. Bir fark yok mu;
var. Ne var; burada vergi düşürüldüğü iddiası var. Vergilerin daha çok bordro mahkumlarından
alındığını da göz önünde tutarsak, bu vergi düşürme olayını da bir başka yönden değerlendirmek
mecburiyeti var. Olayı kronolojik olarak değeriendirecek olursak, ne zaman vergi düşürme düşü
nülüyor; ne zamanda vergi düşürülecek; enflasyonun yüzde lOO'ü geçtiği, üç rakamlı enflasyon ra
kamlarının düşürüldüğü zamanda bu bordro mahkumlarına yüzde 30 bir zam yapıldığı bir zaman
da; yani, burada gerçek manada bir vergi düşürme olayı var mı? Aynı Hükümet, aynı icra, aynı Hü
kümet, bordro mahkumlarına yüzde 30 zam veriyor, yüzde 100 enflasyon olmuş, enflasyon yüzde
lOO'ü geçmiş ve burada biz, bordro mahkumlarından daha az vergi alacağız iddiası içinde bulunu
yoruz. Yani, girdisi çıktısını, artısını eksisini beraber değeriendirdiğimiz zaman tablo herhalde çok
daha olumlu bir tablo değil, keşke olumlu olsa idi.
Burada, Sayın Aktürk'ün, Maliye personeli ile ilgili tespitlerini ve önerilerini doğrusu takdirle
karşıladım ve katıldığımı ifade etmek istiyorum. 657'ye tabi, testiyi kıranla suyu getirenin aynı şart
larda olduğu, aynı muameleyi gördüğü ortamda vergi reformu iddialarının çok müspet sonuçlar ge
tiremeyeceğine ben de katılıyorum, tespitlerine ve tekliflerine de katılıyorum, özellikle onu ifade
etmek istiyorum.
Burada, böylesine çok büyük iddialaria gelen tasarının, bugün gerçi geniş görüşmelerle tartı
şıyoruz; ama, getirildiği ortamı, daha önce de vurgulamıştım. Başkanlık Divanının gündemi sıkış
tırmasını doğru bulmadığımı özellikle ifade etmek istiyorum. Önümüzde, elimizde çok kapsamlı
bir kitap haline getirilmiş bir tasarı var. Bunun yanında hemen yanı başında bizi çok meşgul eden
diğer tasarı ve teklifler de var; yani, bir yandan bununla görüşürken, öbür yandan fakslarımızla, te
lefonlarımızla, ziyaretçilerimizle, öğretmenlerie ilgili meseleyi görüşüyoruz, polislerie ilgili mese
leyi görüşüyoruz, sendikalaria ilgili meseleleri görüşüyoruz; keşke daha sakin bir ortamda, daha
geniş düşünme ve araştırma imkânımız olan bir ortamda bu konuyu tartışabilseydik diyorum.
Bir hususu sorarak, diğer düşündüklerimi maddelerde ifade etmek üzere, sözlerimi tamamla
mak istiyorum. Bu tasarının getirdiği hususlardan birisi de, malî konulardaki sır kapsamının biraz
daha geniş bir alana yayılması; yani maliyecilerin de o sır ortamına alınmış olması, sırrın yine mu
hafaza edilmesidir. Ama, soru önergelerimizde karşılaştığımız bir husus var; özellikle banka kredi
leriyle ilgili milletvekilleri, bir soru sordukları zaman. Bankalar Kanunu önümüze çıkarılıyor. Mil
letin parasım, milletin vekili sorgulamak istiyor. Bankalar Kanunu "sır saklıyorum" diyerek, cevap
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vermeye mani oluyor. Madem ki, böyle sır alanmı genişletme imkânı var, öyleyse müsaade edin,
milletvekilleri de. bu sır alanının içine girsin de, mevzuata takılmasın, milletin parasını vekili takip
edebilsin diye özellikle ifade etmek istiyorum.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Milletvekilleri de, kendi servetlerini beyan etsinler.
MÜSTAFA ÜNALDI ( Devamla) - Etsinler... Bizim ondan endişemiz yok... Bizim ondan te
laşımız yok Sayın Hacaloğlu.
Maddeler üzerinde daha diğer görüşlerimi ifade edeceğimi söyledim. Arkadaşlarımız da söy
lediler. Bir altkomisyon çalışmasına; ama, geniş zamanlı olarak, geçen görüştüğümüz Sendikalar
Kanununda olduğu gibi görüşmeden bir gün evvel, bayramdan bir gün sonra bir güne sıkıştırılmış
bir altkomisyon çalışması değil, kapsamlı, herkesin görüşlerini her madde üzerinde tek tek ifade
edebildiği, tartışmaların yapıldığı, orta yolun bulunabildiği bir altkomisyon çalışmasının yapılma
sına ihtiyaç olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum ve komisyonda da, komisyondan sonraki
maddelerdeki çalışmalarda da daha geniş görüşlü, uzun zaman içerisinde tartışma imkânının sağ
lanması gerektiğini ifade ediyorum.
Saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ünaldı.
Söz sırası. Sayın Uzun'un; buyurun Sayın Uzun.
HAYRETTİN UZUN (Kocaeli) - Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler. Sayın Bakan ve kamunun
değerli temsilcileri; hepinize saygılar sunuyorum.
Şimdi, tartışmakta olduğumuz Vergi Kanunları Değişiklikleri teknik bir çalışma ve bu teknik
çalışmanın genelde temel amacı, vergi gelirlerini artırmaktır. Bu, herkesin kabul ettiği bir durum
dur, bu gelirleri nasıl artıracak meselesi mevcut vergi kanunlarındaki limitleri yükselterek mi artı
racak, yoksa Sayın Bakanın "reform" adını verdiği esas değişiklik gelirin tanımını değiştirerek ver
gi kapsamını genişletmek, onun yanında kayıtdışı olan gelirleri vergilendirmek, bu yolla bu tasarı
dan umulan bir gelir artışı olacaktır. Bu teknik bir çalışmadır. Bu teknik çalışma daha sonraki mad
de görüşmelerinde, bu konudaki görüşlerimizi söyleyeceğiz. Benim esas söylemek istediğim husus.
Sayın Bakanın dediği gibi, gelirin tanımıyla bir reform olduğuna göre, ben, daha çok verginin ta
nımında da değişikliklerin dikkate alınması gerektiğini. Tabiî, vergi zaman içinde, tarihi içinde ba
zen kralın masraflarını karşılamak, ba/en devletin giderlerini karşılamak için değişik nedenlerle
alınmış bir para olarak kabul ediyoruz. Şimdiki tanımı ise, tabiî, çağdaş devletlerin ortaya çıkışıy
la birlikte değişmiş durumda. Buna uygun olarak Anayasamız vergi tanımını yapmış oluyor. Biraz
da o açıdan bakmak istiyorum. Anayasamızın 73 üncü maddesi "Vergi ödevi" başlığıyla: "Herkes,
kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür" diyor. Demek
ki, vergi, başlı başına bir olgu değil, kamu hizmetinin karşılanması, o masraflarının karşılanması
dolayısıyla alınan bir para oluyor. Peki, bütçemize baktığımız zaman, kamu giderleri açısından 14.
713 katrilyon bütçeye baktığınız zaman, bunların ne kadarının kamu hizmeti niteliğinde olduğunu
iyi bakmamız lazım. Faiz dışı 8.8 katrilyon denilmiş, bunun içinde personele 3,.S katrilyon, diğer
carî 1.300, yatırım I katrilyon oluyor; yani 8.9 katrilyon ve faiz 5,9 katrilyon. Şimdi, vatandaşların
kamu hizmetlerine katılma payı olarak tanımladığımız vergi de, bana hiç kimse, bu faizlerin kamu
hizmeti olduğunu söyleyemez. Demek ki, anayasal açıdan baktığımız zaman, toplanan vergilerin
Anayasal hüküm çerçevesinde toplandığını, o ihtiyaçlara harcandığını söylemek mümkün gözük
müyor; yani, kamu hizmetinin tanımı çağdaş devletlerde son derece açık bir şekilde yapılmıştır,
kamunun ortak giderlerini, ortak masraflarına; adalet gibi, eğitim gibi ve diğer savunma masrafları
gibi, yatırım masrafları gibi ki, yatırım 1 katrilyon liradır, ehemmiyeti olmayan bir para z<ıten ner
eye dağıtacaksınız. Bu açıdan incelediğimiz zaman, demek ki, topladığımız vergilerin, toplamak
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zorunda olduğumuz vergilerin kamu hizmetinde harcanmadığı noktasıdır. Bu noktayı önemle vur
gulamak istiyorum.
Bir diğer önemli noktalardan biri, Saym Bakanlığımızın ve kanun gerekçesi olarak yaptıkları
tespitler var; katılmamak mümkün değil, son derece gerçekçi ve doğru tespitler, ortaya çıkan ver
gi yapısıyla ilgili tekliflerini ve vergi sistemi neden işlemiyor gibi tespitlerine katılmamak müm
kün değil. Ancak, bu tasarıyla bütün bu olumsuz faaliyetlerin giderileceğine ve durumun düz
eleceğini söylemek mümkün değil. Tespitler doğrudur, tespit karşılığı hazırlanan teklifler, getirilen
öneriler ise, teknik olarak böyle bir durumu sağlayabilir mi, sağlamamaz mı onu tartışmamız
gerekiyor. Bir kere her şeyden önce, hangi kadroyla sağlayacaktır? Normal olarak düzenlediğiniz
her kanunun birde uygulaması var.Bu uygulamayı kim yapacak, nasıl yapacak? Devlet yapısı için
de Maliye Bakanlığının ağırlığı nedir, yani bu vergi kanunları uygulama açısından ve diğer esas
baştan söylediğim gibi, giderlerin kontrolü bakımından Maliye Bakanlığının dağıldığı, klasik an
lamda veyahut da çağdaş devletlerde olduğu gibi, bir yapıda olmadığmi hepimiz biliyoruz. Maliye
Bakanlığı bütünlüğünü kaybetmiş durumdadır. Daha önce Hâzinesini kaybetmiştir, daha .sonra
onun karşılığında Gümrük İdaresi Mâliyeye bağlanmış; fakat daha sonra da ayrılmıştır. Şu anda
Maliye Bakanlığı, giderlerin kontrolü konusunda; yani, kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesi
konusunda gerçek denetim konunumda değildir, daha doğrusu o konuyu düzenleyecek ve belir
leyecek konumda değildir. Onun karşılığında bir tek ne kalıyor; gelir idaresi, vergi meselelerini,
yani tahsildarlık görevini yapmak, onu da ne kadar, nasıl yapabilecektir.
Maliye Bakanlığının eski bir mensubu olarak. Maliye Bakanlığının yapısını bütünüyle burada
ortaya dökecek değilim, işleyişini de ortaya koyacak değilim; ancak, bu tasarıyla birlikte Sayın
Bakanlığın, bu tasarıyı uygulamak üzere nasıl bir teşkilat yapısı öngördüğü çalışmasının en azın
dan ayrı da olsa birlikte sunulmasında büyük fayda vardı. Şu anda göremiyoruz, bu mevcut yapısıy
la, mevcut teşkilat yapısıyla gitmeyeceği muhakkakUr. Burada, yeni, farklı bir yapıyla geleceğini
de hepimiz biliyoruz; ancak, nasıl bir yapıyla gelecekleri ve bu yapıyla ilgili çalışmaları ne şekilde
sonuçlandıracaklarını bilmiyoruz. Şimdi, gerçekten. Maliye Bakanlığının bu reform tasarısını uy
gulayacak yapıya kavuşturulması lazım.
Yine, çağdaş bir vergi yapısına kavuşturulduğu söyleniyor bu gerekçelerde; ancak, çağdaş hır
vergi organizasyonu ve İdarî teşkilatın olduğunu zannederim Sayın Bakan da iddia etmeyecektir.
Bununla ilgili çalışmaları her halde en kısa sürede buraya getirecektir ve bu çalışma yapılırken
Maliye Bakanlığının genel kamu yönetimindeki itibar değil; ama, etki kaybını dikkate alarak ancak
bakanlık içindeki grupların, kurulların güçlerinin devamı açısından nasıl bir organizasyona gidile
ceği açıkça ortaya konulmalıdır. Şunu söylemeye çalışıyorum: Vergi, yönetimin işidir ve denetim
de yönetimin emrinde olmalıdır. Maliye Bakanlığı maalesef denetimin emrinde olan bir bakanlık
tır. Bu açıdan denetimin, yönetimin emrine verilmesi ve yönetimin etkinleştirilmesi gerekir.
Bir diğer önemli noktalardan biri, denetimin çok başlılığının ortadan kaldırılması gerekir. De
netimi, yönetimin emrine verdiğiniz takdirde zaten bunu sağlamış olacaksınız.
Bizim personel rejimi içine baktığınız zaman. Maliye Bakanlığı, kendini, maliyeciliği bir mes
lek olarak kabul etmemiştir; genel idare hizmetleri sınıfına koyarak, zaten bu neticenin doğmasına
setep olmuştur. 657'ye baktığınız zaman, emniyet hizmetleri sınıfı, din hizmetleri sınıfı, diğer sı
nıflar, onun yanında daktilo ve sekreterler -tabiî bunları bir şekilde farklı yere koymak için söyle
miyorum- genel idarî hizmetlerin yapıldığı bir yere konulmuştur. Her şeyden önce Maliye Bakan
lığı, maliyeciliğin bir sınıf olduğu, o sınıf bilinci içinde daha farklı ödemelere, daha farklı konum
lara getirilmesi konusu gözden uzak tutulmamalıdır. Bunları söylüyorum ki, muhtemelen getirece
ğiniz bakanlıkla ilgili düzenlemede göz önüne alınmalıdır.
Başlangıçta söyledim; vergilerin toplanmasının yanında, harcanmasındacn önemli neden, bu
paraların nasıl harcandığı meselesinde Hâzinenin, benim görüşümden, mutlaka Maliye Bakanlığı
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bünyesi içinde, gümrük teşkilatının da yine bakanlık teşkilatı içine alınmasında zaruret vardır. Bu.
dünyada böyiedir. Bakarsınız İngiltere'ye, customs, gümrük idaresi, ve treasure, hazine dediğimiz
şeyler. Maliye Bakanlığı içindedir. Tabiî bu da yetmez; sadece Maliye Bakanlığının değil, tüm ka
mu idaresinin yeniden yapılandırılması gereklidir. Şu anda bakanlık sayısını hatırlamıyorum; 38
mi, 40 mı?.. Siyahi nedenlerle oluşturulmuş çok sayıda bakanlık var ve bu bakanlıkların bakan ol
ma vasıflarını ortaya koyabilmeleri için oluşturdukları fuzulî kurumlar var.
Devlet ne için vergi topluyor, bunun cevabını açıkça koymamız lazım. Devlet, milleten ayrı
bir olguysa ve eski krallıklar gibi, kutsal devletler gibi bu vergilerin, bunların idamesi, hayatını ida
me ettirmesi gibi veya belirli millet imkanlarının belli şahıslara aktarılması transferinde bir araç mı
dır, bütün bunların cevabını bulmamız gerekiyor. Bunun cevabı son derece basittir de, Türkiye'de
bulmamız gerekir; yoksa, hâlâ devlet bankalarında ısrar eden ve ekonomiden kendini çekmeyen bir
devlet yapısı, sürekli artma eğiliminde olan masraflarını karşılamak için sürekli vergi tasarıları bu
Meclise gelecektir. Bunun gelmemesi açısından, dediğimiz gibi, sadece geliri artırmak ve toplamak
değil; toplanmış gelirin doğru dürüst harcanmasını, kamu hizmeti tanımı içinde harcanmasını bek
lemek durumundayız.
Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kamu yönetiminin tümüyle ele alınmadığı sürece Maliye
Bakanlığının veya vergi tasarılarının Türkiye yönetimine çok şey getirmeyeceği inancıyla hepini
ze saygı, sevgi sunuyorum.
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Uzun.
Saat 17.25'te, aşağıdaki oylama nedeniyle kısa bir süre ara vereceğiz. Arkadaşlarıma, gelen
bilgiyi arz ediyorum. Bu arada üye arkadaşlarımdan iki arkadaşım daha söz talebinde bulundular.
Söz sırası Sayın Ayhan'ın.
Buyurun Sayın Ayhan.
METİN ŞAHİN (Antalya)- Sayın Başkan, afedersiniz. Sayın Kaldırımcı, konuşması sırasında
söylediği bir ifadenin, bir arkadaşımız tarafından yanlış anlaşıldığı gibi bir konu için...
BAŞKAN- Tashihi için söz veriyorum.
Buyurun Sayın Kaldırımcı.
NURETTİN KALDIRIMCI (Kayseri)- Efendim, ben öğleden sonra, oturumun başında yaptı
ğım konuşmada, bazı açıklamalarımı, bir komisyon üyesi arkadaşımız, belki maksadımı aşan şekil
de yorumlamış, zannederim bu, üniversite ortamında yaptığım konuşmalardan gelen bir alışkanlık
sonucu ortaya çıkan bir durum; ben bazen tırnaklı, ünlemli konuştuğumu sonradan fark ediyorum;
ama, anlaşılacağı ümidiyle konuştuğum için rahatım.
Maksadım şu idi: Türkiye'de kamu-fınansman dengesi ciddi şekilde bozuk. Maddi sistem cid
di şekilde bozulmuş durumda; yani, sistemin tıkandığını biz kabul edersek, gerekli tedbirleri bir an
önce alırız ve önümüzdeki tasarıyı da bu gerekçeyle ciddi şekilde değerlendiririz demek istedim;
yani, eğer bu ihmaller devam ederse sonuçta bir rejim problemine dönüşebilecek bir ihmal ortaya
çıkar dedim. Hatta Sayın Bakanı da referans olarak gösterdim. Meselemiz rejim meselesi değil,
doğru dürüst, etkili bir yönetim sistemini, kamu mali sistemini kurmak.inşa etmek meselesidir.
Açıklamalarım bu çizgide anlaşılırsa daha uygun, daha insaflı olur düşüncesindeyim.
Teşekkür ederim efendim.
BAŞKAN-Sayın Kaldırımcı, sizi tanıyanların başka türlü bir yorumu yapmayacakları kanısın
dayım, teşekkür ediyorum.
Buyurun Sayın Ayhan.
CEVAT AYHAN (Sakarya)- Teşekkür ederim Muhterem Başkan.
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Muhterem Başkan, muhterem üyeler; Maliye Bakanlığımızm hazırlayıp, Hükümetin sevk et
tiği fevkalade mühim bir kanun tasarısını müzakere ediyoruz; bu. Vergi Kanun Tasarısıdır. Maliye
Bakanımız, meslekten gelme bir arkadaşımız olduğu için, bütün ömrünü bu camia içinde götüren,
kendi ekibiyle birlikte bir tasarıyı hazırlayıp önümüze getirmiş ve bu tasanda da, kendi gerekçesin
de de fevkalade isabetli tespitler var. Bakın o tespitlerden bazılarını kısaca okuyacağım: "Son on
yılda vergi gelirleri reel olarak yüzde 50 artmış, KDV desteğiyle; ama, bugün artış durdu" demek
tedir. "Mevcut vergi sisteminde derin adaletsizlikler vardır" demektedir. "Vergi nispetleri çok yük
sek; kazanılamayan gelire vergi uyguluyoruz" diyor ki, bizim yıllarca parlamentoda konuştuğu
muz, hayat standardı ve peşin vergi, "enflasyon, sermayeyi eritiyor ve sermaye vergi getiriyor ve
tam vergi ödeyen mükellef batar" demektedir. Bu tespit de doğrudur; yani, mükellef, bugünkü sis
temde vergi kaçırmaya mecburdur, çünkü sistem adaletsiz ve onu yok edicidir.
"Mali sistem gelirleri, devlet, iç borçlanma gelirleri vergi dışıdır" diyor; doğrudur. "Vergi sis
temi, İktisadî faaliyetlerde tarafsız değildir; rekabeti bozuyor"diyor; doğrudur. "Kayıtlı işçi istihda
mı yükü taşınamaz durumdadır" diyor; evet, yani işverenden çıkan ücretin yarısı vergi ve sigorta
ya, yarısı da işçinin cebine girmektedir. "Hizmet sektörü, gayrısafı millî hasıla içinde artıyor ama,
vergisi azalıyor" diyor; yani kaçırma var burada, vergisizlik var diyor ve enflasyon muhasebesi ile
ilgili olarak da, "üç yılda enflasyonu köklü olarak düşüreceğiz, onun için enflasyon muhasebesine
gitmiyoruz" diyor. Bu, kendi azmi ve kararlılığıdır; ama, bu azim ve kararlılığı, kendileri bakan ol
duklarında da burada, bütçelerinde ifade etmişlerdi, muhtelif vesilelerle; ama, maalesef Hüküme
tin yedi aylık uygulamaları da enflasyonun düştüğünü değil, yükseldiğini gösteriyor. Hatta, enflas
yondan sorumlu değerli bir bakanımız. Maliye Bakanı değil, "ben, enflasyonu -onun tabiri ile söy
lüyorum* köpek eniği gibi, bağırtacağım" demişti. Şimdi canavarlaştırdı ve milletin üzerine saldır
dı. Bunun da izahı yok. Son 20 yıldır da Türkiye hep bu enflasyonu yaşıyor; "düşüreceğiz" dendik
çe yükseltildi. Bir ara, 12 Eylül döneminde yüzde 30 mertebesine indi. Anavatan'ın ilk yıllarında,
belli bir muhafaza içinde gitti; ama 86'dan sonra tekrar azdı.Bugün de yüzde I02'ye yükselmiş du
rumdadır ve Türkiye bir krize doğru gidiyor. Kendilerinin ifadeleridir; bakan oldukları zaman, "sü
ratle mali tedbirler alınmadığı takdirde -ki, bugün de ifade ettiler, kendi ifadeleri- o zaman demok
rasi dışı güçler ön plana çıkar bu krizler içinde" diye de ifade ettiler.
Vergi gelirlerinde bugün geldiğimiz nokta itibariyle, 98 bütçesinde, burada yaptık, geçti, va
tandaştan alınan her yüz liralık verginin 56 lirası faize gidiyor; yani, vatandaşın cidediği verginin
çoğu faize gidiyor. 6 katrilyonu, 10,8 katrilyona bölerseniz,bulacağınız rakam da budur.
Türkiye, bir rantiye cenneti oldu; belli kesimler bu şeyi yaşıyorlar. Bakan da bunu düzeltmek
istiyor; yani, bunu düzeltme azminde, kararlılığında; ancak, bunu düzeltmek için, biz de "inşallah"
diyoruz, daha önce de bu ifadeler kullanıldı, nedense hep bu azimler, enflasyona yenik düştü. Ba
kın burada, elimde,The Wall Street Joumal'da çıkmış bir baş makale var. Başya/an Hough Popc.
Aralık ayında yayınlanmış. 24 Aralık 1997. Burada diyor ki bu Türkiye muhabiri, "bir banka genel
müdürüyle görüşüyorum, Türkiye'de ne yapılıyorsa bundan memnunuz; birtakım egemen güçlerin
yaptıklarından çok memnunuz" diyor ve "sebebi de basit; It's simple vve are the elite, yani biz üsl
tabakayız, elit tabakayız, We are making a lot off many, iyi para kazanıyoruz ve onu da kaybetmek
istemiyoruz" diyor. Sayın Ecevit de söylemişti ilk Hükümet kurulduğunda, "enflasyon lobisini ye
nemiyoruz" diyordu. Maliye Bakanlığı, değerli arkadaşları falan var, tamam; ama, karşıda da bu
güçler var. Yani Türkiye'nin önündeki mesele budur. 6 katrilyonu ,^65'e bölün, günde 16..S trilyon
nereye gidiyor; güneşin doğuşundan batışına, faize gidiyor; yani, millet vergiyi ödüyor güneş do
ğunca, akşam olunca 16.5 trilyon bunların cebine giriyor. Yapı, bu yapıdır.
Maalesef vergi veren de, vergiyi harcayana güvenmiyor; yani, bunda hepimizin suçu var; ar
kadaşlar zaman zaman söylediler, bir yolsuzluk oluyor, bir tarihte, Meclis kürsüsünde bir Başba
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kan çıkıyor, "verdimse ben verdim, size ne?" diye söylüyor. Yani, böyle bir sorumsuz yönetim de
mokrasilerde olmaz, dünyanın hiçbir yerinde olmaz. Öyle hükümeti de, öyle Başbakanı da hallaç
pamuğu gibi atar; ama, o parlamento, o güç yok Türkiye'de. Siyasî güç. Meclis gücü zayıf. O yüz
den bunların da üstesinden gelmek mümkün değil.
Niye güvenmiyor; yolsuzluklar var. Yolsuzluklar, ekranlara sığmıyor. Bizim Meclisimizde de
var bu. Tabiî ben Sayın Kalemli için bir şey söylemiyorum; ama, bunlar Türkiye'nin her yerinde
var; göremediğimiz her yerinde var. İhaleler yapılıyor,davetle. Geçen pazertesi günü bir ihale ya
pıldı bir ilde, 800 milyar. Yüzde 10 tenzilatla gitti. Bir bina inşaatı. Halbuki yüzde 30-40'la gidiyor
ihaleler. Neden; çünkü, davetli. Beş kişiyi çağırıyorsunuz özel davetli, onlar aralarında anlaşıyor
lar, yani devletin harcamalarında dürüstlük yok. Belli makamlarda belli insanlar, belli müteahhit
ler, belli şeyler, maalesef her devirde böyle şeyler oluyor. Meclis olarak biz bunları adaletli, dürüst
bir düzene oturtamamışız; yani, milletin ödediği vergilerin böyle soyulup soğana çevrildiğini mil
let görünce, "ne vergisi?" diyorlar. Biz dolaşıyoruz milletin arasında, size de söylüyorlar, "o kol
tuklara oturacak mısınız?"diyorlar. Nereye oturalım, yere oturamayız diyoruz. Koltuklar da sabit,
kenara çekip, başka bir şeye, tabureye falan oturamayız. Yani, görüntü bu.
Şimdi Maliye Bakanı haklı olarak vergi almak istiyor. Nasıl alacaksınız; "ben vergi vereyim,
sen falan yerde falana peşkeş çek" diyorlar. Önümüzdeki sıkıntı budur; yani, tasarı fevkalade ha
zırlanmış. Bazı tenkitlerim var, onları söyleyeceğim, teknik bazda; ama, psikolojik zemin müsait
değil. Demokratik yapı, platform müsait değil. Sıkıntı bu noktadadır.
Maliye Bakanı, sistem üzerinde birtakım tehditlerden bahsediyor; "biz başaramazsak demok
rasi dışı güçler gelecek" diyor. Başbakan, "Türkiye'de istediğiniz kadar oy alın, iktidar olamazsınız
bazı egemen güçleri razı etmedikçe" diyor. Bir başsavcı kalkıyor, "ben bu davayı açmasaydım ih
tilal olacaktı" diyor, herkesin önünde, ekranlarda. Yani, nasıl bir siyasî güç, nasıl bir Meclis, nasıl
bir yapıyız ki biz, ne hale geliyoruz.
İşte bu yapıda, bu tabanda uzlaşma sağlayamazsınız, vergi alamazsınız. Ben bütün meslek ha
yatımda vergisini her zaman en muntazam ödeyen insanım, herkesten de bir hafta öncc öderim ve
bütün seçmenlerime de, verginizi muntazam ödeyin derim; ama, seçmen de dönüp bize bunları söy
lüyor. Demokrasiyi ve hukukun hakimiyetini yerleştirmek lazım Türkiye'ye. Bunlar olmadan bu sa
halarda... Diktatörier de vergi alır; ama, biz Varlık Vergisi almışız, insanları tutmuş, Aşkale'ye taş
kırmaya sürmüşüz, bunu da yapmışız, yani, bizim tarihimizde bu da var; eski bir defterdar, eski bir
vergici, açın bakın kitabında bunları Faik Ökten anlatıyor. Bu zulümler de var; ama, vergide, ver
giyi ödeyenin güven duyması lazım. Güven bunalımı var bugün Türkiye'de. Söylemek istediğim
budur. Bunun aşılması gerekir.
Bu kanunla ilgili olarak da bir kaç söz söyleyeceğim, sözü de uzatmayacağım. KDV nispetle
ri hakikaten yüksektir; bir ev eşyası alsanız, yüzde 23 KDV. Yani, herkes bundan kaçıyor ve va
tandaş da bundan azap duyuyor. Bunun ödenmesi lazım; ama, makul nispette de inmesi lazım. Ni
tekim bakanlık raporunda da söyleniyor, yani KDV atışları durdu deniliyor. Yükselttikçe geriye gi
diyor. Vergi nispetleri yüksektir. Bakın bir rakam söyleyeyim; 1980 öncesi ilk dilim yüzde 10
idi.Vergici arkadaşlar bilirler. 1980 ihtilali yüzde 40 yaptı. 5 tane general geldi, bastırdı dipçiği,
"yüzde 40 olacak" dedi, yaptı. Sonraki idareler 5'er, 5'er olmak üzere yüzde 25'e kadar düştüler.
Şimdi yüzde 20'ye düşecek. Çalışanlar için daha da düşmesi lazım. Burada oda temsilcileri söyle
diler. Hakikaten ücretliler için özel bir cetvel tanzim etmek lazım.
Kooperatiflerin KDV meselesi var; arkadaşlar söylediler. Ben de bunu hakikaten anlamıyo
rum, ev yapılatacağım, mesken yaptıracağım kooperatiften, malzemeyi alırken KDV veriyorum,
ödüyorum zaten, bir de dairemi üzerime alırken bir daha KDV ödeyeceğim. Bunun mantığı yok.
Yanlış anlıyorsak Maliye düzeltsin.
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ö dem e gecikmesinde cezalara itirazlar var. Alacağa da borca da aynı şeyin uygulanması la
zım. Biz bunu hep tartıştık bu Mecliste; devlet alacağına ne uyguluyorsa, alacağına da onu uygu
lamalı. Adaletin gereği budur. Ben alacağıma yüzde 15 gibi -bir ara gecikme faizleri, cezalan yüz
de 15 idi- yüzde 180 ödeyeceğim, borcuma yüzde 30 ödeyeceğim. Olur mu böyle bir şey; bu bir
zulümdür. Bunu eşitlemek lazım. O maddede bunu tekrar tartışacağız.
Mükelleften tahsil tarihi esas olmalı. Bu, geri ödemelerde yani vergi idaresinin mükellefe ge
ri ödeyeceği haksız aldığı, yanlış aldığı vergiler vesaire varsa, bunları geri öderken üç aylık bir sü
re tanıyor. Neden öyle yapıyorsun; benden parayı yanlış alan sensin, geri öderken o tarihten itiba
ren cezasını ödemen lazım; yani, esas budur.
Binaların amortismanlarında yeni değerleri esas almak gerekir. Bize gelen çeşitli kuruluşlar
dan, odalardan gelen talepleri -altkomisyonun dikkatine sunmak için söylüyorum- limited şirketler
için getirilen düzen, şirketleşmeyi önler; yani, 40-50 kişi ortak limited şirket, ben 500 milyonla or
tak olmuşum, yönetim batırmış, hadi evini sal. Mâliyeye borcunu öde. Bunu başka şekilde düzene
sokun yani, ödemeleri başka şekilde.
Ayrıca, kamu alacaklarında sınırsız sorumluluk getiriyorsunuz, şahıs alacakları var; o zaman
onlara da aynı şeyleri getirmeniz lazım. Burada da adaletsizlik var. Mâliyenin görevi sadece kamu
alacaklarını korumak değil, ticarî piyasanın, iş piyasasının mazbut bir şekilde yürümesini temin
edecek tedbirleri almaktır.
Her türlü kazanç ve iratlara vergi müphemdir; arkadaşlar söylediler, müzakerelerin başında da
söyledim, bunun açılması lazım, anlatılması lazım. Vakıflara, derneklere yapılan bağışlara stopaj
geliyor. Bu, haksızlıktır; vatandaşın hayır durgularını bertaraf eder ve önler. Vakıf ve derneklere
olan bağışları da vergi dışı bırakmak lazım; eskiden olduğu gibi.
Vergi cezalarına ödeme gecikmesi, verginin normal vade tarihinden başlatılıyor. Halbuki bu
nun doğrusu, hakkaniyete uygun olanı, benim kanaatim, vergi kusurunu bulduğunuz zaman, vatan
daşın iradesi dışında da hata olabilir, vergi cezası gelebilir, bunu başından almak haksızlıktır. C e
za muhakemelerinde mükellefin davalarında maliye denetim elemanlarının takdirine göre değil dc.
vergi mahkemelerinde kesinleşmiş olan, sabit hale gelen neticelere göre amel etmekte fayda var,
yani düzenlemeyi böyle yapmakta fayda var.
Menkul sermaye iratlarının vergilendirilmesinde enflasyon payı düşülüyor. Bu, geçen dönem
de Mecliste çok tartışıldı. Bu, ticarî işletmeler için de uygulanmalıdır, aksi takdirde nakit fazlalığı
nın, ticarî işletmeler, şahıs adına aktarıp o şekilde menkul sermaye iratlarında kullanırlar, yani o pi
yasalarda kullanırlar. Bu tip talepler var piyasadan.
Enflasyon muhasebesinin de getirilmesi gerekir. Biraz önce dc ifade eltim; enflasyon cıı hak
sız vergidir ve iş hayatını fevkalade zora sokan bir unsurdur. Daha uzun sıire, anlaşılı\ur ki. bı/ bu
nunla beraber yaşayacağız. Hiç olmazsa buna bir muhasebe düzeni getirilmelidir.
(Jeçiei vergiyi üç aylık bilanço esasına göre ödemeye döndürmüşsünüz. Bu. /.alcıı \ anli. be
nim hatırladığım mevcut kanunda, yeni bir şey değildir; >ani. geçici vergiyi kaklırmı^ olmusorsu
nuz. Ne problemler getirecek bilmiyorum, göreceğiz.
Yatırım indirimiyle ilgili düzenlemeleriniz var. Dikkatle de okudum. Yeni bir sisicm gctinşor
sunuz. Bugüne kadar yatırım indiriminde yatırım yapılan aktifleşen değerler, müteakip \ ıl \aiinm
indiriminden faydalanırdı. Eğer kâr müsaitse, kazançlar müsaitse; değilse, müteakip yıllara aktarı
lır ve yeniden değerlendirmede de, üç yıllık bir süre vardı, siz o üç yıllık süreyi kaldırmışsını/, lah
didi kaldırmışsınız; iyidir, uygundur. Getirdiğiniz bir yenilik de, yıl içinde yapacağı yatının için,
şöyle söyleyeyim, mesela I998'de yapacağı yatırım için 98'in mart, nisan ayında vcıcceği beyan
namelerde finansman fonu ayırıyor. Bu, zaten kurumlar vergisinde vardı daha önce, yüzde 20'si\-
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di benim hatırladığım; ama, orada bir sistem vardı. Oradaki sistemde, kurumlar, yatırım yapacak
sa o yıl beyanname verdiği yıl, bu yüzde 20'yi ayırır. Merkez Bankasında bloke eder, aktifleştikçe
yatırımları, onları DPT'ye veya neresi bakıyorsa oraya götürür, bu işe bakan, teşvike bakan yere,
onlar, tamam,şu kadar yatırım harcaması yapılmıştır, proje uygundur derler. Merkez Bankası da
onu çözerdi. Şimdi siz böyle yapmıyorsunuz, mükellefin kendi kasasında kalıyor para, eğer yatırım
yapmazsa, bunu da gecikme faiziyle beraber geri alırız diyorsunuz; yani, bu, birtakım suiistimalle
re sebep olur mu olmaz mı, yani yıllarca uygulanmış olan finansman fonundaki bu disiplini uygu
lamanız, söylemek istediğim şu: 1998'de yatırım yapacaksa, bilançosundan ne kadar yatırıp yapa
cak, 50 milyar lira; bunu bloke eder, o şekilde yatırım yaptıkça, onu, oradan çözer. Bu bir yoldur.
Şimdi siz onu, doğrudan doğruya onun aktifinde muhafaza ediyorsunuz; getireceği problemleri bil
miyorum, göreceğiz; iyi düşünülmüş olması gerekir.
Hayat standardını, zaten yanlış hatırlamıyorsam 99'un sonunda hayat standardı, mevcut kanu
na göre sona eriyordu; siz de onu bir yıl öne almaya niyet etmişsiniz sanıyorum. Hayırlı olsun di
yorum ve tekrar söylemek istediğim, memleketin mali sisteminin yönetiminde. Maliye Bakanlığı
na düşen, fevkalade tutumlu olmak ve kamu kuruluşlarını da milletten toplanan vergilere harcar
ken fevkalade tasarruflu dikkatli davranmaya mecbur kılmaktır. Ben İsmet Paşa'nın bir sözünü ha
tırlıyorum; "cumhuriyetin ilk yıllarında bütçe yaparken, 100 milyon ise -o zaman öyle; bütçeler 90100 milyon- 5 milyon gelirimiz az gibi düşünür, bütçeyi 95 milyon yapardım, 5 milyonu da muh
temel, gayrımehluz, ileride çıkabilecek olan birtakım acil ihtiyaçlara kullanmak üzere" diye; ama,
maalesef bizdeki mali anlayış, bütçe gelirlerinin yarısından çoğunu, yüzde 56'sını faize verecek şe
kilde bir borçlanma politikasına götürdü. Bu, Türkiye için fevkalade zor bir noktadır. Temenni ede
rim, bu hükümet bunun içinden çıksın; ama, tekrar söylüyorum, kamuda bu para harcanmazsa, eğer
bir şey yıkılmayacak, perişan olmayacaksa bu parayı harcamayacak olan bir tutumluluğu getirmek
lazım; aksi takdirde biz, bunun içinden çıkamayız. Vergi toplayarak çıkamayız, haklı olarak bura
da bir misafir, Türk-lş adına gelen bir arkadaşımız, "biz burada harcama reformunu da görmek is
terdik" dedi. O yok; o disiplin nasıl gelecek? Devlet memurları, kamu yönetimi, para harcamayı
çok seviyor; bol bol harcamayı seviyor; ama, para nereden geliyor, onu da gidip millete sormak la
zım. Fukaranın, bu kış gününde oğluna aldığı ayakkabıya ödediği KDV de onun içindedir, sadaka
ya muhtaç insanın ödediği KDV de onun içindedir, yani bunu bu gözle görmekte fayda var.
Ben, kanunun alt komisyonda daha dikkatle değerlendirileceğini ve eksiklerin giderileceğini o
şekilde önümüze geleceğini umut ederek, tavsiye ederek çalışmaların başarılı olmasını diliyorum,
hürmetlerimi arz ediyorum.
BAŞKAN- Teşekkürler Sayın Ayhan.
Arkadaşlar, biraz önceki Sayın Özdemir'in açıklaması doğrultusunda aşağıda oylama nedeniy
le, yaklaşık 17.30 dolayında ara vermemizin uygun olacağı düşünülmüştü. Üyelerimizden bir tek
kişi kaldı; Sayın Develi, eğer konuşmanız biraz uzun sürecekse ara vereceğim; ama, değilse, daha
kısa olabilir diyorsanız...
Buyurun Sayın Develi.
HİLMİ DEVELİ (Denizli)- Sayın Başkan, Sayın Bakan, sayın üyeler. Maliye Bakanlığımızın
değerli bürokratları; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Gerçekten, bu gündeme gelen vergi reformu, toplumumuzun beklentilerini bir ölçekte cevap
verecek ve toplumdaki karmaşayı, toplumsal huzuru bir noktada bir yerlere çekecek bir yasa.
Şimdi, Sayın Bakanın bu konudaki çalışmalarına ve bize vermiş olduğu brifinglerde de gör
dük; gerçekten iyi niyetle hazırlanmış; ancak, her ne kadar sivil toplum örgütlerine bazı platform
larda bu yasa detaylı anlatılmışsa da, toplumumuzun büyükçe bir bölümü bu yasa ile ilgili düzen
lemeler konusunda yeteri kadar bilgiye sahip değil.
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Bunun zannediyorum gerek buradaki konuşmalarda gerekse Genel Kurulda yapılacak görüş
melerde toplumun bu yasa ile ilgili düzenlemelerini ve yasaya ilişkin görüşleri öğrenme şansı ola
cak diye düşünüyorum.
Bugüne kadar emekten gelir elde edenler, vergi sistemine göre, vergi kaçırma olanağına sahip
değiller; çünkü, sistem gereği, kaynaktan kesilme denilen bir yapı söz konusu.Yine, herkes tarafın
dan bilindiği gibi, toplanan bu vergi gelirlerinin yüzde 52'si de ücretlilerden alınan vergilerden
oluşuyor. Bu, bir şeyin de ölçüsüdür; yani, Türkiye'deki vergi yükünün dağılmasının adil olmadı
ğına ilişkin bir gösterge, bir ölçü. Bunun yanı sıra, emek geliri dışında kurum ve kuruluşların, es
naf ve sanatkârların dürüstçe vergisini ödeyen mükelleflerin bir yönüyle herkes tarafından artık ka
bul edilen "vergilendirilmiş kazanç kutsaldır" anlayışına uygun davranış biçimine giren insanların
diğer tarafta da kazançlarını kayıtdışı kazanca bağlayan ve toplumda da bu iki grup arasında çeliş
ki yaratan, zaman zaman toplumsal barışı bozan bir çatışma belli bir ölçekli bir sloganlaşmaya dö
nüşmüş; yani, vergisini verenler açısından, Türkiye, bir cehennem, vergisini vermeyenler açısından
da bir cennet noktasına dönüşmüş. Bu yasa belli bir ölçekte bunu ortadan kaldıracak. Elbette, bu
yasaların, özellikle uygulanabilir noktada olması ve uygulama konusunda da toplumun adil bir bek
lenti içerisine girmesi herkes tarafından kabul edilebilir bir gerçek. Şimdi, bu yasanın bu kadar gü
zel sayılabilecek, tabii kendi görüşümüze göre, parti görüşümüze göre ilavesini istediğimiz bazı dü
zenlemeler de var; ancak, bu çıkacak yasanın uygulanmasında bence iyi bir vergi idaresine ihtiyaç
olduğunu düşünüyorum. Eğer, bu vergi denetim mekanizması yine Sayın Bakanın söylediğine gö
re, bu sistemde ancak yüzde 2'sini denetleyebilecek bir mekanizmaya sahip. Kanımca, Maliye Ba
kanlığı bu yeni yasadan yeteri kadar yararlanabilmesi için Bakanlığın yeniden yapılanması gereki
yor; öncelik ve nitelik yönünden yeterli elemanlara kavuşturulması İdarî ve hukukî yetkilerin veril
mesi, ancak verilecek bu yetkilerin de kötüye kullanılmaması konusunda bir düzenleme doğması
gerektiğini düşünüyorum. Bakanlık, yeniden yapılanmayı sadece elemanlar açısından, elemanların
nitelikleri açısından yeterli görmemeli, bilgi enformasyon, bilgi iletişim ve teknolojilerden maksi
mum ölçekte yararlanacak bir yapıyı mutlaka meydana çıkarmak, personelin meslekiçi eğitimi, ye
ni yasaya oryantasyonu ve bu meslekte çalışan insanların özlük hakları ve parasal olanakların ye
niden belirlenmesi düşünce olarak önplana çıkmalı ve her şeyden ötesi, vergi idaresi mutlaka özerk
bir yapıya kavuşmalı; yani, siyaseti, siyasetçilerin en az etkili olabileceği bir sistem mutlaka kurul
malı diye düşünüyorum. Bu konuda da Sayın Bakanın herhalde epeyce bir çalışma yapması gere
kecek. Bizim anlayışımıza göre bu yeni yasal düzenlemelerde bazı maddelerin var olması toplum
sal barışı, uzlaşmayı daha da pekiştirecek düzenlemeleri getirecek. Örneğin, ücretlilerin, emeklile
rin, esnaf ve sanatkârların, serbest meslek sahiplerinin bir noktada küçük işletmelerin, çalışanların,
özellikle kazançlara eğitim, sağlık, kültür giderleriyle, bir de sosyal güvence noktasından değerlen
dirilen özel sigorta kuruluşlarındaki vergi primlerinin mutlaka vergiden düşürülecek bir beyan esa
sı getirilmesi gerektiğine inanıyoruz.
Yine, bunun yanı sıra, eğitim, kültür, siğlık gibi giderlerde KDV uygulamasının mutlaka bu
yasayla yüzde 1 oranına indirgeneceğini, her ne kadar Bakanlar Kuruluna bu yetki verilmişse de,
bu yasa kapsamı içerisinde bir fîks edilmesinin gerektiğini düşünüyorum.
Bir de, izin verirseniz. KOBl'ler açısından da olayı biraz irdelemek istiyorum. Şimdi, Türki
ye'deki enflasyonun yapısına baktığımız zaman, sabahtan da konuşulan ölçeklerde, işte, uluslarara
sı standartlarda üç yıl üst üste yüzde 100 olması enflasyon muhasebesini gerekli kılmakta, ancak,
yani, herkesin de belirttiği gibi enflasyon bir halk canavarı niteliğine dönüşmüşse bu yapı içerisin
de baktığımızda bana göre enflasyon muhasebesinin mutlaka bu işletmelerde geçerli olabilecek bir
yapıya kavuşturmak gerekiyor. Şimdi, şubat ayının ilk haftasında Devlet İstatistik Enstitüsünün
vermiş olduğu verilere göre enflasyon oranı yüzde 101 mertebesinde. Yine, geçenlerd»TÜSlAD'ın
yapmış olduğu bir değerlendirmede 1998 yılı için enflasyonun yüzde 80'lerde olabileceği öngörü-
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lUyor, doğru, yanlış. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Böyle bir yapı içerisinde, yani, elbette, biz
de enflasyonun düşmesini istiyoruz, elbette, Türkiye'de yaşanan bütün kötülüklerin bir noktada
kaynağı enflasyon; ama, bugüne kadar uygulanan ekonomik politikaların Türkiye'deki enflasyonu
bir noktaya çekeceğinin bir umutsuzluğunu da görmek mümkün. O bağlamda, eğer Türkiye'deki
küçük ve orta ölçekli işletmeler Avrupa Birliği ile rekabet ortamı yaratılmak isteniyorsa, kanımca,
mutlaka bu vergi düzenlemesi içerisinde malî konularda enflasyon muhasebesinin var olması ge
rektiğini düşünüyorum; çünkü, sizlerin yapmış olduğu açıklamalarda. Sayın Bakanın yapmış oldu
ğu açıklamalarda, yaklaşık onbeş maddeye ilişkin bir düzenlemeyle bunun korunduğu söyleniyor.
Dolayısıyla, Türkiye'deki bu Avrupa Birliği ile rekabet ortamını yaratacak malî düzenlemeler ko
nusunda bu yasanın içerisinde bu sistemin mutlaka uygulamanın içerisine girmesi gerekiyor.
Şimdi, olumlu olarak gördüğüm, yabancı yatırımcıların Türkiye'de yapmış oldukları yatırım
lar konusunda özellikle kur farklannın değerlendirilmesi gerçekten doğru bir adım; ancak, burada
da yerli yatırımcının yapmış olduğu yatırım konusuna da .sermayenin erimemesi konusunda bu ya
bancı yatırımlara sağlanan bir yaklaşımın yerli yatırımcılara da sağlanmasının da bence doğru bir
olacağını düşünüyorum. Türkiye'deki yerli yatırımın korunması konusunda da mutlaka bir zorun
luluk olduğunu düşünüyorum.
Yine, özellikle, limited şirketlerde bu şirket ortaklarına yönelik kamusal alacaklar konusunda
ki bir anlayış, zannediyorum, limited şirketleri de hızla anonim şirket statüsüne dönüştürme konu
sunda bir girişim olacak; yani, yasal düzenlemeler bu şekilde kalırsa, Türk Ticaret Kanunuyla çe
lişen bir madde biçiminde kalacak; bu konunun bence Sayın Bakan tarafından veya arkadaşlarımız
tarafından tekrar incelenmesinde yarar görüyorum.
Yine, özellikle, bu yatırımlarla ilgili konularda, yani, 30 uncu maddenin geçici 1 inci ve 4 ün
cü maddesi konusunda görüşlerimiz olacak, esnaf muafiyetlerinin her yıl tekrarlanması konusun
da, bir harç ödenmesi konusunda maddeler geldiğinde mutlaka görüşlerimizi söyleyeceğiz. Yine,
harçlarla, özellikle madde konusunda belirtilen rakam çok büyük boyutlarda; onun aşağı çekilme
si konusu, zannediyorum, o madde geldiğinde gündeme gelecek.
Yine, 52 nci maddede Gelir Vergisi Kanununa eklelen 47 ve 49 konularında düşüncelerimiz
olacak.
Bir de. Sayın Bakanın, özellikle kendi Bakanlığıda birifing verirken 48 inci maddeye ilişkin
görüşlerimizi de söylemiştik. Gerçekten, Türkiye'de karaparanm aklanması konusunda bir madde
olarak görüyorum. Bu nasıl değiştirilebilir, nasıl şey yapılabilir, bence, yani, ilginç bir madde, ol
ması gereken bir madde; ama, bu şekilde olursa bir çırpıda Türkiye'deki karapara bir günde aklan
ma noktasında olacak.
Şimdi, tabiî, bu yasanın beklentileri konusunda benim Sayın Bakana elbette söyleyeceğim bir
iki şey var; yani, merak ettiğim bir konu var özellikle. Geçenlerde istatistikî bir rakamda Birleşmiş
Milletlerin yapmış olduğu -zannediyorum- bir araştırmada, dünyada gelir adaleti açısından en bo
zuk ülkeler sıralamasında Türkiye 5 inci sırada yerini alıyor. Bu yasal düzenlemeyle, bu vergi re
formuyla acaba bu sıralama hangi noktaya gelecek; bu önemli bir konu diye düşünüyonım.
Tekrar söylüyorum. Sayın Bakanın bu konudaki gayreti, çabası güzel; ama, ilk noktadan bu
güne kadar ve hatta Türkiye Odalar, Borsalar Birliğinde hazırlanan yasayla giderek uzaklaşan bir
şeysi var. Zorluklarını biliyorum; bu zorluklarla bu yasa buraya kadar geldi. Diliyor ve umuyorum
ki, gerek Plan ve Bütçede gerekse Genel Kurulda ülkenin beklentisi olan toplumsal barışı sağlaya
cak, gelir dağılımındaki vergi yükünü, özellikle minimize edecek, toplumun her kesimine yayacak,
artık, insanları bir karapara cenneti olmaktan çıkaracak bir Türkiye vergi sisteminin hayata geçme
si konusunda bize ne görev düşüyorsa sununa kadar destek olacağız; ama, tekrar söylüyorum, bu
radaki çalışanlarımızın, dul ve yetimlerin, esnaf ve sanatkârlanmızın. işletmelerimizin bu vergi yü
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künün dağıtılmasında daha adil bir anlayışın önplana çıkması bütün insanlar açısından, çalışanlar
açısından toplumda beklentisi olan bir konu.
Bu yasanın hazırlanması konusunda yapmış olduğu çalışmalar nedeniyle Sayın Bakanı ve ar
kadaşlarını kutluyorum. Elbette, kendileri de kabul ediyorlar, bu yasanın uygulamasında veya gö
rüşmesinde birtakım eksikler var. O eksiklikleri de, biz görüşlerimizi önergelerimizle tekrar dile
getireceğiz. Yasanın ülkemize, toplumumuza ve Bakanlığa hayırlı ve yararlı olmasını diliyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Develi.
Arkadaşlar, Komisyon üyesi olarak görev yapıp da söz talep eden bütün arkadaşlarımıza ken
di diledikleri kadar süre verdik. Yeni bir talep yok. Milletvekili arkadaşlarımızdan söz isteyenler
oldu, şimdi onlara söz vereceğim.
Buyurun Sayın Karapaşaoğlu.
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Sayın Başkan, Değerli Bakan ve çok de
ğerli Komisyon üyesi arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlarım.
Efendim, hazırlanan bu tasarıda tasarı üzerinde tek tek maddeler üzerinde değil de, felsefesi
ve düşünce yapısı hakkında birtakım şeyler söylemek istiyorum. Ortaya çıkan vergi yasasının ya
pısı burada izah edilmiş; buradaki maddelere iştirak etmemek mümkün değil; ancak, yapısını be
lirten birkaç madde üzerinde konuşmak gerekiyor. Mesela, 2 nci maddede Gelir ve Kurumlar Ver
gilerinin gayri safı millî hâsıla içesindeki payı gelişmiş diğer ülkelere nazaran çok düşük kalmıştır
deniliyor.
Değerli arkadaşlarım, burada gelişmiş diğer ülkeleri baz alacak olursak, henüz daha gelişme
miş, kesinlikle henüz daha dünya üzerinde rüştünü ispat etmemiş sanayimizin önüne birtakım en
geller koymak gibi bir anlam çıkıyor. Bu vergi yasası hazırlanırken, bilhassa Kurumlar Vergisini
oluşturan sanayi kuruluşlarının, ihracatçı kuruluşlarının, büyük ticaretçi kuruluşlarının konumları
nı düşünmek gerekiyor. Zira, biliyorsunuz, globalleşen dünyada, artık, ekonomi, yalnız ülkelerin
kendi ekonomileriyle sınırlı kalmıyor, bütün dünya ülkelerinin ekonomileri göz önünde bulundu
ruluyor.
Bunun dışında, 3 üncü maddede efendim birtakım grupların belge düzeni dışına çıktıkları be
lirtiliyor, bu arada tarım kesiminden bahsediliyor, aynı şekilde 8 uncu maddede de tarım kesiminin
vergi dışı kaldığı ifade ediliyor. Şimdi, efendim, Türkiye'deki tarım kesimi, dünyada şu anda en ko
rumasız tarım kesimi hüviyetindedir. Dolayısıyla, tarım kesiminin, efendim, gerek dış pazarlara
karşı gerek, efendim, teşviklere karşı korunmuş olduğunun imajını da vermek gerekiyordu. Huna
da dikkat edilmesi gerekir zannediyorum. Efendim, biliyorsunuz, globalleşen dünya üzerinde bü
tün dünya devletlerini oluşturan sınırlardan geçen malların yekûnu yaklaşık 4 trilyon dolar civarın
dadır; ancak, bunun dışında hizmet sektörünü ifade eden çeşitli unsurların sınırları aşım miktarı da
80 trilyon dolar civarındadır. Türkiye'nin bir taraftan ekonomisinin gelişmesini, bir taraftan da ver
gi tedbirleriyle bu ekonominin bir yere yönlendirilmesini temin edecek tedbirlerin alınması gerek
tiğine inanıyoruz; bu konunun da bu paket içerisinde yer almadığını görüyoruz.
Efendim, Sayın Bakanımızın gerek meslekî tecrübesi bakımından gerekse mantalitesi bakı
mından eserlerinden de anladığımız üzere bunu beyan ediyorum. Burada mükellefin korunması
noktasında bir eksikliğin olduğunu da hissediyorum; çünkü, vergi dairelerimize karşı mükellefin de
ayrıca -Sayın Aktürk'ün de belirttiği gibi- korunması gerekiyor kanaatini taşıyoruz. Hfendim, bu
nun dışında vergi gelirlerini artırıcı birtakım çalışmalar elbette yapılacak; ama, bu çalışmaları ya
parken, vergi toplayan unsurların dışında vatandaştan vergi mahiyetinde birtakım daha paraların
toplanması devletin bütçesinin bütünlüğü veyahut da bütçe için toplanan paranın harcaması ıstika-
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metinde bir devlet-millet güvensizliği ortaya çıkıyor. Dolayısıyla, bu vergi yasalarının aslında bir
bütünü ifade etmediğini ve hatta bu paketin hazırlanışı sırasında Sayın Bakanımızın mantalitesinin
dışına -yan etkilerle- çıkılmış olduğunu ihsas eden birtakım ifadeler de görmüş bulunuyoruz. Bu
yasanın bütünlüğünü temin etmek bakımından Türkiye Cumhuriyeti vergi yasasının tümü üzerin
de birtakım değişiklikler yaparken, yasanın, verginin harcamasını ilgilendiren bölümünde de birta
kım değişiklikler yapmak lazım ki, milletin devlete karşı güvenini de artırsın.
Efendim, vergi gelirlerinin artınmının bir yolu da. Sayın Aktürk'ün ifade ettiğine bir başka
madde eklemek istiyorum, personelin iyileştirilmesinin yanında, harcamalar üzerindeki etkinliği
nin de artırılması gerektiğine inanıyoruz. Bu da vergi gelirlerimizin artırılması istikametinde bir
tedbir olacaktır.
Efendim, bu görüşlerimi belirttim, saygılarımı sunuyor, teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Biz de size saygı sunar ve teşekkür ederiz Sayın Karapaşaoğlu.
Sayın Özgün, buyurun.
İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Sayın Başkan, Değerli Bakanım, değerli bürokratlar, değerli
milletvekili arkadaşlarım; hepinizi hürmetle selamlıyorum, çalışmalarınızın başarılı olmasını te
menni ediyorum.
Hükümetin getirmiş olduğu vergi yasalarındaki değişikliklerle ilgili konuların görüşülmesine
devam ediliyor. Ben, aşağı yukarı, milletvekili olmazdan evvel onbeş yılını vergiye vermiş, muha
sebeci ve malî müşavir olarak memleketimize hizmet etmeye çalışmış bir kardeşiniz olarak kendi
penceremden bazı konulan değerlendirmeye çalışacağım. Tabiî, bana göre ideal bir vergi sistemi
nin bir defa üç tane temel özelliğinin mutlaka olması gerekir. Bunlardan birisi vergi sistemi mutla
ka adil olmalıdır; yani, vergi sistemi herkese eşit uygulanmalı ve hem de vergi yükü açısından ma
kul olmalıdır. İkinci bir özelliği vergi sistemi basit ve uygulanabilir olmalı. Hazine içinde verimli
olmalıdır. Üçüncü temel şart da, bana göre, vergi sistemi ekonomik gelişmelere engel teşkil etme
melidir. Bugün ülkemizin ekonomik sorunları aşağı yukarı bellidir. Mevcut üretim ve ihracat özle
nen refah düzeyine çıkmamız için yeterli bulunmamaktadır. Bu nedenle uygulanacak vergi politi
kaları öncelikle yatırımı, üretimi, ihtihdamı ve ihracatı özendirici niteliklerde olmalıdır.
Bir uygulamacı olarak yürürlükteki vergi idaresiyle ilgili birtakım tespitlerimi ve bu konuda
ki şikayetlerime de kısaca değinmek istiyorum. Vergi kanunları bugün itibariyle anlaşılmaz ölçüde
karmaşık bir yapıya ulaşmıştır. Vergi yasaları çok sık değişikliğe uğramakta ve mevzuatta önemli
belirsizliklere yol açmaktadır. Vergi mükellefleri farklı vergi konulan için farklı tarihleri içeren aşı
rı bir bildirim yükümlülüğüyle karşı karşıya bırakılmışlardır. Vergi kanunlannsn çeşitliliği artan şi
kayet unsurlanndan birisidir. Vergilemede eşitlik ve adalet ilkesinden zaman içerisinde uzaklaşılmıştır. Vergi idaresinin mükelleflere yönelik tutum ve davranışlan mükelleller arasında hoşnutsuz
luk oluşturmaktadır. Örneğin, ben, birçok hesap uzmanı ve gelirler kontrolü arkadaşlanmızla çalışmışımdır. Vergi idaresinin genel bakışı, mükellefler potansiyel olarak bir vergi kaçakçısı gibi nite
lendirilmektedir. O bakından, bakışımızı değiştirmemiz gerekir diye düşünüyorum.
Tabiî, bu kanunla birtakım tedbirler getirilmektedir. Alınması gereken tedbirler konusunda da
kısaca görüşlerimi izah etmeye çalışacağım.
Toplanan vergilerin kamu otoritelerince savurganca kullanıldığı ve bazı kesimlere transfer
edildiği kanaatinin yaygınlaşması halinde vergi bilinci ve ahlak duygusunu mükelleflerde oluştur
mak mümkün değildir. Benim onbeş yıllık uygulamada da gördüğüm budur. Mükelleflerin, genel
olarak toplanan vergilerin yerli yerince kullanılmadığı düşüncesi mükelleflerde hakimdir. O ba
kımdan, devlet rüşvet, yolsuzluk ve adam kayırmanın boyutlannı küçülterek, ilk tedbir olarak dev
lete olan güvenci ve inancı mutlaka yeniden sağlamalıdır.
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Mevzuatımızda bulunan hayat standartı esası, geçici vergi uygulaması, ortalama kâr haddi ve
asgarî ziraî kazanç vergisi mevzuatımızdan çıkarılmalıdır. Tasarıda, geçici verginin hesaplanma
sında üçer aylık dönemler halinde hesaplanması öngörülmektedir.
Yine, ben, uygulamadan gelen bir arkadaşınız olarak burada söylüyorum, bu konuda da büyük
problemler çıkacaktır. Her üç ayın sonunda bir kâr-zarar durumunun ortaya çıkarılması için birta
kım hesaplamalar yapılacak, hatta, envanter tespiti gibi işlemlere gidilme durumları ortaya çıkacak
tır. Bunların da, fiiliyatta, uygulamada büyük sorunlar olacağı, büyük güçlükler çıkaracağını tah
min ediyorum. Muhasebe sisteminde mutlaka değişikliğe gidilmeli, enflasyon muhasebesi mutlaka
uygulanmalıdır; çünkü, artık, enflasyon yerleşmiştir. Üç yıl içerisinde tek rakamlı şekle getirilece
ği söylenmekle beraber, bu konuda da kamuoyunda bilmeyeceği kanaati hakimdir; seçmenlerle, va
tandaşlarla görüşüyoruz, bunun inemeyeceği şeklinde bir kanaat vardır. O bakımdan, tasarıda ko
nulsaydı fevkalade uygun olurdu diye düşünüyorum.
Vergi oranları düşürülürken, diğer yandan mükelleflerin doğru beyanda bulunmalarına yöne
lik yan önlemlerin eşanlamlı olarak alınması zorunluluğu vardır.
Alınması gereken en önemli bir tedbir de Türk vergi idaresinin, mahallî idarelerdeki gelişme
ler dikkate alınarak yeniden yapılandırılmasıdır. Halihazırdaki İdarî yapı etkinliğini yitirmiştir, taş
ra idaresinin inisiyatif kullanamasından dolayı ihtiyaçlara cevap vermekten giderek uzaklaşılmaktadır. Modem vergicilik de, her şeyden önce vergi idaresinin mükelleflerle işbirliği esasına dayan
makta ve bu anlayışın sonucu olarak da denetimin eğitici, öğretici, yapıcı ve önleyici fonksiyonu
araştırıcı, bulucu ve cezalandırıcı fonksiyonunun önüne geçmesi gerekir diyorum.
Cezalarla ilgili olarak, cezadan bahsedince, o konuya da girmek istiyorum. Tasanda hapis cczaları hususunda da mükellefler nezdinde birtakım tereddütler vardır. Muhasebeci arkadaşlarımız
la yaptığım görüşmelerde de aynı endişelerdik getirilmektedir. Buradaki endişe, bu cezalara, özel
likle hapis cezalarına, yine, küçük çaptaki küçük esnaf ve sanatkârımızın muhatap olabileceği gibi
bir endişe vardır. Bir muhasebeci arkadaşımızla görüşmemizde, "cezaevlerinde mükelleflerle bera
ber bizlerin kalacağı yerleri de ayarladınız mı" diye bir latifede bulundular. O bakımdan, bu konu
hakikaten önemli bir konudur, tekrar tekrar gözden geçirilmesinde fayda vardır diye düşünüyorum.
Değerli arkadaşlar, tabiî fazla uzatmak istemiyorum. Burada bir hususa daha değinerek sözü
mü bitirmiş olacağım.
Sermayenin tabana yaygınlaştırılabilmesi için halka açık kurumlaşmanın vergisel açıdan teş
vik edilmesi zorunludur. Şirketlerin yatırımlarını yapabilmelerini ve finansman olanaklarını genışletebilmeleri için sermaye piyasası araçlarından faldalanmalarına imkân verecek vergisel politika
ların üretilmesi de kaçınılmazdır. Bu aşamada, devletin iç ve dış borçlanmada bazı ilkelere uyma
sı, piyasaya değişik faiz oranlarıyla girip, parasal tasarruflarını, kamu finansman açıklarını karşıla
mada kullanma eğiliminin giderek azaltılması gerekliği düşüncesini de ifade ediyorum. İnşallah, alt
komisyonda da konular daha detaylı bir şekilde görüşülür; konulması gereken, değiştirilmesi gere
ken hususlar, orada değiştirilir.
Ben, bu vesileyle, hepinize saygılarımı sunuyor, bu tasarının milletimize, memleketimize ha
yırlı olmasını temenni ediyorum şimdiden.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özgün.
Değerli arkadaşlarım, çalışmalarımızla ilgili olarak söz talebinde bulunan değerli Komisyon
üyesi ve milletvekili arkadaşlarımın tümünün talepleri yerine getirilmiştir. Sayın Bakanımıza baş
ka soru sormak isteyen arkadaşımız varsa işaret buyursunlar. Şu aşamada soru sorma talepleri yok
tur. Belki, Sayın Bakan, bu aşamada ilave açıklamalar gereği duyabilir. Sözü kendilcrne vcıcccğim.
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Buyurun Sayın Bakan.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Değerli milletvekili arkadaşlarım, "iyinin düşmanı" diye birdeyim vardır. İyinin düşmanı ne
dir; mükemmeldir. Mükemmel, iyinin her zaman düşmanıdır. Mükemmele ulaşmaya çalışırız; ama,
aslında, iyi yaptıklarımızı da bozarız. Bazen iyiyle yetinmek, iyiyi yapabilmek, mevcut sorunlar
dan kurtulmak için yeterli olur. Türk vergi sisteminin içerisinde bulunduğu durumdan ileriye atıla
cak her adım iyidir. Bütün adımların hepsini birden atma olanağı yoktur. Biz, iyiyi yaparız, daha
sonra birazcık daha iyiyi yaparız ya da bizden sonra gelenler mükemmele ulaşırlar. 2^ten, vergi sis
teminin tümünü birden değiştirip de gerçek anlamda sistemin bütün kurumlarını değiştiren bir re
form yapma olanağı da yoktur. Devletin sürekliliği gereği bu mümkün değildir, devletin devamlı
lığı gereği bunun zaten gereği de yoktur. Sistem içerisinde belirli periyotlarda belirli kurumlar reformize edilir. Örneğin, ceza sistemi reformize edilir, örneğin gelirin tanımı reformize edilir, ör
neğin takiple ilgili sistem reformize edilir. Kısacası, her adımda bir yenilik getirilir, olduğu gibi
değiştirilir. O değişikliklerin içerisinde reform nitelikli o vardır; ama, diğerlerinde oldukça önemli
düzenlemeler, önemli iyileştirmeler vardır. Aslında, Sayın Ayhan'ın sorusunu soru olarak kabul
edersek, buradaki konuşmama kısa bir yanıtla var diye düşünüyorum.
Şimdiye değin gelirin vergilendirilmesinde, geliri, biz, kaynak teorisine göre tanımladık. Kay
nak teorisinde, gelirin başlangıçta da belirttiğim gibi, bir sedül ve süreç içerisinde elde edilmesi
aşamasında, yani, oradaki süreci de izlemek suretiyle vergilendiririz. Olay bittikten sonra, daha
sonradan o sürecin içerisinden belirli şeylerin gizlendiği, saklandığı, kaydedilmediği ortaya çıkar
sa, onlarla da ilgili ikmalen tahrirat yapanz, ya da resen tahrirat yaparız. Yani, demek ki, geliri mut
laka o işlevle ilgilendirmemiz gerekir.
Bazı unsuriarı daha sonradan bu sedülle, yani kazanç türüyle, o süreç içerisinde ilgilendirme
miz mümkün olmaz. Onun, ortaya çıkan herhangi bir servet unsurunun veya çok büyük bir harca
manın o gelir unsuruyla ilişkili olmadığını iddia ederler, siz de bunu kanıtlayamazsanız idare ola
rak, onu, vergilendirme olanağınız yoktur. Bu, Sayın Topuz'un sorusuna çok büyük ölçüde yanıttı.
Şunu söylemeye çalışıyorum: Örneğin: Bir kişinin harcama veya tasarruflarında birden bire
çok büyük bir artış ortaya çıktı. Bunun, gelirie ilişkilendirilmesi gerekir doğal olarak. Gelirie ilişkilendirilmesi, bunu, hangi geliri elde etmek suretiyle elde ettin denilmesi gerekir. İşte, bunun adı
aktifte ortaya çıkmış artışla, gelirin ilişkilendirilmesi anlamında net artış teorisidir. Yani, ikinci te
ori, gelirin tanımında. Bunu, eğer, siz, o sedülle ilgilendirirseniz, zaten ticarî kazanç, ziraî kazanç,
serbest meslek kazancı vergilendirirsiniz. Eğer, onunla ilişkilendiremiyorsanız, mevcut sistemimiz
de vergilendiremezsiniz, olay, bu, birinci kısmı budur.
İkinci kısmı da, bazı gelirleri de tanım gereği olarak vergilendirmezsiniz. Örneğin: Şunu alıp
da şu kadar süre geçtikten sonra bunu satıyor ise, buradan vergi alınmaz denir. Çok büyük ölçüde
rant sağlayan kazançlar da bu şekilde ortaya çıkar. Buralarda ortaya konan süreler, istisnaların bü
yüklüğü, zaman dilimlerinin uzaklığı, elde ediliş şekilleri, vesaireler sürekli olarak, bu, elde edilen
gelirlerin vergilendirilmesine engel olur. Bu da ikinci konudur.
Dolayısıyla, eğer, sistemde bütün kazançları vergilendirme durumuna gelmişse toplum, devle
tin de buna ihtaycı var ise, bu tür faaliyetleri ortadan kaldırmadan, ikisini de birden kavramak isti
yorsanız, o takdirde kaynak teorisiyle, net artış teoisini birbirinin içerisine girmiş olarak, toplu ola
rak sisteminize sokarsanız, işte, gelirin tanımını her ikisine göre yaparsanız ve böylece de birden
bire vergi tabanı, yani vergilendireceğiniz taban genişlemiş olur. Çağdaş devletlerin uyguladığı
olay budur. Dünyanın uyguladığı vergi gilirierini sağlıklı gelir olarak gören devletlerin uyguladığı
sistem budur. Bizim getirmeye çalıştığımız olay da budur.
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Burada özellikle altını çizerek söylüyorum: Harcama veya tasarrufun vergilendirilmesi diye
bir şey söz konusu değildir. Sadece, harcama ve tasarruftan hareketle gelirin bulunmasıdır burada
önemli olan. Biz, bu tanımı sadece Gelir Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde yapıp, 2 nci mad
desinde yedinci sedül olarak eklemekle yetinmedik. Bu şekildeki gelirlerin, yani, harcama veya ta
sarrufta ortaya çıkmış olan servet veya varlık artışarının, hangi gelirden elde edildiğine ilişkin iliş
ki, Gelir Vergisi Kanununun 80 ve devam eden maddelerinde kuruluyor. Oralarda bu tür gelirlerin
ne şekilde vergilendirileceği, ne olacağı, ne kadarının istisna tutulacağı, devletin her kuruş gelirin
peşinde koşup koşmayacağı, hangi miktarı geçtiği zaman vergilendirileceği konuları, 80 inci mad
de ve devam eden maddelerinde ayrıntısıyla belirtiliyor. Sisteme getirilen temel yenilik de onların
içerisinde.
Özetlemek gerekirse, demek ki, sistemimizdeki sadece kaynak teorisi uygulaması nedeniyle
kavranamayan gelirlerin, hatta, oradaki sedüllerle ilişkilendirilemeyen gelirlerin, bütün arkadaşla
rımız söylediler, vergi inceleme oranlarımız belirli, elde edilmiş bütün kaynak veya servetlerin,
bunlar bir şekilde ortaya çıkıyor zaten şimdi bunları izleme olanağı da elde ediyoruz, elde edilme
si sırasında incelenmesi ve bulunması olanak dışıdır zaten. Sadece biz değil, bütün dünyada olanak
dışır, o kadar hepsini bulamazsınız. O zaman, devletin bunları vergilendirme konusunda daha sağ
lıklı birtakım yöntemler bulması gerekir. Bizim yaptığımız olay bu, ya da yapmaya çalıştığımız
olay bundan ibaret.
Aslında Türk vergi sistemi şu yapısıyla belirli gelirleri tarif etmiş, bu gelirleri elde etmek için
faaliyette bulunan insanları vergi mükellefi yapmış, vergi dairesine kaydettikten sonrada "gelir be
yannamesiyle bu kadarını bildir" demiş ve vergi dairesi, bu beyannameler bildirildiği zaman, bun
ları kabul eden, hatta, mükellefleri biraz da zora sokmak suretiyle zorla vergi yatırtan, zorla vergi
alan değil; zorla vergi yatıranyapısıyla idare edip gidiyor; ama, idare edip gidiyor. Sonuç olarak
idare etmediği noktaya gelmiş. Şimdi, bu düzenlemeyle aslında, biz, bu tanım değişikliğinden son
ra, beyannamesini vergi dairesine getirip de zorla vergi veren vergi mükellefinin yerine, vergi mü
kellefini izleyen ve vergisini alan vergi dairesi tanımına geçiyoruz. Esas değişikliğimiz bu. Vergi
dairesi tanımına geçiyoruz. Bunda, arkadaşlarımızın, vergi idaresinin şu yapısıyla böyle bir işlevi
üstlenip üstlenemeyeceği konusundaki tereddütlerine tamamen katılıyoruz; ama, vergi idaresini za
ten bu yapısından kurtarmadan da Türk vergi idaresinin yapacak hiçbir şeyi yoktur. Türk vergi ida
resi, bu yapısından kurtulup, vergiyi doğuran olayları izleyen, vergi mükellefini izleyen bir yapıya
kavuşmak zorundadır.
I3eğerli arkadaşlar, şimdi, burada, aslında en fazla dile getirilen bir konuya değinmek istiyo
rum. Sistem bu hale kavuşturulunca, yani vergiyi doğuran ekonomik veya .sosyal olaylar, vergi da
iresi tarafından izlenir hale gelince, bu tür olayları bir şekilde izlediğiniz veya ortaya çıkardınğını/,
andan itiran gelirle ilişkisini kurup, 80 inci madde ve devam eden maddelerine göre bunu vergilen
direceksiniz, olayı buraya getirdik. Aslında, bu olayları vergi mükellclleri bildikleri için, böyle bir
kazanç elde ettim deyip, zaten götürüp beyannemelerini vereceklerdir; özellikle tek vergi numara
sı uygulaması nedeniyle, tapuda, bankada, kısacası ekonomik olayların izlanmesi sırasmda vergi
numarası kullandıktan sonra, bu bilgilere ulaşılma nedeniyle Niyle bir olay ortaya çıktığında siste
mimiz otomatik olarak örneğin 20 milyar değerli bir gayrimenkul satın alınması halinde, oiomaiık
olarak onu vergi beyannamesiyle karşılaştıracak; çünkü, işlemi yapan vergi numarasıyla beyanna
me veren vergi numarası, aynı numara olduğu için, bu işlemi yapanın, btiyle bir gelir elde edip et
mediğini vergi sisteminin içerisinde görmüş olacağız. Kurmaya çalıştığımız sistem, bu. Kurduğu
muz takdirde o mükellefin ruhu da duymayacak, haberi de olmayacak. Tamam, böyle bir geliri \ ar
burada, böyle bir faaliyeti var, dolayısıyla da böyle bir ekonomik tasarruf veya harcamada bulun
ma yetkisi ve hakkı her şeyiyle berber annesinin ak sütü gibi helaldir diyorsunuz. Ancak, bulama
dınız, bulamadığınız anda, otomatik olarak kendisine gidiyorsunuz:Şöyle bir harcamanız var, ya da
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şöyle bir tasarrufunuz var, aktifinizde böyle bir artış var, bunu, hangi faaliyetinizden sağladınız?
Olayımız bu. Hangi faaliyetten sağladınız? Türk vergi sisteminde etzit olan olay budur. Bu faali
yetler sırasında, eğer. Sayın Aktürk'ün belirtiği gibi, o altı tane sedüle giren yüzde 75 oranını pek
bilemiyorum; yani, bizde öyle bir vergi yok; ama, yUzdesi kaç olursa olsun, onlardan herhangi bi
risinin içerisinde olduğunu kanıtladığınız zaman zaten o çerçevede, o hükümler çerçevesinde ver
gilendiriyoruz. O hükümler çerçevesinde vergilendirilmiyorsa, geliyoruz 80 inci maddeye, 80 inci
maddedeki hükümleri uygulamak suretiyle öyle bir kazancı vergilendiriyoruz.
Şimdi, bu, çağdaş bir sistem. Bütün dünya bunu böyle yapıyor. Servetlerinde, harcamalarında
vesairelerinde meydana gelmiş artışları gelirle ilişkilendirmek suretiyle geliri kavramaya çalışıyor.
Demek ki, tasarruf veya harcamanın direkt vergilendirilmesi diye bir şey yok. Mutlaka gelirle ilişkilendirilecek. Bunun karşılığında ne var. Bunun karşılığında, servet beyanı denilen bir sistem var.
Servet beyanı sisteminde kişilerden belirti periyotlarda servet beyannamesi alıyorsunuz. Bugün bir
servet beyannamesi alıyorsunuz, orada bütün servet beyannamesiyle bildirilmesi gereken varlıkla
rını beyan ettiriyorsunuz. Bir yıl geçtikten sonra belirti bir periyot sonra bir tane daha alıyorsunuz
servet beyannamesi, vergi dairesi oturuyor ikisini karşılaştırıyor. Geçen dönemde verdiğin servet
beyannamende bu kadar vartığın vardı, şimdi bu kadar vartığın var, nereden buldun bakayım bu
nu? Bu, çağdaş bir yöntem değil. Türkiye, bunu denedi ve bunun altından kalkamadı. Bir defa, be
yan etmeyen insanlara ulaşma imkânı yok zaten. Yok, beyan etmezse nereden bulacaksınız.
İki, gerçekten beyan edip etmediğini denetleyebilecek elemanlarınız olsa, vergi idareniz bu ka
dar çağdaş olsa zaten ona gerek kalmaz. Demek ki, servet beyanı esasıyla şu anda sistemde deği
şiklik yapmadan, özellikle ekonomik ve sosyal olayları izleyecek hukukî değişiklikler, artı onları
izleyecek altyapınızı kurmadan ikinci sistemin de işleme olanağı yok. İzleyecek sistemi kurduğu
nuz zaman da ona ihtiyacınız yok...
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Zararı?..
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (Devamla) - Zararı, mükellefleri böyle bir olaya
zorlayıp, teker teker hepsini kontrol ettirmek ve vergi dairesine altından kalkamayacağı geçen dö
nemlerde de olduğu gibi yük yüklemek ve insanları çok büyük ölçüde de psikolojik olarak rahatsız
etmek. Halbuki, bizim oradaki amacımız insanların servetlerini, vartıklarını istemek değil, o, bizi
ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren olay, bunun gelirte ilişkisinin kurulması böyle bir gelir var mıdır,
yok mudur. Bütün olay o. Yok ise zaten, vergilendirme denilen bir olay yok. Çünkü, servet üzerin
den alınacak bir vergiyle ilgili bir düzenleme yok. İşte, vergi sistemiyle yapmaya çalıştığımız ola
yın temelinde bu olay var değerti arkadaşlar. Çok büyük ölçüde bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz.
I inci maddenin mantığı bu.
2 nci madadenin yedinci maddenin mantığı bu; ancak, sadece I ve 2 nci maddelerle bu olay
uygulanmıyor, 80 ve devam eden maddelerinde de bu işin ne şekilde uygulanacağı konusu ayrıntı
sıyla anlatılıyor.
Bütün kazanç unsurtarının her birisi için teker teker düzenlemeler yapıldı ve şu yapılan düzen
lemenin içerisinde -bunu, altını çizerek söylüyorum- vergi türteri itibariyle, ya da sedüller itibariy
le hiçbir gelir grubunda daha geriye giden, daha ağırtaştırıcı bir vergi düzenlemesi yok; kesin ola
rak yok. Çünkü, vergi sisteminin bu koşullar altında ağır olduğunu iddia ettik.
Değerti arkadaşlar, şimdi, konu buraya gelmişken, hemen bir konuya daha değinmek istiyo
rum. Biz sürekli olarak, vergi yükünün, Türkiye açısından aslında doğru, yani, OEîCD ülkeleriyle
veya Avrupa Topluluğu ülkeleriyle kıyaslandığı zaman düşük göründüğünü; ancak, Türkiye'deki
gelir dağılımı itibariyle, özellikle vergi mükelleflerinin satın alma gücü itibariyle de çok daha faz
la zortanamayacağını söylüyoruz. Şu anda vergi yükümüz 1998 rakamları itibariyle yüzde 22. Bu
nun içerisinde sosyal güvenlik primleri yok. Bütün dünya özellikle o yüzde 32 olarak ifade edilen
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vergi yüklerinin içerisinde sosyal güvenlik primlerini de dahil eder; çünkü, vergi benzeri yüküm
lülük olduğu için. Onlar çıküğı zaman, onlarda da yüzde 27, yüzde 28 düzeylerine düşer. Bizde bu
yok. Bizim hesaplarımıza bunu katmıyoruz.
Ancak, özellikle bizde nüfusun oldukça önemli bir kesimi millî gelirin yüzde 5'ini alır. Millî
gelirin yüzde 5'ini alan bir kesimin zaten vergi ödeme gücü diye bir şey yoktur. Yoktur, yani bu ke
simi vergilendirmek de zaten vergiciler açısından temel hedef de değildir. Bunu alamazsınız. Es
naf muaflığı kavramımız buradan hareketle geliyor. Esnaf muaflığından yararlanacak olan kesim,
kendi emeğiyle geçinen, elinde sürdüğü bir arabayla birtakım ufak tefek ticarî faaliyetlerde bulu
nan, ya da sırtına astığı çantayla serbest meslek faaliyetinde bulunan insanlar, bizim açımızdan ve
şu vergi düzenlemesi açısından hasılatı ne olursa olsun, o faaliyeti sürdürdüğü sürece hedef kitle
değil. Esnaflar, bizim açımızdan, kesin olarak vergiden muaftır. Faaliyetinin türünü değiştirmediği
ve aynı faaliyeti devam ettirdiği sürece de ondan yararlanır.
Örneğin: Seyyar olarak sebze satıcısı, o faaliyetini sürdürdüğü sürece bizim için esnaf muaf
lığından yararlanır. Yok, hasılatı şu kadar arttığı zaman götürü vergiye tabi olur, götürü vergiye ta
bi olduğu zaman asgarî ücı^-tin bilmem 1,8 katı üzerinden vergiye tabi olur gibi olayları bitirdik.
Bitti, yani bizim için artık şeyi kalmadı. Zaten bunu izlemeniz de mümkün değildi. Buradan hare
ket etmek suretiyle bu insanları vergilendirmeniz de mümkün değildi, boşu boşuna vergi kaçakçı
sı konumuna sokuyordunuz. Esnaf muaflığı açısından getirilen tek düzenleme, bu insanların faali
yette bulunacakları yerleri gösterme yükümlülüğü, izin verme veya vermeme yerel yönetimlere ait.
Ker önünüze gelene bir belge vererek belediyelerin ortasına atamayız. Eğer, belediye bu insanlara
böyle bir faaliyette bulunma izni veriyor ise, bitiyor bizim için başka bir yükümlülüğü yok. Bele
diye de onu verirken bir miktar koyuyoruz, yani bu esnaf muaflığı belgesi çünkü sonuç olarak kent
te bir yer işgal ederek bunu yapacak, bunun için belediyeye bir harç ödeyecek. Çünkü, o olay, o fa
aliyet bizim açımızdan hedef kitle değil. Direkt yerel yönetimleri ilgilendiren bir olay, o belge kar
şılığında onu aldığı sürece, o faaleyetini devam ettirecek, faaliyetinin niteliği devam ettiği sürece
de vergi sisteminde herhangi bir şekilde vergi ödemeyecek. Tek istediğimiz şey var, sattığı mallar
la ilgili belge alıp saklaması. Biz, arada sırada o sattığı mallarla ilgili şu sattığın malın belgesi ne
rede diye sormak görevini üstleniyoruz. Bunu zabıta da yapacak, biz de yapacağız. Sattığı malın
belgesini ibraz edemediği zaman da onun esnaf muaflığı belgesini iptal edeceğiz bu kadar.
MUSTAFA ÇÎLOĞLU (Burdur) - Çiftçiden mal aldı?..
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (Devamla) - Şimdi, onunla ilgili olarak çiftçiden
müstahsil makbuzlarını düzenleycek. Kendisi, kendi mallarını satıyorsa, o takdirde kendi bahçesin
den yaptığını söyleyecek. Ancak, başka birisinden aldığını kanıtladığımız takdirde...
Şimdi, konuyla ilgili olarak şu anda şehir içerisinde, belediye sınırları içerisinde Belediye Y a
sası ve Haller Yasasıyla gelen bir düzenleme var biliyorsunuz. Halden geçip de ancak şehir içeri
sine çıkabiliyor. Diğer o konuların satılmasıyla ilgili, hale geldiği zaman haldeki kişi çiftçiyle ilgi
li müstahsil makbuzunu kesecek ya da komisyoncu olarak bulundurmasına ilişkin belgelerini ke.secek, arkasından belgesiyle de ilgili kişiye verecek.
MUSTAFA ÇtLOĞLU (Burdur) - Hal olmayan yerlerde?..
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (Devamla) - Şimdi, o kadar ayrıntısı, tabiî, yani
sonuç olarak kendisiyle ilgili bir olaydır. O tür faaliyetler hedef olmadığı sürece onlarla ilgili ço
zümlemeleri ve düzenlemeleri yapacağız. Yani, oturup da Şemdinli'de şeyde satan birisi mutlaka
halden belge aldım demedi diye herhangi bir yükümlülüğümüz büyük bir ihtimalle olmayacak. A n
cak, özellikle ticarî kazanç mükelleflerinden herhangi bir şeyi alıp da sattığını kanıtlamamız halin
de, onun belgesinin olmadığını görmemiz halinde bu müeyyideyi uygulayacağız. Yoksa mutlaka
kalkıp da, işte orada sebze satıyor, kendi bahçesinden sökmüş öyle bir derdimiz olamaz, zaten he
def kitlemiz de değil, yani söylemeye çalıştığımız olay o.
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İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Sayın Bakanım, burada bir haksız rekabet söz konusu oluşur
mu? Yani, bunlar, genelde söz konusu ettiğiniz o seyyar satıcılar, pazarlarda çalışıyorlar, belli bir
hasılat noktası da yok ticarî şeye geçmesi açısından...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (Devamla) - Şimdi, pazar takibi suretiyle yapan
lar açısından böyle bir istisna yok. Onunla ilgili yasaya açıkıp bakarsanız, eskiden de olduğu gibi
zaten o sınırlaması var. "Şu şu şu faaliyetleri yapanlar diye koymuşuz." Özellikle bunların dışında
herhangi bir faaliyette falan bulundukları takdirde bundan kesin olarak yararlanamıyorlar. Hele,
özellikle Mahmut Paşa'da falan olduğu gibi, mağazasının önüne tezgâh kurup da "ben bunu seyyar
yapıyorum" deme olanakları kalmadı; çünkü, mağazanın önünde, mağazada satılan malı satanları
bundan yararlandırttırmıyoruz örneğin. Yani, bunlar teknik konular. Bunların ayrıntısına maddele
rin görüşülmesi sırasında gireriz. Her birisini çünkü, teker teker burada anlatıp, uygulama neydi, ne
gibi sorunlar doğuruyor, yapılan düzenlemeyle nereye götürmeye çalışıyoruz sistemi, bunları orta
ya koymaya çalışacağız.
Götürü mükelleflerle ilgili olarak yaptığımız düzenleme, götürü mükellefiyetin kaldırılması
şeklindedir. Ziraî mükelleflerle ilgili yaptığımız düzenleme, ziraî kazanç mükellellerinin deftere ta
bi olma korkusu nedeniyle kayıtdışılığın temel unsuru olma özelliğini ortadan kaldırır niteliktedir.
Kurumlar Vergisi mükellefleri açısından yaptığımız düzenleme, yatırımları, istihdam sağlayıcı ya
tırımları teşvik etmenin ötesinde herhangi bir geriye gidiş kesin olarak sağlamakta; oldukça önem
li avantajlar getirmektedir. Özel olarak söylemek gerekirse: Esnaf muaflığına aslında vergi yükün
den geldik, biraz konuyu dağıtıyormuşuz demek ki konuşurken de; onun da farkına vardık.
Hedef kitle olarak almadığımız insanların mutlaka vergi ödemesi gerekir. Dolayısıyla, ödenen
vergiyi hepsine böldüğünüz takdirde oran düşüktür olayı, yanıltıcı bir olay oluyor, onu söylemeye
çalışıyorum. Örneğin: Bu kesimi aradan çıkardığınız takdirde, ödenen verginin normal millî gelire
oranına baktınızda vergi yükünüzün yüzde 26'ya çıktığını görüyorsunuz. Buna hiç kimse "Türki
ye'de vergi yükü gerçekten hafif" diyemez. Yukarıda hiç vergi ödemeyen kesimi de çıkardığınız za
man, ortadaki gergi ödeyen kesimin vergi yükü daha da fazla ağırlaşır. İşte biz bunu değiştirmeye
çalışıyoruz. Aşağıdakilerle uğraşmıyoruz. Yukarıda vergi vermeyen ve millî gelirden çok büyük bir
pay alan kesim var, onu çıkardığınız zaman, altı çıkardığınız zaman, orta kesim vergi yükü açısın
dan çok ağır bir konumdadır. Dolayısıyla da "bu insanlara avantaj vermek suretiyle bunların aslın
da vergi yükünü kesin olarak azaltmaya hakkınız yoktur" şeklindeki bir sayın doğruluğu olamaz,
sosyal niteliği de olamaz. Sadece ve sadece sistemden birazcık uzak kulmanm veya konulara teorik
bakmanın sonucu olabilir, onun dışında herhangi bir düzenlemesinin olduğunu zannetmiyoruz.
Değerli arkadaşlar, bu tasarının belki en fazla eleştirilecek konularından bir tanesi ücretlileıic
ilgili düzenlemesi oldu. Biz, bu tasarıyla, herhangi bir sedüle, herhangi bir gelir grubuna özci avan
tajlar sağlamayı asla amaçlamadık. Çünkü, bir vergi reformunun temel sınırlayıcısı içerisinde bu 
lunan ortamdır. Şu anda Türkiye'nin bir istikrar programı uygulamaya ihtiyacı vardır, koşullar onu
gerektirmektedir. kDolayısıyla, böyle bir istikrar programının gerekli olduğu bir zamanda vergi ge
lirlerinde büyük düşüşler yaratabilecek bir düzenlemeyi yapma hakkımız yoktur bizim. Kesin olaak yoktur. Hem siyasî olarak yoktur hem de üstlendiğimiz sorumluluk olarak yoktur. Yoksa vergi
yükümlerini azaltmak suretiyle, yörük sırtından kurban keserek prim sağlamak kolay bir olaydır
galiba ne olacak. Ancak, bunun sonucunu göreceksiniz, uyguladığınızda göreceksiniz. Yine gelip
de önümüzdeki sene bütçesinde vergi gelirlerimiz maalesef şu kadar bile gerçekleşemedi, şu kadar
gerçekleşti, biz, şu kadarını borçla karşılayacağız dediğimiz zaman, ne burada sizlerin yüzüne ba
kabiliriz, ne de dönüp halkın yüzüne bakabiliriz, böyle bir olay olmaz. Ancak, bu sistemi kurduğu
muz zaman, gelecekte belirii sedüllere belirii avantajlar sağlamamızın da kesin olarak herhangi bir
engel yoktur, ancak, şu anda bizi sınırlayan durum, ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik koşııl-
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lardır. İşte bu nedenle, belirli sedUle belirli avantaj getirenleyiz ve getirmememiz gerekir zaten. Üc
retlilerin vergi yUicünii olduğu gibi kaldıralım, sıfırlayalım. Olur; asgarî ücretin vergi dışı bırakıl
masının maliyeti tam 500 trilyon liradır. 500 trilyon liranın kaynağını yaratmadığımız sürece bunu
yapmaya bizim hakkımız yoktur, nereden karşılayacağımızı göstermemiz gerekir. Olay bundan
ibaret. Burada yapılacak her düzenlemenin neye mal olduğunu, getirisinin en olduğu konusunu te
ker teker ortaya koyduğumuz takdirde, nelele sınırlı olduğumuzu görürüz. Ancak, biz, toplu olarak,
vergi sistemini içerisinde yaşanılır bir hale getirmeye çalışıyoruz. Mevcut vergi mükelleflerinin yü
künü artırmadan vergi hasılatını artırmaya çalışıyoruz. Tanım bu olduğu zaman, yaptığımız olaym
mantığı kendiliğinden ortaya çıkar. Diğer kesimler vergi ödediği zaman, ücretlilerin gelir vergisi
içerisindeki payı yüzde 50'den gayri safî millî hâsıladan aldıkları paya, yani yüzde 27 oranına iner.
Ücretlilerin vergi yükünü, daha doğrusu gelir vergisi içerisindeki payını yüzde 52'den yüzde 27'ye
indirdiğiniz zaman, işte ücretlilere sağladığınız avantaj budur ve verginin yeniden dağıtım fonksi
yonunu kullanmak suretiyle getirdiğiniz hizmetlerle, sağlık hizmetleriyle, eğitim hizmetleriyle, di
ğer hizmetlerle de geliri yeniden paylaştırmış olursunuz. Bu vergi tasarısının temel mantığı budur.
O nedenle de teker teker sedüllere herhangi bir avantaj getirmemektedir. Avantaj getirdiği tek scdül vardır, yatırımcı istihdam yaratan yatırımcı... BSunu da açıkça itiraf ediyoruz. Yeter ki isdihdam yaratsın ona sağlayabileceğimiz, ona verebileceğimiz avantajların tamamını verelim. Zanne
diyorum bu konuda hiç kimsenin de herhangi bir itirazı da yoktur.
Eğer, biz, sınırsız indirimlerle bazı kesimlere özel indirimler tanıyacak bir düzenleme yapmış
olsaydık, önünüze gelip de istikrar programı uygularken -ki, uluslararası kuruluşların da neredey
se hemfikir bir şekilde kabul ettikleri bir olay, "biz Türkiye'deki kamu kesimi borçlanma gereğini
ortadan kaldıracak bir düzenleme yapıyoruz" diyemezdik, dememiz mümkün değildi.
Tasarı, bu netiliği itibariyle, biraz önce belirttiğim niteliği itibariyle bir bütün teşkil etmekte
dir. Herhangi bir kesime başka bir kesimden ayrıcalık tanımadığı için de istisna denilen olgu, şu
nun istisnası var, bunun istisnası var, şuna avantajlar tanındı deme olanağı vermemektedir. Veril
diği takdirde sistemde çok önemli bir boşluk, bir delik ortaya çıkar. Buna, Hükümet olarak katıla
mayacağımızı şimdiden burada çok net bir şekilde ifade etmek isterim. Yapılan teknik düzenleme
lerin teknik niteliği itibariyle yapılacak her türlü katkıya, aktif katkıya elbetteki smırsız olarak ih
tiyacımız var ve büyük bir memnuniyetle kabul edeceğiz. Ancak yapılacak bu katkılar, özellikle
çok büyük ölçüde gelir azaltıcı, vergi sisteminde belirli sedüllere büyük avantajlar sağlayıcı, istik
rar programının uygulandığı bir zamanda hele hele kamu kesimi b<.)rçlanma gereğini artırıcı nite
likte olur ise. Hükümetimizin böyle bir taahhüdün altından kalkamayacağını da burada çok net ola
rak ifade etmek isterim. Sistemdeki değişiklikler tamam; teknik düzenlemeler sırasında orta\a ı,'i
kabilecek aksaklıkların düzeltilmesi konusu tamam; ancak, onların ötesinde, şu, şu alanlar lama
men vergi dışına çıkarılsın, şunlar olduğu gibi vergiyle ilişkilendirilmesin denilmeye başlanıldığı
andan itibaren sistemle bu işin ilişkisi kopar.
Değerli arkadaşlar, son olarak ilk söylediğim cümleye dönmek isliyorum. Biz. özellikle ıslık
rar programı uygulanan bir dönemde kamu gelirlerini azaltmadan, kamu gelirlerini azaltmadan ^.'ok
net söylüyorum bunu, hatta belirli bir iyileştirme sağlayarak, 1998 >ılı içerisinde lasanmız önemli
bir iyileştirme sağlamakta, 1999 yılında nötr kalmaktadır, bunu da burada ifade edijoıum. Ancak,
1999 yılından itibaren de bunda gerçek anlamda bütün tabanı kavradığı için, oldukça önemli hir
boşluğu duldurmaktadır. Onun için de bir bütünlüğü olan tasarıdır. Hu bütünlüğü içerisinde \asalaşması, çıkarılması bizim için çok önemli olmaktadır. Dolayısıyla da. bir defa daha tekrar edişorum. Bundan daha iyi bir tasarı, bundan daha mükemmel bir ta.sarıya ulaşmak her zaman miımkiiııdür. Hele, özellikle bu tür düzenlemelerde vererek iyi gözükmek her zaman kolav bir ola>dır. Bu.
iyi bir tasarıdır; mükemmeli vardır; ancak, biraz önce konuşmamın başında belirttiğim gibi, m ü
kemmel iyinin düşmanıdır. Şu aşamada bu iyiyle biz Hükümet olarak yetinmemiz gerektiğini dıi
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şünüyoruz. Mükemmeli ya inşallah gelecekte bizlerin ya da başkalarmm yapmasını öneriyoruz.
Özellikle Bakanlar Kurulu kararıyla yapılacak olan düzenlemelerin daha öncelerden yapılmamış
olması, asla bunların yapılamayacak olduğu anlamına da gelmez. Nitekim özel indirim miktarı
1998 yılında yüzde 200 birden artırılmıştır ve şimdiye kadarda tarihinde artırılmamıştır. Demek ki,
özel indirim miktarları artırılmak suretiyle de ayrım nazariyesine paralel olarak belirli kazançlara
ayrıcalıklar tanınabilmektedir. Bu ekonominin koşullarını göz önünde bulundurarak, sistemin ge
reğini yaparak Bakanlar Kurulunca tanınacak olan bir yetkidir.
Katma Değer Vergisi oranları ta I980'li yıllardan beri yürUriUkte olan ve Bakanlar Kurulu ka
rarıyla değiştirilen oranlardır. Eğer belidi faaliyet türierine düşük indirim, düşük oranlar uygulana
cak idiyse, şimdiye kadar denenebilirdi. Bunun denenmemiş olması bundan sonra denenmeyeceği
veya yapılmayacağı anlamına asla gelmez. O nedenle de yasayla bazı şeyleri fıks etmek, çakmak
bazı oranları aslında tahmin edilenlerin ötesinde bazı sonuçlar doğurur. Nitekim bazı sektörlerde
oran indirimleri nedeniyle, o sektörün üzerindeki katma değer vergisi yığılmasından dolayı şu an
da sektör ne yapacağını şaşırmıştır. Güya oranı düşürmek suretiyle bu işten kurtulurum diye dü
şünmüş; sonra bir bakmış ki, kendi ödediği katma değer vergilerini mahsup edememekten dolayı
neredeyse bir şeye doğru sürüklenmeye başlamış. Onun için katma değer vergisindeki bu tür dü
zenlemeler yasayla çakılacak, fıks edilecek, dolayısıyla ekonominin gereklerine göre seyyaliyeti
engelleyecek bir konumda asla olamaz.
O
nedenle. Sayın Başkanın konuşmalarından veya gülmelerinden sınıriarı birazcık aştığımız
sonucu çıkarıyoruz. Bunun yapılacak çalışmalaria daha iyi bir hale getirileceğinden herhagi bir
kuşkumuz yok. Tüm alt komisyon çalışmaları sırasında daha sonraki komisyon çalışmaları sırasın
da her maddeyle ilgili olarak bütün ayrıntıları burada neydi, hangi sorunları doğuruyordu, yapılan
düzenlemelerden sonra hangi sonuçları elde etmeyi tasarlıyoruz cümlelerini her maddede tekrar et
mek suretiyle bunun buradan en iyi şekilde çıkacağına olan inancımı tekrariiyor, hepinize asygılar
sunuyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan! Değerii arkadaşlarıma da degerii katkıları için
şükranlarımı suuyorum tasarının geneli üzerinde.
Değerii arkadaşlarım, daha öce de arz ettiğimiz üzere, benim Başkanlığımda Sayın Metin Şahin'in. Sayın Refik Aras'ın, Sayın Abdüllatif Şener Beyin, Sayın Mustafa Çiloğlu Beyin, Sayın A l-'
gan Hacaloğlu'nun ve Sayın Turan Armç'ın katılımıyla bir alt komisyon çalışması düşünülmüştü.
Arkadaşlarımızdan Sayın Arınç, komisyondaki görevinden ayrıldığı için bu görevi aynı partiden
diğer arkadaşımız Sayın Alişan'ın yürütmesi, kendilerinin de arzusu oldu. Bu çalışmaları Komis
yonumuz kendi bireysel değeriendirme ve hazıriıklarını tekemmül ettirmek üzere, önümüzdeki sa
lı günü saat I I.OO'de alt komisyonumuz bir araya gelecek ve bu çalışmaları yürüteceğiz.
Bu arada, arkadaşlarımızın münhasıran teknik konularda Bakanlık mensubu arkadaşlarımız
dan yararlanmalarına Sayın Bakan yardımcı olacaklarını ifade etmişlerdi. Muhtelif konularda gelir
vergisiyle, kurumlar vergisiyle, vergi usulle ve diğer aşağı yukarı 10-12 tane vergi kanununda
değişiklikler içeriyor metin; bu konularda arkadaşlarımızın teknik açıdan kimlerle irtibat kurması
gerektiği konusunda bize yardımcı olmalarını rica ediyorum. Telefonları belki verilebilir arkadaş
larımıza.
Değerii arkadaşlarım, bunun dışında. Komisyonumuz, ayrıca alt komisyon çalışmalarımız bir
taraftan devam ederken, normal çalışmalarımızı da sürdürmek üzere gündemimizdeki -gündem si
ze arz edilecektir- yine aynı gün saat 13.30'da çarşamba günü, bu hafta değil, gelecek hafta çarşam
ba günü.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Sayın Başkan, bu, önümüzdeki salt
günü birazcık geç değil mi, bu gürüşmelere başlama açısından, yani gerekirse haftasonu da, Mali
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ye Bakanlığı sadece 150 metre öbür tarafımızda, biz hem bilgisayar olanaklarımızı hem daha ön
ceden hazırladığımız örnek olaylarımızı, slaytlarımızı her şeyimizi hazırladık. Dolayısıyla, her
maddeyle ilgili olarak, biraz önce belirttiğim slaytlar da hazır. Yani, derhal başlayıp, bu olayı sonuçlandırabilecek bir konumdayız.
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, önemli olan çalışmaların hızlandırılmasıdır. Hızlandırılma
sına yardımcı olmak üzere, ben, alt komisyon üyesi arkadaşlarımın, yeterli miktarda hazırlıklarını
sağlayabilmeleri için, gerekirse, arkadaşlarım, haftasonu da bilgi alabilsinler. Ama, arkadaşlarım
dan şunu istirham ediyorum, biz, alt komisyon olarak, çalışmaya başladığımız anda da, artık, geç
mişteki bireysel çalışmalarımızın da ışığında, tempomuzu hızlandıracak bir ahenk içinde oluruz.
Gürünürde uzun gibi görünen süreyi telafi etme imkânı buluruz. Bunu, arkadaşlarımızın da dileği
ve talebi üzerine değerlendireceğiz. Sayın Bakanın da, yine arz ettiğim gibi, bize arkadaşlarımızın
teknik yönden doküman vesair konularda teknik yardımlarda bulunması için, arkadaşlarımıza her
halde bilgi notu ulaştıracaklardır.
Değerli arkadaşlarım, gündem size arz edilecek; ama, radyo ve televizyon vericilerinin devri
ne ilişkin çalışmalarımız alt komisyonumuzda olgunlaştırılmıştır. Öğretmenlerle ilgili Hükümetten
gelen tasarının çalışmaları devam etmektedir. Maliye Bakanlığı temsilcileriyle birlikte. O çalışma
lar neticelendirilmeye yaklaşılmıştır.
Değerli arkadaşlarım, bu arada, bilginiz olsun diye çeşitli vergi kanunlarında milletvekili arkadaşlarımızca çeşitli tarihlerde sunulmuş olan birçok değişiklik önerisi vardır. Bu önerilerin de bu
tasarıyla irtibatlı olanları alt komisyon aşamasında, teknik bir ayrıntı olduğu için, o çalışmalar sı
rasında nazarı dikkate almak imkânımız olabilecektir.
MALİYE BAKANI ZEKERÎYA TEMİZEL (İstanbul) - Sayın Başkan, maddelere geçmeden
mi alt komisyona havale etmiş oluyorsunuz.
BAŞKAN - Hayır geçeceğim. Daha henüz geçmedim ama, az bir şey kaldı geçmemize.
Sayın Aras'm ilavesine söz veriyorum; buyurun Sayın Aras.
R ER K ARAS (İstanbul) - Siz salı günü buyurdunuz alt komisyonun toplantısını, ben diyorum
ki, bilgilenmek açısından, eğer uygun bulursa alt komisyondaki arkadaşlarımız perşembe günü Sa
yın Maliye Bakanının açıklamada bulunacağı iki saatlik bir toplantı yapsak, çalışma sistemimizi vc
düzenimizi kursak; bize ne tür malzemeyi, ne verecekler, nc zaman vercccklcr; salıya geldiğimiz
zaman iş artık çarkına girmiş olur diye düşünüyorum. Bir mahsuru yoksa.
BAŞKAN - Hayır, hiçbir mahsuru yok tabiî, arkadaşlarımızın onu sağlanabilme imkânı olur
sa, olur. Onu da bilahara arkadaşlarımızla konuşur, değerlendirin/..
Sayın Bütün, buyurun etendim.
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Diğer kanun teklillerini dc aslında alı komisyonda değer
lendirmek için birleştirme kararı alsak da, takdiri size versek. O komisyona, gelip arkadaşlarımız...
BAŞKAN - Sayın Bütün, arz ettim. Teknik ağırlıklı olduğu için, tasarıyla ilişkisini kurabil
mek için, alt komisyon aşamasında gözden geçirilme ihtiyacını duyduğumuz için o aşamada dik
kate alınmasını arz ettim.
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Misafirlerin çağrılması açısından söyledim; ben onu an
ladım.
BAŞKAN - Karar verdiğimiz zaman, alt komisyon olarak bağlantısı açısından, maddeler sıra
sında zaten o düzenlemeler bir büyük tasarı biçiminde değil de, yani konunun tümü kavrayan, kap
sayan, belli maddelere ilişkindir; o maddeler sırasında da teklif sahibi arkadaşlarımızı da, irtibat
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kurduğumuz takdirde, burada Komisyonda görüşme aşamasmda davet ederiz. Biz, teknik altyapısmı, ön çalışmasmı tamamlarız.
Diğer taraftan, değerli arkadaşlarım. Komisyon üyesi arkadaşlarımın bilgilerine sunuyorum;
Sayıştay Başkanlık ve üyeleriyle ilgili çalışmalarımızda da, arkadaşlarım biliyorlar, bilgilenme açı
sından sağladığımız ön bilgileri ve arkadaşlarımızın öz geçmişleri ve değerlendirmeleriyle ilgili bi
rer dosyayı her bir gruba birer tane arz ettik. Bu konuyla ilgili çalışmalarımızı nasıl yapacağımızı
da tahmin ediyorum önümüzdeki hafta neticelendirme imkânını buluruz yöntem olarak. Zaten ka
rar verdik miydi de, bir an önce bu çalışmaları da, bu değerlendirmeleri de nazarı dikkate alarak,
komisyonumuzun oluşturulması, bilahara seçimlere geçmemiz konularını karara bağlarız birlikte.
Değerli arkadaşlarım, çalışmalarımıza bu akşam burada son veriyoruz. Çalışmalarımızın ge
neli üzerindeki tartışmalarımızın neticelenmiştir. Bu çerçevede çalışmalarımızı sürdürmek üzere.
Hükümetimizce gelen bu tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Tasarının maddelerine geçilmesi Komisyonumuzca oy birliğiyle kabul edil
miştir. Komisyonumuza teşekkür ediyorum. Sayın Bakana ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum.

Kapanma Saati: 1837
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma S aati: 14.05
11

Mart 1998 Çarşamba

BAŞKAN : Biltekin ÖZDEMİR

BAŞKAN - Sayın arkadaşlarım. Maliye Bakanlığının sayın temsilcileri. Devlet Planlama Teşkilatımızm sayın temsilcileri, basın ve televizyonların sayın temsilcileri; Plan ve Bütçe Komisyo
numuz, gündemindeki konulan görüşmek üzere toplanmış bulunuyor; 42 nci Birleşimimizi açıyo
rum.
Bugünkü gündemimizde, evvelce sizlere takdim edildiği üzere, çeşitli vergi kanunlarında de
ğişiklikler ve ilaveler öngören Hükümet tasarısıyla, bu tasarıyla bağlantılı olarak değerli milletve
kili arkadaşlarımdan teklifte bulunanların tekliflerinin görüşülmesi için çalışmalarımızı başlatıyo
ruz.
Hatırlanacağı üzere. 24 Ocak 1998 tarihinde Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuş
olan Bakanlar Kurulu tasarısı, daha sonra ilgisi nedeniyle Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
gönderilmiş. Komisyonumuz, 10 Şubat 1998 günü yaptığı oturumda sürdürdüğü çalışmalar sonu
cu, tasarının geneli üzerindeki değerlendirmeleri tamamlamış, maddelerine geçilmesini kabul etmiş
ve maddeleri üzerindeki çalışmalara hazırlıkları oluşturmak üzere, benim Başkanlığımda, Sayın
Refrk Aras'ın, Sayın Metin Şahin'in, Sayın Mustafa Çiloğlu'nun, Sayın Algan Hacaloğlu'nun, Sa
yın Cemal Alişan'ın ve evvelce Sayın Abdüllatif Şener'in, parti değişikliği dolayısıyla da bu defa
Fazilet Partisinden değerli arkadaşımın Sayın Ertan Yülek'in kısmî olarak katılımlarıyla, alt komis
yonumuz gerekli çalışmaları yapmış ve düzenlemiş olduğu raporu sizlere sunmuş bulunmaktadır.
Alt komisyonumuz raporunda bu çalışmalarla ilgili biraz daha ayrıntılı bilgiler biraz sonra okun
mak suretiyle size takdim olunacaktır.
Değerli arkadaşlarım. Maliye Bakanı Sayın Temizcl'm, Özelleştirme Yüksek Kurulu toplantı
sının devamı nedeniyle veya beklenenden uzun sürmesi nedeniyle, bugün saat I .^.,^0'dakı loplanlımıza yetişmesi henüz kabil olmamıştır. Arkadaşımız, oradaki çalışmaları ncticclenir nclicclcnnıc/.,
bize katılacaklardır. Uygun görülürse, arkadaşlarımızın da önerisi üzerine. Sayın Bakan icşnf cdm
ceye kadar. Plan ve Bütçe Komisyonuna, alt komisyonumuz çalışmalarımız hakkında dii/enkdiğimizi raporu sunarız. O çerçevede bir önergemiz vardır, onu okuturuz, oylarız. Öyle umıt cdiNoruın.
bu süre içerisinde de. Bakanın, maddeler aşamasına geldiğimizde, aramıza katılması imkânını
larız; böylece de, vakitten tasarrufumuz olur.
Bu arada. Fazilet Partisinden 6 üye arkadaşımızın ickrar aramıza katıhııasmdan duyduğunuı/
memnuniyeti belirten ve başarılarının devamını dileyen evvelki konuşmama, aynı du\gu \c vaklaşımlarla bu defa yedinci üye arkadaşım olarak katılan Sa> ın Zeki Frgezen aı kadaşımızın da Komis
yonumuza Fazilet Partisinden yedinci üye arkadaşımız olarak katıldığını sizlere duv urmaklan şeref
duyduğumu belirtmek isterim ve bu değerli arkadaşımın da çalışmalarımıza her aşamada katkılar
da bulunacağına inancımı içtenlikle tekrarlamak isterim. Kendisine huzurunuzda hoş geldiniz d i
yor ve başarılı olması temennilerimi bilgilerine sunuyorum.
ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) -T eş e k k ü r ederim, sağ olun Sayın Başkanım
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, bu minval üzere çalışmalarımızın yürütülmesi hususunda
başkaca ilave edilecek -usul ağırlıklı diyeyim- sunuşları olan arkadaşlarımın da işaretleri var. O n
ların usul temennilerinden de yararlanalım, onu da ifade edeyim, sonra çalışmalarımıza devam ede
lim.
-
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Bu arada, kameraman arkadaşlanmm. Komisyonumuz kararı uyarınca, orta sahadan, platform
dan uzaktaki bir noktada tespit yapmalannı da rica ediyorum ve Sayın Yülek'e usule ilişkin olarak
-işaret buyurdu- söz hakkını kullanması için söz veriyorum.
i. ERTAN YÜLEK (Adana) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Şimdi, tabiî, çok önemli ve ciddî bir kanun tasarısı önümüzde ve zannediyorum, gerçeklen, ar
kadaşlar da, alt komisyon, epeyce uzun bir çalışmayla... Çok az bir kısmına katıldım ve orada ya
pılan görüşmelere de muttali oldum bu vesileyle.
Şimdi, elimizde üç dört tane metin oldu. Bir ilk metin geldi, sonra arkadan bir metin daha gel
di, şimdi bu üçüncü metin. Halbuki, bu meseleyi rahatça bir değerlrndirmeye alabilmek için, daha
evvel yapılmıştı, zannediyorum, alt komisyon üyeleri arkadaşlarda da var. Yani, Hükümet tasarısı
ne idi; yanında, alt komisyonda verilen tasarı ne oldu, nereleri değişti, altını da çizmek suretiyle,
hatta mukayeseli bir tablo elimizde olsa... Bir ilave olarak da, mesela, deniliyor ki, falan kanun fa
lan maddesinin şu fıkrasına şu ilave edilmiştir. Şimdi, haklı olarak, tabiî, burada, siz de, birçok de
falar, yahu, şu kanunun o maddesini getirin gibi bir hadise var. O kanunla ilgili o maddeleri de bir
yazılsa da elimizde olsa veya hatta aynı tabloda olursa çok daha iyi de, onun sonuna bu ilave edil
miştir diye. Bu, zannediyorum ki, müzakerelerde sürat kazandırır ve müzakereleri daha kısa hale
getirir diye düşünüyorum; bu bir.
İkincisi de, eğer, bunu alıp da bir tetkike imkân verilirse, yine zannediyorum ki, burada bir
günlük kaybımızı ileride telafi etme imkânımız olur; çünkü, bu kadar çok uzun ve herhalde, ger
çekten de iyice düşünülerek hazırianmış bir tasarının hem komisyon müzakerelerinde hem de Mec
listeki müzakerelerinde zannediyorum daha süratli geçme imkânını elde edersek, bu alt komisyon
da faydalı olmuş olur, bunlar da bir nevi hazırlık dokümanı olur; çünkü, sadece bize verilmeyecek
bunlar, diğer milletvekili arkadaşlar da istiyorlar. Mesela, benuen birçokları istediler, zannediyo
rum, sizlerden de istemişlerdir son durum nedir diye. Elimizde de birkaç tane nüsha olursa, onlara
da veririz ve böyle hazırlıklı olur ve daha süratli netice alınır kanaatimi beyan etmek istiyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yülek.
Değerii arkadaşım Sayın Eryılmaz'a söz veriyorum.
Buyurun efen('im.
ERTUĞRUL ERYILMAZ (Sakarya) - Sayın Başkan, sayın üyeler. Maliye Bakanlığımızın
güzide bürokratları, basınımızın ve televizyonlarımızın kıymetli temsilcileri; hepinizi saygıyla se
lamlıyorum.
Esasında, Sayın Yülek, tabiî ki, benden evvel Sayın Yülek'e söz verildiği için, benim değin
mek istediğim esas anakonu olarak sizlere arz etmek istediğim konuyu belirttiler. Biliyorsunuz, da
ha evvelki şeyler buydu, bu buydu, şimdi alt komisyondan çıkan maddeler şu, bu şekilde bir mu
kayesenin getirilmesini biz arzu ediyoruz.
Bir de, gerek İktidara mensup olan sayın Komisyon üyeleri dahil olmak üzere ve milletvekil
leri dahil olmak üzere, bizim de. Sayın Yülek'in de belirttiği gibi, arkadaşlarımızdan bizim de ken
di parti grubu olarak yaptığımız bir çalışma var. Orada bazı değeriendirmeler yapmak üzere, bu alt
komisyon raporunun mukayeseli olarak takdir edersiniz; bu, zaman kazandırır bu Komisyona.
Bu kısa ve öz açıklamamdan sonra, ben. Sayın Maliye Bakanına, bütün bürokrat arkadaşları
na ve alt komisyonda görev yapan başta zatiâliniz olmak üzere, bütün Komisyon üyelerine teşek
kür ediyorum.
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Tabiî ki, bu, biliyorsunuz, şu anda Türkiye'nin esas anagündeminde olan konulardan birisidir,
önemli bir kanun teklifidir ve kanun tasarısıdır. Bunun için, bize bu konuda yardımcı olursanız
minnettar kalırız.
Ben, tekrar saygılarımı sunuyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum değerli arkadaşıma da.
Değerli arkadaşlarım, arkadaşlarımızın dilek ve temennilerini aynen yerine getirmek üzere,
önce hazırlanmış olan mukayeseli metni şu anda dağıttırıyoruz. Bu hazırlığımızı tekemmül ettir
miştik; ancak, bu hazırlıkların redaksiyona ihtiyaç duyulan kimi maddeleri çıkabilir, maddeler gö
rüşülürken, bunları sunmaya çalışacağız. Tamamen bir tertip hatasından kaynaklanabilecek bazı re
daksiyon ihtiyacı duyduğumuz kısımları olabilir; ama, şu anda sizlere mevcut kanun maddesi. Hü
kümet tarafından sunulmuş olan metin ve alt komisyonunuz olarak bizim getirdiğimiz şekli, muh
tevi, mukayeseli bir metin önünüze sunulmuştur. Böylece, bu mukayese imkânına arkadaşlarımız
da, alt komisyonda görev almamış değerli arkadaşlarım da kolayca bulabileceklerdir.
İkincisi, zaman konusunda. Sayın Yülek'in "bu çalışmaları daha da hızlandırmak için zamana
ve değerlendirmeye ihtiyacı olduğunu" ifade ettiler. Elbette, özellikle çalışmalarımızın bugünkü ilk
gününde tempomuzun ileriki günlerde hızlanmak koşuluyla, tabiî olarak da öyle olması düşünüle
ceği için, bugün üzerinde tartışılması veya değerlendirilmesi zaman alacağı kanaatinde olacağımız
-açıktır bu hususlar- maddeler için zaman vermek üzere, yarına, öbürsü güne, müteakip günlerde
ki programımıza bunları erteyebileceğiz; ama, bugün şu işe bir başlayalım. İlk birkaç maddesi, za
ten arkadaşlarımızın uzun tetkik ihyacını, ümit ediyorum, duymayacakları içerikte maddelerdir.
Daha sonra, çalışmalarımız ilerledikçe, arkadaşlarımızın dilek ve temennilerini dikkate alarak, ça
lışmalarımızın seyrini tayin ederiz ve böylece de, arkadaşlarımızın arzularına da aynen riayet etmiş
oluruz.
Değerli arkadaşlarım, bu çerçevede, önce alt komisyon olarak hazırlamış olduğumuz raporu
muzun sunulması için raporu size okutuyorum, esasen dağıtılmış vaziyettedir; ama, bir de, okutul
masında ve tümüyle zabıtlara geçirilmesinde de fayda görüyoruz. Bu çalışmalar, gerçekten, arka
daşlarımın belirttiği gibi, bir bakıma özelliği olan, önemi olan, etkinliği olan ve diğer bütün düzen
lemelerden de belki bu bakımdan ağırlığı olan özellikli bir çalışmadır. Bu itibarla, zabıtlarda da her
yönüyle enikonu görüşmelerin, yorumların, değerlendirmelerin bulunmasında, ileride sadece ka
nun yapıcıları olarak Meclis üyelerimiz açısından değil, uygulayıcı arkadaşlarımız ve bakanlıklar
açısından da ve yorumlamalarını geliştirmeleri açısmdan da kesin bir kaynak teşkil edecektir. Bu
bakımından da, zapta alınması zaten oylarınızla daha önce kabul edilmişti.
Ben, şimdi alt komisyon raporunu okutuyorum:
ALT KOMİSYON RATORII
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Maliye Bakanlığınca hazırlanarak. Bakanlar Kurulunca 24.1.1998 tarihinde Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanlığına, Komisyonumuzda ve Genel Kurulda öncelikle ve ivedilikle görüşül
mesi isteği ile sûnulan "Vergi Usul Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil üsulu Hakkında Kanun,
Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Gider Vergileri
Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, Motorlu Taşıtlar Vergisi Ka
nunu, Damga Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu ve Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 10.2.1998 tarihinde yaptığı 36 ncı Birleşimde,
Hükümeti temsilen Maliye Bakanı Zekeriye Temizel’in başkanlığında. Maliye Bakanlığı ile Devlet
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili sivil toplum örgütleri temsilcilerinin de katılımıyla .ince
lenip görüşülmeye başlanmış ve geneli üzerinde yapılan görüşmeleri takiben, tasarının daha ayrm-
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tılı bir şekilde incelenebilmesini ve gerekli düzenlemelerin yapılabilmesini teminen bir altkomisyon kurulmasma karar verilmiştir.
Alt komisyon, 17.2.1998 ile 10.3.1998 tarihleri arasında, Maliye Bakanlığı temsilcilerinin ka
tılımı ile yaptığı yoğun müzakerelerindeki titiz ve kapsamlı çalışmalarında, ilgili meslek kuruluş
larının önerilerini de dikkate alarak, sözkonusu tasarıda, aşağıdaki değişikliklerin yapılması husu
sunda Komisyonumuza temennide bulunma kararı almıştır.
Tasarının;
- 1 inci maddesinin çerçevesinin, kanunların hazırianmasında uyulacak usul ve esaslara göre
yeniden düzenlenmesi ve metnin başında yer alan "mükelleflerin beyanları..." ifadesinin maksadı
daha açık bir şekilde ifade etmesi için "mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları" şeklinde de
ğiştirilmesinin,
- Çerçeve 7 nci maddesinde yer alan "Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli
Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunda tanımlanan yabancı şirketlerin" ifadesinden münha
sıran yabancı şirketleri teşvike yönelik bir anlayışa yol açmaması için "yabancı" ibaresinin çıkarıl
masının ve bu düzenleme nedeniyle "sermaye olarak getirdikleri" ifadesinin "sermaye olarak koy
dukları" şeklinde değiştirilmesinin,
-Çerçeve 8 inci maddesinde yer alan "amortismana tabi İktisadî kıymetlerin" ibaresinin "amor
tismana tabi İktisadî kıymetlerden", "amortismana tabi tutulan İktisadî kıymetler" ibaresinin de
"amortismana tabi tutulanlar" şeklinde değiştirilmesinin,
- Çerçeve 10 uncu maddesine bağlı 213 sayılı Kanunun 340 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında
yer alan "vergi ziyaı cezası" ifadelerinin çıkabilecek tereddütleri önlemek amacıyla "vergi cezası"
şeklinde değiştirilmesinin,
- Çerçeve 11 inci maddesinin, vergi ziyama sebebiyet veren mükelleflere kesilen vergi ceza
larının süre bakımından ödemeyi kolaylaştıracak ancak caydırıcılık özelliği taşıyacak şeklinde ye
niden düzenlenmesinin,
- Çerçeve 12 nci maddesi ile 213 sayılı Kanunun 353 üncü maddesine 8 numaralı bent olarak
eklenen hükme "matbaa işletmecileri" iteresini takiben "matbaa işletmecilerine 200 000 000 lira
usulsüzlük cezası kesilir" ifadesinin ilave edilmesinin ve 8 inci bentde yer alan hükmün geri kalan
bölümünün 10 uncu bent olarak yeniden düzenlenmesinin ve 150 000 000 liranın " 100 000 000 li
ra" olarak değiştirilmesinin,
- Çerçeve 14 üncü maddesinin (b) fıkrasında yer alan 1 ve 2 numaralı bentlerin, cezaların sü
releri dikkate alınarak, suç sayılan fiillerden birbirine benzeyenlerin bir arada toplanarak yeniden
düzenlenmesinin,
- Çerçeve 15 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan "faili" ibaresinin me
tinden çıkarılmasının,
- Çerçeve 16 ncı maddesinin ihbarnamenin düzenlendiği tarihi takip eden aydan, yargı kararı
nın gerçekleşmesine kadar geçen süre için gecikme faizi ödenmesine ilişkin bir düzenleme getiril
mesinin,
- 18 inci maddesinin çerçevesinin kanunların hazırianmasına ilişkin usul ve esaslar paralelin
de yeniden düzenlenmesinin ve maddenin ikinci fıkrasının sonunda yer alan "harçlarda" ibaresinin
"harçlar için" şeklinde düzenlenmesinin,
- 20 nci maddesinin çerçevesinin yeniden düzenlenmesinin,
- Çerçeve 24 üncü maddesinin gelir tanımının daha açık bir şekilde ifade edilebilmesi amacıy
la yeniden düzenlenmesinin,
-
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- Çerçeve 26 ncı maddesinin 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının 1 numa
ralı bendinin parantez içi hUkmünil düzenleyen ikinci fıkrasına, gelir vergisinden muaf olmayan
mallar arasına bakkaliye ve temizlik maddelerinin de ilave edilmesinin ve dördüncü fıkrasının ko
nunun teknik özelliği de dikkate alınarak, belediye zabıtalarınca yapılacak denetimlerin, vergi yok
lama memurları ile müştereken yürütülmesi şeklinde düzenlenmesinin,
- Çerçeve 27 nci maddesinde kira gelirlerine ilişkin 120 milyon liralık muafiyetin 1998 yılı
için 240 milyon liraya çıkarılmasının,
- Çerçeve 28 inci maddesinin 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin 11 numaralı bendinde
istisna edilecek tutarın en yüksek devlet memuruna ödenen aylık seviyesi esas alınarak düzenlen
mesinin,
- Çerçeve 29 uncu maddesinin, 28 inci maddede aylıklara ilişkin olarak yapılan düzenlemenin
ikramiye ödemelerine de yansıtılmasını teminen yeniden düzenlenmesinin,
- 30 uncu maddesinin çerçevesi yeniden düzenlenmiş, maddeye bağlı 193 sayılı Kanunun EkI inci maddenin birinci fıkrasında yer alan "bir sonraki yıl yapmayı" ibaresinin "müteakip vergi
lendirme döneminde yapmayı" şeklinde değiştirilmesinin, ayrıca, 193 sayılı Kanunun Ek-3 üncü
maddesinin beşinci fıkrasında yer alan temel yatırım indirim oranlarının yüzde 40'a çıkarılmasının,
araştırma ve geliştirme, çevreyi korumaya yönelik yatırımlar ile Bilim Teknoloji Yüksek Kurulun
ca belirlenen öncelikli teknolojik yatırımlar ve teknopark yatırımları ile gemi ve yat inşaa yatırım
ları ile 50 milyon ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşan sınai yatırımlarında ise oranın yüzde 100
düzeyine çıkarılmasının, ayrıca, 250 milyon ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşan sınai yatırım
larında Bakanlar Kuruluna yüzde 200'e kadar artırma yetkisi verilmesinin, Ek-4'üncü maddenin so
nunda yer alan "gecikme faizi" ibaresinin yatırımların teşviki amacıyla "tecil faizi" şeklinde değiş
tirilmesinin, ayrıca, Ek-4'üncü maddede yararlanılan cari yıla ilişkin olarak yatırım indiriminde ön
görülen harcama tutarının yüzde 10 oranında daha düşük gerçekleşmesi halinde uygulanmamasının.
- Çerçeve 31 inci maddesine bağlı 193 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer
alan "ticaret ve imalat işlerinde sağladıkları" ifadesinin "ticarî" olarak değiştirilmesinin,
- 32 nci maddesinin çerçevesinin yeniden düzenlenmesinin,
- Çerçeve 34 üncü maddesinin birinci fıkrasına kazançları gerçek usulde vergilendirilmeyen
çiftçilerin beyanname vermeyeceklerine ilişkin bir hükmün ilave edilmesinin, ikinci fıkrasında ti
carî veya meslekî kazançlarından dolayı gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlardan /.iraî faaiıycite bulunanların birden fazla traktöre sahip olmaları halinde, gerçek usulde vergilendiriimelenne
ilişkin düzenlemedeki "birden fazla traktör" kaydının mükellef lehine imkân yaralılması amacıyla
"ikiden fazla traktör" olarak değiştirilmesinin, ayrıca, maddenin son fıkrasında, mükeilencrin zira
at odası bulunmayan yerlerde çiftçi belgelerini "tarım il ve ilçe müdürlüklerinden" de temin edebi
leceklerine ilişkin bir hükmün ilave edilmesinin,
- Çerçeve 35 inci maddesine hububat üretiminde arazi şartlarının dikkate alınmasının. 8 inci
grup "çay ziraatinin 40 dönüme çıkarılmasının", "Sera ve çiçekçilik ziraatinde ekili arazinin yüzöl
çümü toplamı 5 dönüm" ibaresinin 11 inci grup olarak eklenmesi ve takip eden grup numaralarının
yeniden teselsül ettirilmesinin, 14 üncü grupta yer alan antep fıstığının I 000 ağaca, 15 inci grup
ta yer alan zeytinliklerin 2 000 ağaca çıkarılmasını, ipekböcekçiliğinde kutu sayısının 500 adete çı
karılmasının,
- Çerçeve 38 inci madde ile 193 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinin birinci fıkrasının dördün
cü bendinde, gayrimenkul sermaye iradından indirim yapılması hususunda gayrimenkul sahipleri
ne iktisap bedeli üzerinden sağlanan indirimin, sadece tek gayrimenkul sahiplerine uygulanması-
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- Çerçeve 50 nci madde ile "Geçici Vergiye" ilişkin düzenlemede verginin eksik beyanmda
"yüzde on" hata payma yer verilmesi gerektiği, ayrıca, geçici verginin beyanı ve ödemesine ilişkin
sürenin "üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın 15 inci günü akşamına kadar" uzatılmasının,
- Çerçeve 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan maktu hadlere ilişkin düzenlemelere
açıklık getirilmesi, üçüncü fıkradaki kanunî vergi oranlarının artırılması ve indirilmesi hususunda
ki yetkiye ilişkin (10) puanlık haddin (5) puana indirilmesinin,
- 52 nci maddesinin çerçevesi ile maddeye bağlı geçici 49 uncu maddenin madde numarasının
47 nci madde ile ilişkili olması nedeniyle 48 olarak değiştirilmesinin ve maddenin başında yer alan
"1.1.1998" ibaresinin "Bu Kanunun yayımı tarihinden önce", ikinci fıkrada yer alan "28 Şubat 1998
tarihinde" ibaresinin ise "Bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın son iş gününde" şek
linde değiştirilmesinin,
- Geçici 51 inci maddesinin. Gelir ve Kurumlar Vergisi taksitleri ile Geçici Vergi taksitlerinin
çakışmaması amacıyla yeniden düzenlenmesinin ve Gelir ve Kurumlar Vergisi beyanname verme
süresinin başlaması nedeniyle, geçiş dönemiyle ilgili bir düzenlemenin ilave edilmesinin,
- Kanunun yayımından önce ihraç edilmiş kamu kâğıtlarının stopaj uygulamasının değiştirilmemesini teminen metne yeni geçici 53 üncü maddenin ilave edilmesinin,
- Çerçeve 53 üncü maddesinin birinci fıkrasına, bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan kurum
ve kuruluşlara yapılan bağış ve yardımların da ilave edilmesinin,
- Çerçeve 55 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Kurumlar Vergisi oranında geçici ver
gi öderler" ibaresinin "üçer aylık kazançları üzerinden yüzde 25 oranında geçici vergi öderier" şek
linde değiştirilmesinin,
- Çerçeve 59 uncu maddesindeki "Maliye Bakanlığınca" ibaresinin "Bakanlar Kurulunca" şek
linde değiştirilmesinin,
- 60 ıncı maddesinin çerçevesinin kanun tekniğine uygun olarak yeniden düzenlenmesinin ve
maddeye bağlı geçici 13 üncü maddesinde stok tespitindeki KDV oranlarının indirilmesinin, geçi
ci 14 üncü maddesinde yatırımcıyı teşvik amacıyla üç aylık sürenin kaldırılmasının, geçici 15 inci
maddede yer alan " I.l. 1998 tarihinden önce bina inşaat ruhsatı alınmış inşaatlardan belirli koşul
ları taşıyanların KDV'den istisna tutulmalarına ilişkin hükmün, kanunun yayımı tarihinden itibaren
uygulanması" şeklinde, geçici 16 ncı maddede yer alan "Maliye Bakanlığınca" ibaresinin "Bakan
lar Kurulunca" şeklinde değiştirilmesinin,
- Çerçeve 62 nci maddesi ile yeniden düzenlenen 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8 in
ci maddesinin birici fıkrasında Bakanlar Kurulunun bina vergilerinin gerektiğinde (5) katına kadar
artırılmasına ilişkin yetkisinin (3) kat olarak sınıriandırılmasının ve ikinci fıkrada yer alan "...iba
ret bulunanlardan veya..." ibaresini takiben amacın daha düzgün ifade edilmesini teminen "bunlar
dan" ibaresinin ilave edilmesinin,
- Çerçeve 64 üncü maddesinin 62 nci maddeye paralel olarak Bakanlar Kurulunun arazi ver
gilerinin artırılmasına ilişkin yetkisinin (3) katı şeklinde yeniden düzenlenmesinin,
- Çerçeve 68 inci maddesi ile yeniden düzenlenen 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Ka
nununun 7 nci maddesininin birinci fıkrasında yer alan "...yarışma ve çekilişi" ifadesinin "yarışma
ve çekiliş" şeklinde değiştirilmesinin,
- 69 uncu maddenin çerçevesinin kanunların hazırlanmasına ilişkin usul ve esaslar çerçevesin
de yeniden düzenlenmesinin,
- Çerçeve 71 inci maddesi ile yeniden düzenlenen 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi
Kanununun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "üç gün" ibaresinin "bir hafta" olarak
değiştirilmesinin,
-
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Çerçeve 72 nci maddesi ile yeniden düzenlenen 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi
Kanununun ödeme zamanının mükellef lehine taksit miktarlarının dörde çıkarılması suretiyle
yeniden düzenlenmesinin.
Çerçeve 74 üncü maddesi, damga vergisi hesaplamalarındaki 500 milyar liralık sınırın 200
milyar liraya indirilmesinin.
Çerçeve 78 inci maddesinde yer alan değiştirilen ibarelerin tasarının maddelerinde komisyon
ca yapılan çeşitli değişiklikler ve redaksiyonlar nedeniyle yeniden düzenlenmesinin ve yurtdışı mü
teahhitlik hizmetleri kazançlarının istisna süresiyle, 3505 sayılı Kanun uyarınca bazı damga vergi
si ve harçlardaki sürelerinin 2003 yılına kadar uzatılmasını ilişkin düzenlemelerin ilave edilmesi
nin.
Kaldırılan hükümler başlıklı 79 uncu maddenin 10 numaralı fıkrasının belediye gelirierini
olumsuz yönde etkileyeceği dikkate alınarak madde metninden çıkarılmasının ve müze giriş ücret
lerinden belediyelere ayrılan payın yüzde 40'tan yüzde 20'ye indirilmesine ilişkin bir düzenleme
nin Belediye Gelirteri Kanunuyla ilgili bölüme ilave edilmesinin daha uygun olacağı kanaatine va
rılmıştır.
Maddelerin müzakeresi sırasında, bazı maddelerin görüşülmesi, ilgili meslek kuruluşlarının
görüşlerinin alınması amacıyla ertelenmiş, 4.3.1998 günü ilgili meslek kuruluşlarının görüşleri de
dinlenmiştir. İlgili meslek kuruluşları kendi sahalarındaki görüşlerini TESK "tasarıya genelde
olumlu yaklaşıldı, götürü usulden basit usule geçişte gerekli defter ve benzeri kayıtların tutulması
konusunda küçük esnafın gerekli yeterliliğe sahip olmadığı, bu nedenle de, ilgili meslek kuruluşla
rının TESK üyeleri adına söz konusu kayıtları yetkili kişilere tutturmaları, muhasebeci, mali müşa
vir gibi, bu konuda ilgili meslek kuruluşlarına bir zorunluluk getirilmesi gerekliği, basit usule ge
çiş tarihinin belirlenmesinin önemli bir konu olduğu" Bankalar Birliği "enflasyon muhasebesine
yer verilmemesinin bankaların özkaynaklarının erimesi sonucunu doğurabileceği, fınansal piyasa
ları etkileyecek düzenlemeler sonucunda vergi yükünün artacağı, bu nedenle de, kaynakların sis
tem dışına çıkacağı, doğal olarak da, tefeciliğin yaygınlaşacağı, dövize dönüşün hızlanacağı, tasa
rının 6 ncı maddesiyle Vergi Usul Kanunu 279, 34 yıl önceki uygulamaya dönülerek kazanılmamış
gelirden vergi alınması yoluna gidildiği, geliri daha sonra elde edilecek bir işlemin peşinen vergilendirildiği ve bunun da vergi adaletiyle bağdaşmadığı, yatırım fonlarının konulan vergiden kaç
mak için nakte çevrileceği, bunun da, bankaların özkaynaklarını eriteceği ve devletin borçlanma
maliyetini yükselteceği, oysa, yatırım fonlarının teşvik edilmesi gerektiği, 43 üncü maddede geti
rilen düzenlemeyle, yabancı paradaki değer artışlarının da Türk Lirasına çevrilmesi sırasında vcrgilendirildiği, değişik zamanlarda alınan tahvil ve benzeri menkullerin getirilerinde matrahın nasıl
belirieneceğinin belirsiz olduğu, kâr payı dağıtan şirketler stopaja tabi tutulurken, diğerlerinin mu
af tutulmasının vergi adaletiyle bağdaşmadığı, zaten, sermaye piyasası kanununa göre çalışan şir
ketlerin kâr payı dağıtmak zorunda oldukları, repo işlemlerine ilişkin belgelerin bir yıl btıyunca
saklanmasının çok güç olacağı, repo işlemlerinin çok fazla olduğu göz önüne alınırsa, belgelerin
saklanmasının neredeyse imkânsız olduğu, banka ve sigorta muameleleri vergisinde daha iyi dü
zenlemeler yapılması gerektiği, geçici 23 üncü maddenin muhafazasının bankacılık sistemi açısın
dan yerinde olacağı". Sigorta Şirketleri Biriiği "tasarıda, sigorta tekniği ile vergi tekniğinin birleş
tirilmesi ve düzenlemelerin buna göre yapılması gerektiği, Türkiye'de 5,5 milyon civarında özel si
gortalı bulunduğu, sigorta şirketlerinde toplanan fonların 150 trilyon liraya ulaştığı, hayal sigorta
sı uygulamasının henüz yeterince yerieşmediği, bu aşamada sigonacılığm desteklenmesi gerekti
ği, vergilendirmeye ilişkin işlemlerin kanunun yürürlük tarihinden önce sigorta yaptırmış olan ki
şilere uygulanmaması gerektiği", Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı "mevcut vakıfların pek çoğunun
vakıf amaçlarına uygun olarak kurulmadığı ve bu nedenle asıl düzenlemenin vergi kanunlarında
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değil, vakıflarla ilgili kanunlarda yapılması gerektiği, kâr paylaşma amacı gütmeyen ve kamu ya
rarına çalışan vakıfların vergiden muaf tutulması gerektiği, bu noktada demeklerle vakıfların ver
gilendirme açısından ayrı ayrı değerlendirilmesinin daha uygun olacağı", OYAK "kanunla veya
Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuş olan Silahlı Kuvvetlere ilişkin vakıflarla, bir sosyal güvenlik
kuruluşu olan Ordu Yardımlaşma Kurumunun vergiden muaf tutulması gerektiği", Ankara Ticaret
Odası "yabancı sermayenin enflasyondan ve kur farkından korunmasına ilişkin düzenlemenin yer
li sermayeyeye de getirilmesi gerektiği, işletmelerin ödenmiş sermayelerinin yeniden değerleme
oranında enflasyondan arınması gerektiği, devletin geri ödemelerine de faiz uygulamasının getirildiği,.ancak, buna işlerlik kazandıracak düzenlemenin belirsiz olduğu, örneğin, mükellefin, belgele
ri hangi tarihte tamamlamış olması gerektiği hususunun açıklığa kavuşturulamadığı, vergi cezala
rında geriye dönük olarak gecikme faizi alınmasının hukuka aykırı olacağı, iyi niyetli mükellefin
korunması gerektiği, bilerek sahte belge kullanmanın kriterinin belli olmadığı, limited şirketlerde
sorumluluğun genişletilmesinin, bunların anonim şirkete yol açacağı ve bu suretle vergi kayıpları
nın önlenemeyeceği, menkul sermaye iratlarının vergilendirilmesi sırasında işletmelere yüksek
oranlar uygulanması halinde işletme kazançlarının kişisel hesaplara kaydırılacağı", Kooperatifler
Birliği "kooperatiflerin bankalardaki mevduatlannın vergilendirilmemesi gerektiği, burada, kâr
amacının söz konusu olmadığı, kooperatiflerin, KDV'ye tabi tutulmalarının inşaatlarının bitimin
den sonra kooperatiflerin feshi işlemlerini geciktireceği". Noterler Birliği "noterlerin kanunen öde
diği aidattan stopaj kesilmesinin uygun olmayacağı; çünkU, bu aidatların kâr amacı güdülmeden
noterierin sosyal güvenliğinin sağlanması-için toplandığı şeklinde" ifadeler ifade edilmiştir.
Alt komisyonun 10.3.1998 tarihinde yaptığı görüşmelerde tasarının çerçeve 6 ncı maddesinin
devlet içborçlanmalarmda vade uzatılarak rahatlık sağlamak amacıyla 1999 yılı için bir yıldan da
ha uzun, sonraki yıllarda iki yıldan daha uzun vadeli devlet tahvillerinin alış bedeli üzerinden değeriendirilmesinin, 1998 yılı vadeleri için ise 75 inci maddenin uygulanmasına ilişkin bir geçici
madde düzenlemesinin yapılmasının.
Çerçeve 40 ıncı maddesindeki "bileşik" ibaresinin açıklık getirmek amacıyla "ağıriıklı bileşik"
olarak değiştirilmesinin.
Çerçeve 41 inci maddesiyle değiştirilen 193 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin Üçüncü Fık
rasında yer alan "asgari ücretin yıllık brüt tutarının üç katını aşması şarttır" hükmünün yerine, tari
fenin ilk iki gelir dilimi toplamının şeklinde değiştirilmesi.
Çerçeve 43 üncü maddesi, anlam bütünlüğü amacıyla "45 inci madde hükümleri uygulanır"
ifadesinin "sözkonusu madde uygulanır" şeklinde değiştirilmesinin.
Çerçeve 44 üncü maddesiyle değiştirilen 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin iki numarîîlı bendinin "bilimsel araştırmalara yardımda bulunanlara istisna getirilecek" şeklinde yeniden dü
zenlenmesinin ve "kaldırılan hükümler" başlıklı 79 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (i) bendinin
metinden çıkarılmasının.
Çerçeve 46 ncı maddesinin, maddenin düzenleniş şeklini sadeleştirmek ve her ödeme türüne
ait stopaj oranlarının alt ve üst sınıriarını kanunla belirieyerek. Bakanlar Kurulunun yetkisinin sınıriandırılmasının ve (c) bendinin (i) alt bendi için binde 1, (ii) alt bendi için yüzde 2 oranında uy
gulanmasının, ayrıca, dernek ve vakıfların malî denetimlerini sağlayıcı hükümlere, ilgili kanunlar
da yer verilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varılmıştır.
Ayrıca, vergi reform paketinin uygulanabilmesi için netelikli personel istihdamına ihtiyaç du
yulduğu, Bakanlık denetim elemanlarının özlük haklan açısından zamanla emsallerinin yarısı dü
zeyine indiği, bu koşullarda nitelikli elemanın elde tutulamadığı, yetişen elemanlarm özel sektöre
kaydığı, bu nedenle, personelin statüsünde yeni düzenlemeler yapma ihtiyacının ortaya çıktığı, bu
amaçla, tasarıya, kamu idaresindeki genel dengelere uygun çalışanları teşvik edici. Bakanlık peı-
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sonelini emsallerine eşit düzeyde malî olanaklara kavuşturan kariyer ve liyakat esasma göre çalı
şanları koruyan bir sistem getirilmesini teminen, maliye hizmetleri sınıfını ihdas eden bir düzenle
menin tasarıya eklenmesinin, komisyonda değeriendirilmesinin yerinde olacağı düşünülmektedir.
Raporumuz. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına saygı ile arz olunur.
Biltekin Özdemir
Samsun
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı
Metin Şahin (Antalya)
Algan Hacaloğlu (İstanbul) Görüşmelerde Başkanlığa vereceğim önergeler saklı kalmak kaydıyla
ReHk Aras (İstanbul)
Mustafa Çiloğlu (Burdur) Tasarıda yer alan bazı maddelere mualifım.
Cemal Alişan (Samsun)
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, alt komisyonumuz tarafından Başkanlığımıza sunulmuş
olan raporu bilgilerinize arz etmiş bulunuyoruz.
Bir önerge vardır; önergeyi okutuyorum;
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan 1/708 esas numaralı tasarıyla, ekli listede yer alan 24 âdet teklifin birbirleriyle ilgili görülmeleri nedeniyle İçtüzüğün 35 inci maddesi uyarınca birieştirilerek görüşülmesi
ni ve görüşmelere alt komisyonca oluşturulan düzenlemelerin dikkate alınması suretiyle devam
edilmesini arz ve teklif ederiz.
Refik Aras (İstanbul)
Metin Şahin (Antalya)
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, tasarının geneli üzerindeki görüşmeler sırasında da, muh
telif teklif sahibi milletvekili arkadaşlarımın önerilerinin de birieştirilerek değericndirilmesi ve tek
lif sahiplerinden dileyenlere tasarının geneli üzerinde söz verilmesi şeklinde uygulamayı başlatmış
tık. Bu defa, tasarının maddelerine geçilmesi aşamasında, iki tane hususu bu önergeyle arkadaşla
rımız tensiplerinize sunuyoriar ve sunuyoruz.
Birincisi, alt komisyon metninin görüşmelere esas alınması.
İkincisi de, muhtelif tekliflerin, milletvekili arkadaşlarımızla, aidiyetleri cihctiyle birleştirile
rek görüşülmesi hususlarına ilişkindir.
Önergeyi oylamaya sunacağım...
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, üzerinde söz istiyorum.
BAŞKAN - Buyurun.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Muhtelif milletvekili arkadaşlarımızca verilmiş olan di
ğer tekliflerin birleştirilmesi konusundaki mutabakatımı belirtirken, görüşmelere esas alınacak olan
alt komisyonu raporu temelinde müzakereler devam ederken, o çerçeve dışında kalan, ancak, bu
yasa tasarısı içerisindeki muhtelif yasalar çerçevesinde diğer konuların da. gerektiğinde gündeme
getirilebilmesi hususunda bu önerinin açık olduğu kanaatini ishar ediyorum.
BAŞKAN - Öyle yapmamız gerekir; biz de, o düşüncenize \ e yorumunuza katılıyoruz efen
dim Başkanlık olarak, uygulamamız öyle devam edecektir.
Sayın Ünaldı, buyurun.
-
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MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bir kere. Sayın Bakanın
burada olması lazım, bazı sorularımız olduğu zaman, zannediyorum. Bakanın yetkisi dahilinde ba
zı cevaplar isteyeceğiz.
Bir de, şöyle, uzunca bir metni, uzun zaman çalışmadan sonra, önümüze, alt komisyon getir
miş bulunuyor. Bunu, hemen, şu anda okumuş olmakla hazmettiğimiz hakkında ben kanaat sahibi
değilim. Birçok kanunu ilgilendiriyor, birçok maddeyi ilgilendiriyor, tasarının gelmiş şekli var, ko
misyonun getirdiği şekil var, bunlann tek tek ela alınıp, tarafımızdan değeriendirilmesi gerekir, za
mana ihtiyaç vardır diye düşünüyorum, hemen, bunu okuyup, konuyu görüşmeye geçmemizin sa
kıncalı olduğu, katkılarımıza imkân vermeyeceği kanaatini taşıyorum, onu arz etmek istedim, onun
için söz aldım.
Saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Sayın Ünaldı, konuşmalarımızın başında, kendileri aramıza biraz geç teşrif ettikleri için, bu
konulara nasıl yaklaştığımızı tekrarlamak ihtiyacımızı duyuyorum.
Bir defa, tasarının mevcut metniyle. Hükümetten gelen metni kendilerine yaklaşık iki ay önce
intikal ettiği için, bu kısımlarını kafi derecede çalıştıkları kanaatim açıktır.
Ondan sonra, alt komisyonumuzda yapılan çalışmaların, gerçekten, üzerinde düşünülmesi için
arkadaşlarımızın zamana ihtiyaçları olduğu hususu da açıktır, ona da katılıyoruz. Bu bağlamda, ko
nuşmalarımızın başında da ifade ettik, bugünkü çalışmalarımızı, tasarının başlangıcında, kolayca,
değişikliğe fazla uğramamış, üzerinde rahatlıkla tartışabilip, karara bağlayacağımız 4-5 maddesi
için bugün sürdürürüz, ondan sonraki maddelerde, buyurduğunuz ihtiyacımız olacaktır, onları teminen, bugünkü çalışmalarımızı o aşamada bırakırız ve yarınki programımız çerçevesinde hepimi
zin daha hazırlıklı gelmesi imkânını buluruz diye konuşmuş ve mutabık da kalmıştık, bilgilerinize
arz ederim.
1. ERTAN YÜLEK (Adana) - Sayın Başkan, usul hakkında söz istiyorum.
BAŞKAN - Usulsüz bir şeyimizi mi tespit ettiniz Sayın Yülek.
1. ERTAN YÜLEK (Adana) - Yok, usulsüz demiyorum da...
Sayın Başkanım, değerii arkadaşlarım; tabiî, başta, bu kararın alınması hususunda bir mutaba
katımız vardı; ancak, ben, bir hususu belirtmiştim. Bu mesele hakkında bir görüşü alalım, bilgile
nelim; ancak. Sayın Bakanın da burada olması lazım dedim. Çünkü, altı aydan beri, Türkiye... Ba
kan için herhangi bir şey söylemiyorum; yani. Bakanlık mensupları için de söylemiyorum; ama, ne
redeyse, 4-5 aydan beri, Türkiye kamuoyuna büyük reform diye getirilen böyle bir yasanın daha ilk
maddesinde siyasi otoritenin burada olmadan görüşülmesi, bu kanunun bizatihi kendisinin reform
vesaire değil, lalettayin bir kanun olduğu şeyini verir. Bakanız, böyle basit bir kanun değil. Onun
için, benim teklifim şu; bunu engelleme konusunda da demiyorum; ama, en azından, bu safhada
Sayın Bakan burada olmaz ise, yani, bu Meclisin, bu komisyonun da belli bir şekilde bu meselelere
müdahil olmadığının ve siyasî otoritenin bu meseleye gerekli themniyeti vermediğinin delilidir bu.
Sayın Bakan için hiçbir şey demiyorum, elbette, bizim de. Bakanın bütün zamanına tasarruf
etme hakkımız yoktur; bunu da peşinen söylüyorum; ama, falan yerde bir toplantı varsa özelleştir
me toplantısı, burada da, Türkiye için reform olduğu iddia edilen bir kanun tasarısı varsa, hangisi
emniyetlidir, ben, şimdi sadece bu suali soruyorum.
O
bakımdan, geliniz. Sayın Bakan gelinceye kadar, usulen de olsa, 17'00'ye kadar ara verelim.
Sayın Bakan da oradaki işini bitirsin, burada da birkaç maddeyi görüşelim ve baştan da, ben fik
rimden vazgeçmiyorum, birkaç maddeyi de görüşelim, başlamış olalım; ama, zannediyorum, işin
ağırlığı bunu gerektirir. Ondan sonra da, arkadaşlara, bir süre verelim.
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Bir de, burada şey vardı, arkadaşlar, bizim dediğimiz o değerlendirmeyi yapmışlar; keşke, bir
de, her maddede komisyondaki değişiklik kısmı da başka bir işaretle işaretlenseydi.
BAŞKAN - İşaretlenmiştir efendim.
i. ERTAN YÜLEK (Devamla) - Zannetmiyorum.
BAŞKAN - Koyu yerler değiştirilen kısımlardır.
i.ERTAN YÜLEK (Devamla) - Ama efendim, ben şunu söylüyorum, koyu yerlerin ikisi de
koyu yerdir, bu koyu yerlerden kastım, değişiklik yok demektir; yani, öngörülen değişiklikleri kap
sayan nihaî metin ile alt komisyonda yapılan metin arasında değişiklik yoktur; çünkü, arada, ifade
ler farklı olduğu halde, rapordan anlıyoruz; ama, şu ikisinin arasında bu nedir diye, bu yoktur, bu
nun için ne yapmam lazım, tek tek bunu okuyup, şu cümleyi buraya, bu cümle burada değişik di
ye altını çizmek istiyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Bu konuda, maddenin matlapları dışında, koyuluk açısından baktığımızda, alt komisyonda ya
pılan değişikliklerin metne koyu harflerle veya koyu siyah renklerle geçirildiğini göreceğiz; ama,
madde başlıkları için buyurduğunuz doğrudur Sayın Yülek.
I. ERTAN YÜLEK (Devamla) - Bakın, çok basit. "Mükelleflerin beyanları" diyor "mükellef
lerin" diyor burada, bakın, hemen ikinci sayfanın başına bakın, demek ki, bir yerden bir yere deği
şiklik olmuş, işte, biz bu değişikliği bulabilmek için tek tek oturacağız, ikisi de koyu.
BAŞKAN - Haklısınız, bu tarafın koyu olmaması gerektiği konusundaki uyarınız tespit olun
muştur tarafımdan.
Teşekkür ediyorum.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önergemiz kabul edil
m iştir.
Arkadaşlarımızın dileği üzerinde çalışmalarımıza I6.(X) devam etmek üzere I saat ara veriy
oruz.
K a p an m a Saati: 14.58
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İKİNCİ OTURUM
Açılma S aati: 16.03
BAŞKAN : Biltekin ÖZDEMİR

BAŞKAN - Toplantımıza, ara verdiğimiz noktadan devam ediyoruz.
Hepinize ve basm ve televizyonlann sayın temsilcilerine, en içten saygılarımızı sunuyoruz.
Değerli arkadaşlarım, tasarının geneli, alt komisyon tarafından düzenlenen raporun okunması,
maddelere geçilmesi ve tekliflerin birleştirilmesi aşamalarını tamamlamış buluyoruz. Bu itibarla,
tasarının I inci maddesinden itibaren çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bugünkü çalışma tempomuz,
daha önce arkadaşlarımızın temennilerini de nazarı dikkate alarak'üç beş madde ilerledikten sonra,
arkadaşlarımızın sonraki maddelere nüfuzunu ve ilgisini artırmak için daha sonraki bir oturuma er
teleyeceğiz; böylece arkadaşlarımıza dokümanlarını da tamamlayarak sunmakq imkânını bulmuş
olacağız. Tabii, ileriki çalışmalarımızın daha hızlı bir tempoda sürmesi söz konusu olacak.
Ayrıca, teklif sahibi arkadaşlarımızdan tekliflerine bu aşamada ilgi duyanların, tekliflerinin
içeriğinin sırası geldiği zaman ilgili maddelerle ilgili olarak, o konuların da görüşülmesi, yine Sa
yın Hacaloğlu'nun da daha önce belirttiği temenni istikametinde nazarı dikkate alınacaktır; ama, ça
lışmalarımıza esas, alt komisyonca oluşturulmuş olan metin alınacaktır; bunu kararınızda belirle
miştik.
Değerli arkadaşlarım, bu çerçevede halen yürürlükte olan kanun maddemiz ile Hükümetimiz
tarafından sunulan ve bunun üzerinde komisyonumuz tarafından yapılan değişiklikleri içeren ve
Vergi Usul Kanunuyla ilgili kısımlarını kapsayan çalışmamızı sunmuştuk. Bunun diğer kanunlarla
ilgili kısımları tamamlandıkça, arkadaşlarımıza hemen sunacağız; arkadaşlarımız bunun üzerinde
çalışıyorlar.
Tasarının 1 inci maddesini okutuyorum:
Vergi Usul Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Gelir Vergisi Kanu
nu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Gider Vergileri Kanunu, Emlak Ver
gisi Kanunu, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Damga Vergi
si Kanunu, Harçlar Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu ile .^505 Sayılı Kanun Katma Değer Vergi
si Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun Tasarısı
BİRİNCİ BÖLÜM
Vergi Usul Kanunuyla İlgili Değişiklikler.
Madde I.- 4 . 1.I%1 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesini 236.S sayılı
Kanunla değişen üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve 3239 sayılı
Kanunla eklenen altıncı fıkra ile bu fıkrayı takip eden fıkralar yürürlükten kaldırılmıştır.
"Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçti
ği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığınca açıklanabilir. Maliye
Bakanlığı bu yetkisini mahalline devredebilir. Ayrıca, kamu görevlilerince yapılan adlî ve İdarî so
ruşturmalarla ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler verilebilir. Sahte veya muhteviyatı itibariy
le yanıltıcı belge düzenledikleri veya kullandıkları vergi inceleme raporuyla tespit olunanların, ka
nunla kurulmuş mesleki kuruluşlarına ve 3568 sayılı Kanunla kurulan birlik ve meslek odalarına
bildirilmesi, vergi mahremiyetini ihlal sayılmaz. Bu takdirde kendilerine bilgi verilen kişi ve ku
rumlar da, bu maddede yazılı yasaklara uymak zorundadırlar. Maliye Bakanlığı bilgilerin açıklan
masıyla ilgili usulleri belirlemeye yetkilidir."
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Sayın Bakandan, bu düzenlemenin içeriği hakkında kısa bir bilgi alalım.
MALÎYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; değişiklik yapılan madde. Vergi Usul Kanunumuzun vergi mahremiyetiyle ilgili maddesidir. Ül
kemizde, belirli bir süreden beri, özellikle kamuoyunda vergi yüzsüzleri olarak tanımlanan bir ke
simin açıklanması şeklinde algılanmış ve bu arada da, vergiyle ilgili bazı bilgilerin yargı organla
rına ve diğer bazı kurumlara bilgilendirme verilmesi konusunda da sınırlamalar getirmişti.
Ülkemizde özellikle "vergi yüzsüzleri" olarak tanımlanan grup, beyannamesini verip, vergisi
ni tahakkuk ettirip, daha sonradan herhangi bir nedenle ödeme güçlüğü içerisine düşen mükellefler
şeklinde algılanmıştır. Bu, daha çok borçlu mükelleflerin ilanı şeklinde olmuştur. Halbuki, vergi
yüzsüzlüğü, vergi dairesine hiç uğramayan, vergisini tahakkuk ettirmeyen, hatla beyanname ver
meyen kişileri kapsaması gerekir diye düşünüldü -doğru olanı da buydu zaten- ve bu, herhangi bir
şekilde vergi idaresinin bir tarhiyat yaptığı anda değil, bu tarhiyatın kesinleşmesi anında, kesinleş
tiği andan itil'>aren bu kişilerin vergi mahremiyeti kapsamından çıkarılmak suretiyle bu şekilde ke
sinleşen ve vergi tarhına esas olan bilgilerin kamuoyuna açıklanması konusunda Maliye Bakanlı
ğına vergi mahremiyetinin ötesinde bir bilgi verilmesi, bir yetki tanınması amacını taşıyor. Bunun
içerisinde düzenlenen konulardan bir ianesi de, sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı vesika dü
zenleyenlerin Maliye Bakanlığı tarafından izlenildiği bir veri tabanı vardır, bilgi kütüğü vardır. Biz,
bunu. Maliye Bakanlığı olarak genellikle gizli tutarız; ancak, 3568 sayılı Yasayla, belirli kişi ve
gruplara da bu konularda inceleme yetkisi ve rapor düzenleme yetkisi verilmiş; yani, yeminli malî
müşavir herhangi bir kişiyle ilgili olarak rapor düzenlediğinde, bunun raporunun Maliye Bakanlı
ğı tarafından geçerii olacağını kabul etmişiz. Bu kişiler, sahte ve muhteviyatı ilibariylc yanıltıcı
belge düzenleyen kişilerden haberdar olmadıkları zaman, incelemeleri sırasında bunların bclgclcnnc rastlasalar bile, makul gördüklerinde herhangi bir işlem yapma olanağına sahip değiller. Halbu
ki, bu listeler bunların da elinde olsa, o takdirde, sahte ve muhteviyatı ilibariylc yanıllıcı hcIgc dü
zenleyen kişilerin ismine tasdik ettikleri belgelerle ilgili olarak rastladıkları anda, bunu derhal ka
bul etmeyecekler veya ilgili makamlara bildirecekler ya da en azından, butun bunlarm hepsini, lakdik kapsamının dışında tutacaklar.
Biz, bu şekilde bilgilerin 3568 sayılı Yasa kapsamında yetki almış olan kişilere bıldinlnıcMnı
de vergi mahremiyetinin dışında tutuyoruz; ancak, getirilen bir hııkıiınlc, her nc kadar bunlara bu
bilgiler bildiriliyorsa da, kendilerine verilen bilgilerle ilgili olarak onlarda mahremi\el kap.sanıına;
yani, bunları başka binlerine bildirmeme yükümlülüğü altına sokulmuştur diyoruz. Maddede yapı
lan düzenleme özet olarak bu. Onun dışında kalanlar, daha alı fıkralarda, değişik /.anıanlarda geti
rilmiş olan düzenlemelerin aynı fıkra içerisinde birleştirilmesinden ıbaretlir.
BAŞKAN - Sayın Bakana teşekkür ediyorum.
Buyurun Sayın Yülek.
I. ERTAN YİILEK (Adana) - Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli arkadaşlarını; tabiî, bııgıln,
burada çok önemli kanunlarla alakalı değişiklikleri amir tasarıyı gt)iüşııyoru/ \ e inşallah ıncnılckeliıniz için de hayırii olur.
Şimdi, Sayın Bakan, maddeyle alakalı malumatı, bilgiyi \crdiler. ^ alnı/, şmıdı, geçmişte,
baktığımız zaman, üç paragraf, neredeyse yarım sayfa, burada çok a/, bir şeyle ifade edilebilmiş;
yani, bu görülenin bir kısmı da şey olursa, bunun yarısı kadar ya da yarısından ilaha az bir mesele,
hem de bir yenilik getirerek takdim edilebilmiş. Bu değişiklikler acaba nuıhlelıf/.amanlarda bir ne
vi o günün modasına göre yüzsüzler gelmiş, birileri gelmiş veya başka bu yerde, ba/,ı /aman, \ nıe
mükellefin üzerine gidilmek istenilmiş veya bazı şeyler gelmiş; o şekilde mi a \ n a> rı bö\le tadat
edilmiş; yani, düşünülmemiş, yoksa, başlan bu var mıydı acaba? İîç fıkra; \ani. 3239 sayılı Kamı
nunun I inci maddesi, 3418 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi. 3488 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi
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gibi üç ayrı paragrafta ve üç ayrı fıkrada, burada bir fıkrada gösterilen şeyler, acaba, ayrı ayrı za
manlarda olduğu için mi böyle -tabiri caizse- bölük pörçük olmuş. Tabiî, üzerinde durulması lazım
gelen hususlardan birincisi bu.
İkincisi de, bu 3568 sayılı Kanuna göre kurulan -bu, herhalde. Malî Müşavirlik ve Yeminli
Malî Müşavirlik Kanunu- bunlar bu bilgileri dışarıya verirlerse, acaba, bir maliyecinin, Maliye'de
vergi memurunun sahip oldukları bilgileri dışarıya vermesi halinde birtakım mükellefiyetleri var;
daha doğrusu, cezaları var. O cezalara da bunlar şey midir? Yani, biz, burada, adamı, bir nevi me
murun yerine koyuyoruz ve diyoruz ki, seni benim tarafımda görüyorum ve bundan sonra daha sıh
hatli bir inceleme yapabilmek için, sana, tıpkı memurum gibi bu yetkiyi veriyorum; ama, memuru
mu bağlayan bazı kısıtlamalar var, bazı yaprtırımlar var, cezalar var; bu cezaları da aynısıyla size
veriyoruz diye burada bir hüküm yok da, acaba, bundan sonraki maddelerde bir şey var mı? Yani,
burada "Maliye Bakanlığı, bilgilerin açıklanmasıyla ilgili usulleri belirlemeye yetkilidir" deniliyor;
bu maddede yazılı yasaklara uymak zorundadırlar. Uymazsa, ne olur? Uymadım, bana verilen bu
bilgiyi, şu veya bu şekilde kötüye kullandım dediği zaman ne olur diyorum. Acaba, bunu da içine
alan başka bir madde var mıdır veya başka bir şey var mıdır; yani, burada açık olarak, sarih olarak
belli olmadığı için, zannediyorum bu bilgi alınırsa, daha iyi olur. Mahremiyete riayet etmeyenin
müeyyidesi ne?
BAŞKAN - Mahremiyete riayet etmeyenlerin karşılacakları müeyyide ve yaptırımlar nedir?
i. ERTAN YÜLEK (Adana) - Burada onu görmüyoruz; başka bir yerde var mı, onu da bile
miyorum.
Bir de, biraz evvel söyledim, bu üç uzun fıkra, acaba, zaman süreci içerisinde mi yapılmış,
yoksa, baştan düşünülmüş müdür ve eğer düşünüldüyse, niye bu kadar uzun yazılmış? O ayrı tabiî,
onun cevabı sizin değil, yazan yazmış; ben yazmadım diyecek, kurtulacaklar.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Böyle kurtulma gibi bir şeyimiz olmaz.
Madde üzerinde söz talebinde bulunan Sayın Ayhan var. Sayın Ünaldı var.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; müzakeresi başlamış olan
vergi kanunlarında değişiklik yapan bu tasarının hayırlı olmasını diliyorum.
Bu 1 inci maddesiyle ilgili ifade etmek istediğim husus şu: Bu madde, Sayın Bakanın da ifa
de ettiği gibi, esas itibariyle, vergisini cidemeyenleri teşhiri düzenleyen bir madde. Şimdi, yeni bir
fıkrayla, üç fıkra kaldırılmış, yeni bir düzenleme getirilmiş.
Tabiî, vergisini ödememeye, zaman zaman bu bilgiler topluma intikal ettiği zaman, toplumda
öfke oluşuyor. Tabiî, öfke oluşması da haklıdır; çünkü, vergi kamu hizmetlerine katılımdır, herke
sin gelirine göre katılımdır ve yine vergi, esas itibariyle, birtakım sosyal transfer konusu olan züm
relerin hizmetlerinde finansmanını sağlayan bir kaynaktır. Ancak, teşhiri sık kullanmayı da uygun
görmediğimi ifade etmek istiyorum; çünkü, toplumu birbirine öfkelendirmenin hiç kimseye fayda
sı yok; yani, devletin görevi, kamu kuruluşlarının görevi kanunları uygulamak ve herkesi o kanun
çerçevesinde yaşama sınırına getirmektir. Bunun için, teşhir başlangıçtan beri yanlış tutulan bir
yoldur. Teşhir yerine, müessir takip mekanizmalarını geliştirerek vergi kaçırmalarını, kaçaklarını,
ihmallerini önleyici tedbirleri geliştirmek lazım.
Daha önceki vergi müzakerelerinde bir vesileyle yaşadığım bir olayı anlatmıştım. 1992 yılın
da İstanbul'da bir büyük toptan ticaret yapan bir iki kalem üzerinde bir ticarethaneye gittim. Bak
tım, vergi levhasında 15 milyon vergi görünüyorum. Benim ziyaretim, 1992'nin ekim ayında; de
mek ki, 1991 yılında onun tahakkuk eden vergisi 15 milyon. I'abiî, büyük de loptan ticaret yapı
yor. la tife ettim, dedim ki: "Bu vergiyi bizim mahallenin bekçisi de cxJüyor; sen nasıl başardın bu
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nu, söyle bakalım; faturasız mı alıyorsun?" "Yok, kayıtlı alıyorum." "Ne yapıyorsun" dedim "satış
fiyatlarını düşük gösteriyorum" dedi. "Başka?..", "biraz da açıktan satıyorum, böyle düzenliyorum"
dedi. Ben, Genel Kurulda, 1994'teki müzakerelerde bu olayı anlatarak, dedim ki: Tabiî, .satışı bel
li, miktarı da belli, cirosu da belli; o verdiği bilgilerde o var, Maliye'ye ibraz ettiği bilgilerde. Bir
vergi müdürünün bunun beyannamesini aldığı zaman "arkadaş, senin mağazan mı yandı, gemin mı
battı, ne oldu; sen, niye bu kadar ciro yapmana rağmen bu kadar düşük vergi ödüyorsun" diye bu
nu analize alması lazım; ama, işte, bu takip ve değerlendirme Maliye Bakanlığında, Defterdarlık
larda oluşmazsa, tüm bu kanun değişikliklerine rağmen müessir netice almamız mümkün değildir;
onu tespit ediyorum; bir.
İkincisi; tabiî, bizim iş hayatının bu kadar genişlediği bir dönemde, uluslararası ticaretin çok
geniş boyutta olduğu, elektronik şeylerle hemen alınıp satılmanın yapıldığı, bağlantıların yapıldığı
bir dönem ve giderek de daha yaygınlaşıyor; yani, firmaların iyi tanınması ve bilgi olması, ticare
tin sıhhati bakımından da gereklidir; ama, bu bilgi ne kadar olur?
Tabiî, çek, senet Türkiye'de ayrı bir facia; bugüne kadar bir türlü düzene sokulamadı. Bir ara
1980'den sonra müessir bir kanun çıkarıldı, yine netice vermedi. O kanunu sulandıran bir değişik
lik, zannederim lOÇ.S'te Genel Kuruldan geçti; parasını ödeyince hapis cezasından tahliye edilen bir
düzenleme getirdi.
. Şimdi, firmalar, tabiî, ilden ile, bölgeden bölgeye alıyor satıyor. Vergi borçları var, sosyal gü
venlik kurumlarına borçları var, batmış; ama, bunu çeşitli şeylerle uzatıyor, başkalarından d:ı mal
çekiyor ve onunla beraber batıyor; yani, burada şunu söylemek istiyorum: Tabiî, dc\ Icl her şeyin
teminatını getiremez. Kanunî ifadesiyle işadamı müdebbir hır tüccardır; ama, ınilkclkl ın \ crgi borç
ları hakkında bir yer bir bilgi verebilir mi, bunu meslek (xlası mı verir, başka bir kurum mu \ei ir'.’
İkincisi; mükellefin protesto olmuş çekleri, senetleri var mı? Bu bilgiv ı neresi \c n r; \anı. oıııın
borçları, onun ödenmemiş çekleri, .senetleri, muhatabın güvenılırlığınm lın ölçüsüdür; şanı.
ha
yatına sıhhati getirmek için bu tedbirleri bulmamı/ lazım, l abiî. Batı lita n llı.' bu kadar gelişirken,
bu tedbirleri de adım adım koymuş; yani, siz karşılıksı/ çek \ eıcceksinı/, ciinuıı/a okurlar, ananı/
dan emdiğiniz sütü de burnunuzdan getirirler. Bunların müessir icılbıricn de nedir, ne \apacağı/;
yani, eğer Maliye Bakanlığı lütfederse, bunların da birkaç cümleyle t-evabını almak ısicum; çuıı
kü, bu. Vergi Usul Kanununda, mükellefin nuikeliefıyetinin yerine geiıniıp getınlmenıesmin bıklırilmesi, bilinmesi, duyurulmasıyla ilgili bir düzenlemedir.
Teşekkür ederim Muhterem Başkan.
BAŞKAN - Sayın Ayhan, teşekkür ederim.
Sayın Ünaldı, buyurun.
MUSTAFA (İNALDI (Konya) - Sayın Başkan. Sayın Bakan, değerli arkadaşlar; lx.-n de so/leriıne saygı sunarak başlıyorum ve çok iddialı olan bu lasarının havırlara vesile olmaMiıı, havırlı
olarak kanunlaşmasını diliyorum.
I
nci maddeyle ilgili bir iki hususu belirtmek isliyorum. Bunlardan birincisi, maddenin ba/ı
ifadeleri keyfilik ifade ediyor. Gerçi, kanunun eski halinde de kevfılıkler var; ama. hiç olma/sa. ye
nilik yaparken, reform iddiasında bulunurken bu keyfilikleri kaldırmak, vatandaşa daha adilane
davranılaeağı hakkında bir kanaat oluşturmak daha faydalı olur diye duşUnuyorum,
"Açıklanabilir" diyor. Bu açıklamanın esasları neye göre oluşacak, tabiî, ba/ı tereddütler i)lıışturuyor. Bundan evvelki vergi kanunu görüşmelerimizde de, geçen dönemde. 19 uncu Donemde
aynı tartışmaları yapmıştık.
Bir de, belgelerin, bilgilerin verilmesiyle ilgili "verilebilir" diyor; ama, o da çok keyfi bir şeyi
ifade ediyor. Eğer bu verilecekse, her halükârda, her zaman da verilmesi lazım. Kime verilecek, ki
-
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me verilmeyecek, ne zaman verilecek, ne zaman verilmeyecek, tartışma konusu getirebilecek bir
keyfiliktir diye düşünüyorum.
Aynı şey son kelimelerde var; Bakanlığa yetki verirken "belirlemeye yetkilidir" ifadesini kul
lanıyor. Belirler dense, sanki daha keyfi olmaktan çıkar. Kanun kesin bir talimat verir gibi. Bunlar
benim dediğim tarzda olsa, ne mahzuru var; onu, şahsen ben öğrenmek istiyorum; yani "açıklanır"
denilse "verilir" denilse "ilgili usulleri belirler" dense, ne sakıncası var, ben onu öğrenmek istiyo
rum.
Bir de metin bakımından alt komisyonumuz bir düzeltme yapmış fıkra sıralamasında. Hükü
metten gelen tasarıda "ikinci fıkra sona gelmek üzere değiştirilmiştir" diyor; alt komisyon da onu
üçüncü fıkra yapmış. Eğer, bir fıkra sayısında değerlendirme varsa, bunu neye göre değiştirmişler,
ben onu anlayamadım; o konunun açıklanması gerektiği konusunu sormak istiyorum.
Bu teşhir konusu özellikle arkadaşlarımız tarafından dile getirildi; tekrarlamak istemiyorum.
Hem sakıncası olan hem de faydası olan bir konu; ama, bu belirsizlikler devam ederse, sakıncala
rı daha çok artırır, faydaları daha çok azaltır diye, ben şahsen düşünüyorum; yani, iyi niyet, kötü
niyeti her zaman biz sınırlandıramayabiliriz, kimin iyi niyetli olduğunu, kimin kötü niyetli olduğu
nu her zaman ortaya koyamayabiliriz. Kurallar kesin olursa, kurallar herkese aynı şekilde uygula
nırsa, iyi niyet, kötü niyet kendiliğinden tasnife uğrar diye düşünüyorum.
Bir başka sorun da, bu alt komisyonda ilave edilen kelimelerin neyi getirdiğini ben şahsen çok
anlamadım. "Vergi tarhına esas olan" kelimeleri ilave edilmiş, "mükelleflerin beyanlarına" ilave
edilmiş. Mükelleflerin beyanları, zaten, vergi tarhına esas olmak üzere verilmiyor mu; başka be
yanlar mı var; tabiî, konunun çok yakınında olmadığım için, belki meslek yönünden farklılığı
yüzünden anlamakta sıkıntı çekiyorum; ama, açıklanırsa, zannediyorum faydalı olur diye düşünüy
orum.
Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Madde üzerinde başka söz talebi?.. Yok.
Maddeyle ilgili açıklamalara, zannediyorum. Sayın Bakanın, kısa da olsa derli toplu bir sunuşu
olur.
Sonra bir önergemiz vardır onu...
İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Sayın Başkan, benim söz talebim vardı.
BAŞKAN - Evet, Sayın Özgün'ün söz talebi vardı; özür dilerim.
Sayın Özgün'e de söz veriyorum; buyurun efendim.
İSMAİL ÖZGİJN (Balıkesir) - Sayın Başkan, Sayın Bakanım, değerli milletvekili arkadaşla
rım, Mâliyemizin değerli bürokratları, değerli basın mensupları; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Vergi kanunlarımızın büyük bir kısmında değişiklik yapan vergi kanun tasarısıyla ilgili olarak
bugün komisyonda görüşmeler başladı. Görüşmelerin hayırlı olmasını, başarılı geçmesini temenni
ediyorum.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun vergi mahremiyetiyle ilgili kısmında bazı değişiklikler bu
rada öngörülmüş. Mevcut duruma bir baktığımız zaman. Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesin
de yer alan mahremiyet nedeniyle vergileme işlemleri ve incelemeleriyle ilgili memurlar, görevle
ri gereği elde ettikleri veya öğrendikleri bilgileri mükelleflerin lehlerine, aleyhlerine ya da başka
devlet kurumlannı bilgilendirmede kullanamamak gibi bir durum söz konusu mevcut yapıda; an
cak, çok özel durumlarda mükellefiyete ait bilgilerin açıklanmasına ancak imkân vermektedir. Ta
biî, burada, şöyle birkaç sorun ortaya çıkmaktadır. Sahte belge düzenleyen ve kullanan mükellef-
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1er de bu mahremiyetten yararlandıkları için bu mükellefler teşhir edilemiyor, bunlarla iş ilişkisin
de olan hüsnüniyet sahibi diğer mükellefler de zarar görme gibi bir durumla karşılaşabiliyorlar bu
günkü uygulama yapısıyla.
Tabiî, getirilen bu yeni düzenlemeyle mükellefiyete ve vergilendirmeye ilişkin bilgiler, adlî ve
idari soruşturmalarda kullanılabilecek. Maliye Bakanlığı gerekii gördüğü takdirde, beyanlarını, ce
zalarını vadesinde ödemedikleri vergilerini açıklayabilecek ve böylece kamuoyunu bilgilendirebilecek sahte belge düzenleyen ve kullanan mükellefler serbest meslek odalarına, yani, serbest mu
hasebeci ve mali müşavirlerin de bulunduğu odalara bildirilebilecek, gerekli tedbirierin alınmasın
da bu odaların da katkısı sağlanmış olacak.
Tabiî, burada görüldüğü gibi vergi mahremiyetini biraz daha açmak, teşhir etmek sureliyle da
ha çok vergi toplamak amaçlanıyor. Bu, bir yönüyle doğru ve anlamlı karşılanabilir; ancak, bura
da bir hususun altını çizmek istiyorum: Bizim getirdiğimiz bu düzenleme veya getirilmek istenen
bu düzenlemeyle biraz daha, âdeta cezacı bir mantık yürütülüyor gibi geliyor bana; yani, tehdit
ederek veya teşhir ederim gibi kamuoyuna bir anlayış orta yere getirilmeye çalışılıyor. Bu daha ön
ce de olmuştu. Vergi levhalarının asılması ve görülecek bir yerde bulundurulmasıyla ilgili çok ön
ceden kanun çıkmıştı. Bu, başlarda belki biraz etkili duyar. Ben, serbest muhasebecilik mesleğin
den gelmiş bir arkadaşınız olarak gözlemimi söylüyorum. Başlangıçta etkili oluyor; ama, zaman
içerisinde bu etkinlik kayboluyor ve aynı noktaya gelinmiş oluyor. Bence, vergi kanunları yapılır
ken ikna yöntemine daha çok gitmek lazım gelir. Vergi denildiği zaman, bizim anladığımız. Malı
ye ticaretle uğraşan, serbest meslekle uğraşan, gelir elde eden insanların kazancının bir kısmını txlirli oranlar ve kanun nispetinde almak gibi anlaşılıyor. Bunu da, gerekirse, zorla, denetimler yoluyla almak gibi bir anlayış bizde yerieşmiş ve vergi vermek /.ordur gibi bir anlayış kamuo\una
yerieşmiş. Halbuki, vergi mükellefleriyle vergi idaresi arasındaki ilişkileri daha da iyi geliştirmek,
insanlarımız; yani, vergi mükelleflerimiz vergilerini gayet gönül rahatlığıyla ve idareye, dc\k'lınc
güvenerek bunu verir noktaya getirmemiz lazım. Bir batılı bilim adamı vergiyi larıl ederken şöyle
diyor: "Vergi, sevgiliye sunulan bir buket çiçek gibidir" diye tarif ediyor.
Şimdi, bizim vergi mevzuatımıza, bu işin tarallarına geldiğimiz /.aman böyle bir anlayıştan
uzak olduğumuzu görüyoruz. Mükellef vergiden çeşitli sebeplerle kaçmaya çalışırken, de\lcl de
cezaî müeyyideleri artırarak onu zorla almaya yönelen bir durum içensinde) i/. \ e hu yetirilen ka
nunda, ileriki maddelerde de göreceğiz cezalarla ilgili bölümlerde, daha çok ce/aeı bir anlaşışa
doğru gidiyoruz gibi bir izlenimim var. Bu bakımdan, çağdaş \ ergi sisteminde olduğu gıhı nnıkel
lefi ikna ederek, mükellefin idareye ve devlete t)lan güvenini kazandırıcı nitelikle u\gulamalarııı
içerisine girmemiz lazım gelir. Tabiî, bunu yapabilmek için de. devletin şu anda içinde bulunduğu
i.sraf ve birtakım yolsuzluk dedikodularından, iddialarından süratle sı\ rılınası \ e \ atandaşın da de\
lete olan güvenini kazanması, verdiği vergilerin >erlı yermee h.ucandığı kanaalmııı kendisinde
u\anması lazım gelir diye düşünüyorum.
Saygılarımı sunuyorum.
BAŞKAN - Değerii arkadaşım Sa>ın Özgün'e teşekkür ediyorum.
Madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum:
Özür dilerim Sayın Bakanımızdan açıklama alamamıştık.
Buyurun Sayın Bakan.
MALİYE BAKANI ZEKHRİYA THMİZHL (İsianbul) - feşekkür ederim Sayın Başkan.
Değerli milletvekilleri, vergi mahremiyeti, bütün çağdaş ülkelerde, özellikle kamu harcamala
rını vergiyle flnanse eden, yani, vatandaşlarının katılımıyla finanse eden ülkelerde çok özel bir dıi/.enlemeye tabi tutulur. Hatta, bazı ülkelerde vergilendirmeyle ilgili bilgilerin hiçbir şekilde kamu-
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mm başka hiçbir alanında delil olarak kabul edilemeyeceği bile iddia edilir. Hiç kimse Ceza Yasasınm genel ilkelerindendir, kendi aleyhine ifade vermeye zorlanamaz hükmü gereği, hiç kimseyi
kendi aleyhine ifade vermeye veya yakmlannm aleyhine bilgi vermeye zorlayamayacağmız ilkesi
ni göz önüne aldığınızda bizzat imzalayarak verdikleri herhangi bir belgenin vergilendirme dışın
da biijka bir alanda kullanılmaması gerekliliği bu tür vergi sistemi üzerine kurulmuş, daha doğru
su çağdaş vergi sistemini benimsemiş ülkelerde kabul edilemeyeceğini takdir edersiniz. Bizim ya
samız da zaten önce vergi mahremiyetini tanımlamış. Demiş ki, vergi mahremiyeti, mükellefin ve
mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, ser
vetlerine veya mesleklerine müteallik olmak üzere öğrendikleri sırları ve gizli kalması gereken di
ğer hususları ifşa edemezler; genel ilke bu.
Demek ki, bizde vergi memurları veya vergiyle ilgili işlerde uğraşanlar -bunları sayıyor yasahiçbir şekilde vergilendirmeyle ilgili olarak öğrendikleri bu hususları, ne kişilerin aleyhine ne de
onlarla ilgili olarak başka bir alanda kullanamazlar. Genel ilkemiz bizim bu. Yalnız, vergi bilinci
nin oluşturulması, toplumun vergi ödeyeceği, ödeme gücüne uygun olarak vergi vermesi konusun
da zorlayabilmesi için bazı ülkelerde bu mahremiyet ilkesini kişilerin mesleklerine, şahıslarına, iş
ve işletmelerine zarar vermeyecek şekilde birazcık esnetme yoluna giderler. Bizim burada yaptığı
mız olay bu. Vergi mahremiyeti temeldir. Vergi mahremiyeti, kesinlikle temeldir; ancak, bazı bil
gileri de, eğer kişinin işine, işletmesine vesairesine zarar vermiyorsa ve vergi bilincinin oluşturul
masında bir işlev görüyorsa birazcık esnetirler.
Sayın Ayhan'ın söylediğine tamamen katılıyoruz. Zaten bu değişikliğin temel nedeni de budur
Sayın Ayhan. Yani, artık insanlar getirip de beyannamelerini verip vergilerine tah kkuk etmişler
se, ondan sonra o verginin tahsilatı, zor alımı devletin görevidir. Ben götürmüş beyannamemi ver
mişim, vergimi tahakkuk ettirmişim, eh, ondan sonra benim işim bitiyor, devlet gelip benden öde
me gücüme göre bunu zorla almak zorunda; ta, iflasıma kadar gidip bunu almak zorunda. Devlet,
bu işlevini yapmayıp da ikide bir insanları çıkartıp "sen yüzsüzsün" diye ifşa etme hakkına sahip
değildir, devletin işlevini yerine getirmesi, etkili takip müessesesini -aynen sizin ifadenizle- yeri
ne getirmesi gerekir. İşte, o nedenle bu kapsamda bir değişiklik yapılmak suretiyle vergi yüzsüzü
diye vergi borçlularını değil, onları devlet almak zorundadır, hile yapıyorsa, vesaire yapıyorsa on
ları zaten açıklıyoruz, devlet onun yerine vergi kaçakçılarını da topluma göstermek suretiyle bu
baskıyı kursundur. Buradaki değişikliğin temel amacı budur.
Şimdi, Sayın (inaldı "bu konuda kesinlik yok" dediler. Aslında, kesinliğin olduğu yerler mad
denin başlangıç kısımlarıdır; esnetilecek kısımlar da yeni getirilen konulardır. Özellikle, yapılan
soruşturmalarla İdarî takip ve soruşturmalarla ilgili olarak bilgi verilebilir kavramını yanlış anlama
mak gerekir, alt komisyonda da değerli arkadaşlarımız bunu ayrıntısıyla tartıştılar ve konuştular.
Burada bir mahkeme kararıyla istenilen bir bilgi asla söz konusu değildir; o istenildiği zaman za
ten verilir. O konuda bir mahremiyet sınırlamamız yok; yani, bir mahkeme kararıyla bir hâkim ka
rarıyla şu bilgileri istiyorum denildiği zaman biz onu çıkartır veririz; ancak, idarî ve soruşturma
aşamasındaki işlemlerde yurtdaşın veya vergi mükellefinin bize imzalayarak verdiği bütün bilgile
ri, isterse bir soruşturmayla ilgili olsun, her isteyene olduğu gibi verme hakkımız bizim yoktur;
çünkü, o bilgiler malî idareye emanet edilmiştir ve 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamındadır.
Verilebilir derken, oradaki kastımız, yukarıdaki 5 inci maddenin ilk fıkrası kapsamına girip girme
yeceğini irdeleriz orada. Kişinin bir meslek sırrı vardır orada; yani, öyle bir şey imal ediyordur ki,
o bilgiyi birisine verdiğiniz andan itibaren onun bütün ayrıcalığı ortadan kalkar. Malî idare olarak
ona karar verdiğimiz andan itibaren o bilgiyi vermeyiz, vermememiz gerekir; vergilendirmenin ve
vergiciliğin -ikisi birbirine bağlı bir olay- temel ilkelerinden birisi de vergi mükelletlerinin hakla
rını sonuna kadar korumaktır. Vergi mükelleflerinin haklarını korurken, idarenin veya yargının di
ğer alanlarına kesin olarak karışmıyoruz, onlar kendi usulleri içerisinde ne buluyorlarsa bulsunlar;
-
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ancak, orada nasıl olsa insanlar kendi imzalarıyla bunu veriyorlar, başka yerden araştırmaya gerek
yok, vergi idaresinden bunu alırım; burada da verilir ifadesi var, siz de vermek zorundasınız deme
meliler hiç kimseye. Oradaki ifade kesinliği büyük ölçüde ondandır. Onun dışındaki ifadelerde net
bir şekilde kesinlik vardır zaten.
Sayın Yülek, o dağınıklık tamamen belirttiğiniz nedenden ileri geliyor. Değişik zamanlarda,
değişik yasalarla ilave edilmek suretiyle bu kamuoyu oluşturma ve mükellef üzerindeki baskı un
suru getirilmiş. Daha sonradan bir kısmına da zaten ihtiyaç kalmamış bir kısmını resen kaldırıp bir
kısmını fıkranın içerisinde topluyoruz. Bu altkomisyondaki çalışmalar sırasında Sayın Başkanın
çok net bir önerisi olmuştu: "Keşke, bütün vergi kanunlarının hepsini yeniden yazma imkânımız ol
sa; hacim olarak büyük bir ihtimalle şu andakinin üçte l'i kadar olur. Aynı şeyleri yeniden yazsak,
tam üçte l'i kadar bir yasa yaparız." İnşallah, bu Meclis onu da gerçekleştirir; ama, şu aşamada hep
sini birden yapma olanağımız yoktur. O nedenle, daha önceden değişik zamanlarda çıktığı için bir
kaç tane paragrafta ifade edilenler, şu anda bu nitelik değişikliği de ortaya konulmak suretiyle bu
hale getirildi.
Şimdi, burada, çok net bir şekilde bir yasak var. Yani, yukarıdaki vergi mahremiyetini ihlal
edenlere bir yasak getiriliyor. Bu yasakla ilgili olarak cezaî müeyyide, hem bu fıkranın alt bendin
de var hem de 3568 .sayılı Yasanın ilgili maddesinde ayrı bir ifade var. 3568 sayılı Yasanın 43 ün
cü maddesinde, burada meslek sırrı olarak belirttiğimiz bu sırları bu kişilerin zaten veremeyeceği
çok net bir şekilde ifade ediliyor. 49 uncu maddesi de, bu sırların, daha doğrusu buradaki meslek
sırları yükümlülüğüne uymayanlara 10 milyon liraya kadar ağır para cezasıyla, bu cezaya ilaveten
6 aydan 1 yıla kadar da hapis cezasına hükmolunacağını belirtiyor burada. Ayrıca, kamu görevi
görmesi nedeniyle zaten bir kamu işlevi, bir kamu görevi gördüğü için bu insanlar kamu görevlisi
-sayılıyor ve kamu görevlileri gibi de zaten cezaî takibata uğruyorlar. Ayrıca, kendi memurlarımı/
açısından da Türk Ceza Kanununun 198 inci maddesine göre 3 aya kadar hapis ce/.ası. ayrıca ağır
para cezaları söz konusu. Bu hükümleri ihlal çok net bir şekilde, hem ceza kanununda hcın dc bu
rada hem de ilgili meslek kuruluşlarını düzenlevcn yasada ayrıntısıyla lx'lirlılmış durumda.
Buradaki ifade değişiklikleri, aslında Sayın İlnaldı'nın da belirttiği gibi, bir anlam dcğıijiklığı
yaratmıyor. Bizim hazırladığımız tasarıyla alt komisyonun çalışmaları sonucunda \ c onu oluşturan
üyelerin arasında bilgi birikimi açısından aşağı yukarı bir farklılık yoklu, halta dcnc>ıiTi ıiıbanyk'
bizden daha deneyimliler de vardı. Orada beyan edilen ile vergi tarhına esas olan, zaten besan edi
len miktar vergi tarhına esas olur; ancak, vergi tarhına e.sas olan nııklar gerçek anlamda bir teknik
deyimdir. Diğer kısımlarda o teknik deyim kullanıldığı için beyan edilen yerine, bu teknik dev mim
orada kullanılmasınu uygun gördü komisyon, biz de kendilerine tamamen katıldık.
Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakamın bu çok veciz, açıklamalarınıza.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA THMIZI-L (Devamla) - Çok özür dilerim bir lek şe>ımı/,
kalmış.
Bu çeklerle ilgili; bizimle ilgili değil; ama, belirtmekle yarar görüyorum. Hu keşide, daha doğ
rusu karşılıksız çıkan çekler veya protesto edilen senetlerle ilgili bilgi bankası bizde değil. Banka
cılık sırrı kapsamında bununla ilgili de aynen bizde olduğu gibi bir veri tabanı \ ardır. Merkez Ban
kasında ve ilgili bankaların sürekli izledikleri bir veri tabanı vardır; ama, bankacılık sırrı kapsamın
da bunlar da orada gizli tutular. Şu anda, malî sektörle ilgili bir düzenleme var. Malî sektörle ilgi
li düzenlemede bunun da ilgililer tarafından izlenilmesinin sağlanması konusunda bir düzenleme
yapılırsa, böyle bir sır saklama kişilerin lehine kullanılmamış olur; ama, bu, bizimle ilgili bir olay
değil, tamamen değişik bir konuyla ilgili bir alandır,
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CEVAT AYHAN (Sakarya) - Bir iş sahibi ya da firmanın çeklerinin ödenip ödenmediğine
ilişkin bilgi alabilecek bir merkez var mı hâlâ?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (Devamla) - Yani, şu anda bilgi veremiyorlar;
yani, onda da bizimkine benzer bir gizlilik var sır kapsamında; ama, malî sektörle ilgili yapılacak
bir düzenlemede bciyle bir düzenleme yapılabilir diyorum.
BAŞKAN - Efendim, teşekkür ediyorum açıklamalar için.
Sayın Ünaldı, önergenizde önerilen hususlara sorunuzda da yer verip. Sayın Bakan açıklama
larda bulunmuştu. Önergenizin değerlendirilmesi hususundaki son görüşünüzü alabilir miyim? Ya
ni, işleme koyayım mı, yoksa iş vuzuha kavuşmuş mudur?
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Söz alayım o zaman.
BAŞKAN - Hayır, buna bir cevap verin; önergeyi işleme...
Önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan tasarının I inci maddesinde yer alan "açıklanabilir, verilebilir, belirlemeye
yetkilidir" ibarelerinin sırasıyla "açıklanır.verilir, belirler" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif
ederiz.
Saygılarımızla.
Mustafa Ünaldı

Zeki Ergezen

Konya

Bitlis

Gerekçe:
Belirsizlik ve keyfîlik yerine, belirli ve kesin ifadelerin kullanılması daha doğru olacaktır.
BAŞKAN - Konu daha önce tartışıldığı için tekrar değerlendirilmesine değil, oylanmasına ih
tiyaç oluduğu kanısındayım.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Maddeyi alt komisyondan gelen şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Tasarının I inci maddesi kabul edilmiştir.
2 nci maddesini okutuyorum:
İkinci madde okundu.
BAŞKAN - Bu konuda. Hükümetten gelen tasarıyla alt komisyonca benimsenen metin arasın
da hiçbir farklılık yoktur.
Madde konusunda, önce, isterseniz, arkadaşlarımız sual eylesinler, sonra cevap verelim.
Buyurun Sayın Ayhan.
CEiVAT AYHAN (Sakarya) - Burada fazla ve yersiz olarak tahsil edilen veya vergi kanunla
rı uyarınca iadesi gereken vergilerin ilgili mevzuatı gereğince mükellef tarafından tamamlanması
gereken bilgi ve belgelerin tamamlandığı tarihi takip eden 3 ay içinde iade edilmemesi halinde bu
tutarların 3 aylık sürenin sonundan itibaren düzeltmek için mükellefe tebliğ edildiği tarihe kadar
geçen süre için aynı dönemde 6183 sayılı kanuna göre belirlenen tecil faiz oranında hesaplanan fa
iz 20 nci madde hükümlerine göre red veya iadesi gereken vergiyle birlikte mükellefe ödenir.
Şimdi, burada takip maddelerde var herhalde, ben hatırlıyorum; Maliye alacağı olduğu zaman,
o verginin...
BAŞKAN - Maliye değil efendim, amme...
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CEVAT AYHAN (Devamla) - Amme alacagj olduğu zaman onun tahakkuk etmesi gereken
tarihten itibaren gecikme cezası ödüyor; ama, şimdi, burada, amme paraya almış benden, ben mü
kellefim, yanlış aldığını tespit etmişiz. Benden demiş ki, getir bana belge ve bilgileri, götüreceğim,
kendilerine vereceğim, onlar tamamsa, 3 aya kadar ödemezse, 3 aydan sonra süre için gecikmesi
için gecikme cezası ödüyor. Yani, alacağına bunu yapıyor mu Maliye? Burada bir adaletsizlik var;
onu söylemek istiyorum. Yani, benden ne zaman parayı aldıysa, kasasma, o tarihten itibaren gecik
me cezasını ödemesi lazım; adaletin gereği budur. Benim paramı almış, kullanmış. 6 ay kullanmış,
1 sene kullanmış, 3 ay kullanmış. Yani, bunu da en iyi bizim çok kıymetli arkadaşımız Maliye Ba
kanı anlar. Ben, eskiden beri buna itiraz ederim. Başka yerlerde de oldu bu. Devlet alacağına aslan,
vereceğine -affedersiniz-tilki, kaçar, vermez, ödemez; yani, şimdi, buna hakkınız yok. Yani, niye
söylüyorum ben bunu; alacağına yüzde 15 gecikme faizi alır ödenmediği zaman; şimdi, yüzde kaç
bilmiyorum; devamlı değiştirir Maliye onu, yüzde 12, 15,9; iner, çıkar bu faizlere göre; çünkü, mü
kellef bunu ucuz para olarak kullanmasın diye Maliye ayarlıyor haklı, bir şey demiyorum; ama,
borcuna da aynı şekilde ödemesi lazım. Borcunu ödemez; yüzde 30 verir borcuna, alacağına yüz
de 180. Bu bir zulumdür. Başka yerlerde de oldu bu, hatırlıyorum ben. Millî Savunmayla ilgili bir
kanunu görüşüyoruz, söyledik "aman olmaz, devlete karşı bu yapılmaz, devlet yüce, devlet kutsal"
Devlet zalimse, o devleti de adalet çizgisine getirmek bu Meclisin görevi. Biz milletin vekiliyiz.
Biz, devletin...
BAŞKAN - Devlet zalim de olmamalıdır, tilki de addedilmemelidir.
CEVAT AYHAN (Devamla) - Evet, devlet adaletli olmalıdır. Devlet, herkes için adaletli ol
malıdır. Bizim, bunu aramak, milletin vekili olarak vazifemizdir.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ayhan'a.
Sayın Ünaldı, buyurun.
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli arkadaşlar; 2 nci mad
deyle ilgili düşüncelerimi, aslında, biraz evvel Sayın Ayhan ifade elti. Once şu karşıiaşlırmaiı tab
lo için teşekkür ediyorum, güzel bir değerlendirme. Bundan sonra bütün kanunlarımızda böyle bir
önhazırlık bulabilirsek, her zaman şükranlarımızı ifade ederiz Sayın Başkanlığa; ancak, kullanmak
için bir talimat gerekmeyecek şekilde olursa daha iyi olur; biraz sıkınlılı...
BAŞKAN - Sayın Ünaldı, zatiâliniz için özel bir talimatname göndereceğim elendını.
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
Şimdi, I inci maddeyle ilgili sorduğum soru cevapsız kaldı biraz evvel. İkinci fıkra, uçuncii
fıkra tabiri neye göre değişti diye. O konu anlaşılmadığı için ben sormuştum.
2
nci maddeyle ilgili, önce takdirle karşılanacak bir madde olduğunu ifade elmek isliyorum.
Biraz evvel Sayın Ayhan'ın ifade ettiği şekilde devletin alacağıyla lıorcu arasındaki farklılık bir de
receye kadar kaldırılıyor; ancak, biraz sonraki maddelerde de görüşeceğimiz mikrofilm ve bilgısa
yar disklerinin dahi artık belgeler arasına girdiği, bir hızlılığın kazandığı oılamda belgeler lamamlandıktan sonraki üç aylık sürenin izah edilir bir sure olmadığını ben şahsen anlıyorum. Ya bunu
sıfıra indirmeli, hiç olmazsa kısaltmalı...
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Tahsil tarihi esas olmalı...
MUSTAFA ÜNAl.DI (Devamla) - Paranın alındığı tarih, aslında hakkaniyet itibariyle geçer
li olan tarih olması gerekir. Bizim tekniğimiz aslında bu; ama, ben, buna Mâliyenin birden bire yak
laşmayacağı kanaatiyle önerge vermiş bulunuyorum; en azından üç ayımız kısaltılsın diye. Bu üç
aylık sürenin böylesine bir teknoloji teklifi bulunan bir tasarı içerisinde, b<)ylesine büyük iddialar
da bulunan bir tasarı içerisinde çok uzun bir süre olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum.
Teşekkür ederim.
-
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Sayın Aktürk, buyurun efendim.
YILDIRIM AKTÜRK (Uşak) - Teşekkür ediyorum Saym Başkan.
Muhterem arkadaşlar, bu husus rahmetli Özal'm ilk faizlerde serbesti getirdiği dönemde iş
dünyası tarafmdan geniş bir toplantıda ilk dile getirilen bir husustu; orada faiz serbesti sinden daha
evvel, işte, yüzde 10-15'lerle mevduat faizi sınırlanmışken enflasyonun yüzde lOO'lerde olduğu bir
yerde, "faizleri serbest bırakıyoruz; vatandaşın tasarrufunun karşılığını alır hale getiriyoruz vatan
daş açısından. Böyle bir adil devlete doğru kuvvetli adımlar attık" deyince, bir müteşebbis de "iş
te, devlet her zaman için alacağına şahin, vereceğine kargadır. Peki, bu farklılığı ne zaman gidere
ceksiniz; yani, cezaî faiz uygularsınız yahut işte temerrüt faizi uygularsınız; ama, sehven aldıysa
nız, hatayla aldıysanız bunu iade ederken faiz ödemezsiniz; enflasyon altında ezdirirsiniz" dediğin
de rahmetli Özal'm cevabı "canım, adil dediysek de o kadar da adil olamayız" demişti.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Tersi de zalimlik oluyor...
YILDIRIM AKTÜRK (Devamla) - Şimdi, buradan hareketle, ben. Sayın Bakanımıza, yılların
birikimi olan ve sık sık dile getirilen bu boşluğu, bu eksikliği, devletimizin bugünkü imkânları öl
çüsünde gidermek üzere olumlu ilk adımı atmış olmasından dolayı kutluyorum. Belki, tam doyu
rucu bir nctice alamayacağız; ama, bir ilk adımdır.
Bir gecikme faizi, bir de tecil faizi var. Burada tariflenen, zannediyorum, temerrüt, gecikme
faizinin üçte ikisi oluyor tecil faizi değil mi, kanun maddesinden esinlenerek. Yani, bir kere, simet
ri, faizin tanımında bozuluyor. Yani, tahsilatla ilgili faizle, iadeyle ilgili faiz birbirinden farklı. Bir
de üç aylık mesele var. Ondan daha yoğun olarak bir problem kaynağı olduğu işaret edilen husus
şu. Eğer bir ihtilaf neticesi, mükellefin iadeye hak kazandığı, mahkeme kararıyla belirlendiyse, bu
durumda, hâlâ, gerekli bilgi ve belgelerin de toplanmasından itibaren üç ay sonradan başlaması, bir
noktada, ilave bir zahmet getiriyor vatandaşın sırtına. Niçin; mahkeme kararı, herhalde bütün bu
incelemeleri yaptı; bu verginin ödenmiş olduğuyla ilgili belgelemeler vesair de tatmin oldu ve faz
la alındığı için iadesine karar verdi.
Mahkefne kararından sonra, bilgi ve belgelerin derlenmesinde, sanki, mükellef açısından ila
ve bir problem var.
Bir diğer başlık da, vergide bunu düşünüyoruz. Yani, haksız yere alınmış olan bir vergide ia
deyi bu şekilde düşünüyoruz. Acaba, aynı camiada düşündüğümüz harçlarda... Haksız yere alman
bir harç varsa, bunun iadesi konusunda da, yani, bir kelime ilavesiyle, benzeri bir kolaylık düşünü
lür mü? Benim sorularım bu kadar.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz.
Sayın Bakan, mutlaka açıklık getirecek. Yalnız, ben bir şeyi anlatmak zorundayım. Başkan
olarak da, burada, bazen susamıyoruz. Gönül isterdi ki, bu kadar yüksek enflasyon olmasaydı, bel
ki de bu tartışmalar esas itibariyle gerekli görülmeyecekti ve bu fıkranın da, zaten ortaya çıkışı, as
lında, enflasyonun, mükelleflerimizi de artık rahatsız edici, kendi alacakları açısından rahatsız edi
ci düzeylere son dönemlerde gelmiş olmasından kaynaklanıyor.
İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Ama, Sayın Başkan, enflasyonun muhasebesi gelmiyor.
BAŞKAN - Sorunuzu sormak için bana işaret buyuracaksınız; sıranız geldiğinde söz hakkı ta
nıyacağım.
Bunları söylemeden geçemedim. Başka çok söyleyeceklerim de var; ama, söz isteyen arkadaş
larımız var.
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Sayın Açba, buyurun.
SAİT AÇBA (Afyon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu mevcut 2 nci madde kapsa
mında geri ödemelerde gecikme faizinin ilk defa gündeme geldiğini görüyoruz; dolayısıyla, bu ol
dukça önemli bir gelişme; ancak, burada, tabiî, madde kapsamı içinde 3 aylık süre sonundan itiba
ren, yani, üçüncü ay sonundan itibaren başlaması gerçekten adil değil. Yani, ben merak ediyorum.
Gerçekten, bu 3 ayın sonunda bu işin başlatılması konusunda idarenin gerekçesi nedir? Gerçekten,
mükellef korunmakta mıdır yoksa mükellefe haksızlık mı yapılmaktadır? Yani, bunun, açık, net bir
şekilde gerekçesini öğrenmek istiyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Sayın Özgün, buyurun efendim.
İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Sayın Başkan, Sayın Bakanım, değerli arkadaşlar; fazla ve yer
siz olarak tahsil edilen veya vergi kanunları uyarınca iadesi gereken vergilerin, iadesindeki gecik
mesi) le ilgili bir düzenleme üzerinde duruyoruz. Mevcut durumda, halen mükelleflerin alacağı ver
gi iadelerinin ödenmesi idarece geciktirilse de, hak sahiplerine, bu gecikmenin bedelinin ödenece
ğine dair bir hüküm bulunmamaktadır. Uygulamada da, tabiî, birtakım sorunlar yaşanagelmektedir.
Vergi iadesi gereken mükellefler, iadede gecikme olduğunda, ancak yargı yoluyla, para değerinde
ki düşüklüğün verdiği kaybın karşılanmasını talep edebilmektedirler. Yargı yolunun seçilmesi, ila
ve bir Nükün \anisira, yine malî külfet getirmektedir. İade alacak mükellefler, iadenin bir an önce
yapılması için, \ergi dairesi personelini suiistimale zorlayabilmekte ya da tasavvuta başvurabil
mekte; bu suretle de, baskı yapma gibi uygun olmayan yollara gitmektedirler. F-azla ve yersiz tah
sil edilen \ergiler ile kanunî müsebbiplerle iadesi gereken vergilerin, mükellefe zamanında iadc
edilememesi, enflasyon nedeniyle kayıplar meydana getirmektedir. Bunlar, bugün yaşadığımız .so
runlar.
Bu \apilan düzenlemeyle olumlu bir adım atılmıştır. Fazla ve yersiz tahsil edilen veya kanunî
sebeplerle gereken iade işlemlerinde mükellef hukukunun gözetilmesi, bu düzenlemeyle amaçlan
maktadır. Bunun için, iadelerde, işlemlerin sonuçlandırılması için belli bir süre baz alınmıştır. Bu
sürenin, bence biraz kısaltılması... 3 ay fazla geliyor gibi düşünüyorum. Bu süre içerisinde yapıla
mayan iadelerde, gecikilen her gün için hak sahibinin alacağına faiz hesaplanacak ve iade alacağı
tutarıkla birlikte ödenecektir. Faiz tutarı, banka faiz oranlarının altında olamayacak şekilde tcspıl
edilen ve tecil edilen alacaklara uygulanan tecil faiz oranına eşit oranda hesaplanacak tutar olacak
tır.
Kanaatime göre, olumlu bir düzenlemedir, olumlu bir adımdır. Sayın Aktürk'un ifadesine lx-n
de katılıyorum. Bunu, harçlar konusunda da tezekkür etmek lazım. Bir maddeyle, harçları da bura
>a ilave etmekte fayda var diyorum.
Saygılarımı sunuyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özgün.
Sayın Özgün, böylece. Sayın Açba'nın gerekçe talebini dc epcyce yennc getirmiş bulunmak
ladır.
Sayın Bakan, buyurun.
MALİYE BAKANI ZEKF:RİYA THMİZF:L (İstanbul) - Teşekkür ederim Savın Başkan.
Öncelikle, Sayın Unaldı'nın birinci sorusuna zamanında >anıt veremediğim için özür dilışorıım.

Sayın İlnaldı, Vergi Usul Kanununun .5 inci maddesini açtığımızda, alt alta yazılmış birkaç ta
ne tarif görüyoruz. Vergi mahremiyetine tabi olan kişileri belirledikten sonra -nokta diyor- "bu ya
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sak, yukarıda yazılı kimseler bu görevlerinden ayrılsalar dahi devam eder." Biz, bunu, yukarıdaki
fıkranın içinde saydık. O zaman, düzenleme iki oluyordu. Alt komisyon "bu ayrı bir cümledir" de
di. Haklılardı. Atlamışız o konuyu. Tamamen onun için. Yoksa, başka bir amacı yoktu onun.
Değerli milletvekilleri, idarenin yaptığı işlemlerden ötürü kendisini sorumlu tutması, sorumlu
görmesi ve zamanında yerine getiremediği işlemlerden ötürü kendi kendine bir ceza uygulaması,
bugün bütün demokratik ülkelerde ya konuşulmuş ya da yerleşmiş olan bir kuraldır, (ilkemizde bu
şimdiye kadar uygulanamadı. Bugün geldi; inşallah, Türkiye Büyük Millet Meclisinden de geçerek
yasalaşacak.
Biz, idareyi bu konuda bir yükümlülük altına sokuyoruz. Diyoruz ki, iade talebinde sonra, ia
de talep eden insanlardan, vergi idaresi, belirli belgeler istiyor yasalara göre. Gelip de, benim şu
kadar alacağım var dediği anda hiç kimseye o paraları veremezsiniz. Şu belgeleri hazırlayın geti
rin; ancak bu belgelerden sonra hakkınız var ise, ondan sonra iade yaparım. Dolayısıyla, bu hak do
ğurma olayının, belirli bir süre idare tarafından incelenip uygun olarak görülmesi yükümlülüğü ve
sorumluluğu vardır. Onun için de, böyle bir işlemi yapmak için idarenin süreye ihtiyacı vardır. Bü
tün belge ve bilgilerle, inceleme raporlarıyla, idare, bunu oturacak, inceleyecek.
Peki, bu süre 3 ay mı olur diyeceksiniz. Gelecekte, inşallah bir haftaya indiririz. Amerika Bir
leşik Devletleri, bugün 45 gün uyguluyor. İRS gibi dünyanın en güçlü vergi idaresi, en güçlü alt
yapısıyla, bu tür taleplerde, kendisine yasayla 45 günlük bir süre verilmiş. 45 gün içerisinde yeri
ne getirmezse bunu yapıyor. İRS 45 gün süre veriyorsa, izin verin de, biz de 3 ay verelim.
Şu anda vergi idaremizden talepte bulunanlar, sadece ve sadece, maddenin başında belirtildi
ği gibi, fazja veya yersiz tahsil edilen vergiler değil; yasaların tanıdığı yetkiler veya haklar uyarın
ca, kişilerin başvurması üzerine yapılan iadelerimiz de var; Katma Değer Vergisi iadelerinde oldu
ğu gibi. Dolayısıyla, buradaki olay, sadece ve sadece, haksız alınan vergi olayı değil, yasaların ver
diği bir olanaktan yararlanarak iade almayı da kapsamaktadır. Bütün bunlar göz önüne alındı. Şu
anda ortalama iade süremiz -teminat mektuplarından geçilmiyor; şu anda bankaların iade almak
için, inceleme sürelerinin bitmemesi nedeniyle, vergi dairesine verdikleri teminat mektuplarının tu
tarı, o bankaların verecekleri teminat mektubunun, büyük bir ihtimalle, kat kat üzerindedir ve mü
kelleflere ilave bir yükümlülük gelmektedir bunlarla ilgili olarak; her birisi teminat mektubunun
masrafını ödemektedir sürekli olarak ve ortalama 3-4 yıl sürmektedir. 3-4 yıllık bir sürenin, hem
de üstelik kısa bir süre içerisinde 3 aya çekilmesi, zannediyoruz, sizlerin de takdir edeceği makul
bir süredir.
Bu konuda eleştirilen diğer bir konu da, neden tecil faizi uyguluyorsunuz da, gecikme faizi uy
gulamıyorsunuz. Önce şunu belirtmek gerekiyor. Yargı kararıyla, herhangi bir şekilde vergi alaca
ğı kesinleştiyse, yani, devletten bir alacağın alınmasına karar verdiyse yargı, bununla ilgili bu hü
kümler değil, zaten o yargı kararı tebliğ edildiği andan itibaren, İdarî yargılama usulü çerçevesin
de anında iadesi yapılır zaten. Şu anda işleyen o.
Onun ötesinde, biliyorsunuz, yargı kararıyla ve vergi ve bunun dışında olanlarla ilgili, kamu
laştırma bedellerinde vesair de, yargı kararından sonra geçen sürelerde temerrüt faizi geçerlidir.
Daha geçtiğimiz aylara kadar yüzde 30 olarak uygulanırdı, yeni uygulamayla yüzde .SO'ye çıktı.
Biz, bu uygulamayla, birdenbire yüzde 120'yle başlıyoruz.
Burada, aslında, gecikme zammı bir cezadır. Geç ödemenin cezasıdır; ancak, kişi, idareyle uz
laşma içerisinde bir ödeme planı vererek ödeme istediği takdirde, ona uyguladığımız faiz de tecil
faizidir. Uzlaşma içerisinde olan insanlar için uyguladığımız faizi biz burada uyguluyoruz; çünkü,
uzlaşma içerisinde olduğumuz bir olayla ilgili bu olay. O nedenle de, bir nevi ceza da içeren gecik
me zammı yerine, tecil faizi uygulamak suretiyle, uzlaşma içerisinde olduğumuz bir mükelleften
ne alıyorsak, biz de aynı kavram içerisinde onu veriyoruz diyoruz.
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Son olarak, bizim buradaki vergi kavramımızın içeriğiyle ilgili. Buradaki vergi, vergi, resim
ve harçları ifade etmekledir. Vergi kanunları uyarınca alman vergiler -burada ayrıca tutanaklara da
girdiği için, genel tanımın ötesinde bir anlam ifade ediyor- vergi, resim ve harçları ifade etmekte
dir. Dolayısıyla, vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak bir fazla alım ve daha sonradan iade söz ko
nusu olursa, onlar da aynı koşullar içerisinde bundan yararlanacaktır.
Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakana.
Madde üzerinde önergelerimiz vardır; aykırılığı en yüksek olandan başlayarak oylarınıza, bil
gilerinize sunacağım.
Okutuyorum;
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Tasarının 2 nci maddesinde yer alan "tamamlandığı tarihi takip eden 3 ay içinde iade edilme
mesi halinde, bu tutarlara, 3 aylık sürenin sonundan itibaren" ibaresinin, "tamamlanmasıyla, tahsil
tarihinden itibaren başlamak üzere" şeklinde; "tecil faizi" ibaresinin "gecikme zammı şeklinde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Cevat Ayhan

Mustafa Ünaldı

Zeki Ergezen

Sakarya

Konya

Bitlis

BAŞKAN - Önergenin getirdiği düzenleme açıktır.
Hükümet, önergeye katılıyor mu?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Katılamıyoruz Sayın Başkanım.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Önergeyle ilgili söz istiyorum.
BAŞKAN - Önergeniz açık; ama, buyurun. Gerekçesiyle, metni birbirini tamamlayıcı olduğu
için demiştim.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Bakanımız bilgi verdiler. Amerika'da, şurada 4.S
gündü, şurada şu kadar; biz de, inşallah bir haftaya indiririz diye temenni ettiler; ama. burada bc
nim söylemek istediğim husus şu. Mükellef, bir maddî hatayla, şu veya bu şekilde beyannamesin
de yanlış bir bilgi verdiyse. Mâliyede, kontrolör, hesap uzmanı, her kimse, bunu tespıl ettiyse, bı
lahara, bunun ödenmesi gereken zamandan itibaren gecikme cezası alıyor. Sistem öyle, benim bil
diğim; o takdirde, mükelleften de bu parayı biz haksız almışsak... Maliye, labıî, /.ulmetmek için al
maz; bir kanunun bir maddesinden, uygulamadan kaynaklanan birtakım hatalardan, şu veya bu şe
kilde parayı almışsa, o yanlışlık da tespit edilmişse, ister mahkeme kararıyla isterse idari yoldan bir
düzeltme yapılacaksa, bunu iade ederken, parayı tahsil ettiği tarihten itibaren gecikme cezasını u)
gulaması lazım, tecil faizi değil; çünkü, ne uyguluyorsa alacağına, bt>rcuna da onu uygulaması la
zım. Adaletin muktazası budur. Bizim söylediğimiz budur. bunda da ısrarlıy ı/. Tabiî. Komisyon,
reddeder, kabul eder, bilmiyorum; aına, bu kadar da adıl olamayız diye rahmetli Turgut Hcvın ila
desi bir geçiş döneminin ifadesidir; ama, adil olmak bizim va/llemızdır. De\ lctc adalcl \akışır.
Devletin topladığı vergileri nasıl çarçur ettiğini bu millet görüyor; yanı. Meclisin kolluğunda goı u
yor. şuradaki ihalede görüyor, oradaki salın almada görüyor, kamu kuruluşlarının kcylT harcanıala
rında görüyor, her yerde millet bunu görüyor.
REFİK ARAS (İstanbul) - Yeni görmüyor ama; daha önceden de \ardi.
CEVAT AYHAN (Devamla) - Her zaman var bu. Ben bugünkü Hükümet için söylemiyorum,
lx;n genelini söylüyorum. Vatandaş bize, ben niye vergi-(ideyey im arkadaş diyor; sen 3(X) milyon
luk koltuk yerine 1,5 milyarlık koltuk alıyorsun diyor. Daha iki gun önce, seçim çevremi ziyarette,
bir işadamı, "tarihe geçtiniz tarihe" dedi.
-

115

-

BAŞKAN - Sayın Ayhan...
CEVAT AYHAN (Devamla) - Bitiriyorum Saym Başkan.
Ben de şaşırdım. Ne yaptık; "yani, koltukla tarihe geçtiniz" dedi. Yani, vatandaş bunlardan
muzdariptir. Onun için, hiç olmazsa, biz, muamelemizde adaletli olalım diye önergeyi verdik.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ayhan.
Bir hususu da düzeltmek zorundayım. Rahmetli Cumhurbaşkanımızın da, bugünkü düzenle
menin de amacı...
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Hangi rahmetli efendim?!
BAŞKAN - Sayın Hacaloğlu, siz, hangisinin olduğunu takdir edersiniz.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Mustafa Kemal mi, İsmet İnönü mü?..
BAŞKAN - Onlara da Allah rahmet eylesin efendim.
Cumhurbaşkanımızın belirttikleri. Sayın Aktürk'ün de işaret ettikleri düzenlemede amaç, ada
lete bir adım daha yaklaşmaktır; devletin imkânları ve işlemlerin imkânları ölçüsünde yaklaşmak
tır. Bu düzenleme de o amaca yöneliktir.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan tasarının 2 nci maddesinde yer alan "3 ay" ibaresinin, "1 ay" olarak değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz.
Mustafa Ünaldı

Zeki Ergezen

Konya

Bitlis

BAŞKAN - Önergeye Hükümet katılıyor mu?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Katılamıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir.
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Hiç sormuyorsunuz Sayın Başkan?
BAŞKAN - Sayın Ünaldı, bir hakkınızı kullandırmadığım şeklinde bir değerlendirme yapma
dığınızda inanıyorum.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan çeşitli vergi kanunlarında Değişikliği öngören yasa tasarısının 2 nci mad
desiyle, 4.1.1961 tarih ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 112 nci maddesine ilave edilen 4 no'lu
bendin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için gereğini arz ederim.
Algan Hacaloğlu

Hilmi Develi

İstanbul

Develi

Madde: Fazla veya yersiz olarak tahsil edilen veya vergi kanunları uyarınca iadesi gereken
vergilerin, ilgili mevzuatı gereğince, mükellef tarafından tamamlanması gereken bilgi ve belgele
rin, tamamlandığı tarihi takip eden 45 gün içinde iade edilmemesi halinde, bu tutarlara, 45 günlük
sürenin sonundan itibaren düzeltme fişinin mükellefe tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre için,
-
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aynı dönemde 6183 sayılı Kanuna göre belirlenen tecil faizi oranında hesaplanan faiz, 120 nci mad
de hükümlerine göre ret ve iadesi gereken vergiyle birlikte mükellefe ödenir.
BAŞKAN - Hükümet, bu önergeye katılıyor mu?
MALİYE BAKANI ZEKERÎYA TEMİZEL (İstanbul) - Katılamıyoruz Sayın Başkan.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Ya gerekçe ya söz.

•

BAŞKAN - Sayın Hacaloğlu, önce Hükümete soracağım, katılmıyorsa, zatıâliniz, istiyorsa
nız, gerekçeyi, istiyorsanız, açıklamalarınızı yaparsınız tabiî.
Hükümetimiz bu önergenize katılamamıştır. Önergenizin gerekçesini mi okutmamı arzu eder
siniz?
AI.GAN HACALOĞLU (İstanbul) - Gerekçe...
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:
Gerekçe; Yasa tasarısı, fazla veya yersiz olarak tahsil edilen veya vergi kanunları uyarınca ia
desi gereken vergilerin mükellefçe ilgili belgelerin tamamlanışını takip eden 90 günlük süre içinde
tecil faizi oranında hesaplanan faizle beraber geri ödenmesini öngörmektedir. Bu teklifle, 90 gün
lük süre, Amerika Birleşik Devletlerinde olduğu gibi 45 güne indirilerek, hem mükelleflerin mağ
duriyetleri önlenmekte hem kamu vergi idaresinin daha verimli çalışması özendırilmektedir.
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul elmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan tasarının 2 nci maddesinde yer alan "?> ay" ibaresinin, "2 ay" şeklinde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.
Mustafa Ünaldı

Zeki Ergezen

Konya

Bitlis

BAŞKAN - Bu önergeye Hükümet katılıyor mu?
MALİYE BAKANI ZEKERÎYA THMİZEL (İstanbul) - Katılamıyoruz Sayın Başkanım.
BAŞKAN - Sayın Ünaldı, gerekçeyi, sözlü olarak, şifahen arz edecekler; buyurun.
MUSTAFA ÜNAI.Dİ (Konya) - vSayın Başkan, biraz evvel de bir hakkın kullanılıp kullanıl
madığını söylediniz. Biz hakkımızı kullanmak istiyoruz; onun için, her önergede sorarsanız iyi olur
diye düşünüyorum. Aslında, madde üzerinde konuşurken ifade ellim; ama, oylamadan evvel, dıişünceyi bir kere daha tekrarlamakta, oy kullanacak arkadaşlarımıza seslenmek bakımından bu hak
kın kullanılması gerekir diye düşünüyorum.
Biraz evvel reddedilen önerge, Amerika standartlarına göre verilmiş; 4,“) günlük bir sureyi ve
riyordu. Biz o standartı tutturamayacağız diye düşünüldüğü için, ben de. hiç olmazsa 2 aylık sure
nin kabul edilmesini söylüyorum. O zaman, şu diğer maddelerdeki mikrofilm, mikrofiş, manyetik
teyp, disket, benzeri uygulamalardan vazgeçmek lazım; yani, bu kadar teknik ve teknolojik uygu
lamaların olduğu ortamda, vatandaşın bir hakkını verirken, böylesine uzun bir sürenin kullanılma
sının doğru olmadığı kanaatindeyim. Ben maddenin olumluluğunu her zaman söyledim. Bu mad
deyi takdirle karşılıyoruz. Şimdiye kadar vatandaşa verilmemiş bir hak veriliyor. Bunu takdir edi
yoruz; burada, gelin, şu süre bakımından da bir haksızlığı büyütmeyelim. Yani, yine haksızlık ya
pılıyor; 2 ay da olsa haksızlıktır; ama, hiç olmazsa, mümkünse, küçük bir haksızlık yaparım diye
bunu teklif ediyoruz.
-
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önergemizin kabul edilmesini saym üyelerden diliyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge, ka
bul edilmemiştir.
Maddeyi, alt komisyondan gelen biçimiyle oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Madde kabul edilmiştir.
3 üncü maddeyi okutuyorum:
Madde 3 . - 2 1 3 sayılı Kanunun 160 ncı maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"İşi bırakma biriminde bulunmayan bir mükellefin, işi bıraktığının tespit edilmesi veya yapı
lan araştırma ve yoklamalar sonucunda bilinen adreslerinde bulunmaması ve başka bir adreste fa
aliyetine devam ettiğine dair bilgi edinilememesi halinde, mükellef işi bırakmış addolunur ve mü
kellefiyet kaydı, vergi dairesince terkin edilebilir. Ancak, mükellefiyet kaydının terkin edilmesi,
mükellefin işi bırakmasından önceki döneme ilişkin yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacağı gi
bi, bu tarihten sonra faaliyette bulunduğunun tespiti halinde, bu dönemlere ilişkin vergilendirmeye
de engel teşkil etmez. Bu fikranın uygulanmasına ilişkin usulleri belirlemeye Maliye Bakanlığı
yetkilidir.
BAŞKAN - Bu maddede, alt komisyon, metni, sanki değişiklik varmış gibi almış; ama. Hü
kümetten gelen metin, alt komisyonca da aynen benimsenmiştir.
Madde üzerinde söz talebi?..
i. ERTAN YÜLEK (Adana) - Yine, bir sual için...
BAŞKAN - Saym Yülek, buyurun.
i. ERTAN YÜLEK (Adana) - Sayın Başkan, değerli Bakanımız, değerli arkadaşlar; herhalde,
bundan evvel -herhalde diyorum, herhalükarda anlamında- işi bırakması, bir şahsın bildirmesine
bağlıydı. Yani, bir dilekçeyle, ben işi bıraktım diyordu. Eğer işi böyle bir dilekçe vermiyor ise ve
ya beyanda bulunmuyor ise, tabiî, zaman geçiyor, adam beyanname vermiyor; beyanname verme
diği için, hâlâ, orada, tabiî. Mâliyeyi vergi kontrolünü lüzumsuz meşguliyete sokuyor. Dolayısıy
la, bir tespitte kolaylık veya belli bir stoktan düşme gibi bir işlemi dikkate alıyor bu madde. Öyle
zannediyorum.
Fabiî, burada, birisi, işi bıraktığını tespit edememesi halinde; yani, beyanname vermez ise,
normal olarak bunun düşmesi lazım; fakat, geliyor diyor ki, mükellefin işi bırakmasından önceki
döneme ilişkin yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağı... Bu da doğru. Fakat, o tarihten sonra fa
aliyette bulunduğunun tespiti halinde... Zaten tespit edememişsiniz. Yani, tespil edilmemiş, aran
mış, taranmış, bu adam bulunamamış. Çünkü, başta öyle diyor: "Yapılan araştırmalar .sonucunda,
bilinen adreste bulunamaması ve başka bir adreste faaliyetine devam ettiğine dair bilgi edinileme
mesi halinde mükellef işi bırakmış addolunur" diyor. Bunu bıraktı; fakat, belli bir süre sonra, baş
ka bir yerde faaliyete geçtiği anı mı tespit ediyor bu; yoksa, yeniden faaliyette bulunmak için bilgi
numarası veya müracaatta bulunmasıyla... Arada nasıl bir ilişki var? Yani, ben işi bıraktığımı... Si
ze beyanname vermedim, belli bir süre geçti. Siz diyorsunuz ki, ben bunu kayıttan düştüm. Arıyor
sunuz, tarıyorsunuz, bulamıyorsunuz da. Belki aramamak da lazım; yani, adam şey de değil belki.
Fakat, aradan iki sene geçiyor, adam gidiyor, başka bir yerde başka bir işe başlıyor ve o zaman da
gidiyor diyor ki, ben yeni bir işe başladım. Zaten böyle, basit; vergi dairesine bir dilekçe veriyor;
ben falan yerde falan işe başladım diyor. Veya şimdi tek vergi numarası alırsa, zaten bu daha ko
lay zannediyorum; çünkü, birbirine teselsül edecek; o işyerine teselsül edebilir. Aynı isimde bir
adam yer açarsa, bu iş olur; ama, aynı yerde açmazsa; yani, yeni bir şirket açlı veya başka bir or-
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lakla yeni bir yaptı; o zaman, buradaki mana, aynı isim ve aynı şeyde devam etmesi anlamında mı
geliyor bu iş? Yoksa, aynı şahsın, başka bir isim altında da devam etmesini kapsıyor mu? Bu ikisi
birleştiriliyor mu? Yoksa, mesela, x şirketi devam ederken, bulunamamış, adres değiştirmiş, iki se
ne sonra bulunmuş; normal olarak bu birbirine teselsül eder; yani, bulursunuz bunu; ama, başka bir
isimle...
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yülek.
Yani, işi bırakmanın ne olduğunu açıklığa kavuşturmak istiyor.
Sayın Bakan, açıklığa kavuştursunlar.
Sayın Özgün, sorunuz mu var; buyurun efendim.
İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli Bakanım, değerli arkadaşlar; Vergi Usul
Kanununun 160 ncı maddesinde işi bırakmayla ilgili husus... Uygulamada, gerçekten çok büyük
sorunlar yaşanan bir maddedir bu. Mevcut durumda, mükellefin işini bıraktığına dair kendi yazılı
talebi olmadan, mükellefiyeti sona erdirmek mümkün olmamaktaydı -şimdi mevcut durumda ol
muyor- tüzelkişilerde de, ancak tüzelkişiliğin tasfiyesiyle mükellefiyet ortadan kalkabilmcktedir.
Faaliyeti olmayan mükellefler de beyanname vermek durumunda kalmaktadırlar. Faaliyeti olmadı
ğı için beyanname vermeyenler hakkında takdir komisyonlarında matrah takdiri yapılmaktadır, l abiî, bu durum karşısında da, şöyle bazı sorunlarla karşılaşarak geldik bugüne kadar. İşlerini bırak
tıkları halde, unutkanlık veya ihmal sebebiyle bildirimde bulunmayan mükelleflerin mükellefiyet
leri sona erdirilememektedir. Bu mükellefler hakkında takdir komisyonlarına matrah takdiri yapıl
makta, elde edilmeyen gelirin de vergisi istenilmektedir şu anda. Bu birçok tarhiyat, ihtilaf konusu
olmakta ve düzeltme yapılması talepleriyle karşılaşılmaktadır. Sadece sahte belge ticareti amacıy
la mükellefiyet tesis ettiren mükelleflerin kendi talepleri olmadan kayıtları silinemediğinden, kar
şılıklı olarak, idareyle mükellef arasında birtakım olumsuzluklar ve ihtilaflar da meydana gelmek
teydı. Şimdi bu yapılan yeni düzenlemeyle, işini bıraktığını bildirmeyen, bilinen adresinde buluna
mayan, bulunduğu yeri bildirmeyen mükelleflerin mükellefiyetleri vergi idaresince sona erdirılebileeek, gereksiz vergi tarhiyatı yapılmamış olacak; ancak, mükellefiyetin silinmesinden önceki dö
nemlere ait sorumluluğu devam edecek, mükellefiyetin silinmesi, daha sonra vergiye tabi işlerin
yapılması halinde vergilendirmeye engel teşkil etmeyecek, sahte belge ticareti yapmak amacıyla
mükellefiyet tesis ettirenlerin, yeniden belge basma imkânı ortadan kalkacaktır.
Burada, ben de Sayın Bakana bir küçük sualde bulunmak istiyorum. Bu işi lerklerdc, ö/.cilik
Ic, mükellefin elinde kalmış, demirbaş ve emtianın, uygulamada, kendisine en son fatura ettirilerek
ancak kalan belgeleri iptal ediliyordu. Şimdi aynı uygulama, zannediyorum, devam edecek \ eya o
konuda biraz belirsizlik var kafamda. Ona açıklık getirirseniz...
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Sayın Ayhan, buyurun efendim.
('EVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; bu maddeyle ilgili,
mükellefiyetin sona erdirilmesiyle ilgili getirilen bu düzenleme çerçevesinde şunu ifade etmek is
tiyorum. Yeni işe başlayanların tespitinde Maliye nasıl bir çalışma yapmaktadır; yani, daha doğ
rusu. kaçak iş yapanları söylüyorum. Yani, bunların mükellef haline getirilmesi. Burada, elektrik
abonelerinin takip edilmesi, su abonelerinin takip edilmesi gibi birtakım yan bilgi desteklerine ih
tiyaç var.
İkinci sorum, bir mükellef bir vergi numarasıyla çalıştı. İrtibatı kesmek için bir başka yerde bir
başka vergi numarasıyla tekrar mükellefiyet tesis edebilir mi? Yani, bunu, nasıl kontrol ediyorsu
nuz? Bu. mühim bir husus.
-
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Tabiî, bütün bunlar sistemin sağlıklı çalışması için gerekli; yani, bir merkezî sistemle kontrol
imkânı var mı?
Ayrıca, üçüncü bir husus da. Maliye Bakanlığı, benim bildiğim 8-10 ilde bilgisayara geçti.
Kaç ilde geçti, onu tam bilemiyorum... 15 ilde geçti. Demek ki, 65 ilde daha bilgisayara, merkezî
sisteme geçememişiz. Buralarda, bunu, bu yeni düzeni nasıl takip edeceksiniz?
Evet, bunları sormak istedim. Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Sayın Bakan, buyurun efendim.
MALÎYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Aslında, maddeyle ilgili açıklamaları Sayın Özgün gayet güzel bir şekilde yaptılar. Gerçekten
de, değerli milletvekilleri, sadece naylon fatura düzenlemek içitı, sadece bir tek fiktif iş yapmak
için mükellefiyet tesis ettirtikten sonra yok olan; ancak, öyle bir hükme sahip olmama nedeniyle,
her sene takdir komisyonuna göndermek, vergi tarh etmek, tebliğ etmeye çalışmak, ilanla tebliğ et
mek. tarhiyatını yapmak, takibe almak, böylece de, sürekli gecikme zammı işletmek suretiyle, ha
yalî mükellefleri hayalî olaraktan vergi idarelerinde izlemek yüzünden, vergi idaresinin performan
sı üzerinde çok önemli kuşkular meydana gelmeye başladı. O nedenle de, eğer, gerçek anlamda.
Vergi Usul Kanununun 161 inci maddesindeki "işi bırakma" kavramı çerçevesinde idare tarafından
tespit edildiği andan itibaren, bu mükelleflerin mükellefiyetinin silinebileceğine ilişkin bir olanak
getirildi.
Şu anda, arkadaşlarımın bildirdiğine göre, Türkiye genelinde 75 bin tane kurum, anonim şir
ket, kooperatif şirket, limitet şirketle hiçbir şekilde temas kurulamamakta; yok böyle bir şey orta
lıkta. Ancak, onlar, bizim kayıtlarımızda duruyor, her sene takdire sevk ediliyor, vergi tarh edili
yor vesaire...
O nedenle, bu şekilde, özellikle Sayın Yülek, vergiye tabi olmayı gerektiren muamelelerin ta
mamen durdurulması ve sona ermesi, işi bırakmayı ifade eder oradaki; yani, bırakılması ve durdu
rulması. İşlerin bir sebep yüzünden geçici bir süre için durdurulması, işi bırakma sayılmıyor. Do
layısıyla, o kişi, gerçekten herhangi bir faaliyette bulunup da, belirli bir süre durdurdu, bir yerde
durdurdu, sonra yeniden başladıysa, bu, işi bırakma sayılmıyor. Sadece, o işi bıraktığı dönemle il
gili veya durduğu dönemle ilgili olarak matrah takdiri sırasında bunlar dikkate alınıyor.
Şimdi, bu üç soruya yanıt verirsem. Sayın Özgün, yine o uygulama devam edecek, yani, işi bı
rakanların demirbaşlarının fatura ettirilmesiyle ilgili uygulama; onu, unuturum diye hemen söyle
dim.
İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Ama mükellefi bulamazsa Sayın Bakan.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Yani, o, zaten fiktif mükelleflerle il
gili. O, gerçek bir mükelleftir. Onu, her halükârda buluruz. Onlar açısından bir sorunumuz yok.
Şimdi, değerli milletvekilleri, aslında, Türkiye'de yaratılmış olan veya ortaya çıkmış olan bu
tür fiktif mükelleller bir yana, mükellef olduğu halde bulunamayan mükellenerin de, gerçekten, kayıtdışı ekonominin temellerini oluşturduğunu hepimiz biliyoruz. Türkiye'de tek vergi numarası kul
lanılmasının temel amacı bu olaydır. Şu anda, her ne kadar 15 ilde vergi dairelerinde tam otomas
yon uyguluyor isek de, Türkiye'nin genelinde, Türkiye'nin tamamında, merkezî sicil sistemi uygu
luyoruz. Herhangi bir kişinin Hakkâri'de ya da Edirne'de farklı numara alması kesin olarak söz ko
nusu değildir. Değişmez kimlik bilgilerinden hareketle verilen bu numarayı, Hakkâri' de de alsa,
Edirne'de de alsa, mutlaka aynı olacaktır o kişi. Dolayısıyla, aynı kişinin, değişik adlarla veya de
ğişik yerlerde işyeri açaraktan belirli yükümlülüklerden kaçma şansı bulunmamaktadır. Zaten, tek
vergi numarası uygulaması ve bununla ilgili yasal düzenlemelerin lemel amacı da budur.
-
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Bununla ilgili olarak bu numaranın kullanılacağı alanların genişletilmesi sırasında da, kendi
adına değil de, örneğin, hiçbir şekilde daha önceden geliri olmayan çocuğunun adına da açabilir.
Bu numaralarla, mutlaka o ilişkinin kurulduğu görülecek önümüzdeki günlerde. Vergi idaresi, te
mel işlev olarak bunu yerine getirecek konumda şu anda. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, ya
rım .saat içerisinde tek vergi numarasını alabiliyorsunuz. Bilgisayarlı yerlerde, bu, taş çatlasa 7-8
dakika sürüyor. Bilgisayarlı olmayan yerlerde faksorver dediğimiz bir sistem kullanıyoruz, mer
kezden numara aldığı için yarım saat sürüyor; yarım saat içerisinde bütün bunların hepsi alınabili
yor.
i. ERTAN YÜLEK (Adana) - Telefonla mı alıyorlar Sayın Bakan?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Faksla efendim. Kimliğini fakslıyor,
onlar da anında numarayı fakslıyorlar; karşılıklı faksla götürülüyor bu işlem. Dolayısıyla, şu anda,
merkezî sistemdeki sicil kütüğümüz sayesinde, Türkiye'de, Türkiye'nin neresinde sicil numarası
alırsa alsın insanları izlemeye başladık.
Bu arada, geçiş döneminin sancıları da ortaya çıkmaya başladı. Kaybedilmiş kimliklerle açıl
mış mükellefiyetleri, vesaireleri görmeye başladık. Hayatında vergi dairesine uğramamış veya git
memiş veya vergilik bir işi olmamış insanların adlarına şirketlerin kurulduğu ve trilyonlarca liralık
faturaların kesildiği falan ortaya çıkmaya başladı; bu sistem sayesinde ortaya çıkmadı bütün bun
ların hepsi. Dolayısıyla, Türk vergi sisteminin yeniden bu yapı içerisinde oturması zaman alacak,
onu kabul ediyoruz tabiî ki.
i. ERTAN YÜLEK (Adana) - Ama, bu sistem eskiden beri devam ediyordu zaten.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Bu şekilde merkez olarak devam et
miyordu ve bu şekildeki bütün işlemlerin hepsini kapsamıyordu. Sicil numarası verilmesi, aslında,
çok eskiden beri gelen bir olaydır. Ancak, bunun kullanılma zorunluluğunun artık giderek yaygın
laştırılması, bu numara olmadan belirli işlemlerin yapılamayacak olması, bu alanda, fiktif olarak
yaratılmış olan mükellefiyetleri veya işte, değişik belgelerle ortaya çıkmış miıkellefiyelleri çok biıyük ölçüde ortaya çıkarmaya başladı.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Miıkellefiyeti cezalandırılmış olan kişinin...
BAŞKAN - Sayın Ayhan, Sayın Bakan, tamamlasın, ondan sonra,
MALİYE BAKANI ZEKERİYA THMİZEI. (İstanbul) - .^u anda, kaçak çalışan vergi ınukel
lefleriyle ilgili olarak idaremizin uygulamış olduğu, yanı, gelip de vergi dairesinde sicil numarası
almadan da faaliyetini devam ettirenlerle ilgili, toplu yoklama uygulamalarımız l ürkİNe'nın her ta
rafında sürdürülüyor. Daha önceki dönemlerde yapmış olduğumuz bu toplu yoklamalarda, yiı/.bmlere ulaşan ve üstelik, çok büyük iş yapmalarına karşın vergi dairelerine kaydı olmayan kişilerin
tespitini yaptık. 1997 yılında bu şekildeki yoklamalar sırasında mükellefiyeti tespit edilen kişi .sa
yısı 4.‘5 bin olmuş. İdare, bunları sürekli olaraktan yapıyor; ancak, olay, çok büyük ölçüde herhan
gi bir faaliyette bulunmadığı halde -buradaki düzenleme- idarenin üzerine ilave külfet getiren kişi
lerden idarenin kurtarılmasıyla ilgili bir düzenlemedir. Ancak, bununla ilgili herhangi bir af veya
bu şekildeki kişilerin silinmesi diye bir şey söz konusu değildir. 161 inci maddedeki işi bırakmay
la ilgili tespitlerin tamamının yapılmasından sonra bu olay ortaya çıkmaktadır ki, o, idaremize çok
büyük ölçüde bir rahatlık getirecektir.
Bu arada, şu anda, kişilerin bildirimlerini- belki daha önceden gösterdik- bu şekilde optik oku
yucularda okunabilir hale getirdik olduğu gibi. Şirketler ile ortaklar arasındaki ilişkileri, ortaklara
da tek sicil numarası vermek, vergi numarası kullanma zorunluluğu getirmek suretiyle sağlıyoruz.
Şu anda, bu şekildeki formları saatte 3 bine kadar okuyabilen optik okuyucularımız var; yani, sa
atte 3 bin kişinin formunu okuyup, gerekli işlemleri yapar hale geldi idare.
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Aslında, bUtUn bunların hepsi bir mucize olayı falan değil, teknolojinin getirdiği bir nokta bu
rası. Yani, bizim burada yaptığımız bir şey yok. Teknoloji, şu anda vergi idaresinin etkin olarak ça
lışmasına ve vergi idaresinde teknolojinin etkin olarak kullanılmasına olanak tanıdı; çok büyük öl
çüde bizde bundan yararlanıyoruz. Bu sayede, hem vergi idaresinin yükünü hem de bu vergiden bu
şekildeki kaçırmaları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz.
BAŞKAN - Sayın Bakan, tamamladınız mı?
M ALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Tamam efendim. Teşekkür ederim,
BAŞKAN - Sayın Ayhan, buyurun.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Vergi mükellefinin birtakım ihlallerden sonra bir daha vergi
mükellefi olamaması gibi bir cezalandırma şeyimiz var mı? Yani, onu, vergi mükellefi olmaktan
mahrum etme şeyi var mı? Bunu, nereye kadar kullanabiliyor? Bu, mühim bir husus, onu öğren
mek istiyorum.
i. ERTAN YÜLEK (Adana) - Bir de benim sorum olacaktı.
BAŞKAN - Buyurun.
I. ERTAN YÜLEK (Adana) - Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakana soruyorum: Halen
vergi numaraları olanlar, yani, gelir vergisi ödeyenlerin ve dolayısıyla, eskiden olan bir vergi nu
marası var.
ŞİNASI ALTINER (Karabük) - 6 milyon 2(X) bin...
I. ERTAN YÜLEK (Adana) - Bilmiyorum... O vergi numaralarını yeniden değiştiriyorlar mı
buna göre, yoksa, eski numaralar aynen kalıyor mu?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Hayır, şu anda verilmiş olan 6 mil
yon 200 bin numara, bu tek sicil kütüğünden verilen numaralar.
1. ERTAN YÜLEK (Adana) - Kısa süre önce değiştirildi...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Evet, değiştirilen numaralar. Daha
önceden verilenler, yani, 1993, 1994 öncesi verilenlerin hepsi değiştirildi bu geçtiğimiz dönem içe
risinde. Tek sicil kütüğünden alınan numaralar değiştirilmiyor.
BAŞKAN - Sayın Bakan, affedersiniz. Sayın Özgün de bir soru soracak. Aynı cümlede ce
vaplarsınız diye kendisine söz veriyorum.
Buyurun.
İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Sayın Bakanım, yeni vergi numarası uygulamasıyla ilgili ben
de bir sual sormak istiyorum.
Vergi numarasını alan mükellefe, her isteyene belge basımı için müsaade veriliyor nuı? Bu ko
nuda, basında birtakım haberler çıktı, sahte belge kullanarak, işte, şu kadar vergi kaçırılıyor gibi.
Bu konudaki önleyici tedbirlerimiz nelerdir? Çünkü, bir nüfus kâğıdını gösterip herhangi bir vcı ^ı
dairesinden vergi numarası almak mümkün. Bunu suiistimal etmek isteyeceklere karşı ledbirlcnmiz var mıdır?
BAŞKAN —Teşekkür ederim Sayın Özgün. Muhtemelen, bundan sonraki maddedeki soru
hakkınızı da kullanmış oldunuz.
Sayın Bakan, buyurun.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Özgün, şu anda, tek vergi numarası uygulamasında ikili bir ayrımımız var. Bir ianesi,
vergiye tabi faaliyetlerde bulunmaktan ötürü vergi dairesine gelerek mükellefiyet tesis ettirenler;
yani, bir ticarî faaliyette, bir sınaî faaliyette, bir serbest meslek faaliyetinde bulunacak, sürekli yü-

122

-

kiimlülük olacak ve bu çerçevede, gelip, vergi dairesine yükümlülük lesis ettirecek. Belge basımı
İzm alanlar sadece bu mükelleflerdir.
Bir de, belirli işlemleri yapan insanlara, o işlemi yapmadan önce, tek vergi numarasını, işlem
yapma yükümlülüğü olaraktan veriyoruz. Bu insanların bir vergi yükümlülüğü yok, fatura bastır
malarına da gerek yok. Zaten, o şekilde alınmış olan numaralar işlem numarası olarak verildiği için
onlara fatura basma izni de verilmiyor. O kişiler, sadece ve sadece, belirli işlemlerin izlenilmesinde kullanılan bir numara alıyorlar. Dolayısıyla, bu şekilde işlem yaparken, her numara verilenin
mutlaka vergi vereceği, vergi dairesine mükellef olarak kaydedilip beyanname vereceği diye bir
olay kesinlikle söz konusu değil. Burada, tek vergi numarasıyla, ekonomik ve sosyal olaylar izle
niyor. Öbür tarafta da, vergi dairesinden alınan numarayla da, vergiyle ilgili yükümlülükler yerine
getiriliyor. İkisi farklı.
Şimdi, Sayın Ayhan, vergi yükümlülüklerini yerine getiremeyen ya da getirmeyen ya da ver
gi kaçakçılığı yapan ya da kaydettirip ortadan yok olan msanların daha sonradan vergi yükümlüsü
olmama gibi bir sınırlama biz de yok. Bizim yasalarımızda, vergiyi doğuran olayların, başka ka
nunlarla suç sayılması veya suç olarak addedilmesi, vergilendirmeyi engellemiyor.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - (ieiişmiş ülkelerde bfiyie bir şey var mı?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZHL (İstanbul) - Hayır yok. Onun yerme, toplumsal
şeyleri yasaklıyorlar; yani, vergiyi her halükârda alıyorlar.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Vergi almak değil, vergi mükellefi olma hakkını alan bir şahıs,
ayrıca, mesleklerden men gibi...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Hayır. Şimdi, benim bildiğim kada
rıyla, o olay, ikili şekilde işliyor. Genellikle bu ülkeler vergiyi doğuran bir olay olduğu zaman, o
olayın niteliğine, vesairesine, etik değerlerine pek fazla bakmıyorlar, vergiyi almaya bakıyorlai'.
Ancak, o faaliyetle ilgili meslek odaları, ticaretin düzenlenmesi, rekabetin düzenlenmesi, kısacası,
o alanı düzenleyen yasalarda böyle bir faaliyette bulunduğu anda, onun artık faaliyetle bulunmaya
cağına ilişkin hükümler var, yasaklıyorlar. Ancak, bunlar, genellikle vergi kanunları olmuyor, ilgi
li kanunlar oluyor. Benim bildiğim, aşağı yukarı tüm ülkelerde vergiyi doğuran bir olay olduğu tak
dirde onun vergisi alınıyor; onun etik kısmı pek fazla göz önünde bulundurulmuyor. Ancak, diğer
ya.salar çok büyük ölçüde onları sağlamış oluyorlar.
BAŞKAN - Acaba; Sayın Bakan, bu nevi insanları, artık tam mükellef yerine daha dar mükel
lef olarak mükelleflendirme düşünülebilir mi...
Madde üzerinde söz talebinde bulunan başka arkadaşımız?.. Yok.
Madde üzerinde önerge yok.
?ı üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... ?' üncü madde ka
bul edilmiştir.
4 üncü maddeyi okutuyorum:
MADDE 4.- 213 sayılı Kanunun 256 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değişlirilmiştir.
"Defter ve belgelerle diğer kayıtların ibraz mecburiyeti
Madde 256 - Geçen maddelerde yazılı gerçek ve tüzelkişiler ile mükerrer 257 nci maddemle
getirilecek zorunluluklara tabi olanlar, muhafaza etmek zorunda oldukları her türlü defter, belge ve
karneleri ile vermek zorunda bulundukları bilgilere ilişkin mikro fış. mikro film, manyetik teyp,
disket ve benzeri ortamlardaki kayıtlarını ve bu kayıtlara erişim veya kayıtları okunabilir hale ge
tirmek için gerekli tüm bilgi ve şifreleri muhafaza süresi içerisinde yetkili makam ve memurların
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talebi üzerine ibraz ve inceleme için arz etmek zorundadırlar. Bu zorunluluk. Maliye Bakanlığın
ca belirlenecek usule uygun olarak tasdike konu hesap ve işlemlerin doğrulanması için gerekli ka
yıt ve belgelerle sınırlı olmak üzere, bu hesap ve işlemlere doğrudan veya silsile yoluyla taraf olan
lara, defter ve belgelerinin tetkiki amacıyla yeminli malî müşavirler tarafından yapılan talepler için
de geçeri idi r."
BAŞKAN - Alt komisyonumuz bu madde üzerinde herhangi bir değişiklik ihtiyacı duymamış
ve aynen benimsemiştir.
Madde üzerinde söz talebinde bulunan arkadaşımız?..
Sayın Ünaldı, buyurun efendim.
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerii üyeler; bir şeyi öğren
mek istiyorum; tam net değil gibi geldi bana.
Şimdiye kadar kullanılan şeyler, defter, vesika ve karneler; bunları muhafaza edecek ve lalcp
halinde arz edecek. Bunun yanına, mikro fiş, mikro film, manyetik teyp, disket ve benzerieri ilave
oluyor. Tabiî, teknolojiyi kullanmak güzel bir şey. Ancak, bunları kullanmak bir mecburiyet midir,
onu pek anlayamadım. Yani, herkes bu tip uygulamalara geçecek mi tarzında bir soruyu ortaya
koymak istiyorum. Yani, bazı insanlar var ki, vergi mükellefi, öyle bir sisteme geçmesi de kendi
imkânları içerisinde mümkün değil. Yani, onlar, eski sistem devam edebilecekler; herhalde, bu, im
kânı olanlara; ben, öyle anlamak istiyorum. O nedenle, ben, bunun açıklanmasını istedim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Sayın Ünaldı, zaten, madde metninde de, muhafaza etmek zorunluluğu varsa de
ğişik maddelere göre...
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Müteakip maddede, o mecburiyeti getirme yetkisi arıyor Mali
ye Bakanlığı...
BAŞKAN - Sayın Özgün, hazırlıklarınız mükemmel olmuş; ama, biraz özetleyerek sunar mı
sınız.
Buyurun efendim.
İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Sayın Başkan, Değerii Bakanım, değerii arkadaşlar; Vergi
Usul Kanununun 256 ncı maddesinde düzenlenen, defter, belge ve diğer kayıtların ibrazıyla ilgili,
mevcut durumda, mükelleflerin mükellefiyetlerine veya vergiyi doğuran olaylara ilişkin defter, bel
ge ve diğer kayıtları istendiğinde, yetkili makamlara ibraz zorunluluğu bulunmaktadır. Maliye Ba
kanlığının, defter tutma ve belge düzeni ile bilgi verme konusundaki yenilikler getirmeye ve usul
belirlemeye yetkisi de vardır.
Bilgisayarii kayıtlar konusunda, vergi yasalarında özel bir düzenleme bulunmamaktadır bugü
ne kadar. Tabiî, bu durum karşısında da, uygulamada, manyetik ortamda defter tutma, belge düzen
leme ve bilgi toplama konusunda yetki boşlukları bulunmaktadır. Mükellellerin bilgisayarii defter
tutma ve belge düzenlemeleri durumunda, idarenin bu bilgilere erişme noktasında yetki sıkıntısı da
bulunmaktadır. Kâğıt ortamında istenen veya alınan bilgilerin değerlendirilmesi uzun zaman al
makta ve tabiî, gelişen teknolojik şartlar içerisinde güncelliğini yitirmektedir. Benim, başımdan
birçok vergi incelemeleri geçmiştir. Üç senelik belgeleri, defterieri, hesap uzmanlarına veya denet
çi arkadaşlara götürmeye kalktığımız da, hakikaten -bu kâğıt ortamında söylüyorum- efendim, ha
mallar tutmak suretiyle, o defter ve belgeleri oralara taşımak gibi bir durum yaşayarak geldik bu
güne kadar.
Alınan bilgiler sınırii tutulmakta; bu durum, toplanan bilgilerden beklenen amacın gerçekleş
mesini önlemektedir kâğıt ortamında yapılan denetimden söz ediyorum. Şimdi yapılan bu düzenle
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meyle, Maliye Bakanlığının, mükelleflerin bilgisayarda tuttukları kayıtlarına erişim konusunda yet
kisi artmaktadır. Geniş hacimli veya çok miktardaki belge ve bilgilerin ibrazına kolaylık getiril
mekte, yeminli malî miişaviriere de, defter ve belge ibrazı konusunda mükelleflere zorunluluk ge
tirilmekte.
Maliye Bakanlığı, belirli konulardaki tahsilat ve ödemeleri izlemek amacıyla bu tür tahsilat ya
da ödemelerin banka belgeleriyle yapılması konusunda yetkilendirilmektedir. Ben, bu konuda. Sa
yın Bakanım, açıkçası biraz çekince içerisindeyim. Bu ödemeleri banka belgeleriyle yapılması ko
nusunda burada bir zoriama mı yapacağız mükelleflere; belirii konulardaki tahsilat ve cidemeleri.
mutlaka, banka kanalıyla yapmak zorundasınız gibi bir mecburiyet getiriliyor gibi anlıyorum ben.
Bu konuda biraz çekince duyuyorum.
Maliye Bakanlığı gerektiğinde mükelleflere ait defter ve kayıtların belirii yerlerde saklanması
zorunluluğunu getirmeye de yetkili kılınmaktadır. Genel olarak, denetimlerin daha kolay yapılma
sı bu maddeyle amaçlanmaktadır. Ancak, bazı ödemelerin ve tahsilatların banka kanalıyla yapılma
sı noktasına biraz açıklık getirirseniz...
BAŞKAN - Öbür maddeye gelince getiririz Sayın Özgün.
Bu maddeyle ilgili olarak ve sınırii olarak, başkaca .söz talebi?.. Yok.
Sayın Bakan, bir açıklama getirsinler.
MALİYE BAKANIJZEKERÎYA TEMİZEL (İstanbul) - Değcriı milletvekilleri, konuya eleş
tiri getiren veya açıklama getiren arkadaşlarımızın da belirttiği gibi, bu olay, aslında teknolojideki
gelişmenin vergi idaresine yansımasından başka bir olay değil.
Şu anda, birçok vergi yükümlüsü, kayıtlarını, manyetik ortamlarda (utuyor. Özellikle, büyük
mağazalar, kesilmiş olan faturaların, alışveriş yapanlara verilen faturaların sadece bir tek örnekle
rini bile saklamaya kalksalar, aşağı yukarı bir yıl sonra mağa/jjlarmın büyüklüğünde bir evrak de
posu yaratmak zorundalar. Dolayısıyla, artık, bu olayların, klasik yöntemlerle, kâğıtla ve yazılabi
lir ortamlarda saklanma olanağı ortadan kalktı. Vergi kanunlarımızda da buna uygun bir değişiklik
yapmak gerekiyordu. Yapılan değişiklik, bu tür bilgilerin. Maliye Bakanlığı, onunla ilgili önlemle
ri alacak, bunların silinmez ortamlarda kesin olarak geri dönülmez ortamlarda kaydı zorunluluğu
nu zaten getirecek. Dolayısıyla, geriye dönük olarak herhangi bir şekilde silinmez birtakım belge
lerde bunların saklanmasını, bu bilgilere ulaşma konusundaki anahtar veya programların verilmesi
zorunluluklarını getirecek; böylece, teknolojide ortaya çıkmış gelişmenin, vergi idaresiyle ilgili
olarak işlemlere de yansıtılması sağlanmış olacaktır.
Sayın Özgün'ün soruları, sizin de belirttiğiniz gibi, 2.‘>7 nci maddeyle daha çok alakalı.
Burada, hiçkimseye zorunlu olaraktan şu aşamada herhangi bir şey getirilmemektedir Sayın
Ünaldı. Şu anda, .sadece bu ortamlarda tutanlar, bunları bu şekilde saklama kolaylığı getirilmekle
dir. Ancak, gelecekte, bu şeylerin yaygınlaşmasıyla ne gibi yükümlülüklerinin geleceği şu aşama
da z^ten belli olmaz. Ancak, burada herhangi bir zorunluluk yok bu düzenlemeyle ilgili olarak.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakana da.
Madde üzerinde başka söz isteyen?... Yok.
Madde üzerinde önerge bulunmamaktadır.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler... Kabul etmeyenler... ra.sarmın 4 üncü mad
desi kabul edilmiştir.
5 inci maddeyi okutuyorum:
MADDE
213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekil
de, üçüncü fıkrasında yer alan "...götürü usulde..." ibaresi "...basit usulde..." şeklinde değiştirilmiş
tir.
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"Maliye Bakanlığı;
1. Mükellef ve meslek grupları itibariyle muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, bu Kanu
na göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini uy
gun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bun
larda değişiklik yapmaya; bedeli karşılığında basıp dağıtmaya veya üçüncü kişilere bastm p dağıt
maya veya dağıttırmaya, bunların kayıtlarını tutturmaya, bu defter ve belgelere tasdik, muhafaza ve
ibraz zorunluluğu getirmeye veya kaldırmaya, bu Kanuna göre tutulacak defter ve düzenlenecek
belgelerin tutulması ve düzenlenmesi zorunluluğunu kaldırmaya,
2. Mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka veya benzeri finans kurumlannca düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirmeye ve bu zorunluluğun kapsa
mını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirlemeye,
3. Tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya
elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması hususunda
izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak defter ve kayıtların kopyalarının Ma
liye Bakanlığında veya muhafaza etmekle görevlendireceği kurumlarda saklanması zorunluluğu
getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirlemeye,
4. Vergi beyannameleri ile bu Kanunun 149 uncu maddesine göre devamlı bilgi vermek zo
runda olanlardan, istenilen bilgilerin yazı yerine mikro fiş, mikro film, manyetik kayıt ortam ve
araçları ve benzeri vasıtalaria verilmesine izin vermeye veya zorunluluk getirmeye,
5. Vergi kanunlarının uygulanmasıyla ilgili olarak levha kullandırma ve asma zorunluluğu ge
tirmeye ve kaldırmaya,
yetkilidir."
BAŞKAN - Mükerrer 257 inci madde konusunda, tasarının 5 inci maddesi konusunda söz ta
lebinde bulunan değerli arkadaşlarımdan, önce Sayın Ayhan...
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Bir dakika... Söz almadan önce bir sorum var. Alt komisyon ne
değiştirdi?
BAŞKAN - Bir değişiklik yapmadı.
Sayın Ayhan, Sayın Ünaldı, Sayın Yülek söz istemişlerdir.
Sayın Ayhan, buyurun efendim.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; bu madde, kapsamlı bir
madde. Maddenin ikinci fıkrası "mükelleflere muameleleriyle ilgili tahsilat ve (xlemelcrini banka
veya benzeri finans kurumlarınca düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirmeye
ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirlemeye" diye bir hü
küm getirmekledir. Yani, bu, iş hayatını fevkalade zora sokar, herkes banka kapısında kuyruk oluş
turacak, finansman kuruluşun kapısında kuyruk oluşturacak. Halbuki, elden ödemeler var. nakit
ödemeler var. Yani, bunu, zor uygularız. Bu yetkiyi. Maliye Bakanlığına verirsek iş hayatında fer
yadı figan yükselir ilerde. Ben anlıyorum. Mâliyenin niyeti, burada, birtakım açık satışları, belge
siz satışları kontrol altına almak; ama, bir fayda getirelim derken, iş hayatını boğarsak, bu. felaket
olur.
Şimdi, yeri değil, ama, ben söyleyeyim; tek vergi numarasıyla ilgili bir tasarı geçmiş bizim bu
komisyonda olmadığımız, feshedildiğimiz ve bağımsız olduğumuz dönemde. Onu aldım, okudum,
baktım ve arkadaşlara da sordum. Orada bazı hükümler var. Yani, bankada her havale yapan vergi
numarası alacak. Yani, bir talebeye babasından para gelecek veya birtakım istisnaî durumlarda,
yaygın ama, basit durumlarda herkesi bu muameleye sokarsanız, toplumda büyük tedirginlik uyan
dırırsınız.
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REFİK ARAS (İstanbul) - Hayatında bir defa numara alacak.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Hayatında bir defa alacak da, yani, bunu bir daha, bir daha dü
şünmek lazım. Toplumda da büyük tedirginlik var, onu, ifade edeyim. Şimdi, biz Sayın Bakanın
şahsiyetine, dirayetine güveniyoruz; ama. Batı Çalışma Grubunun her yere girdiği, her hükümete
baskı yaptığı ve âdeta, arkada ikinci ve üst hükümet gibi her şeye müdahale ettiği bir dönemde,
getirilecek bu yetkiler, normal bir malî düzenlemenin ötesinde, toplumda daha geniş bir tedirginlik
uyandırır. Yani, bunları, bir daha, bir daha düşünmekte fayda var.
Sonra, müteakip fıkraya geçiyorum. "Tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve bel
gelerin mikrofilm, mikrofiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçları yapılması veya bu kayıt ortam
larında saklanması hususunda, izin vermeye veya zorunluluk getirmeye diye bir yetki de Maliye
Bakanlığına veriyoruz. Yani, bu yetkinin, iş hayatında doğuracağı sıkıntılar var; küçük esnaf var.
orta işletmeler var; yani, herkesi belli bir kalıba sokmayı mecburî hale getirmenin doğuracağı te
dirginlik var. Bunun üzerinde bir daha bir daha düşünmemiz lazım. Ben, onun için, biraz önce, bu
maddeyi bırakalım müteakip toplantıda enine boyuna müzakere edelim dedim.
Dördüncü fıkrada "vergi beyannameleriyle, bu Kanununun 149 uncu maddesine göre devam
lı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgilerin yazı yerme mikrofiş. mikrofilm, manyetik
kayıt ortamı ve araçları ve benzeri vasıtalarla verilmesine izin vermeye veya zorunluluk getirme
ye" diyor; yani, bu, altından zor kalkılır bir mükellefiyetin. 4 milyon mükellefe teşmil edilecek hir
anlayışın kapısını açıyoruz biz. Tamam, teşvik edelim, başka unsurlar koyalım, ama. zorunlu, mec
burî hale de getirmeyelim diyerek burada bitiriyorum.
Muhterem Başkan, teşekkür ederim.
Teklifim, maddenin, müteakip oturuma bırakılmasıdır.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ayhan.
Sayın Ünaldı, buyurun efendim.
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan. Sayın Bakan, değerli arkadaşlarım; doğrusu.
Sayın Ayhan'ın biraz evvel ifade ettiği gibi, başlangıçtaki açıklamalara fazla uymayan; yanı basit
maddeleri geçiştirip bugün ondan sonra da gelecek zaman içerisinde görüşmelere devam edelim..
Bu çok önemli bir madde. Bu yönden de. keşke bugün bunu görüşmeseydik diye ben de Sa>ın Ay
han'a katılıyorum. Zorluklar ve tedirginlikler çağrıştıran fıkralar ihtiva ediyor bu metin.
Birinci fıkrada veya bentte, tutturmaya defter ve belgelerin ta.sdikine imkân ve zorlamalar ge
tiriliyor, biraz evvel ki maddeyle ilgili soru burada yine geçerli. Sayın Bakanının açıklamaları için
de teşekkür ederiz, ama, üçüncü pragrafa baktığımızda, o açıklamalarla biraz tezat teşkil ediyor ve
ya yarının ne olacağı, nasıl olacağı_nasıl gelişeceği tereddütlerini oluşturuyor. Yani, iş hayatını zor
laştıracak, zorluklar getirecek, belki de birtakım huzursuzluklar getirecck hükümler ihtiva ediyor.
İki numaralı pragraftakini ise, şahsen, anlamakta, ben sıkıntı çekiyorum; tahsilat ve ödemele
rin, banka veya benzeri finans kurumlarınca düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi; izah edilmesi
gereken, hangi sınırlarda tevsik edilecek, hangi sınırlarda edilmeyecek; yani, herhangi bir alışve
rişte para kullanılmasını yasaklayacakmış gibi bir hüküm, bir mana çıkarmak mümkün. Yani, pa
rayla bir şeyi almak vermek bile çok zorluk oluşturacak gibi anlam çıkıyor. Tabiî anlamada sıkın
tı çekilince, uygulamada da sıkıntılar getirir. Memurlarla mükellefler arasında, vatandaşlarla mü
kellefler arasında bir sürü anlaşmazlıklar, tatsızlıklar oluşturabilir. Tabiî, sonucu da, yine hem ida
reye hem belki de bazen mahkemelere kadar varan yönetimde zorlukları getirir diye düşünüyorum.
Bu ikinci paragrafın çok daha detaylı, anlaşılır bir şekilde tedninine ihtiyaç olduğu kanaatindeyim.
Üçüncüsünü -zaten söyledim- bir kere, herşeyden evvel, yukarıda biraz önce kabul ettiğimiz
maddede geçen, mikrofilm, mikrofiş, manyetik disket; bunların kullanılması bile, başlı başına bir
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eğitim konusu. Hele böyle bir zorluk topluma getirilecek olursa, sıkmtılar getirecektir diye düşü
nüyorum. O maddeyle beraber değerlendirdiğiniz zaman, b irde millî ekonomi yönünden ayrıca de
ğerlendirilmesi gereken bir husustur diye algılamaya çalışıyorum. Türkiye buna hazır mı; yani, her
şeyi, ithalatla, ithal edilmiş malzemelerle mi götüreceğiz, normal ticaret alışverişi veya üretkenlik
yaparken, aşırı derecede ithalatı zorlayan, ithalatı sürükleyen uygulamaları mı getireceğiz, Türki
ye'de gelişmişlik yönünden, imalat yönünden, üretim yönünden buna bir hazırlık var mı? Bu hazır
lık yönünde bir faaliyet yapılmış mı, bir ön çalışma yapılmış mı? Yoksa bir israf kapısı mı açılıyor;
yani, milletin birtakım sıkıntılar içinde olduğu zamanda, yeni masraf kapıları, israf kapıları mı açı
lıyor diye şahsen tereddüt içerisindeyim. Bunlar açıklanması gereken konular bir yana, soru oluş
turuyor. Her bir fıkra ayrı ayır ne getirir, ne götürür? Ülkeye ne getirir ne götürür, mükellefe ne ge
tirir, ne götürür, açıklanmaya muhtaç durumlardır diye değeriendiriyorum.
Dördüncü paragraf, bizim Mâliyenin bunu takip etme imkânı var mı? Bu istenilen belgeleri,
mikrofilmleri, mikrofışleri, manyetik kayıtları, takip edebilecek bir donanım sahibi mi ben o konu
da bilgi sahibi değilim; yoksa, yine birtakım anlaşmazlıkları peşinden getirecek uygulamalar hali
ne mi gelecek; doğrusu, onda da, yine tereddütler oluşuyor, cevaplandırılması gereken hususlar
vardır diye düşünüyorum.
5
inci madde -tabiî nihayet hepsini yetki yetki getiriyor- yine bir yetki meselesi haline geliyor.
Belirsizlik ve keyfilikler 1 inci maddeden beri bugün görüştüğümüz maddelerde yine hâkim du
rumda. Halbuki, daha belirgin, satandart, herkesin aynı şartların uygulandığı ve herkesin bildiği or
tamları oluşturmak, daha doğru bir vergi sistemini, belki reform denilebilecek vergi sistemini ge
liştirmektir diye değeriendiriyorum.
Düşüncelerimi bu şekilde arz etmeye çalıştım. Saygılar sunarak, teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. Sayın Ünaldı.
Sayın Yülek, buyurun.
1. ERTAN YÜLEK (Adana) - Sayın Başkan, değerii arkadaşlarım. Sayın Bakan; söyleyecek
lerimin büyük bir bölümünü iki arkadaşımız da beyan ettiler. Tabiî, teknoloji çok süratle gelişi)or.
Hiçbir kurum da, kuruluş da, şahıs da bu teknolojinin gelişmesinden kendilerini uzak tutması müm
kün değil. Yani, isteseniz de istemeseniz de, siz bu ortama böyle gireceksiniz. Dolayısıyla, burada
da, bu gibi modern veyahut da işte çağdaş deyin, teknolojinin getirdiği imkânlardan bu kurumumu/.un da faydalanmasını mutlaka zaruret görüyorum. Ancak, bu zaruretde, bazı hususları belirtmek
istiyorum. Şimdi, mükellef, zannediyorum artık numara alan herkes mükellef olacak. Siz birisine
vergi numarası verdiğiniz anda, bir nevi onu kaydetme durumundasınız ve o mükellef mevkiinde
dir. Aksi takdirde, belki diğer bazı muamelelerin yapılması için tek hesap numarası gerekli; ama,
bu mükellef yerine de hemen kullanabilecek mi veya öyle mi mütalaa ediliyor. Eğer, öyleyse veya
öyle değilse bile, hakikaten diyorsun ki, sen git bankadan bu ödemelerini yap, böyle bir mecburi
yet veya benzer kurumlardan bu ödeme mecburiyetini getir dediğiniz zaman -arkadaşlarımın söy
lediğine ilave bir şey söylemiyorum- burada sıkıntılar gelir.
Diğer bir husus da, tabiî, belli zamanlarda, belli büyüklüklere bağlı olarak, yazar kasa gibi,
geçmişte oldu, getirildi, şu kadar büyüklükte olanlar şu yazar kasayı kullanma mecburiyetindedir
diye dendi; fakat, öyle birtakım spekülasyonlara sebebiyet verdi ki o, bir kısmı ithal etme mecbu
riyetinde kaldı; çünkü Türkiye o şartlarda değil, büyük bir para gitti oraya ve bazen de öyle şartlar
koydular ki, öyle tarif edildi ki, ancak onlar yapabildi ve birileri buradan hakikaten büyük kazanç
lar temin etti.
Diğer bir husus da, bir Sağlık Bakanlığında oldu, trafik kazalarında ölü torbalan gibi; yani
"sen, şunu şöyle alacaksın" dendi orada "bunu bulundurma mükellefiyetin var" dendi. Çok masu-
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ınane gibi ortaya çıktı; fakat, bütün Türkiye'de büyük tepki görünce, o da geri tepti, tepkiye göre
geri tepti. Sonra, arkasına baktık ki, neler olduğu da ortaya çıktı; yani, binlerinin bu işten bir şey
götürmesi gibi... Burada, tabiî. Sa\ ın Bakan bundan çok uzaktır ve buradaki bütün Maliye teşkila
tının da uzak olduğunu biliyorum, kati surette töhmet altında bırakmak istemiyorum; ama, şahıslar
zaman zaman değişiyor ve işte şeyi de görüvorsunuz, belki Bakanla alakası vardır, yoktur veya şu
dur budur ona bir şey demiyorum. Sağlık Bakanlığında böyle bir uygulamayı da gördük. Şimdi, do
layısıyla, acaba, zabıtlara geçsin diye di>orum, ileride bu konuda bir anlaşmazlık olduğu zaman da
herhalde gelip zabıtlara gelip bakacaklar Sayın Bakanın açıklamasına göre; biz, falan yerde şu mü
kellefiyeti getirdik dediğiniz zaman, şimdi Hakkari'nin falan yerindeki gariban bir bakkalı, işte mü
kellef, şu veya bu şekilde mükellef veya falan \erdekiler mükellef...
BAŞKAN - Sayın Yülek, siz. Maliye Bakanlarına yetki verelim de başkasına vermeyelim gi
bi bir konuşma yapıyorsunuz diye algıladım, yanlış mı algıladım.
1. ERTAN YÜLEK (Adana) - Doğru diyorsunuz...
BAŞKAN - Ben de oradan hareketle, bu maddenin başında Maliye Bakanlığına yetki verildi
ğine değinmek isteyecektim.
Buyurun efendim.
i. ERTAN YÜLEK (Adana) - Dolayısıyla, bu konulara biraz açıklık getirilirse, zannetiyorum
ki, ileride birtakım bu işte ileri gidecekler, ya bunu kanun koyucu da zamanında müzakere etmiş
ve neticede şuna karar vermişti gibi veya en azından, bu maddeden beklenen hadise budur gibi bel
li bir kotarma imkânı olur veyahut da adil hareket etme imkânı olur. Yani, bunda bankaları illa sı/,
gidip bankayla ödeyeceksin mi demek istiyor, mesela...
BAŞKAN - Büyük paralar için belki öyle...
1. ERTAN YÜLEK (Adana) - İşte büyük para, küçük para, onu bilmiyoruz. Dolayı.sıyla. bu.
belli tahdit getirmez ticari hayata. Sayın Ayhan'ın daha evvel belirtiği gibi, diyor ki, hamiline ya
zılan bir çekte bile siz bazı ödemelerde zorluklar getiriyorsunuz. Bu ne olur; hamiline çek müesse
sini ortadan kaldırır açıkçası.
REFİK ARAS (İstanbul) - İyi de olur...
1.
ERTAN YÜİ^EK (Adana) - O da iyi de olur mu olmaz mı onu da bilmiyoruz, ticaret haya
tını ne hale getirir, o başka; yani size göre iyi olur da. IX‘mek ki, bu, pratik bir zaruretten ortaya
çıkmış. Durup dururken çek ortaya çıkmamış. Çek, bir zaruretten ortaya çıkmış ve Türkiye'de de
geç girmiştir. Türkiye'nin çek müessesinin geriye gelmesi de uzun süre geç kalması da büyük prob
lemler çıkarmıştır, daha doğrusu, ticareti menfi yönde etkilemiştir. O da. tabi söylenecek hususlar
dan biridir.
I'eşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Sayın Yülek'e de teşekkür ediyorum.
Sayın Özgün, buyurun efendim.
İSMAİL ÖZGİJN (Balıkesir) - Sayın Bakanım, mükerrer 2.S7 nci maddedeki mükelletlcre
muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka veya benzeri finans kurumlarınca düzenlenen
belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirmeye yönelik, bu konuda, ben, piyasada aşağı yuka
rı 20 sene muhasebecilik yapmış bir arkadaşınız olarak çekince duyuyorum.
Şimdi, ben, biliyorum ki, piyasada, bazı ödemelerini ve tahsilatlarını bizim açık cari hesap ola
rak nitelendirdiğimiz usulde takip eden ve hakikaten de çok dürüst namuslu mükellenerimiz bulun
maktadır. Şimdi, bu getireceğimiz düzenlemeyle, buradaki tahsilat ve ödemeleri denetim altına ala
lım, kesilen faturalarla veya mükellefin aldığı faturalarla bu ödemeleri veya tahsilatları karşılaştı
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ralım gibi bir anlayış var burada; ama, biraz önce ifade etliğim gibi hesaplarmı açık cari hesapla
yapan ve çoic dürüst olan mükellefleri tanıyorum.
Şimdi, burada, bütün mükellefleri, potansiyel vergi kaçakçısı gibi görme anlayışından uzak
durmamız lazım diye düşünüyorum; çünkü, birçok vergi incelemelerinde karşılaştım; inceleme ele
manlarımız -yine istisnalar var tabiî- genel olarak mükelleflerin hepsini vergi kaçakçısı gibi görme
anlayışından kendimizi uzaklaştırmamız, mükelleflere de güvenmemiz lazımgelir diye düşünüyo
rum. O bakımdan, bu hususun, çok dikkatli bir şekilde tezekkür edilmesi ve böyle bir zorlayıcı ted
birin getirilmesinin ticari hayatımızda birtakim problemler doğuracağı, biraz önce ifade ettiğim,
ödemelerini açık hesapla takip eden, tahsilatlannı açık hesapla takip eden, nakit olarak ödeyen, tah
sil eden bu tür mükellefiyetlerimize bir haksızlık yapılması gibi bir endişeyi taşıdığımı arz ediyo
rum.
Saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. Sayın Özgün, ileride vergi cezalarıyla ilgili bölümlerde gö
rüleceği gibi. Hükümet, bu tasarısında, mükelleflerine, hiç de vergi kaçakçısı gibi bakmadığını, çok
güzel bir düzenlemeyle huzurunuza getirmiştir. Kaçakçılığın çok özel hallerde, belli belgeleri tah
rif veya hileli surette kullanma hallerini sınırlandırmak suretiyle, mükelleflerini ne kadar sevdiği
göstermiştir kanaatindeyim.
İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Öyle olmasını temenni ederim.
BAŞKAN - Bu itibarla, buralardaki bu endişelerinizin, uygulamada da özellikle Maliye Ba
kanlığı açısından endişeyi hafifletici bir unsur olduğunu da dikkate almanızı rica ediyorum.
Sayın Bakana, Sayın Ayhan'ın bir sorusu vardı.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, sorum şu: Üçüncü bentte tutulması ve dü
zenlenmesi zorunlu defter kayıt ve belgelerin, mikrofilm, mikrofiş veya elektronik bilgi veya kayıt
araçlarıyla yapılmasını veya bu kayıt ortamlarında saklanması hususlarında izin vermeye veya zo
runluluk getirmeye diyor.
Dördüncü bentte de, vergi beyannameleri ile devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan yine is
tenilen bilgilerin yazı yerine mikrofilm, mikrofiş, manyetik kayıt ortamı ve araçları ve benzeri vasıtalaria verilmesini mecburî hale getirme yetkisini veriyoruz Maliye Bakanlığına. Beyanname, bir
kere herkes içindir, bütün vergi mükellefleri içindir; İ49'a göre devamlı bilgi de, belki daha sınırlı
mükellef grubu için. Bunların bugünkü rayiçlerie bir mükellefe maliyeti nedir? Yani, üçüncü ve
dördüncü bentlerdeki maliyeti nedir, bunu bilme ihtiyacındayız. Yani, biz, bu yetkiyi verdiğimiz
zaman bu mükellefiyet ne yük getirecek? Yazar kasaların sıkıntısını biz geçmişte çektik. Yani, kü
çük bir büfede şey yapan insana yazar ka.sa getiriyorsunuz. Hatta, affınıza sığınırım, umumî tuva
letlere bile yazar kasa şeyi geldi, bir noktada bunun şikâyetlerini aldık sağdan soldan gezdiğimiz
yerlerden, vatandaş arasında. Yani, onun için bunun mükellefe malî külfetini bilmemiz gerekir.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Sayın Aktürk, buyurun.
Yİİ^DİRİM AKTÜRK (Uşak) - Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; Sayın Ayhan'ın bıraktı
ğı yerden alacak olursam, mükerrer 257 nci maddenin görüşmekte olduğumuz, değişikliğe uğramış
olan birinci fıkrası. Aralık 1985 tarihinde bu şekline getirilmiş, 3239 sayılı Yasayla. Bu, zannedi
yorum, katmadeğer vergisi uygulamasını bir noktada takip etmek için özellikle yazarkasa ve fiş sis
temine oturtmak için düşünülmüş bir düzenleme. Aslında, o paragrafin lafzında da "vergi kayıp ve
kaçağını önlemek amacıyla" deniliyor. Şimdi de, çok yaygın bir şekilde inandığımız, kayıtdışı eko
nomiyi kavramak için bunu zenginleştiren daha da detaylandıran bir çalışmayla karşı karşıyayız.
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Bir taraftan, hepimiz ekonominin yarısmm kayıtdışı olduğunu kabulleniyorsak, herhangi bir kesi
me bir haksızlık edileceği değil, yaygın bir uygulamayla vergi tabanının genişletilmesinin çarele
rinden birisinin bu olduğunu da kabul etmemiz lazım.
Maliye Bakanlığımız, anlaşılan, bu orjinal paragrafı, yeterli zenginlikte, açıklıkta bulmamış.
Halbuki, diyor ki "vergi kayıp ve kaçağını önlemek amacıyla, tutulmakta olan hertiirlü belgeyi, ko
nusunda değişiklik yapmaya, muhafaza ve ibraz mecburiyeti koymaya veya kaldırmaya..." yani bir
yorumla sanki buradan da aynı neticeyi alabilirmiş diye düşünülebilir; ama, bunun bir ihtilaf konu
su olmaması için, daha açık bir ifadeyle bu maddeleri ele alıyor. Bu maddenin gerekçesinde, şöy
le bir ifade var "Zorunluluğun belirli bir mükellef grubu için getirilebilme olanağı da söz konusu
dur. Bu düzenleme, çok yüksek nakit hareketlerinin taraflarının izlenebilmesine imkân sağlayacak
dolayısıyla kayıtdışı ekonominin kavranabilmesi mümkün olabilecektir."
Benden evvelki arkadaşlarımın verdiği misallerde, bir kesimle, mesela bir serbest meslek gru
buna, diyelim ki, dişçi muayenehanelerine belli bir zorunluluk şeklinde mi yorumlanıyor bu, bir
kesimi mi belli bir disipline almak için bu şartlarla kayda geçeceksiniz denilecek; yoksa, izlemey
le herh^ıgi bir şekilde bir tereddüt gösterilen -daha basit bir tavırla- bir yaramazlığı hissedilen bir
özel kişiye, sen, bundan sonra bu kayıtla bu işi bize raporlayacaksın, fiş de vereceksin, manyetik
ortama da geçeceksin şeklinde kişisel bir mükellefiyet getirme kabiliyeti de söz konusu mu? Bir
sorum bu.
Bir de. Sayın Ayhan, yazar kasalarla ilgili konusuna benzer bir şekilde, o zaman da. Halk Ban
kasından krediler verilmişti bununla ilgilenen veya bu kolaylıktan istifade etmek isteyen mükellef
lere diye... Burada da, hakikaten, bu ortama geçmek bir külfet getirecekse, paralel bir uygulamay
la halk bankamızdan bu yatırımı yapmak için bir kolaylık sağlanması düşünülüyor mu?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Sayın Aras, buyurun efendim.
REFİK ARAS (İstanbul) - Sayın Başkanım, Sayın Bakanım, lafımı çok kısa keseceğim. Yıl
dırım Bey de söyledi, yani, bu yasa tasarısı niçin getirildi Türkiye'de; işte kayıtdışı ekonomi var,
toplanılan vergi kadar da vergi kaçıyor; hedef bu. Demek ki, vergi alınması lazım, vergi almak zor
bir iş. Bugünkü Maliye Bakanımız, bu işin çekirdeğinden gelen, imini cimini bilen değerii bir ar
kadaşımız, değerii bir milletvekili ve Bakanımızdır. Böyle bir yükün altına girebildiği için, kendi
sini, her vesilede kutluyordum, bugün bir kere daha kutluyorum ve teşkilatını; böyle bir yükün al
tına girmek bir kere birinci derecede zor iştir, böyle bu işin içinde yetişmiş, pişmiş bir Sayın Baka
nın öncülük etmesinden de memnun oluyorum, mutlu oluyorum.
Diğer bir konu, teknoloji gelişiyor. Hepimizin cebinde bir tane cep telefonu var maşallah. 5 se
ne evvel böyle bir şey yoktu. Yani, çok korkmamamız lazım. Yaratılan teknolojiden devletin çar
kının dönmesi için istifade etmemiz lazım. Devletimizin ve bizi yönetenlerin de belli bir izanı var
dır. Bilmem, mahalledeki bakkaldan gidip de mikro bilmem ne isteyecek halleri yoktur. Bunlar, Tür
kiye'nin gerçeklerini bilen insanlardır. Ben, yazar kasa meselesinin içinde yaşayan bir insanım. Sa
nıldığı ve iddia edildiği gibi, o zaman yazar kasa mütemadiyen ithal edilmedi, tam tersine yasa çı
kar çıkmaz, Türkiye'de -isim veriyorum- Beko, Vestel, bilmem ne koştular hemen bütün teknoloji
yi ithal etliler, yazar kasayı imal ettiler. Yıldırım Beyin söylediği gibi. Halk Bankasından krediler
ihdas edildi ihtiyacı olanlara, pekala da bugün işliyor. Sayın Cevat Beyden de özür dileyerek söylü
yorum, kendileri söylediği için söylüyorum, bundan 4-.“) sene evvel bir nedenle Roma'daydım -çok
özür diliyorum- tuvalete uğradım, çıktım, adam elime hemen fiş verdi. Beyler, lütfen korkmayın. Tür
kiye'nin adam olması için vergi toplamaya ihtiyacımız var beyler. Bu iktidar var, şu iktidar gelir...
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BAŞKAN - Sayın Aras, kısa konuşma vaadiniz vardı.
REFİK ARAS (İstanbul) - Bu çıkarılan yasanın iıangi partinin iktidarına mal olacağı, kulla
nacağı belli değil; ama. Ülkenin ihtiyaçlarıdır. Maliye Bakanımız gerekli dengeleri kurar, aşama
aşama, bunun Türkiye'de kullanılır hale getirilmesini sağlar. Ben, kendilerini yeniden kutluyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Sevgili arkadaşlarım. Maliye Bakanımızın bu madde artık konuşacağına da pek
ihtimal vermiyorum bu açıklamalardan sonra.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, Abbas yolcu olsa da, bu kanun gerekli diyor.
BAŞKAN - İstirham ederim Sayın Ayhan; imalı konuşmayınız.
Sayın Bakana da bir açıklama imkânı verelim.
MALİYE BAKANİ ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
i^ ğ e rli milletvekilleri, görüştüğümüz maddenin Vergi Usul Kanununda yer aldığı bolüm, mü
kelleflerin muhafaza ve ibraz görevleriyle ilgili bölümdür; yani, belirli bilgileri tutma, belirli bilgi
leri muhafaza etme ve istenildiği zaman da ibraz etmeleriyle ilgili olarak ne gibi düzenlemelerin
yapıldığı bu bölümde yer almaktadır. Bu konularda, genellikle muhasebede de bu olay böyledir; di
rekt olarak, mükelleflerin vergi yüküyle ilgili olmayan, ancak, o verginin gerçek matrahının tespi
tiyle ilgili olarak tutulması gereken kayıtların usul ve esaslarıyla ilgili çok ayrıntılı düzenlemeler,
bu tür kanunlarda yer alamaz. Aldığı takdirde, çok büyük, belki de bu Vergi Usul Kanunun iki ka
tı daha muhasebe usul ve esaslarını belirtmemiz gerekir. Nitekim, bizim tek düze muhasebe planı
mız, düşünün bir kalamoz.a daha bunun üzerine ilave getirir. O nedenle, özellikle de teknikteki ge
lişmeleri göz önünde bulundurarak, bu konularda sadece Maliye Bakanlığının ihtiyacı değil sizi te
min ederim, buradaki düzenlemelerin büyük bir kısmı mükellef tarafından gelen talepler üzerine
yazılmıştır. Ben, böyle bir kayıt tutuyorum, siz benden 148, 149'uncu maddeye göre böyle bilgi is
tiyorsunuz. Ben, bunu burada veririm. Bunu döküp verirsem, size bir kamyon göndermem gerekir
diyor. Bu koşullar altında, bu kayıtların tutulması, tuttuktan sonra, biraz önce örnek verdim, belki
gözlerden kaçtı, şu anda şu büyük mağaza zinciri, herhangi bir mağazanın bir yıl boyunca kesmiş
olduğu faturaların ikinci nüshalarını saklamaya kalkması halinde mağazası büyüklüğünde birde fa
tura deposuna ihtiyacı olacaktır. Şimdi, bütün bunların hepsini genel olarak yazıp da uygulamada
ortaya çıktığı zaman yeniden yasa çıkarmak mümkün olmayacağma göre, bu olayı yetkiyle çöz
mekte çok büyük yararlar var. Yetki ne şekilde kullanılır; vallahi yetkinin ne şekilde kullanılacağı
konusunu toplumdan kopmuş, parlament(xian kopmuş, parlamento denetimine tabi olmayan insan
1ar nasıl kullanır onu bilemem; ancak toplumdan kopmamış, parlamento denetimine tabi, hatta de
mokratik katılımcı denetime denetime tabi insanların, toplumun ihtiyaçlarına aykırı olarak davran
ması diye bir şey söz konusu olamaz. Kesin olarak olamayacağına göre de bu şekilde getirilen yü
kümlülüklerin ve zorunlulukların, toplumun altından kalkacağı ilave bir yükümlülük yaratmayan,
hatta, kademeli geçişleri .sağlayacak şekilde olacağını kesin olarak kabul etmemiz gerekiyor.
Burada, önemli bir konuya değinmek istiyorum değerli arkadaşlar: Bir kere, bütün vergi nuıkelleflerini vergi kaçakçısı gibi görme diye bir amacımız kesinlikle ve kesinlikle yoktur, (içtirilen
hiçbir düzenleme, yasalara uygun olarak davranan hiçbir mükellefi rencide edecek bir olay değil
dir, hiçbir şekilde değildir. Ancak, bizim, zaten şu andaki, Sayın Özgün, hükümlerimiz de böyle
açık hesaplar kullanmaya, açık hesaplar üzerinden bir sürü işlem yapmaya imkân vermemektedir.
Bizim, yine. Vergi Usul Kanunumuzun 227 inci maddesi, bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu
kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsi
kini zorunlu kılmaktadır zaten. Yani, açık hesap diye bir olay, zaten söz konusu değildir; her şev
tevsik edilmek zorunda; belgelerle, irsaliyelerle, faturalarla, vesairelerle... Dolayısıyla, zaten, bi/.ım
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sistemimiz, bir kayıt esasına dayanıyor, onun ötesinde, iyi niyetli mükelleflere zorluklar getirccck,
onların önünü kesecek herhangi bir uygulamamız kesin olarak söz konusu değil.
Sayın Aktürk'ün belirttiği gibi, asimda, bu mükerrer 257 nci maddemiz, bizim gerçekten yeni
bir düzenleme değil, yetkilerimiz vardı eskiden. Ancak, yetkilerin kullanım şekli, yetkiyle ilgili
açıklık bulunmaması bu konuda tereddütler yaratıyordu. Verilmeyen bir yetkinin kullanılmaması
nı sağlamak için çok net bir şekilde bunu açmak gerektirir. Burada, daha önceden olmayan bir yet
ki getirmeye çalışıyoruz. Yalnız, değerli milletvekilleri, şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisim
gündeminde olan ve daha önceden de buradan geçirdiğiniz bir yasa tasarısı var; şu anda Plan \c
Bütçe Komisyonundan geçmiş ve TBMM'nin gündeminde. O tasarının I inci maddesi, aynen ş()vle ben bunu okurken isterseniz siz de tasarının ikinci bendini alarak birebir izleyin: "Maliye Bakan
lığı, düzenlenmesi mecburî olan belgelerde bulunması gereken zorunlu bilgileri belirlemeye, nnıkelletlere muameleleriyle ilgili tahsilat ve ödemelerini bankalar \e benzeri l'ınans kurumlarınca dü
zenlenen belgelerle tevsik etmeleri mecburiyetini getirmeye ve bu mecbunyelin kapsamını ve uy
gulama esaslarını belirlemeye yetkilidir." Bu, 54 üncü Hükümetin, bizden önce, bu Komisyondan
geçirchği ve Genel Kurula indirdiği birkaç maddelik yasa tasarısının I inci maddesi. Yani, bu ıhtı
yacı, herkes duyabilir; o kadar sorun değil burada. Nitekim, bu düzenlemelerle ilgili olarak, /.ama
nın Maliye Bakanı bizleri davet etti, böyle düzenlemeler yapacağım bunlar uygun mudur diye, ora
da konuştuk tartıştık ve böyle bir düzenlemeye Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu, dolayısıyla, belirli
sınırlamaların ötesinde artık bavulla para taşıma derdinin geçtiğini, ben şu kadara bu aldım şunu
ckJedim dediği anda, yahu kardeşim bu kara para bir kamyonun içerisine sığmaz sen bunu nasıl ta
şıdın olayını ortadan kaldırmak için de elbette ki, btiyle yükümlülükleri artık eğer, ıiKulern bir de\ let oluyorsak, çağdaş bir devlet oluyorsak getirmek zorundayız. Bunu getirdiğimiz zaman, bunlar,
kesin olarak, ne rencide edici olacaktır ne de ekonomik faaliyetleri sekteye uğramış olacaktır
Nitekim, bu ihtiyacı bizden önceki Hükümet de duymuş, daha öncede büyük bir ihtimalle larlışılmış getirmiş; yepyeni olaylar kesinlikle getirilmiyor.
Sayın Aktürk'ün belirttiği konularda biz -gerekçelerinde de yazdık ayrıntısıyla- getirilecek
olan yükümlülüklerle ilgili olarak, hem birtakım finans kolaylıkları sağlamaya, bunlarla ilgili
düzenlemeler yapmaya ve her halükârda bunların vergi mükelletlerine yük olmadan hayata geçiril
mesi konusunda her şeyin yapılacağını belirteyim. O konuda gerçekten endişe taşınmaması gereki
yor. Öyle bir olay kesin olarak olmayacak.
Özetlemek gerekirse, mükerrer 257 nci maddemiz, genel olarak daha önceki düzenlemelerin
çok büyük ölçüde açığa kavuşturulması, bu arada meydana gelmiş teknik gelişmelere göre, ilave
olarak, belirli bilgilerin belirli şekillerde tutulması, alınması ve saklanması konusunda yetkiler al
maya... I.)aha önceki düzenleme sırasında böyle bir olay yoktu. Şu anda istediğiniz anda internetle
sayfa açmak suretiyle yakında Maliye Bakanlığına beyanname gönderecek hale geldiniz. Kransa
miniteli üzerinden, her türlü bilgilendirmesini de vermek suretiyle mükelleflerini otutturup, ekran
ü/erinde bilgisayar doldurtuyor, gönderiyor, denetliyor, tamam bilgileriniz tamam doğruymuş di
ye beyannamesini basıp kendisi gönderiyor. Bunu Fransa yapmaya başladı, başka ülkeler de sapa
cak, Avusturya da yapıyor. Bu düzenleme daha önceden yoktu, insanlar kalkıp da zaten bir men
kul sermaye iradım var ya da sadece gayrimenkul sermaye ıradım var... Adını so>adını, kimlik bil
gilerini doldurup, gayrimenkul sermaye iradının miktarını da yazmak suretiyle, vergi dairesinin bil
gisayarına bunu pt)stalayabilmek imkânına kavuşacak. Birçok ülke yapıyor, bizde de olacak.
Bununla ilgili bu yetkiyi buraya koymazsak, yarın, ben bunu böyle yapmak istiyorum, biıtün
dünya böyle, niye, bana, beyannane al, vergi dairesine git, gel, uğraştırıyorsunuz, ben bilgisayarım
dan bunu vergi dairesinin bilgisayarına göndermek isliyorum derse ve biz de bunun gü\ enilir oldu
ğunu, uygulanabilir olduğunu o sıraya kadar test etmiş olursak, bu yetkiyi verebilmeliyiz di>e dü 
şünüyorum.
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Burada getirilen düzenlemelerin hepsi bunlardan ibaret; tamamen usule yöneliktir. Usule yö
neliktir ve uygulama sırasmda da, kesinlikle herhangi bir şey dağıtmayacak. Bankaların, özellikle
tahsilat ve ödemelerde aracı olarak kullanılma zorunluluğunu getirme olayı, bizim ihtiyaç duydu
ğumuz bir olay değildir. 54 üncü Hükümetin de ;u anda aşağıda tasarısı. Genel Kurulun gündemin
de. Ne şekilde kullanılacağını, ne yapılacağını da elbette ki o zamanki koşullar belirleyecek. Bu da
zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından denetlenecektir. Aksi takdirde, hiç ortalıkta olma
yan işlemler ya da bavullarla, çantalarla para taşıma gibi birtakım yükümlülükler veya zorunluluk
lara katlanmak ya da kabul etmek zorunda kalacağız.
Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.
MUSTAFA ÇİLOĞLU (Burdur) - Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakanımdan bir şey öğ
renmek istiyorum. Bu, banka ve fınans kurumlan kararıyla ödeme doğru; yani, bu, Avrupa'nın uy
guladığı bir sistem; ama, bizde bankacılığın gelişmediği yerler var. Oralardaki bu sıkıntı nasıl gi
derilebilir?
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Banka olmayan ilçeler var.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Sayın Çiloğlu, haklısınız, zaten, bu,
bir zorunluluk olarak gelmiyor. Dolayısıyla, bunun zorunluluk olarak getirilmesi halinde, elbette
ki, bütün bu faktörlerin hepsi görülecek, test edilecek, Türkiye'nin her tarafından uygulanabilir bir
önlem dışında bir önlem kesin olarak uygulanmayacaktır; ondan kesin emin olun.
BAŞKAN - Konu açıklığa kavuşmuştur diye düşünerek, bu konuda verilmiş olan önergeleri
sırasıyla okutup, işleme koyuyorum.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Tasarıda yer alan 5 inci maddeye değişiklikle getirilen 2, 3 ve 4 üncü bentlerin metinden çıka
rılmasını arz ve teklif ederiz.
Mustafa Ünaldı

Cevat Ayhan

Sait Açba

Konya

Sakarya

Afyon

BAŞKAN - Önergeye Hükümet katılıyor mu?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım.
BAŞKAN - Önergenin gerekçesini okutuyorum:
Gerekçe: Ticarî hayatta büyük problemlere yol açabilecektir.
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan tasarının 5 inci maddesindeki 2, 3, 4 bentlerindeki "zorunluluk" ibareleri
nin kaldırılmasını arz ve teklif ederiz.
Mustafa Ünaldı

Cevat Ayhan

Konya

Sakarya

BAŞKAN - Zorunluluğu olmayan şeylerin, zaten, fıkrayı bütünüyle kaldırılması gibi bir do
ğal sonucu olacaktır.
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Hükümet önergeye katılıyor mu?
M ALiY E BAKANI ZEKERtYA TEMİZEL (İstanbul) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, yanlış anladmız, zorunluluk sözünü; yani, gönül
lülük var, zorunluluk yok. Yoksa, yapmaya mani yok; yolu açıyoruz.
BAŞKAN - Düzeltiyorum efendim. Açıklamanız uyarınca düzelttim efendim.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan çeşitli vergi kanunlarından değişikliği öngören yasa tasarısının 5 inci mad
desiyle, 4.1 .1%1 tarih ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin ikinci
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için gereğini arz ederiz.
Algan Hacaloğlu

Hilmi Develi

İstanbul

Denizli

2.- Mükelleflere muameleleri ile ilgili asgarî ücretin aylık brüt tutarının on katını aşan tahsilat
ve ödemelerini, banka veya benzeri finans kurumlannca düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zo
runluluğu getirmeye ve bu zorunluluğun kapsamı ve uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasları
belirlemeye.
BAŞKAN - Gerekçesini okutuyorum:
Gerekçe: Tasarı, bu konudaki kapsam ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleme yetki
sinin, Maliye Bakanlığına bırakmaktadır. Bu teklif ile, asgarî ücretin aylık brüt tutarının on katı ile
belirlenen bir sınırlama getirilerek, gereksiz ve denetimi çok zor bir uygulama içine girememesi
nin yasa ile sağlanması hedef alınmıştır.
BAŞKAN - Önergeye Hükümet katılıyor mu?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan çeşitli vergi kanunlarında değişikliği öngören yasa tasarısının 5 inci mad
desiyle, 4.1.1% ! tarih ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için gereğini arz ederiz.
Algan Hacaloğlu

Hilmi Develi

İstanbul

Denizli

I.- Mükellef ve meslek grupları itibariyle, muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, bu ka
nuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini
uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye,
bunlarda değişiklik yapmaya, bedeli karşılığında basıp dağıtmaya veya dağıttırmaya, bunların ka
yıtlarını tutturmaya, bu defter ve belgelere tasdik, muhafaza ve ibraz zorunluluğu getirmeye veya
kaldırmaya, bu kanuna göre tutulacak defter ve düzenlenecek belgelerin tutulması ve düzenlenme
si zorunluluğunu kaldırmaya. Maliye Bakanlığı, muha.sebe usul ve esaslarını belirlerken, 3568 sa
yılı Kanuna göre kurulmuş ve birlik ve meslek odalarının görüşlerini de alır.
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BAŞKAN - Gerekçesini okutuyorum;
Gerekçe; Muhasebe usul ve esaslarının belirlenmesinde, 3568 sayılı Kanuna göre kurulmuş
birlik, TLIRMOB veya bağlı meslek odalarının görüşlerinin alınması doğaldır. Batılı ülkelerin do
ğal uygulamasıdır. Böylelikle, TÜRMOB'un birikim ve çalışmalarında daha yoğun yararlanılması,
uygulama ve denetim süreçlerinde daha ileri etkinlik düzeylerine ulaşmasını hedef almaktadır.
BAŞKAN - Önergeye Hükümet katılıyor mu?
MALİYK BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN - Gerekli hallerde. Bakan, zaten, her yerden bilgi ve görüş alabilir.
()nergeyi oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Değerli arkadaşlarım, başlangıçta konuştuğumuz gibi, çalışmalarımıza 6 ncı ve müteakip mad
delerle devam etmek ve gündemimizin diğer maddelerinde yer alan hususları görüşmek üzere, ya
rın saat 10.30'da teşriflerinizi saygılarımla bilgilerinize arz ediyorum.

Kapanma Saati: 18.40

-

136

-

BİRİNCİ O TURU
Açılma Saati: 10.43
12
Mart 1998 Perşembe
BAŞKAN: Biltekin ÖZDEMİR
KÂTİP ÜYE: Miraç AKDOĞAN (Malatya)

BAŞKAN - Plan vc Bütçe Komisyonunun üyesi çok değerli sayın arkadaşlarım. Sayın Mali
ye Bakanı ve değerli bakanlık mensubu arkadaşlarım. Devlet f’lanlama reşkilatının ve kamu yöne
timlerinin değerli temsilcileri, basın ve televizyonların kıymetli temsilcileri; hepinize günaydın di
yorum, hoş geldiniz diyorum ve 43 üncü Birleşimi açarken, hepinizi. Başkanlık Divanı ve şahsım
adına sevgilerimle ve saygılarımla selamlıyorum.
Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Değerli arkadaşlarım, gündemimizde çeşitli vergi kanunlarında değişiklikler içeren hükümet
tasarısının yanında aynı konuda teklifler getiren arkadaşlarımızın önerilerini de değerlendirerek
sürdüreceğiz. Yalnız, bizden tali komisyon oluşumuz sebebiyle ve zamanın da kısıtlılığı dikkate
alınarak vergilerde çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarını içeren birkaç anlaşma vardır, bu ko
nular esasen komisyonumuzun öteden beri yaptığı çalışmaları sırasında değerlendirmesi içerisinde
dir. Müsaade ederseniz değerli arkadaşlarım, bu çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları günde
mimizde var, bunlara öncelikle bir bakalım, bunları kararlaştıralım, ondan sonra normal, uzun de
ğerlendirmelerinize mazhar olacak vergi kanunlarıyla ilgili çalışmalarımıza geçelim. Zaten, konu
da Maliye Bakanımız da buradayken kendilerini de aslında tali değil, asli yönden ilgilendiren dü
zenlemelerdir. Bu itibarla evvela anlaşmalarla ilgili gündem maddemize geçiyorum.
Türkiye Cumhuriyeti ile Slovak Cumhuriyeti Arasında (îelir Üzerinden Alınan Vergilerde
Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun l asarısınm görüşmelerine başlıyoruz.
Değerli arkadaşlarım, bu tasarıların herbirinin ayrı ayrı önce okutacağım, sonra gerekçenin
okutulup okutulmaması.hususunu oylarınıza sunacağım, daha sonra tümü üzerindeki değerlendir
me ve maddelerine geçilerek, tasarıların görüşülmesini tamamlayalım diye düşünüyorum.
Tasarıyı okutuyorum:
Türkiye ('ıımhuriyeti ile Slovak C'umhuriyeti Arasında Gelir Özerinden Alınan Vergilerde
Çifte Vergilendirmeyi Önleme vc Vergi Kaçakçılığına Hngel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
Madde 1- 2 Nisan 1997 tarihinde Ankara'da imzalanan " Türkiye C'umhuriyeti ile Slo\ak
Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ()nleme ve Vergi
Kaçakçılığına Hngel Olma Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.
BAŞKAN - Tasarının gerekçesinin okutulup okutulmamasını oylarınıza sunuyorum; Tasarı
nın okutulmasını kabul edenler... Htmeyenler... Tasarının gerekçesinin okutulması kabul edilme
miştir.
Maddenin ve esasen bir maddeden oluştuğu için tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen ar
kadaşımız var mı? Yok.
Tasarının I inci maddesine geçilmesini oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler... Htmeyenler...
Kabul edilmiştir.
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1 inci maddeyi tekrar okutuyorum:
Madde 1 - 2 Nisan 1997 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Slovak Cum
huriyeti Arasmda Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığma Engel Olma A nlaşm asrnm onaylanması uygun bulunmuştur.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz almak isteyen arkadaşım?.. Yok.
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum:
Madde 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz almak isteyen arkadaşım?.. Yok.
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
?ı üncü maddeyi okutuyorum:
Madde 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN - Madde üzerinde Sayın Hacaloğlu bir soru soracaklar; buyurun Sayın Hacaloğlu.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Bakan, burada faizlerin doğduğu akit devlete fa
izin gayrisafi tutarı üzerinden azamî yüzde 10 vergi almak hakkının tanınacağı öngörülmekte; bu
nun şu andaki tartışmakta olduğumuz mevzuat çerçevesindeki konumu nedir bu düzenlemenin?
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Hacaloğlu, anlaşmanın 11 inci maddesi faizler üzerinden karşılıklı olarak alınacak ver
gilerin oranını belirlemektedir. Şu anda Türkiye'de uygulanan bizim stopaj oranımız yüzde 12'dir,
ancak, bu tür anlaşmalarda ülkede uygulanan yüzde 12'lik stopaj oranı yerine her iki ülkede de kar
şılıklı olmak koşuluyla yüzde 10 uygulamasını getirmiş oluyoruz. Anlaşma içhukukumuzun üzeri
ne çıkmakta. Burada elde edilenler açısından eğer Türkiye'de tam mükellef değilse, daha doğrusu
buradaki ikamet süresi nedeniyle beyanname vesaire vermek zorunda değilse, dar mükellef olarak
bu nihaî vergilemedir. Ancak, Türkiye'de mukim sayılabilecek anlaşmanın ileriki maddelerinde ör
neğin bu anlaşmada 12 ay; 12 aydan daha fazla uzun süre kalma nedeniyle burada yerleşik sayılı
yor ise o takdirde yapılan düzenlemelere aynen bu kişiler de uyacaklar. Beyanname verecekler, sto
paj suretiyle kesilen vergileri mahsup edecekler. Ancak, 12 aydan daha kısa süre Türkiye'de ika
met ediyor, bu sırada da menkul sermaye iradı elde ediyor ise, onun üzerinden sadece yüzde 10 sto
paj almakla yetineceğiz Slovak yurttaşlarıyla ilgili olarak.
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler...
rasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Htmeyenler... Kabul edilmiştir.
Hayırlı olsun.
Müteakip tasarıyı okutuyorum:
Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk C’umhuriyeti Arasmda Yatırımlarda Devlet Yar
dımları Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
Madde 1 - 28 Ocak 1998 tarihinde L^fkoşa'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıb
rıs Türk Cumhuriyeti Arasında Yatırımlarda Devlet Yardımları Anlaşmasının onaylanması uygun
bulunmuştur.
BAŞKAN - Gerekçenin okutulmasını arzu eden arkadaşlarımız lütfen işaret buyursunlar...
Okutulmamasını işaret buyursunlar... Gerekçenin okutulmaması kabul edilmiştir.
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ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Efendim, ben özür diliyorum daha evvel okuyamadığım
için.
BAŞKAN - O zaman sizin oylarınızı dikkate alarak okutalım Sayın Hacaoğlu, arkadaşlarımız
bilgilensinler
(Gerekçe okundu)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Tasarının tümü üzerinde görüş beyan edecek arkadaşımız var mı? Yok.
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir...
I inci maddeyi okutuyorum:
Madde 1 - 28 Ocak 1998 tarihinde I^fkoşa'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıb
rıs Türk Cumhuriyeti Arasında Yatırımlarda Devlet Yardımları Anlaşmasının onaylanması uygun
bulunmuştur.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.
Önerge yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Diğer maddeyi okutuyorum:
Madde 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürüriüğe girer.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.
Önerge yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Diğer maddeyi okutuyorum:
Madde 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.
Önerge yok.
Maddeyi oylarınıza Sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarı kabul edilmiş
tir.
Teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun.
Diğer tasarıyı okutuyorum:
Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Devleti Arasında Gelir ve Servet (Jzerinden Alınan Vergiler
de Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı
Madde I- 6 Ekim 1997 tarihinde Kuveyt'te imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Dev
leti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaş
ması ve Eki Protokolün onaylanması uygun bulunmuştur.
BAŞKAN - Tasarının gerekçesinin okunmasını arzu eden arkadaşlarımız lütfen işaret buyur
sunlar... Tasarının gerekçesinin okutulması kabul edilmemiştir.
Tasarının tümü üzerinde görüş beyan edecek arkadaşım?.. Yok.
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
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I inci maddeyi tekrar okutuyorum;
Madde I- 6 Ekim 1997 tarihinde Kuveyt'te imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Dev
leti Arasmda Gelir ve Servet Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaş
ması ve Eki Protokolün onaylanması uygun bulunmuştur.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.
Önerge yok.
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Diğer maddeyi okutuyorum:
Madde 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.
Önerge yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Diğer maddeyi okutuyorum:
Madde 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.
Önerge yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarmm tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Tasan kabul edilmiş
tir.
Teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun.
Diğer tasarıyı okutuyorum:
Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
l'asansı
Madde I- 6 Mayıs 19% tarihinde Ankara'da imzalanan rürkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan
<'umhuriyeti Arasında (ielir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşma
sının onaylanması uygun bulunmuştur.
BAŞKAN - Tasarının gerekçesinin okunmasını arzu eden arkadaşlarımız lütfen ışarel buyur
sunlar... Tasarının gerekçesinin okutulması kabul edilmemiştir.
Tasarının tümü üzerinde görüş beyan edecek arkadaşım?.. Yok.
Ta.sannın maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Htnıeycııler... Ka
bul edilmiştir.
1 inci maddeyi tekrar okutuyorum:
Madde I- 6 Mayıs 1996 tarihiride Ankara'da imzalanan 'I'ürkiye C’umhuriyeli ile Tacikislaıı
{'umhuriyeti Arasında (îclır Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşma
sının onaylanması uygun bulunmuştur.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.
Önerge yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Diğer maddeyi okutuyorum:
Madde 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
-
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BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yoic.
Önerge yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Diğer maddeyi okutuyorum:
Madde 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.
Önerge yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Htmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarı kabul ctiılmış'
tir.
Teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun.
Bu tasarılarla ilgili olarak İstanbul Milletvekili Sayın Refik Aras'ı sözcü olarak görevlendiımeyi öneriyorum, oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Htmeyenler... Kabul edilmiştir.
Anlaşmalarla ilgili tasarılar tamamlanmıştır.
Vergi kanunlarıyla ilgili çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Dünkü çalışmalarımızda tasarının ilk beş maddesini görüşmüştük; 6 ncı maddeye gelmiştik.
6 ncı maddeyi okutuyorum:
Madde 6- 213 sayılı Kanunun 279 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Madde 279- Hisse senetleri yatırım fonu katılma belgeleriyle vadesi 2 yıl ve daha uzun olan
devlet tahvilleri. Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresi Başkanlıkla
rınca çıkarılan menkul kıymetler, alış bedelinin ortalama değeri ile bunlar dışında kalan her türlü
menkul kıymet, borsa rayiciyle değerlenir. Borsa rayici yoksa veya borsa rayicinin muvazaalı bir
şekilde oluştuğu anlaşılırsa, değerlemeye esas bedel menkul kıymetin alış bedeline vadesinde elde
edilecek gelirin -kur farkları dahi-1 iktisap tarihinden değerleme gününe kadar geçen süreye isabet
eden kısmının eklenmesi suretiyle hesaplanır. Ancak, borsa rayici bulunmayan, getirisi, ihraç
edenin kâr ve zararına bağlı olarak doğan veya değerleme günü itibariyle hesaplanması mümkün
olmayan menkul kıymetler alış bedelinin ortalama değeri ile değerlenir."
BAŞKAN - Değeri arkadaşlarım, tasarının belki de, Türk kamuoyunda ve ilgili madde, ilgili
meslek kuruluşlarımızca en çok değerlendirilen ve Hükümetimizin de alt komisyonumuzun da bir
likte. üzerinde, Türkiye açısından, ülkemiz ekonomisi açısından, en titizlikle durduğumuz madde
lerinden birisi bu olmuştur. Bu konuda, maddenin esprisi son derece açıktır. Şimdiye kadar. Türk
malî sisteminde ve vergilendirme sistemimizde, bir büyük eksikliğin, bir bakıma giderilmesini öne
ren bir hükümet metni karşımıza çıkmıştır.
Bu metin, esas itibariyle, tetkik buyurulduğu üzere muhafaza edilmiştir. Ancak, bir geçiş ihti
yacımız olduğu da Hükümetimizce de benimsenmiştir. Bu itibarla, alt komisyonumuzca benimse
nen metin. Hükümetimizin de mutabakatıyla sağlanmış bir düzenlemedir. Düzenlemede, uzun va
deli borçlanmayı giderek teşvik eden bir mekanizma öngörülmüş; fakat, sistemin esası da muhafa
za edilmiştir. Bu konuda, ben, arkadaşlarıma söz vermeden önce. Sayın Bakanımızın da açıklama
larını almayı gerekli görürüm.
Bu itibarla da. kendilerine söz veriyorum; buyurun Sayın Bakan.
MALİYE BAKANI ZEKERIYA TEMİZEL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Değerli milletvekilleri, Sayın Komisyon Başkanının da belirttiği gibi, Türk vergi sistemini,
vergi ertelemesi suretiyle erozyona uğratan ve reel olarak vergilendirme konusunda çok önemli bir
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tx)şluk yaratan bir düzenleme; daha doğrusu, boşluğu ortadan kaldırmaya yönelik bir düzenleme bu
düzenleme.
Hepinizin bildiği gibi, şu anda, belirli gelirlerle ilgili olarak elde edilip, elde edilmediğini be
lirleme konusunda. Vergi Usul Kanununun değerleme maddeleri çok önemli olmaktadır. Belirli bir
tarihte, daha önceden alınmış olan bir kıymetin veya bir değerin, değerini belirlediğiniz takdirde, o
alış bedeliyle, değerlemeyi yaptığınız gün arasında ortaya çıkan değer, vergileme matrahını oluş
turması gerekir. Ancak, vergileme tekniği gereği olarak, bu ortaya çıkan değerin, her zaman vergi
lendirilmesi mümkün olmaz; çünkü, vergi kanunlarımızda, bazıları tahsil esasında, bazıları tahak
kuk esasında; yani, bir kısmı nakden almaya bir kısmı da tahakkuka bağlanmıştır. Gelir tahakkuk
etmişse, belirli gelir türleri itibariyle vergilendirmek mümkün olur. Belirli gelir türleri itibariyle
vergilendirelecek gelirin mutlaka tahsil edilmesi gerekir. İşte, bu ilke gereği, Türk vergi sistemin
de, belirli uygulamalar, belirli ters sonuçlar doğurabilmektedir.
Size bir örnek vermek istiyorum; Şu andaki mevcut yürürlükteki sisteme göre, bir bankanın.
Şubat 1998 tarihinde. Şubat ayında 1 milyar liralık veya I trilyon liralık devlet tahvili aldığını var
sayalım. 1998 yılının Şubat ayında alınan bir yıllık bu devlet tahvilinin vadesi, 1999 yılının Şubat
ayında dolar. Dolayısıyla, bu tahvilin faizinin on ayı 1998 yılına aittir, iki ayı da 1999 yılına aittir.
Mevcut düzenlemede, on ayı 1998 yılına ait olmakla birlikte, bu faiz 1999 yılında elde edildiği için,
nakden tahsil edildiği için, 1999 yılının geliri olarak addedilmekte. Dolayısıyla, izleyen yılın; ya
ni, 2000 yılının Nisan ayında beyan edilmekte, vergisinin son taksidi de nisan ayının kasım ayında
ödenmektedir. Yani, 1998 yılında elde edilen bir gelirin, neredeyse yüzde 80'i elde edilmiş bir ge
lirin vergisi, 2000 yılının neredeyse sonlarında ödenmektedir. Böyle bir enflasyonist ortamda, bu
vergi ertelemesi -tamamen yasal ertelemesi suretiyle- ödenecek olan vergi, reel olarak, neredeyse
yok olmaktadır. Türk vergi sisteminin reel vergi elde edememesinin sonucu olarak da, karşı karşı
ya kaldığımız durumu biliyorsunuz.
Şimdi, burada, belirli gelirlerin özelliği vardır. Devlet tahvili. Hazine bonosu, bu maddede say
dığımız işte katılma belgelerinde; özellikle devlet tahvili. Hazine bonolarında, hepinizin bildiği gi
bi, istenildiği anda devlet tahvili ve Hazine bonosu işlemiş faizleriyle beraber paraya çevrilebilir.
Yani, belirli bir tarihe geldiği zaman, yıl sonu geldiğinde, ilgili kurum, istediği anda -devlet tahvil
lerini, Hazine bonolarını, o sürede vadesi dolmamış olanları- paraya çevirebilir. Bu demektir ki, iş
lemiş faizlerinin üzerinde direkt olarak tasarruf yetkisi bulunmaktadır, tasarruf yetkisi vardır; yani,
artık, o para onun tarafından kullanılmaktadır. Nitekim, bu tür kurumlarımız, malî bilançolarının
yanı sıra, vergilerden istisna, vesaire tuttuktan sonra indirgedikleri malî bilançolarının yanı sıra, ti
carî bilançolarını da düzenlemekte; ticarî bilançolarında, malî bilonçoda yer almayan bu gelirler ge
lir olarak yer almaktadır. Aksi takdirde, malî bünyeleri, her şeyleri altüst olur; çünkü, bu onun ta
sarruf edeceği bir değerdir; ancak, sistem gereği ertelenerekten vergisi ödenmektedir. İşte, bu ne
denle, ticarî bilançolarla, malî bilançolar arasında bir eşitlik sağlamak ve bu arada da, özellikle de
vergi ertelemesini ortadan kaldırmak suretiyle, reel olarak devletin vergi almasını sağlamak için bu
düzenlemeye gittik.
Aslında, muhasebenin temel kuralıdır da. Muhasebenin temel kuralı, tahakkuk muhasebesi ge
reği, bu şekilde tahakkuk etmiş ve üzerinde tasarruf edilecek olan gelirlerin gelir olarak yazılması,
giderlerin de, aynı şekilde, reeskonta tabi tutulmak suretiyle o günkü değerine icra edilmesi, şu an
da sistemimizin tamamında uygulanmaktadır. Dolayısıyla, sistemimizin tamamında, muhasebenin
genel kuralı gereği uygulanmakta olan bir sistemi, vergi kanunlarının içerisine taşıyoruz. En önem
li düzenlememiz bu.
Burada bir konuya daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Özellikle bu tür gelirlerin elde edilme
si için, yatırılan paralara ödenen faizler, sistem içerisinde reeskonta tabi olarak gider yazılmakta
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dır. Şunu söylemeye çalışıyorum: Biraz önceki verdiğim örneğe dönersek, 1998 yılı içerisinde, il
gili kurumun, bu kadar devlet tahvili almak için toplamış olduğu mevduatlara ödediği faiz, yıl so
nu itibariyle tahakkuk ettirilip, gider olarak yazılmaktadır. Yani, bir kazanç unsurunun elde edil
mesi için yapılan giderleri gider olarak yazıyorsunuz vergi bilançonuzda, vergi beyannamenizde
veya malî bilançonuzda; ama, gelirini dahil etmiyorsunuz. İşte, bu düzenlemenin amacı bundan
ibarettir.
Yalnız, Sayın Başkanın da belirttiği gibi, bu konuyla ilgili değil aslında, bu maddenin yürür
lüğünü, 31.12.1998 olarak belirledik. Bunun anlamı şudur: Yani, 1998 yılında tahakkuk edccck ge
lirler, 1999 yılında beyan edilecek, 2000 yılına sarkılma diye bir şey söz konusu değil. Yani, s ü 
rürlük maddesi 31.12.1998'dir. Dolayısıyla, 1998 yılı boyunca, bu şekilde, tasarruf edilebilir hale
gelmiş olan gelirler, 1998 yılının gelirlerine dahil edilecek, beyannameleri verilecek. Bununla ilgi
li daha sonra da, şimdiden söylemekte bir şey yok zaten... Sadece, geçici vergi matrahına 19‘)8 yı
lı içerisinde, bankaları finasman planlaması gereği dahil etmiyoruz; ancak, 1998 yılının beyanna
mesinin içerisine dahil ederek de, bir yumuşak geçiş sağlamış oluyoruz.
Benim arzım kısa olarak bu. Sorular varsa, yanıtlarım Sayın Başkamın.
BAŞKAN - Bir de. Sayın Bakan, bunun geçici maddeyle bağlantısı, I999'da bir yıl, 2000'dc
normal... O konuda da bilgileri tamamlarsak, yeterli olur diye düşünüyorum.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Hay hay Sayın Başkanım.
Değerli milletvekilleri, bu tür düzenlemeler yapılırken, aslında, bu alanlarda en fazla gereksi
nim gösteren kurumların, gereksinimlerini de göz önünde bulundurmak zorundayız tabiî vergi dü
zenlemesi yaparken.
Şu anda, 1998 yılı içerisinde, hepinizin bildiği gibi 5,9 katrilyon lira faiz gideri ödeyecek dev
let. Dolayısıyla, 1998 yılında dahil olan bu faiz giderlerinin hepsi, biraz önce belirttiğim gibi, 1998
geliri sayılacak ve vergilendirilecek; 1999 yılında verilen beyannamelerde. Ancak, burada, her tür
lü devlet tahvilini, Hazine bonusunu aynı sisteme tabi tuttuğumuz takdirde, hepiniz takdir edersi
niz ki, bu tür kuruluşlar anında finansman programlamasına girecek. Ne yapacak; sadece üçer ay
lık bonolara yönelecek. Üç aylık bonoyu alacak, tahsil ettiği için onu gelir yaz.acak. Ondan sonra
üç ay daha alacak, üç ay daha alacak. Halbuki, şu anda Türkiye'nin en temel ihtiyaçlarından bir ta
nesi, mevcut borçlarının vadelerini uz.atmaktır. O nedenle, ne dereceye kadar başarılı olur bilemi
yorum; yani, o konuda herhangi bir şeyimiz yok. O nedenle, eğer, borçlanma vadesi iki yıldan da
ha uzun ise, o taktirde bu kapsam içerisinde değerlendirilmeyecek. Özellikle 1999 yılında bu çok
önemli bir olay. Bunun içerisinde değerlendirilmeyecek. 1998 yılında da, geçiş dönemi gereği, sa
dece biryıldan uzun vadelileri; zaten 1999 yılına sarkacaktır onların hepsi. Vadesi uzun olduğu tak
dirde, özellikle geçici matraha dahil edilmesi ve yılı içerisinde tahakkuk ettirilmemesi açısından,
vade uzatmaya yönelik böyle bir düzenlemeyle gittik. Onu, iki yıl vadesi olmakla birlikte, herhan
gi bir tarihte, zaten paraya çevrildiği takdirde, o ay ki geçici verginin beyannamesine zaten gire
cektir. Herhangi bir mahzur yok. Ancak, iki yıldan daha uzun vadeliyse, o taktirde, bunların değer
lendirme sisteminde herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Böylece, devletin uzun vadeli borçlan
ması konusunda bir olanak denenmiş olacak. Ne dereceye kadar başarılı olur, onu da uygulama içe
risinde görmüş olacağız.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakana.
Madde üzerinde söz talebinde bulunacak arkadaşlarımın işaret buyurmalarını rica ediyorum.
Komisyon üyesi arkadaşlarımın önceliği olduğu için, önce kendilerine söz vereceğim.
Sayın Kaldırımcı, Sayın Karapaşaoğlu... Sayın Özgün, esasen Başkanlık Divanımıza dahil et
tim kendilerini, teşekkür ederim.
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Sayın Yiılek vc Sa> ın Ü/.gün söz talebinde hulunmuşlardır.
()ncc. Sayın Kaldırımcı'ya sö / veriyorum.
Bııyunın Sayın Kaldırımcı.
NURhT'l'lN KAI.DIKIMCI (Kayseri) - Hfendim, ben aracılığını/.ia. Sayın Hakandan bir hu
susla ilgili mütaalasını almak isliyorum.
Hu tasarı çoktandır tartışılıyor. İlgili çevreler, /.annederim, tasarının çeşitli yönleriyle ilgili ola
rak. Sayın Bakana da ulaşan birtakım taleplerde bulunmuşlardır. Hu madde, l'urk ekonomisine
belki, bir genel değerlendirme olacak bu- ve ilgili piyasaya, menkul kıymetler piyasasına ne olçıı
de etki edecektir? Herhalde olumlu bir katkısının olacağı yolunda, en a/.ından, ülkenin malî siste
mine olumlu bir katkısının olacağı yönünde bir iyimserlik vardır; ama, konuyla ilgili beklentiler nc
lerdır veya tenkit edilen husus nedir bu konuda?
BAŞKAN - Açıklama...
NlIRKi riN KALDIRIMCI (Devamla) - Hvet, bir açıklama rica ediyorum elendim.
Bir de, eğer müsaade ederseniz, yine, bağışlayın, ben bira/ belki uzak kalmıştım, alt komis
yonda bulunmadım. Alış bedelinin ortalama değeri il'adesinın bir açmasını Sayın Bakandan...
BA.'jKAN - Kvet. onu da açıklasın; alış bedelinin ortalam değeri.
NURHn TIN KALDIRIMC'I (Devamla) - Bir ciımlelik bir açıklama rica ediyorum.
BA.'jKAN - Burada, tabii, Kazılet Partisinin oluşumunun tam alt komisyon çalışmalarıyla bir
yerde çakışmış ve değerli arkadaşlarımın yeterince, istemeyerek alt komisyona katılım imkânını
bulamamış olmaları, hakikaten bizim için de bir eksiklik olmuştur. Alt komisyon olarak da bir ek
siklik olmuştur. O eksikliğimizi, burada arkadaşlarımız, yine de yapıcı bir anlayış içerisinde gider
meye çalışmaktadırlar. Kendilerine özel teşekkürlerimi, gerçekten, burada belirtmek isterim.
Soz sırası Sayın Yülek'te; buyurun efendim.
Komisyon üyesi arkadaşlardan başkan soz talebi yok. Komisyon üyesi olmaşan arkadaşlarını
daha sonra mütalaada bulunacaklardır.
1 HRTAN Y ( ll> X (Adana) - Daha sonra konuşayım Sayın Başkan.
BA.ŞKAN - Sayın Ozgun'ü konuşturalım müsaade ederseniz.
Buyurun Sayın Ozgun.
Konuşma süresinin sınırı olsa bile, rahat konuşmalarını rica ediyorum.
ISM AIl. OZCıl ;N (Balıkesir) - I'eşckkur ediyorum.
Sayın Başkan, Değerli Bakanım, değerli arkadaşlar; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
2 I sayılı Vergi l Isul Kanunun, 279 uncu maddesindeki, menkul kıymetlerin değerlendirilme
sı konusunda getirilen değişiklik üzerinde gorüşüyoruz.
.Şimdi, mevcut durumda, menkul kıymetler alış bedeliyle değcrkMulırilmektedır. Menkul kı\
metleıin faizleri, tahsil edildiği dönemde gelir yazılmaktadır. Böyle bir mevcut durumla karşı k.ır
şıyayız. l abıi, uygulamada da, menkul kıymetlerin alış bedeliyle değerlendirilmesi, oluşan kazanç
!arm vergilendirilmesini engellemektedir. Yine, menkul kıymetlerin taizlermin elde edildiği d(>ncmde gelir yazılması nedeniyle vergilendirme diinemi değişmekte, verginin geç ödenmesine \('l
açmaktadır. Sayın Bakan bunu gayet güzel, anlaşılır bir şekilde ifade ettiler.
Bu getirilen düzenlemeyle, hisse senetleri, yatırım fonları ve getirisi belli olmayan menkul
kıymetler, alış bedeliyle değerlendirilecekler. Diğer menkul kıymetler borsa rayiciyle değerleıulı
rılmış olacaktır.
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Tabii, bu metinden bir şey ben sezinliyorum. Zannediyorum Hükümet, bu borçlanma politika
sını devam ettirmek, hatla, bunu uzun vadeli bir şekle getirmek, o konuda bir arayış içerisinde ol
duğunu düşünüyorum; çünkü, uzun vadeli borçlanma konusunda bir denemeye burada girecekleri
ni Sayın Bakan ifade ettiler. Bence, menkul kıymetlerin değerlendirilmesi konusunda ve vergilen
dirme konusunda. Sayın Bakanın da ifade ettikleri gibi, muhasebe sistemimizde zaten var olan ta
hakkuk esasına bağlanmak suretiyle yeni bir adım atılıyor. Bence, olumlu bir adımdır diye düşünü
yorum. Tabii, Hükümetin borçlanma konusundaki böyle bir anlayışının, esasen, bu yeni tasarının
getirilmesinin temelinde olan kayıtdışılıgın önlenmesiyle acaba çelişiyor mu diye, öyle bir endişe
taşıyorum. Bir taraftan kayıtdışılığı önleyeceğiz iddiasıyla bunu buraya getirirken, öbür taraf tan da,
borçlanma politikasını devam ettireceğiz izlenimini vermiyor mu diyorum Sayın Bakanıma.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Sayın Özgün’e ben de teşekkür ediyorum.
Sayın Karapaşaoğlu arkadaşıma söz veriyorum; buyurun efendim.
MEHMKT ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Sayın Başkan, Değerli Bakamın, çok de
ğerli komisyon üyesi arkadaşlarımız; Vergi Usul Kanununun 279 uncu maddesinin değiştirilmesiy
le ilgili, madde 279'da belirtilen "Borsa rayici yoksa..." sözünden ben başlamak istiyorum.
Şimdi "bunlar dışında kalan her türlü menkul kıymet, borsa rayici ile değerlenir" diyor. An
cak, borsa rayici yoksa sözünün arkasından "... veya borsa rayicinin muvazaalı bir şekilde oluştu
ğu anlaşılırsa..." Bu veya muvazaalı bir şekilde oluştuğu tamamdır, uygundur. Yalnız, borsa rayici
yoksa, bu değerin "(kur farkları dahil) iktisap tarihinden değerleme gününe kadar geçen sureye isa
bet eden kısmının eklenmesi suretiyle hesaplanır" konusu, birtakım ihtilallan gündeme getirecek
mahiyettedir. Bunun, biraz daha açıklığa kavuşturulması lazım, biraz daha detaylandırılması lazım
kanaatini taşıyoruz. Biliyorsunuz, vergide prensip, hiç yoktan kriz yaratmamak prensibi vardır. Bu
prensibe uygun olarak, bir daha gözden geçirilmesi uygun olur diye düşünüyorum efendim.
Bunun dışında, tabii, Türk vergi sisteminde reci vergi alınması uygundur, çok uygundur; an
cak, vergiye tabi mükellenerin de, bu reel değerlendirmelerden; yani, enllasyon muhasebesinden
yararlanmaları da en tabiî haklarıdır. Biz, Sayın Bakanımızı, vatandaşlarla ilgili olarak koruyucu,
kollayıcı diye tanıyoruz, ombusmancıdır kendisi. Kendisini bu yönüyle takdir ediyoruz. Dolayısıy
la, bu kanunlar karşısında, vergi kanunları karşısında da, bir maliye ombusmanın oluşması kanaati
ni taşıyoruz.
Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum efendim.
BA.'jKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Karapaşaoğlu.
Konu üzerinde Sayın Yülek'e söz veriyorum; buyurun efendim.
I. T'.R'l’AN Y(ILHK (Adana) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım. Sayın Bakanımı/,; bugün
kü çalışmalarımızın hayırlı hizmetlere vesile olmasını dileyerek konuşmama başlıyiMum.
Şimdi, demin kı tereddütüm, tabiî, yine, o teselsül meselesinden dolayı, bulamamıştık yine ye
rini, üzerinde not almıştım. Şimdi, ilk gelen metinle, bu ikinci; yani, alt komisyonun hazırladığı
metin arasında etx?ycc farklılık var. Yani, birisi, mesela devlet tahvilleriyle alakalı olarak, herhan
gi bir şey, ifade, yok iken; ikinci de, devlet tahvilleri, iki yıl ve daha uzun olan devlet tah\ illeri or
laya koymuş. Sonra ila tabii, bunların değerlendirilmesiyle alakalı olarak da, yeni bir -tabin caı/sc- mcKİcI geliştirilmiş. Sayın Bakanımızı dinleyemedim. Başlangıcını dinleyemediğim için... Ora
da, zaten endişem de veyahut da ikisi arasında farklılıktan doğan bir endişeydi. Şimdi, gerçekten
de, yani, birtakım ortalamalarla neticeye giderken, acaba, bir pratik sonuç elde edilebilecek mı bun
dan'.’ Bunun, somut veya objektif birtakım değerleri var mı? Bu ortalamaları alırken veya diğer de
ğerlendirmeleri yaparken, bazısında net değerlendirme imkânı var. Ancak, yani, >enı devlet tah\ ıl-
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Icrı... Mesela şöyle diyor: "...iki yıl ve daha uzun Devlet 'i ahvilleri Toplu Konut İdaresi, Kamu O r
taklığı İdaresi, Ö/.elleştırme İdaresi Başkanlıklarınca çıkarılan menkul kıymetler alış lx-dolinin or
talama değen ile.
.*jimdı, üç tane ayrı şey olabilecek. Bir de, bir zaman süresi içerisinde, herhal
de menkul kıymetleri alış lx-deilerı veya bunların şeyleri, iki .sene içerisinde birtakım değişiklikler
arz edecek. Yanı, hangi zaman alınacak bu? Başta izahat verdiyseniz onu bilmiyorum; ama, uygu
lanma sürecinde, yani o andaki bir durum mudur; yoksa, Üzelleştirme İdaresinin çıkardığı mallar,
o iki senelik süre içerisinde kı, iki sene ve daha sonrası için devlet tahvillerinden bu şey getiriliyor.
Acaba, orada, hangi iki senedeki Özelleştirme İdaresinin menkul değerlerinin hangisi alınacak?
Belki, baştan izah ettiniz, onun için bir şey demiyorum ama, benim üzerinde durduğum nokta bu\
du. Neticede, pratik bir sonuca veya objektif bir sonuca götürecek mi; yoksa, yanı, vergi idarele
rindeki birtakım uzlaşmaların teşkilinde olduğu gibi, yeni birtakım, bu konuda da uzlaşma kurulla
rı ortaya çıkacak mı? Yani, bu meselede, her birisi farklı olacak mı? Şunu alacaktı, bunu alacaktı
gibi, h-’n azından, eğer, elimize pratik bir ni(xlel alınır da, o modeli biz burada çözersck, kanuna
koymak şart değil; ama, en azından, gerekçesine konulur. Yarın, bu uzlaşma kurulu veyahut da bu
pratik problemi çözecek heyet mi diyebiliriz veya mekanizma diyebiliriz, o mekanizma, elinde, ka
nun koyucunun, bunun ne şekilde düşündüğünün, elinde bir gerekçesi olur. Bu da zannediyorum
ki, daha pratik bir netice getirir ve Sayın Karapaşaoğlu'nun söylediği gibi, eğer. Mâliyede de böy
le bir uzlaşma heyeti gibi veyd şimdiden kararı alınabilecek başka bir mekanizma geliştirebilir mi;
ben, bunu soracaktım. Çünkü, öyle görülüyor ki, birinciyle ikinci arasında, hakikaten bir eksiklik;
yanı. Hükümetin göndermiş olduğu tasarıyla, sonradan gelen, alt komisyondaki arkadaşların mad
de arasındaki fark, ciddî bir ikaz olmuş veya alt komisyon üyeleri tarafından değerlendirme olmuş
vc tahinin ediyorum, benim bu endişelerime benzer endişeler de ortaya çıkmış kı. biraz açıklık gc
tırılmiş. Ama, şimdi diyorum kı, pratiğe döndüğümüzde, icaba bu kâfi miktarda açık mıdır'.’ Yok
sa, burada .Sayın Bakanın açıklamalarıyla, gerekçelere de geçirilebilir. Dolayısıyla, o gerekçelerle,
bu daha net, ilerde değerlendirmeye... Vergi idaresiyle vergi mükellefi arasındaki tereddütleri gi
derir ve az, tabiri caizse kavga olur veya inşallah kavga olmaz, (,’ünkü, vergicilikte de en önemli
hadise... Ben vergici değilim ama, burada Zekeriye Beyden ve sîzlerden bu konuda e[>ey bilgi tlc
edindik bundan evvelki gonişmelerimizde de. Vergide çok önemli olan, vergi şuurunun orta\a çık
ması; yanı, vergi şuurunu ortaya çıkarırken; eğer, kavgayla tla bu vergi şuuru çıkmaz; ama. açık,
net, objektif birtakım neticelere gidilirse, o zaman, \atantlaş, kendisinin korunduğu veya en .izin
dan kavgalı olmadığı düşüncesine varır ve vergi şuuru da bu suretle gelişmiş (ilur tlıvorum.
'i'eşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yülek'e. Tabii, Vergi Usul Kanunui)da çeşitli değerle
me ölçülen var. 261 inci maddesinde, bu çerçevede, böyle bir ortalama alış bedeli ka\ rantının u\
gulaınada herhangi bir kuşkuya yer vermeyecek biçimde ne anlanıa geldiğinin, gerek gerekçede \ e
ya biraz sonra Sa\ın Bakanın yapacağı açıklamalarla zabıllarıınızd.ı \e dola\ısı>i:ı da, daha soma
Maliye Bakanlığınca yapılacak uygulama açıklamalarında, tebliğ \e diğer dıı/eıılemeİLule Ner .il
ması sureliyle, kendilerine hizmetten büyük mııilukık dııvduğumu/ mııkelleflcrımızın tereddütleri
111 de bertaraf edecek ve desteklerini alacak açıklıkları sağlamış i'l.ıeağını tlıişunuvoruın.
Bu konuda, ayrıca, soz t:ılebmde bulunan .irkacl.ı^laıımdan Sasın Ayhan zannedersem işaret
buyurdular.
(TİVA'T AYHAN (Sakarya) - Hayır, işaret etmedim Je, Bakanın açıklamasnıd.ın sonra...
BAŞKAN - Başlangıç açıklamalarını siz yokken Saym Kakan yatımışlardı; ama. tekrar açık
lama yapacaklar.
Başka söz talebimle bulunan arkadaşım olmadığı ıçın. Sayın Bakana soz \envonim .
Sayın Bakan; huv urunuz efendim.
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MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın BaşLtn.
Sayın Kaldırımcı, tasarının bu maddesine getirilen en büyük eleştirinin yanıtını, aslında Sayın
()zgün verdi. Tasarının bu maddesine getirilen eleştiri de, kazanılmayan gelire vergi geliyor şek
linde bir sav ileri sürüldü. Ancak, biraz önce belirttiğimiz gibi, biz, burada, oluşan değerin vergi
lendinlınesini ve reel vergi alınması ilkesini diğer konularda olduğu gibi bu alana du getinyoru/.
zaten. Dolayısıyla, burada oluşmayan; yanı, tasarruf edilemeyen, istediği anda alıp da onu kullana
madiği bir gelire kesin olaraktan vergi gelmiyor. O nedenle, bu konudaki eleştiri; yanı, kazanılma
yan gelire vergi geliyor eleştirisi, pek geçerli bir eleştiri değildi. O tarih itibariyle, istediği anda
elindeki menkul kıymetleri paraya çevirip, o paraya tasarruf etme olanağı olduğundan ötürü, artık
oluşan bir gelirdir, bir değerdir, o vergilendirilmektedir. O nedenle, olayın o kısmını pek geçerli bıı
eleştiri olarak görmemek gerekir diye düşündük.
Aslında, burada, iki grup menkul kıymet var. Bunlardan bir kısmı sabit getirisi olan menkul
kıymetler; devlet tahvilleri. Hazine bonoları vesaireler. İhale edildiği andan itibaren, onların getiri
si bellidir. O gün itibariyle, işlemiş faizleriyle birlikte, onun değeri oluşur zaten. İkincil piyasalar
da bu, günlük, sabit kurla işler zaten; herhangi bir tereddüt yok onlarda. Buradaki ortalama dcğtr,
onların dışında kalan hisse senetleri ve katılma belgeleri, menkul kıymet, yatırım ortaklıkları ve
fonlarına katılma belgeleriyle ilgili bir uygulamadır. Aynı gün içerisinde, borsada, sabahtan akşa
ma kadar değer birkaç defa değişir, çok değişir. Sabahleyin şudur, yükselir, iner vesaire veya şura
ya kadar şudur, şunlar için şudur gibi... İşlem bazında değer değişir; o nedenle de, o gün içerisinde
işlem görmüş ortalama değeri almak suretiyle, o günün değerlendirmesini bulalım mantığı geldi
burada.
i. HRTAN YÜİ.BK (Adana) - Ağırlıklı var mı Sayın Bakanım?
M A IJY B BAKANI ZEKERİYA TEMİZEI. (İstanbul) - Zaten, ağırlıklı olarak hesaplanır; vanı şu kadar işleme şu kadar gelecek diye, yoksa bir tek işlem diye... Zaten, Sayın Karapaşnoğlu'nuıı
belirttiği...
I. ER'l'AN YÜLEK (Adana) - Sektörler arası ağırlıklı olabilir mi? l)ç tane fıyal \a r ya bura
da...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Simdi, her senet ayrı ayrı değerlen
dirilir zaten, her senet kendine göre. Aynı senedin ortalama değerini alıyoruz zaten, '»'oksa, butun
senetlerin ortalama değerini almıyoruz, öyle bir şeyimiz yok. Yani, her birisi teker teker ele alınıp,
(i gün itibariyle ortalama değeri... Zaten , ilan etmeye başlarlar onları birkaç gün sonra; şo\ le oldu,
şöyle oldu, bugünkü ortalama değeri bu oldu. Şu kadar alındı, şu kadar satıldı, ortalama değen bu
oldu diye ilan edilmeye başlar; biz de, o değen esas alırız dedik; bu, daha hakkaniyete uygun bir
olay olduğu için, (iünlük ortalama değeri...
(T;VA r AYHAN (Sakarya) - Çıkardığı tarihte, gündeki ortalama değeri..
MALİYİ-. BAKANI ZEKERİYA l EMİZEl, (İstanbul) - Değerlemeye tabı olduğu gündeki or
lalama değen alınmış olacak.
O nedenle, şimdi. Sayın Karapaşaoğlu. burada "Borsa rayici yoksa..." deyimi, borsada ışkın
görmüyorsa anlamına gelecek bir olaydır.
Oyle kâğıtlar \ardir ki. borsada işlem görmez; ama. aynı nitelikteki kâğıtlardır. Onların da ıızcrinde belirli bir faiz vardır, sabit getirisi vardır. Eğer. tx>rsada işlem görmüyorsa, böyle bir değer
saptama olanağımız yoksa, o kâğıdın ihraç edildiği günden başla.nak sureliyle, geldiği gııne kadar
işlemiş olan değerlenni almak suretiyle bunun değen budur dı\ebılı\oruz. Bu olay, aynen, l)e\ let
l'ahvılı. Hazine bonosundaki değeriemeye uygun bırolavdır. Nasıl onda ".sabit getirisi \ar. onları
ekleyip, bugün itibariyle değeri budur" diyor isem/, borsada işlem gönneyen kâğıtlarla ilgili ola
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rak da, üzerinden herhangi bir şekilde bir kazanç payı, kâr payı, faiz, vesaire gibi bir şey ikicniyorsa, o payları o gün itibariyle hesaplayıp, bunun değeri budur diyoruz; yani, oradaki amaç, çok bü
yük ölçüde bu. "Borsa rayici yoksa" deyimini gözden geçirdiğimizde, yanı kaldırdığımızda, btırsada işlem görmeyen kâğıtların bu kapsam içerisinde değerlendirilmemesi sonucu çıkar. Halbuki,
b<ırsada işlem görenle görmeyenler arasında bir farklılık yaratmak amacında kesin olarak değiliz.
Sayın Yülek, İki yıllık ve bir yıllık vadeli şeylerin değerlendirmesinin ne şekilde yapılacağı
olayı önemli değil. Eğer, iki yıldan fazlaysa, alış bedelliyle değerlendirilecek, yılı içerisinde her
hangi bir şekilde vergi matrahına girmeyecek, ikinci yılda tahsil edilen faizleriyle beraber olduğu
gibi gelir yazılacak zaten.
i. EftTAN YÜLEK (Adana)- O yıla ait...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (Devamla) - Evet, tahsil edilen döneme ait ola
rak o z^man yapılacak; yani, vadesi ne zaman doluyor ise, her senedin üzerindeki döneme bakaca
ğız. İki yıl için çıkarılmıştır, iki yıl boyunca paraya çevrilmemiştir, çevrildiği gün itibariyle de onun
gelirlerinin tamamı elde edildiği günün geliri olarak yazılmış olacak. O nedenle, orada, herhangi
bir aksaklık çıkmayacak. Sadece, 1998 yılı içinde bir yıldan uzun vadeli çıkarılmışsa kâğıtlar, bir
yıllığına, bu geçiş dönemi olduğu için diyoruz ona, 1998 yılında; çünkü, bu sene de borç vadesini
uzatmak için çok büyük bir çabaya gireceğiz. Eğer, bu uygulamaya hemen anında yaparsak. Hâzi
nenin üç aydan daha uzun süreli borçlanmasının zor olacağını düşünüyoruz. Üç aylık çok rahat
borçlanır veya altı aylık borçlanır; ancak, bir yılın üzerinde birazcık zor borçlanır. Çünkü, geçiş dö
nemidir, herkes hesabını, kitabını, finansman yükünü, vesairesini hazırlayacak. O nedenle, bir yıl
dan uzun vadeliyse, bu sistem içerisinde bu yıl değildir; ancak, daha sonradan da, gelecek yıldan
itibaren de iki yıl vadeliler diye öyle bir düzenleme yaptık.
Şimdi, borçlanmaya devam ediyorsanız, demek ki, kayıtdışılıktan umudunuzu kestiniz şeklin
de anladım ben onu Sayın Özgür; asla kesmedik ve bütün amacımız, kesin olarak devlet borçlan
masını bir maliye politikası aracı olarak kullanılacak bir düzeye getirmeye çalışmak; yani bütçede
öngörüldüğü gibi. O nedenle de, yani, bu hükümlerin buraya konulmuş olması diğer amaçlardan
vazgeçildiği anlamına gelmiyor. Bu, reel vergilemeye ve oluşan değerin vergilendirilmesine yöne
lik bir düzenleme.
Zannediyorum, sorular bundan ibaretti Sayın Başkan.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Ayrıca, tabiî, bu mekanizmalar, kabul etmek lazım ki, Avrupa standartlarıyla karşılaştırdığı
mız zaman, bizim, özellikle, iç borç yükümüzün gayri .safî millî hâsılaya oranı, bilhassa, borç yıi
kümüzün vade yapısının bozuk oluşu, kısa oluşu ve aynı zamanda da bizim malî sektörumu/un bi
raz da kayıtdışı ekonomi yüzünden küçük oluşu yüzünden olması gerekenden çok daha negatif ıca
bı halde etkide bulunuyor Türkiye ekonomisine ve l'ürk malî yönetimine.
Bu düzenlemeyle de, zaman içerisinde Türk maliye politikası, vergi [xılitıkasının bu unsuruy
la, bu politikaları sağlıklı bir yapıya, borçlanma vadesini uzatmak suretiyle kavuşturarak ekonomi
nın üzerindeki yükü, belki de, ikinci bu etkisiyle daha da iyileştirecek bir tesir icra edecek diye bek
lemek gerekir diye değeriendiriyorum.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan...
BAŞKAN - Müsaade ederseniz, soru şeklinde alıyorum ve zatı âlini/, açıklama yapacaksam/,
önce size söz vereceğim, sonra, arkadaşlarıma soru için .söz vereceğim.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Arkadaş sorsun; çünkü, ben aydınlanırsam konuşmam.
BAŞKAN - Olabilir; tabiî, güzel bir paslaşmaydı Sayın Ayhan.
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Buyurun Saym Karapaşaoğlu.
MHHMbJr ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Saym Bakanıma şunu sormak isliyorum:
Burada "borsa rayici yoksa" tabiri yerine "borsada işlem görmüyorsa" tabirini koysak. "Borsada ra
yici yoksa" sözü ileride ihtilafları getirecek; halbuki "borsada işlem görmüyorsa" sözü borsa dışın
da cereyan eden olayları borsayı yönlendirecek hükmünü taşıyacaktır.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Sayın Sıtkı Cengil; buyurun.
SITKI CENGİL (Adana) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Sayın Bakanımızın açıklamala
rını dinledik. Yalnız, şahsen benim kafama takılan bir husus oldu. "Vergi sistemimizde tahakkuk
esası geçerlidir" doğru ve tahakkuka göre de vergilendirme yapılıyor. Bir başka açıklamaları şey
leydi: 1998 Şubatında alınan bir kâğıt ve vadesi I999'da doluyorsa, bunun haliyle on ayı 1998'de,
iki ayı 1999'da ve mevcut şekliyle bunun 2CX)0 yılında vergilendirilmesi gerekir; ama, h)öyle olun
ca bir vergi kaybı oluyor. Fakat bir başka şey daha söylediler: "Bu kâğıda sahip olan insan o geli
rini elde etmiş oluyor. İstediği zaman bunu bozdurup, getirisinden tasarruf edebilir, harcayabilir,
kullanabilir" dediler. Peki, vadesinden önce, 1999'dan önce bozdurduğu zaman ile I999'u bekledi
ği zaman getirisi aynı olacak mı; olmayacağına göre, biz, I999'da getiri elde edeceği e.sasma göre
vergilendireceğiz haliyle ve aradaki kaybı ne olacak, zararı mı olacak, vergi iadesinde mi bulana
cağız, bunu nasıl telafi edeceğiz? Bu, benim şahsen kafama takıldı.
BAŞKAN - Buna bir açıklık getirilmesini istiyorsunuz.
Sayın Yülek, sizin de mi sorunuz vardı?
I. HR TAN YÜLEK (Adana) - Evet; bakın, şu cümlede"Hisse senetleri, yatırım fonu katılma
belgeleri ile vadesi iki yıl ve daha uzun olan Devlet Tahvilleri, Toplu Konul İdaresi, kamu Ortak
lığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresi Başkanlıklarınca çıkarılan menkul kıymetler..." burada kıymet
lerden sonra bir virgül lazım mı Sayın Bakan?
BA.ŞKAN - Oraya virgül konulmaz Sayın Yülek, Klişe bakımından konmaz oraya.
I. ER'İ'AN YÜLEK (Adana) - "... çıkarılan menkul kıymetler alış bedelinin ortalama değen
ile..." yani, şu üç kuruluşun ortalama değeri bunların şeylerinin mı ortalama değen mi; ben, oraya
anlamadım. Çünkü, denildi ki, burada, izahat olarak verilende. Devlet Tahvili ise bunun getirisi sabiltir, burada ortalama mefhumu yoktur. O /.aman, bu cümleyi buraya koymamak lazım; çünkü, di
ğerlen için ortalama alınacaksa. Çünkü, sanki. Devlet Tahvilinin de iki yıl ve daha uzun vadeli olan
Devlet Tahvilinin de bir ortalama değeri var ve bu ortalama değerler de şu üç kuruluşun menkul
kıymet alış bedelinin ortalama değeriyleymiş gibi olacak. Halbuki, onun bir ortalama değen yok
Devlet Tahvilinin. Bugün aldınız, iki yıl sonra toplam faiz tahakkuk etti ve bunu gelir hanesine yaz
dınız; neyse, o .sonraki muhasebe işlemleri onu demiyorum. Burada, bir ortalama değer var mı, ben
mı yanlış anladım? I3ığer ikisinin olabilir; yanı, hisse senetlerinin ortalama alış bedeli olur veya ya
tırım fonu katılma belgelerinin olabilir; fakat. Devlet Tahvilinin iki yıl ortalaması olmaz veyahul
da eğer, bu sene diyelim ki, iki yıllık vadeli on tane alım yaptıysa ve iki yıl .sonra da bunların faizlen tahakkuk ettiyse bunun ortalamasını almaya da bana göre gerek yok; her binsinin ne tahakkuk
etliyse alt alta yazacaksınız, toplayacaksınız. O zaman, bu cümlenin burada manası ne? Affedersini/., çünkü, karıştırıyor meseleyi o bakımdan diyorum.
BAŞKAN - Saym Yülek, siz de yeminli mali müşavirsiniz değil mi?
I. KR'TAN YİH.EK (Adana) - Maalesef, olamadık; ama, belki bundan sonra. Sayın Bakan, bir
kanun çıkaralım da Plan ve Bütçe Komisyonu...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Alı komisyon uyelenne vermeyi laahhul elli Sayın Başkan!..
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BAŞKAN - Bir geçici madde öneririz. Zatı âliniz de ait Icomisy onum uzda Icomisyon üyesiydiniz. İsmen Icatıima şansı da olsa, arkadaşlarımıza birer yeminli mali müşavirlik belgesini verme
konusunda Sayın Bakana görev verelim...
Buyurun Sayın Aktürk.
YILDIRIM AKTÜRK (Uşak) - Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; aynı konuda, ortalama
değerden kasıt şu da olabilir bir taraftan; Ben, bir yatırım fonuyla ilgili katılma belgesi alıyorum
belli bir tarihte, bir müddet sonra bir daha alıyorum, bir daha alıyorum. Şimdi, bunların bir kısmı
nı elden çıkarıyorum. Aynı yatırım fonu; ama, ayrı tarihlerde girmiş, ayrı alım fiyatlarıyla girmiş.
Bir kısmını satıyorum ve üzerinde herhangi bir işaret olmadığı için hangisini sattığım konusunda
bir tereddüt var; yani, stok sistemine göre, fıfo lifo denir; yani, ilk giren mi ilk çıkacak, son giren
mi ilk çıkacak? Burada, ortalama değer derken, bir de bu kastediliyor olabilir. Yani, portföyünüze
değişik zamanlarda aldığınız kâğıtların ortalama değeri alınacaktır.
i. HRTAN YÜLEK (Adana) - İşte, ben, o kastı kaldıralım diyorum.
YILDIRIM AKTÜRK (Devamla) - Hangi fiyatla girmiş olursa olsun, sattığınızda eksilen ile
böyle bir mukayeseyle elde edilecektir; ama. Sayın Yülek'in işarat ettiği, hakikaten, buradaki alış
bedelinin ortalama değeri daha çok hisse senetleri, yatırım fonu katılma belgeleriyle ilişkiliyse,
bence, düzenlemede "hisse senetleri, yatırım fonu katılma t>elgeleri alış bedelinin ortalama değeri
ile" diye devam ederse -diğerieri çünkü sabit getirili kıymetler ondan sonra işaret edilenler- belki
daha düzgün olur.
BAŞKAN - Evet, Bakan Bey'i de dinledikten sonra, maddenin anlatım tarzını netleştirecek bir
düzenleme yetkisi alırız Başkanlık Divanı olarak, kolaylaştırırız; ama, önce bir dinleyelim bakalım.
Buyurun Sayın Bakan.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Aslında, ortalama değeri orada sayılmış olan bütün menkul kıymetler itibariyle uyguladığınız
anda, bazıları için ortalama değer o günkü sabit değer oluyor. Yani, bir hisse senedi, Devlet Tah
vili için ortalama değer dediğiniz anda, onun, o günkü sabit getirisiyle beraber ortaya çıkan değer
olduğu için, onun için ortalama değer odur; yani, başka bir ortalama değer yok. Günü içerisinde de
ğeri değişip, indirilen o saatlik faiz inşallah Türkiye'de işlemeye başlamaz. Saatlik faiz işlemediği
sürece, ortalama değeri onun günlük değeri olur, ikinci bir değer yoktur. O nedenle, onlar için or
talama değer demek, onlar açısından ne bir kazanım ne de bir kayıp sağlamıyor. Devlet l ahvili.
Hazine bonosu gibi sabit getirisi olan menkul kıymetler açısından ortalama değer, günlük değerdir.
Dolayısıyla, o gün içerisindeki bütün bu alımları, satımları, vesaireler! üzerinde oluşmuş ortalama
değer onları etkilemez. O nedenle, onları etkilemediği için aynı payda altında toplamakta bir mah
zur görmedik; ama, ifadede gerçekten çok büyük zoHuk görüyorsanız, amacımız odur. (ierekçcsinde ayrıntısıyla yazmaya çalıştık onları. Bunlarda ortalama değer diye bir olay zaten yoktur. Sade
ce, ortalama değer, hisse senedi ve katılım belgelerinde, katılım paylarında söz konusudur ve di
ğerlerinde ortalama değer zaten tektir, o günkü sabit getiriden ibarettir. O nedenle, orada "ortalama
değer" deyimini ısrarla, yani, ortak payda olması halinde bir mahzur yaratmaması nedeniyle bu şe
kilde getirdik. Yoksa, cümleyi daha fazla uzatacaksınız.
i. ERTAN YÜLEK(Adana) - Onların ortalama değeri Devlet Tahviliyse şudur diyeceğiz; bu
kadar.
MAl-İYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (Devamla) - Hayır, işte, ixırsa rayici tamam bir
kere. Borsa rayici, temel ortak paydası o. Sadece, bunlarda oradaki ortalama değeri, oluşan ortala
ma değeri. Yani, cümleyi bölerek ikisi için yazmak mümkün olabilir; ama, öbürierinde zaten ortala
ma değer uygulama şansı yok. Yani, olabilir, eğer, gerçekten, anlaşılmaz bir konumdaysa olabilir.
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BAŞKAN - Şöyle olabilir mi; Alt komisyonumuzun hazırladığı bu metin, bu açıklamalar ve
Sayın Bakanın da yorumu karşısında tereddütleri de tümüyle bertaraf için "hisse senetleri, yatırım
fonu katılma belgeleri alış bedelinin ortalama değeriyle, vadesi iki yıl ve daha uzun olan Devlet
Tahvilleri, vesaire, vesaire alış bedelleriyle, bunlar dışında kalan her türlü menkul kıymet borsa ra
yici ile değerlenir" dersek hem Bakanın açıklamalarını hem arkadaşlarımızın tereddütlerini gider
miş oluruz ve uygulamacılarının da gözüne bakmayız bundan ne anladıklarını bize anlatmaları için.
MALİYE BAKANI ZEKERÎYA TEMİZEL (Devamla) - Olur Sayın Başkan.
BAŞKAN - Bunun bu şekilde düzeltilmesi koşuluyla madde üzerinde başkaca da...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (Devamla) - Birkaç soru daha vardı, onları da is
terseniz...
BAŞKAN - Soruları da alalım.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, oraya bir "ve" ilave edeceksiniz virgül değil.
BAŞKAN - Onu Başkanlık olarak düşünelim efendim.
Güveninize teşekkür ediyorum.
M ALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (Devamla) - Şimdi, Sayın Cengil'in belirtmiş ol
duğu arada kayıp var olayı bir yanlış anlamadan kaynaklanıyor zannediyorum; kayıp yok Cengil
Bey.
Şimdi, eğer, 1998'in Şubat ayında alıp da I999'un Şubat ayına götürdüysek, sadece on aylık
değeri I998'e giriyor; dolayısıyla, eğer onu paraya çevirmiş olsa zaten on aylık değerini alacak. Pa
raya çevirdiği için o geri kalan iki aylık kaybı onun için kayıp değil, kime sattıysa o iki aylığı da
öbürü elde edecek. O nedenle, erken çevirdi diye bunun herhangi bir kaybı r,öx konusu olamaz za
ten. İsterse bir ay tutsun elinde, bir ay tuttuysa bir ay alacak, iki ay tuttuysa iki ay alacak ve onu
beyan edecek sadece. Onun dışında, elde etmediği gelirlerle ilgili olarak, o kavıtları elinden çıkar
dığı için ona ait bir olay değil.
Sayın Karapaşaoğlu, orada borsada işlem görme olayını kesin olarak, yani, bir zorlama anla
mında değil, aralarında herhangi bir farklılık falan yaratmıyoruz, hatta onlar açısından, aldığı an
dan itibaren sabit getirililiğe dönüşmüş bir olay olur. O tarihe kadar işlemiş olan kâr ortaklığı pa
yı, bilmem ne ortaklığı payı, faiz geliri, vesairenin de hesaplanması daha basit bir olaydır. Yanı,
mutlaka, gidin oraya kaydettirince avantajınız var demiyoruz dikkat ediyorsanız. Orada olduğu za
man böyle, buıada olduğu zaman da zaten aynı yöntem. Burada kalmakla özel olarak cezalandırıl
mıyor, oraya gittiği için de herhangi bir avantajdan yararlanmıyor. Buradaki bu düzenleme tama
men nötr. O nedenle, borsada kote edilen, kotc edilenler anlamındadır. (îötürup de hisse senedini
İKMsaya kote ettirmiyorsa, b<ırsada işlem görmeyecektir zaten.
MEHMET ALFAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Borsada işlem görenden maksat, borsada
işlem görmeyen hisse senetlerinin birtakım değer .sorunları var demektir. Bu değer sorunları karşı
sında bu hüküm onlar için çok ağır bir hüküm.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (Devamla) - Yo, hayır, onların mutlaka bir geti
risi vardır zaten. Getirisi neyse, mutlaka vardır.
BAŞKAN - Sayın Bakan, zannedersem, kanunumuzun başka maddelerinde de, başka \ergi
kanunlarında da "borsada rayici yoksa" ibareleri kullanılmaktadır. Bu itibarla, oralardaki paralelli
ği de sağlamak için bunun korunması gerekir diye düşünüyorum.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (Devamla) - Özellikle, yabancı paralar açısından
da aynı şey söz konusudur. Örneğin, borsada rayici yoksa, şu anda Türkiye piyasasında işlem gör
meyen bir yabancı para aynı şekilde değerlendirilecektir. Başka yolu yok zaten.
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakana da.
Değerli arkadaşlarım, maddeyi titiz'değerlendirmeleriniz karşısında "Hisse senetleri ve yatı
rım fonu katılma belgeleri alış bedelinin ortalama değeriyle vadesi iki yıl ve daha uzun olan Dev
let Tahvilleri, Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresi Başkanlıkların
ca çıkarılan menkul kıymetler alış bedeliyle, bunlar dışında..." maddedeki diğer ifadeleri koruya
cak şekilde redakte ettiğimizi düşünerek, madde üzerinde başkaca da soru ve görüş sahibi arkada
şımın da bulunmadığını tespit etmiş bulunduğum için, maddeyi bu haliyle oylarınıza sunuyorum:
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu madde, bu haliyle kabul edilmiştir.
Teşekkür ediyorum ve müteakip maddeye geçiyorum:
Madde 7;
213 sayılı Kanunun 280 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve mad
deye bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.
"Bu madde hükmü yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da
caridir. Bunlardan vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçlar, bu Kanunun 281 ve285 inci
maddeleri uyarınca değerleme günü kıymetine irca edilebilir. Ancak senette faiz oranının yazılı ol
madığı durumlarda değerleme gününde geçerli olan Londra Bankalar Arası Faiz Oranı (LİBOR)
esas alınır.
3 0 % sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağı
tımı ve Ticareti İle Görevlendirilmesi Hakkında Kanun ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetle
rin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunda tanımlanan şirketlerin
sermaye olarak koydukları yabancı paraların sarf edildikleri veya Türk Lirasına çevrildikleri tarihe
kadar lehlerine oluşan kur farkları pasifte özel bir karşılık hesabında gösterilerek dönem kazanın
ca dahil edilmez. Bu karşılıklar sermayeye eklendikleri takdirde işletmeden çekiş ve kâr dağıtımı
sayılmaz. Aleyhlerine oluşan kur farkları ise aktifte özel bir karşılık hesabında tutulur ve gelecck
yıllarda lehlerine oluşacak kur farkları ile kapatılır. Lehte kur farkı ile kapatılamayan tutarlar işi bı
rakma halinde zarar addolunur."
BAŞKAN - Sunmuş olduğumuz raporda da görüleceği üzere, maddenin ikinci fıkrasında yapişlet-devret metcxiu ile yabancı parayı sadece yabancı şirketlerin değil yerli şirketlerin de temini ha
linde parelel işlem görmelerini sağlayacak şekilde bir küçük veya büyük içeriği itibariyle değişik
liğe tabi tuttuk.
Sayın Bakan biraz bize ışık tutsunlar ve sonra arkadaşlarımıza söz verelim.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Sayın Başkan, bu paralel düzenleme
belirttiğiniz içeriği taşımakla birlikte, şu anda uygulamada ortaya çıkan çok önemli bir aksaklığı da
gidermektedir. Şu anda Türk Lirası üzerinden alacak senetlerinin reeskontuna olanak tanınmakla
birlikte yabancı para cinsinden yapılmış olan .senetlerin reeskonta tabi tutulup tutulmayacağı konu
sunda tereddütler ortaya çıkmakta; ancak, reeskonta labi tutulacağına ilişkin yargı kararları çıkmak
ta. Böyle bir düzenleme olmadığı için, reeskont oranları belirtilmediği için de, sanki, Türk Lirası
üzerinden reeskonta labi senetlere uygulanan oranlarla döviz üzerinden düzenlenmiş senetler de ay
nı reeskont oranı üzerinden reeskont edilerek malî idare çok büyük kayıplara uğramaktaydı.
Yukarıdaki düzenlemeye paralel düzenleme buraya getirilmekle biHıkte, bu konuda da hangi
reeskont oranının uygulanacağı konusunda da ayrıca bir düzenleme yapmış oluyoruz. Özellikle,
düzenleme şekline göre, yazılı olmadığı durumlarda Londra Bankalar Arası Faiz Oranının esas alı
nacağını burada belirtmiş oluyoruz. Böylece, ortaya çıkan, şu anda yürüriükte ortaya çıkan sorun
ları da çok büyük ölçüde kaldırmış, belirsizliği ortadan kaldırmış oluyoruz.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
-

152

-

Hükümetin bu konudaki düzenlemesi zaten, alt komisyonumuzca da takdirle karşılanmıştı.
Sayın Yülek; buyurun.
i. ERTAN YÜLEK (Adana) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; şimdi, burada, yabancı ser
mayeye bir ayrıcalık getirilmiş gibi görünüyor bana. Yani, eğer, siz, burada tadat edilen yatırımlar
için para geliyor ise veya işte, öyle diyelim, ilk metniyle belki, daha doğru olabilir şimdi koyduk
ları hale çevrilmiş. Onların bankada beklediği sürece, kur artışından dolayı ortaya çıkacak veya fa
izden ortaya çıkacak paraya bir vergi tahakkuk ettirilmiyor.
Şimdi, düşünün ki, başka bir firma da geldi tekstil konusunda yatırım yapacak. Birisi elektrik
dalında yapacak birisi tekstil konusunda yapacak veya çok önemli bir maden konusunda yapacak.
Şimdi, birisi getirdiğinde, parayı da sarf edinceye kadar bankada özel hesapta o tutuyor, o da tutu
yor ve zamanı geliyor diyorsunuz ki "arkadaş, ben burada ayrıcalık yapıyorum. Siz, bu parayı şu
nun için getirdiyseniz böyle muamele, bu parayı bunun için getirdiyseniz şu şekilde muamele" di
yorsunuz. Bu bir ayrıcalık gibi görünüyor bana. Onun yerine, yabancı sermayenin tümünü içine
kapsayacak bir mekanizma geliştirirsek, eşitlik ilkesini de zedelememiş oluruz.
İkincisi de, adam, ya Türkiye'ye bu parayı getireceğine, yani getirdiği gün, dışarıda tutar. Ge
tirmez; çünkü, getirdiği gün siz onu Türk parasına çevrilmiş gibi muameleye tabi tutacaksınız ve
kur farklarından dolayı ortaya çıkacak vergiyi alacaksınız. O zaman, ben niye yabancı sermaye ola
rak bu parayı getireyim ki, dışarıda tutarım ve ne zaman TL olarak çevirip de işime yarayacaksa o
zaman bu parayı getiririm. Halbuki, Türkiye'nin her halükârda böyle bir dövize ihtiyacı var her za
man, her devirde. Bırakınız bunu, şurada tadat edilen, sadece enerji yatırımları, vesaireyle alakalı
değil, Türkiye'ye yatırım yapacak bütün şirketler için veya bütün paralar için alalım ve bu suretle
adam diyecek ki, benim yurtdışındaki parayı orada tutacağıma buraya getireyim, belki de üç beş
noktada da fazla faiz alabilirim diyebilir veya başka bir şey diyebilir. Ya benim param burada dur
sun, teminat mektubu lazım olabilir yurt içinde; onun karşılığı bir teminat olarak alabilir. Ticarî ha
yatta bunlar çok olağan işlerdir. Dolayısıyla, gelin, buradaki bu ayrıcalığı kaldıralım. Yani, bir kim
se, elektrik üretimiyle alakalı yatırımlar dışında da bir yatırım için para getirdiğinde veya koydu
ğunda dolar cinsinden, bir sektör hangilerinden istifade ediyorsa, öbür sektör de ondan istifade et
sin. Bugün, tahmin ediyorum, hakikaten bir düzeltme var; ama, bugün, elektrik veya da enerji ya
tırımı önem arz ettiği için ona bir ayrıcalık tanıyoruz. Yarın, elektrik enerjisiyle ilgili yatırım önce
liğini kaybetmez de, falan yerdeke madenle alakalı veya falan yerdeki başka bir sektörle alakalı;
yani, pek çok, makine imalatı olur, otomotiv olur, efendim tekstil olur, zaman içerisinde değişil
bunlar.
BAŞKAN - Yani, niçin 3096 sayılı Kanunun kapsamıyla kısıtlı düzenlenmiş olsun; açıklığa
kavuşturulsun diyorsunuz.
i. ERTAN YÜLEK (Devamla) - Evet, biraz da eşitlik ilkesini zedelemesin ve bu şekilde Tür
kiye'ye gelecek; yani, işte, şu sayılı yabancı sermaye 6224 sayılı Yabancı Sermaye Kanununa gö
re de gclecek sermaye de bu şekilde değerlendirilir dersek, zaman içerisindeki gelişimleri de dik
kate almış oluruz. Önceliklerin yarın hangisinin olacağını bilemiyoruz. Biraz evvel ifade ettiğim gi
bi bugün, Türkiye'de bu konu çok önemlidir hakikaten; ama, yarın da başka konuda olabilir. Dola
yısıyla, böyle bir düzeltme yapılırsa bir cümle veya küçücük; yani, ben burada demişim ki, not al
mışım "her türlü yabancı sermaye neden dahil edilmez" diye not ilave etmişim kendi notlarıma.
Dolayısıyla, bunu siz o güzel Türkçenizle Sayın Maliye Bakanımızın da bu konudaki vukufiyetiyle birleştirirse orada küçük bir düzeltme yapılırsa zannediyorum ki, daha iyi olur.
BAŞKAN - Sayın Ayhan; buyurun.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Ertan Bey uzun uzun izah ettiler ve ben özet olarak şunu söy
leyeyim; Bugün elektrik enerjisinin önceliği var, yarın başka şeylerin önceliği olabilir. Yani, bir ya
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bancı sermaye gelip yatırım yapacaksa, burada kur farklarını vergi dışı bırakmışız benim anladı
ğım. Pasifte bir yerde muhafaza ediyoruz, aktifte muhafaza ediyoruz, mahsup yapıyoruz ve sonun
da da, ayrılırken yine bir düzenleme getirmişiz. Yani, bunu genel koyalım biz burada. Enerjiyle il
gili özel teşvik vereceksek onu başka çerçevede verelim. Bu vergi kanunudur ve iki de bir değişti
rilmesi mümkün olmayan bir kanundur ve her vergi kanunu değişikliği de toplumda ne geliyor ne
gidiyor diye birtakım tedirginliklere yol açar. Devamlı bir düzenleme yapalım benim teklifim odur.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Sayın Aktürk; buyurun.
YILDIRIM AKTÜRK (Uşak) - Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; aslında Hrtan Bey geniş
olarak izah etti. Yabancı Sermaye Demeğinin de (YASED) hemen hemen bütün toplantılarında ya
bancıların Türkiye'de enflasyon meselesini tam kavrayamadıkları için dile getirdikleri bir numara
lı mesele budur. Yani, biz, paramızı getireceğiz, işte, aşınacak, zarar ediyor görüneceğiz kâğıt üze
rinde de olsa, onun üzerinden vergi vermekten evvel zarar mefhumu kendilerini rahatsız etmektedir.
Şimdi, burada, yalnız. Sayın Ayhan'ın ve Sayın Yülek'in söylediğinden biraz farklı olarak, sa
dece elektrik konusu değil, dikkat ederseniz, 3 9% ; yani, yap-işlet-devret mcKİeliyle yapılan hizmet
ler de var. Buradaki felsefe, uzun vadeli, işte devletle yapılmış bir akit neticesi bir yabancı para gel
mişse, onunla ilgili bir düzenleme. Argümanı da şu olabilir; Eğer, bahsedilen, diyelim ki, bir teks
til yatırımında bir yabancı sermaye geliyorsa, sermaye getirdiği gün Türk Lirasına çevirdiğinde iş
te, repoya da verir, bilmem Hazine kâğıdı da alır ve zaten onu nemalandırır. Enflasyon
muhasebesiyle ayrıca bir korunmasına ihtiyaç yoktur; yani, Türkiye şartlarında diğer müteşebbis
ler n^ısıl yaşıyorsa, o da parasını dolarda tutmayacaktır zaten ve Türk Lirasına çevirdiğinde de Türk
Lirası nemalanacağı için bir noktada aynen bir Türk müteşebbisi gibi kavranması söz konusudur
denebilir; ama, benden evvel iki arkadaşım işaret ettiği için, ben de bunun, bu yabancı sermayenin
bir alerjisi olduğunu işaret edip altını çizmek için söz aldım.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Buyurun.
MEHMEn" Al.TAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Sayın Başkanım. bu madde, yabancı lehi
ne, döviz lehine çok mükemmel tanzim edilmiş, tebrik etmek lazım; ancak, ben bir Türk vatanda
şı, l’ürk müteşebbisi olarak, niye Türk Parasıyla burada boğuşayım, sanayi kurayım, dövize tahvil
ederim, dışarıdan birtakım yollarla getirip bu tip yatırımlara girerim. Dolayısıyla, bizim .sanayici
miz karşısında ayrıcalık getiren bir kanun hükmündedir. Eğer, bu lxiyle tutulacaksa ki, tutulması
lazım, doğrudur, o zaman bunun karşısında bizim sanayimizi destekleyecek birtakım düzenlemele
rin getirilmesi lazım. Maliye Bakanlığımız bunu çok kısa bir sürede halletmezse bizim sanayicileri
miz bu maddenin Anayasaya ve ruhuna aykırı olduğu konusunda birtakım girişimlerde bulunurlar.
Ben bunu dikkatlerine arz etmek istiyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Efendim.
Sayın Özgün, buyurun efendim.
İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Sayın Karapaşaoğlu'nun be
lirttiği hususa ben de değinmek istiyorum.
Bu düzenlemeyle, sanki millî yatırımcıyı, yani, yerli yatırımcıyı cezalandırıyormuşuz gibi ge
liyor, böyle bir durum var mı, yok mu bu konuda Sayın Bakandan geniş açıklama istirham ediyo
rum. Bu konuda geçenlerde Sayın Yaman Törüner'in basında çıkan makalesini okumuştum, bu ba
kımdan Sayın Bakandan bir açıklama rica ediyorum. Çünkü, Sayın Karapaşaoğlu'nun da dediği gi
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bi, o zaman döviz cinsinden bu tür yatırımları yapmak için birtakım yollara gidilebilir ve dışarıya
da paranın kaçması söz konusu olabilir. Bu konuda geniş bir izahat rica ediyorum Sayın Bakanım.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Maddede "yabancı" sözcüklerinden bir tanesinin Alt Komisyon çalışmaları sırasında çıkarıl
mış olduğunu da dikkatinize sunuyorum; yani, yabancı veya yerli şirket ayrımını kaldırmak mak
sadıyla.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, bu menkul sermaye piyasası ve bu konuştuğu
muz maddede, daha önce konuştuğumuz maddede, tabiî, birtakım terminolojiler var, bunlar Türki
ye'ye yeni gelen müesseseler, yeni gelen çalışma sahaları, son beş on yılın getirdiği şeyler yani, bi
raz evvel, mesela. Sayın Bakan, önceki maddede, "reeskonta tabi midir, değil midir?" Bunlara ait
biraz teknik bilgi verirlerse, bu heyet üyeleri, önümüzdeki dönemde çok tartışılıcağı için, bu mese
lelere vukuf peyda ederler.
Burada da benim gördüğüm, para gelmiş, bir kur tespit edilmiş; ama, fiilen bozdurulduğu ve
ya harcandığı tarihte kur farkı var, bu vergi matrahı olsun mu olmasın mı, bunu çözüyor burada be
nim gördüğüm. Bunu çözüyorsa, bu haklı bir çözümdür, buna itiraz etmememiz lazım. Çünkü, siz
bunu kazanmamış geliri o zaman vergilendirmiş olursunuz, yabancı sermaye de gelmez, Türki
ye'nin de yabancı sermayeye çok ihtiyacı var ve buradaki sınırı da Yıldırım Bey ifade ettiler, gerçi
yap, işlet, devreti de kapsıyor bu dediler; ama, yap, işlet, devret şartını da kaldıralım, bunu genel
bir düzenleme haline getirelim. Bunu mümasil bizim yerli sermayemize bir eşitsizlik geliyorsa, onu
da arkadaşlar daha açık seçik ortaya koysunlar, onu da düzenleyelim. Yani, rekabette eşitlik mü
himdir, haksız vergiye maruz kalmamak da mühimdir, kazanılmış olan reel gelirin de vergilendi
rilmesi mühimdir. Bu üç prensip ışığında bunu düzenleyelim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Buyurun Sayın Bakan.
MALİYE- BAKANI ZBKERİYA TBMİZEL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
İDeğerli milletvekilleri, maddeye birazcık ayrıntısında bakıldığında burada maddenin bazının
yap, işlet, devret modeline ait olduğu görülür. Yani, yatırım yapan bir kişi, belirli bir süre sonra bu
nu devlete vermektedir, bir süre sonra da devlete dönecek. Kamuya dönecek olan bir yatırıma ge
tirilen bir ayrıcalıktır buradaki ayrıcalık.
Dolayısıyla, kendisine ait kuracağı ve daha sonra da satıp o anki değerini istediği gibi transfer
etme hakkına .sahip olduğu bir yatırıma verilmemektedir bu olay. Ben getiririm yabancı sermaye
olarak kurarım bir fabrika, yıllarca işletirim, o günkü değeri üzerinden satarım, vergilerimi öder,
transfer eder giderim geri, bütün paramın tamamını,
Halbuki, burada bir sermaye geliyor yatırımı yapıyor, işletiyor, yatırmış olduğu sermayesini o
kurtarıyor, tesisi devredip gidiyor. Dolayısıyla, ,^9%, 3046 bu kapsam içerisinde çok özel bir dü
zenlemeyi getiriyor. Burada bütün yatırıma verdiğimiz takdirde, yerli yatırımcıyla yabancı yatırım
cı arasında gerçekten çok büyük diskriminasyon yaratırız; ancak, sadece, yap, işlet, devret mode
liyle sınırlı olduğu zaman, bizim buradaki amacımız, o sermayeyi korumaktan ibaret oluyor. Ser
mayemi getirdim, gidip yap, işlet, devret modeliyle bir şey yapacağım paramı tutuyorum burada,
yatırımım sürüyor, yatırımı daha bitirmemişim, işletmeye geçmemişim, ancak, bu arada kurlar sü
rekli olarak artıyor, her artış nedeniyle ben vergi ödediğimde, yani, bunları vergi ödediğimde, o tak
dirde yatırımı gerçekleştirememe durumuyla karşı karşıya kalıyorum. Buradaki amaç, sermayeyi
korumaktır, yatırımı bitirene kadar.
-

155

-

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Öbür sektörlerde vergilendirecek misiniz kur farkını.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Tabiî vergilendiriliyor.
Kur farklarının belirli bir şekilde gelirlerinin vergilendirilmesi, yoksa, döviz olarak aldı bütün
şeylerinizi, finansman fazlanızın tamamını döviz olarak tutuyorsunuz, ticarî işletmenizde. Bütün
bunlar genel düzenleme içersinde. Burdaki özellik, yap, işlet ve sonucunda devret olayından kay
naklanıyor. Devrediliyorsa, yatırım yapılana kadar bunun sermayesini korumak gerekir. Böylece
eşitlik salanmış olur. Öbüründeki hakkaniyet, hakkaniyetsizlik ayrı bir olay; ama..
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Reel gelir midir yani kur farkı vergilendirmesi?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Bu maddenin konusu değil o; yeni
den tartışılabilir, ama, buradaki olay sadece, yap, işlet, devret modeline getirilen bir ayrıcalıktır.
Sermayeni koruyorum, niye; onu alıp gittikten sonra geri kalan kısmını devlete bırakacaksın veya
kamuya bırakacaksın, bütün olay ol. O nedenle, herkese böyle bir ayrıcalık getirmek yerine yap, iş
let, devret modeline getirilmesinin bir mantığı var, çünkü sermayesini tam olarak alıp gitmeyi
amaçlıyor, biz de bunu vermeyi amaçlıyoruz. Temel olarak düzenlemenin amacı bu. Bunun dışın
da ayrıcalık değil. Yabancı sermayenin özellikle 6224'e göre girenlerin hepsine böyle bir ayrıcalık
falan vermeyi düşünmüyoruz, özellikle dünyanın bu kadar globalleştiği, her gün bu kadar fazla iş
letme yapıldığı yerde yerli sermaye, yabancı sermaye ayrımı kalmıyor artık. Alt Komisyon haklı
olarak gayet güzel bir düzenleme yaptı, bizim sermayemiz de artık, neredeyse yabancı sermaye ol
maya başladı. Yani, Türkiye'den gelmiş olan sermayenin, yabancı sermaye olmadığını hepiniz ga
yet iyi biliyoruz, o nedenle geliyor. Önemli olan bunun gelmesi, yatırıma gitmesi, daha sonra da,
eğer, tesislerini vesairesini devrediyorsa, sermayesini korumuş olarak çıkartmaya çalışmak.
Bu düzenleme bir teşvik tedbiridir, özellikle, 3996'ının kendisinden gelen bir özelliktir, sade
ce, enerji yatırımları değil, otoyol, baraj, köprü, tünel, sulama, içme ve kullanma suyu gibi birçok
alanlara gelmesini teşvik etmek içindir, gelirse böyle bir avantajı olsun dedik. Yoksa, genel olarak,
yabancı sermayeye getirilmiş bir özel teşvik değildir, genel olarak yabancı sermayeye giren bir özci
teşvik niteliğini kapsamamaktadır, yap, işlet, devret modelinde devredilecek olan tesislere getiril
miş bir ayrıcalıktır.
BAŞKAN - Buyurduğunuz gibi, kur farklarıyla ilgili husus daha sonra Gelir Vergisi Kanunuy
la ilgili çalışmalarımız sırasında menkul sermaye iratları bölümünü değerlendirirken tekrar gözden
geçirebileceğimiz bir husustur, onu da ayrıca arz edeyim.
Buyurun Sayın Ayhan.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Bakanımız, bu madde dışındadır dediler, doğru, an
cak, benim öğrenmek istediğim husus şu; Türkiye'nin yabancı sermayeye ihtiyacı var hem de çok
ihtiyacı var; üretim sahalarında Türkiye, istediği sermayeyi bugüne kadar celb edebilmiş değil. Ta
biî uzun süre bir ürkeklik yaşadı Türkiye I950'li yıllarda çıkarılan 6224 netice vermedi, halen de
bakıyoruz, değerlendiriyoruz, yabancı sermaye izinleri çok; ama girişleri az. Türkiye'nin Gümrük
Birliğine girmiş olmasına rağmen, yabancı sermaye fiili girişinde bir artış yok. Yani, ben, tabiî, ya
bancı sermayenin lehine olsun diye söylemiyorum; ama, kur farkı, reel gelir olmadığı halde vergilendiriliyorsa, bu, yabancı sermaye girişini engeller, yerli sermayede de bir haksızlık varsa, onu da
düzeltelim; vergi kanunlarını böyle köklü olarak ele aldığımız bir noktada YASED'in de talepleri
ni dikkate alarak Muhterem Bakan burada bize bilgi verirse, biz bu maddeyi mütmain olarak oyla
rız geçer. Yani, ileride Gelir Vergisi Kanununda menkul sermaye iratlarıyla ilgili düzenlemeyle ne
yi düzeltiyoruz. Yan i, bu yap, işlet, devret ve enerji yatırımlarının dışındaki yabancı sermayede de
kur artışlarının vergilendirilmesini önlüyor muyuz, önlemiyor muyuz? Yani, bunu öğrenmek iste
dim ben.
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Teşekkür ederim Başkan.
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Şimdi, bir yabancı sermaye, ne şekil
de gelirse gelsin, Türkiye'ye gelip, Türk Lirasına çevirttirip. Sayın Aktürk'ün belirttiği gibi, bir ya
tırım yaptığını varsayın. Yatırımını yaptığı andan itibaren, o yatırım, normal olarak enflasyon ve
saire nedenleriyle zaten değerlenmektedir, yatırımın değeri artmaktadır burada. Yatırımın değeri
arttığı zaman da onu elden çıkarttığı zaman, getirdiği sermayesini Türk Lirasına çevirdiği gün iti
bariyle neredeyse koruyabilmektedir. Özellikle, mevzuatımızdaki diğer bazı hükümler de buna yar
dımcı olmaktadır. Yani, geldiğimde bir fincan alsam, bu fincanın değeri enflasyon oranında artı
yorsa, giderken fincanı sattığımda şu andaki koşullar içerisinde sermayemin tamanını neredeyse
korumuş olarak alıp götürüyorum, çünkü bunun değeri artıyor.
Ancak, yap, işlet, devret, olayında, sonuç olarak yapmış olduğu yatırımı götüremiyor, parası
nı koruyamıyor dolayısıyla. O nedenle, bunun işletme süresi boyunca sermayesini koruyacak bir
düzenleme getirmek gerekiyor. Nitekim, 3 9 % da,
da finansman kanunlarıdır, çok büyük öl
çüde. Yapılacak olan bir yatırımın finansmanının teminine yönelik düzenlemeleri getirmektedir. O
nedenle, bunlara özgü bir olaydır bu. Daha sonra Gelir Vergisi Kanunu görüşülürken hangileri hak
kaniyetli hangileri hakkaniyetsiz, neyi neden arındırmak gerekir onları uzun süre tartışma olanağı
mız olacak; ama, buradaki olay, bu finansman modeli, dediğim gibi, getirip, yatırım yapıp kendine
kaldığında daha sonradan onu satıp da paraya çevirebildiği halde, zaten enflasyon oranında kendi
sini koruyor, çünkü, onun da değeri artıyor, hiçbir şeyin değeri artmıyor diye bir olay yok.
O nedenle, bu devredeceği için, gelecekte satacağı elinde herhangi bir şeyi kalmayacağı için,
bunun sermayesinin korunmasına yönelik bir düzenlemedir, yapılmadığı takdirde bu endişelerin
hepsi... Ben daha geldim yatırımı yaparken olduğu gibi bu kur farklarını vergilendirdiniz, ben na
sıl yatırımı bitireceğim dediği anda diyecek herhangi bir yanıt bulamıyoruz. Bununla beraber bu
olay çok büyük ölçüde ortadan kalkmış oluyor.
Diğerleri gelip de ben yatırım yapacağım, kur farklarını vergilendiriyorsunuz dediğinde, bi/.im
vergi sistemimizde sizin bu yatırımınızı enflasyona karşı korumak için şu şu şu düzenlemelerimiz
var, artı, bunu sattığınız veya devrettiğiniz /.aman da eğer doğru bir yatırım yaptıysanız zaten de
ğerini alıp gideceksiniz diyoruz onlara; ama, onlara diyemiyoruz. O nedenle, bu düzenleme getiril
di. Kesinlikle bir diskriminasyon değil, özel olaraktan bu alana sağlanan çok büyük bir avantaj de
ğil, bir korunma, bir haksızlığın giderilmesinin düzenlemesidir.
Sayın Başkan, teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum, kaldı ki, madde metninde de görüleceği üzere, hatti zatında
bu .^0% ve 3996'ya göre getirilen, ister yabancı şirketlerin, ister Türk şirketlerinin müştereken gelirecekleri yabancı sermayenin Türkiye'de harcanacağı tarihe kadar erozyonuna veya başka yerler
de tasarrufuna, yani, harcayacağı günden bir gün evvel transferini götürüp de yabancı ülkelerde
belki muhafazasını da önleyerek Türkiye'ye getirilip Türkiye'de bulundurulmasına yardımcı olma
gibi başka bir açık maksadı daha var düzenlemenin. Bence olumlu bir düzenlemedir.
M A IJY L BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Doğrudur Sayın Başkan, onu söyle
meyi unuttum.
BAŞKAN - Buyurun Sayın Karapaşaoğlu.
MEHMİ-rr AL'I'AN KARAŞi’AŞAOĞLU (Bursa) - Sayın Bakanımız.a şu soruyu sormak is
tiyorum: Ben bir sanayici olarak yurtdışından kredi ile bir makine aldığım zaman, üretime katkı ol
ması açısından, bu makinenin üretimi yoluyla sağladığım katkıdan elde ettiğim kârlarda, elde etti
ğim işletme gelirlerinde ve geri ödemesinde bu maddede yabancı sermayenin istifade ettiği koşul
larda istifade edebiliyor muyum, edemiyor muyum? Ona göre sanayici arkadaşım karar verecek.
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NURETTİN KALDIRIMCI (Kayseri) - O başka şey.
MEHMET ALTAN KARAŞPAŞAOĞLU (Bursa) - Olmuyor işte, niye sanayicilik yapayım,
paramı götürürüm dışarıya.
NURETTİN KALDIRIMCI (Kayseri) - O başka şey.
MEHMET ALTAN KARAŞPAŞAOĞLU (Bursa) - Ne münasebet...
BAŞKAN - Sayın Başkan, cevaba ilişkin bir mülahazatınız var mı efendim?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA T E M İZE L(İstanbul)-Sayın Kaldırımcı cevap verdi oradan,
ben duydum, ben aynen katılıyorum Kladırımcı'nın yanıtına.
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Evet, bürokraside olanlar bu ceveabı veriyoriar, ama, sanayide olanlara soralım bunu. Bürokrasiden gelen arkadaşlar böyle düşünürier, bir
de sanayide olanlara sorun bakalım.
Teşekkür ederim.

^

BAŞKAN - Buyurun.
FETHİ GÖRÜR (Bolu)- Sayın Bakanımın izahatından, bu maddenin yap, işlet, devret için dü
zenlendiği şeklinde bir anlam çıkarttım. Ben bundan, özellikle, Türkiye'nin enerji darboğazından
çıkması konusunda enerji sektöründe yapılacak olan yabancı sermayeyi teşvik için böyle bir düzen
lemenin getirildiğini anlıyorum. Yoksa, bu düzenlemeden, yatırım yapmak isteyen yabancı şirket
lerin getirmiş oldukları, koydukları sermayenin, özellikle yatırım yapılana kadar olan safhadaki kur
farklarından doğan farkın vergilendirilmemesi bu maddede öngörülüyor. Yani, bu yap, işlet, dev
ret modeliyle yakından ilgili olan bir husus olarak ben bunu görmüyorum.
Bunun yanında esasında yapılan bir ayrıcalık değil, sadece doğrudan doğruya yapılması gere
ken bugün enflasyondan doğan farkın, gelir olmadığını hepimiz bildiğimiz için bunun, vergilendi
rilmemesi çok doğal olan bir hadise. Tabiî, bununla beraber gündeme getirilmesi gereken önemli
bir husus da, enflasyon muhasebesinin Türkiye'de mutlaka bir an önce çıkartılması ve yurtiçindeki
tüm esnafımızın, müteşebbislerimizin kazanmadıkları halde yıl sonunda bilançolarında enflasyon
dan dolayı sermayelerinin enflasyon oranında yüksek gözükmesi ve bu oranda da haksız bir vergi
ödemelerinin de mutlaka önüne geçilmesinin doğru bir düzenleme olacığmı görüyorum ve enflas
yon muhasebesiyle ilgili çalışmanın yapılıp yapılmayacağı konusunda da Sayın Bakanımızdan bir
sorum olacak.
Teşekkür ediyorum,
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Görür.
Bu .sorularla ile ilgili maddeler daha ileriki maddelerde geleceği için, o konunun tekrar tartı
şılmasını, tekrarı önlemek bakımından o maddelere erteliyorum.
Madde üzerinde bir önerge var, okutuyorum;

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan Çeşitli Vergi Kanunlarında Değişikliği Öngören Yasa Tasarısının 7 nci
maddesiyle 213 sayılı Vergi Usûl Kanununun 280 inci maddesine üçüncü fıkradan sonnra gelmek
üzere ilave edilen dördüncü fıkrada yer alan "yabancı paralar" ibaresinin "yabancı sermaye" olarak
değiştirilmesi için gereğini arz ederiz.
Algan Hacaloğlu

Hilmi Develi

İstanbul

Denizli
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GEREKÇE:
Yabancı para ibaresi yerine yabancı sermaye ilkesi getirilerek uygulamadan gerçek yabancı
sermaye girişlerinin özendirilmesi yerine spekülatif hareketlerin ön plana çıkmasının engellenme
si hedef alınmıştır.
BAŞKAN - Bu arkadaşlarımız bu önergelerinde yabancı para deyiminden ziyade yabancı ser
maye deyimini kullanarak psikolojik olarak hedefin yabancı sermaye olduğunun açıklığa kavuştu
rulmasını düşünmektedir; ama, buna mahal olmadığı kanaatindeyim; ama. Sayın Bakan, bizi aydın
latsın efendim.
MUSTAFA BALCII.*AR (Eskişehir) -Ö e n g e sahipleri izahat versinler Sayın Başkan.
BAŞKAN - Kendileri burada yok, giderken de izinlerini almıştım, gerekçeleriyle iktifa edil
mesi hususunda.
MALİYE BAKANI ZEKERÎYA TEMFZEL (İstanbul) - Sayın Başkan, aslında sermaye para
dan ibaret bir olay değildir biliyorsunuz, değerli milletvekili arkadaşlarımız da gayet yakından bilirier, yani yabancı sermaye ayni olarak da gelebilir, nakti olarak da gelebilir. Burada ayni serma
yeye tanınan bir ayrıcalık değil, nakti olarak gelip de Türkiye’de yapılacak olan yatırıma getirilen
bir ayrıcalıktır, o nedenle, para ifadesi kullanılmıştır, o nedenle, sermaye deyiminden daha dar bir
kapsamı ifade eden yabancı para deyiminin burada yer aldığını ifade etmek istiyorum.
BAŞKAN - Hükümet önergeye katıyor mu?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım.
BAŞKAN -Ö nergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir.
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddeyi Alt Komisyondan geliş şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir.
Müteakip maddeyi okutuyorum;
MADDE 8 - 2 1 3 Sayılı Kanunun 313 üncü maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşa
ğıdaki fıkra eklenmiştir.
"İlgili mevzuatı gereğince sözleşme süresinden sonra bedelsiz olarak devlete veya devletçe
tensip olunan bir teşekküle veya belediyeye intikali öngörülen amortismana tabi iktisadi kıymcllerden sözleşme süresinde yenilenmelerinin gerektiği durumlar hariç sermayenin veya özel maliyet
bedellerinin itfası hükümlerine göre amortismana tabi tutulanlar genel hükümler uyarınca ayrıca
amortismana tabi tutulmazlar.
BAŞKAN - Biz, burada "amortismana konu" ibaresinin "amortismana labi" biçiminde bir tek
İlik redaksiyon dışında maddeye aynen katıldık; ama, kısa bir açıklama istirham edelim Sayın Ba
kandan.
MALİYE BAKANI ZEKFîRlYA TEMİZEL (İstanbul) - Sayın Başkan, aslında, burada mü
kerrer amortisman uygulanmasını önleyen bir düzenleme var. Eğer, daha önceki yenileme süresi,
daha doğrusu kendi işletme çerçevesinde bir amortismana tabi tutulmuşsa, ayrıca ikinci bir defa da
ha amortismana tabi tutulmasın, dolayısıyla, özel maliyet bedellerinin itfası hükümlerine göre, ö/ci
maliyet bedellerinin itfası hükümleri çerçevesinde amorti edilmiş ise, bir de genel hükümler uya
rınca ayrıca amortismana tabi tutulmasın diye bu konuda mükerrer bir amortismanı önleme, yani,
hır hak verme değil, bir tekerrürü önlemeye yönelik bir düzenlemedir.
BAŞKAN - Buyurun Sayın Yülek.

-

159

İ.ERTAN YÜLEK (Adana) - Sayın Başkan, Sayın Bakanım; burada esasında iki husus üze
rinde duracağım.
Birisi, mevcut mevzuata göre üçüncü fıkrada bazı değerler verilmiş, yani, 5 milyon lira gibi,
500 bin lira gibi aşmayan değerler. Şimdi, bunlar, amortismana tabi tutulmaz diyor. Bu direkt gi
der yazılır, onu biliyorum ama, 500 bin lira o kadar küçük değer ki, yani, 500 bin liranın, artık ma
demki böyle bir değişiklik yapıyoruz, bu 500 bin lira gibi rakamı...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Gelecek maddelerde bu değerlerin
artırılması ve 5 milyon liranın 50 milyon liraya çıkarılması...
İ.ERTAN YÜLEK (Adana) - O zaman bu maddeyi de çıkaralım.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - O ayrı bir olay efendim.
Gelecek maddelerde buradaki maktu hadhleri artıran başka bir maddemiz gelecek.
İ.ERTAN YÜLEK (Adana) - Yani, bunlara bir katsayı mı veriyor?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Evet, 50 milyon liraya çıkıyor değer.Bu değer bundan sonra devamlı değişecek.
İ.ERTAN YÜLEK (Adana) - Peki.
İkincisi, Sayın Bakanın izahatından anlıyoruz ki. amortismana tabi tutulmuş bir mal birisine
devredilirse, verilirse, parasıyla verilse, bu amortismana tabi tutulmayacak mı?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Yeni işletmede ayrı bir olay.
İ.ERTAN YÜLEK (Adana) - Mesela, özelleştirmede yıllardan beri bir sürü tesisler satılıyor.
Mesela, Sümer Holdingin bir sürü tesisleri satılıyor, defter kıymeti sıfır veya bir lira, izbedeliyle
geçiyor, ama, şimdi bu tesis o izbedeli yerine 5 milyon, 10 miyon dolara, 20 milyon dolara satıl
mış, şimdi burada yeniden amortismana tabi tutulacak değil mi? Öyle olması lazım bu bir.
İkincisi, bu finansal kiralamada elbette finansal kiralamanın her yıla tekabül eden miktarı nor
mal olarak masrafa yazılıyor, amortismana tabi değil. Yani, adam gitmiş 5 yıllığına finansal kira
lama yapmış, basit olsun diye diyorum, 1 milyar lirayı her yıl 200 milyon lira olarak masrafına atı
yor, amortismanını tabi tutmuyor. Peki, 5 yıl geçtikten sonra bu sıfırlanmış, bunu yeniden değer
lendirme yaparken, bunun defter kıymeti, yani masrafa yazıldığı için 5 sene içerisinde her halde
bir lira veya sıfır lira gösterilecek. Peki, orada yeniden değerlendirmeye göre, ki, şimdi, her yıl ya
pılıyor bu, belli şeyler için yapılıyor, sadece vergi için değil, bir de insanların mal varlıklarının be
delini ortaya çıkarmak için yapılıyor, amortisman da ona göre yapılıyor. Yani, sadece amortisman
için değil diyorum, b ird e mallarının değerlerinin hakikisini bulabilmek için.
Bu finansal kiralamayla alakalı çok yaygınlaşan ve yaygınlaşmış ve yaygınlaşacak da olan bir
hadisede acaba ne olur? Yani, adam gemi almıştır, finansal kiralama yapmıştır, uçak almıştır, Türk
Hava Yollarının çok yaptığı iştir, finansal kiralamadır veya bugün çok çeşitli yatırımlarda yani,
Türkiye'nin, Anadolu'nun her yerinde finansal kiralama oldukça yaygın hale gelmiş ve gelecek de,
öyle zannediyorum; çünkü. Batı ülkelerinde çok kullanılan bir araçtır bu. O zaman bu ne durumda
olacak, onu öğrenmek istiyorum veya en azından amortismana tabi tutulduğu için veyahut da amor
tismana tabi tutulmamış da masraf yazıldığı için yeniden değerlendirmede nasıl dikkate alınııcak,
o zaman da yeniden belli bir oranda bir amortismana tabi tutma gibi bir şey var mıdır diyorum \ c
teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yülek.
Sayın Ayhan, buyurun efendim.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Ertan Beyin ifade ettiği finansal kiralamada serm;
!x:dcli
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ne kalıyor; kendisine kaldıktan sonra onun için amortisman ayırması lazım yeni dönemde, usul ne
dir, öyle midir? Mal kendisine kaldıktan sonra artık kendi demirbaşına girmiştir, ondan sonra da
amortisman ayırması lazım.
BAŞKAN - Yani, finansal kiralamada amortisman uygulaması konusunda açıklık getiril
mesini istiyorsunuz?
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Evet.
Bir de bu maddeyi getirmeye niye mecbur kaldık, yani, bedelsiz olarak bir kuruma, bir
belediyeye devrediliyorsa, zaten onun giriş kıymeti sıfır olduğu için ona amortisman ayıramaması
lazım bir daha, fiiliyatta ayırıyorlar mı böyle bir problem mi var yani?
BA ŞK A N - Herhalde bu yap-işlet-devret modelinin bizi yeniden karar vermeye sürüklediği bir
ihtiyaç olsa gerek bu düzenleme gelirken; ama, yine de Sayın Bakan bu konularda bizi tenvir etsinler.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMtZEL(Devamla)- Sayın Başkanım, öncelikle şu anda
idareye çok yoğun bir şekilde, yeniden amortismana tabi tutma konusundaki gelen baskıların. Sa
yın Yülek'in sorduğu soruyla ne kadar güncel olduğu da ortaya çıkmış oluyor büyük ölçüde; ikisi
birbirine paralel, ayrı görmüyoruz.
Finansal kiralama yapan şirketlerde, kiralayan ve kiracı arasında farklılık vardır. Finansal ki
ralamayı yapan, tam isimlendirerek söyleyeyim, olduğu gibi; sizin bir finansal kiralama şirketiniz
var, ben de sizden kiralıyorum, leasing yoluyla kiralıyorum. Amortisman sizin bünyenizde ayrılı
yor, ben de ona karşılık her yıl kiralarımı ödüyorum, leasing bedellerini ödüyorum. Dolayısıyla
ödediğim bu miktarları her sene gider yazıyorum. Diyelim ki 5 yıllık böyle bir kiralama sözleşme
si yaptık, 4 yıldan daha fazla yapamazmışız, 4 yıl yaptık, 4 yıllık bu uygulamanın sonunda daha
önceden kiralamış olduğum ve sizin bünyenizde de sıfır amortismana tabi tutulmuş ve değeri sıfı
ra indirgenmiş olan bu malı bana devrediyorsunuz. İki şekilde devredersiniz -sözleşmenize göre- iz
bedeliyle devredersiniz. İz bedeli amortismana tabi bir kıymet ifade etmez. Yeniden değerlendiri
lerek de olsa, değerlendirilmeden de olsa üzerinden amortisman ayrılacak bir değer değildir, sıfır
değer anlamına gelir, sadece muhasebede görülsün diye 1 lira yazılır. O nedenle de amortismana
tabi tutulamaz. Ama, öyle bir sözleşme yaparsınız ki, 3 üncü yılın sonunda diyelim ki -50 milyon
liranın üstünde olması gerekiyor- 100 milyon liraya devredildi, 100 milyon lira genel hükümler çer
çevesinde amortismana tabi tutulur. Bu yeni bir iktisadi kıymet alimidir, genel hükümler çerçeve
sinde de alınır, yeniden değerlemeye de tabi tutulur, her şey yapılır orada; ama, iz bedeliyle alıyor
sanız, artık orada amortismana tabi tutulacak bir iktisadi kıymet yoktur ve amortisman da olmaz.
Yeniden değerleme de olmaz, yani sıfırı değerlendirdiğimiz sürece sıfırdır zaten.
REFİK ARAS(lslanbul) - Zaten tüm bedeli 4 yıl içinde masraf olmuştur.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMlZEL(Devamla)-Evet, masraf olmuştur.
CEVAT AYHAN(Sakarya)-Yani, amortisman yerine kira ödemiş oluyor, düşmüş oluyor; ay
nı şey oluyor.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMlZEL(Devamla)- Yani, burada aslında bunun bedeli
vardır, dolayısıyla muhasebe gerçek durumu göstermiyordur diyebilirsiniz; ama, leasing yoluyla
gelmiş ve iz bedeliyle ilgili kavram vardır bizim muhasebe sisteminde. Onu iz bedeliyle gördüğü
zaman, işletmeyi değerlendirilenler her ne kadar bu iz bedeliyle gözüküyorsa da, şu kadar eder der
ler. Nitekim, zaten o işletme onu maliyeti sıfır, iz bedeli; çünkü tamamını gider yazdı daha önce
den, oturup da bir değere sattığı zaman da onun tamamı üzerinden vergi öder, geliri üzerinden ver
gi öder.
BAŞKAN-Yani, bunuii ticari muhasebeyle malı muhasebe arasında farklı bir görünümü ola
cak. Birisi amorti ettirilmiş olduğu için başka bir ifadeyle...
-
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MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL(Devamla)-Evet.
1. ERTAN YÜLEK(Adana)- Sayın Başkan, amortismana tabi tutmadan yeniden değerlendir
meye tabi tutacak bir yenilik getirelim. Çünkü, adamm; yani, o kadar çok, şimdi, fınansal kirala
mayla bu işler almıyor ki makine teçhizat, daha çok makineler ve aradan 4 sene geçtikten sonra,
doğru amortisman ayırmasm; ama, koskoca bir fabrika var. Koskoca fabrikayı siz bedeli amortis
manda gösteriyorsunuz, aktif-pasif meselesinde, aktifte amortismana tabi tutulmuş; yani, kiraya ve
rilmiş. Nedir; karşılığmda bakıyorsunuz sıfır. Halbuki reel bir hadise var, koca fabrika var.
BAŞKAN-Karşılığında sıfır diye bir şey yok. Aktifte yer alır, amortismana tabi olmayan kıy
metler diye ayrılmış olur.
İ.ERTAN YÜLEK(Devamla)- Sıfır.
Efendim, bakın, amortismana tabi tutuldukça o değeri ondan düşüyor. Hatta, bunlar amortis
mana tabi tutulmayınca o zaten varlıklarında da görünmüyor kiralama suretiyle. Sadece kira bede
li olarak şey yapıyor, iz bedeli görünüyor. İz bedeli de nedir, I lira. Şimdi, aktifine bakıyorsunuz,
adamın değeri, diyelim ki zaman içerisinde 10 trilyon liralık makine-techizatı var, yani hakikaten
bu var...
Efendim, vergidir, 10 trilyon değil, hayır...
REFİK ARAS(îstanbul)- 4 sene içinde, her yıl için 2,5 milyar düşülüyor.
İ.ERTAN Y Ü LEK(D evam la)-4 senenin sonundan bahsediyorum Sayın Aras. 4 sene sonra o
amortismanın değeri orada I lira görünüyor. Bir amortisman değil, malın aktifinde. Halbuki, değer
10 trilyon lira.
Bilanço tekniği yönünden, bankacı yönünden geldiği zaman, onu yeniden değeriendirmeyi, ilk
bakışta "senin hiçbir şeyin yok” diyor, ancak gelip de yeniden ekspertiz yaptığı zaman bu malın de
ğeri ortaya çıkıyor. Gelin, madem ki böyle bir değişiklik yapıyoruz, diyelim ki "bunlar da yeniden
değeriendirmeye tabi tutulur; ancak, amortismana tabi tutulmaz." Bu suretle bilanço dengeleri yö
nünden de bir yenilik gelmiş olur diyorum.
BAŞKAN-Sayın Yülek, bu sadece leasing için değil, amortismana mevzu bütün kıymetler
için geçerii. Bir işletme düşünün; bir taraftan amortismanını ayırıyor ayırıyor, günün birinde tümü
nün amortismanını ayırmış oluyor. Bu konuyu...
İ.ERTAN YÜLEK(Devamla)- Büyük fark var; birisi 4 senedir, birisi 10 senedir.
BAŞKAN-Müsaade buyurun. 4'lüğü de vardır; yüzde 25 amortisman ayrılan kıymetler için 4
seneliktir. O konuda Sayın Bakanımız bize açıklama getirsinler.
M A iJY E BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (Devamla)-Yeniden değeriemenin iki temel ama
cı vardır; birincisi, gerçek anlamda bu değerieri amortismana tabi tutmaktır, gerçek değerieri üzerin
den. İkincisi de, bilançoyu güzelleştirmektir. Yani, gerçek değerieriyle göstermek anlamında.
Amortismana tabi tutulmayacak olan değerieri, eğer teknik olarak tutsanız -hukuki anlamda
değil- aynı miktardaki bir şeyi de bu tarafa, pasifte yeniden değerieme fonu ya da bilmem şunun
karşılığı olarak yazmak zorundasınız. Dolayısıyla, bilanço değerinde hiçbir değişiklik olmaz, aktif
ve pasif birbirinden düştüğü takdirde sıfıra indirger.
Genellikle bankalar bu anlamda bir değeriemeye girdikleri zaman, iz bedeliyle aktifte olan
şeyleri ayrı olarak değeriendiririer ve onların değeri o kadar yükselir. Dolayısıyla muhasebe bir
denge olayı olduğundan dolayı, dediğiniz anlamda bir değerlendirme yaptığımız anda, pasif hesapla
rı mutlaka artırmak zorundayız. Artırdığımız zaman da, değer değişmez; sadece kayıt miktarı değişir.
O nedenle, sadece bu leasingte değil -Sayın Başkanın dediği gibi- bütün konularia ilgili bir
olaydır, kayıt miktarını artırır; ancak, zaten uygulamada -yani genel olarak, genel kabul görmüş
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muhasebe ilkelerinde de böyledir bu olay- iz bedeliyle izlenilen olaylar, başka amaçlar için mutla
ka a\ rı bir değerlendirme}e tabi tutulurlar. Vergilendirme açısından da iki tarafa aynı rakamı yaz
mak hiçbir sonuç ifade etmez. Aynen, denildiği gibi, 10 trilyona sattığınız takdirde onun üzerinden
zaten vergi alınır.
BA ŞK A N - Sayın Özgün, bir sorunuz olmuştu, buyurun.
İSMAİL ÖZGÜN(Balıkesir)- Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.
Sayın Bakanım, mevcut mevzuatımızda, biliyorsunuz, binalar yeniden değerleme öncesindeki
değerleri üzerinden amortismana tabi tutuluy orlar. Burada, binaların yeniden değerlenmiş değerle
ri üzerinden amortismana tabi tutulmaları söz konusu olacak mı bu yeni düzenlemede?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL(Devamla)- O değiştirilen ibarelerde koymuşuz
onu, bunun içerisinde değil. Aslında tamamını koyduğumuz takdirde, binaları da aynı şekilde de
ğerlemeye tabi tutacakmışız. Aslında tutmamamız gerekirdi; ama, bunu komisyon kabul etmiş; biz
tutmuyorduk, komisyonun takdirinde olmuş bir olay.
BAŞKAN-Sayın Ayhan, tereddütleriniz tamamen zail oldu mu efendim?
CEVAT AYHAN(Sakarya)-01du efendim.
BA ŞK A N - Madde üzerinde önerge yok.
Başka söz talebi?.. Yok.
Maddieyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
9 uncu maddeyi okutuyorum:
(9 uncu madde okundu)
BA ŞK A N - Tamamen ceza sistemine yeni bir yaklaşımın buraya yansıtılmış olmasından kay
naklandığı için, ileriki maddeler konuşulurken konu daha da açıklığa kavuşacağı için, alt komisyo
numuzca da bu mülahazalarla aynen kabul edilmiştir.
Buyurun Sayın Bakan.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (Devamla)- Daha sonraki, bu cezalarla ilgili bo
lümde. belirttiğiniz gibi, ayrıntısıyla tartışılacağı üzere, şu andaki ceza çeşitliliği ortadan kaldırıl
makta; kaçakçılık, kusur, ağır kusur gibi... Bunların yerine tek başına bir vergi ziyaı cezası getiril
mekte, Daha önceki maddedeki "kaçakçılık, kusur, ağır kusurlarda" ibareleri tek vergi ziyama in
dirildiği için, burada sadece bir ibare değişikliği yapılarak, "vergi ziyaı cezasında" denilmekte,
onun dışında herhangi bir değişiklik yoktur. Cezalar da ona göre yüzde 50 oranında artırılmak su
retiyle uygulanır diye, daha önceden farklı katları netleştirmiş oluyoruz.
B A ŞK A N - Sayın Açba'nın bir sorusu olacak. Buyurun.
SAİT AÇBA (Afyon)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 3.^9 uncu madde tekerrür hü
kümlerini içermektedir. Tabiî, bu maddenin dışında yine 3.‘54 üncü maddede, 335 inci maddede de
tekerrür hükümleri yer almaktadır. Kanun yapımı açısından ve ceza mantığı açısından bunların te
kerrür hükümlerini içeren bir maddede toplanmasının daha uygun olacağını düşünüyoruz.
Vergi suçlarında uygulanacak tekerrür hükümleri. Vergi Usul Kanununda düzenlenmesine
rağmen, bazı vergi suçları sınırlı olarak sayılmış, bu suçlar içerisinde yer almamaktadır. Vergi Usul
Kanununda tekerrür l.ükümleri sınırlı olarak sayılmış bulunan kaçakçılık, ağır kusur, kusur ve usul
süzlük suçları için uygulanmaktadır. Oysa, bir vergi kanunu olarak. Vergi Usul Kanununda düzen
lenen vergi suçları sadecc bu 4 suçtan oluşmamaktadır. Bu kanunda düzenlenmiş bulunan vergi
gizliliğine uymama, yükümlünün özel işlerini yapma ve özel usulsüzlük cezası kesilmesine rağ
men, bilgi vermeme suçlarında Türk Ceza Kanunu tekerrür hükümlerinin uygulanması gerckecck-
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tir. Çünkü, aksine hüküm bulunmayan hallerde Türk Ceza Kanununun genel hükümleri, diğer özel
ceza kanunları için de geçerli bulunmaktadır.
Burada tekerrür, ceza hukuku kavramlarındandır. Vergi Usul Kanununda Türk Ceza Kanunun
daki bazı genel hükümlere Türk Ceza Kanunu mantığıyla yaklaşmamıştır Vergi Usul Kanunu. Her
ne kadar Türk Ceza Kanununun 10 uncu maddesi hükmü gereği, Türk Ceza Kanununun genel hü
kümleri uygulanacak ise de bazı kavramlar yeterince yer bulamamaktadır; teşebbüs kavramında ol
duğu gibi, içtima hükümlerinde olduğu gibi. Tekerrürde genel hükümlerdendir, yeni düzenlemede
kaçakçılık için Vergi Usul Kanununda bir hüküm bulunmamaktadır. Türk Ceza Kanunu hükümle
ri uygulanacaktır. Ancak, kaçakçılık sonucu vergi ziyaı oluşmuş ise, vergi ziyaı suçları için Vergi
Usul Kanunundaki tekerrür hükümleri, kaçakçılık için de Türk Ceza Kanunundaki hükümleri uy
gulanma yoluna gidilecektir. Oysa, her ikisinde de tekerrür süresi 5 yıl olarak öngörülmüştür. An
cak, basit tekerrür, yine özel tekerrür ve ağırlaştırılmış özel tekerrür gibi Vergi Usul Kanunundan
ayrı düzenlemelere de yer verilmiştir.
Türk Ceza Kanunundaki uygulamada basitliği sağlamak için kaçakçılığın da Vergi Usul Ka
nunundaki düzenlemenin hukuk mantığı açısından faydası vardır. Yoksa, aynı fiil farklı suçlar ve
farklı tekerrür hükümleri uygulamada karışıklığa neden olabilecektir.
Dolayısıyla, bu madde kapsamı içinde, kaçakçılığın kapsam içine dahil edilmesi daha uygun
olacaktır kanaatindeyiz.
Teşekkür ederim.
BA ŞK A N - Sayın Açba'nın tebliğine ben de teşekkür ederim.
Başka söz talebinde bulunan arkadaşım olmadığına göre. Sayın Bakana söz veriyorum.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL(Devamla)- Sayın Açba'nın belirttiği gibi, ger
çekten 335 ve 339'da iki tane ayn tekerrür maddesi var ve bu bir dublikasyona, mükerrerliğe ne
den oluyormuş gibi bir ifade veriyor.
Önce, hemen şunu belirteyim; 335 inci maddedeki, kaçakçılık, ağır kusur ve kusuria ilgili iba
reler de, ibare değişiklikleri sırasında yeniden aynı mantığa kavuşturuluyor. E)olayısıyla, orada bir
farklılık söz konusu olmayacak.
Ancak, 339 uncu maddedeki tekerrür kesinleşmeye bağlı bir genel hükümdür. Yani, kesinleş
tiği takdirde ondan sonraki işlenecek cezaların ağıriaştırılarak verilmesine yönelik bir olay. 335 de
ibraz ödevini yerine getirmeyenler açısından; yani, burada birazcık bir fiil ayrılığına gidildiğini çok
somut olarak görüyoruz, çok net bir şekilde. Bilgi vermediği takdirde, ibraz ödevini yerine getir
mediği takdirde, bunlarla ilgili bir ağırlaştırıcı neden. İkisinin birbirinden fiil ayrılığı burada gözü
küyor. Dolayısıyla, bir tekerrürden bahsetmek birazcık güç. Birieştirilemez mi; belki biHeştirilebilir; ama, yıllardan beri uygulanagelen, dolayısıyla da alışıldığı, 335 denildiği zaman herkesin çağ
rıştırdığı bir genel kavram var, 339 deyince çağrıştırdığı bir genel kavram var. Belki, genel bir dü
zenleme yapılsa, bütün bunların hepsini birieştirip tek madde haline getirmek mümkündür, orada
katılırız; ama, burada mümkün olduğu kadar kısa tutmaya çalıştığımız bir kanun düzenlemesinde
bile 80 küsur maddeye ulaştık. O nedenle, bu şekilde kalmış bir düzenlemedir Sayın Başkanım.
BA ŞK A N - Teşekkür ediyorum.
Sayın Sıtkı Cengil'in bir sorusu olacak, buyurun.
SITKI CENGİL(Adana)- Sayın Başkanım, değerii Bakanım; belki hem soru olacak hem bir
temennim olacak. Burada vergi ziyamda 5 yıl süreyle tekerrür edilirse ceza katlanıyor, usulsüzlük
te 2 yıl. Halbuki, pratikte baktığımız zaman, mükellef en fazlausulsüzlük cezalarına düşmektedir.
Bu da hadiseyi bilmediği için, vergi mevzuatı sık sık değiştiği için, girift olduğu için, bilmediği
için; bilerek değil. Bu cezalara tabi olacak fiillerin içerisine girmektedir. Hele, vergi kanunumuzu
-
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da baştan sona kadar tekrar değiştirdiğimize göre, mükellefin bunu kavrayabilmesi için, anlayabil
mesi için epeyce bir zaman gerekir ve bu süre içerisinde de epeyce usulsüzlükler haliyle olacaktır.
Bence, bu usulsüzlükteki süreyi de en az 5 yıla çıkarmamız isabetli olur.
Sayın Bakanım, bu aynı zamanda bir soru mahiyetinde de...
BAŞKAN-Teşekkür ediyorum.
İ.ERTAN YÜLEK(Adana)- Sayın Başkanım; ben Sayın Bakanın sözlerinden, bu işi daha ba
sitleştiriyoruz şekliyle, tabiî bu basitleşmiş. Basitleşmesi de belki iyi olmuş. Ben muhasebeci deği
lim; fakat, kusur veya usulsüzlük çokça tekerrür edebilen bir hadisedir. Yani, siz, kusur ile usulsüz
lükleri aynı hale getiriyorsunuz ve ikisini de yüzde 50'ye getiriyorsunuz.
CEVAT AYHAN(Sakarya)-Matrahları farklı.
İ.ERTAN YÜLEK(Devamla)-Farklı meselesi değil, hayır. Bakın, bundan evvel, çok açık;
"ağır kusur ve kusurda 5" yani suçları biraz daha ayırmış ve herhalde bu kusurların veya suçların
ağırlığı da öyledir. Ceza Kanununda da öyledir.
Bakın, burada "ağır kusur ve kusurda 5, usulsüzlükte 2 yıl zarfında tekrar işlerse cezası kaçak
çılıkta yarısı...” bu kaçakçılık... "...ağır kusur ve kusurda üçte biri" bakın ayırmış, "...usulsüzlükte
dörtte biri" demiş. Şimdi, burada "usulsüzlüklerde de 2 yıl içinde tekrar işlenirse yüzde 50 oranın
da" deniyor. Yani, suçları, usulsüzlük ile kusurları birbirine yaklaştırmışız gibi geliyor bana. Bu
da...
BAŞKAN-Geliyor değil, öyle; tamamen buyurduğunuz gibi. Öyle düşünün.
İ.ERTAN YÜLEK(Devamla)-Bana, eski düzenleme daha uygun gibi geliyor. Çünkü, usulsüz
lük hadisesi çok yapılan iştir. Ben muhasebeci değilim; ama, çok basit halde... Ben pratikten şey
leri biliyorum; usulsüzlük çok yapılıyor. Mesela, eski sistemme ilgili bir şey anlatayım,başımdan
geçen bir hadiseyi anlatayım, bu hakitaten bizim vergi sistemindeki acaipliği gösteriyor; biz bir ye
re ortak olmuşuz, komandit şirket, zannediyorum komanditer ortağız, çok da şey değil ya. Bu şir
ket zarar etmiş, zarar ettiği için vergi beyannartıesi vermemiz lazımmış her halükârda. Vergi beyan
namesini verince, hanım memur, ben memur; ikimizinkini birleştirdik, zarar elildiği halde fazla
vergi verdik; yani o birleştirmeden. 2^nnediyorum ki bu mahzur kaldırıldı, daha sonra eşler ayrıl
dı.
Şu mevcut kanun, orada yapılan bir usulsüzlüktü, ben vermemişim; "zararın vergisi mi olur"
diye vermemişim ve dolayısıyla ben bu meseleyi çözünceye kadar, inanır mısınız, bir daha ortak
olmanın yanından bile geçmemeye gayret ettim.
İkincisi; şu anda gerekçe yanımda yok. Sayın Bakanım, eğer arkadaşlar gerekçesine bakarsa,
zannediyorum ki 1/4 diye geçiyor gerekçede de, eğer öyleyse onu da düzeltelim. Bize ilk gelen ge
rekçede 1/4 gibiydi, benim öyle hatırımda kalmış, burada öyle not almışım, gerekçe yanımda yok.
BA ŞK A N - O resmî metin değilmiş demek ki.
İ.ERTAN YÜLEK(I)evamla)-Belki resmî metin değilmiş, bize verdikleri o yazılı metinde de
ğil de, ilk verdiğiniz metinde, ben üzerinden gidiyorum ve ilk aldığım da buradaydı. Dolayısıyla,
kusurla usulsüzlüğü birbirinden ayırmak daha uygun olur diyor, saygılar sunuyorum.
BAŞKAN-Tcşckkür ediyorum.
Sayın Karapaşaoğlu, buyurun.
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU(Bursa)- Sayın Başkanım, Sayın Bakanım; burada
usulsüzlükle ilgili konuda, biliyorsunuz şimdi yeni bir döneme giriyoruz, vergi numaraları \ ermek
suretiyle bütün vatandaşı vergi mükellefi yapmak gibi bir durumda olacağız. Bu arada, eğer, >ıl
(ilarak, müddet olarak hu 2 yılda ısrar edilecekse, mükelleflerin muha.sebclennı tutan muhasebccı-
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lerin de buraya dahil edilmesi lazım. Çünkü, vatandaş meseleyi teferruatlı olarak bilmez. Onun
için, usulsüzlük işleyenlerin çoğunun başmda muhasebeciler gelmektedir. Onları da dahil edersek
belki önüne geçeriz.
B A ŞK A N - İlgili maddesinde onu da dikkate alalım, ileride değerlendirelim. O husus bu mad
deyi ilgilendirmiyor.
Sayın Özgün'ün son bir söz talebi oldu. Buyurun.
ISMAİL ÖZGÜN(Balıkesir)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; zaten muhasebeciler soruyor
şimdi "bizim, cezaevlerinde koğuşlarımızı mükellefTerimizle yan yana koyacaksınız değil mi" di
ye. Muhasebeci arkadaşları ziyaret ediyorum. Sayın Karapaşaoğlu o konuda müsterih olsunlar.
Sayın Bakanım, Sayın Yülek'in değindiği konuda, hakikaten usulsüzlük cezaları çokça rastla
dığımız ve çok fazla tahakkuk eden cezalardan. O bakımdan, kaçakçılık cezasıyla usulsüzlük ceza
sının bir araya getirilip yüzde 50 olarak konması, t«lki basitleştirme bakımından doğru olabilir;
ama, bence o konuda böyle bir düzenlemeye gerek yok diyorum. Çünkü, bu konuda esasında piya
sada fazla bir sıkıntı da yok; yani, "niye bu yüzde 50 oluyor kaçakçılıkta mükerrerlik halinde, di
ğerinde dörtte bir oluyor" diye herhangi bir sıkıntı yok diyorum. Bu konunun eski haliyle kalma
sında bir sakınca yoktur diyorum.
Teşekkür ediyorum.
B A ŞK A N - Teşekkür ediyorum.
Arkadaşlarımızın usulsüzlüğe bu kadar yüklenilmesinden yana olmadığına dair bir izlenimi.
Sayın Bakan da sıcak değerlendireceğini işaret buyurdular. Bir bilgi alalım, gereğini yapalım.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL(Devamla)- Değerli arkadaşlar, öncelikle şunu
l>elirtmekte yarar var; Sayın Cengil "niye burada 2 yıl da, 5 yıl değil" dediler. Aslında 5 yıla çıkar
mak o mükelleflerin aleyhine olur. 5 yıl boyunca ne zaman işlerlerse işlesinler bir defa daha kesi
lecek. 2 yıl daha lehe bir uygulamadır. Üstelik, usulsüzlük cezalarında zamanaşımı 2 yıl olduğu
için, orada tutuldu.
SITKI C EN G İU A dan a)- 2 yılda tekrar edecek bu hadise.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMtZEL(Devamla)- Hayır, o zaman 5 yılda bir. Bir kere
yaptı, 2 yıl sonra...
SITKI CENGİL(Adana)-5 yıl içerisinde mükellef öğrenecek.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMlZEL(Devamla)- Hayır, öyle değil Sayın Cengil. Bu
sene işlediniz, 2 sene boyunca işlemezseniz kurtuldunuz. Halbuki "5 yıl" derseniz, 5 yıl boyunca
bir defa daha işlerseniz tekerrüre tabi olacaksınız. O nedenle, o 2 yıllık düzenleme lehe bir düzen
lemedir. Ondan kesin şey yapmamak gerekir.
Değerli arkadaşlar, çok açık söylemek gerekirse, bir basitlik araması içerisinde böyle bir dü
zenlemeye gidildi. Yani, bir fiil varsa ve bunun tekerrüründe ısrar ediliyorsa, o takdirde her işleni
şinde yüzde 50 artırılsın denildi. Ancak, bu bir düzenlemeydi, nitekim daha önceden dc konuşul
du. Eğer, usulsüzlük cezalarında tekerrürün daha hafif bir şekilde cezalandırılması isteniyorsa. Hü
kümet olarak ona karşı olmadığımızı burada belirtmek istiyorum özellikle. Yalnız, şunu önümüz
deki dönemde kesin olarak gerçekleştireceğiz; bu tür ceza ihbarnameleri tebliğ edilirken, tekerrür
le ilgili "bir daha şu kadar süre içerisinde yapıldığı takdirde cezanız şuna yükselecektir" diye onu
çok açık bir şekilde ceza ihbarnamelerinde renkli olarak yazıp göndereceğiz. Böylece, zannediyo
rum, bilmeyen insanların da tekerrür halinde hangi müeyyideyle karşı karşıya kalacağını belirtmiş
oluruz.
B A ŞK A N - Mükelleflerimiz adına teşekkürierimizi sunuyoruz Sayın Bakan.
-
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l.ERTAN YÜLEK(Adana)-Sayın Başkan, usulsüzlük bilerek yapılan iş değil; yani, adam bu
nu biliyor; ama, usulsüzlük bilerek yapılan iş değil.
B A ŞK A N - Sayın Yülek, mesele tavazzuh etmiştir.
Bu konuda bir önerge vardır, okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 9 uncu maddesinde geçen "bu cezalar yüzde 50 oranın
da artırılmak suretiyle uygulanır" ibaresinin "vergi ziyaı cezasında yüzde 50, usulsüzlükte yüzde
25 oranında artırılmak suretiyle uygulanır" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Cafer Tufan Yazıcıoğlu

Aydın Tümen

Bartın

Ankara

B A ŞK A N - Hükümet bu önergeye katılıyor mu?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL(Devamla)- Katılıyoruz Sayın Başkanım.
BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiş
tir.
Bu maddeyi, bu önergeyle değiştirilmiş biçimiyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
10 uncu maddeyi okutuyorum:
( IO uncu madde okundu)
B A ŞK A N - Bu maddenin esasla ilgili bir düzenleme getirmediği açık, sistemle ilgili bir düzen
leme getirmiştir, daha önceki tartışmalann ışığında.
l.ERTAN YÜLEK(Adana)-Burada, bir kere daha düzeltme lazım mı, son,yeni l/4'ten sonra?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMlZEL(E)evamla)- Hayır, bununla ilgili bir olay değil.
Türk Ceza Kanunundaki cezalarla bunların içtima etmeyeceğine ilişkin bir düzenlemedir bu.
B A ŞK A N - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.
Önerge yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 10 uncu madde kabul
edilmiştir.
Değerli arkadaşlarım, saat 14.00'te toplanmak ve çalışmalarımıza devam etmek üzere oturumu
kapatıyorum.

Kapanma Saati: 13.00
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 14.15
BAŞKAN: Biltekin ÖZDEMİR
---------------

• ----------

BAŞKAN - Plan ve Bütçe Komisyonunun değerli üyeleri, değerli milletvekili arkadaşlarım.
Sayın Bakan ve değerli arkadaşları, Planlama teşkilatımızın değerli mensupları, basın ve televiz
yonların sayın temsilcileri; çalışmaianmıza kaldığımız 11 inci maddeden itibaren devam edeceğiz.
Tasarının 11 inci maddesini okutuyorum;
(M ADDE 11 OKUNDU)
BAŞKAN - Evet, maddemiz, vergi cezalarının yeniden düzenlenmesine ve uzlaşma mUessesesine yeni bir yaklaşım benimsenmiş olmasına dayalı olarak düzenlenmiş.
Bu konuda Sayın Bakanın da ilaveten açıklamalarını alalım.
Bu arada, arkadaşlarımızdan söz talebinde bulunanların da görüşlerine başvururuz.
Sayın Bakan, şu anda. Sayın Yülek geldiği için, bu cümleyi, ilaveten gecikme zammı olarak
ifade ediyorum.
Buyurun Sayın Bakan.
M ALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Değerli milletvekilleri, büyük ölçüde belki de hepinizin muhatap olduğu ve şu anda, Türki
ye'de, çok geniş bir kesimi çok yakından ilgilendiren Türk vergi sistemindeki ceza uygulamaları,
karmaşık ve uygulaması güç bir sistemdir. Suçlar, doğru dürüst tanımlanmamıştır; birçok boşluğu
vardır. Onun ötesinde de, değişik fiillere değişik cezalar verilmek suretiyle -yüzde 50, 1 katı, 2 ka
tı, 3 katı gibi- çok değişik ceza uygulamalarıyla, hangi fiile hangi cezanın kesileceği konusu çok
büyük ölçüde anlaşılamaz bir hale gelmiştir. Aslında, fiili işleyenlerin hangi cezayla karşılaşacak
larını çok net olarak bilmeleri. Ceza Hukukunun temel ilkelerinden bir tanesidir.
Onun ötesinde, toplumumuzda yıllardan beri tartışılan bir olay vardır; ekonomik suça ekono
mik ceza kavramı. Dolayısıyla, sistemimiz, bu anlamıyla, ekonomik suça ekonomik kavramına da
tam anlamıyla oturmamaktadır. Bu nedenle, sistemde çok önemli bir değişikliğe ve basitliğe gittik.
Bütün bu farklı oranlarda uygulanan cezalann yerine, usulsüzlük cezalarının dışındaki cezalarda,
net bir şekilde "vergi ziyaı cezası" kavramı getirdik. Bunun anlamı şudur: Ziyaa uğratılan bir ver
gi varsa, ziyaa uğratılan vergi kadar da vergi ziyaı cezası vardır. Böylece, 2 kat, 3 kat vesaire gibi
ceza uygulamaları ortadan kaldırılmış, olay basitleştirilmiştir.
Vergi sisteminin, kendisinden beklenilen caydırıcılık işlevini görmediği de ayrı bir gerçektir.
Kendisinden beklenilen caydmcılık işlevini görememesinin temel nedenlerinden bir tanesi, siste
me getirilen ve vergiden bağımsız olarak, sadece cezalar için işleyen uzlaşma müessesesinin, ceza
yı çok büyük ölçüde ortadan kaldırması şeklindedir. Dolayısıyla, cezayı bağımsız olarak uzlaşma
ya tabi tuttuğunuz takdirde, vergi konusundaki haklılığınızın derecesi ne olursa olsun, ceza ortadan
kalkmakta; dolayısıyla da, cezanın çok büyük ölçüde caydırıcılık niteliği ortadan kalkmaktadır.
Bu uygulamayla, ekonomik suça ekonomik ceza, ziyaa uğratılan verginin tutarı kadar da ver
gi ziyaı cezası uygulanmak suretiyle, böylece caydırıcılık niteliği de bir noktaya kadar korunmuş
tur. Böylece, uzlaşmaya konu, verginin aslı olmakta; vergi aslındaki azalmaya paralel olarak, ceza
da. kendiliğinden inmektedir. Verginin aslındaki azalmaya paralel olarak, vergi cezası da kendili
ğinden azalmaktadır.
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Bu arada, yapılan önemli bir değişikliğimiz daha var. Elbetteki, böyle bir ceza uygulaması sı
rasında, biraz önce belirttiğimiz uzlaşma müessesesiyle cezanın ortadan kaldırılarak, caydırıcılık
niteliğinin yok edilmesi yanında, cezanın, zamana ve enflasyona yedirilmek suretiyle de ortadan
kaldırılmasının engellenmesi gerekmektedir. O nedenle, ziyaa uğratılan vergiyi, her ne kadar belir
li yöntemlerle gecikme faizi ve gecikme zamlarıyla koruyorsak, aynı şekilde, ekonomik bir nitelik
kazanan cezanın da, birebir olmasa bile, benzer ölçülerde korunması zorunluluğu vardır elbetteki.
Dolayısıyla, bu cezanın da vergi aslına paralel olarak korunması konusundaki bir düzenlemeyle bir
likte, vergi ziyaı cezası, net bir şekilde düzenlenmiştir.
Sistemimizde, hürriyeti bağlayıcı cezalar çok karmaşık şekilde düzenlenmiş. Şu andaki uygu
lamada, aslında, kamu vicdanında suç olarak algılanmayacak olaylara hapis cezası getirilmek sure
tiyle, vergi suçlularına hapis cezası uygulanması çok büyük ölçüde engellenmiştir. Örneğin, yine
hepinizin bildiği gibi, dört defa fış verilmemesi halinde, şu anda, vergi yükümlüleri mahkeme ka
pılarından süründürülmektedir. Her ne kadar, bunun hapis cezasıyla sonuçlandırılmaması, bu in
sanların mahkeme kapılarında sürünmesinin önüne geçmemektedir. Dolayısıyla, hapis cezası, hür
riyeti bağlayıcı ceza kavramını çok net bir hale getirmek suretiyle, olayın ekonomik niteliğinin kay
bolduğu ve çok büyük ölçüde sahte belge düzenleme şeklinde kamuya karşı işlenmiş suçlar niteli
ğini kazanması halinde söz konusu olmaktadır. Vergi ziyaı, eğer, bu tür fiillerden herhangi bir ta
nesiyle işlendiği takdirde, onunla ilgili olarak, vergi ziyaı cezasını da 3 kat olarak beliriemiş olu
yoruz. Sistemde getirdiğiniz değişiklik, temel olarak bu.
Özetlemek gerekirse, bütün o karmaşık ceza sistemi sona erdirilmiş ve ziyaa uğratılan bir ver
gi varsa, onun I katı kadar da vergi cezası uygulanması ilkesi getirilmiştir. Eğer, vergi aslıyla ilgi
li olarak yanılma, mükellefin kanunları yeteri kadar bilmemesi ya da bulunan matrah farkının de
ğişik yorumlanabileceği ihtimallerine karşı bir uzlaşma söz konusu olursa, cezanın da otomatik ola
rak bu oranlarda indirilmesi söz konusu olmuştur. Bunun sonucunda da, sistem basitleştirilmiş ve
uygulanabilir bir hale getirilmiştir.
Şu aşamada, çok özet olarak söyleyeceklerimiz bunlar Sayın Başkan; zannediyorum, sorular
la, olayın ayrıntısına girme imkânımız olacak.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.
Aslında, geçmişle karşılaştırdığımız zaman, meseleyi anlamak daha da kolaylaşmaktadır. Asıl
eskisinde nasıldı diye anlatırsanız, anlamakta zorluk çekeceğiz; bu bakımdan, fazla soru geleceği
ni de ümit etmiyorum diye düşünüyorum; ama, yine de arkadaşlarımdan işaret buyuran varsa, ken
dilerine söz veya soru hakkı verelim.
I. ERTAN YÜLEK (Adana) - 2 misli deyince, yani bir vergi ziyama sebep olduktan sonra bir
zaman var mı? Yani, zamandan kastım şu; yani, adam iki sene sonra...
BAŞKAN - Zamanaşımını mı soruyorsunuz?
i. ERTAN YÜLEK (Adana) - Evet.
...üç sene sonra tetkik edilmiş. Defteri incelemeyi her sene veyahut da her zaman yapamıyor
sunuz; iki sene önceki defterini veyahut da hesaplarını incelemişsiniz; iki sene evvel bir vergi /.iyaı ortaya çıkmış. Şimdi...
BAŞKAN - İki sene evvelki dönem için vergi ziyaı var...
I. ER'l'AN YÜLEK (Adana) - Tabiî, o manada diyorum.
İki sene önceki dönem için; yani, I996'yı gitmiş şimdi inceliyor; çünkü, hepsini inceleyemi
yor. 1996'yı incelemiş ve 19% döneminde bir vergi ziyaı ortaya çıkmış. Şimdi, I misli deyince, o
tarihteki mi ortaya çıkan I misli; çünkü, enflasyon döneminde, bu, çok büyük kayıplara sebcbiyel
verebilir. Yani, iki .sene evvel paranın dörtte l'i kadar bir zamana veyahut da çok daha aşağıya in
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miş olabilir; yani, bunda, bir vergi ziyaı kadar 1 misli ceza veriyoruz. Mutlak değer olarak mı ve
ya o zamanki cari değer üzerinden mi yoksa başka bir değişiklik var mı?
Sırf öğrenmek için soruyorum.
BAŞKAN - Hesap şeklini arz edelim efendim.
Sayın Karapaşaoğlu'da söz istedi.
Buyurun Sayın Karapaşaoğlu.
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Ben, teknik konuda değil de... Madde dü
zenlemesi çok güzel; teşekkür ederiz, çok güzel bir kolaylaştırma getirmişler. Ancak, Türkiye'de,
vergi ziyamın bir ayağı vatandaşsa, bir ayağı da devlettir bugüne kadar. Vatandaş' kendisini enf
lasyona karşı korumanın yollannı bulmuş pratik olarak. Dolayısıyla, bizim devlet olarak, yani ver
gi müessesesi olarak, mutlaka -üstünde her maddede ısrarla duracağım- vatandaşın enflasyona kar
şı koruması noktasında, enflasyon muhasebesinin, hemen şimdi görüşülmeye başlaması lazım,
gündeme getirilmesi lazım; aksi takdirde, mükellefimizi, vatiEmdaşımızı, yine kendini koruma po
zisyonunda tutmuş olacağız.
BAŞKAN - Enflasyonla ilgili olarak, değişik gelir unsurlarıyla ilgili çalışmalarımız geliştik
çe, Sayın Ayhan'ın tabiriyle, mutmain olacaksınız efendim.
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - İnşallah; mutmain olmak istiyoruz efen
dim.
BAŞKAN - Sayın Özgün'e de soru imkânı vereljm.
Buyurun Sayın Özgün.
İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Sayın Başkan, değerli Bakanım, değerli arkadaşlar; Vergi Usul Kanununun 344 üncü madde
sindeki vergi ziyaıyla ilgili konuyu görüşüyoruz.
Şimdi, burada, tabiî basitleştirme bakımından doğru bir mantık var; ancak, burada "vergi zi
yama sebebiyet veren mükellef veya sorumlularına, ziyaa uğrattıkları verginin 1 katı tutarında ver
gi cezası kesilir. Vergi ziyama 359 uncu maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi haline, bu ce
za 3 katı olarak uygulanır" deniliyor. Şimdi, burada, belirlemede, inceleme elemanlarının fonksi
yonu ne olacak; yani, 3 katı ceza kesilmesi veya 1 katı ceza kesilmesi noktasında, inceleme ele
manlarının fonksiyonu ne olacak?..
BAŞKAN - Yani, nasıl I kat, nasıl 3 kat teklif edecekler inceleme elemanları diyorsunuz.
İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Evet.
Mükellefler ile inceleme elemanları arasında birtakım problemler burada çıkabilir mi diye ak
lıma bir soru takılıyor.
Bir de, bugünkü uygulamamızda, cezalar, uzlaşma kapsamı içerisinde ve genelde de uzlaş
malar da -hep girdik çıktık- cezaların aşağı yukarı yüzde 85'ine kadar olan kısmı kaldırılıyor ve ver
gi aslından indirim yapılmıyordu. Şimdi, bunu, vergi aslından indirmeye bağlı bir orantılı şekle ge
tirilmek düşünülmüş. Bu, yeni bir uygulama. Ben, buna olumlu bakıyorum; ancak, bu uzlaşmalar
da. malî müşavirin dışında, bağlı olduğu odalardan ve temsilcilerin bulundurma imkânı vardır di
yor. Bunların fonksiyonu ne olacak. Uzlaşmada, bulundurulabilecek olan bu malî müşavirin veya
oda temsilcisinin fonksiyonu ne olacak. O, uzlaşmada önemli bir fonksiyon ifade edecek mi; yok
sa, orada seyirci olarak mı bulunmuş olacak.
BAŞKAN - Onu, uzlaşmayla ilgili daha sonraki bir madde de...
İSMAİL ÖZGÜN (BALIKESİR) - Aklıma geldiği için söylüyorum.
-
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BAŞKAN - Hayır, orada da ayrıntılı konuşuruz diye söylüyorum.
ISMAtL ÖZGÜN (Balıkesir) - Şu anda, söylemek istediğim bundan ibaret; teşekkür ediyo
rum.
BAŞKAN - Efendim, ben de teşekkür ediyorum.
Sayın Bakanın açıklamaları için rica ediyorum.
M A Ü Y E BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Öncelikle, Sayın Yülek'in sorusuna yanıt vermek istiyorum. Elbette ki, geçmişle ilgili, zama
naşımı süresi içerisindeki herhangi bir yılla ilgili olarak bir vergi incelemesi yapıldığında, o za
manki değerler üzerinden ziyaa uğratılan vergi üzerinden ceza kesilir. Örneğin, zamanaşımı süresi
içinde, 1993 yılıyla ilgili olarak şu anda bir vergi incelemesi yapılsa veyahut 1994 yılıyla ilgili ola
rak yapılsa, 1994 yılında, örneğin, işte, belki, 1 milyon rakamı veya o tür rakamlar çıkacaktır şey
olarak. İşte, bu olayı, yani, o zaman kesiliyorsa, bunun ne anlamı vardır sorusunun yanıtı, bu fık
ranın ikinci kısmında, vergi ziyaı cezasının tanımı sırasında ortaya çıkıyor. O gün itibariyle I (XX)
lira olan, 100 lira olan bir vergi cezasının bugüne kadar belirli ölçüde, yüzde 100 enflasyona kar
şı korumuyoruz, diğer, asıl amme alacağında olduğu gibi. Uygulanan tecil faizinin yarısı kadar bir
değerle, basit faiz usulüyle, ona faiz işleterek gerçek değerini yakalamaya çalışıyoruz.
i. ERTAN YÜLEK (Adana) - Cezayı bulduktan, yani, bir mislinden sonra...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Evet.
Şimdi, şöyle bir örnek vereyim isterseniz- burada, arkadaşlarımız hazırlamışlar- şu andaki
mevcut sistemimizde, bundan altı ay önce ziyaa uğratılmış olan bir vergiyi, l(X) liralık bir vergiye,
bugün, ağır kusur uyguladığınızı varsayın, 200 lira da ağır kusur alıyorsunuz, 90 lira geçikme faizi
alıyorsunuz, cezanın herhangi bir faizi yok, ötemenin 390 lira olması lazım. Yani, şu anda, l(X) li
ralık bir ceza kessek, altı ay önceki bir döneme ait olsa, alacağımız toplam para miktarı 390 lira.
Bu fiil 15 ay önce işlenmiş olsa, yine, aynen. 100 liralık vergi, geçikme zammı 225'e çıkacak, cczası 200 olarak kalacak; alacağımız para 525 lira olacak.
BAŞKAN - Eski sistemde...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Evet, şu andaki yürürlükteki sistem
den bahsediyorum. Dikkat ediyorsunuz burada, 200 lira sürekli olarak sabit kalıyor; ancak, vergi,
cezasıyla korunmaya çalışılıyor. 24 ay önce bu fiil işlenmiş olsa, ödenecek para tutarı 660, 36 ay
önce işlenmiş olsa, 840'a, 48 ay önce işlenmiş olsa 1020 liraya, 60 ay önce işlenmiş olsa, I 2(X) li
raya yükseliyor.
1. ERTAN YÜLEK (Adana) - Tamam, yani, önceki faizinin yüzde 50'si kadar geçikme lai/,i...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Evet, geçikme faizi...
Şimdi, aslında, bu 60 ay önce l(X) lira, toptan eşya fiyaiları endeksine göre dcğerlendiıilnıiij
olsa, bugünkü değeri 3 298 lira. Şu anda, sisteme göre gelebildiği miktar sadccc I 2(K) lira, hcışcyıyle beraber. Toptan eşya fiyatları endeksine göre değerlendirilmiş olsa bu. yanı, (>() ay önccki 100
liıanın şu andaki değeri 3 298 lira. I3emek ki. aslında, burada, vergi veya ceza alma diye bir
söz konusu değil. 60 ay önceki, yani, 5 yıl önceki herhangi bir olayla ilgili olarak. Dolayısıyla, sis
tem, bu erozyonu da ortadan kaldırmakta; ama. ağırlaştırmadan çözmekte. Şimdi, şu durumda, şu
dil/.enleme yürürlüğe girmiş olsa, 6 ay önce ziyaa öğretilen 100 lira için 262,5 lira alacağı/,. Hal
buki, şu anda 390 lira alıyoruz, 6 aylık süre içerisinde 262,5'a düşürüyoruz toplam cezayı. Bu, I.''
ay olsa fiili, 431 lira alacağız; halbuki, 525 lira alıyoruz şu anda, 24 ay olsa, 667 lira alacağız, şu
anda 660 lira alıyoruz. Dikkat edilirse, iki seneye kadar, çabuk ödeme halinde mükellefin lehine;
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ancak, zaman uzadığı zaman, değer olduğu gibi yok olduğu için, eğer bu ödeme 36 ay olursa, 926
liraya yükseliyor, şu andaki sistemde 840 lira. Eğer, zaman 48 olursa, I 207 liraya yükseliyor, şu
anda I 020 lira. Eğer, 60 olursa I 466 liraya yükseliyor. Şu andaki ödeme 1 200 lira. Aslında TEFE'ye endekslenmiş olsa, 4 298 lira olacaktı bu. Buna rağmen, eskisinden birazcık daha iyi; ama,
gerçek anlamda da enflasyondan tam anlamıyla koruyan bir ceza sistemi değil.
.1. ERTAN YÜLEK (Adana) - Nasıl olsa enflasyonu yüzde 50'ye indireceğinize göre...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Tabiî, o sorun, inşallah kalkacak or
tadan. Enflasyon sorununu hallettiğimizde...
BAŞKAN - Bunu da 25'e çekeceğiz...
MUSTAFA ÇİLOĞLU (Burdur) - Yüzde 50'ye değil, tek rakama...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Enflasyon sorunu halledildiğinde,
zaten, bütün bunların da herhangi bir değeri kalmayacak. O zamanki 100 lirayla on sene önceki 100
lira birbirinin eşiti olacağından dolayı, aynı nitelikte ağır olmuş olacaktır.
BAŞKAN - Yani, Sayın Bakan, enflasyonu muhasebeyle değil, başka şekilde çözmeyi düşün
düğünüz...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Başka şekilde çözmek suretiyle bu
işi çözeceğiz Sayın Başkan.
Sayın Özgün'ün, inceleme elemanlarının inisiyatifl konusundaki sorusu, aslında açık bir olay.
Biz, gerçi, hepsini birden anlatmak birazcık belki sistemin kavramın açısından kolay oluyor; ama,
teknik açıdan zor zannediyorum, O nedenle, atlayıp, 369 uncu maddeye gidemiyoruz buradan. Sa
dece' bir halde hürriyeti bağlayıcı ceza ve iki fıkra halinde de hürriyeti bağlayıcı cezanın paraya
çevrilmemesine ilişkin bir düzenleme var 369'da. Eğer, kaçakçılık fiili, daha doğrusu vergi ziyaı fi
ili, bu fiillerle yapılırsa, zaten, onu çok açık olarak yazacak. Naylon fatura düzenlemek suretiyle
diye... Naylon fatura düzenlemek suretiyle yazdığı anda, vergi ziyaı cezası üç kat olarak uygulan
mış olacak. İnceleme elemanının bir inisiyatifl yok, sadece, maddî delillere dayanarak yapmış ol
duğu bir tespit var. Maddî delillere dayanarak naylon fatura düzenlemek suretiyle bir vergi ziyama
neden olunursa, o takdirde vergi ziyaı cezası bir kat değil, üç kat olarak uygulanmış olacak.
Uzlaşma komisyonlarında uzman kişinin, daha doğrusu 3568 sayılı Yasaya göre yetkili olan
kişilerin bulanmasının amacı şu; Elbette ki, o uzlaşma komisyonlarında bir oy hakkı yok; ancak,
daha önceden kendisinin yapmış olduğu işlemler veya kendisinin çok çok iyi bildiği işlemler ne
deniyle, gidip vergi mükellefini veya müşterisini daha açık deyimiyle, orada çok net bir şekilde sa
vunabilecek. Defterleri gösterecek, belgeleri gösterecek; yani, kısacası, böylece, uzlaşma komisyo
nunda, tam anlamıyla ona bir savunma hakkı getirmiş oluyoruz. Eskiden, vergi mükellefl, bu kişi
giremiyordu uzlaşma komisyonuna, avukatı olmadığı takdirde, biliyorsunuz veya vekalet vermedi
ği takdirde. O zaman, giriyor, kendisine göre savunamıyordu. Halbuki, o da yanında bulunacak,
vergi mükellefi de çok net olarak görecek ki, kendisinin defterlerini, belgelerini teslim ettiği kişi
kendisini hangi derecede savunabiliyor, haklılığı ne? Orada, onları dinleyecek, bir noktaya kadar
da, neye uzlaşıp, neye uzlaşmadığını, kimin daha haklı olduğunu çok somut olarak görmüş olacak.
Buradaki, uzman kişinin temel işlevi de bu olmuş olacak.
Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
BAŞKAN - Efendim, teşekkür ediyorum.
Değerli arkadaşlarımdan, açıklama veya soru sorma işareti bulunanların tümüne gerekli imkân
sağlanmıştır. Başkaca bir işaret göremiyorum ve 344 üncü maddeyi, başkaca önerge bulunmadığı
için, tasarının 11 inci maddesinde yer alan bu değişiklikleri, bu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarının 11 inci maddesi kabul edilmiştir.
-
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Tasarının 12 nci maddesini okutuyorum:
( 12 nci madde okundu)
BAŞKAN - Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin kimi bentlerinde değişiklik ve ila
veleri öngören bu düzenlemeler konusunda, komisyonumuzda da bazı değişiklikler ve düzenleme
ler müştereken yapılmıştır arkadaşlarımızla birlikte.
Bu konuda, görüş beyan edecek veya soru soracak arkadaşımız var mı? Yok.
Madde üzerinde önerge yok.
Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarının 12 nci mad
desi alt komisyondan gelen biçimiyle kabul edilmiştir.
Tasarının 13 üncü maddesini okutuyorum:
(13 üncü madde okundu)
BAŞKAN - Hükümetçe sunulan bu tasarı maddesi, alt komisyonumuzca değerlendirilmiş ve
aynen kabulünün uygun olacağı düşünülmüştür.
Sayın Bakanımızdan çok kısa da bir bilgilendirme rica edelim, değerlendirelim.
MALİYE BAKANI ZEKERtYA TEMİZEL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Aslında, buradaki düzenlemeler, bilgi vermeyle ilgili veya daha önceden daha ağır olarak ve
ya daha hafif olarak yer almış olan cezaların, günün koşullarına uydurulmasından başka bir şey de
ğil. Onun ötesinde, ceza uygulamasıyla ilgili olarak, özellikle bilgi istemelere yanıt verilmemesi
halinde, çok açık olarak, buna bilgi vermediğiniz takdirde şöyle bir müeyyideyle karşı karşıya ka
lacaksınız ibaresinin çok net olarak bildirimlerde yer alması, aksi takdirde bu cezaların uygulanma
mışı içeriyor. Biraz kabul ettiğiniz maddede de, zaten, daha önceden kaçakçılığa teşebbüs olarak
sayılan ve hapis cezasını gerektirenler ekonomik suç kapsamı içerisine alınmıştı. Bu sistemin ta
mamı dikkate alındığında verilen cezaların, para cezalarının dengeli bir şekilde olduğu ve genellik
le hapis cezası veya hürriyeti bağlayıcı cezalar yerine ekonomik olarak caydırıcı, üstelik yazılı ola
rak da bildirilmek suretiyle, bu tür mükellefiyetlere uyma zorunluluğunu getirmek şeklindeki dü
zenlemelerdir Sayın Başkan.
BAŞKAN - Efendim, teşekkür ediyorum.
,

Bu konuda. Sayın Cengil arkadaşımın bir işareti var.
SITKI CENGİL (Adana) - Ben, sadece üçüncü bölümde, "yukarıda sayılanların dışındakilere
25 milyon lira özel usulsüzlük cezası kesilir" deniliyor. Bunun kapsamı hakkında acaba Saym Ba
kanım bilgi verirler mi?
BAŞKAN - Delaletimle, ricanızı kendilerine ulaştıralım efendim.
Buyurun Sayın Bakan.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Başkan, birinci sınıf tüccar, serbest meslek erbabı somuttur zaten.
İkinci sınıf tüccar, defter tutan çiftçiler basit usule tabidir.

Bunların dışında kalanlar, bunların dışında, bizim vergi mükellefiyeti açısından veya belirli
kayıtları tutma yükümlülüğü açısından çok fazla kurumumuz var. Dolayısıyla, bunların hepsini,
mutlaka, birinci, ikinci sınıf tüccar veya bu kapsamda olması gerekmiyor. Vergi mükellefi olma
yan kurumlar ve kişiler de dahildir bunun içerisine. Dolayısıyla, bunların dışında kalan herhangi
birisinden, tutmakla yükümlü olduğu, saklamakla yükümlü olduğu herhangi bir bilgi istenilir de,
onlar da vermez ise, bu takdirde, onlara da 25 milyon lira para cezası kesiliyor.
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SITKI CENGİL (Adana) - Mesela, sıradan, konu hakkında bilgisi olan bir vatandaş da bu kap
sama girebilir mi?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Evet, kesin olarak, onun bilgisinde
ve ekonomik olaya katılmış ise, şöyle bir işlem yapmışsmız. Diyelim ki, bir alışveriş yaptınız. Bu
alışverişinizin hangi bedelle yapıldığını bize bildirin diye bir bilgi istenildi. Yanıt verilmedi. Yazı
lı olarak ikinci defa, bakın, böyle bir şey soruldu sizden, bunun yanıtını verin, aksi takdirde 25 mil
yon lira cezayla karşı karşıya kalacaksınız diye bildirilecek. Buna rağmen, verilen sürede yine bil
dirilmezse, o kişiye de 25 milyon lira ceza kesilecek.
SITKI CENGİL (Adana) - Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Sayın Özgün, buyurun.
İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Vergi Usul Kanununun 355
inci maddesindeki tabiî yeni tasarının da 12 nci maddesindeki hususu görüşüyoruz. Şimdi, burada,
mevcut durumda, birinci sınıf tüccar ve bilanço esasına göre defter tutan çiftçiler ile serbest mes
lek erbabı, götürü usulde vergilendirilenler hariç, hakkında 1 milyon lira mevcut durumda. İkinci
sınıf tüecarlar için 500 bin lira, yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanların dışında da 330 bin lira ola
rak kanunda yer alıyor.
Şimdi, bu rakamları, yeni düzenlemeyle ifade edildiği şekliyle, birinci sınıf tüccarlar ile ser
best meslek erbabı hakkında 1(X) milyon lira, ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutan çiftçiler ile ka
zancı basit veya götürü usulde tespit edilenler hakkında 50 milyon lira; bunların dışındaki , yuka
rıdaki bentlerde yazılı bulunanların dışındaki kalanlar hakkında 25 milyon liraya çıkartmak düşü
nülüyor. Sayın Bakanım, bence, bu rakamlar biraz fazla. Ben, kendi şahsî kanaatimi söylüyorum;
çünkü, bu bilgi istemiyle ilgili gönderilen yazılar, bazen adresinde bulunamıyor, bazen, birisine
tebliğ ediliyor; yani, mükellefin kendisine değil de bir yakınına tebliğ ediliyor. O ona vermeyi unu
tuyor, bazı aksaklıklar oluyor elde olmayan sebeplerden. Onun için, bunları da göz önünde bulun
durarak, bu rakamları, bu ceza hadlerini biraz daha aşağıda tutmak faydalı olur diye düşünüyorum,
saygılarımı sunuyorum.
BAŞKAN - Rakamları çok büyütülmüş gördünüz değil mi Sayın Özgün.
SITKI CENGİL (Adana) - Enflasyon düşeceğine göre, hakikaten rakamlar büyük.
BAŞKAN - Ağzınızdan bal akıyor beyefendi.
Başka soru sahibi olan arka4ışımız yok.
Sayın Bakanın açıklamalarını lütfen alalım.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Sayın Özgün, kanundaki hadler, si
zin okuduğunuz hadler, biliyorsunuz, bu, şu andaki uygulamada, o Bakanlar Kurulu kararıyla her
sene yükseltile yükseltile şu anda 10 milyon liraya, birinci sınıf tüccarlar için uygulanacak ceza
haddi şu anda 10 milyon lira olarak uygulanıyor. İkinciler 5 milyon olarak uygulanıyor, üçüncü
gruba girenlerde de 3 milyon 3(X) bin lira olarak uygulama var. Dolayısıyla, 19% başındaki bu fiilerin I997'de geldiği düzeylere de dikkate alındığında, zaten, fiilen şu anda onların birer katına 2025 milyon liraya yükselmiş durumda. Yeni bir vergi uygulamasına gidiyoruz. Amacımız, her şe
yin kayıt altında tutulması, bilgilere ulaşabilmek, vergilendirmeyle ilgili birtakım işlemlere uyumu
birazcık zorlamak. Dolayısla, bu tür fillerle karşılaşmasını, kesin olarak, hiç kimseden temenni et
miyoruz. Sonuç olarak, devletin istediği bir bilgidir. Eğer, ilgiliye, direkt olarak. Tebligat Yasası
na uygun olarak herhangi bir tebligat yapılmamışsa, o bilgiyi vermediği zaman böyle bir cezayla
karşı karşıya kalacağı kendisine bizzat tebliğ edilmemişse, bilgisi dahiline sokulmamışsa böyle bir
şey uygulanmayacak; ama, bizzat götürüp verilmiş, ikinci defa verilmiş, ikinci defa verilirken, al
tına denmiş ki, bu bilgiyi vermezsen sana 1(X) milyon lira ceza veriyor. Buna rağmen vermiyorsa,
-
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tabiî n^azereti veya mücbir sebep halleri olduğu zaman elbette ki buna uyulacaktır, o genel hüküm
dür, uymuyorsa, bu durumda, artık, buna uymayı zorlamak için birazcık ağır bir parasal müeyyide
getirmek gerekir. Eskiden hapisle tazyik ediyorduk bunları biliyorsunuz. Hapisle tazyik etmek ye
rine, şimdi, tamamen para cezasına getirmek suretiyle, daha uygulanabilir ve uyulabilir bir duruma
getirmeye çalışıyoruz.
Teşekkür ederim Sayın Başkan.
BAŞKAN - Mutmain oldunuz mu beyefendi.
İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Efendim, teşekkür ediyorum.
Madde üzerinde başkaca söz talebi?.. Yok.
Önerge yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu madde kabul edilmiş
tir.
Tasarınm 14 üncü maddesini okutuyorum:
(14 üncü madde okundu)
BAŞKAN - Madde gayet açık düzenlenmiş. Yalnız, bir konuda. Sayın Bakanın ek bir bilgi
vermesini istirham ediyorum.
Maddenin yazım şekline dikkat buyurulursa, (a) bendine ilişkin cezaların para cezasına çevrilebilmesi imkânı öngörülmüş. Aşağıdaki (b) bölümü için böyle bir düzenleme getirilmemiş. Tabiî,
bunun paraya çevrilemeyeceğine ilişkin anlaşılması gerekir diye yorumluyorum; ama, bunu, bir de
Sayın Bakanın, zabıtlara da geçmesi açısından ifade etmesini, eğer, öyle yorumumuz doğruysa, ri
ca ediyorum.
Başka söz talebinde bulunan arkadaşım?..
Sayın Özgün, buyurun, sizden başlayalım.
İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli Bakanım, değerli arkadaşlar; Vergi Usul
Kanununun 359 uncu maddesi, yeni tasarının da 14 üncü maddesi üzerinde görüşüyoruz.
Şimdi, bu tasarıyla, hakikaten ağır hapis cezalan getirilmek amaçlanıyor. 14 üncü maddede
yer alan, defter ve kayıtların, hesap ve muhasebe hileleri yapanlar ibaresinin sınırını çizmek ve uy
gulama birliği sağlama noktasında bazı problemler çıkabileceği kanaatindeyim. Örneğin, faturada
ki bir rakamın defter kayıtlarına ya da bir hesaba kaydedilmesi gereken tutarın vergi ziyama sebe
biyet verecek şekilde sehven noksan veya başka bir hesaba kaydedilmesi bu kapsam dahilinde ola
cak mıdır diye aklımdan geçiyor. Belirli bir alt sınır olmadığı için, miktarına bakılmaksızın mah
subu her vergi ziyamda mükellefler hapis cezası ile acaba karşı karşıya kalabilecekler midir?
Yine, diğer taraftan, basil bir muhasebe hatası sonucu, örneğin 50 milyon lira gibi bir vergi /.iyaına sebebiyet verebilen bir mükellefler, yüz milyarlarca lira vergi kaybma sebebiyet vcrecek def
ter ve kayıtlarını yok eden veya gizleyenlerle bahsettiğim mükellef aynı kefeye konulmuş gibi ol
muyor mu? Halbuki, bu iki husus, fiil ve vergi tekniği bakımından birbirinden tamamen farklı hu
suslardır. Uygulamada, özellikle, küçük boyuttaki mükelleflerin hapis tehdidi altında kalacakların
intibaını bana bu tasarı uyandırıyor.
14 üncü maddedeki, yine, sahte belgeleri kullananlara, 18 aydan 3 yıla kadar hapis cezası hük
mü getiriliyor. Bu düzenlemede, sahte belgeleri bilerek ya da bilmeyerek kullanan mükellef ayırı
mı da burada yapılmamıştır. İyi niyetli mükellefler için, sonuçta ağır hükümler gelebilir. Hatta, bir
mal hareketi veya hizmet ifası olduğu halde, alıcının yanıltılarak satıcı tarafından sahte belge veri
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lebilmesi de bizim fiilyatta gördüğümüz olaylardandır. Bu sakıncanm da ortadan kaldırılabilmesi
için, bilerek sahte belge kullananlarla, farkında olmadan sahte belge kullananlar arasında bir ayırı
mın yapılması zorunludur diyorum.
Bir de, vesikasız mal bulundurulması hapis cezasını gerektiriyor mu diye bir sualim var.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özgün.
Sayın Cengil, buyurun efendim.
SITKI CENGİL (Adana) - Ben, aynı hususları dile getirecektim.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Sayın Karapaşaoğlu, buyurun.
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) —b e n d im , müşterek konular var; ancak, bu
rada, çok hassas bir şekilde üzerinde durulması gereken konu, "veya bu belgeleri kullananlar" sah
te belgelerden bahsediyor. Bu tabiri açmak lazım. Bunu yazılı hale getirmek lazım; çünkü, ben, sa
nayici olarak, yıllarca, bir örnek vermek istiyorum fuel oil aldım ve faturalarıyla aldım ve gerçek
Hyat üzerinden aldım; ama, faturaların bir kısmının bilahara sahte çıkması hepimizi zor duruma
çıktı. Bunun sahteliğini benim kontrol etmem mümkün değil. Dolayısıyla, bu konuda, vergi daire
sinin birtakım düzenlemeleri buraya koyması gerekiyor kanaatini taşıyorum efendim.
BAŞKAN - Tabiî, kastın mevcudiyetini vergi dairesinden beklemekte hakikaten haksızlık
olur, takdir edersiniz sayın milletvekili. Yani, her suç, mutlaka bir kasta bağlı olmalıdır. O yüzden,
herhalde başka türlü ifade imkânını biz de alt komisyonda bir hayli tartıştık.
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Evet, o çok önemli bir konu efendim.
BAŞKAN - Arkadaşlarımdan başka işaret buyuran?.. Yok.
Sayın Bakana söz veriyorum.
Buyurunuz efendim.
MALÎYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Değerli milletvekilleri, Türk vergi sistemi, şu andaki faaliyle bile hürriyeti bağlayıcı cezalara
sahip olmayan bir sistem değildir ve şu andaki ceza sistemi, huzurunuzda bulunan tasarıyla getiri
len ceza sisteminden aşağı yukarı iki kat daha ağırdır. Niye iki kat daha ağırdır; çünkü, yine. Ver
gi Usul Kanunumuza göre. 344 üncü maddenin 1 ,4 ,5 ve 6 ncı bentlerindeki fiileri işleyenler 6 ay
dan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptmlmaktadır. Yine 2 ve 3 nolu bentlerdeki fiileri işleyenler de
3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yani, şu anda, yürürlükte, vergi yüküm
lülerinin 3 yıldan 5 yıla kadar hapsedilmesini gerektiren fiiller vardır.
BAŞKAN - Bir de tekerrür halinde bir kat artırılarak...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İsta n b u l)-B ir kat artırma olanağı davardır. Ya
ni, şu anda, demek ki, Türk vergi sistemi, hapis cezası olmayan, vergi veya sahtecilik olaylarını,
kaçakçılık olaylarını cezalandırmayan bir sistem değildir; ancak, bu maddeyi, 344 üncü maddeyi
ayrıntılı bir analize tabi tuttuğumuzda, bazı fiilerin gerçekten hapis cezasını gerektirecek nitelikte
olmadığı, ekonomik nitelikte olduğu, bazılarının da dağılımı itibariyle bir denge içerisinde olmadı
ğı çok somut olarak görüldü.
Bizim, burada yaptığımız olay, gerçekten hürriyeti bağlayıcı suç oluşturabilecek niteliktekileri ayırıp bir grubun içerisine almak, onun üstündeki grubun içerisine paraya çevrilebilecek hapis
cezasını düzenlemek, onun dışındakilerin de hepsini ekonomik cezaya bağlamak oldu. Böylece,
sistem tam anlamıyla birbirinden ayrıştı. Fiil ekonomiktir; yani, biraz önce belirtildiği gibi. Sayın
Özgün'ün belirttiği gibi, faturalar yanlışlıkla deftere geçirilmemiştir, bu ekonomik suçtur.Faturala-
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n incelediği zaman bir inceleme elemanı faturalannı puanla ederken bir bakacaic ki deftere geçme
miş; ama, faturada var bu olay; ekonomiktir, ziyaa uğratılan bir vergi varsa, onun bir katı kadar ce
za almak suretiyle olay bitecektir.
İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - veya yanlış başka bir hesaba...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Evet, yani, kayıtların incelemesi sı
rasında bulunabilen, herhangi bir şekilde ulaşılabilen yanlış kayıtlar, eksik kayıtlar, hukukî mevzu
atı bilmeden fazla ayrılan amortisman, eksik ayrılan amortisman, kısacası, daha önceden bu şekil
de vergi ziyaı olarak tanımlanmış bütün unsurların hepsi ekonomiktir, ekonomik cezadır. Ancak,
iki tane grup halinde biriktirebileceğimiz iki tane fiil var ki, bunların ekonomik olmanın ötesinde,
ceza kanunuyla, hatta topluma karşı işlenen suçlar kavramı içerisinde cezalandırıldığını görürüz.
Bunlar nedir genel olarak; sahte belge düzenlemektir. Hiçbir ekonomik faaliyette bulunmaksızın,
herhangi bir ekonomik faaliyeti olmaksızın, sanki öyle bir faaliyette bulunmuş gibi bir belge dü
zenliyorsunuz, hiçbir mal alışverişi olmadan birisinden belge alıp onu da deftere işliyorsunuz. Şim
di, buradaki olay, karşı taraftaki insanın kesinlikle hiçbir mal ve hizmet alışverişi veya üretimi ol
madığı halde belge düzenlemesidir. Bunu alıp deftere işleyen insan da, elbette ki, o fiilin sübjektif
unsurunu genel olarak taşımaktadır vergi idaresi açısından. Özel kastı da, zaten, mahkeme her ha
lükârda göz önünde bulunduracaktır. Onu gözardı ederek bunu yapmaz. Mal alınmış, vesaire edil
miş ise, oradaki belgelerle ilgili değerlendirme çok daha farklı olacaktır. Burada, Üzerinde durulan
konu, herhangi bir mal veya hizmet hareketi olmaksızın, tamamen sahte belge düzenlenmesidir.
Eskiden, sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge aynı kapsam içerisindeydi. Sahte bel
ge farklıdır, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge daha farklıdır. Biz bunları yasada gerçek anlamıy
la tanımlamak suretiyle hürriyeti bağlayıcı cezaya neden olacak sahte belgenin ne olduğunu çok net
bir şekilde yazdık bunun içerisine. Sahte belge, gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde,
bunlar varmış gibi düzenlenen belgedir. Artık bu olay açık. Herhangi bir ekonomik olay yok, her
hangi bir ekonomik durum da yok, varmış gibi belge düzenliyorsunuz, bunun adı sahte belgedir.
Bu kapsam içerisinde, böyle bir fiil, artık topluma karşı işlenmiş gerçek anlamda bir suçtur.
Dolayısıyla, hürriyeti bağlayıcı bir cezayla cezalandırılması gerekir. Ancak, defter ve kayıtlarda he
sap ve muhasebe hilesi yapanlar; yani, belirli bir şeyi eksik veya fazla vererek ziyaa uğratma değil,
resmen hile yapıyor; defter sayfalarını yırtıp kaldırıyor. Onun ötesinde, gerçek olmayan ve kayda
konu olmayan kişiler ve işlemlere ilişkin hesaplar açılıyor. Defteriere kaydı gereken hesap ve iş
lemleri, vergi matrahını azaltacak şekilde tamamen veya kısmen başka defterlere kaydediyor, tek
nik deyimiyle çift defter kullanıyor. Bunları yakaladığımız takdirde, yakalandığı takdirde bu fiiller
ekonomik olaya bir noktaya kadar ulaşıyorsunuz; ancak, yapılan fiil ağır bir fiil. O nedenle, hapis
cezası var; ancak, bunu, hâkim paraya çevirebilir. Bu paraya çevrilebilir bir fiildir. Ancak, hemen
alta geliyoruz, kayıt ve belgeyi yok etmiş, sayfayı yırtmış yerine yeni bir sayfa yapıştırmış, artık o
bilgiye ulaşma imkânınız yok sizin. Ha sahte belge düzenlemişsiniz ha sahte bir sayfa yapıştırmış
sınız deftere. Bu durumda paraya çevrilmez.
Özetlemek gerekirse Sayın Başkan, şu anda yürüriükte olan vergi sistemi, 3 yıldan 5 yıla ka
dar hapis cezaları içeren, oldukça ağır; ancak bu cezalara muhatap olacak fiilerin net olarak belir
lenmediği bir sisteme sahiptir. Bizim yaptığımız olay cezaların miktarını azaltmak, ekonomik suça
ekonomik ceza vermek, fiileri çok net bir şekilde tarif etmek suretiyle sahte belge düzenleyenler
hakkında defterlerini yok edenler, yırtanlar hakkında para cezasına çevrilmeyecek bir hapis ceza
sını öngörmek. Bunun dışındaki fiillerle hapis cezası öngörülse bile, bunu belirli bir ekonomik öl
çüyle para cezasına çevirmek şeklindedir. Özet olarak olay bu.
Burada bir soruya daha yanıt vermem gerekiyor. Küçük mükelleflerin hapis cezası tehdidi al
tında kalmaları konusu. Herhangi bir sahte belge fiilini işleyenin küçük mükellef veya büyük mü
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kellef olması diye bir şey söz iconusu olmuyor. Genellikle naylon faturacılann hepsinin, genellikle
birtakım insanlar tarafından kandırılmış zavallı insanlar olduğunu biliyorsunuz. Tetikçilik de bu
nun gibi bir olaydır bir noktaya kadar. Herhangi bir ekonomik faaliyeti yok, herhangi bir kişi adı
na bir mükellefiyet tesis ettirilip, onun adına bastırılan faturaların herkes tarafından çok yoğun ola
rak kullanılması çok yaygın birolaydır.Bu olayın, yani hiçbir faaliyeti olmadan sahte belge düzen
leyenin küçüğü büyüğü olmaz zaten, suç suçtur. Topluma karşı işlenen suçlarda kişilerin ekonomik
durumuna göre herhangi bir ayırım falan yapılmamaktadır. O nedenle de, bu fiilerin, bizim tarafı
mızdan yapılması gereken kamuoyuna çok açık bir şekilde duyurulması. Siz sahte belge düzenle
yenler, herhangi bir faaliyette bulunmadan belge verenler, böylece başkalarının vergi kaçırmasına
neden olanlar, bu fıileriniz tespit edildiği anda hapse gireceksiniz, bunu işlemeyin demek zorun
dayız. Bunu anlattığımız anda küçük mükellef büyük mükellef ayırımız zaten söz konusu olamaz;
ancak, ekonomik bir olaysa zaten, ekonomikse, o ekonomik cezası; kaçırılan vergiye kadar.Küçük
mükellefin kaçırdığı büyük bir ihtimalle küçük olacaktır, küçük ceza, büyük mükellefin kaçırdığı
da büyük olacaktır, ona da büyük ölçüde büyük ceza verilecektir.
Dolayısıyla, mükelleflerin aynı kefeye konulduğu doğrudur. Sadece şu iki tane fiilde mükel
lefler kesin olarak aynı kefededir. Naylon fatura düzenliyorsa, sahte belge düzenliyorsa, mefhum
adlara hiç yapmamış faaliyetler nedeniyle sahte belgeler düzenleyerek başkalarının vergi kaçırma
sına neden oluyorsa, hepsi aynı kefededir; o doğrudur. Ancak, onun dışında ekonomik olarak ver
gi ziyama neden olanlar, onlar farklı kefededirler; suçun ekonomik ağırlıklarına göre değişik olay
larla karşı karşıya kalmaktadırlar. Dolayısıyla, sistemimizdeki cezalar hafifletilmiştir, ağırlaştırılmamıştır; ancak, özellikle, metinler arasında veya fıkralar arasındaki pek anlaşılamayan, tanımlanamayan fiiller nedeniyle uygulanamayan bu cezalar, artık çok net bir hale getirilmek suretiyle uy
gulanacak bir hale getirilmektedir.
Sayın Başkan, teşekkür ederim.
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Sayın Başkanım, bir konu açıklığa kavuş
madı.
BAŞKAN - Sorunuz, açıklığa kavuşturalım efendim.
MEHMET ALTAN KAPAPAŞAOĞLU (Bursa) - Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Sayın Bakanım, konu şu; İhraoat yapan sanayicilerin bazen karşılaştıkları bir konu var; vergi
iadesi alma konusunda incelemeye tabi tutuluyorlar. Bu incelemeler yapıldığı zaman, birtakım bel
gelerin sahte olduğu ortaya çıkabiliyor; ama, o belgelerle o ekonomik faaliyet yapılmıştır. Yani, bir
örnek vermek istiyorum; fuil oil alınmıştır, rayiç bedelle alınmıştır, işletmeye dahil edilmiştir; ama,
fuil oili veren şahsın vermiş olduğu fatura sahtedir. İşte, biz, bu noktada bir açıklamanın, bir iyileş
tirmenin gündeme getirilmesini arzu ediyoruz efendim.
BAŞKAN - O zaman, o belge, o fuil oilin belgesi değildir demektir sahte olduğuna göre.
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Ama, o fuil oili ben aldım; o kadar da al
dım, o fiyatla da aldım; ama, adamcağız, sahte fatura bastırmış; ben, bunu bilemem, ben bunu ta
kip edemem. Vergi denetimi esnasında, vergi iadesi denetimi esnasında ortaya çıkabiliyor, müm
kündür bu. O takdirde, ben, sahte belge kullanmaktan dolayı hapis cezası yiyeceğim. Bu maddeden
bu anlaşılıyor. Bunun açıklığa kavuşturulması lazım.
BAŞKAN - Sayın Bakan tarafından bilgilenelim efendim.
Buyurun Sayın Bakan.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Şimdi, Sayın Başkan, Katma Değer
Vergisi nedeniyle getirilen müteselsil sorumluluk uygulamasıyla, burada getirilmiş olan hapis ce
zası uygulaması birbirine karşıtırılmamalıdır. Burada, Sayın Karapaşaoğlu, alınmış olan bir malla
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ilgili olarak, gerçekten o işi yapüğını belirttiği kişinin, yani faaliyeti gerçekten var, getiriyor sonuç
olarak bir şey teslim ediyor, bir mal ve hizmet teslim ediyor; ancak, kendi işletmesiyle ilgili değil
de, bastırmış olduğu naylon faturayla ilgili belge teslim ediyor. Bu durumda hapis cezasına çarptı
rılacak olan, o faturayı düzenleyendir; yani, her yargıç, kesin olarak bunu gözönUne alacaktır.
Önemli olan, orada bir malın olması. Siz, bu malı almadan öyle bir faturayı gider olarak yazsanız,
tamam, o zaman iki tarafta...
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Ona iştirak ediyoruz, o doğru.
M ALİYE BAKANI ZEKERÎYA TEMİZEL (İstanbul) - Ancak, burada, bir mal, her halükar
da teammüllere uygun olarak, kesin olarak bilinmesi gereken kavramı da vardır; ama, onlar, tama
men yargılama usulUntin ve Ceza Kanununun hükümleridir; yani, orada, hâkim, hangi koşullar al
tında burada suçun karinesinin oluştuğuna kesin olarak karar verecektir. Burada, dikkat ediyorsa
nız, hürriyeti bağlayıcı cezalarla ilgili olarak malî idare otomatik olarak herhangi bir işlem yapmı
yor; mahkemeye bildiriyor, delilleriyle beraber mahkemeye bildiriyor. Mahkeme buna bakacak;
siz, ben bu malı aldım, şu şekildeki plakayla getirildi, getirilen irsaliyesi doğruydu, plakasına bak
tım, her şeyine baktım, her şeyi bulunuyor, işte belgelerim dediğiniz anda, sizin açınızdan, orada
hükmedilecek herhangi bir hapis cezası olmaz.
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Maddî ceza?..
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Şimdi, 11 inci maddedeki Katma De
ğer Vergisi sorumluluğu ayrı bir-olaydır; onu ayrı tuttum zaten. Ödenmeyen Katma Değer Vergi
leri nedeniyle, şu sorumluluk maddesi var; burada düzenlenmiyor, o ayrı bir düzenleme.
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Yani, konunun hâkiminin inisiyatifine de
ğil, burada bir açıklık kazanılmasına ihtiyaç var.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Şimdi, iki olayı burada düzenleye
mezsiniz Sayın Karapaşaoğlu; o, farklı bir olaydır. Yani, mütelselsil sorumluluk olayı, farklı bir
maddedir. Şimdi, buradaki düzenleme, bu çoV net olarak; zaten, tutanaklara da geçiyor. Maddenin
yazılması da çok açık. Önemli olan, buradaki sahte belgelerin bir mal veya hizmet karşılığında ol
maması olayıdır. Zaten, her halükarda, o öbür kişi hakkındaki cezalandırma maddesi de burada de
ğişiyor dikkat ediyorsanız. O farklı bir olay oluyor efendim.
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Efendim, yoruma açık...
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Şöyle izah edeyim, kısaca özetleyeyim; şu anda konuştuğumuz maddenin uygulama mercii
vergi idaresi değildir; o itibaria, ilgili yargı mercileri bunu kendi usul ve yaklaşımları içinde değer
lendireceklerdir. Esasen, bu maddenin başarısı, bence geçmişte vergi idaresiyle yargı mercileri ara
sında aynı fiil için bir şekilde bir ilinti kurma zorunluluğu varken, bu defa, tamamen ayrı ayrı net
olarak düzenlenmiş olmasından gelmektedir bu maddenin düzenlemesi. Bu itibarla, belirttiğiniz .sa
kıncalar, bu yönüyle de, kanaatimce önemli ölçüde azaltılmıştır.
Değerli arkadaşlarım, diğer taraftan, altkomisyonumuzda, 1 1 inci maddenin, vergi ziyaıyla il
gili maddenin geliştirilmesi ve bu maddenin düzenleniş biçimindeki bir bakıma, bir ölçüde esasa
ilişkin düzenlemeler dolayısıyla. Hükümetimizden gelen gerekçelerin de, yeniden bu değişiklikle
ri nazarı dikkate alarak, yine Hükümetimizle birlikte arkadaşlarımdan, her iki taraftan da rica edi
yorum, yeniden yazılması ve metne monte edilmesi veya ayrı bir gerekçe olarak gönderilmesi ge
reği vardır; bunun gereğinin yerine getirilmesi icap etmektedir.
6

ncı madde de bu mealde değeriendiriliyor; 16 ncı maddeye gelmediğimiz için ona bir şey di

yemiyorum henüz.
Değerli arkadaşlarım, madde üzerindeki açıklamalar, görüşmeler, sorular, cevaplar tamamlan
mıştır.
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Madde üzerinde önerge yoktur.
Maddeyi, altkomisyondan gelen biçimiyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... 14 üncü madde kabul edilmiştir.
Tasarının 15 inci maddesini okutuyorum;
(MADDE 15 OKUNDU)
BAŞKAN - Tasarının iştiraki düzenleyen bu maddesinde, esas itibariyle, altkomisyonumuz da
mutabık kalmıştır.
Madde üzerinde söz almak isteyen?.. Yok.
Maddeyle ilgili önerge yok.
Maddeyi, bu haliyle oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu madde
kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum.
Diğer maddeyi okutuyorum:
(MADDE 16 OKUNDU)
BAŞKAN - 11 inci madde ile 16 ncı madde birlikte değerlendirilerek bu hususun düzenlendi
ği daha önce sizlere arz edilmişti ve bu husus zaten tartışılmıştı.
Bu itibarla, madde üzerinde başka söz talebi?.. Yok.
REFİK ARAS (İstanbul) - Yarısını demiştik.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Öbür tarafa yarısı yazıldı.
BAŞKAN - Evet, 344 üncü maddeye taşındığı ifade ettim.
Önerge yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarının 16 ncı madde
si kabul edilmiştir.
Tasarının 17 nci maddesini okutuyorum:
(MADDE 17 OKUNDU)
BAŞKAN - Altkomisyonumuz ve Hükümetimiz aynı biçimde bu meseleye yaklaşmıştır; bir
değişiklik olmamıştır.
Madde üzerinde söz almak isteyen?..
İSMAlL ÖZGÜN (Balıkesir) - Sayın Başkan, eskisiyle yenisi arasında?..
BAŞKAN - Açıklama alalım olur...
Buyurun Sayın Bakan.
M ALiY E BAKANI ZEKERiYA TEMİZEL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Başkan, 376 ncı madde, bu alanla ilgilenen herkesin çok yakından bildiği bir olaydı.
Eğer, bu fiilleri işleyenler, yasada belirtilen fiilleri işleyenler, bunları itirazsız olarak ödeyecekleri
ni bildirdikleri halde, kaçakçılık, ağır kusuriar, cezanın birinci defada kesilen cezanın yarısı, daha
sonradan kesilen cezaların üçte l'i, usulsüzlüklerde de yine üçte I'i indirilir şeklindeydi. Biliyorsu
nuz, cezalaria ilgili olarak bir birieştirmeye gittik olduğu gibi, vergi ziyaı tabirini getirdik. Böylece, bu madde, ona uygun olarak vergi ziyaı cezası denildi; ancak, kaçakçılıktaki ilk defada yarısı
ibaresi, daha sonra da üçte l'i ibarelerinin hepsi, bunların ödeyeceğinin bildirilmesi halinde, direkt
olarak, hepsinde üçte l'e indirildi. Ancak, burada, zaten daha önceden de olan hüküm, indirimden
arta kalan cezanın zamanında ödenmemesi halinde geri kalan indirilen kısmının da mükelleften
aranacağına ilişkin düzenleme yer almış oldu.
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BAŞKAN - Kaldı ki, öbür tarafta cezalara yaptığınız indirimler ile burada yaptığınız indirim
lerin eski ve yeni haliyle karşılaştırırsanız...
M ALiY E BAKANI ZEKERİYA TEMÎZEL (İstanbul) - Üç kattan bir kata indirildiği dikka
te alındığında...
BAŞKAN - Her halükârda, mükellef lehine bir ilave indirim düşünmüşsünüz Hükümet ola
rak.
Teşekkür ediyoruz Hükümete de.
Madde üzerinde başka söz talebi?.. Yok.
Önerge yok.
Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
maddesi kabul edilmiştir.

Kabul etmeyenler... Tasarının 17 nci

18 inci maddeyi okutuyorum:
(MADDE 18 OKUNDU)
BAŞKAN - Maddenin bu kadar uzun olduğunu düşünmesin değerli arkadaşlarım. Eskiden beş
tane kocaman maddede düzenlenen bir müessese, fevkalade veciz bir biçimde, bir maddede topar
lanabilmiş, sığdırılabilmiş diye düşünüyorum hakikaten; ama, yine de. Sayın Bakandan bir açıkla
ma alalım.
M ALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMlZEL (İstanbul) - Teşekkür ederim Saym Başkan.
Değerli arkadaşlar, bu maddeyle ilgili olarak daha önceden cczalarla ilgili vergi ziyamın dü
zenlenmesi sırasında az da olsa bilgi verme olanağımız olmuştu. Cezaların caydırıcılığı, büyük öl
çüde, uzlaşmalarla veya daha değişik kurumlarla ortadan kaldırılmamasına bağlıdır. Biz de, vergi
aslı konusu tamamen kabul görmü' olsa bile cezaların uzlaşma kapsamına bağımsız olarak girme
si nedeniyle, çok büyük ölçüde in irimlere neden olmakta ve caydırıcılığı ortadan kalkmaktaydı.
İşte, bu müessesenin yeni düzenle imiş şeklinde, cezalar tek başına uzlaşma kapsamında çıkartılmaktıa, vergi aslında uzlaşma oldu^ u z.aman, ceza otomatik olarak, ona bağlı olarak inmektedir bir
kat ulduğu için.
Burada yaptığımız iki tane önemli değişiklik daha var değerli milletvekilleri. Bunlardan bir ta
nesi daha önccden vergiyle ilgili incelemenin belirli bir kısmı tamamen maddî delillere dayanabi
lir. O konuda uzlaşma komisyonunun da uzlaşmaya katilarında yapacağı herhangi bir şey yoktur.
Ancak, belirli bir kısmı daha vardır ki, orada yanılma da vardır. Kısacası şu uzlaşma için bütün hu
kukî gereklerin hepsi orada yer alabilir. Şu andaki mevcut düzenlemede bizde uzlaşma ya olur ya
olmazdı. Şuralar doğru, bunu kabul ediyoru n; ama, şurada uzlaşma sağlayalım dediğiniz lakdirde
uzlaşma yapmanız mümkün değildi. Bu düzı. 'Icme, kısmî uzlaşmaya olanak tanımaktadır. Ben
şunları, şunları, şunları kabul ediyorum, bunlar doğru, o nedenle bunlarla ilgili olarak şunu ckleyeceğim dediği anda o konuda uzlaşılacak, geri kalan kısmı, uzlaşılmayan kısmıyla ilgili olarak ta
mamen hakkaniyete ve yasalara aykırı gördüğünde mükellef tarafından yargıya götürülebilecektir.
Demek ki, kısmî uzlaşma diye bir kurum daha getirilmekte ki, bu çok büyük ölçüde boşluğunu çek
tiğimiz bir olaydır.
Bir üçüncü olayımız, düzenlememiz, uzlaşma komisyonları toplandığında, oraya giren mükel
lef ya uzlaşacak ya da reddedip çıkacaktı, başka bir şansı yok. Çıktığı andan itibaren kapının dışı
na kadar bile çıksa, ben geri geldim dese bile uzlaşmak mümkün değildi.Bu getirdiğimiz düzenle
meyle mükellefe düşünme imkânı da tanıyoruz. Buraya kadar uzlaşabiliyoruz, sen git yeniden in
cele, düşün, danışacağın yerlere danış, ekonomik durumuna bak, bu koşullar altında uzlaşmayı ka
bul ediyorsan yeniden dönüp gelebilirsin denilmekte, böylece nihaî teklifin üzerinde bir süre daha
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düşünme imlcânı tanınmaktadır ki, bu şu andaki sistemi tıkayan unsurlardan biri. Daha bir hafta ön
ce bizzat ben yaşadım, uzlaşma komisyonuna girilmiş, uzlaşamamışlar, çıkmışlar, gelmişler biz o
uzlaşmaya razıyız, şimdi yeniden yapmak istiyoruz ne yapacağız dediler. Yapacak bir şey yok, ar
tık yargıya gideceksiniz demek zorunda kaldık. Böyle bir düzenleme var.
Son yeniliği biraz önce Sayın Özgün belirtmişlerdi. Yeminli malî müşavirlerin de uzlaşmalar
da bulunması gibi bir yenilik daha getiriyoruz. Böylece yeminli malî müşavirler de bu tur uzlaşma
lara, 3568'e göre yetki almış kişiler. Bu tür uzlaşmalara girmek suretiyle, tuttukları kayıtlar veya
sorumlu oldukları kayıtlar nedeniyle mükellefleriyle birlikte gereken savunmaları yapacaklardır.
Böylece, indirim müessesesi, gerçekten yasada belirtildiği gibi, yasalara gereğince nüfuz ede
memekten ötürü meydana gelen hatalar, maddî hatalar nedeniyle, mükellefin yargıdan sürünmesi
ni engellemek, gerçekten bir uzlaşmaya ulaşmak için gerçek bir kurum haline getirilmiş, böylece
vergi aslında falan uzlaşılmaz, onlar hata kabul etmez, boşu boşuna uzlaşmaya gitmeyelim şeklin
deki inancı yıkacak bir konuma kavuşturulmuştur.
Sayın Başkan, teşekkür ederim.
BAŞKAN - Efendim, ben de çok teşekkür ediyorum.
Aslında, bu uzlaşmanın ezasını vaktiyle çekmiş bir arkadaşınızım.Hakikaten, söylediklerinizi
yaşadım; yani, verginin aslında uzlaşamıyorduk, cezada uğraşıp duruyorduk, böyle bir sıkıntılar ya
şıyorduk. Zaman zaman cesaretli davranışlarımız oldu; ama, her halükârda da çekingen davranmak
zorunluluğunu hissediyorduk. Bu defa, her halde uzlaşma komisyonları daha doğru ve dirayetli ka
rarlar verebileceklerdir.
Sayın özgün, buyurun efendim.
İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, uzlaşma konusu, hakikaten,
Türk vergi sistemimizde çok önemli bir konu.Ben, Sayın Bakanın en son söylediğinden söze gir
mek istiyorum. Maliye camiasında bu işle iştigal eden insanlar bilir ki, verginin aslında indirim ol
maz; yani, bugüne kadarki uzlaşmalarda da bu olmamıştır, olduysa bile çok cüzi olmuştur. Ben onbeş senelik muhasebecilik hayatımda bir uzlaşmada, yüzlerce uzlaşmaya girdim ama bir tanesinde
vergide indirim olmuştu. Şimdi, bu yeni düzenlemeyle cezalar uzlaşma kapsamının dışına çıkarılı
yor vergi aslına dayalı olarak cezada da indirim olacak. Ben bu konuda hâlâ endişeliyim. Maliye
yapısını biliyorum. Maliye bürokratlarının tutumlarını biliyorum. İnşallah o tutumda bir yumuşa
ma olur, bir gelişme olur. Bu konuda, özür dileyerek söylüyorum, vergi aslında indirim konusun
da cimri davranacakları kanaatini hâlâ taşıyorum. O bakımdan hem vergi aslında indirim yapamaz
sak buna bağlı olarak cezada da tabiî indirim yapamayacağız. Dolayısıyla, mükellefler yönünden
burada bir olumsuzluk çıkabilir diye -inşallah çıkmaz da- böyle bir endişeyi taşıyorum. Bunu ifa
de etmek istedim.
Tabiî, burada daha önceki konuşmalarımızda da dile getirilmedi. Cezalara da gecikme zammı
uygulaması söz konusu olacak. Vergi indiriminde bir şey elde edemezsek uzlaşmada, cezada da in
dirim yapamayacağız ve cezaya da üstelik gecikme zammı uygulanacağını düşünürsek, bundan
mükelleflerimiz neticede fevkalade ıstıraplı bir şekilde çıkabilirler diye düşünüyorum.
Saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Efendim, teşekkür ediyorum.
Madde üzerinde başka söz talebi?.. Yok.
Madde üzerinde önerge yok.
Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarının 18 inci
maddesi kabul edilmiştir.
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Teşekkür ediyorum.
19 uncu maddeyi okutuyorum;
Madde 19 okundu
BAŞKAN - Tamamen miktarları günün koşullarma ayarlamayı sağlayan ve ileride sağlama
ya mekanizmalar oluşturan bir maddedir. Sayın Bakanın ek açıklamalarını da alalım.
Buyurun Sayın Bakan.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Aslında açıklamanızla konu tama
men aydınlandı. Şu anda yürürlükte olan had ve miktarlar kanuni hadde çekiliyor, yani Bakanlar
Kurulu kararıyla şu anda birinci kısımda yer alanlar onlar. Şu anda fiilen uygulanıyor, ancak daha
önceki rakamların on kat vesaire artırılması suretiyle oraya kadar gelmişti, şu anda yürürlükte olan
had ve 1.1.1998 tarihi itibariyle geçerli olan ve yürüdükte olan had ve miktarlar kanuni miktar ola
rak belirleniyor, onun dışında 232, 252 ve 343 üncü maddelerdeki o 100 liralar, 2500 liralar ve I
milyon liralaria ilgili de günün koşullarına uygun olarak biraz önce belirttiğimiz artırımlara uygun
olarak yapılmış bazı artırımlar söz konusu bunlar, bu şekilde anlamlı bir hale getirilmiş oluyor
efendim.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim.
Madde üzerinde Özgün'ün gözünde bir söz isteme olduğunu hissettim ama vermeyeceğim,
gözle, bakışlara söz vermiyorum. Başkaca söz talebi?.. Yok.
Önerge?.. Yok.
Maddeyi oylarmıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
20 inci maddeyi okutuyorum:
(Madde 20 okundu)
BAŞKAN - Yani geçici maddeleri de ayrı ayrı değerlendirerek götürmemiz uygun olur.
Bu geçici düzenlemeyle mükelleflerimize bir geçiş dönemi getiriyorlar. Sayın Bakan tarafın
dan aydınlanalım lütfen.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Aslında bu geçici madde yapmış olduğumuz düzenlemenin çok önemli bir hükmünü ihtiva et
mektedir. Bildiğiniz gibi, şu anda vergi ödeyicilerinin vergiyle ilgili hükümlülüklerini daha fazla
ağıriaştırmadan vergiyle ilgili düzenlemeleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yapılan düzenlemeler
le, özellikle vergi oranlarının düşürülmesi, daha sonra gelecek olan envanter bildirimi gibi olaylar
la şu anda kayıt dışı kalmış ve herhangi bir şekilde satıldığı halde belgesi düzenlenmemiş olan mal
lar nedeniyle işletmeler müthiş şekilde güç dürümdalar, büyük bir kısmı işletme defteri tutma had
lerini aşmamak için çok büyük ölçüde bu yola başvurmakta. Böyle bir düzenleme yapıldığı zaman,
mükellenerimizin büyük bir kısmının bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olacağı gibi bir
gerçek var burada, biz, bu düzenlemeyle diyoruz ki, miktarı ne olursa olsun, alış ve satış tutariarı
ve matrahları nereye ulaşırsa ulaşsın, şu anda işletme hesabı esasına göre defter tutan mükeilcncrimiz üç yıl boyunca bu durumlarını koruyacaklar diyoruz. Üç yıl sonra zaten Türkiye'nin enflas
yon ve diğer sorunlarını çözdüğümüzü varsaydığımızdan dolayı, ondan sonra da normal bir işlet
meye geçebilirler, durumun gerektirdiği muhasebe kayıtlarını tutabilirier. Burada, işletme hesabı
esasına göre defter tutanların matrahları, hasılatları, alış ve satış miktariarı neye ulaşırsa ulaşsın, sı
nıf değiştirmeyeceklerine ilişkin bir düzenleme yer almaktadır Sayın Başkan.
BAŞKAN - Efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sayın Özgün de bizler adına size teşekkür cdiyoriar, delaletimle duyuruyorum.
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Değerli arkadaşlarımdan başkaca söz talebi var mı?.. Yok.
Önerge?.. Yok.
Geçici 19 uncu Maddeyi oylannıza sunuyorum; Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu geçi
ci 19 uncu madde kabul edilmiştir. Sonrakini okutuyorum.
(Geçici Madde 20 okundu)
'
BAŞKAN - Değerli arkadaşlanm bu maddeyle ilgili olarak da daha önceki maddedeki deği
şikliklerimiz dolayısıyla gerekçenin geliştirilmesi ve değiştirilmesi için Hükümetimizin de arkadaş
larımıza yardımlarını rica ediyorum.
Bu madde üzerindeki müzakerelerimizi daha önce yapmıştık, hatıriayacaksınız, başkaca ilave
söz talebinde bulunan arkadaşım?.. Yok.
Önerge?.. Yok.
Bu geçici maddeyi oylannıza sunuyorum; Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Geçici madde
20 kabul edilmiştir.
Sonrakini okutuyorum.
(Geçici madde 21 okundu)
BAŞKAN - Zaten böyle olması gereken bir hususu daha da pekiştiren bir düzenleme getirmiş
tir Hükümet, başkaca söz talebinde bulunan da olmadığı için Sayın Uzun dışında, Saym Uzun'a söz
veriyorum.
HAYRETTİN UZUN (Kocaeli) - Sayın Başkan, söz almamız herhalde büyük rahatsızlık ya
ratmıyor.
Sayın Başkan, teşekkür ederim.
Şimdi, bu madde klasik maddelerden biri, ancak gönül isterdi ki, son cümie olmasaydı, yani
kesinleşen mahkeme karariarı veyahutta kesinleşmiş hükümler çerçevesindeki mükellef lehine olan
durumun ortadan kaldırılması. Şimdi, genelde, ortaya çıkan olayı uzatmaya müsait olanlar, uzatan
lar bunu becerebilenler bu imkândan yararlanacaklar, ancak, yeterince zamanında müdahale ede
meyip, kısa sürede anlaşmazlığı kesinleştirenlerin aleyhine bir durum doğuyor. Bırakınız lehine
olan durum herkes için uygulansın, en azından infaz edilmemiş hükümler intikal etsin şeklinde Sa
yın Bakanımıza bir ricada bulunuyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Efendim, teşekkür ediyorum, belki fiiller arasında benzeriik, uyuşum, ayniyyet
bulunmasındaki zorluk dikkate alınarak bu fıkra öngörülmüş olabilir.
HAYRETTİN UZUN (Kocaeli) - Bakanlığa kolaylık sağlıyor ama adalet bakımından sıkıntı
yaratıyor gibi geliyor.
BAŞKAN - Bu konuda bir de Saym Bakanı dinleyelim.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Efendim, ceza maddeleri ve uygulamayla ilgili olarak bu defaki düzenlemelerimiz çok büyük
ölçüde Adalet Bakanlığı ve Yargıtayla beraber götürüldü. Kesinleşmiş hükümler açısından yapıla
cak olan düzenleme af niteliğinde bir düzenleme olacak, çok ayrıntılı hükümleri de içerecek belki
daha kapsamlı düzenlemeler yapılacak. Herkese aynı nitelikte uygulanamayacağı için de belki
Anayasal açıdan bir sorun yaratacak. O nedenle böyle bir düzenleme bizzat Yargıtaydaki görüştü
ğümüz ilgililer tarafından dile getirildi, ancak böyle bir düzenlemeyle bu olayı çözebilirsiniz, bu
nun ötesindeki düzenlemelerin altından kalkmak olanaklı olmayacaktır denildi. Biz de o görüşe ta
mamen katıldığımızdan böyle bir düzenlemeyle geldik.
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HAYRETTİN UZUN (Kocaeli) - Zaten zorluk olduğu içni düzenlendiğini ben biliyorum.
Ama hukuk da biraz zor işidir, hukuk devletini oluşturmak zor işlerin altma girmek demektir.
BAŞKAN - Yükek yargı mercilerinin mahkum ettikleri ilgililer hakkında sonradan hafifletici
hükümleri nazarı dikkate almaları temennisiyle ve madde üzerinde başkaca da görüş beyanı bulun
madığı için, maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu madde bu ha
liyle kabul edilmiştir.
Müteakip maddeyi okutuyoum:
(Geçici Madde 22 okundu)
BAŞKAN - Bu tamamen, diğer kanunlarda bu kanuna paralellik sağlamak için getirilmiş bir
ilişki maddesi.
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok
Önerge?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu geçici madde de ka
bul edilmiştir.
Tasarının 20 inci maddesini kabul ettiğiniz geçici maddelerle birlikte tekrar tümüyle oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarının 20 inci maddesi kabul edilmiştir.
Değerli arkadaşlarım. Vergi Usul Kanunu üzerinde yapmış olduğumuz çalışmalar tamamlan
mıştır.
Şimdi, tasarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun muhtelif
maddelerindeki değişiklik ve düzenlemelerine ilişkin 21 ve müteakip maddelerine geçiyoruz.
Tasarının sonraki kısmını okutuyorum:
(İkinci Bölüm Madde 21 okundu)
BAŞKAN - Bu madde üzerinde işaret buyuran arkadaşlarımızın önce sorularını alalım, sonra
açıklamalar geliştirelim.
Sayın Açba, buyurun efendim.
SAİT AÇBA (Afyon) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Bir sorum var. Bu ilgili maddede ödenmeyen vergi borcu için limited şirketi orlaklannın so
rumlu tutulması meselesi var. Dolayısıyla, bu sorumluluk I'ürk Ticaret Kanunundaki konulan ser
maye ile sorumlu olma fikriyle acaba çelişir mi diye merak ediyorum. Yine kamu alacağına böyle
bir ayrıcalık tanınması yine sorumluluk felsefesiyle çelişir mi?
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Açba'ya.
Başka söz işaret eden Sayın Karapaşaoğlu arkadaşıma sözü veriyorum.
MHHME-rr ALFAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Sayın Başkan, Sayın Bakanım, şirketlerin
özelliklerini değiştirecek mahiyette olan bu maddenin aynı zamanda ticaret kanunlarımızdan bazı
larına da ters düşeceği kanaatindeyiz, zira bu madde artık limited şirket kurulmasını değil, bundan
sonra artık anonim şirket kurulmasını gündeme getirecek, limited şirketlerin de anonim şirketleş
me gibi bir mecburiyetleri doğacak, dolayısıyla bu kanundaki bu maddenin uygun olmadığı kana
atini taşıyorum.
Teşekkür ederiz efendim,
BAŞKAN - Sayın Cengil, buyurun efendim.
SITKI CENGİL (Adana) - Arkadaşlarımızın işaret ettiği hususlara katılıyorum, bu maddeyle
bir yerde limited şirketleri ortadan kaldırmış oluyorsunuz, belki hukuki olarak kaldırmıyoruz dese
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niz bile pratikte kaldırmış oluyorsunuz, koydukları sermayeyle sorumlu olmaları lazımken, ki uy
gulama öyle hukuken de öyle, Türk Ticaret Kanununda da öyle, Türk Ticaret Kanunundaki bu ko
nuyla alakalı bölüm değişmedikçe böyle bir uygulamanın yapılabilmesini doğru bulmadığımı ifa
de ediyorum.
BAŞKAN - Ticaret Kanunu, kişiler arasındaki ilişkileri, bu kanun ise takdir edeceğiniz üze
re, kamuyla kişiler arasındaki vergi ilişkilerinde.
SITKI CENGtL (Devamla) - Ama Türk Ticaret Kanununda diyor ki...
BAŞKAN - Bu konuda açıklamalar ve...
SITKI CENGİL (Devamla) - Limited şirketler koydukları sermaye, ortakları koydukları ser
maye oranında sorumludurlar diyorlar. Sermayeleriyle sorumlu ama burada sermayeyi dışarı çıka
rıyorsunuz.
BAŞKAN - Çok doğru söylüyorsunuz ama onu Ticaret Kanunu söylüyor.
SITKI CENGİL (Devamla) - Burada çelişiyor ikisi, biz de onu söylüyoruz.
BAŞKAN - Sayın Uzun, buyurun efendim.
• HAYRETTİN UZUN (Kocaeli) - Efendim, sermaye şirketleri arasında ayrım yapıyor, bu ku
ral eğer geçerliyse sermaye şirketlerinin tümünün dahil olması gerekir, bir diğer nokta, limited şir
ketlerde sadece kamu alacağı değil, şahısların da korunması gerekiyor, şahıs alacaklarının durumu
ne olacaktır. Yani bir sistemi tamamen değiştiriyor ve ileride hukuki ve Anayasaya aykırı durum
ları gündeme gelebilir bu maddenin onu belirtmek istiyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. Sayın Uzun'un da işaretlerine. Sayın Ünaldı, buyurun efen
dim.
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, arkadaşlar söylediler, uzatmadan ben sorumu
hemen sorayım. Şimdi, limited şirket hakkında arkadaşlar endişelerini ortaya koydular. Sayın Ba
kan, eğer şu soruya cevap verirse mesele daha iyi anlaşılacak. Anonim şirketlerde bu uygulama na
sıl, limitedde nasıl ikisi arasındaki farklılık nasıl meydana geliyor, arkadaşlarımın endişesine cevap
vereceği için, bu soruyu sormak istedim. Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Biz de size teşekkür ederiz Sayın Ünaldı.
Soru veya açıklamada bulunmak isteyen arkadaşımız var mı? Yok.
Sayın Bakan buyurun.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Aslında bir ülkede değişik alanları düzenleyen hukuk sistemlerinde pek büyük farklılıkların
olmaması en doğal olaydır. Yalnız yine eğer hukuk alanları çok değişik birtakım alanları eğer dü
zenliyor da ikisinin arasında direkt olarak herhangi bir ilinti yoksa ve özellikle de rüçhaniyeti olan,
önceliği olan birtakım alacaklarla ilgili zor alıma ilişkin bazı düzenlemeler yapılıyor ise, o takdir
de o zor alıma ilişkin düzenlemeleri yapan hukuk kurallarının diğer hukuk kurallarıyla aynı olma
sı gibi bir zorunluluk yoktur. Genel ilke bu çok büyük ölçüde, yani biz, zor alım alanını düzenliyo
ruz. vergiyi düzenliyoruz, başka alanlarda olan boşluklar o hukuk içerisinde giderilmelidir, ayrı bir
olay ama orada düzenleme yapılana kadar da kamu alacağını garanti altına almak, güvence altına
almak en temel kuraljardan biridir. Limited şirket kullanımı olayı Türkiye'de birden bire yaygınla
şıverdi, şu anda 390 bine çıktı limited şirket sayısı, son bir yıl içerisinde de 130 bin arttı. İki tane
temel nedeni var. Bir tanesi, bu yasayla ortadan kaldırmaya çalıştığımız kazanılmayan geliHerden
vergi ödenilmesine neden olan hayat standardı easından kaçmak için, yani, bir yasayla getirdiğiniz
düzenlemeden başka bir yasaya kaçmak suretiyle eğer kurtulunuyor ise, bu yasa bu önlemlerini al
mak zorundadır. Limited şirkete kaçılıyor, niye, şirket olduğu için, hayat standardı esasına tabi ol
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mayacak. Ancak, esas artışın nedeni bu olmakla birlikte artışın yüzde 50 nedeni de limited şirket
lerle ilgili olarak ortaya çıkan sorumluluklardaki boşluk. İki kişi bir araya gelip hemen bir limited
şirket kurabilir. Birisinin sermayesi yüzde 99.9dur, öbürü de 0 0 .1'dir. Gerçek anlamda bir gerçek
kişi şirketidir, bütün işlemlerinin hepsinden haberdar olunur, temsilci olarak da, şirketi temsil ede
cek kişi olarak da iş hanının çaycısını, odacısını veya sokaktan geçen birisini getirip oraya kaydet
tirme imkânına sahiptir o insan, oradan sonra o şirket üzerinden bütün işlemlerin hepsini yaparlar,
sonra da sermayeleri de zaten sınırlı olduğu için bütün bu yükümlülüklerimiz sermayemle sınırlı
dır, ben gidiyorum arkadaş der ve giderier, burada bir hukuki boşluk vardır. Hukuk, kötüye kullan
mayı, kötüye kullanmayı gerektirecek bir düzenlemeyi kesin olarak korumaz. Usulüne uygun ola
rak yapıldığı takdirde, yürütüldüğü takdirde elbetteki burada boşluk doğmaz; ama bu ticaret huku
kunun boşluğudur. Vargi hukukunda bu boşluğu yarattığımız takdirde bir şirket üzerine kesilen tril
yonlarca fatura ile bütün kârın ödeme gücü olmayan oradaki 500 bin liralık bilmem kaç milyon li
ralık sermaye ile sınırlı tutulup, bütün sorumluluğu da orada gerçekten dünyadan habersiz iki kişi
nin üzerine yıkıp gittiği takdirde yapacak hiçbir şeyiniz yoktur. Şu anda Türk vergi sisteminin du
rumunda olduğu gibi, milyonlarca, trilyonlarca liralıkk fatura doğal olarak çok ucuz fiyatla normal
çıkışmı limited şirket üzerine yapıyor, normal satışını da öbür tarafa çok büyük fıyatlaria yapıyor,
kârın tamamı orada oluşturuluyor. Katma değeri de orada oluştu, kârı da orada oluştu, vergi borcu
da orada oluştu, sorumlusu, bir çaycı, büyük ölçüde çaycı. Al sermayenin tamamı bundan ibarettir
de ve git. O nedenle buna kesin olarak bir sistemin olanak tanımaması gerekiyor. Anonim şirket
lerde ikili bir ayrım sözkonusudur denildi.
Anonim şirketlerde kuruluş şekli vesaireleri ortaklarının çokluğu, hamiline yazılı hisse senet
leri gibi olayların ötesinde yönetim kurulunun oluşumu, orada olmaz mı, gerekirse orada da yapı
lır, ayrı bir olay, beş kişilik, ama sermaye miktarı çok daha fazladır, denetimle ilgili unsurlar çok
daha fazladır orada, orada da bir boşluk olduğu zaman onun da kapatılması gerekir, ayrı bir olay,
ancak, şirketin sermayesinden alınamayan miktariaria ilgili olarak yönetim kurulu üyelerine de gi
dilir, Şu anda yaptığımız bir uygulamayla bütün yönetim kurulu üyelerini birebir takip ediyor ma
li idare, tek vergi numarası vermek sureliyle büyük ortakları da yönetim kurulu üyelerini de izle
meye başladı. Öyle bir olgu gördüğü andan itibaren gerekeni zaten yapacaktır. Şimdi burada yapıl
ması gereken olay, burada yapılan olay.
Limited şirketin sadece vergi yükümlülükleriyle ilgili olarak ortaya çıkan borçlarından ötürü
şirketten alınamayan vergi borçları için, ortaklarının sermayeleri oranında sorumlu olmasını gerek
tiren bir düzenleme. O, onun ortağı ise zaten limited şirket.se ve sadece hayat standardı esasından
kaç için gidip de öyle bir limana sığındığını zannediyorsa. Ticaret hukukundaki boşluklar nedeniy
le, güvencesizlik nedeniyle, bu sistemle biz bunu ortadan kaldırıp, kamu alacaklarını garanti altına
almak, gereken güvenceye kavuşturmak zorundayız. O nedenle bu düzenlemeyi getirdik. Yoksa
hukuk sistemleri arasında çelişki yaratmak gibi bir amacımız yok. Kaldı ki, iyiniyetli mükellefe yö
nelik hiçbir cezai müeyyidesi yoktur bu olayın limited şirketler açısından.
Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Sayın Uzun buyurun.
HAYREFTİN UZUN (Kocaeli) - Sayın Bakanın bu konudaki açıklamalarına bütünüyle katı
lıyorum. Benim katılmadığım nokta şu.
Limited şirketler demek ki, bu şekilde kuruluşlarıyla ve bu vergiye esas olan matrahı elde
ederierken ne kadar insanı dolandırdıklarını da hesaba katmak lazım. Demek ki, bu TİTAN olayın
da olduğu gibi, onlar da limited kuruluştu, bu bakımdan, devletin kendini koruması kadar, biz par
lamenter olarak bu hukuk dışı düzenin ve esas olan halkın paramın sömürülmesinin ve bu şekilde
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bir yerde bloke edilmesinin önlenmesi açısmdan tabiki vergi açısmdan bu yapılan düzenlemeye ka
tılıyorum ama hükümet olarak derhal bunun gereğini yapmanız gerekir, hukukta da gerekli düzen
lemeyi yapmanız gerekir. Demek ki, şu anda vergi kanunu açısmdan bunu şahıs şirketi haline ge
tiriyorsunuz, sermaye şirketinden bir anlamda şahıs şirketine dönüyor, öyle ise vatandaşlar açısın
dan da aynı sorumluluğa girmeleri gerekir limited şirketlerin, onu söylemeye çalışıyorum.
Teşekkür ederim.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMÎZEL (İstanbul) - Ben de tamamen katılıyorum.
BAŞKAN - Bu görüşlere ilave edilebileceğini zannettiğim, ben yokken işaret edilmiş olabilir,
edildiyse özür dilerim, haddi zatında vaktiyle bizim kanunumuzda limited şirket ortaklarının koy
dukları sermayenin bir katı kadar bir sorumluluk getirilmişti fakat o zamanki durumlarını tetkik
ederseniz, öngörülmesi gereken asgari sermaye miktarı işi kavrayacak, kapsayacak düzeylerdeydi.
Halbuki bugün bu anonim şirketlerimiz için de geçerli, hakikaten konulması gereken asgari serma
ye miktarı son derece düşük düzeyde kalmıştır. Eğer, yine Hükümetin de belki bu konuda çalışma
sı vardır diyebilirim, olması gerekir. Bu şirketlerin asgari sermaye miktarlarının da günün şartları
na yükseltilmesi gerekir, yükseltildiği zaman bu endişelerin de büyük bir kısmı bence otomatik ola
rak kendiliğinden ortadan kalkacak diye düşünüyorum.
Başkaca söz talebi. Sayın Cengil'in var.
Sayın Cengil, buyurun efendim. Soru olarak verebiliyorum.
SITKI CENGİL (Adana) - Soru olarak o zaman arz edeyim. Sayın Bakanımın ifadesinden şu
nu anladım. Limited şirketler, birincisi hayat standartlarından vatandaş kaçmak için, kurtulmak için
limiCed şirkete sığınıyor, bu bir. Bir kere böyle bir düşünceyle getirdilerse, zannediyorum hayat
standardını kaldırıyorlar, onun bir geçerliliği kalmadı. Bir diğer husus da hiç alakası olmayan in
sanlar limited şirketin kurucusu oluyor, perdenin gerisinde asıl .sahipleri başkaları dediler, bu du
rumda da o zaten hiç alakası olmayan insanlardan da bir şeyi olmayan insanlardan da bu alacağı
alamazsınız. Hal böyle olunca, gerçekten limited şirket ve gerçekten bu memlekete, millete hizmet
eden in.sanları da ürkütmenin alemi yok bence. Hani bu düzenleme fuzuli bir düzenleme bana gö
re. Her iki gerekçesi de ortadan kalkmış oluyor.
BAŞKAN - Fazla da insanlarımızı rahatsız edecek bir düzenleme olduğunu zannetmiyorum.
SITKI CENGİL (Adana) - Hayır, tamamiyle rahatsız eden bir düzenleme.
BAŞKAN - Sayın Altıner, buyurun efendim.
ŞİNASİ Aİ^TINER (Karabük) - Sayın Başkanım, ben, bu düzenlemeye peşin peşin katılıyo
rum. Yalnız anlamadığım bir husus var, belki de soruyu yanlış soruyorum, yanlış bilmiş olabilirim
ben. Batı ülkelerinde, özellikle Avurapa ve Amerika gibi ülkelerde anonim şirketlerden daha fazla
limited şirketler olduğu söyleniyor. Oralardaki düzenlemeler bizdeki limited şirketlerin düzenleme
lerinden daha mı farklı, onlar da limited şirketleri bu amaçla kuruyorlar veya bizdeki eksiklik ba
tıdaki limited şirketlerden daha az, bizde anonim şirketler sanki daha ağırlıklı gibi, batıda limited
şirketler daha ağırlıklı. Onun, türkiye'de ve batı ülkelerinde eğer bu doğru ise sorduğum soru, bu
aradaki farkta bizim bir eksikliğimiz var da onun için mi böyle dejenere ediliyor, onu merak ettim,
teşekkür ederim.
BAŞKAN - Merakınızın giderilmesine Sayın Bakan,yardımcı olacaklardır.
Sayın Aktürk, buyurun.
YII^DIRIM AKTÜRK (Uşak) - Sayın Başkan, Sayın Bakanın işaret ettiği örnek çaycı müdür,
şirketin patronu diyelim 10 milyonluk bir şirket kurmuş, çaycıya bütün sorumluluğu yüklüyor şu
anda, bunda çok büyük bir değişiklik olmayacak, şirket yine trilyonları oradan geçirmek üzere pat
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ron bir düşünce sahibi ise, çaycıya on milyonluk bir şirket kurduracak. Yani paravan, aracı bu tip
kaçaklara tevessül edeni tam kavramış olamayacağız. Evet, sonunda çayçının afedersiniz iççamaşırını alacağız, şirketin yüzde yüz ermayedarı olduğu için ama henüz ben kendi kafamda çözüm bu
lamadım, çok yaygın bir problem olduğunu ve çok ciddî olarak bu tıkanması gereken bir delik ol
duğunu dakdir ediyorum, ama tam çözümlediğimiz kanaatinde de değilim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Sayın Ünaldı, buyurun efendim.
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Bakan o sorulan sorulara cevap vermeden ben de bir
soruyu sorayım istiyorum. Şimdi, biraz evvel Sayın Bakanın yaptığı açıklama şahsen benim için
tatminkar olmadı. Yani, ekonomik hayatı her an düşünmek olan bir bakanımızdı diye düşünüyo
rum, bundan evvelki komisyon üyemiz olarak yaptığı çalışmalarda da bu düşüncenin kendisinde
olduğu kanaatindeyim. Ama o verdiği cevap şahsen onunla uyumlu olmadı. Yani bir hukuki boş
luk varsa bu hukuki boşluğu tahribat yapmadan tedirginlik oluşturmadın doldurmak gerekir. Sayın
Yıldınm'ın da sorusu herhalde o manayı taşıyor, ben de ona katılıyorum. Böyle olması gerekmez
mi diye sormak istiyorum. Yani tedirginlik yapmadan limited şirketlerin mevcudiyetini zarara koy
madan, onları ortadan kaldırmadan çözüm aramak gerekir kanaatiyle bu sorumu soruyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - İşte onun için sermayelerini artırırız dedi Sayın Ünaldı.
Sayın Karapaşaoğlu, buyurun efendim.
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Efendim, Sayın Bakanımıza delalelinizlc
şu soruyu sormak istiyorum. Efendim, şimdi, biliyorsunuz insanların en tabiî özgürlüklerinden
birisi de servet edinme özgürlüğüdür, hukukî yollardan, gerekli kanunî yollardan servet edinme,
mal edinme özgUrlüdür. Bu özgürlüklerini kullanırken de sermayelerini, mevcutlarını, paralarını
diledikleri bir limit dahilinde riske atma özgürlüğüne de sahiptirler. Acaba, bu düzenleme o özgür
lüklerini kısıtlamış olmuyor mu?
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Bu konularda Sayın Bakana söz verelim.
MALİYE BAKANI ZEKERİY A TEMİZEL (İstanbul) - Öncelikle, kimin hangi şirketi kura
cağı konusunda, herhangi bir şekilde, ne bir sınırlamamamız var ne de bir zorlamamız var. Sayın
Uzun'un söylediği. Ticaret Kanunununda değişiklik yapmak suretiyle, bu şekilde kurulmuş olan
şirketlerden, niye gerçekkişileri dc korumuyorsunuz şeklindeki olaya tamamen katıldığımı söyle
dim. Bakanlar Kurulunda, kesin olarak gündeme getirecek bir konudur. Zannediyorum, önümüz
deki günlerde, bununla ilgili olarak düzenleme de yapılacaktır.
Özgürlük kısıtlanması başka birisine veya kamuya zarar vermesi anlamına gelmemelidir elbctteki. Kişi, istediği gibi limitet şirket kurar, isterse gerçekkişi olarak faaliyette bulunur. Ancak, bu
faaliyette bulunurken, haksız bir şekilde devlete veya kamuya karşı yükümlülüklerini yerine getir
mesine engel olan herhangi bir şey yapamaz. Vergi yükümlülüğü, kendiliğinden ortaya çıkan bir
olay değildir; ticarî faaliyetle ortaya çıkan bir olaydır. Özellikle de eğer, orada ödenemeyecek çok
büyük bir yükümlülük doğuruyorsa, bu büyük ölçüde başka birisinin yükümlülüğünü azaltma an
lamına gelir. Onun dışında bir yolu, gerçekten yoktur. Normal çalışan, dürüst çalışan veya herhan
gi bir şekilde böyle bir amacı olmayan limitet şirketlerin, bu sorumluluktan ötürü hiçbir şekilde ağır
bir müeyyideyle karşılaşmaları asla söz konusu olmaz.
Ben, ne limitet şirket ortakları tanırım ki, sorumluluğum olmasa bile bu şirket benimdir de
yip, hatta malî idare bile fark etmeden gereken sermayesini koyup, vergi borçlarını vesairesini öde
miştir zaten.
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Bir faaliyet varsa, bu faaliyetten bir gelir elde edildiyse, o gelirden de Gelir Vergisi, Kurum
lar Vergisi tahakkuk ettiyse ve Katma Değer Vergesi tahakkuk ettiyse, o yükümlülük, o şirket tarafmdan yerine getirildiği sürece, herhangi bir derdi yoktur zaten bu düzenlemenin.
Buradaki amaç, çok net bir şekilde, limitet şirket var, bir kişi... Bunu, Saym Aktürk'ün soru
suna yanıt vererek söyleyeyim olduğu gibi. Doğru. Yani, naylon fatura kesmek üzere kurulmuş li
mitet şirketleri, bu olay engellemez. Engellememiz mümkün değil zaten bu olayı. Onu, sadece, fa
aliyetini izleyerek, malî idare olarak, onlara fatura vermemek veya bu tür faaliyetlerde bulunuyor
imajmı ortadan kaldırarak sağlıyoruz zaten. Gerçekkişiler için de aynı. Birisi gelip de ben ithalat,
ihracat, taahhüt işleri yapmak üzere bir şirket kurdum dediğinde, otomatik olarak, ona ciltlerce fa
tura kesme veya basma iznini vermiyoruz. Bunu da aynı şekilde sınırlandırabiliriz.
Ancak, burada, kişiler, belirli bir faaliyette bulunduklarını iddia ederek, benim şirketim diye
ortaya çıkıyorlar. Buradaki sorumluluk, şirketi kuran ve sahibine değil, yöneticisine kalıyor ve ser
mayeyle sınırlı kalıyor. Burada, garanti altına almaya çalıştığımız olay, bizim düzenlediğimiz alan
kamu alacağı. Bir vergi borcu yoksa, zaten, bundan dolayı, herhangi bir sorumluluk gelmez.
Burada yapılan düzenleme 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun üze
rinde yapılan bir değişiklik; yani, kamu alacağının garanti altına alınması, tahsiliyle ilgili bir deği
şiklik. Yoksa, niye özgürlüğü elinden alsın. Limitet şirket de kurar, her şey de kurar. Ama, herhan
gi bir vergi borcunu orada yığıp da veya tahsil ettikleri Katma Değer Vergilerini varsayalım, sat
mış, tahsil etmiş, başkasının adına, vergi sorumlusu sıfatıyla, vergi dairesine götüreceği yerde de
almış gitmiş. Bu, alınıp gidilmediyse zaten, muhasebe anlamında öyle bir şeyin doğması mümkün
değil.,0 zaman, bu şirketin yüzde 99'una sahip olan kişiye, senin sermayen oranında bu amme ala
cağından sorumlu olursun deme hakkjna sahip malî idare, devletin olması gerekir zaten; yaptığımız
düzünleme bundan ibaret.
Bir kere, kesinlikle özgürlük kısıtlama, şirket zorlama gibi herhangi bir anlamamız yok. Ora
daki boşluk, şu anda açık olarak ortalıkta. Bir limitet şirket üzerinden binlerce insanı da dolandı
ranlar ortaya çıkıyor. Şimdi, bununla ilgili bir önlem alınmaya kalkıldığı takdirde, bu da bir nokta
ya kadar özgürlük sınırlaması olacak. Ancak, bu tür şirketlerin özgürlüğünün, başka insanların hak
larıyla sınırlandırılması gerekiyor.
Burada yaptığımız düzenleme. 6183'de devlet hakkıyla sınırlama. Varsa bir vergi borcu, so
rumlu olacak; yoksa, hiçbir ilave yükümlülükle, korkutmayla hiçbir şey getirmiyoruz. Eğer, insan
lar, gelecekte, ben vergi kaçıracağım, dolayısıyla bu şekilde vergi kaçıramam diyorsa ya da diye
cekse; evet, orada bir sınırla geliyor."O doğrudur; çünkü, bu alan kullanılarak, o kadar geniş bir
hareket etme imkânı gerçekten ortaya çıkmıyor.
Başka ülkelerde durum ne? Başka ülkelerde durum, malî idarenin dışında, bu şirketlerin ger
çek anlamda denetlenmesi. Tam anlamıyla, bu tür şirketlerin Ticaret Kanunu hükümleri ve sorum
lulukları gereği, gerçekten, takibi olanağı olsa, güçlerinin çok ötesinde faaliyetlerde bulunmaları,
haksız rekabet yaratmaları, ortakarası şirketlerde transfer fiyatları üzerinden değer kaçakçılığına
gitmeleri konularının hepsi çok yakından izlenilir. Biz de izlemeye çalışırız; ama, altından kalka
madı şimdiye kadar şeyimiz. Dolayısıyla, burada sağlamaya çalıştığımız büyük ölçüde o. Yarın ser
mayeleri artırıldığı takdirde, belirli bir noktaya kadar, belki, büyük bir ihtimalle onlar izlenilecek;
ancak, ondan sonra onun üzerine gitme olanağımız ortaya çıkacak.
Doğru, aslında, bu düzenleme, naylon fatura basımına tam anlamıyla bir çözüm getirmez. Bu
radan, bıraksanız, naylon fatura vermek için kurulmuş, şu anda tespit edilmiş -bir cilde yakın- li
mitet şirketimiz ve gerçekkişimiz var. Onları bitirsek, onlar yine kurarlar. Ayrı bir olay.
Burada bizim kastettiğimiz, gerçekten, onlarla değişik yöntemlerle uğraşıyoruz. Daha önceden
ceza maddelerini vesairelerini düzenledik biliyorsunuz; ama, bunlar, gerçekten faaliyette bulunup,
-

190-

belirli bir süre sonra, devletten almış oldukları veya devlet adına almış oldukları vergilerin kaçırıl
masına yönelik bir düzenlemedir. O nedenle de herhangi bir tedirginlik yaratacak bir çözüm değil
dir. Kişilerin sermaye sorumluluğunu aşarak, yapacağımız herhangi bir olay değildir. Kamu alaca
ğının garanti altına alınmasıyla ilgili bir düzenlemedir.
BAŞKAN - Sayın Bakana teşekkür ediyorum.
Sayın Açba, bir sorunuz vardı; son olarak, size soru sorma imkânı verelim. Sayın Özgün'den
önce olmak üzere.
SAİT AÇBA (Afyon) - Sayın Bakanımız, limitet şirketlerin sayısı hakkında bilgi verdi. Dola
yısıyla, gerçekten çok sayıda limitet şirketi var. Ancak, merak ettiğim bir husus var. Şu anda, limi
tet şirketlere yönelik olarak, tahsil edilmesi gereken amme alacağının miktarı nedir? Bu miktarı
merak ediyorum.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Sayın Açba, onu, şu anda söyleye
meyiz büyük bir ihtimalle, ama, arkadaşım "söylemesek daha iyi" diyor; ama, 250 trilyon civarmdaymış.
BAŞKAN - Sayın Özgün, buyurun efendim.
İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Sayın Bakanım, bu değişiklikle, limitet şirketler, kamu alaca
ğı açısından, sermaye şirketi olmaktan çıkmıyor mu; öyle bir durum arzediyor gibime geliyor.
Bir de bu değişiklik, 6183 sayılı kanunda değil de Türk Ticaret Kanununda yapılmış olsaydı
daha uygun olmaz mıydı?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Türk Ticaret Kanununda yapılacak
olan değişiklik, gerçekten, ayrı bir alandır. Türk Ticaret Kanununda yapılan değişikliklerle, bu tür
şirketlerin kişilere karşı sorumluluğunun düzenlenmesi, sermaye tutarlarının artırılması, bunlarla il
gili daha fazla güvence alınması konuları, tamamen ayrı bir olaydır. Ancak, burada, tahakkuk eden
bir vergi alacağı söz konusu, devlet açısından. Devlet adına yapılan işlemler söz konusu.
Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin şirketin mal varlığından tahsil edilemeyen am
me alacağıyla ilgili, onların gerçek mal varlığına gitmek ne dereceye kadar ticarat hukukuyla bağ
daşırsa, bu olay da o kadar bağdaşıyor ancak. 618.3 sayılı Yasa, kamu alacaklarının tahsiline ilişkin
ve devlete çok daha fazla haklar tanıyan bir alan. Yani, Ticaret Kanununun, o eşitler arasında hak
ları gibi bir alan değil. Eşitler arasında üstün olanın; yani, hakkını kesin olarak alacak. Hakkını al
mak için de bazı olanakları zorlayacak, zorlamadığı takdirde, mevcut, yürürlükteki sistem, devle
tin hakkını almasına engel oluyor. Olayımız o. Mevcut, yürürlükteki sistem düzeltilir.se, zaten,
bunlara gerek kalmaz, uygulama hali de kalmaz zaten. O zaman, kaldırılabilir de. Kaldırılmasına
da gerek kalmaz, öyle bir durum ortaya çıkmaz. Burada, gerçek anlamda, devlet adına vergi tahsi
latı yapan insanların sorumluluğunu getirmek. Yani, herkes de çok net olarak bunu görebilir, göz
lemleyebilir de. Limited şirket kurulmaları, çok büyük ölçüde bu amaçlarla, üstelik, limited şirket
kartvizitiyle, her şeyiyle, gerçek anlamda ortalıkda dolaşan şirketlerdir, sıradan şirketler de değil
lerdir. O nedenle, bir sorumluluk getirildi.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Madde üzerindeki çalışmalarımız sona ermiştir.
Madde üzerinde önerge yoktur.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu madde kabul edilmiştir.
Ta.sarınm 22 inci maddesini okutuyorum:
(22 inci madde okundu)
BAŞKAN - Kamu alacaklarının mahsup sırasını yeni bir düzene kavuşturan bir tasarı mad
desidir.
-
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Bu madde, alt komisyonumuzda da bir hayli tartışılmış ve aynen kabulünün uygun olacağı so
nucuna varılmıştır.
Değerli arkadaşlarımdan söz talebi olan?.. Yok.
Önerge yok.
Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 22 nci madde kabul
edilmiştir.
23 üncü maddeyi okutuyorum:
(23 üncü madde okundu)
BAŞKAN - Komisyonumuzca da, alt komisyonumuzca da aynen benimsenen bu madde üze
rinde söz talebi var.
Buyurun Sayın Hacaloğlu.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - "3 defa bağrıldıktan sonra" ifadesi yerine daha şık bir
ifade bulalım.
BAŞKAN - Bağırmak sözcüğünün karşılıklarından uygun bulduğunuzu koyalım.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - "3 defa yüksek sesle duyurulduktan sonra" deyilim.
BAŞKAN - "3 defa yüksek sesle duyurulduktan sonra" diye.
Bu şekliyle, biz, redaksiyon yetkisini almış olduğumuzu düşünüyoruz..
Madde üzerinde başka söz talebi?.. Yok.
Amme alacaklarının tahsili usulüyle ilgili bu son düzenlemeyle ilgili önergede bulunmadığı
için, oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu madde de kabul edilmiştir.
Değerli arkadaşlarım. Gelir Vergisi Kanunuyla ilgili düzenlemeleri içeren maddelere gelmiş
bulunuyoruz.
Tasarımızın 24 üncü maddesini okutuyorum:
(24 üncü madde okundu)
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, bu madde. Hükümetten gelen şekliyle aynen benimsenmiş
tir. Sadece, maksadı daha iyi ifade ettiği düşünülen bir ifade redaksiyonu olmuştur.
Komisyon üyesi arkadaşlarımdan söz talebinde bulunan?.. Yok.
Sayın Karapaşaoğlu, buyurun.
MHHMRT ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Sayın Başkan, Değerli Bakanım; bu ko
nuyla ilgili olarak, şu konularda birtakım aksaklıkları tespit etmiş bulunuyoruz:
Ta-sarıda göze çarpan en önemli ve can alıcı değişiklik. Gelir Vergisi Kanununda yer alan ge
lir tanımının genişletilmiş olmasıdır. Genişletilen gelir tanımının fertlerin servet unsurlarındaki,
otomobil, gayrimenkul, nakit değerler ve bazı değişik değerlerle belirtilmesi ve gelirin servet artı
şıyla ilişkilendirilmesini sağlamasıdır.
Gelir Vergisi Kanunudaki değişiklikle, gelir kavramı, genişletilmekte "elde edilen" ifadesi ye
rine "tasarruf veya harcama konusu olan" denilmektedir. Böylece, kaynağına bakılmaksızın, her
türlü gelir, servet ediniminin vergilendirilmesi amaçlanmaktadır. Ancak, btiylesine geniş kapsam
lı, sınırları belirsiz bir tanımla vergi alınmak istenmesi, yeni ihtilaflara konu olabilecektir. Ayrıca,
harcama ve tasarrufların vergiye tabi tutulduğu halde, ispatlanamayan veya vergiye tabi olmayan
kazançlardan sağlandığı kanıtlanmayan kısmı, vergisi ödenmeyen kazanç olarak kabul edilmekte
dir. Bu durumda, bunlar, vergisi ödenmemiş kazanç olarak, dönem matrahının takdirinde dikkate
alınacaktır. Buna göre, vergi mükellefine "harcama ve tasarrufunu nereden buldun" diye sorulabi-
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lecektir. Vergisi ödenmiş gelirle, ispat edilemeyen miktann vergi ve cezası istenebilecektir. Bu
hükmün, bundan sonra uygulanabilmesi için mükelleflerin, bugüne kadar, kaynağı ne olursa olsun,
kayıtlannda yer almayan nakit para, mevduat sertifikası, döviz ve benzeri kıymetlerin, yasanın yü
rürlüğe girdiği tarihte, en son, bankalara bloke ettirilmesi şartıyla, kaynağı sorulmayacaktır denil
mektedir.
Diğer önemli bir değişikliğe göre, işletmelerde mevcut olduğu halde, kayıtlarında yer almayan
emtia, makina, teçhizat ve demirbaşlarını...
BAŞKAN - Sayın Karapaşaoğlu, maddeyle sınırlı, lütfen. Söz konusu ifadelerinizin bu mad
deyle bir ilişkisi yoktur. İlerideki maddelerde lütfen.
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla) - Vergisi ödenmemiş gelirle ilgili olarak
ilişkisi oluyor efendim, dolaylı yoldan.
BAŞKAN - Ama, ileride o maddeler tahsisen düzenlendiği için...
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOLĞU (Devamla) - Peki, o zaman, buraya kadar efendim.
BAŞKAN - Yalnız, bir hususu dikkatinize arz edeyim, dikkatinizden kaçtığı kanaatindeyim.
Alt komisyon metnini okuduk size. Siz, Hükümetten gelen metne sadakatle, bazı değerlendirmele
ri yapmışsınız. Bu nevi yanlış çağnşımları, önlemek için -Hükümetin de niyetinin farklı olmadığı
nı, tartışmalarımızla tespit ettik- maddenin yeni şeklini sizlere okuduk.
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla) - O zaman. Sayın Bakanımızın biraz
açıklık getirmesi gerekiyor.
BAŞKAN - Açıklama alacağız da bilginiz olsun diye arz ettim.
Teşekkür ediyorum.
Başka söz talebi?..
Sayın Cengil, buyurun.
SITKI CENGİL (Adana) - Benim burada öğrenmek istediğim husus şu: Maliye Bakanlığımız
da çalışan 2 değerli arkadaşımız; aynı maaşı alıyoriar; birisi, harcamaları fazla, ay sonunu zor ge
tiriyor; birisi de tasarrufkâr davranıyor, tasarrufta bulunuyor, döviz alıyor. Neticede, elinde birik
miş bir döviz oluyor. Bunu da, araba, gayrimenkul gibi mal almak için bozdurup, aldığı zaman, bu
tekrar vergilendirilecek mi, vergilendirilmeyecek mi?
BAŞKAN - Sorunuz tespit edilmiştir efendim.
Başka söz almak isteyen arkadaşım?..
Sayın Özgün, buyurun.
İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; gelirin tanımıyla ilgili mad
de üzerinde görüşüyoruz.
Genci olarak, geliri tanımlayan ve kapsamını belirieyen iki teori vardır; bunlardan birisi kay
nak teorisi, diğeri de net artış teorisi. Kaynak teorisine göre, gelir, kişilerin sahip oldukları üretim
faktörierini, üretim sürecine sokmaları karşılığında elde ettikleri değerler akımı olarak tanımlan
maktadır. Bu teoriye göre, gelir sayılabilmek için iki önemli unsurun bir arada bulunması gerek
mektedir. Kaynak teorisinde gelirin tanımlanmasında belli bir kaynağa bağlılık ve devamlılık unsuriarmm esas alınması dolayısıyla, bazı gelir unsurlarının, vergilenecek gelir kapsamına alınama
ması temel eleştiri konusudur. Net artış teorisine göre de gelir, belirli bir dönemde yapılan tüketim
ile yine aynı dönemde net varlıkta ortaya çıkan değişimin artış veya azalış toplamından ibarettir.
Burada, gelirin ancak tüketim veya tasarrufa veya her ikisine birden konu olabileceği gerçeğinden
hareketle kavranmaktadır. Kaynak teorisinin aksine, transferler, arızî gelirler ve çeşitli nedenleıle
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servet unsurlarında ortaya çıkan değer artışları da net artış teorisine göre gelir kavramına girmek
tedir.
Bizim, öteden beri mevcut olan sistemimizde. Gelir Vergisi Kanununda gelir, bir gerçekkişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratlarının safı tutarı olarak tanımlanagelmiştir. Şim
di, yapılan bu düzenlemeyle, gelirin, yeniden tanımlanması yapılıyor. 1 inci maddede yapılan de
ğişiklikle, gelir, tasarruf veya harcama konusu olan her türlü kazanç ve iratların safi tutarı olarak
yeniden tanımlanmış oluyor. Zannediyorum, burada, bu düzenlemeyle, mevcut sistemimize hem
Amerika'da uygulanan gelir tanımı, kısmen monte edilmekte hem de bir başka bakıştan, İngiliz sis
temine daha yakın olan bir mevcut sisteme bir yamama yapma gibi bir durum arz etmektedir. Böy
le bir değişiklik, vergi mevzuatında, teknik açıdan birtakım sıkıntılara da yol açabilir. İdareyle, mü
kellef arasında, bu konularda birtakım ihtilaflar ortaya çıkabilir.
Gelirin tanımıyla ilgili değişiklik yapılırken, halen yürürlükte olan Gelir Vergisinin diğer mad
delerinde de buna benzer paralellik arz edecek şekilde, değişikliklerin, tam anlamıyla yapıldığı ka
naatinde olmadığımı arz ediyorum.
Saygılar sunuyorum.
BAŞKAN -Teşekkür ediyorum.
Sayın Hacaloğlu, buyurun.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Bakan; alt komisyonlarda görüşle
rimizi ayrıntılarıyla dile getirdiğimiz için, katıldığımız konularda hiç söz almıyoruz, bu geleneği
sürdüreceğiz. Yalnız, ileride karşı olduğumuz bazı maddelerde gerekli katkıda bulunmaya çalışa
cağım. Ancak, bu maddenin önemi nedeniyle, bir iki düşüncemi iletmek istiyorum.
Gerçekten, Sayın Bakanın da bazı platformlarda belirttiği gibi, yasa tasarısına reform nitelikli
bir özellik kazandıran bir boyut varsa, onun temel çerçevesi bu maddede yer almakta ve ileriye yö
nelik olarak, bu yeni tanımın benimsenerek, uygulanması, vergi mevzuatına yeni derinlik kazandı
racak, vergi gelirlerini artıracak ve çok şikâyetçi olduğumuz verginin kapsamı konusundaki alanda
ciddî iyileştirmeler sağlanacaktır.
Tabiî, burada, önemli olan uygulamaya ilişkin boyuttur. Vergi idaresinin etkinliğine ilişkin, et
kinliğinin hangi zaman kesitinde, nasıl bir yapıya dönüşeceğine ilişkin beklentiler içinde olduğu
muz, bu konuda gerek kadrolar gerek teknoloji gerekse o iradenin uygulamaya konması, bu yeni
geniş alanda çapraz denetim ve diğer denetim boyutlarıyla bu alanın yeterince kapsanabilmesi çok
önemli.
Rnflasyonun, temel bir sorun olarak yıllardır devam etmekte olduğu ülkemizde, umarım, bu
maddenin açtığı yeni alan hızla kucaklanır.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Hacaloğlu.
Sayın Uzun, buyurun.
HAYRETTİN UZUN (Kocaeli) - Sayın Başkan, Sayın Hacaloğlu'nun dediği gibi. Sayın Ba
kan, çeşitli platformlarda, bu vergi tasarısının en önemli reform niteliği taşıyan maddesi ve vergi
tabanının genişletilmesi hususunda en önemli madde olduğunu söyledi, ben de katılıyorum. Ancak,
uygulamada, bunun nereye varacağı hususunda. Maliye Bakanlığına büyük görev düşmektedir. Bu
konuda tüm Bakanlık teşkilatına başarılar diliyorum.
Ancak, yıllardır içinde yer aldığım bu Bakanlıkta hep tersime giden bir şey, vergi dairelerin
deki "vergilendirilmiş kazanç kutsaldır" lafını kabul edemedim, etmedim de; hiçbir kazanç, vergi
si ödendikten sonra kutsal hale gelmez. Bir kere, verginin kutsallıkla ilgisi yoktur. O bakımdan,
-
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eğer, kutsallık üzerine oturtacaksal^ bir sistemi, herşeyden önce kazancın kutsal olması lazım; kut
sal kazançtan kutsal vergi alınır; an ı, vergisi ödendikten sonra, hiçbir kazanç kutsal hale gelmez.
Burada, Sayın Bakandan istirha mm, bu levhaların, mümkün olan en kısa sürede kaldırılıp...
Tabiî, zaten konusu suç olan olaylardan ortaya çıkan gelirler, aslında, vergi açısından değil, bir an
lamda, devletin gelire el koyması söz konusudur. O bakımdan, orada da bir sıkıntı yok. Onun dı
şında, dediğimiz gibi, bence, en çok ihtiyaç duyduğumuz, genel ahlak bakımından, hukuk bakımın
dan ihtiyaç duyduğumuz bir ortamda "vergilendirilmiş kazanç kutsaldır" lafının ortadan kaldırılma
sında büyük yarar var diyorum ve Sayın Bakanımla bu konuda da aynı görüşte olduğumuza inanı
yorum. Bu levhaların en kısa sürede ortadan kaldırılacağını ümit ediyorum.
T eşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, bu konuda duyulan endişelerin varit olmadığı kanaatinde
yim.
Bir defa, ilgililerin, tasarruf ve birikimlerini, vergisi ödenmiş kazançlarla, gelirie sağladıkları
nı ispat mükellefiyeti, sistemimize ilk defa gelmemektedir. Bugün, vergi sistemimizde, bu, zaten
vardır. Ama, burada önemli olan, bundan böyle artık, bu konuya daha işleriik sağlayacak düzenle
meleri, bu maddede, kanun koyucu veya Hükümet ifade etmektedir. Buna işleriik getireceğim di
ye, daha, gelirin tarifiyle ilgili, bu maddede, buna, altını vurgulayarak işaret etmektedir. Dolayısıy
la, bunun, bu anlamda, endişeleri davet edecek yeni bir yaklaşım olduğu biçimindeki değeriendirmeler arasına alınmasını kabul etmek mümkün değildir; kişisel söylüyorum.
Diğer taraftan. Gelir Vergisi sistemimizde, hepinizin bildiği gibi, gelirierin ne olduğu, daha
sonraki maddelerde açık olarak, gelir unsurları itibariyle yazılacaktır, ileride, bunları da tek tek
görüşeceğiz. Bu itibaria, bu tariften hareketle, böyle büyük endişeler işarına gerek olmadığı
kanısındayım. Bu nedenle, bu, aslında, olması lazım gelen, doğru bir tarif, sistemde hedeflerin bir
tarif maddesi iç<'risinde yerii yerine yerieştirilmiş olmasından başka bir şey değil.
Bu itibaria, özellikle arkadaşlarımın da alt komisyonumuzdaki tartışmalar muvacehesinde ya
pılmış olan yeni ifade tarzını da nazarı dikkate alarak, bu hususlara bakmalarını istirham ediyorum.
Burası dikkate değer bir husustur.
Başkaca söz talebinde bulunan arkadaşımız?..
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOÖLU(Bursa) - Sayın Başkan...
BAŞKAN - Siz, daha önce gerekli konuşma hakkınızı bu maddede kullanmıştınız Sayın Ka
ra paşaoğlu.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, tahdit etmeyin, önemli bir kanun görüşüyoruz.
BAŞKAN - Kişisel taleplere göre tahdit uygulayamam takdir edersiniz. Sayın Ayhan, daha
önce bana vermiş olduğunuz kuralları da uygulamak yetkim vardır.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Anladım da, bir arkadaşım, burada bir beyanını ortaya koyacak
sa bunu da tamamlaması lazım.
BAŞKAN - Koydular..Koydular.
Tamamlayınız Karapaşaoğlu, illâ tamamlamak ihtiyacındasınız; buyurun efendim.
MEHMCT ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Evet efendim. Zira, bir Maliye görevlisin
den aldığım bir bilgiye göre, ben, bu konuşmayı yaptım.
Şimdi, efendim, bir sanayici arkadaşımızı düşünelim. Her türlü kazancını vergilendirerek ver
gisini ödüyor; ama, elinde bir birikimi de kalıyor. Bu birikimiyle üniversiteye giden 20 yaşını geç
miş bir evladına otomobil alıyor. Bu otomobilin, her türiü otomobille ilgili vergilerini ödüyor. Bun
dan sonra İntikal Vergisi ödeyecek mi diye soru sorduk "evet, ödeyecek" dediler. İşte, onun için,
bunu soruyoruz efendim. Buyursunlar, cevap versinler.
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BAŞKAN - Bu açıklamalarınızdan sonra, bu konuşmayı Maliyeci ile yapmadığınız sonucuna
vardım Sayın Karapaşaoğlu.
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Kiminle yaptığımı da söyleyeceğim sonra
efendim.
BAŞKAN - Çünkü, orada böyle bir veraset vergisi olmaz.
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - İşte, o zaman, buna cevap versin Sayın Ba
kanımız da, biz de öğrenelim.
BAŞKAN - Sayın Bakan, buyurun efendim.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Değerli milletvekilleri, Türk vergi sisteminin içerisinde bulunduğu durum, sizler kadar bütün
toplumda da artık yakından izlenilebilir bir hale geldi. Tüm vergi yükünün çalışan ve çalıştıranın
üzerinde kaldığını, elde edilmemiş kazançlardan vergi alındığını, buna karşılık da, elde edilen bir
çok kazancın vergi tanımının içerisinde olmaması nedeniyle vergilendirilemediğini, dolayısıyla da
bu sınırlı kesimin üzerindeki vergi yükünün, her geçen gün daha da ağırlaştığını biliyorsunuz.
Biraz önce, bir arkadaşımız kısa olarak belirtti. Türk vergi sisteminde, 1950'li yıllarda yapılan
tanımlamayla, vergiye tabi gelirler sedüler olarak teker teker tanımlanmış, bunların elde edilmesi
gereken süreçte saptanması halinde de vergilendirileceğine ilişkin düzenlemeler yapılmış. Ancak,
bu süreç içerisinde elde edilen gelir bir şekilde vergilendirilememişse, vergiden kaçırılmışsa veya
istisna ve muafiyetlerden yararlanmışsa, bu, herhangi bir şekilde istisna ve muafiyetlerden yararla
nanlar, elbette yasal olduğu için de harhangi bir işleme tabi tutulmayacak; ama, diğerlerinin de, da
ha sonradan, zaman geçmesi nedeniyle, özellikle malî idarenin içerisinde bulunduğu durumdan ha
reketle tespit edilmesi olanaklı olmamış.
Halbuki, gelişmiş dünya, vergi sisteminde, geliri, sadece ve sadece sedüler olarak, herhangi bir
faaliyetin elde edilmesi sırasında, elde edilirken kavranıp vergilendirileceği ilkesini terketmiş. Ge
lir, her halükârda elde edildikten sonra, ya harcanarak ya tasarruf edilerek mutlaka ortaya çıkar.
Harcanan ve tasarruf edilen miktarının, gelirle, mutlaka, gelirin kaynağıyla mutlaka ilişkisi vardır.
Kaynağı olmayan bir harcama, herhangi bir tasarruf olmaz, mutlaka vardır. Bir yerde bir tasarruf
varsa, bir yerde bir harcama varsa, onun gelirin kaynağıyla ilişkilendirilmesi, modern vergi sistem
lerinin temel unsarlarından bir tanesidir.
İki büyük yanılgı var, belki de kasıtlı olarak belirtiliyor. Eğer gerçekten size bir maliyeci not
verdiyse, onun maliyeciliğinden ben de kuşku duyarım Sayın Karapaşaoğlu; çünkü öyle bir mali
yecilik olmaz. Bu düzenlemenin içerisinde, ne tasarruftan ne de harcamadan herhangi bir vergi
alınmamaktadır. Ne harcamadan ne tasarruftan vergi almayı gerektiren herhangi bir olay yoktur.
Harcama ve tasarrufla, gelirin kaynağı arasında ilişki kurulmaktadır.
Gelir, elde edildiği anda herhangi bir şekilde gizlenmiş ise, bundan en büyük rahatsızlığı top
lum olarak hep beraber duyduk, basından da izledik, her yerde izledik. Hiçbir faaliyeti olmayan in
sanların, birden bire trilyonlarca liralık servetinin ortaya çıkmasının mutlaka bir izahının olması ge
rekir.
Bu ilişkiyi kuramadığınız zaman, gizli faaliyetlerde bulunuyor dediğiniz zaman, burada, orta
ya çıkan unsuru vergilendirmek veya vergilendirmemek diye bir olayımız asla olmadı. Ancak, bu
nun mutlaka bir kaynağı vardır diye onu araştırmak, bu unsurla gelir arasındaki ilişkiyi kurmak,
oradan sonra da onu vergilendirmek, bizim en temel görevlerimizdir. Aksi takdirde, bu şekilde or
taya çıkmış olan gelirleri asla vergilendiremezsiniz.
O zaman da vergi tabanı sürekli çalışan ve çalıştıran üzerinde, işçi-işveren üzerinde veya ken
di işyerini kurup, çabalayan insanların üzerinde kalır. Bundan kurtulamıyoruz. O zaman, demek ki,
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gelirin tanımında -net artış teorisi olarak arkadaşımız da belirttiler, bunun ayrmtılanna girmek is
temiyorum- kaynak teorisi yerine, net artış teorisinin ikisinin içiçe geçmesiyle uygulanan, ortaya
çıkan bir sistemi uygulamak zorundayız.
Demek ki, tasarruf ve harcamaya direkt olarak getirilen bir vergi yok. Dolayısıyla, tasarruf et
miş olan herhangi bir maliye memurunun da, daha sonradan bunu harcaması halinde, harcamasına
herhangi bir şey getirilmez. O, servetin veya gelirin şekil değiştirilmesidir. Gelirin veya servetin şe
kil değiştirilmesi nedeniyle getirilen herhangi bir vergi de yoktur. Ben, varolan veya elde ettiğim
maaşımı harcadığım zaman, ilave olarak bir vergiyi kimse benden almaz. Gelirie harcama arasın
daki ilişki kurulduğunda, bakın, bu benim maaşımdan geliyor dediğim andan itibaren, olayım za
ten biter.
Aynı şekilde, maliye memuru da, bakın, bu benim maaşımdan geliyor, şu şekilde tasarruf et
tim, bundan karşılıyorum dediği andan itibaren, oturup da, oradaki tasarrufunun vergilendirilmesi
diye bir olay asla söz konusu değildir. Ancak, x kişisi, o gelir ilişkisini kurup, sizin bütün faaliye
tinizin hepsi ne; şu malı alıp satmak, bunun dışında herhangi bir gelir kaynağınız var mı; yok. Pe
ki, burada ortaya çıkartılan unsurla bunun arasındaki ilişkiyi ben kurmak zorundayım dediğiniz an
dan itibaren, çağdaş vergileme denilen olay ortaya çıkıyor.
Tabiî, bu şekilde ortaya çıkmış olan unsurların her kuruşunun peşine düşmek gibi de bir ola
yımız yok, öyle bir derdimiz de yok. Gelecek maddelerde, 80 inci maddeden sonraki düzenleme
lerde, bunu çok somut olarak göreceksiniz zaten. Bu şekilde ortaya çıkmış olan farklılıkların, ge
lirie ilişkilendirilmesi gereken kaynağın, beyan edilmesi gereken -bu sene l,.5 milyar olarak belir
lediğimiz bir sınır var, 1,5 milyar lirayı geçenler beyanname veriyoriar ya- ancak, beyanname ver
me sınırını geçtiği takdirde zaten onunla ilişkilendirilecek veya vergilendirilmesi söz konusu ola
cak. Onun altında edilen gelirler, zaten beyan sınırının altında kaldığı için, oturup da devlet üç ku
ruş alan, beş kuruş alan herkesin peşine düşmeyecek, bunlaria uğraşmayacak.
Buradaki amaç, çok somut olarak, gelirie ilişkilendirilebilecek gerçek anlamdaki tasarruf ve
ya harcamalar olduğunu hepiniz takdir edersiniz. Ayrıntılarına girdiğimizde, zaten, özellikle, sıra
dan, normal yaşamını bir şekilde devam ettirmeye çalışan kişilerin yapmış oldukları ufak tefek iş
lerin olmadığını görürsünüz. Zaten, daha sonraki tartışmalarda çok somut olarak bir şey göreceksi
niz.
Bu vergi tasarısının hedef kitlesi, kesinlikle küçük esnaf değildir, küçük tacir değildir, işçi de
ğildir, memur da değildir. Çiftçiler kesin olarak değildir, tamamen çıkarılmıştır. Küçük çiftçiler
açısından, vergilendirme şeklini stopaj haline getirmiş, defter tutma olayının tamamen kaldırıldığı
nı göreceksiniz. Demek ki, burada, bu şekilde kavranılmaya çalışılan gerçek gelirin, şimdiye kadar
gelir kavramının içerisinde tanımlanmayan, ancak gerçek anlamda bir gelir olan, vergilendirilmesi
gereken bir gelir olan unsurlardan ibaret olduğunu çok somut olarak göreceksiniz. Fiuradaki tanım
lamanın nedeni budur.
Bir diğer tartışma, sürekli olarak gündeme getirilen konu, servet üzerinden vergi alınıyor ko
nusudur. Kesinlikle böyle bir olay söz konusu değildir. Bu tasarıda, ne servet üzerinden ne de ser
vet kıyaslaması suretiyle -servet kıyaslaması da, dönem başındaki servetle dönem sonu arasındaki
servet üzerinden vergi almak- herhangi bir vergi, kesin olarak söz konusu değildir, kesinlikle söz
konusu değildir, altını çizerek bir defa daha belirtiyorum.
Türkiye, bu deneyimi daha önceki yıllarda yaşamıştır, kaldırılmıştır, yeniden getirmek gibi bir
amacımız da yoktur. Ancak, devleti harcama ve tasarruf unsuriarını, ekonomik ve sosyal olayları
çok yakından izleyerek, bu olaylarla gelirin kaynağı arasında ilişki kuracak bir düzene ve yapıya
kavuşturmaya çalışıyor bu tasarı.
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Daha önceki düzenlemelerde de vardı buna benzer hükümlerimiz. Ancak, geçmişle ilintisinin
kurulamaması, gelirin tanımmm tam olarak yapılamaması ve özellikle de bunun tekniğine ilişkin
mamdelerin yer almaması nedeniyle, şimdiye kadar uygulanamadı. Uygulanamadığı için de, bütün
bu unsurların hepsi vergilendirilecek kazançların dışında kaldı.
Tasarruf ve harcama, kesin olarak ekonomik faaliyetlerin en kutsalıdır. Dolayısıyla, bunlarla
ilgili vergilendirme ekonomik faaliyetleri sekteye uğratır şeklinde, hiçbir ekonomik ve malî tabanı
olmayan tartışmalarla da karşı karşıya kaldık bu olaylarda. Hangi kazancın hangi kazanca göre da
ha fazla kutsallığı olduğu konusunda bir terazi yoktur, ikisini bir yere koyup da bu daha kutsalmış
da bu daha az kutsalmış diyemezsiniz.
Vergi tasarıları veya vergilendirilecek gelirler açısından, bütün hepsi tarafsız, nötr ve aynı
oranlarda olmalıdır mantığından hareket etmektedir bu tasarı. Dolayısıyla da, eğer vergi sistemle
rine sahip olan ülkelerde liberalizm söz konusu değilse, o zaman, Amerika'nın da vergisiz, İngilte
re'nin de vergisiz, Almanya'nın da Fransa'nın da vergişiz olması gerekir; ama, sadece ve sadece üc
retlilerden ve işverenden vergi alan sistemler liberal deniliyorsa, o takdirde, bunda bir terslik var
demektir ki, bunun ne mantığı vardır ne de tabanı vardır.
Değerii milletvekilleri, özetlemek gerekirse, bu düzenleme, aslında, Türk vergi sisteminde,
şimdiye kadar, kaynak teorisinden hareketle gelirin vergilendirilmesini amaçladığı için, çok eksik
kalan, tabanı müthiş şekilde daraltan ve vergi yükünü çok sınırii kesimlerin üzerinde bırakması ne
deniyle, o kesimler açısından çekilmez hale gelen vergi sisteminin açılımıdır, o insanların rahatla
masıdır. Vergi oranları düşürülürken, onların vergi oranları düşürülürken, özellikle otokontrol sis
temleri dediğimiz, kazanılmayan kazançlardan vergi alınmasını sağlayan hükümleri ortadan kaldı
rırken, bir gelir varsa, mutlaka onun vergisi de vardır, bu vergi de katlanılan düzeydedir denilebi
lecek bir konuma getirmek için vergi sistemini, bu düzenlemeyi yapmak zorunluluğundaydık ve
getirilen düzenleme de bundan ibarettir. Ne art niyeti vardır ne de gizlenilen herhangi bir amacı
vardır; hiçbir şey yoktur. Türkiye'de gelir varsa vergi de olacaktır, olay bundan ibarettir. Gelir var
sa vergi mutlaka olacaktır. Herkes ödeme gücüne göre, bu devletin harcamalarına, bu ülkenin alt
yapısı için gerekli harcamalarına katılacaktır. Katılmadan, oturulduğu yerde, belirli insanların ver
gileri üzerinden geçinmeye de hiç kimsenin hakkı yoktur. Yurttaşlık bilinci bunu gerektirir, payla
şım da bunu gerektirir, demokrasi de buna bağlıdır. Yapılan düzenlememiz bundan ibarettir.
Teknik bazı sorularınız olabilir, işte oğluna araba aldıysa, vesaire aldıysa olayları o kadar
önemli olaylar değildir zaten. Gerektiği takdirde Veraset ve İntikal Vergisine tabi olur. Veraset ve
İntikal Vergisine tabi olanların, kanunun gelecek maddelerinde, buna tabi olmayacağını belirtiyo
ruz zaten.
Aynı kaynak üzerinden iki vergi almak, konusu aynı olan iki vergi almak, bizim sistemimiz
de kesinlikle söz konusu olamaz zaten, kesin olarak olamaz, öyle bir şey de olmayacaktır, ondan
da emin olabilirsiniz.
Teşekkür ederim Sayın Başkan.
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Bu konuda, bu açıklama gerekiyordu. I cşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Karapaşaoğlu.
Buyurun Sayın Ayhan.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Ben, maddenin müzakeresinin sonuna doğru geldim, başka komisyonda toplantımız vardı.
Eğer izah edildiyse tekrar sormamış olayım; ama, izah edilmediyse şUnu sormak istiyorum:
Tabiî, Muhterem Bakan, daha önceki buradaki takdim konuşmalarında da, bugün de gelirin dı
şındaki unsurlardan da vergi alacağız, dolayısıyla sadece ücretli ve gelir sahibi olanlardan, iş haya
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tından alınan vergiyi daha geniş bir tabana yayacağız ve onlar için de vergi nispetini bu sayede dUşünne imkânına kavuşacağız; yani, halen vergi ödeyenler için taşınmaz hale gelen vergi yükünü
azaltacağız diye ifade ettiler.
Tabiî, arkadaşlarımın merak ettiği husus, bu yeni açılımla ne tip kazançlar vergi konusu ola
cak? Bunları maliye düşünmüştür, yani bu açılımı yaparken, bu yeni tarifi getirirken şu şu şu un
surlar da vergi matrahı haline gelecek diye bir hesap yapmıştır ve sayılmayan şeyler de olabilir, ta
biî, genel tarif içerisine giren, ileride önümüze çıkan; birinci sorum bu.
BAŞKAN - Bu, cevaplanmıştı daha önce.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Peki, teşekür ederim, o zaman sormuyorum, zabıtlardan oku
rum.
İkinci sorum, bu şekilde, bu açılımla, tahmin ettikleri ilave vergi miktar olarak ne olacak; ya
ni, 1998 yılı değerleri esas alınarak bununla ilgili hesapları var mı; yani, bugünkü değerlerle, bu
günkü gelirlerle, bugünkü İktisadî seviyeyle ne gelir düşünüyorlar bunu soruyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Sayın Bakan, herhalde sorunun ikinci kısmıyla ilgili kısa bir bilgi sunarsanız iyi
olur; birinci kısım zabıtlara geçmişti.
Buyurun efendim.
M ALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMÎZEL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Değerli milletvekilleri, yapılan bir vergi düzenlemesinin hasılatını hesap etmek imkânsız gibi
bir olaydır. Bazı hükümleri derhal, bazı hükümleri yasada belirtilen tarihte, bazıları da müteakip
yıllarda hüküm icra eder.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Yani, hepsi tamamen uygulanmış olsa, parasal olarak ne gelir
elde edilir?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Bunu belirtmeye çalışacağım.
Şu anda, millî gelirden pay alan gruplara göre vergi gelirlerimizi sıraladığımızda, millî gelir
den yüzde 26 civarında pay alan ücretlilerin Gelir Vergisinin yüzde 47'sini ödediği, yine millî ge
lirden yüzde 28'ler civarında pay alan ticaret erbabının, işverenlerin, sanayicilerin, kısacası sanayi
kesiminin. Gelir Vergisinin yaklaşık olarak geri kalan yüzde 43-44'ü -bu değişebiliyor- civarındakini ödediğini, diğer kesimlerin de toplam olarak yüzde 22 civarında bir vergi ödediklerini görüyo
ruz.
Halbuki, diğer kesimler yüzde 22 civarında Gelir Vergisi öderierken, millî gelirin de aşağı yu
karı yarısını aiıyoriar. Yarısını alıp yüzde 22'sini ödüyoriar.
Dolayısıyla, buradaki yüzde 32’lik bir pay, haksız bir şekilde belirii kesimlerin üzerinde kalı
yor. Bu kesimlerden de, ödeme güçlerine göre tamamı üzerinden vergi alındığı takdirde, herkesin
millî gelirden aldığı pay oranında vergi yükleri dağıtılacak.
Dolayısıyla, ücretlilerin vergi yükü yüzde 47'den 26'ya inecek. Hatta, özel indirim miktariarında ve ayırma gücü nazariyesini dikkate aldığımızda, bu tasarı gerçek anlamda uygulandığı takdir
de, belki de yüzde 27 pay almalarına karşın, vergi gelirieri içindeki payları yüzde 22'lere inecek,
inmesi gerekecek; ayırma nazariyesi bunu gerektirir.
Olay böyle olunca, özellikle sistem tam ve adil olarak dağıtılınca, şu andaki kişilerin üzerine
giderek vergi hasılatını daha fazla ağıriaştırmanm olanaksızlığını kabul ettiğim için, önce yaygın
laştırılması gereğinden bahsediyorum.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Diğer kesimler nelerdir, onları söyleyebilir misiniz?

-

199

-

MALÎYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Her türlü kazanç ve irat deyip, 80 in
ci maddede diğer kesimlerin ne olduğunu tanımlıyoruz, o maddeye gelince ayrmtılarma gireriz; an
cak, onlarm içerisinde bile tanımlanmamış olsa; çünkü, tanımlanmayan kazançlar da kaynağına
inemediğimiz takdirde, ilişki kuramadığımız takdirde vergilendireceğimiz kazançlar da var. Ger
çek anlamda bir kimlik veremiyorsunuz; ama, ortalıkta var bu kazanç, onu buluyorsunuz. O neden
le, geniş bir kavramdır.
Şu andaki bizim vergi incelemelerimiz, beyan edilen matrahın, aldığımız verginin yarısı kadar
da kaçak olduğunu ortaya koyuyor. Bu, malî idarenin hesapları. Biliyorsunuz, 1998 Yılı Bütçe Ka
nununa 8,9 katrilyon lira vergi geliri koyduk. Bu hesabımıza göre -bu hesap daha fazla da artabili
yor, azalabiliyor da- demek ki, gerçek anlamda, Türkiye'de, her türlü kazancın vergilendirilmesi ve
normal olarak yayılmasının sağlanması halinde, vergi kaçağının olmaması halinde, 4,5 katrilyon li
ra civarında daha vergi alacağımızı, vergi alınabileceğini ortaya koyuyor. Bu 4,5 katrilyon liralık
vergi alacağı, şu andaki vergi ödeyen kesimin yükünün üzerine gelecek bir yük değil. Diğer alan
lardan alınması gereken bir vergi.
Dolayısıyla, bunun içerisine hiç vergi alınmayan alanları da katarsanız, bu vergi ödeyen ke
simlerdeki yüzde 50, ancak bunlann yükünü de hafifleteceğimizi, hiç vergi vermeyenlerin de buna
yüzde 50 oranında katılacağını varsayarsanız, oranın değişmeyeceğini varsayıyoruz. Varsayım bi
razcık fazla.
Demek ki, bütün bunlann hepsi olduğu takdirde, geçmişte böyle bir düzenleme yapılmış olsa,
gereken altyapısı sağlanmış olsa, 1998 yılında, büyük bir ihtimalle, Türk malî idaresi 14 katrilyon
lira civarında bir vergi toplayacaktı ve biz, bu olayla, şu bütçemizi açıksız bağlayacaktık büyük bir
ihtimalle. Açıksız bağladığımız zaman da, 5,9 katrilyon lira faiz giderimiz olmayacaktı. O 5,9 kat
rilyon lirayı da, istediğimiz gibi, ister altyapı yatırımlarında, ister ücretlilerimizde, ister sosyal gü
venlik sistemimizde, her yerde kullanma olanağına sahip olacaktık.
Bu hesaplama çok pembe bir tablo gibi gözüküyor; ama, bizi ayakta tutan bu tablo Sayın Ay
han, gerçekten bunu çok net olarak söylüyorum; çünkü, Türkiye'nin böyle bir potansiyeli var ve bu
yük, Türkiye için kesin olarak ağır değil.
Böyle dağıtıldığı takdirde, vergi yükümüz de öyle yüzde 28'lere, 30'lara falan çıkmıyor, yine
yüzde 23-24'lerde kalıyor. Emsali ülkelerie kendimizi kıyasladığımız zaman düşük; ancak, bizde
kesin olarak vergi muhatabı olarak alınmayacak, kavranmayacak bir kitle olduğunu kabul ediyo
ruz. O nedenle de, hepsinden vergi alarak bunu sağlamak istiyoruz.
Avrupa'ya baktığımızda, gelir seviyesi itibariyle, en alt dilimden itibaren hepsi vergi mükelle
fidir. Bizde ise, yüzde 20'lik kısım kesin olarak vergi dışıdır. Bizim yükümüz, onun üstündeki ke
simlere girecek bir vergi yüküdür. O nedenle de, Türkiye'nin yüzde 22'lik veya yüzde 23'lük vergi
yükü, normal, kabul edilebilir bir düzeyde bir vergi yüküdür. Bunu sağladığı takdirde Türkiye so
rununu çözer diye düşünüyoruz. Bu tasarı için bütün hayalimiz bu. Bunun gerçekleşeceğine ben
inanıyorum ve bunun için de, malî idarenin de, özellikle vergi dairelerimizin de, Türkiye düzeyin
deki örgütlenmemizin de, bilgisayar altyapımızın da, özellikle tek vergi numarasının kullanılma
sıyla ilgili ilgili olarak diğer yasalarda yapılan değişiklikten sonra, ilgili kurumlarm katkılarının da
sağlanacağını varsayıyoruz tabii ki. Bütün bunlann hepsi varsayıldığı takdirde, çok büyük ölçüde
bu olay sağlanacaktır.
Arkadaşlarımız, uygulamalarımız sonucunda bile, tahminlerimizde veya vergi hasilatımızda
net bir artışın olduğunu çok somut olarak ortaya koyuyorlar. Bizler, şu andaki vergi kanunlannı da
uygulayarak, bu vergi hasılatını çok büyük ölçüde sağlama olanağına sahibiz; ancak, onu her fır
satta dile getiriyorum; şu yürürlükteki aynı kanunlaria belirii bir kesimin üzerine giderek vergi ha
sılatını artırmaya çalışmak, o kesime yapılacak en büyük haksızlık olmaya başladı.
-

200

-

o nedenle, bu dengeyi sağlamak için, bu dengeyi yeniden kurmak için, böyle bir tasarıya ge
rek vardı. Getirilen tasannın amacı da bu.
Tekrar teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN -T e ş e k ü r ediyorum Sayın Bakana bu tafsilatlı, doyurucu ve gerçekten tatmin edi
ci açıklamaları için.
Madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Tasarının 24 üncü maddesinde yer alan "her türlü" ibaresinden önce gelmek üzere "başka bir
vesile ile vergilendirilmemiş olan" ibaresinin eklenmesini ar/, ve teklif ederiz.
Mustafa Ünaldı

Cevat Ayhan

Konya

Sakarya

BAŞKAN - Önergeye Hükümet katılıyor mu?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Katılamıyoruz efendim; çünkü, sis
temin mantığında zaten bu vardır; yani, vergilendirilmiş bir kazancı asla ikinci defa vergilendirmez
vergi sistemimiz.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Önergeyi çekiyoruz o zaman.
BAŞKAN - Önergeyi çekiyorsunuz, teşekkür ediyorum.
Madde üzerinde önerge kalmamıştır.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarının 24 üncü mad
desi kabul edilmiştir.
Tasarının 25 inci maddesini okutuyorum:
(25 inci madde okundu)
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. Önerge yok.
Söz talebi?..
Sayın Uzun, buyurun efendim.
HAYRETITİN UZUN (Kocaeli) - Evet, bir fren koymanın zamanıdır, çok hızlı gidiyorsunuz
Sayın Başkan.
Sayın Başkan, demin de söyledim, tabiî, konuştuğumuz konu vergi kanunları, vergi tasarısı ve
vergi konusunu işliyor. İktisadî hayatı düzenleyen diğer kanunlardaki ihlalleri diğer kanunlar ken
dileri cezalandırıyorlar; ancak, buradaki hassasiyetim dolayısıyla söylüyorum, sanki ters düşmüş;
yani uygun düşmemiş gibi "kaynağına bakılmaksızın diğer her türlü kazanç ve iratlar" ifadesi ye
rme "kaynağı ne olursa olsun diğer her türlü kazanç" dersek daha iyi olacak; çünkü, biliyorsunuz,
kamu görevlilerinin görevi, konusu suç teşkil eden her olayı ilgili bazda bildirmek durumundadır
lar. Kaynağıyla .sanki Maliye ilgilenmiyormuş gibi... Akşam çok güzel bir program izledim. Yeşil,
telefonda, bantta konuşuyor, diyor ki "akıllı olun, bölüşün, yoksa yedirmezler, kustururlar."
Şimdi, devlete verginizi verin, demin de, bir önceki maddede getirdiğim eleştiriyle bağlantılı
olarak "Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır" lafında olduğu gibi, biz, kanunlarla değil daha çok slo
ganlarla vergi işini yürüttüğümüz için, akıllı olun, verginizi verin; ama, her işi yapın anlamındaki,
mealdeki şeylerin maddede yer almaması şeklinde düşüncem var. Maliye memuru kaynağına bak
mayacak demek, tabiî, yakaladığı takdirde nereden kaynaklanmış diye kaynağıyla da ilgilenecek
tir. Konusu suçsa, ilgili yerlere de gidebilecektir.
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bakımdan, Sayın Bakanın da bir itirazı olacağını zannetmiyorum "kaynağına bakılmaksızın"
yerine "kaynağı ne olursa olsun" şeklindeki bir değişikliği öneriyorum efendim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Yanı kaynağı ne olursa olsun, kaynağı dikkate alınmaksızın gibi deyimler birbiriyle pekişen deyimler. Bu itibarla. Sayın Uzun'un önerisini, redaksiyon çerçevesinde yetki alarak
düzeltelim veya o şekle dönüştürelim. Aynı anlama geleceği için de bir sakınca olmadığını düşü
nüyorum.
HAYRETTİN UZUN (Kocaeli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, sorum var, söz istiyorum.
BAŞKAN - Bu itibarla, bu konuda. Başkanlık Divanı olarak redaksiyon yetkisi aldığımı ka
bul ediyorum ve Sayın Ayhan'a söz veriyorum.
Buyurun Sayın Ayhan.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; burada mevcut 2 nci mad
dede sair kazanç ve iratlar var. Şimdi, burada, kaynağına bakılmaksızın diğer her türlü kazanç ve
iratlar denilirken, sair kazanç ve iratlar bunu içine almıyor mu ki yeni bir tarif getiriyoruz. Yani,
kaynağına bakılmaksızın diğer her türlü kazanç ve iratlar diyoruz, "sair kazanç ve iratlar" deyince,
zaten bunları bunun içine alması lazım. Bu değişikliği, burada niye getirdik?
BAŞKAN - Pekiştirmek için Sayın Ayhan
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Pekiştirmek için söyleyemeyiz bunu; çünkü, kanunların dili sa
dece. kelimeler değildir, yıllar boyu tatbikatlardır, yorumlardır. Kanunlarla ilgili yüksek mahkeme
lerin kararları vardır, Yargıtaym kararlan vardır, Danıştaym kararları vardır, Sayıştayın kararlan
vardır; gerisine baktığınız z.aman, oturmuş olan kanunlardaki terminoloji bir mefhumdur.
Onun için, çok zarurî olmadıkça bunlan değiştirmek doğru değildir diyorum ve aynen kalma
sı gerekir diyorum. 2^ruret nereden kaynaklanıyor, bunu merak ediyorum.
BAŞKAN - Başka söz talebinde bulunan arkadaşım?..
Sayın Cengil, buyurun efendim.
SITKI CENGİL (Adana) - Ben de Sayın Ayhan'ın endişelerine katılıyorum; ama, benim de
acizane şöyle bir tespitim var: Son zamanlarda, kaynağı ne olursa olsun gayrimeşru ilişkiler, işler
çoğaldığı için, herhalde, bunu da buraya dere etmek için "sair" kelimesinden ziyade "kaynağı ne
olursa olsun" ifadesi daha uygun gelir düşüncesiyle konulmuş gibime geliyor.
BAŞKAN - Bu endişenizi haklı bulmadım Sayın Cengil.
SITKI CENGİL (Adana) - Benim endişem.
BAŞKAN - Peki.
Sayın Bakan, buyurun efendim.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEI. (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Sayın Ayhan, daha önceden de belirttiğim gibi, bizdeki sedüler sistem, sair kazanç ve iratları
da çok geniş bir kapsam olarak almayıp, diğer 6 kazanç un.surunun dışına herhangi bir şekilde el
de edildiği sırada dahil edilememiş unsurları, daha sonrada: sair olarak kavrayan bir yapıya sahip
değildi.
Sair kazanç ve iratlar, daha sonra 80 nci maddede, neyin sair kazanç sayılacağını teker teker
sayarak, buradakine benzer bir düzenleme yapmıştır. Ticarî kaz.anç değil; ama, örneğin bir gayri
menkul alıp satarsanız, bu sair kazanç olacak, şöyle vergilendirilecek. Örneğin, menkul kıymet
alım satım kazançlarıyla uğraşıyorsanız, bu, böyle vergilendirilecek diye orada da bir sedül vardır.
-

202

-

Bu genel başlık, onun içinde de teker teker sayılıyordu. Kazanç, o gruplardan herhangi birisine gir
miyorsa, yine kazanç sayılmıyordu.
Dolayısıyla, sedül sistemi devam ediyordu. 80 inci maddeye geldiğimiz zaman, onun ayrıntı
lı açıklamasına gireceğiz. Orada ne yapıldı konusunu açıklayacağız ve bu 6 kazanç unsuruyla, 6 ka
zanç unsurundan herhangi bir şekilde gelirin elde edilmesi sırasında kavranmamış olanların nasıl
ilişkilendirileceği ve ne şekilde vergilendirileceği 80 inci maddede ayrıntısıyla var. Burada "kay
nağı ne olursa olsun" veya "kaynağına bakılmaksızın" demek suretiyle, sedül sisteminin dışına çı
kartıyoruz olayı.
Bir sedülümüz var, onun elde edildiği bir de süreç var. O ikisiyle bağlantılı kaldığımız sürece,
biz, çıkamıyoruz bu sistemin içerisinden. Herhangi birisini yakalayıp da oraya tam olarak oturtma
dığımız sürece, yani pireyi tutup da gözüne şey dökmek gibi bir şey bizim sedül sistemimiz...
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Yani belli tariflere hapsolmamış oluyoruz.
MALÎYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Evet, ona hapsolmamış oluyoruz.
Bu, kavramı açan bir olay.
BAŞKAN - Teşekkür ederim, bu kavram gayet güzel açıldı böylece.
Madde üzerinde önerge yok.
Redaksiyon yetkisini aldık.
Maddeyi, redaksiyon yetkisiyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler ..Kabul et
meyenler... Madde kabul edilmiştir.
Tasarının 26 ncı maddesini okutuyorum:
(26 ncı Madde okundu)
BAŞKAN - Esnaf muaflığıyla ilgili bu maddede Hükümetten gelen metin alt komisyonca da
benimsenmiş, sadece bir noktada, belediye zabıtalarının yapacağı denetimlere, maliye yetkilileri
nin de ortaklaşa katılımıyla daha sağlıklı bir belirleme ve uygulama yapılabileceği mülahazasıyla,
bir ufak gibi görünen; ama, hakikaten önemli olan bir ilave yapılmıştır.
Madde üzerinde, müsaade ederseniz, arkadaşlarımdan önce Sayın Bakan kısa bir açıklama
yapsın; belki soru ve mütalaaya daha az mahal kalabilir.
Buyurun Sayın Bakan.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Değerli milletvekilleri, biraz önce yaptığım bir açıklamada, bu vergi tasarısının hedef kitlesi
nin küçük esnaf olmayacağını, küçük çiftçi olmayacağını, faaliyetlerini belirli şekilde yürüten in
sanların peşinden kesin olarak koşulmayacağım belirtmiştim.
Esnaf muaflığıyla ilgili olarak düzenlediğimiz madde dc tamamen buna uygun bir düzenleme
dir. Mevcut sistemde, yani şu an yürürlükteki sistemde, alış ve satış hadleri belirli miktarın altında
kalanlar esnaf muaflığından yararlanıyorlardı. Dolayısıyla da, alış ve satış miktarlarını o haddin üs
tüne çıkarmamak için, bu kesimin belge almadığını, belgesiz alışveriş yaptığını, belgesiz mal sat
tığını çok somut olarak görüyorduk. Yani, başkalarının vergi kaçırmasına neden olan bir alandı bu.
Halbuki, burada önemli olan, faaliyetin türüdür. Seyyar olarak, önüne bir araba koyup da bir şey
ler satan insan, aldığı veya sattığı miktar ne olursa olsun, bu faaliyete devam ettiği sürece, faaliye
tin şeklini değiştirmediği surece, esnaf muaflığından yararlanacaktır diyoruz; getirilen düzenleme
bu.
Ne istiyoruz buna karşılık; ilgililerin bu faaliyeti yapmak için belediyeden izin alma şartını ge
tiriyoruz. Çünkü, sonuç olarak, o yerel durumu düzenleyen belediyedir; kimin nerede sergi açaca
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ğını, kimin nerede araba tutacağını, kimin nerede simit satacağmı belirleyen yer belediyedir. Dola
yısıyla, o izni mutlaka belediyeden almaları şarttır diyoruz.
İkinci koşulumuz, sattıkları mallarla ilgili olarak, kesin olarak belge alacaklar. Başka bir şey
istemiyoruz onlardan. Sattığı malın belgesinin olmadığının saptanması halinde -bunu zabıta ve ma
liye birlikte yapacaklar- yaptığımız, sadece, esnaf muaflığı belgesini iptal etmek. Esnaf muatlığı
belgesini iptal ettiğimizde, aynı işi yeniden yapacaksa, gidip, belediyeye ikinci bir harç daha öde
mek zorunda, bu da onun cezası. Yeter ki belge alsın, onun dışında, sattığı miktar, el arabasının üs
tünde sattığı şeyin değeri neye ulaşırsa ulaşsın, kesin olarak esnaf muaflığından çıkarmayacağız
Ancak, her türlü malın satışını bu kapsama almadığımızı takdir edersiniz. İşte, burada sayıl
mış, maddenin başında olduğu gibi, giyim eşyaları, süs eşyaları, değeri yüksek ev eşyaları, dükkân
larının önüne seyyar tezgâh açmak; yani, şu anda uygulanan en büyük olaylardan bir tanesi bu; bü
tün dükkânların, Mahmutpaşa'da, kapısının önündeki tezgâh o dükkâna aittir, ancak, dışarıdaki sey
yar satıcı gibi gösterilir. Bu, çok büyük ölçüde bunu ortadan kaldıracak. Dükkânın önünde, dükkâ
nın içindeki malı satan kişi bu muafiyetten yararlanamayacak elbetteki. Ancak, şunların dışında sa
yılanları, herhangi bir faaliyetini, gezici olarak, seyyar olarak ve burada belirtilen şekilde yapıyor
sa, o kişinin, artık, alışına, satışına, vesairesine bakmıyoruz; sen, kardeşim, bu faaliyeti yaptığın sü
rece, esnaf muaflığından yararlanacaksın, senden vergi de istemiyoruz, algı da istemiyoruz, tek bir
isteğimiz var, sattığın malın belgesini alacaksın ve saklayacaksın. Sattığın malın belgesini alıp sak
lamanın sonucu ne olur; şimdi, biz 80 inci maddeyi tartışırken bunları açık açık konuşmakta yarar
var, hiçbir şeyi gizliye saklıya getirmiyoruz. Diyelim ki, bu şekildeki bir insan birdenbire bir apart
man dairesi sahibi oldu; tek vergi uygulaması nedeniyle, 10 milyar liralık bir daireyle karşı karşı
ya kaldı idare; sen, seyyar satıcılık yapıyorsun, 10 milyar liralık daire almışsın; o zaman, bu 10 mil
yar liralık faturanı bana göster. Onun bir katını ben kabul ediyorum. Yani, 5 milyar liralık fatura
almışsa, onun bir katını, o harcamanın kaynağı olarak kabul ediyoruz diyoruz.
CKVAT AYHAN (Sakarya) - Fatura net gelirin ölçüsü müdür?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (Devamla) - Hayır... Yani, onu kabul ediyoruz;
düşünün, net gelirin çok üstünde bir olaydır. Yani, yaptığı işlemle bağlantılı bir olay bu. Yani, onun
üzerinden aslında yüzde 20 kâr eder, geliri çok daha düşüktür veya yüzde 10 kâr eder; dolayısıyla,
bu bunu izah etmez falan gibi bir çabamız yok. h'aturanm tutan yetiyor bize. Bir katıyla bunu izah
ediyor bize. Dolayısıyla, yani, yüzde 100 kâr ettiğini var sayıyoruz onun; almış olduğu herhangi bir
değerin tamamını, tamam, o kadarlık faturan varsa bizim için geçerlidir diyoruz.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Bu birtakım suiistimallere sebep olmaz mı, faturayı çok bulduy
sa mesela, 100 milyarlık apartman sahibi olabilecektir.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (Devamla) - Olabilir, olsun... Çünkü, o faturala
rı aldığı kişilerde inceleme yaptığımızda, onların da geliri olmuş olacak zaten. Amaçladığımız, o
faturayı kesen insanların bu faturayı gelir yazıp yazmaması. Yani, burası, hedef kitlemiz değil, bu
insanların yapacağı suiistimaller de değil, yapmayacaklarını varsayıyoruz; ama, belgesini alsın,
saklasın. Yok bundan şunu kâr ettin, bunu kâr ettin, vergin şudur, algın şudur falan demiyoruz. Sen
bizim vergi tabanımız veya vergi hedefimiz değilsin, vergilendirilecek kitlemiz değilsin, yeter ki,
belgelerini sakla. Gelecekte herhangi bir şekilde bir apartman dairesi alırsan, bir servet sahibi olur
san, çok büyük bir harcaman ortaya çıkarsa, bu aldığın belgeler bunun kesin olarak kaynağını oluş
turacağı için, herhangi bir şeye muhatap olmayacaksın diyoruz.
Vergiden muaf esnafla ilgili düzenlememiz bundan ibarettir. Müthiş şekilde olayı basitleştir
miştir. Elbetteki, bu miktarların, yani izan edilecek miktarların beyan sınırının üstünde olması ge
rekiyor, o da, bu yıl için i milyar lira, gelecek sene çok daha yüksek olacaktır.
Teşekkür ederim efendim.
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakana,
Sayın İnceayan, buyurun.
ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Sayın Başkan, Sayın Bakana bir soru yöneltmek istiyorum.
Bir işyeri açmaksızın, münhasıran, gezici olarak Millî Piyango bileti satanlar ile 4077 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre, gerçek ve tüzelkişilerin mallarını iş akdiyle bağlı
olmaksızın, bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlar, yukarıdaki şartlara bağ
lı olmaksızın, gelir vergisinden muaftırlar deniliyor. Şimdi, birçok arkadaşımızın evlerine satıcılar
geliyor. Mesela, ben bir firma ismi belirterek söyleyeyim, Rainbovv firması, elektrik süpürgesi sa
tıyor, bugün 2 bin doların üzerinde fiyatı. Yani, bunların fatura vermediklerini de görüyoruz. Satı
cı adına pazarlama yapıyor. Burada büyük bir kaçak da var. Belki bu mallar ithal malı olduğu için,
Türkiye'ye başka yollardan da girebilir. Burada doğan kazancın nasıl dağıldığını da bilmiyoruz.
Bunlarla ilgili bir tedbir var mı?
MALİYE BAKANI ZEKERIYA TEMİZEI- (İstanbul) - İzin verir misiniz Sayın Başkan.
BAŞKAN - Başka soru var mı? Topluca değerlendirelim.
REFİK ARAS (İstanbul) - Sayın Başkan, Abbas Beyin söylediği şeyi ben dc söyleyecektim.
Alt komisyonda da ben bunu söyledim. Çok haksız bir işlem yapılıyor. Yani, diyelim ki, sergicilik
yapan, basit işlerle uğraşan, tablacılık yapan insana diyoruz ki, evrakını al, biriktir, senden başka
bir şey istemiyoruz diyoruz, bu son kapı kapı gezenlerden, o evrakı falan da islemiyoruz. Oysaki,
İstanbul'da özellikle, büyük şehirlerde, fevkalade büyük hacimle bu işler yapılıyor. Yani, fatura da
al demiyoruz adama. Efendim, firma adına fatura falan, bunlar yürümüyor. Hem de böyle süslü
püslü, yalancı dolancı bir yığın insan kapı kapı gezip dünyanın malını satıyor, biz de burada süla
lesini vergi dışı tutuyoruz.
BAŞKAN - O mal onlara nereden geliyor? O noktayı acaba Maliye kaçırıyor mu? Herhalde
biraz sonra onun cevabını alacağız.
REFİK ARAS (İstanbul) - Yani, bu konuda problem var; Sayın Bakanıma arz ederim.
BAŞKAN - Sayın Uzun.
HAYRETTİN UZUN (Kocaeli) - Şimdi, sadece vergi kanunlarına değil, bütün hukukî düzen
lemelerde, bir düzenlemenin en büyük düşmanı, daha sonraki istisna maddeleridir. Yani, daha ön
ce düzenlenmiş mükemmel kanunu ortadan kaldırıyor istisna maddesi.
Şimdi, başından beri. Sayın Bakanımızın hem vergi tabanını genişletmek hem de bütün vergi
leri kavramak ve bir reform olarak sunduğu maddeyi en azından bu kesim için ortadan kaldırıyor
ve bunun uygulanması, takibi son derece zordur. Bir yeşil kart meselesi çıktı, ne kadar istismar
edildiğini biliyoruz. Esnaf muafiyeti dediğiniz belge, belediyeden, kimlerin nasıl alacağını hepimiz
biliyoruz. Maliye memuru şu andan mevcut düzenli işini yapmakta bile zorlanırken, zabıtaya katı
larak bu işleri takip etmesini anlamak mümkün değil. Yani, bırakınız bu kesimler için yüzde 1 de
yin, çok düşük de olsa bir vergi koyun; ama, verginin temel reform yönünü ortadan kaldırmayın.
Aynı şekilde, arkadaşlarımızın söylediği gibi, bugün evden eve müthiş bir faaliyet var. Bu faaliyet
leri kaldırırsanız, bunu nasıl takip edeceğiz, mümkün değil. O bakımdan, hiç olmazsa, adamları ta
kıp edip vergi almayalım, vergi kaçırsınlar bunlar, ama, yasal hale getirmeyelim, istisna haline ge
tirmeyelim ve bu verginin en önemli yönü olan reform tarafını zedelemeyelim diye düşünüyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Zannedersem, bu gidişle Millî Piyango bayilerini de kaldıracağız. Çünkü, onlar
bence daha çok satıyorlar diye düşünüyorum.
Sayın Dilekçi, buyurun efendim.
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HADİ DİLEKÇİ (Kastamonu) - Sayın Başkan, delaletinizle. Sayın Bakanımdan ben de bir şey
öğrenmek istiyorum. Sayın Bakanım, kamyon komisyoncuları var, yük taşıyan komisyoncular var.
25 milyon lira kamyoncu yük alıyor, buna karşılık, 10 milyon lirasını komisyoncu alıyor ve ayak
işi yapıyorlar. Bunlar için de bir tedbir düşünüldü mü diyeceğim.
Bir de, otobüs şirketlerimiz var. Yol boyunca, lokantalarla anlaşmalar yapılıyor, her lokanta
dan 10 milyar lira, yani, geçtiğimiz yılın rayici 10 milyar lira gibi bir rakam ki, Trabzon-İstanbul
yolu üzerinde on tane lokantayla anlaşma yapmış olsalar, 100 milyar lira gibi çok büyük bir gelir
var burada.
BAŞKAN - Adana-Gaziantep örneği de var.
HADİ DİLEKÇİ (Devamla) - Evet... Yani, bunun tedbiri alındı mı? Ben o konuda sizden ri
cada bulunacağım.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Sayın Beyreli, buyurun efendim.
ALİ İM HMİ BEYRELİ (Bursa) - Sayın Başkan, çorbada bizim de tuzumuz bulunsun misali,
ben de bir soru sorayım. Çünkü, günlerdir, burada uslu çocuklar gibi oturuyoruz. Yoksa, hiç ilgi
lenmediğimiz, hiçbir şeyden anlamadığımızı sanacak kamuoyu; oysa, izliyoruz; ama, uslu çocuk
luğumuzu devam ettireceğiz.
Sayın Başkan, benim de delaletinizle sormak istediğim kısa bir soru var. Şu anda gerçek usul
de vergilendirilen esnafımız, özellikle pazar yerlerinde bir de dükkân önüne seyyar tezgâh açarlar.
Örneğin, Bursa'da, Kapalıçarşıda yaygın biçimde uygulanır. Bütün ortadaki seyyar tezgâhlar, bu
kalıcı dükkân sahiplerinindirler. Bu durumda, bu kişileri de esnaf muaflığı olarak mı yorumlayaca
ğız, yoksa, gerçek usulde vergilendirilen esnaf olarak mı değerlendireceğiz, ben bunu öğrenmek is
tiyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Buyurun Sayın Ayhan.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; bu esnaf muaflığıyla ilgi
li bir husus da, bu seyyar satıcıların, dükkânı olan esnafın önünde, dükkânı olan esnafla haksız re
kabet etmiş olmasıdır, bu da çok şikâyet konusudur. Yani, bunun nasıl önünü alacaksınız?
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Sayın Karapaşaoğlu, buyurun efendim.
MHHMEF Aİ.TAN KARAPAŞAOÖİ^U (Bursa) - Efendim, biraz sonraki maddelerde karşı
laşacağız. Köylümüzün elde ettiği üründen, istihsalinden, sattığı anda, istihsal makbuzundan yüz
de 4 civarında vergi kesiliyor. Halbuki, köylümüzün elde ettiği mahsul nedir; 10 ton pancar satı
yor, belki 100 milyon lira para elde ediyor; ama, bu seyyar satıcılardan, kapı kapı dolaşanlardan
hiçbir şey elde edilmiyor. Köylümüz doğrudan üretime katıldığı için, köylümüzün de bu kapsam
içinde düşünülmesi gerekir kanaatini taşıyorum efendim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Buyurun Sayın Cengil.
SİTKİ CENGİL (Adana) - Sayın Başkan, malum olduğu üzere, ülkemizin en büyük problem
lerinden bir tanesi işsizlik problemi. Tabiî, bu işsizlikle mücadele içerisinde veyahut da şöyle ifa
de edeyim, evine bir ekmek götürebilmek için, insanlarımız geçici de olsa bu tür faaliyetlerde bu
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lunmaktadırlar. Hatta, günübirlik bu tür faaliyetleri yapan insanlarımız var, bu Türkiye'nin gerçe
ği. Bu gerçeği görmemiz lazım; ama, burada, bu tür yollarla evine bir ekmek götürebilecek olan in
sanların önünü bir yerde kesiyoruz. Nasıl kesiyoruz; ben Adana'dan örnek vereyim: Kendi bölgem
de, sıcak memleket, kışları sıcaktır; doğudan, güneydoğudan, hatta, İç Anadolu Bölgesinden insan
lar gelirler, seyyar satıcılık yaparlar, aylık haftalık, hatta günlük bu işi yapanlar var; ama, siz bunu
yapabilmeyi esnaf odalarına kayıt olmaya bağlamışsınız, mecburiyet gelirmişsiniz. Belediyeden
izin alacak, belediyeye kaydolma mecburiyeti getirmişsiniz. Bu insanların zaten kazanacağı nedir;
buralara ödeyecekleri paraları acaba elde edebilecekler mi, bunu da bence düşünmemiz lazım. Bu,
Türkiye'nin gerçeği.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Cengil'e de.
Sayın Gönül, buyurun efendim.
FFiTİ GÖRÜR (Bolu) - Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlar; şimdi, bu iyi niyetle hazırlanmış
bir madde; fakat, belediyeden alınacak izin konusunda, seyyarcı tabir ettiğimiz kişilerin adetlerinin
çoğalması, şehirlerde meydana gelecek kargaşalar, bunun yanında kira ödemeyen, artı, b irde ver
gi vermeyen bir esnaf grubunun, ağır vergi yükü altında, kiralar altında ezilen esnaf karşısında ay
rı bir güç oluşturması ve ileriki zamanlarda önü alınmayacak bir kargaşanın meydana gelmesini
sağlayacak olan bir durum gibi gözüküyor. En azından, belli ciroların üzerindeki kişilerin yeniden
vergiye tabi olan bir esnaf olarak düzenlenmesi, zannediyorum, madde üzerinde bu şekilde yapıla
cak bir değişikliğin daha faydalı olacağını ifade etmek istiyorum.
Saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Sayın Bakan, buyurunuz efendim.
MALİYE BAKANI ZEKERÎYA TEMÎZEL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Değerli milletvekilleri, vergi düzenlemelerinin ne kadar kritik olduğunu, biraz önce Sayın G ö
rür ve Sayın Cengil'in yan yana söylediği iki cümleden anlıyorsunuz. Birisi, kesin olarak özgür ol
sun, hiçbir şeye tabi olmasın. Sayın Görür de, hemen orada, şu anda çok büyük bir sorun yaratan,
belirli bir haddin üstüne çıktığı zaman, el arabasıyla sokakta dolaşandan vergi alınmasını önerdi.
Şimdi, dolayısıyla, bu konularda gerçek anlamda bir fikir birliği sağlamak mümkün değildir. Her
görüş kutsaldır; ancak, ne uygulanabilir, böyle bir uygulamanın devlete maliyeti nedir, biz ona ba
kıyoruz.
Yıllardan beri, esnaf muaflığından yararlanamamak için, esnaf muatlığından çıkmak için bir
•satış hâsılatı ölçüsü koymuşuz. Kimse aşmış mı orayı; asla, aşan yok, böyle bir olay yok. Oraya
geldiği zaman faturalarını yırtar atar ya da fatura almaz, o nedenle de, bunun önünü açmamız ge
rekiyor bizim, al kardeşim, yeter ki fatura al. Fatura aldığı andan itibaren, o kesimden alınması ge
reken vergi alınıyor zaten. Bunu kayıt içine almaya çalışıyoruz. Buradaki temel düzenleme bu.
Onun için de, miktarı şu olduğu zaman, bu olduğu zaman...
Biraz önce söyledim; ama, yeniden söylüyorum: Yapılacak faaliyetlerin cinsini çok net olarak
belirledik; giyim eşyası, zati süs eşyası, özellikle bir dükkânın önünde tezgâh açmak suretiyle, ay
nı türden bir faaliyette bulunanlar, bunlar yararlanamayacak zaten. Nitelik olarak giyim eşyası, süs
eşyası gibi değerli şeyleri satanlar bunun dışında.
Şimdi, aslında, tabiî, bütün alanların hepsinin vergi kanunlarıyla düzenlenmesi gibi bir iddi
amız yok. Sadece, vergi kanunları açısından bir boşluk olduğu zaman, diğer kanunların üstünde hü
küm getirme yoluna gidiyoruz. Ev ev dolaşarak, kapı kapı dolaşarak değerli elektrik aletleri vesa
ire satan insanlarla ilgili olarak. Rekabet Yasası bir düzenleme getirdi. Bu kişilerin, kimin malını
.satıyorlarsa, onun adına faturayı mutlaka ilgili firmadan getirecekleri ve bu aletlerin de onun ga
rantisi altında satılacağını, aksi takdirde, bu tür faaliyetleri yapanlara çok ağır cezalar getirdi. De
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mek ki, kapı kapı dolaşanlar, eğer belge vermiyorlarsa bunun hemen anında duyurulması gereki
yor, aynen bir vergi kaçakçılığı gibi. Hem vergi kaçakçılığı açısından ilgili şirket aleyhine hem de
ayrıca, bu işi yapanlara. Rekabet Kanunu gereğince çok ağır müeyyideler uygulama olanağı var.
Çünkü, o satılan şeylerin garantisi olacak, bunun garantisini kim üstlenecek, kapı kapı dolaşan ço
cuğun bakım hizmeti vermesi, onarım hizmeti vermesi zaten mümkün değil. O nedenle, bu tür şey
lerin ilgili şirket adına fatura edilme zorunluluğu var. Biz, bu durumda, bunları satanlara mükelle
fiyet getirme yerine, sattıkları eşya başına onlar komisyon alıyorlar oradan, biz de onu stopaj sure
tiyle vergilendiriyoruz. Bunun üzerinden yüzde 25 kesiverin diyoruz gelirinin üzerinden. Bunu ya
pıyorlar zaten. Dolayısıyla, o alan vergilendirilmeyen bir alan değil. Oradaki komisyonları vergi
lendiriyoruz, malların satışı da direkt olarak ilgili şirket adına yapılmak zorunda. Eğer yapılmazsa,
bunu alanların mutlaka ihbar etmesi lazım. Yoksa, onun altından biz kalkamıyoruz.
REFİK ARAS (İstanbul) - Eğer yapılmazsa diyorsunuz ya, yüzde 99'u yapılıyor.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Sayın Aras, katılıyorum ona. Aynı
olayla biz vergi dairesinde karşı karşıya kalacağız. Oradaki müeyyide bizimkinden daha ağır. Ya
ni, bunu o şekilde yapmanın müeyyidesi bizimkinden daha ağır. O nedenle, onu orada mutlaka ya
kalamak zorundayız. Aksi takdirde, bunu kesemiyoruz. Yapmadıkları zaman üç türlü vergi kaçak
çılığı oluyor, komisyon, komisyondan kesilen gelir vergisi... Gerçi, biz, getirdiğimiz şu sistemle, o
komisyoncular her halükârda bu kadar büyük para kazanıyorlarsa, bir şekilde onları kavradığımız
anda, ben şuradan şu kadar komisyon aldım, işte, stopajını ödedim diye belgesini ibraz etmesini is
teyeceğiz. Bizim şu anda bu düzenlemeyle onları yakalama olanağımız var; ancak. Rekabet Yasa
sını aşıp da, bunu kendi adınıza fatura keseceksiniz dedirtemiyoruz. Çünkü, onların bir sorumlulu
ğu olmuyor.
ABBAS İNCİîAYAN (Bolu) - Sayın Bakan, şöyle bir şey yapılamaz mı; irsaliye kesme mec
buriyeti var ya belli bir kıymeti geçenlerde...
MALİYE BAKAkNI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Onu getirebiliriz, onun için yasal dü
zenlemeye ihtiyacımız yok. Kapı kapı dolaşarak satış yapanlar, taşıdıkları malın irsaliyesini gön
dermek zorundadırlar diyebiliriz; ama, buradaki terslik, .sadece onlar bir örnek taşıyorlar, siparişi
aldıktan sonra, direkt, fabrika gönderiyor onlara. Çok büyük ölçüde b<)yle yürüyor sistem. Yani, el
lerinde sadece bir örnek var, onu götürüyor, siliyor süpürüyor, bak ne kadar değerli diyor, lamam
diyor, formunu veriyor, ondan sonra gönderiyor. Yani, oradaki düzenlemede gerçek anlamda bu
boşluk yok. Olsa olsa, büyük kaçak vardır. Bu kaçağı nasıl engclleıiz, onu biz İdarî tedbirierle kes
memiz gerekiyor.
Millî Piyango açısından olay aynı. Şu anda Millî i^iyango satıcılarının primleri Milli i^iyango
İdaresi tarafından ödendiği için, z^ten kaynaktan kesilip alınıyor. Onlara ayrıca bir mükellefiyet ge
tirmek, esnaf mualliminin dışına çıkarmak, defter tutturmak, bir manası yok. Zaten aldığı belli, Mediği h)clli, oo lay ondan ibaret olduğu için. Dolayısıyla, şuradaki düzenleme, sistemimizde kesinlik
le delik açmıyor, delik açamıyor daha doğrusu; ama, sistemimizde kaçakçılığa teşebbüs edecek in
sanların delik açmayı deneyeceğini elbette kabul etmemiz gerekiyor.
Burada böyle bir olay varsa, biz onun önünü keseriz. Satış direkt olarak ilgili fabrikadan ya
pılmak zorunda Rekabet Yasasına göre.
ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Mal üretimden çıktıktan sonra bir yere gidecekse irsaliye kes
me mecburiyeti var, işte bu uygulanmıyor.
M A iJY E BAKANI ZEKERİYA TEMİZEİ... (İstanbul) - O var. Onu denetleriz. Yani, yasal
düzenleme yapmaya gerek yok; demek ki, yetkimizi yeteri kadar etkin kullanamıyoruz anlamında
dır. O konuda yetkimiz var. Yasal düzenleme de var.
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Ancak, olay bu. Yani, otump da, kapı kapı dolaşıp da çok değerli şeyler satanları esnaf muaf
lığı kapsamına alarak kurtarmış falan sayılmıyoruz. Aslında, olay bu şekilde cereyan etmek zorun
da olduğu için, böyle bir düzenleme getiriyoruz.
ABBAS ÎNCEîAYAN (Bolu) - Bu satıcılar üniversite talebelerinden buluyorlar, muhaUbınız
da kalmıyor orta yerde; çalışanlar sigortalı olsa, bir şey olmayacak.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Evet... 2^ten sigortalı olsa, ücretli sa
yıyorsunuz, yapacak hiçbir şeyiniz yok.
Mesela, aynı olayı şu şekilde yapabilirler Sayın Başkan, ücretlisi vasıtasıyla yapabilir bunu.
Bordroya aldığı ücretlisi vasıtasıyla yapmak yerine, paçal ödemede bulunduğu kişi arasında pek
büyük bir farklılık yok sistemin işlemesi açısından. Vergilendirme açısından birisini bordrosuna
dahil edip, primlerini dahil ederekten vergilendiriyor, öbürüne de prim öderken stopaj yapıyor.
Olay bu hale dönüştürüldü. Yoksa, burada kesin olarak onları sistem dışına çıkaralım demiyoruz.
Kaldı ki, aldıkları komisyonlar nedeniyle daha sonradan ortaya çıkmış olacak şeylerle, tasarrufla
rıyla ilişki kurma olanağını da bulacağız.
Sistem etkin olarak uygulanmadığından bir boşluk var gibi gözüküyor, yasal düzenlemeye ih
tiyaç yok; ama, etkin uygulama olması konusunda sizlere tamamen katılıyorum.
ALİ RAHMİ BEYRELİ (Bursa) - Sayın Bakanım, benim sorum burada var gibi; ama, mese
la manavlar var, yedi günde yedi pazar dolaşan adamları var; onlan esnaf muafiyeti olarak mı gö
receğiz, yoksa...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Pazar takibi suretiyle bu işleri sürek
li yapanlar da onun dışında. Onların vergilendirilme rejimleri daha farklıdır. Bu esnaf muaflığı içe
risinde, pazar takibi suretiyle iş yapanları onun dışında tutuyoruz.
Yani, buradaki hedef kitlemiz gerçekten bu değil; ama, gördüğünüz gibi, çok büyük bir kitle
olduğu için, herkes durumlarını merak ettiğinden dolayı, üzerinde çok fazla konuşma şeyi çıkıyor.
Bu komisyoncular. Sayın Dilekçi, komisyonculuk bir ticarî faaliyettir. Dolayısıyla, o insanla
rın bu şekildeki, kamyonlara vermiş oldukları komisyon faaliyetleri nedeniyle defter tutup beyan
name vermeleri gerekiyor her halükârda.
Otobüslerin lokantalardan bir nevi haraç alması ise, işte, bu, tam anlamıyla kavramaya çalış
tığımız bir gelirdir. Onlar açısından bir gelirdir, lokantalar açısından da bir giderdir aslında, doğal
olarak kayıtları yapılmış olsa. Bir lokantacı, bütün gelir ve giderierinin hepsini yazıyor, vergi ka
çırmayan bir lokantacı ise, bunları gerçekten yazar; birisi gelir yazar, öbürü de gider yazar. Ancak,
bunlar kaçırılıyor. Yeni sistemde bu işi de kavramış olacağız.
Zannediyorum, soruları yanıtlamış oldum bunlaria Sayın Başkan.
BAŞKAN - Çok geniş açıklamalarınız için teşekkür ederiz Sayın Bakan.
Çalışmalarımız bu maddeyle ilgili olarak tamamlanmıştır.
Madde üzerinde önerge yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarımızın 26 ncı mad
desi de kabul edilmiştir.
27 nci maddeyi okutuyorum.
(27 nci madde okundu)
BAŞKAN - Değerii arkadaşlarım, böylece, gayrimenkul sermaye iratlarında uygulanmakta
olan istisnalar, 1998 yılı için epeyce yükseltilerek, alt komisyonumuzca da belirtildiği üzere, 240
milyon lira olarak. Hükümetimizce mutabakat halinde huzurunuza getirilmiştir. Madde üzerinde
söz talebinde bulunan Sayın Karapaşaoğlu var.
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2^nnediyorum miktarı küçültecelder biraz.
- Miktarı küçültmeyeceğiz de başkalarma da bu miklarm uygulanmasını talep edeceğim.
BAŞKAN - Madde gelince konuşalım onu.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - ...bir geliri olmayan insanlar var; yani, bir dairesi var, kiraya
vermiş, 240 milyonun üzerindekini gelir vergisi şeyine alıyoruz ve yüzde 20'den başlayan bir ver
gi şeyine girecek, yüzde ICfyc düşerse.
Bu kira miktarı düşük değil mi, onu ifade etmek istiyorum.
BAŞKAN - Halen 41 milyon lira için uygulanıyor.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - O şey de çok düşük. Bu da düşük; onu söylemek istiyorum. Na
sıl bir tarif getirilebilir. Hakikaten, başka hiçbir geliri olmayan insanlar var. Bunlarla ilgilidir be
nim söylediğim; tabiî, çözüm bulmak da zor.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Madde üzerinde başka söz talebi?..
Buyurun Sayın Özgün.
İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Sayın Başkan, Değerli Bakanım, değerli arkadaşlar; kira gelir
leri konusundaki madde üzerinde görüşüyoruz. Tasanda 120 milyon lira olarak düşünülen bu mu
afiyet sınırı, alt komisyonda 240 milyon liraya çıkarılmış; bu, olumlu bir gelişme.Bugün dikkatimi
çekti. Ali Rıza Kardüz "kiradan çok vergi alınacak" diyor. "940 milyon liralık kiradan Mâliyenin I
milyor 459 milyon lira vergi aldığını söylesem şaşırırsınız, ama doğru" diyor. Diğer gelirleriyle de
birleştirilerek beyannamede verildiğinde rakam oralara çıkıyor. Bu konudaki düşüncelerinizi rica
ediyorum Sayın Bakanım.
BAŞKAN - Bununla ilgili madde geldiğinde görüşürüz Sayın Özgün, biliyorsunuz, bunun ye
ri burası değil. Bunun yeri 86 ncı, 87 nci maddelerde görüşeceğiz. Sayın Bakana kısa bir açıklama
imkânı verelim.
Buyurun Sayın Beyreli.
ALİ RAHMİ BEYRELİ (Bursa) - Sayın Başkanım, delaletinizle şunu öğrenmek istiyorum;
240 milyon lirayı aştığı takdirde aşan kısmı mı vergilendirilecek?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Beyreli'nin so
rusunu açmak için söz almıştım. Şu anda 41 milyon 400 bin lira 1997 gelirlerine uygulancak bir is
tisnamız var. Bu istisnanın düşük olduğunu kabul ediyoruz. Ancak, tasarıda, alt komisyonda yapı
lan ilavelerie Maliye Bakanlığı olarak biraz daha cimri davranmış, aylık 10 milyon liralık istisna
nın yeterli olacağını düşünmüştük. Ancak, 240 milyon liralık i.stisna mutlak istisnadır. Bunu geçti
ği zaman bunun üzerindeki gelirler vergilendirilir. Artı, bunu geçen gcliricrin üzerinden bir de yüz
de 25 oranında götürü gider indirilir. Eğer, gerçek gelirieri bundan daha fazlaysa belgelendirilen,
onları ayrıca indirilebilirier; ama, o zaman götürü giderden yararianamazlar. Bütün bunların hepsi
çıktığı zaman arkadaşlarımız bir hesaplama yaptılar. Aylık 50 milyon lira kira geliri elde eden bir
kişi, yıllık 600 milyon lira kira geliri elde edecek, 240 milyon lira istisnadan sonra 360 milyon li
ra üzerinden ayrıca 90 milyon lira da gider indirilecek. 270 milyon lira vergilendirilecek matrahı
kalacak, bunun üzerinden ödenecek vergi de bu sene 1998 yüzde 20 tarif eden, daha sonra daha da
aşağıya inecek bu, sadece 54 milyon lira. Yani, 600 milyon lira gelir elde eden bir gayrimenkul ser
maye iradı sahibinin ödediği vergi 54 milyon lira. Bunu da üstelik, 18, 18, 18 milyon lira halinde
üç taksit halinde ödeyecek. Yüzde 9 civarında bir vergi yükü vardır ki, gayrimenkul sermaye iradları üzerinde vergi yükü ağır değildir demek ki.
Teşekkür ederim.
-
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BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir.
Diğer maddeyi okutuyorum:
(Madde 28 okundu)
BAŞKAN - 28 inci madde üzerinde, Saym Hacaloğlu, buyurun.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Saym Başkan, görüşmekte olduğumuz 193 sayılı Kanu
nun 23 üncü maddesinin birinci, beşinci ve yedinci bendleri üzerinde önergelerim var. İlk önce şu
nu sormak istiyorum: Bu önergelerim nerede değerlendirilecek? Sonra onbirinci bend görüşülürken
o konuda da bir önergem var, görüşümü belirtmek istiyorum.
BAŞKAN - Nerede derken, hangi maddeyi ilgilendiriyorsa orada değerlendireceğiz.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Tamam da, esasında, bizim daha evvelki uygulamamız
işleri karıştırdı; yani, bu maddenin içinde 78'i aldık, bazı ibarelerin çıkarılıp, ilave edilmesi vesa
ire, orada bir maddede topladık. Çok somut olarak, 28 inci madde kapsamında yeniden düzenlen
mekte olan 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin bütünlüğü içinde burada ele alınmamış olan
üç bend üzerinde...
BAŞKAN - Yeni husus mu?
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Yeni.
BAŞKAN - Bakarız, aidiyeti bu madde ise bu maddede değerlendiririz. Başka maddedeyse yi
ne o maddede değerlendiririz.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Bu 23 üncü maddeyle düzenlenen, yani, 193'ün 23 üncü
maddesiyle ilgili, başka yerde değil.
BAŞKAN - O zaman bu maddede tabiî ki. Söz konusu önergeleriniz, tasarıda ve alt komisyon
metninde öngörülmeyen bir hususla ilgili olsa bile, ilgili maddesi olsaydı, hangi maddeyle ilişki ku
rulacak idiyse -ki, o, 23 üncü maddedir, sizin de ifadenize göre- sırasıyla değerlendiririz. Onun için
zamanıdır.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Yani, o kapsamda söz alabilirim.
BAŞKAN - Tabiî, okuyacağım. Bu maddeyi, üçüncü bendi görüşüyoruz diye birinci bendle
ilgili bir değişiklik önergeniz varsa veya ikinci, tekrar onu görüşmemize mani bir şey yok. Bendler arasında teselsül hususunda yetkiyi alırım sizden; kabul edilen biçimiyle yeniden maddeyi bir
mantık silsilesi içerisinde yerleştiririz.
28 inci madde hususunda söz almak isteyen arkadaşımız?.. Yok.
O halde, madde üzerindeki önergeleri sırasıyla işleme koyuyorum; okutuyorum:
i^an ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan çeşitli vergi kanunlarında değişikliği öngören yasa tasarısının 28 inci mad
desiyle düzenlenen 31.12.1960 tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin
bir numaralı bendinde yer alan "5 OOO'İ aşmayan" ibaresinin "10 OOO'i aşmayan" olarak değiştiril
mesi için gereğini arz ederiz.
Algan Hacaloğlu

Hilmi Develi

İstanbul

Denizli

BAŞKAN - Önergede görüldüğü üzere, halen kanunda 5 bin olarak sınırlandırılmış olan bel
li nitelikteki işçilerin ücretlerinin vergiden müstesna tutulacakları mahaller 5 bin yerine 10 bin ola
rak yükseltilmesi düşünülmektedir.
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ALXj AN HACALOĞLU (İstanbul) - Gerekçesi çok açıktır. Nüfus artışı bunun belirlendiği za
man belli bir kriter konulmuş, o kriteri bugün uygulayacak olursak doğal olarak bu nüfusu da ar
tırmak gerekir.
BAŞKAN - Buradaki nüfus limitinin nüfus artışıyla bağlantısını kurmanız hakça bir şey de
ğil, takdir edersiniz. Nüfus artsın, mühim olan, benim için ekonomik yönden büyüklüğü önemli. 5
bini yetirli görmüşüm burada, isterse nüfus on katına çıksın.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Hayır. Dünkü 5 bin bugün 10 bin.
BAŞKAN - Önergeye Hükümet katılıyor mu?
M ALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Sayın Başkan, buradaki amaç, aslmda, içgöçü çok büyük ölçüde tutmak, küçük yerleşim birimlerindeki nüfusun oralarda faaliyette bu
lunması halinde birtakım istisnalardan yararlanmasını sağlamak. Büyük kentlere göç veya oralarda
faaliyete tanınmış bir olay olmadığından dolayı nüfusa bağlanmıştır. Dolayısıyla, bunu köyleri ol
duğu gibi boşaltma anlamına gelecek birtakım sonuçlar doğurabileceğinden ötürü katılamıyoruz.
BAŞKAN - Buyunm.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Efendim, köyler boşalülmıştır. 4328 adet köy, zorunlu
olarak boşaltılmıştır ve hükümetlerimiz gelmiş geçmiş, eli kolu bağlı olarak durmaktadır bu konu
da; onu bir yana bırakıyorum. İçgöç vardır, bu yasa çıktığı anda 1980 yılında hedef alınan beldeler
veya belediyeler bugün hangi konumdadır. Sayın Bakanın gerekçesine katılıyorum; ama, o zaman
bu belirlenirken, belirli büyüklükteki beldeler hedef alınmıştır. Tahmin ediyorum, şimdi, verdiği
miz rakam muhtemelen bunu da kucaklamak açısından eksik daha kalabilir; bilemiyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Önergeyi oylanmza sunuyorum; Kabul edenler... Kabul eüneyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
R an ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte d a n çeşitli vergi kanunlannda değişikliği öngören yasa tasarısının 28 inci mad
desiyle düzenlenen 31.12.1960 tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 5
numaralı bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için gereğini arz ederiz.
Algan Hacaloğlu

Hilmi Develi

İstanbul

Denizli

5. a) Köy muhtarları ve köylerin kâtip, korucu, imam, bekçi ve benzeri hizmetlilerine köy büt
çesinden ödenen ücretlerle çiftçi mallarını koruma bekçilerinin ücretleri
b) Kalkınmada öncelikli yörelerde yer alan köylerdeki ilköğretim okullarında görev yapan ida
reci ve öğretmenle sağlık evlerinde görev yapan doktor ve diğer sağlık görevlilerinin ücretleri
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Katılmıyoruz. Bu şekilde çalışan per
sonelin durumlarının iyileştirilmesi için ilave tazminatları geçen günlerde artırdık. Özel indirim
miktarı bu bölgede de zaten fazladır. Bu konudaki dengelemeler sistem içerisinde yer almaktadır.
BAŞKAN - Buyurun Sayın Hacafoğlu.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Bugün memurlarımızın özlük hakları bakımından hangi
konumda olduğunu izah etmeye gerek yok zannederim, hepimiz biliyoruz. Ama, özellikle, köyle
rimizde birçok okulların ve sağlık ocaklarının boş olduğunu da bilmekteyiz. Alınmış bulunan bü
tün önlemlere rağmen, doğuda, güneydoğudaki sağlık ocakları ve okullardaki öğretmen ve sağlık
personeli yan yanya eksiktir. Köylerde bu görevlere talip olan bu personelin o köyün imamına, o
köyün muhtarına, o köyün korucusuna tanıdığımız böyle bir hakkı esirgememiz makul olmaz diye
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düşünmekteyim. Bir farklı, ayrıcalıklı uygulama olduğunu görüyorum. Onu bilerek öneriyoruz;
ama, sadece kalkınmada öncelikli olan bölgelerde, öyle doğu, güneydoğu filan diye ayırım da yap
madan, Türkiye'nin her yerinde kalkınmada öncelikli olan yörelerdeki köylerde sadece görev ya
pan öğretmen ve sağlık personelinin bu indirimden yararlanması, bundan muaf tutulması konusun
daki önerimizi takdim ediyorum.
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan çeşitli vergi kanunlarında değişikliği öngören yasa tasansının 28 inci mad
desiyle düzenlenen 31.12.1960 tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 7
numaralı bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için gereğini arz ederiz.
Algan Hacaloğlu

Hilmi Develi

İstanbul

Denizli

7) Üniversitelerde, araştırma enstitülerinde, ortaöğretim okullarında, ortaöğretim okullarına
doğrudan bağlı atelyelerde araştırma ve diğer alanlarda çalışan öğrencilerle ceza ve ıslahevlerinde
çalışan hükümlü ve tutuklular, darülacezelerin atelyelerinde çalışan düşkünlere verilen ücretler
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMÎZEL (İstanbul) - Üniversitelerde ne şekilde çalışan
öğrenciler konusuna birazcık açıklık getirebilir misiniz? Nasıl bir statüde çalışacak bu öğrenciler?
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Doğal olarak part-time çalışacaklar.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİ21EL (İstanbul) - Onun dışındakilerin hepsi şu anda gi
riyor kapsama. Bir tek üniversitelerde, özellikle özel üniversitelere öğrenci yığmak suretiyle bütün
hepsini orada çalışıyor göstermek suretiyle bazı nedenlerie vergiden kaçınmaya neden olacağından
endişe ettiğimizden dolayı; yani, bunun tanımı, aynen araştırma enstitüleri ve öğretim okullarında
eğitim amaçlı olarak çalışmaları ... olayı doğru; onu yapıyoruz zaten.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Örneğin ortaöğretim yok sizde; yani, sanat okullarıyla
bağlantılı bir düzenleme var.
MALÎYE BAKANI ZEKERİYA TEM lZEL (İstanbul) - O kapsama giriyor. Atelye bulundu
ran bütün okulların hepsini sanat okulunun altına olduğu gibi kapsatıyoruz. Çıraklıklar, torna tes
viye vesaire hepsi giriyor. Bir tek burada üniversite var ilave giren; ilave başka bir şey gelmiyor
burada; ancak, üniversitede hangi konumda çalışacağı konusunu bilmiyoruz; burada direkt atelye.
Belirli öğrenciler gidiyoriar, belirli zamanlarda o öğrencilerie beraber belirli işler yapıyoriar, onla
ra da bir ücret ödeniyor, biz de onu istisna tutuyoruz. Üniversitede bu olay nasıl işlenecek onu bi
lemiyorum. Önergeniz açık olursa ona göre bir şey yapabiliriz.
AL.GAN HACALOĞLU (İstanbul) - Üniversitelerde, laboratuvarlarda, kütüphanelerde ve
üniversitelerin farklı mekanlarında öğrencilerin eğitim dışında çalışmaları, yazın çalışmaları müm
kün daima. Eğitim paralelinde çalışmaları mümkün. Eğer, bu mevzuatımızın diğer bölümlerinde
muafsa söz konusu olmaz; ama, mevcut olan uygulama sadece sanat okullarıyla sınırlı, onun dışın
daki bir alanda; ama, onun üstündeki alanda yok.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEM lZEL (İstanbul) - Sayın Hacaloğlu, burada bir olayımız
var. Karşı çıkmak için değil, sadece bir şey uygulanabiliyorsa, atladığımız bir şey, ekleyelim diye
çırpmıyoruz, bütün derdimiz o. Şu anda, araştırma enstitüleri ve sanat okulları ve uygulama laboratuvarları olan bütün ortaöğrenim kurumlarında bu olanaktan yararlanılıyor. Ayrıca, üniversiteler
de dc böyle tatbikat ödemeleri, belirli bir çalışmaya onlarla beraber katılıp da üniversiteyle beraber
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belirli bir şeyi ortaya çıkaranlara da bu istisna var. O da 28 inci maddenin üçüncü fıkrası gereği. O
da var. Onun dışında başka ne olabilir diye şey yapıyoruz, onun dışında pek fazla bir şey kalmıyor.
Bağlı olarak ücretli olarak üniversitede bir iş bulup da hem oraya bağlı hem de okulunu yürüten in
sanlara da bu istisnayı getirmek zaten söz konusu olamaz; çünkü, diğer öğrenciler açısından hak
sızlık olur. Yani, sizin endişelerinizin hepsini kapsayan bir düzenlame var şu anda sistemde.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Son cümleyi açar mısınız? Haksızlık değil de, esasında,
bir öğrenci, eğer, okulda çalışarak eğitimi sürdürme arayışı içindeyse bir ihtiyaçtan kaynaklanır.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - O anlamda değil. Okulunda, öğrenci
işleri bürosunda tam gün çalışıyor. Çalışarak okuyan binlerce öğrencimiz var.
Katılabiliriz, ama, açamadığımızdan dolayı çok fazla sorun yaratabilecek bir şey yaratmamak
tan dolayı katılamıyoruz Sayın Başkanım.
BAŞKAN - Buyurun.
MUSTAFA BALCILAR (Eiskişehir) - Değerli arkadaşlar, alt komisyonda bulunan arkadaşlar
dan bu 28 inci maddeyle ilgili bilgi aldım; ama, ben, komisyonun bir üyesi olarak tatmin olmadım
arkadaşların verdiği bilgilerden. Türkiye'de, devlet, sosyal güvenliği ve sosyal güvenliğin değişik
sigorta kollarını tüm vatandaşa yayamamış durumda ve devlet Anaya.sanın vermiş olduğu görevi
lam layıkıveçhiyle yapamamış durumda. Bu eksikliği bazı özel sigorta şirketleri veya banka san
dıkları Sosyal Sigortalar Kanununun 20 nci maddesine göre kurulmuş olan sandıklar bu görevi ya
pıyorlar. Özel sigortacılık geliştikçe devletin sosyal güvenlikle ilgili sigortacılıkla ilgili yükümlü
lüğü de her geçen gün üzerinden alınmakta ve yükü hafiflemekte. Durum böyle olunca, burada, bel
ki kanunun ilk şekli biraz daha yük getirmekle birlikte, biraz daha hafitletiliyor gibi gözükmekle
birlikte o eski kanun maddesi çok eski yıllarda devletçi zihniyetin yoğun olduğu dönemlerde yapıl
mış bir madde.
Mantık olarak, devletin yapması gereken işi özel sigorta şirketleri yaparken her ne kadar daha
evvelki düzenlemeye göre yumuşatılmış bir madde olmakla birlikte, bugün, vergi kanunlarında bu
kanunda bir sürü şirkete, kurumlara, vakıflara vesaire imtiyazlar, muafiyetler getirilirken sosyal gü
venliğin yaygınlaşmasına katkıda bulunabilecek bu düzenlemede, bana göre, bu aradaki fark alı
nır veya aradaki farktan vergi alınır lafını çok doğru bulmuyorum. Hatta, vergi almadıktan .sonra,
biz, sosyal güvenliğe katkıda bulunan bu şirketlere, primlerine katkıda bulunmayı devlet olarak te
keffül etmeniz gerekir diye düşünüyorum. Sayın Bakanım bu fikrime katılıp katılmadığın duymak
isterim, arz ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Önergeye Hükümet katılamadı..
MALİYE BAKANI ZEKERiYA TEMİZEL (İstanbul) - Ne getirdiğini çözemediğimizden ka
tılamadık.
BAŞKAN -Ö n e rg e y i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan çeşitli vergi kanunlarında değişikliği öngören yasa tasarısının 28 inci mad
desiyle düzenlenen 31.12.1960 tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 11
numaralı bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için gereğini arz ederiz.
Algan Hacaloğlu

Hilmi Develi

İstanbul

Denizli
-
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11) Kanunla kurulan veya tüzelkişiliği bulunan emekli sandıklan veya en az 8 yıl süreyle prim
veya aidat ödenmiş olmak kaydıyla Türkiye'de kain ve merkezi Türkiye'de bulunan sigorta şirket
leri ve yardım sandıkları tarafından ödenen emekli, maluliyet ve dul ve yetim aylıkları genel, kat
ma ve özel bütçelerde ödenen bu nevi aylıklar da dahil bu türde aylıkların toplamının asgarî ücre
tin aylık brüt tutarının 8 katını aşan bölümü hariç.
BAŞKAN - Gerekçesini okutuyorum:
Gerekçe: Özel sigorta ve sandıkların özendirilmesi hedef alınmaktadır.
BAŞKAN - Önergeye Hükümet katılıyor mu?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEM lZEL (İstanbul) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. Burada
çok teknik bir olay var zaten. Bu tür sigortalarda on yıllık süre dolmadan zaten emekli maaşının
bağlanması mümkün değildir. Teknik olarak o sürenin aşağı çekilmesi mümkün değildir. Asgarî
ücretin yıllık tutarının şu andaki sekiz katı 283 milyon lira yapmaktadır. Başbakanlık Müsteşarının
aynı düzeydeki maaşı da 238 milyon lira yapmaktadır. Dolayısıyla, teknik açıdan uygulanma zor
luğu olan bir önergenin daha sonra sürekli değişkenliği nedeniyle ve üstelik sigorta sistemine de
özel bir sigortalılık getirmesi nedeniyle katılmamız mümkün bulunmamaktadır.
BAŞKAN - Diğer taraftan. Başbakanlık Müsteşarı şu anda 238 milyon lira...
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, yasada ve tasanda maluliyet, dul ve ye
tim aylıklanndan da söz eder. Şimdi, emeklilik maaşının belirli bir süresi var doğal olarak. Ama,
maluliyet ayrı bir süreçtir. Burada en az 8 yıl demek orada o kurumların özel veya sandık olsun,
kendi kurallanna göre belirledikleri emeklilik yaş kurallannı aşmak anlamına gelmez doğal olarak.
İkincisi de bu konunun müsteşar maaşıyla ilintisinin ne olduğunu anlamakta zorluk çekiyo
rum.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Asgarî ücretin sekiz katıyla ilişkisi
nereden kaynaklanıyor?
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Bir düzeydir; asgarî ücret sürekli değişen ve şey tarafın
dan kabul edilebilen bir çerçeve, bir basamaktır ve her yıl yeniden ele alınır. Onun belirli bir düze
yi ki, sonra tazminatlar b<ilümünde de seksen katı önerisi vardır.
BAŞKAN - Aynı derecede ilgisi var gibi görünüyor.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Hayır, ilgisi yok efendim. Aynı de
recede ilinti şuradan kaynaklanıyor: Eğer, devlet kendi çalışanlarına bu sigorta devlet sigorta sis
temleri içerisinde tanıyabildiği en üst limiti onlara da tanısın anlamındadır; en üst limit neyse onu
tanıyor. Dolayısıyla, onun altındaki bir rakamın katsayıyla çarpılarak oraya gelmesi mümkün d e
ğildir. Devlet, kendi çalışanına nasıl bir istisna tanıyorsa bunu da tanır. Aslında, şu olayı fırsat ve
rirseniz açmak istiyorum. Şu anda yürürlükte olan bir sistem var. 11 inci madda yürürlükte şu an
da. Yepyeni bir düzenleme getirilip de daha önceden olmayan bir alana yeni bir düzenleme getiriliyormuş gibi bir imaj kesin olarak vermemek gerekiyor. Daha önceden olan, ancak, aynı düzeyde
ki devlet memurlannm aynı sürede çalışanlara tanınan haklardan yararlanma gibi, herkesin özel du
rumuyla onun özel durumuna uygun devlette bir kişi arama olaylannı ortadan kaldırmak için ya
pılmış bir iyileştirmedir bu olay. Yoksa, ne sigortacılık sektörünü sekteye uğratmak ne de sigorta
cılık sektörüne zarar vermek gibi bir derdimiz vardır. Şimdiye kadar, sistem, yasadaki şekliyle yü
rüyordu. Aynı süre ve aynı yıl çalışma durumunda olan aynı düzeydeki devlet memuruna tanınan
istisna kadar. Şimdi, gelin de bunu bulun bakalım devlette, bulabiliyorsanız. Olay buydu. Onun ye
rine, birazcık da teşvik etmek amacıyla denildi ki, en yüksek devlet memuru maaşının yararlandı
ğı istisna neyse çalışma süresine bakılmasın, şuna da bakılmasın, durumuna da bakılmasın, eğer,
özel sigorta yaptınyorsa bu insanlar bundan da yararlanılsın denildi.Yapılan düzenleme bundan
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ibarettir. O kadar ayrıntıya girerek binlerine özel bir hak tanımak veya binlerinden özel bir hak ara
mak bir amacı da yoktur bunun. İşlemeyen bir sistemin, çok büyük güçlükleri olan bir sistemi ba
sitliğe kavuşturmaktan başka bir şey değildir.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Bakanın; bir sözüne bir atıfta bu
lunmak istiyorum. Bizler milletvekilleri olarak da burada vermekte olduğumuz önergeleri, yeni bir
imaj yaratmak tırnak içinde gibi bir arayış içinde olarak vermiyoruz, bir görev veriyoruz böyle bir
sözünüz oldu.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Hayır, yeni bir ölçü yaratmak konu
sundaki endişemizi söyledim sadece. Yeni bir ölçünün altından kalkamayız diye.
BAŞKAN - Değerli arkadaşlanm, alt komisyonumuzca yapılmış olan iyileştirici düzenleme
konusunda Sayın Bakanın yapmış olduğu değerlendirme ve savunmaya alt komisyonun da başka
nı olarak teşekkür ederim. Kendilerinin de katılmasıyla zaten bu düzenlemeler yapılmıştır. Gerçek
ten de, devletin en yüksek düzeyde ödemekte olduğu,.gerek ikramiye açısından -başka bir madde
sinde göreceğiz- gerek aylık açısından göstermiş olduğu vergisiz azami kolaylık bu nevi ihtiyari si
gorta ilişkileri açısından da gösterilmiş bulunmaktadır. Temennimiz hem kamu çalışanına hem de
bu çerçevede özel sigorta koşullarında çalışanlara da benzeri iyileştirmeler yapılabilme imkanının
zaman içerisinde daha da yükseltilebilmesidir.
Önergeye Hükümet katılmadığını ifada ettiler.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Sayın Bakana sorusu olan arkadaşlarıma da imkan verelim.
Buyurun Sayın Balcılar.
MUSTAFA BALCIl-AR (Eskişehir) - Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli arkadaşlar; Türk
sosyal güvenlik sistemi, sigortalılannı tatmin etmekten yoksundur. Sigortacılıkta vatandaşın, aktif
sigortalının beklentisi emekli olduğu zaman aktif yaşantısındaki gelirine yakın bir geliri almak ve
aynı yaşantıyı devam ettirebilmektedir. Bugünkü sosyal güvenlik sistemi. Emekli Sandığı dahil ol
mak üzere, SSK’da dahil olmak üzere, Bağ-Kur’da dahil olmak üzere bunu verememektedir. Tür
kiye’de, bu işle iştigal edenlerin toplantılannda ortak görüş şudur: Özel sigorta şirketleri, sandıklar
ve saire desteklensin, hatta devlet tarafından primlerine katkıda bulunulsun, şu andaki mevcut sis
temdeki verilen imkanların daha üzerinde imkanlar verilsin ve zaman içerisinde arzu eden devlet
memuru, ben Emekli Sandığından ayrılarak falan özel sigorta şirketine sosyal güvenliğimi devam
ettirmek istiyorum, sağlık sigortamı devam ettirmek istiyorumu özendirmek lazımdır. Siz devletin
verdiği ve tatmin edici olmayan ücretle sınırlarsanız, o zaman özel sigortacılık gelişemez, o zaman
sosyal güvenlikte herkesin beklentisi olan bu mantaliteye yaklaşamayız. Dolayısıyla, burada, Algan Bey’den beklerdim ki, bunun tamamı kaldırılsın, taban falan konulmasın. Kaldı ki, iktidar mil
letvekili bunu savunuyor. Benim buradaki önerim, buradan verginin tamamen kaldırılmasıdır. Sen,
falan sektöre, filan kuruluşa, gemi sanayicilerine, tersane bilmem nelerine teşvik veriyorsun, bazı
istisnalar sağlıyorsun, Türkiye’nin en önemli konulanndan birisidir. Dolayısıyla, devletin yapama
dığı işi daha iyi yapabilecek olanları özendirecek şekilde, buradaki vergi alma olayından devletin
vazgeçmesi lazımdır. Eskiye göre bir iyileşme vardır, o eski nedir, ta I960’da yapılmış olan, sos
yal güvenliğin yaygınlaşmadığı dönemdeki, devletçi zihniyetle yapılmış olan ve özel sektörün ge
lişmediği dönemde yapılmış olan bir kanuni düzenlemedir, ona göre bir adım ileriye gidilmiştir;
ama, bu ileri gidilen adım beni tatmin etmemektedir. Dolayısıyla, önerim, bunun tamamen kaldı
rılmasıdır. Başbakanlık Müsteşarlığı veya en yüksek devlet memuru falan şeklinde değil, hiç vergi
alınmamasıdır.
Arz ederim.
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Sayın Ayhan, buyurun.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, muhterem üyeler; bu maddede üzerinde değişik
lik yapılmayan bir bend var, 14 numaralı bend. Kanuna hangi tarihte girdi bakamadım burada ama,
şimdi, burada kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin yanmda çalışan hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışından elde ettiği kazançları üzerinden döviz
olarak ödediği ücretler diyor. Bu 1985’te girdi bizim şeye. O yıllar Türkiye’nin dövize çok ihtiya
cı olduğu bir dönemdi, dışarıdan döviz girişinin teşvik edildiği bir dönemdi. Burada şunu söylemek
istiyorum, bugün, gelinen noktada şirketlerimizin bir çoğunun dışarıda şirketleri var; yani, dışarı
daki şirketinden Türkiye’de istihdam ettiği insanlara ücret öder ve bunun da vergisini ödemez; ya
ni, bu istisnayı kaldırmayı düşünmüyorsunuz diye sormak istiyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Sayın Bakan bir kısa açıklama lütfen.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Sayın Başkan, aslında, burada geti
rilen istisna öyle sıradan getirilmiş bir istisna olarak algılanmamalıdır. Aslında, normal olarak dev
letin veya kanunla kurulmuş olan sigorta şirketlerinden yararianan veya kurumlarmdan yararianan
insanların yararlanmış oldukları ücretlerde, primlerde hepsi bir taraftadır. Bunun ötesinde kişiler,
belirii tasarruflarını banka gibi sigorta şirketlerinde değerlendirmek suretiyle, 10 yıl gibi bir süre
den sonra, oralardan belirii bir gelir elde etmektedirler. Bu tür sigorta şirketlerinin temel işlevleri
budur, çok büyük ölçüde, belirli bir gelir elde edilmektedir. Dolayısıyla, bu tür sigorta şirketlerine
yatırılan primlerin gider olarak kabul edilmesinde elde edilen gelirierin de gelir olarak kabul edil
mesinde mutlaka bir smıriama vardır, olmasa ne olur? Her ay 238 milyon liranın üzerinde gelir el
de edebilmek için ortalama olarak ödenecek primin hesabına bakmak gerekiyor. Varsayın ki, böy
le sınırsız bir sigorta şirketi kuruldu. Siz, tutuyorsunuz her ay 2 milyar lirayı orada bankaya yatırır
gibi yatırıyorsunuz 2 ’şer milyariık değerierinizi ve 10 sene sonra da, her ay bütün bu 10 yıllık bi
rikmiş faizlerinizin hepsini ayda 5 milyar lira olarak her ay taksit alıyorsunuz. Bunun hesabını bi
lemem ama, bunu yapmak mümkündür. Bu şekilde kazancın şekil değiştirilerek istinsadan yarar
lanmasının önüne geçmek zorundayız, her türiü kazancı vergilendireceğiz diyoruz. Buradaki ölçü
cn yüksek devlet memuru ölçüsü. Kazancın şekil değiştirmesine neden olacak unsariarın artık sos
yal bir yönü olamaz. Biz, burada sosyal istisnaları düzenliyoruz, sosyal istisnalardır bunların hep
si; yani, oturup da kendi kendisine bir özel sigorta yaptırmışsa, en yüksek devlet memurunun yarariandığı kadar da bir istisnadan yarariansın, artık onun üzerine çıkmış olan bir değerin sosyal is
tisna olarak değeriendirilek vergi dışında tutulması söz koşunu olamaz. Her ay 5 milyar lira böyle
bir... Şu anda kuruluyor, paket programlar veriliyor bir şeyler yapılıyor, şu kadar lirayı yatırırsanız
şu saatten sonra şu kadar vereceğiz diyor. Buradaki olay artık sosyal bir olar değildir, gerçek an
lamda bir para değeriendirme olayıdır. Sigorta şirketlerine bu olanaklar sağlanmaktadır, verilmek
tedir. Biz, vergi sistemimizde böyle bir olaya sırf sigorta şirketleri gelişsin diye olanak tanımak ko
numunda olamayız. Bankacılık sistemi de aynı konumdadır, diğer aracı kurumlar da aynı konum
dadır. Bu şekilde para değerlendirecek bütün kurumlar aynı konumda olabilirler. Buradaki olay da
yanma olayıdır. Bu beş sene, on sene olayları da zaten bu nedenle on senelik sınırında tutulmaya
çalışılmaktadır. Bizdeki sistemle de on seneden önce emekli olunduğu takdirde toplu ödeme alınır.
Oradan sonraki sürelerde emekli ve malul aylıkları bağlanır zaten. Dolayısıyla, toplu ödeme aynen
kurumda da Emekli Sandığı tabisiniz, çalışıyorsunuz, bunların sınırsız olarak tutulması mümkün
değildir, başka bir maddesinde de zaten bunlardan ne kadar miktarının ücret...
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - 28’e itiraz etmiyorum,29’a itiraz ediyorum.
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MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - İşte, onlarda da belirli bir indirim.
Dolayısıyla iki taratlj olarak bunlan dengede tutmak zorundayız, yoksa kalkıp da herhangi bir sek
törü gerçekten sekteye uğratmak veya zörlamak gibi bir amacımız yok, zaten sekteye uğramış ve
zorlanmış bir alana soluk aldırıyoruz biz burada. Biz, 238 milyon liralık istisna diyoruz, siz tama
men sınırsız diyorsunuz. Tamamen sınırsız da olabilir; ama, tamamen sınırsızın neyle sınırlı olaca
ğını mutlaka bir bağlamanız lazım. Mutlaka bir sınırının olması lazım, sınırsız bir sosyal istisna ta
nınması yasalara göre mümkün değildir.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.
Sayın Ayhan’ın sorusu yazılı mı cevaplandırılacak?
MALÎYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Onunla ilgili olarak herhangi bir dü
zenleme gereğini duymadık. Duymamamızın nedeni de...
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Haksız rekabet...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Hayır, şu anda Türkiye'de hiçbir fa
aliyeti yok. Hiçbir faaliyeti olmayan bir kuruluş dışarıdan para gönderek burada birkaç kişi istih
dam ediyor. Başka hiçbir şey yok. Bu nedenle bir sorun yaratmıyor.
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, teşekkür ediyorum.
Madde üzerindeki görüşmelerimiz tamamlanmıştır.
Madde üzerinde başka önerge? Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Aşağıdaki yoklama sebebiyle, çalışmalarımıza Salı günü saat I5 .l5 ’te devam etmek üzere ara
veriyoruz.

Kapanma Saati: 18.11
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 15.15
17 Mart 1998 Salı
BAŞKAN: Biltekin ÖZDEMİR

----------• ---------BAŞKAN - Plan ve Bütçe Komisyonunun değerli üyeleri, değerli milletvekili arkadaşlarım.
Sayın Bakan, Bakanlığın sayın temsilcileri. Devlet Planlama Teşkilatının değerli mensupları, basın
ve televizyonlarımızın sayın temsilcileri; bugün 17 Mart 1998 Salı, sizlere takdim etmiş olduğu
muz gündemimiz uyarınca çalışmalarımıza devam etmek için 44 üncü Birleşimimizi açıyorum.
Gündemimizde 13 vergi kanununda ek ve değişiklik içeren ve alt komisyonumuz tarafından
da gözden geçirilmiş bulunan çalışmalarımızı, tasarının 28 maddesini görüşerek sonuçlandırmış ve
sonraki maddeleri üzerinde çalışmalarımıza devam etmek üzere, bu saatte bir araya gelme kararını
vermiştik. Hoş geldiniz diyorum; hepinize saygılar sunuyorum ve tasarının 29 uncu maddesini oku
tarak, çalışmalarımızı açıyorum; hayırii uğurlu olsun.
(Madde 29 okundu)
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebinde bulunacak değerli arkadaşlarıma işaret buyurmala
rı ricasıyla söz vereceğim.
Bu maddenin içeriğiyle ilgili daha önce yapmış olduğumuz çalışmalarda mesele tavazzuha ka
vuştuğu için, muhtemelen o nedenle arkadaşlarımızın ek bir mütalaa serdine ihtiyaç duymadıkları
nı tespit ettim;, ama. Sayın Ayhan'ın bir ilaveleri olacak; onu alalım.
CKVAT AYHAN (Sakarya) - Ek bir mütalaa değil; benim önce bir sorum olacak. Bu madde
de gördüğüm kadarıyla 9 nolu bent gelen teklifte kaldırılmış, alt komisyonda ilave edilmiş; niye
kaldırılmış niye ilave edilmiş. İlk metinde yok, Kanunda var, Hükümet çıkarmış, biz tekrar koymu
şuz; niye çıkmış, niye koyulmuş.
BAŞKAN - Sayın Bakan, bu konuda sizden bir açıklama alalım. Bizim metnimizde 9 uncu
fıkranın sehven oraya girdiği görülüyor. Ya Hükümet metni sehven yazılmamış, ya bizim metin
sehven ilave edilmiş.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Açıklayayım Sayın Başkan.
Aslında 9 uncu bendin daha önceki düzenleniş şekli içerisinde, "üyelerin geri verilen mevdu
atı" kavramı, yardım sandıkları tarafından statüleri gereğince kendi üyelerine hastalık, ölüm vesa
ire gibi ixlcmelcrlc h>eraber düşünülmüştü; halbuki, bu nitelik itibariyle farklıdır. O nedenle, tasarı
nın ilk düzenlenmesinde de bu üyelerin geri verilen mevduatı bu sistematik gereği, yapılan düzen
leme gereği 9 uncu fıkradan çıkarılıp 10 uncu fıkra içerisine alındı. Dikkat ederseniz, orada 10 un
cu fıkranın içerisinde bu sistematik içerisinde bu yer almış durumdaydı. Dolayısıyla, daha sonra
dan da yardım sandıkları tarafından, statüleri gereğince, kendi üyelerine ölüm, sakatlık, doğum gi
bi ödemelerin normal sigorta sisteminin dışarısında mütalaa edilmesinin daha uygun olacağı dile
getirildi. Dolayısıyla, üyelerin geri verilen mevduatı 10 uncu maddenin en son cümlesine dikkat
edilirse "dul ve yetimlerine"den önce veya "iade olunan mevduat" diye orada bir ifade var. En son
düzenlemede, 10 uncu bentte...
CEVAT AYHAN (Sakarya) - 10 uncu bent yabancı ülkelerle ilgili. Halbuki 9 uncu "yardım
cı sandıklan" diye doğrudan başlıyor, Türkiye'de olan yardım sandıkları. Yani, ikisi birbirinden
farklı.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Sayın Başkanım, 10 uncu bent değil.
3 üncü bent. Zlaten ilk getirdiğimizde de çok net bir şekilde kırmızı şeylerie yazmışız. 3 üncü ben
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de eklenmiş, daha sonradan bu şekildeki mevzuat 3 üncü bentte bırakılmak suretiyle, fıkra yukarı
daki dul ve yetimlere yapılacak ödemeler 9 uncu bentte ayrı bir sosyal kurum olarak korunmasına
karar verilmiş. 10 uncu bent değil; özür dilerim.
BAŞKAN - Yani, Hükümetinizce, 3 üncü bentte ifade edilen hususun oradan ayrı bir biçim
de 9 uncu bent olarak ifadesi gerekli görüldüğü için...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (IsUnbul) - 9 uncu bentteki ifade 3 üncü bendin
içerisinde ifade edilmesi uygun görüldüğü için, oraya alınmak suretiyle 9 uncu bent çıkarılmış, da
ha sonradan da komisyonda yapılan değişiklikle sadece bir cümle üçüncü bentte kalmış; diğer cüm
lenin 9 uncu bent olarak devamına karar verilmiş.
BAŞKAN - O halde, bizim üç ve dokuzun toplamı, sizin eski üçün toplamına eşit demektir.
Doğru mu?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Evet, şu anda üç ve dokuzun topla
mı eski dokuzun toplamına eşit
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, bu 3 üncü bentte "kanunla kurulan veya tüzel ki
şiliği haiz olan emekli sandıklan" diyor. Halbuki, burada getirilen de yardım sandıkları diyor. Bu
ikisi birbirinden farklı. Diğer maddelerde de farklı olarak geçiyor. Onun için. Hükümet teklifinde
bu yok, yardım sandıklarının vereceği büyük ikramiyeler, vesaireler yok.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Sayın Başkan, okuyayım isterseniz.
Yardım sandıkları var. "10 yıl süre ile prim veya aidat ödenmiş kaydıyla merkezi Türkiye'de bulu
nan sigorta şirketleri ve yardım sandıkları tarafından ödenen" diye 3 üncü bende alınmış şeklinde
var.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Burada hastalık, doğum, evlenme gibi, bunlar orada görünmü
yor. Ben yanlış anlıyorsam, bilmiyorum. Yani, yanlış bir şey geçirmeyelim diye şey yapıyorum. Bir
karışıklık var burada.
BAŞKAN - Sayın Ayhan bir mükerrerlik olmasın diye veya bir noksanlık olmasın diye titiz
lik gösteriyorlar. Düşünceleri doğrudur.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Bir daha açıklayayım isterseniz.
Hükümetten gelen düzenlemede 9 uncu bent 3 üncü bent içerisine alınmak suretiyle yeniden
düzenlenmişti; ancak, alt komisyonda çalışma sırasında sadece "üyelerin geri verilen mevduatı"
ibaresi üçte bırakılmış, geri kalan kısımları 9 uncu bentte aynen muhafaza edilmiştir; o da niteliği
gereği, mevduat gereği. Dolayısıyla, eski 9 sadece geri verilen mevduat ibaresi hariç korunuyor şu
anda. Sadece geri verilen mevduat da üçüncü fıkra kapsamında mütalaa ediliyor.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Tamam; uygulayacak olan Maliyedir.
BAŞKAN - Evet, maddenin daha iyi ve açık düzenlenmesi için, Hükümetçe 3 üncü bentte ifa
de edilen hususların uygun bir bölümü 9 uncu bent olarak yeniden bu tarafa nakledilmiş oluyor ait
komisyonca. Bir mükerreriik de doğmadığı anlaşılıyor.
Madde üzerinde önergeler var; okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan, çeşitli vergi kanunlarında değişikliği öngören yasa tasarısının 29 uncu
maddesi ile düzenlenen 31.12.1960 tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 25 inci maddesi
nin 2 numaralı bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için gereğini arz ederiz.
Algan Hacaloğlu

Ali Topuz

Hilmi Develi

İstanbul

İstanbul

Denizli
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Değişiidik:
2.
Kamu kurum ve kuruluşları ile vergi muafiyetine haiz vakıflar ve kamu yararına oldukları
tescil edilmiş olan demekleri ve yardım sandıkları tarafından, muhtaç olanlara belli bir süre için ve
ya hayat kaydıyla yapılan yardımlar (Asker, malül, gazi ve şehit ailelerine yapılan yardımlar mut
lak olarak bu istisnaya girerler)
BAŞKAN - Efendim, muhtelif önergelerimiz var. Bütün önergeleri sırayla okutacağım, işle
me koyacağım. Bent sırasına göre işlem yapacağım.
Sayın Hacaloğlu, önergeniz konusunda gerekçenizi mi okutayım?
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Evet, okutabilirsiniz.
BAŞKAN - Gerekçeyi okutalım.
Gerekçe:
Yasa tasarısı "hayır demekleri tarafından yapılacak yardımları da kapsamaktadır.Oysa hayır
derneklerinin hukukî çerçevesi belli değildir.
Bu nedenle, teklifimizle bu ibare çıkarılarak hukukî çerçevesi belirli olan "vergi muafiyetini
haiz vakıflar ve kamu yararına oldukları tescil edilmiş olan demekleri" ibaresi yerine ikame edil
mektedir.
BAŞKAN - Önergeyle ifade edildiği gibi bir daraltma esas itibariyle kapsamda söz konusu.
Önergeye Hükümet katılıyor mu?
MALİYE BAKANI ZEKERiYA TEMİZEL (İstanbul) - Sayın Başkan, izin verirseniz, bu taz
minat ve yardımlardaki istisna düzenlemesi yardım yapılan kişiye yöneliktir, yardım yapana değil.
Yardım yapanın buradaki hukukî niteliği, yardımın istisna kapsamından yararlanıp yararlanmama
sı için sınır değildir veya herhangi sınırlayıcı faktör değildir. Eğer yardım yapılan muhtaç ise bu ki
şiye yapılan, belirli sure için (burada askerler ve asker aileleri bunun içine dahil) bu kişiye yapılan
yardımın bu kişi açısından ücret olarak vergilendirilmemesine yöneliktir.
BAŞKAN - Kim yaparsa yapsın?..
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Kim yaparsa yapsın. Eğer, kişi muh
taçsa bu ücret değildir diyor yasa. Dolayısıyla sadece bunlar yaparsa ücret değildir, başkası yapar
sa ücret olunca yasa daraltılıyor, amacının birazcık dışında mütalaa ediliyor. O nedenle, sistemati
ğini bozduğundan ötürü katılamıyoruz efendim.
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum:
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, bir sorum var. Buradaki ifadeyle Bakanın ifade
si aynı değil. Burada "hayır demekleri ve yardım sandıkları" diye bir sınır getirilmiş. Halbuki,
Muhterem Bakan "kim yaparsa yapsın" dedi. Yani, o genişletme oluyor. Biz buna itiraz etmiyoruz.
BAŞKAN - Birinci cümleyi okursanız Sayın Ayhan. "Muhtaç olanlara, belli bir süre için ve
ya hayat kaydıyla yapılan yardımlar bir defa vergiden müstesna" denilmiş.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Ben, parantez içini söylüyorum.
BAŞKAN - Anladım. Asker ailelerine yapılan yardımlarla hayır demeklerinin ve yardım san
dıklarının yardımları da mutlak olarak, yani bir şekilde tereddütü bertaraf için bir açıklık getirecek
şekilde yazılmış.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - O zaman şunu sorayım. Müzakereler yarın tatbikata esastır. Ya
nı, bir beldede, bir meyanda fakir bir insan var, muhtaç bir insan, muhtaçlığını belgelemiş. Ben de
bir vergi mükellefiyim, buna yardım yaparsam, o onun için gerekli midir; benim için indirim ko
nusu mudur, değil midir?
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MALİYE BAKANI ZEKERiYA TEMİZEL (İstanbul) - Değildir.
BAŞKAN - Sizin açınızdan düzenlenecek yeri burası değildir olayın. Bu alıcı açısından dü
zenlenen; verici açısından başka bir maddede.
MALİYE BAKANI ZEKERiYA TEMİZEL (İstanbul) - O mevcut bir düzenlemeye Sayın
Hacaloğlu'nun verdiği bir önerge bu.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Veren için bir sınır yok.
BAŞKAN - Sayın Hacaolğu. anlaşılmayan kısmı tamamlar mısınız lütfen.
Buyurun.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, sizin bu yasa görüşülürken, mutadın dı
şında konuya açıklık kazandırıcı beyanlarda bulunmanızda büyük yarar görüyoruz. Bunu da doğal
bir ilgi alanınız olarak değerlendirdiğimizi bilmenizi istiyoruz, geçmişiniz nedeniyle, bu konudaki
birikiminiz nedeniyle.
Ancak, yaptığınız açıklama çerçevesinde şunu sormak istiyorum. Bilinçli olarak bu teklifimiz
böyle verilmiştir. İki, mevcut haliyle malul, gazi ve şehit aileleri kapsanmakta mıdır veya yasanın
herhangi bir başka yerini kapsanmakta mıdır? Yani, bizim teklifin bir de o bölümü var. Asker ai
leleri ötesinde, malül, gazi ve şehit aileri bölümü var, bu kapsanıyor mu?
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Efendim, bir daha tekrar edeyim. Bu
düzenlemeler, şu anda önünüzde bulunan tasarıda herhangi bir şekilde yeniden düzenlenmiş fıkra
lar değildir. Verilen önergeler, direkt olarak 25 inci maddenin Hükümet tarafından getirilen veya
alt komisyonda eklenen konularla herhangi bir ilgisi yok.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Yasa geldiği zaman, o yasa başka maddeyle...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEİ. (İstanbul) - Tamam efendim, onu izah etmeye
çalışıyorum /^ten. Burada, biz ilave olarak şunu çıkardık, bunu getirdik diye herhangi bir şey de
medik. Yasanın sistematiği gereği olarak bunun içerisinde daha önceden 2.S inci maddenin 2 ııcı
bendi bu şekilde düzenlenmiş. Onun dışında 26 ncı maddesi de vatan hizmetleri yardımlanyla ilgi
II şehitlerin dul ve yetimlerine, dul ve yetimleri sıfatıyla yapılan bütün eklemelere bciyle bir istisna
daha getirilmiş. Yasanın sistematiği içerisinde bütün bunların hepsinin var olduğunu, dolayısıyla
burada herhangi bir şey getirmediğimizi ifade etmeye çalışıyorum. 26 ncı maddesi, bununla ilgili...
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Malül, gazi ve şehit ailelerini kapsıyor mu?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Kapsıyor efendim. Harp malullen,
şehit dul ve yetimlerine verilenler de dahildir bunun içerisine.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakana da.
Sayın Hacaloğlu'nun buyurdukları da doğrudur. Bazı maddelerin biraz daha sırf önergenin şe
kil bakımından oylanmasıyla sınırlı kalmaksızın, konunun niteliği itibariyle biraz daha açılması ih
tiyacı olan hallerde belki biraz usulü zorladığımız gibi bir durum olabilir; ama, tavazzuha kavuş
sun diye bunu belirtiyoruz,
Önergeye, Hükümet katılmadığını ifade ettiler.
Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum: Sayın Hacaloğlu'nun bu önergesini kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Bu önerge kabul edilmemiştir.
Müteakip bentle ilgili bir önergemiz vardır; okutuyorum:
-
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Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan çeşitli vergi kanunlarında değişikliği öngören yasa tasarısının 29 uncu
maddesi ile düzenlenen 31,12.1960 tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 25 inci maddesi
nin 3 numaralı bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için gereğini arz ederiz.
Algan Hacaloğlu

Ali Topuz

Hilmi Develi

İstanbul

İstanbul

Denizli

3. Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği bulunan emekli sandıkları veya,
En az sekiz yıl süre ile prim ve aidat ödenmiş olmak kaydıyla Türkiye'de kain ve merkezi
Türkiye'de bulunan sigorta şirketleri ve yardım sandıkları tarafından; kendilerine zat aylığı bağla
nanlara aylıkları dışında kanunları veya statüleri gereğince verilen emekli, dul, yetim, ölüm, sakat
lık. doğum ve evlenme ikramiyeleri veya iade olunan mevduatlar veya ilgili kuruluşların kendi
mevzuatlarına göre sürelerini doldurmamış bulunanlar ile dul ve yetimlerine yapılan tazminat öde
meleri (genel, katma ve özel bütçelerden ödenen bu nevi tazminatlar dahil, bu türde tazminatların
toplamının, asgarî ücretin aylık brüt tutarının 80 katını aşan bölümü hariç)
BAŞKAN - Genel olarak kapsamı aynı tutmuş önerge; ancak, istisna edilecek miktarı burada
en yüksek devlet memuru aylığına bağlı olan miktarı yanlış algılamadıysam -Sayın Hacaioğlu'ndan
da gerekirse ek bilgi rica ederiz- asgarî ücretle bağlantılı tutmuşlar. Bunu da asgarî ücretin 80 katı
olarak, 35 milyon liranın 80 katıyla bağlantılı tutmuşlar. Bir de 10 yıllık prim süresini 8 yıl olarak
ıl'ade etmişler.
Önerge üzerinde. Sayın Hacaioğlu'ndan gerekçesi için bir kısa açıklama ve bilgilenme alalım
lütfen.
ALCîAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli arkadaşlarım; bir
evvelki maddede aynı mealde aylıklara ilişkin bir düzenleme yapmıştık; orada getirdiğimiz ilke as
garî ücret temelinde bir düzenlemenin yapılmasıydı. O teklif reddedildi. O teklifte de sekiz yıl sü
re ile prim ödenmesi kaydıyla asgarî ücretin 8 katı düzeyinde bir aylık temeli almıştık ve bunu da
tüm kurumlarca (idenccek olan aylıkların toplamı olarak temel alınmıştı. Şimdi, bir devletin en
yuk.sek düzeyinde maaş alan kişi pekâlâ onunla yetinmeyip özel bir sigorta kurumundan bir hayat
sigortası alabilir. Gelmiş olan tasarı da en üst düzeydeki tazminat, devletin en üst düzeyindeki me
murunun yasal olarak alabileceği miktar ile sınırlandırılmış olduğu için, fiilen devletin devletin en
yüksek düzeyindeki bir memurunun özel sigortadan yararlanmasını sınırlamaktadır. Esasında, bu
aylık için de geçerliydi. O zaman, gözerdi edildi bu husus.
Şimdi, burada bu düzenleme ikramiye bölümüne ilişkin ve'temel olarak da asgarî ücreti alma
yı uygun gördük. Ne diye 80; 8 katı ılc onun 10 misli olan 80, işte belirli büyüklükleri bize ver
mekte. O rakam, komisyonumuzca yetersiz görülürse artırılabilinir. İnanıyoruz ki, biz. Cumhuriyet
Halk l’artısi olarak, asgarî ücretin de zamanla, bugünkü miktarın üstüne çıkacağı ve makasın dara
lacağı şeklinde. O nedenle, ileride gerçekten sosyal devlet içinde, bugün son derece yetersiz düzey
de olan yaşlılık döneminde, emeklilik sonrası dönemde gelirlerin insanın yaşamını onurlu bir şekil
de sürdürmesine yeterli olmayan ve bugünkü koşullarda daha bir süre sosyal devletin gelişmesin
deki sıkıntılar nedeniyle devletin sosyal güvenlik kurumlarında bunu tam düzeyde karşılaması ye
tersiz kaldığından özel sigorta sisteminin özendirilmesi amacıyla, ama kesinlikle devletin sosyal si
gorta sisteminin geriletilmeden etkinleştirilmesi kaydıyla böyle bir düzenlemeye gidilmektedir.
BAŞKAN - Tabiî, alt komisyon üyesi olarak ifade etmek istiyorum. Her ne kadar Sayın Hacaloğlu'nun ifade ettikleri bakış açısı itibariyle olumlu ise de, diğer taraftan olayın şu yönüne işa
ret etmek ihtiyacındayım. Gerçekten sadece en yüksek düzeyde yaşlılık aylığı alan bir kişi söz ko
nusu olursa, belki buyurduğunuz mütalaalar önemli ölçüde varit; fakat, daha alt kademelerde sos
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yal güvenlik veya yaşlılık aylığı alanları en yüksek devlet memuru aylığıyla karşılaştırdığımız za
man görülecektir ki, ilgililerin hem kanunla kurulmuş bir sosyal güvenlik sandığından veya yardım
sandığından aldıkları aylıklar gerek bu suretle sigortadan alacakları aylıkların toplam miktarının en
yüksek devlet memuru aylığına kadarki kısmı vergi dışında kalacaktır. Bu da, bugünkü rakam iti
bariyle, aşağı yukarı, sizin de 80 katıyla işaret ettiğiniz gibi. 260 milyonlar dolayındadır. Başka bir
ifadeyle de, devlet, bu düzenlemesiyle kanunda 260 milyon liraya kadarki yaşlılık veya sosyal gü
venlik aylığını her seviyede himaye etmektedir. Tabiî, bunu yeterli bulamadığımız durumlar olabi
lir; ama, bugün için, bunun üzerinde sosyal güvenlik aylığı alınacak hallerde onun yumaşatılmış
vergi tarifesinden bir miktar vergilendirilmesinde de fazlaca sakınca alt komisyonumuzda da tartı
şılmış ve görülmemiştir.
Bilgileriniz olsun diye arz ettim.
Bir de Sayın Bakana, bu konuda ilave bilgi vereceklerse, söz vereyim, sonra takdirlerinize su
nacağım.
Buyurun Sayın Bakan.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Aslında, daha önce de benzer bir konuda açıklama yapma gereği duymuştum. Sizin açıklama
larınızdan sonra pek fazla açıklanacak konu kalmıyor.
Şu andaki mevcut düzenlemenin karmaşıklığı, özellikle de özel sigorta sisteminin teşvik edil
mesi amacıyla, ancak, özel sigorta sisteminin de, dolayısıyla, bu şekildeki yapılan ödemelerin men
kul sermaye iradı niteliğinin dışına çıkarılmasında bir araç olarak kullanılmasını engellemek ama
cıyla da bir sınırlama konulması zorunluluğu vardı. On yıllık süre, bütün emeklilik sistemimizde
toptan ödeme ve emeklilik sınırını aşan süre olarak belirlendiği için getirildi; yani, bir ölçümüz var,
on yılın altında herhangi bir emeklilik hakkı değil, toptan ödeme söz konusu olmakta. On yılın üze
ri emeklilik hakkını doğrumaktadır. Şu andaki uygulamada da zaten en yüksek devlet memuruna
ödenen en yüksek ödeme tutarı, 25 yılda emekli olan birisi için 3 milyar 750 milyon liradır; 30 yıl
da emekli olan birisi için de 4,5 milyar liradır, 4 milyar 500 milyon liradır. Halbuki, asgarî ücretle
çarpıldığında bu 2 milyar 835 milyon lira olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, emeklilik sistem
leri arasında ücret sayılacak olan bu tür ödemelerin niteliğini belirlemek için, en yük.sek devlet me
muruyla bir mukayese yapılması ve bunun altında kalanların herhangi bir şekilde vergiye tabi ol
maması, en azından, basitlik sağlama açısından böyle getirildi. Geçmişe dönük uygulamalar açısın
dan oldukça ileri bir uygulamadır. Daha iyisi yapılamaz mı; belki yapılabilir; ama, her halükârda
eşitlik ve hakkaniyet açısından böyle bir sınırlama zorunlu görülmüştür Sayın Başkan.
BAŞKAN - Bir hususun zapta geçmesini rica ediyorum Sayın Bakanın uygulamaları açısın
dan.
Burada, en yüksek devlet memuru aylığına değil, en yüksek devlet memuruna yapılan ödeme
lerin azamî miktarına atıf yapılmıştır. Aman, sakın ola ki, uygulamada bu böyledir diye daraltıcı
bir yaklaşım benimsenmesin. Zabıtlara geçmiş olması açısından ifade ediyorum.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Kısa konuşma ihtiyacından doğuyor
Sayın Başkan.
BAŞKAN - Buyurun efendim.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Zannederim, bütün komisyon üyesi arkadaşlarım şunu
kabul edecekleridir: Bireyler, çalışma yaşamlarında hangi hukuk veya hangi gelir düzeyinde çalı
şırlarsa çalışsınlar, emekli oldukları zaman hepsinin ihtiyaçları aynı düzeydedir, yaklaşık düzeyde
dir. Dolayısıyla, emeklilik dönemine ilişkin haklarda ve gelirlerde farklılaşmanın mümkün merte
be asgarîye indirilmesi bir zorunluluktur diye düşünmekteyiz.
Teşekkür ediyorum.
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu bentle ilgili bu öner
ge kabul edilmemiştir.
Aynı bentle ilgili bir başka önergemiz daha vardır; okutuyorum:
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan tasarının 29 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim.
Süleyman Çelebi
Mardin
Madde 29. - 193 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin 3 numaralı bendine aşağıdaki hüküm ek
lenmiş ve 9 numaralı bendinde yer alan “ ... ile üyelerinin geri verilen mevduatı” ibaresi çıkarılmış
tır.
“ 10 yıl süre ile prim veya aidat ödenmiş olmak kaydıyla Türkiye’de kain ve merkezi Türki
y e’de bulunan sigorta şirketleri ve yardım sandıkları tarafından ödenen ikramiye, iade olunan mev
duat veya toptan yapılan ödeme tutarından, birikmiş prim veya aidatın tamamı ile prim ve aidat tu
tarına ilave olarak ödenen miktarın, ödemenin yapıldığı yıl için Kanunun 76 ncı maddesine göre
tespit olunan indirim oranının uygulanması suretiyle bulunacak kısmı”
BAŞKAN - Sayın Çelebi, gerekçesini okutuyorum.
SÜLEYMAN ÇELEBİ (Mardin) - Tamam efendim.
BAŞKAN - Buyurun.
Gerekçe:
Türkiye’de son yıllarda yaygınlaşan sigorta uygulamaları ve özellikle meslek mensuplarınca,
üst birlikleri vasıtasıyla teşekkül ettirilen yardım sandıkları, bu usule başvuran kişiler veya meslek
mensupları açısından önemli bir sosyal güvenlik müessesesi vasfı göstermektedir.
Faal olarak çalıştıkları yıllarda belirli bir sosyal statü, gelir ve yaşam düzeyine sahip kişilerin,
ilerideki çalışamayacakları yıllarda sahip olacakları en önemli güvence kendilerinin teşkil ettikleri
yardım sandıkları vasıtasıyla edindikleri parasal imkân olacaktır. Gerçi bir çoğunun SSK vasıtası
ile aldıkları emekli aylıkları bulunmakla biriikte, bu ücretin bugün için hangi seviyeyi ifade ettiği
kamuoyunca da bilinmektedir.
Öyleyse devlet şemsiyesi altında oluşturulan ve günün ekonomik ve sosyal koşullarına cevap
vermekten uzak kalan sosyal güvenlik kurumlarma ilaveten, kişilerin kendilerinin tahsis ettikleri
fonlar vasıtasıyla oluşturdukları sosyal güvenlik sistemlerinin de yine Devlet tarafından desteklen
mesi gerektiği kaçınılmaz bir gerçektir.
Öte yandan, üyelerin sözü edilen yardım sandıklarına ödedikleri prim veya aidatlar, sandıklar
ca nihai ayrılma tarihine kadar banka mevduatı veya tahvil, hisse senedi repo gibi menkul kıymet
ler üzerinden nemalandırılmaktadır.
Bu durumda madde mevcut şekliyle yasalaştığında, bu nemaların tamamının yanısıra belki
prim veya aidat tutarlarının bir kısmı da vergilendirilecek şekilde düzenlenmiş bulunmaktadır.
Bu öneride yer alan madde taslağının kabul görmesi halinde ise, nihai ödeme tarihinde ilgili
ler tarafından ödenmiş bulunan prim veya aidat asılları vergilendirilmeyecek, nema olarak topluca
ödenen tutariara, hali hazırda faiz, repo, tahvil ve hazine bonosu gelirierinin beyanı yönünden tes
pit edilmekte olan indirim oranı uygulanmak suretiyle, enflasyon payının vergi matrahından arın
dırılması mümkün olacaktır.
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Buna göre, önerilen madde çerçevesinde yardım sandıkları tarafından üyelerine madde kapsa
mında yapılacak ödemelerin yapıldığı yıl itibariyle Kanunun 76 ncı maddesine göre faiz gelirleri
ne uygulanmak üzere tespit olunan indirim oranı, üyelerin ödemiş olduğu prim veya aidat toplamı
na ilave edilen nemalara tatbik edilerek enflasyon payı bir nebze ayrılacak, kalan miktar vergi mat
rahına esas teşkil edecektir. Böyle bir uygulama ise tasarıyla öngörülen düzenlemeyi, vergilemede
ki eşitlik ve adalet prensiplerine çok daha uygun hale getirecektir.
Kaldı ki yardım sandıkları tarafından nemaların prim ve aidat tutarlarına yürütülen faizler, ik
tisadilik vasfı gösteren yardım sandıklarında hali hazırda Kanunun 94 üncü maddesi gereğince tev
kif suretiyle ayrıca vergilendirilmekte, bunun yanı sıra bazı kurumlar bakımından da yeni tevkifat
hükümleri getirilmektedir.
BAŞKAN - Gerekçesi gayet açık bu önergenin.
Sayın Bakan, katılıyor mu?..
1. KRTAN YÜLEK (Adana) - Bir sual sorabilir miyim...
BAŞKAN - Önce .sorunuzu alalım; buyurun.
i. ERTAN YÜLEK (Adana) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Sayın Bakanım, değerli arkadaşlarım; bir kimsenin faiz gelirleri, kendi yatırır da eğer faiz ge
liri varsa, bu, belirli nispette bir vergiye tabi oluyor.
Peki, diğer taraftan, gelirinden alınan bir kısım bir yerlere gidiyor ve oradaki geliri de, daha
doğrusu hisse payı da nemalandırılıyor.
BAŞKAN - Ne maksatla?
i. ERTAN YÜITİK (Adana) - Efendim, diyelim ki, b<iyle bir yerde kesilmiş ve orada sandık
nemalandırılıyor.
BAŞKAN - Bir sistem içinde...
I. I^RI'AN YIİLEK (Adana) - Bir sistem içinde nemalandırılıyor; yani, en basit haliyle, sos
yal güvenlik kuruluşu almış, .sosyal güvenlik kuruluşu bir kısmını ben maaş olarak alıyorum, öyle
düşüneyim -ben değil de alan alıyor- ve onların tasarrufuyla, diyelim ki, herhangi bir neması olu
yor; o neması bir vergiye tabı oluyor, kendisininki.
Şimdi, bunun öbür tarafı var; yani, gelirinden belli bir bölüm kesiliyor veya adam kendisi \ e
nyor. Bu defa, onu, o müessese nemalandırıyor.
Şimdi, bu önergeye göre o nemalandırılan kısmın herhangi bir bıilümü vergiye tabi olacak mı.
olmayacak mı?
BAŞKAN - İşte enllasyondan arındırılsın deniliyor.
I. ER TAN YlILEK (Adana) - Ama, her gelir enllasyon. Benim kira gelirim var -i)yle duşiıneyım- benim kira gelirimi enflasyondan arındırmıyor.
Şimdi, bakım, benim kira gelirim var. Çok basit bir hadiseyi söyleyeyim, geçen sene eğer 100
ise, bu sene yüzde .SO paranız artıyor, kiranız artıyor, verginiz de yüzde .50 artıyor. Ne oluyor'.' f-nf
lasy\)n da yüzde 80...
('EVA T AYHAN (Sakarya) - Yüzde 80 artır kirayı.
I. ER TAN YİİLEK (Adana) - Kirayı yüzde 80 artırmıyorsun; çünkü, senin elinde değil her /.a
man. İki türlü elinde değil; bir, yapmış olduğun kontrata göre elinde değil; çünkü, enflasyonun na
sil gideceğini bilmiyorsun. Bazıları enflasyona uygun diyor, bazıları da mahkemeye gidiyor, mah
keme tespit ediyor onun rayicini. Dolayısıyla, enflasyona bağlı bir kira geliriniz, gayrimenkul ge
liriniz >t)k; ama, şu ana kadar, ben bir gelir vergisi mükellefi olarak biliyorum ki, hep enflasytııuın
altında kıra gelirim olmuştur; ama, vergim de hep yüksek olmuştur.
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Şimdi, bir tarafta, hakikaten, çok normal bir kazancım var; onu, siz, enflasyondan arındırmı
yorsunuz; ama, öbür taraftaki belli bir tasarrufu arındırmak istiyorsunuz; yani, ben buna karşı de
ğilim, Hğer, bu böyle olursa, öbür tarafı da, yani, gelirleri de -kira gelirleri olsun veya diğer gelir
ler olsun- enflasyondan arındırmak lazım. İşte, bu sene, mesela, yüzde 64 gibi bir değerle oluyor.
Enflasyonda yüzde 64 ilâ yüzde 80-90 arasındaki fark yüzde 20 daha fazla veriyorsunuz.
BAŞKAN - Sayın Yülek, gelir unsurları arasında arandırma yapılacaksa hepsi için yapılsın,
bazıları için yapılmasın veya farklı yapılıyorsa, sorunlar çıkıyor diye buyuruyorsunuz.
i. HRTAN YÜLKK (Adana) - Sayın Başkan, her zaman belagatına hayran olmuşumdur.
BAŞKAN - İstirham ederim.
Bu konular, yüksek komisyonunuzca tasarının geneli üzerindeki çalışmalar sırasında, eflasyon
karşısında tüm unsurların arındırılmasının mümkün olup olamayacağı hususu değerlendirilirken,
zatıâlinizin de yüksek katkılarıyla mütalaa edilmiş ve bu sonuçlara ulaşılmıştır hatırlanacağı üzere.
i. HRTAN YÜLEK (Adana) - Ben, o toplantıda yoktum.
BAŞKAN - Zatiâlinizi şahıs olarak kastetmiyorum, yüksek komisyonunuz ve vekiliniz olarak
kendimi kastediyorum.
Buyurun Sayın Ayhan.
C'HVAT AYHAN (Sakarya) - Süleyman Beyin teklifinden benim anladığım, özel sosyal gü\'cnlık kurumuna prim ödüyorsa birisi, yarın emekli olduğu zaman, onu topluca alırken, onun ne
malarını da beraber alırken, nemaları halen vergiye tabi ise -k i, tabi herhalde önergeden anladığı
ma göre- bunun da, menkul sermaye iratlarında olduğu gibi, enflasyondan arındırılıp 76 ncı mad
dedeki tevkifata, stopaja tabi tutulmasını, aynı usule getirilmesini^ istiyor. Bu, budur.
SİJLEYMAN ÇELEBİ (Mardin) - Şu anda zaten yok.
( ’EVAT AYHAN (Sakarya) - Şu anda, nemaların iadesi normal gelir vergisi olarak mütalaa
edilip, o şekilde mi vergilendiriliyor; onu öğrenmek istiyorum. Benim sorduğum budur. Ancak, bu
rada söylemek istedi-ğim şudur Sayın Başkan; Hakikaten, bugün, sosyal güvenlik kurumlarmm öde
diği emekli maaşı. Emekli Sandığı da aşağı yukarı aynıdır, yüksek dereceli emeklilerin makam taz
minatıyla falan dengelenmiş, ama, normal emekliler de mağdurdur, SSK emeklileri de beyledir,
Bağ-Kur emeklileri de b()yledir; yani, eğer başka bir kaynağı yoksa, emekliliği sefalet demektir,
yoksullluk demektir. Bunu, genel, devlete ait sosyal güvenlik kurumlarmm ödemelerini artırarak
dengelememiz mümkün değil; ama, hiç olmazsa çalıştığı süre iyi kazanıyorsa, bir yerlerde bunu bu
şekilde biriktirip, ilave destek almasını kolaylaştırmamız lazım.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Sayın Ayhan, bunu daha önce de arz ettiğimiz gibi, muhtelif sosyal güvenlik kul umlarmda ve sigt)ita sisteminden yararlanarak, yaşlılık veya emeklilik veya onun muadili veya
mümasili türden bir aylığın toplamının en yüksek devlet memuru aylığı kadarki kısmı, 260 milyon
lira civarındaki kısmı vergiden arındırılmak suretiyle, bu miktarın şimdilik önemli bir düzey oldu
ğu varsayılmış ve vergiden müstesna kılınmıştır. Bu aşamada bunun yeterli olacağı mülahazasıyla
da, alt komisyonunuz, bu çerçeveye oturtarak düzenlemeleri huzurunuza getirmiştir. Onu arz etmek
istedim.
Önergeye Hükümet katılıyor mu?
1. ERI'AN YÜLEK (Adana) - İzahat alalım Sayın Başkan.
BAŞKAN - İzahat alındı.
Sayın Bakan, önergeye katılıyor musunuz?
İzahat ihtiyacı duyduğunuzu anlıyorum Bakan.
-
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MALİYE BAKANI ZKKERİYA TEMIZEL (İstanbul) - Evet. Çünkü, Sayın Başkan, iznim/
le, burada yapılan her düzenlemenin, herkesin içine sine sine, en azından mantığını görerektcn ya
pılması, zannediyorum, bu tasarının uygulaması açısından da çok büyük fayda sağlayacaktır.
Şimdi, sigorta sistemi, aslında, bir menkul sermaye iradıymış gibi değerlendirilip vergilendirilemez. Eğer, bu primlerin ödemesi sırasında, bu primler ücretten indiriliyor ise, buna işverenin
katkısı ilave olarak yine vergilendirilecek matrahtan indiriliyor ise, bu takdirde, elde edilen, bu si
gortaların elde etmiş oldukları her yılki faiz -Sayın Yülek- örneğin 100 liralık prim yatırıldı, 1(X)
lira da bunun geliri oldu, neması oldu, bunun yüzde 80'i yaklaşık olarak, ortak hesap olarak sigor
talının hesabına aktarılır ve orada birikir. O süreç içesinde hiçbir şekilde vergilendirilmez o olay
zaten, binke birike kalır; hem ödenmesi sırasında vergiden indirilmiştir, artı, yıllar boyunca bütün
nemalarının hepsi birike birike gelmiştir.
Şimdi, buna tanınacak olan istisna nedir olayına geliyoruz. Buradaki olay, bir menkul serma
ye iradı vergilendirilmesi değildir, bir sigorta sistemidir ve prim esasına dayanır. O nedenle de, bu
nun, zaten bir menkul sermaye iradı gibi yön değiştirerek burada vergiden kaçınılmasını önlemek
için bu tür düzenlemeler yapılmaktadır. Menkul sermaye iradı olarak vergilendirilirse, prim sayıl
mazsa, o zaman, matrahtan indirilmez, vergilendirilecek ücret matrahına dahil edilir; ancak dediği
niz istisnalar getirilebilir. Bunlar böyle olmayıp da prim olarak diğer vergilerden olduğu gibi arın
dırılarak geldiğine göre, o zaman, bunun ücret olarak vergilendirilip vergilendirilmeyeceğinde bir
indirim oranının aranmaması gerekir. Bu indirim oranı nedir; daha önceki düzenlemelerimizde bu
indirim oranı, parantez içerisi hükmünde ve uygulama imkânı kalmayan, aynı seviyede, aynı hiz
met süresi ve aynı aylık seviyesi olan devlet memuruyla kıyaslanıyordu. Bunu bulmak, bunu kıyas
lamak, aynı seviyede, aynı işlerde bundan şunu indiririm, bundan bunu indiririm, gerçekten, bura
da, gerçek anlamda bir indirim de sağlamıyordu. O nedenle, şimdi "en yüksek devlet memuruna
yapılan tüm ödemeler" denilmek suretiyle, bir taraftan, daha önceden vergiden yapılan indirimler
nedeniyle zaten böyle bir olanak tanınmış, daha sonradan da böyle ilave bir istisna getirilmiş. De
diğiniz gibi, yüzde yüz korunmuş bir olay olur mu; olmaz; ama, ücretliler arasında da bir denge
sağlama zorunluluğundan dolayı burada iyi bir iyileştirme getirilmiştir; yani, sistemi ortadan kal
dıran, yıkan bir olay değildir. Bir iyileştirme getinimiştir, yeterli olmayabilir; ama, bundan daha
ileri bir iyileştirmenin, şu aşamada düzenlenmesi çok zor görünmektedir. O nedenle, önergeye ka
tılamıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN - Efendim, şunu ifade edeyim: Bu istisna edilecek miktarın en yüksek devlet m e
muruna ödenen azamî miktara yükseltilmesi konusunda alt komisyonda Hükümetin görüşlerimize
katılmış olmasını, ben, şahsen teşekkürle karşılıyorum ve Hükümetimize bu konudaki müspet yak
laşımları için de memnuniyetimi ifade ediyorum.
Yeteriilik meselesi ayrı bir olay; ama, tüm bu sistem içine gireceklerin yaklaşık 260 milyon lı
raya kadar bir istisnadan yarariandırılmaları fikri kabul edilmiştir. Bu, fevkalade müspet ve fevka
İade de sosyal bir yaklaşımdır. Hem alt komisyonu kutluyorum hem Hükümeti kutluyorum.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.
Bu madde üzerinde başka önerge yoktur.
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Var efendim.
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir.
Sayın Hatinoğlu, bir önergeniz var yeni bir madde ilavesini içeren.
Spor faaliyetleriye ilgili olarak bir madde öneriliyor Sayın arkadaşım Hatinoğlu tarafından;
okutuyorum:
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I'BMM Han ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan tasarıya aşağıdaki maddenin ilave edilmesinin kabulünü arz ve teklif ede
rim.
Süleyman Hatinoğlu
Artvin
MADDK I. - 3 1. 12 .196()'i'arihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40. Maddesinin so
nuna aşağıdaki bent eklenmiştir.
"9. Her t .rlü gençlik ve spor faaliyetlerinde, spor malzemelerinin yapımı ve alımında, gençlik
ve sporla ilgili saha ve tesislerin yapım, bakım, onarımı ile işletilmesinde sponsorluk yapan mükel
leflerin, sponsorluk konusu mal veya hizmetlere ilişkin harcamaları.
Mükelleflerin, sponsorluk indiriminden yararlanabilmeleri için Gençlik ve Spor Genel Müdür
lüğünden Uygunluk Belgesi almaları zorunludur.”
l
asannın 4 bölümünün 53. maddesinin sonuna gelmek üzere bir fıkra eklenmesini ve madde
başlığının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini.
BAŞKAN - Orası herhalde Sayın Hatinoğlu'nun gözünden kaçmış.
(ierekçeyi okutuyorum:
Gerekçe;
Spor hizmet ve faaliyetlerinde devlet desteğinin gençliğimizin nüfus oranına göre kesafeti dik
kate alınarak, yetmediği, bu itibarla çeşitli kurum ve kuruluşlar ile şahısların maddi desteklerinin
sağlanmasının önemli olduğu ve daha çok destek sağlanmasında büyük ihtiyaç duyulduğu, bundan
dolayı bu düzenlemenin yapılması halinde gençlik ve spor tesislerinde patlama olacağı görüş ve dü
şüncesindeyim.
BAŞKAN - Kişisel kanaatimi ifade edeyim, hükümetlerin kültür, sanat ve spor gibi faaliyet
lere destek verenlerin desteklenmesi konusunda, sistemi zedelemeyen ve teammül sınırlarını aşma
yan ölçüler içerisinde olumlu yaklaşmak niyetinde olduklarında hiç şüphem yoktur ve öyle de ol
malıdır. Bu itibarla, bu konuda Hükümetimizin değerlendirmesini almak istiyorum ve tabiî, bu ko
nuyu değerlendirirken, buna benzer başka önergeler de varsa, birlikte değerlendiririz, doğru bir ka
rara varmak için de gerekiyorsa ara çalışmalar, ek çalışmalar da yapapabiliriz.
Sayın Bakan, bize lütfeder aydınlatırlarsa...
MALIYI-; BAKANI ZHKHRİYA TEMİZEL (İstanbul) - Sayın Başkan ve değerli milletvekil
leri; aslında, vergi yasalarının istisna ve muafiyetlere ilişkin maddeleri, eğer çok sosyal amaçlı de
ğilse, vergi sistemini kemirmiyorsa ve başka bir şekilde giderden veya vergiden indirim olanağı
sağlamıyorsa, zorunlu olarak yer alırlar. Nitekim, 25 inci maddede de buna ilişkin birtakım istisna
lar ayrıntısıyla biraz önce konuşuldu; ancak, belirli bir süre sonra devlet adına yapılması gereken
yükümlülükler, kamunun kaynaklarının direkt olarak ademi tahsis ilkesine benzer bir şekilde direkt
kaynaklara aktarılmaya başlanması halinde, o vergi gelirlerinin belirli bir süre sonra olağanüstü
erozyona tabi olduğunu, ülke kaynaklarının sınırlı alanlarda yoğunlaştığını görüyorsunuz. Bu ge
tirdiğimiz tasarı da, zaten, istisna ve muafiyetlerle ilgili olarak sosyal amaçlı ve zorunlu olanları
nın dışında hepsinin kaldırılmasını takdirlerinize sunuyoruz çok büyük ölçüde. Burada, gençlik ve
spor hizmetlerini yapanlara sponsorluk yapan, örneğin, belirli bağışlarda bulunan insanların bu tür
bağışlarının matrahtan indirilmesine, gider olarak yazılmasına yönelik bir önerge karşımızdaki,
f^ğer, herhangi bir kişi, yaptırdığı herhangi bir formanın üzerine kendi unvanını bastırmak suretiy
le buna bir destek sağlıyorsa, sponsorluk yapıyorsa, reklam giderleri kapsamında bunu zaten indi
riyor. Dolayısıyla, hiçbir şekilde bir yerde görülmeyen bir giderin indirilmesi söz konusu olursa,
-
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Türk vergi sisteminin bunun altından kalkması mümkün değildir. Herhangi bir şekilde spor tesisi
yapanın, bunu Gençlik ve Spor Müdürlüğüne vermesi halinde, bununla ilgili daha sonraki madde
lerde görüşeceğimiz indirim hakkı zaten var belirli bir miktarda. Dolayısıyla, bütün bunların öte
sinde "şu faaliyette bulunduğun zaman, sen, kesin olarak vergi verme" demek, vergi sistemini eroz
yona uğratan bir olay. O nedenle de, sistemin bu bütünlüğünü, bu niteliğini özellikle zedelemeye
cek olan, içeriğine tamamen katılıyor olmakla birlikte, ancak bu düzenlemenin vergi sistemi içeri
sinde yapılmaması gerektiğini, sınırsız olarak bu konularda getirilecek indirimlerin sistemin çok
aleyhine işlediğini burada bir defa daha belirtmek istiyoruz Hükümetimiz adına. Bu nedenle dc,
önergeye katılamıyoruz efendim.
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum...
ASLAN POLAT (Erzurum) - Bir soru sorabilir miyim...
BAŞKAN - Önerge üzerinde mi?
ASLAN POLAT (Erzurum) - Evet, sporla ilgili...
BAŞKAN - Sporla ilgili değil de önergeyle ilgili...
A S I ^ N POLAT (Erzurum) - Önergeyle ilgili...
BAŞKAN - Buyurun Sayın Polat.
ASLAN TOLAT (Erzurum) - Sayın Başkanım, Sayın Bakanıma ve size sormak istediğim bir
soru var. Bu günlerde bizim Erzurum'da yine bahsedeceğim şu anda en çok konuşulan konu bu. Biz
şampiyonluğu oynuyoruz, bizim bir rakibimiz dc Rize Spor. Çay-Kur'dan Rize Spor’a onbmde ?ı
para verilmesi diye bir karar alınmış Hükümet tarafından ve Erzurum'da deniliyor ki, şimdi, biz, re
kabet imkânımızı kaybediyoruz. Hakikaten, siz. Hükümet olarak, Çay-Kur satışlarından Rize
Spor'a onbinde 3 verdiniz mi?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Kesinlikle vermedik.
ASLAN POLAT (Erzurum) —Büyük bir dedikodu var Erzurum'da bunu söyleyeyim. Varsa, o
paradan biz de istiyoruz pay.
BAŞKAN - Sayın Polat, inşallah, Erzurum Spor birinci liğe çıkmak suretiyle artık Çay-Kur
Rize Sporla maç yapmama konumuna gelir ve böylece rekabet...
ASLAN POLAT (Erzurum) - Efendim, ben, rekabeti yıkar diye soruyorum.
i. ERTAN YÜLEK (Adana) - Sayın Başkan, sormak istediği şu idi; diyor ki "bu vergiye lal)i
midir, değil midir?"
BAŞKAN - Sayın Yülek, arkadaşımız meramını ifadede âciz değildir.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul ctıneyenler... Bu önerge kabul edilme
miştir.
(30 uncu madde okundu)
BAŞKAN - 30 uncu maddeye bağlı yatırım indirimiyle ilgili ek I inci madde değişiklikleri
üzerinde söz almak isteyen arkadaşlarıma söz vereceğim.
Sayın Hacaloğlu...
i. ERTAN YÜLEK (Adana) - Sayın Başkan, ek l'i mi okuyoruz ek 2'yı mi okuyoruz?..
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Ek madde 2'dedir.
i. ERTAN YÜLEK (Adana) - Hatta ek madde 3'te bu 250 milyon...
BAŞKAN - Evet, sadece ek 1 inci maddeyle ilgili değil, maddede işaret edilen ek I inci ınadde, ek...
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I. HR'I AN YİILHK (Adana) - Usulen her madde ayrı ayrı oylanır.
CEVA P AYHAN (Sakarya) - Ya bize dağıtılan hatalı... Buradakiylc aynı değil bize dağıtılan.
BAŞKAN - Sayın Ayhan, lütfen, teşrif eder misiniz.
I etkık edeyim, bir yanlışlık varsa gideririz.
Teşekkür ediyoruz.
Sayın Ayhan, kanunun orijinal şeklinde...
I. KR TAN YOLKK (Adana) - Sayın Başkan, orijinali de var burada, alt komisyondan gelen
de var; madde l'de yapılan değişiklik çok belli.
BAŞKAN - Değerli arkadaşlar. Sayın Ayhan, şunu arz etmek istiyorum; Yatırım indirimine
ilişkin hükümler aslında bir genel çerçeveye yerleşik, orijinal metinde, şu anda yürürlükte olan 16
ncı maddeye bağlantılı ek maddeler biçiminde düzenlendiği için, bu defaki düzenlemede de buna
paralel olarak arkadaşlarımız bu çerçeve maddenin içeriğinde yer alan ek maddelerin, birden fazla
ek maddelerin muhtelif fıkralarında düzenlemeleri öneren Hükümet olarak bir teklifle gelmişler.
Biz de ona mütenazır değişiklikleri yapmışız.
i. BRTAN YÜLHK (Adana) - Yani dört maddeyle mı?
BAŞKAN - Kvet.
Yani, burada Gelir Vergisi Kanununun 16 ncı maddesiyle eklenen bir bölümdür bu. Bir mad
deye bağlı.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Doğrudur dediğiniz.
i. ERTAN YÜLEK (Adana) - Hayır Sayın Başkan, öyle değil.
BAŞKAN - Beyefendi, burada işte. Oraya bakmayın, şuraya bakın.
C’EVA'r AYHAN (Sakarya) - 202 nin 16 ncı maddesiyle ilave edilmiş maddeler.
i. ERTAN YUEEK (Adana) - O zaman hepsinin bir madde, bir madde şeklinde düzenlemek
lazım.
BAŞKAN - Mevcut metinde öyle düzenlenmiş de Sayın Yülek, onun için.
('EV A T AYTİAN (Sakarya) - Beş madde halinde.
BAŞKAN - Evet.
Onun için bu biçimdedir.
I. ER TAN YlILEK (Adana) - Her birini ayrı ayrı...
BAŞKAN - Oylamayı uygun gördüğünüz biçimde yaparız.
C'EVAT AYHAN (Sakarya) - Müzakeresini madde madde yaparsak...
BAŞKAN - Yaparız, oylarız; sorun değil; net anlaşılması için.
T ERTAN YÜLEK (Adana) - Madde madde, usul böyle.
BAŞKAN - Sayın Yülek, tekrar arz ediyorum, bu haddi zatında bir maddenin müzakeresidir.
O nedir; 193 sayılı Kanunun 202 sayılı Kanunda değişik 16 ncı maddesinin müzakeresidir. Bu
madde içinde birden fazla ek madde vardır; ama, konunun vuzuha kolay kavuşması için, her bir ek
madde üzerindeki değişikliği sizlerin işaret buyurduğu gibi yapalım. Aksini yaparsak da usulsüz
lük olmaz; ama, usulden ziyade...
C'EVAT AYHAN (Sakarya) - Huzursuzluk olur.
BAŞKAN - Huzursuzluk olur. Eîsas usule bazen de takaddüm eder.
Bilmem arz edebildim mi efendim?
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i. ETRAN YÜLEK (Adana) - Sayın Başkan, şu elimizde bir iki üç metin var. Şu ana kadar
olan hadise birinci tablo, mevcut durumu gösteriyor. Ortadaki Hükümet tarafından buraya gönde
rileni ve en sağdaki alt komisyon tarafından buraya getirilen. Alt komisyonun getirdiği ile Hükü
met tasarısmda yer alan metnin yer alan farkları da, burada altı çizilmek suretiyle gösterilmiş. Doğ
ru mu efendim?
BAŞKAN - Doğru buyurdunuz efendim.
i. KRTAN YÜLEK (Adana) - O zaman, bakın, mevcut metinde; yani, şu anda yürürlükte olan
Kanunda, ek madde 1, ek madde 2, ek madde 3 diye geçiyor.
BAŞKAN - Yalnız yatırım indirimi...
i. ERTAN YÜLEK (Adana) - Maüabı ortadan...
BAŞKAN - Matlabını okutmuyorum Sayın Yülek.
O yatırım indirimi sözünün altını okur musunuz, parantez içini?
1. ERTAN YÜLEK (Adana) - Efendim, ben biliyorum da... Tamam, maddeler üzerinde deği
şiklik yapılmış, ben o bakımdan ayrı ayrı müzakere edilsin diyorum.
BAŞKAN - Size itiraz etmeyiz beyefendi.
Şimdi, ek madde 1 üzerinde herhangi bir değişiklik yoktur.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Değişiklik var.
BAŞKAN - Varsa, onu konuşalım önce.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - "ve müteakip dönem..."
BAŞKAN - Evet, önemli bir değişiklik.
Onun açıklamasını alalım.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Hay hay...
BAŞKAN - İsterseniz arkadaşlarımdan bu konuda önce görüş beyan edecek...
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Bir sorum olacak Sayın Başkan.
BAŞKAN - Buyurun.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Maddede, burada, "dar mükellefiyete tabi olanlar dahil, ticarî
veya ziraî kazançlar üzerinden vergiye tabi mükelleflerin (adi ortaklıklar, kollektif ve adi koman
dit şirketler ile kurumlar vergisi mükellefleri dahil) yatırım indiriminden faydalanması kabul edil
miş bulunan yatırımları..."
Yatırım indiriminden faydalanması kabul edilmiş yatırımlarını. Bakanlar Kurulunun yayınla
yacağı kararnamelerle ilgili tebliğler çerçevesinde mi mütalaa edilecek?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Çerçevesinde ve her teşvik kap.samında verilen teşvikte.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Her yıl yeniden düzenlenen...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Ya da süreli olarak verildiğinde bü
tün o süre boyunca geçerli olan.
C'EVAT AYHAN (Sakarya) - Anladım.
BAŞKAN - Sayın Hacaloğlu, buyurun efendim.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan. Sayın Bakan, değerli arkadaşlarım; c.sasında 30 uncu maddenin bütünü çerçevesinde bir değerlendirme yapmak gerektiğini düşünüyorum.
Ülkemiz yirmi yıldır enflasyon sorunuyla karşı karşıya ve şu anda da Hükümet her nc kadar
tam niyetinin ne olduğunu ifade etmemekle beraber, bir istikrar programının Türkiye'nin ihtiyacı
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olduğu konusunda, zannediyorum bütün komisyon üyeleri ve Sayın Bakanımız hemfikirdir. Gün
demimiz, günümüzdeki temel ihtiyaç yatırımların nasıl özendirileceği değil, kamu açıklarının na
sıl kapatılacağı ve ekonominin nasıl soğutulacağıdır; yani, kısa vadeli ihtiyaç budur. Hkonomi cid
dî olarak soğutulmadan, ekonomide istikrar sağlanmadan ve yirmi yıldır uygulanmakta olan, daha
doğrusu I980'li yıllardan günümüze uygulanmakta olan rant ekonomisi anlayışı terk edilmeden ve
bu faiz oranları enflasyonla beraber makul düzeylere çekilmeden ne düzeyde yatırım indirimi teş
viki verirseniz verin, gerçek anlamda yatırımları özendirmeniz mümkün değildir. Bu, bir gerçek.
Dolayısıyla, bir kere yatırım indirimi olgusunun günümüzde bir vergi reformunda önemi' bir mad
de olması, eğer uygulaması enflasyon indirilip ekonomi istikrara kavuştuktan sonra geçerli olacak
tır şeklinde bir düzenleme yoksa, geri tepen bir silah olacağını belirtmek istiyorum.
Şimdi, hal beyleyken, kamu harcamalarını ve genel anlamda yatırım harcamalarını belirli
kontrol altına almamız gereken bir dönemde, biz yatırımcıya takip eden yıl yapacağı yatırımlarla
ilişkin ilk defa içinde bulunduğu yılın matrahından düşmek üzere bir teşvik uygulaması getirmek
teyiz. Esasında böyle bir uygulama belirli bir sektörler... Tabiî, o sektörler vesaireler başka yerler
de düzenleniyor; ama, uygun bir ortamda makul olabilirdi.
Hemen, bu arada, bir şey sormak istiyorum. Burada, hemen göremiyorum, yürürlüğü nedir?
BAŞKAN - 1999, orada yazıyor efendim.
ALGAN HACALOĞLIJ (İstanbul) - Elimizde o kadar çok belge var ki...
BAŞKAN - Lütfederseniz, 14 üncü sayfanın hemen aşağısına doğru, yürürlük maddesi.
ALGAN HAC'AI>OĞLll (İstanbul) - Efendim, 30 uncu maddeye bakıyorum da... Bu değer
lendirmem fark etmiyor; çünkü...
BAŞKAN - Biraz fark eder Sayın Hacaloğlu. 1999'da bu maddeyi yürürlüğe koyarsak, o gün
lere de, inşallah. Hükümetin hedef edindiği düzeylere gelirsek, niye fark etmesin.
ALCiAN HAC’A U X )L U (İstanbul) - Efendim, Hükümet eğer bir yıllık şok programı kabul et
tim deseydi, bu dediğiniz doğru olabilirdi. Ancak, en azından bundan birkaç ay evvel işte üç yıllık
bir programla enflasyon kontrol altına aldım diyorsa, bu yürürlük tarihi de bence ortaya koyduğum
mantıkla çelişkili ve söylediklerimin geçerli olduğunu düşünüyorum.
Şimdi, b<iyle bir ortamda, 1999 yılında ki matrahtan 2(XX) yılında yapılacak olan yatırımlar,
1999 yılı gelirinden 2(X)() yılında düşülmüş olacak.
BAŞKAN - En erken.
ALGAN liACALOĞlA) (İstanbul) - En erken değil, o yanı...
2(XX) yılının mutasavver yatırımları 1999 yılının vergi matrahında düşülecek. Şimdi, ben gör
mek istiyorum Sayın Maliye Bakanımdan, sizin...
BAŞKAN - 1999 yılının gelirleri de 2000 yılında t>eyan edileceğine göre...
Aİ.Cj AN HACALOĞİ.U (İstanbul) - Tabiatıyla; ama, şu anda 2000 yılı bizim istikrar progra
mımızın önemli bir ayağı. Yani, bu konuda Hükümetimizin gerçekten 2(XX) yılma ilişkin, makim,
Diinya Bankasının haziran ayında Türkiye'ye vermiş olduğu geçen yıl bir program vardı. O prog
ram yoktu vardı vesaire denildi, biz hiçbir z^man Hükümetin üç yıllık istikrar programını göreme
dik. O programın makro dengeleri içinde, kamu dengeleri içinde, kamu gelirleri içinde böyle bir
teşvikin 2(X)0 yılı kamu gelirleri içinde bir hesaplaması yapılmış mıdır? Böyle bir mantık yer alı
yor mu? Alıyorsa ve o çerçevede gerçekten 20(X) yılı ekonomide enflasyonu tek rakamlı bir düze
ye çekebilecek bir denge varsa, kesinlikle bu maddeye "evet" diyı uz. Aksi halde, yürürlük mad
desinin ileri yıllara bırakılması ve sonraki maddelerde de konuşacağız, bunun alt ek maddelerinde,
yatırım indirimi konusunun geniş bir çerçevede düşünülmesi gerektiğini; ancak, bu düşünce yakla-
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şmıının Hükümelle olmadığını daha sonraki maddede tekrar ortaya çıkacak. O nedenle, ben, bira/,
gerçekten, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Hükümetin enflasyonu ne kadar önemli bir olgu ol
duğunu yeterince algılamadığı kanaatini taşıyoruz. Teknisyen olarak söylemiyorum. Hükümetin si
yasî iradesi açısından belirtiyorum bunu.
Yüzde 200 bu maddenin içinde değil mi?
BAŞKAN - Hk 3'te, daha sonraki maddede.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Ben burada noktalıyorum. Bk 3 üncü maddede dc bu an
layış, biraz evvel belirttiğim tereddütleri ortaya koyacak bir anlayış var. Bu bakımdan, dıkkalerinize sunuyorum konuyu.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Hfendim, değerlendirmeleriniz için teşekkür ediyorum.
Sayın Ayhan, buyurun.
CfiVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; bu tasarının çok mühim
maddeleri var şüphesiz; ama, benim gördüğüm kalkınma ve sanayileşmeyle ilgili de en müessir
maddesi budur.
Neden budur; bu madde, çok cesur bir şekilde daha önceki uygulamaları daha da ileri götür
mektedir. Yatırım indirimi bildiğiniz gibi, yatırım teşvik belgesine göre yatırım yapan kurumlar,
mükellefler yaptıkları yatırımın belirli oranda miktarını o yatırımda sonra elde edecekleri kazanç
kırından indirirler veya tevsi yatırımı ise mevcut işletmenin gelirlerinden indirirler. Burada, tabiî,
bir değişiklik yapıldı zannederim 1994 yılında. Knflasyona da endekslendi bu yatırını indirimi de
ğerleri. Daha önce yoktu ve kötüydü. Yeniden değerlendirme katsayısıyla değerlendiriliyor.
Şimdi, getirilen sistem ise, şöyle söyleyeyim, 1.1.1999 yılında yürürlüğe girdiğine göre,
1. 1. 1999'dan sonra; yani, 30 Martta veya 30 Nisanda beyanname verecek olan mükellefler, o 1999
yılında yapacakları yatırımın veya 2(X)0 yılında yapacakları yatırımın bilançolarında karşılıklarını
tutacaklar, ödemeyecekler, onu müteakip yıl beyannamelerine dahil edecekler. Nedir bu; devlet bir
\ ıl yatırımcıya faizsiz kredi vermiş oluyor. Bu, tabiî, isabetli bir destektir. Daha önce -ki, onu bil
miyorum Kurumlar Vergisinde göreceğiz, orada kaldırıyorlar herhalde, kaldırmış olmaları lazımImansman fon diye bir uygulama vardı. Aynı şekilde, bilançoyu verirken -kurumlar içindi o, şmı
di kurumların dışına da bunu teşmil ediyorlar- bilançosundaki kârının matrahın yüzde 2()'sini ayı
n r Merkez Bankasına yatırır 30 Nisandan önce ve yıl içinde yatırım harcamaları yaptıkça Teşvik
ve Uygulama (îenel Müdürlüğünden "evet, bu harcamayı yapmıştır" diye her harcama belli şule
lerle Merkez Bankasına gider, oradan o parayı alırdı. Tabiî, yatırımcılar bundan şikâyet de ediyor
lardı; yani, bizim paramızı bloke ediyorsunuz, bırakın bunu kullanalım diye. Şimdi, Maliye bunu
yapmış, bu teklifi getirmiş, daha da cesurunu getirmiş Müteakip yıl yapacağı yatırımın da karşılı
ğmı burada ayırmasına imkân veriyor. Bunun için fevkalade cesurdur; ben. Bakanı da tebrik ede
rım. Mâliyeyi de tebrik ederim.
Ama, şimdi, bir soruyu da soruyorum; çünkü, 1994 yılında bizim...
BAŞKAN - Hükümete tebriğinizi de ihmal etmeyin Sayın Ayhan.
CHVA T AYHAN (Sakarya) - Evet, orada rezervlerimiz var; çünkü, daha önceki bir vergi ka
nunu müzakeresinde biz haykırdık, feryat ettik yapmayın diye; ama. Mâliyenin ısrarıyla o zaman
değerli arkadaşlarımızın yatırım indirimi nispetleri düşürüldü. Yüzde 100 yüzde 70'e, yüzde 30 da
yüzde 20'ye düşürüldü yanlış hatırlamıyorsam. Bu, yanlışlı; o zaman da söyledik. Niye yanlış; çıınkü, yatırım indiriminde siz kasadan bir para vermiyorsunuz; yatırım indiriminde -daha önceki uy
gulama) ı söylüyorum- kazanırsa vergi almıyorsunuz. Bırakın kazansın da çok kazansın, çok yatı
rım olsun. Biz onun bir iki sene vergisini almayalım; ama, istihdam artsın, üretim artsın, reel eko
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nomi büyüsün. Bu bakımdan, bu madde cesur bir maddedir. Şimdi, kasaya girecek paradan da fe
dakârlık ediyor. Finansman fonunu daha da genişletmiş oluyor. Bu bakımdan, tebrik ettim bu an
layışı.
Şimdi, tabiî, şunun için lüzümlu Muhterem Başkan ve üyeler; Türkiye'de teşvikler aşağı yuka
rı 1929-30'da oldu, hatta Birinci Meşrutiyet döneminde de oldu 1910-11 o dönemde oldu. Açar ba
karsanız Türkiye'nin sanayileşme tarihine, 1930'lu yıllarda oldu, 1960 yılından sonra planlı dönem
de yoğun bir teşvik mekanizması uygulandı; ama, 1998 geldiğimiz zaman artık teşviklerin sonu gö
ründü, gerek GATT Uruguay anlaşmaları gerek Avrupa Topluluğuyla olan anlaşmalar gümrük bir
liği çerçevesinde uluslararası talepler giderek bizim kurumlarımız tarafından da uygulanıyor teş
vikler giderek azalıyor. Gümrük muafiyeti müessir bir teşvikti, zaten gümrükler toplulukta sıfır,
üçüncü ülkelerden de yüzde 5-10 mertebesinde onun da müessiriyeti kalmadı, şimdi kalan bir teş
vik müessir, yatırım indirimidir. Bir de, onu. Katma Değer Vergisinde konuşacağız, zannederim
kaldırma istikametinde, yatırımlarda katma Değer Vergisinin yerli teçhizatta iadesiyle ilgili alt ko
misyon ne yaptı bilmiyorum; o da bir teşvik unsurudur halen.
Şimdi, burada, söylemek istediğim, Türkiye'nin açık pazar haline geldiği. Yatırımları ulusla
rarası rekabet şartlarında yapacağı ve uluslararası rekabete her zaman maruz kalacağını dikkate
alırsak, kullanabileceğimiz teşvikleri en cesur şekilde kullanmamız gerekmektedir. Bu bakımdan,
bu düzenleme uygun bir düzenlemedir. Ben geneli üzerinde konuşulurken bir endişemi izhar etmiş
tim, Acaba bu şekilde ben gelecek yıl yatırım yapacağım matrahtan 10 milyarı ayırdım, 500 mil
yarı ayırdım diyen, yapmazsa bu paralar batağa gider mi, geri tahsiliyle ilgili sıkıntılar olur mu di
ye endişelerim var. Onun için, bunu, dikkatle ve ihtimamla uygulamak gerekmektedir. Onu söyle
mek istiyorum.
(ietirilcn hüküm faydalıdır, umut ederim Anadolu'da, yirmi yıldan beri devam eden enflasyo
na rağmen, cesur, gayretli yatırımcılarımız var. Hğer, hükümetler olarak biz, Anadolu illerinde or
ganize sanayi bölgelerini yapar, hava ulaşımını sağlar, birtakım ulaştırma altyapısını da darboğaz
ları açarsak, gerisi bu teşvikle beraber müteşebbisin önünde geniş bir hinterlant açılmaktadır. Ijmut
L-dcMiTi, rürkıye'nm sanayileşmesinde de fevkalade faydalı olacaktır.
Bitiriyorum Muhterem Başkan, yüzüme bakıyorsun.
BAŞKAN - Hayır, bitirmeyin diye baktım.
('I-^VA T AYll.^N (Sakarya) - Teşekkür ederim.
Bı/.ıın kalkınmamız tasarrufların artırılmasına bağlıdır. Bir ülkede tasarruflar ne kadar yüksek
se, kalkınma ve gelişme o kadar çok olur.
Bir cümleyle şunu söyleyeyim, açın bakın, OEC’D istatistiklerine. Batı Avrupa ülkelerinde
yu/de 20-25'tir tasarruf, Japonya'ya yüzde 30-35'tir; ben yıllardan beri takip ederim, yirmi yıldır.
otLi/, yıldır. İşte bu yüksek tasarruf oranı da bir toplumda kalkınmayı hızlandırıyor. Güneydoğu As
sa ülkelerinde de bu var kabul etmek lazım, kaplanlarda. Şimdi, Türkiye'de de tasarrufu teşvik et
mek için, bu uygun bir mekanizmadır, hayırlı olsun diyorum. Ayrıca diğer maddelerde maruzatım
olursa arz edcceğim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Sayın Ayhan, çok teşekkür ediyorum.
Sayın Sıtkı Cengil, buyurun.
SITKI CHNGİl. (Adana) - Sayın Başkan, Değerli Bakanım; Cevat Bey de belirttiler, aslında
en önemli maddelerden bir tanesi bu madde. Yalnız benim şahsî endişelerim var.
Teşvik belgesi aranmaksızın yapılan yatırımlarda ilgili yıl kazancından ancak yatırım indirile
biliyor. Halbuki teşvik belgeli yatırımlarda müteakip yıllardaki kazançlardan da indirilebiliyor.
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Halbuki Türkiye gerçeğine baktığımız zaman, genellikle KOBİ'ler teşvik belgesiz yatırımlar kul
lanmaktadır, şahsî kanaatim bu KOBİ'ler aleyhine bir durum arz etmektedir...
BA!jKAN - Mevcut şekilde de var.
SITKI CHNCiİL (Adana) - Mevcut şekilde var, alt taraflarda bunu daha açık ortaya koyuyor.
Me.sela, sınaî yatırımlarda .50 milyar liralık yatırım yaparsa bundan istifade edebiliyor, tarımda 10
milyar liralık yatırım yaparsa bundan istifade ediyor. Bence, bunlar, l ürkiye’nin gerçekleri açısın
dan büyük rakamlar. Doğuyu, güneydoğuyu, İç Anadolu Bölgesini, Karadeniz Bölgesini düşündıığümüz zaman, eğer sermayeyi tabana yapmak istiyorsak, eğer gerçekten işsizliği ortadan kaldırmak
istiyorsak, bunların yumuşatılması lazım. Bence, bu haliyle, bu durumda olan işletmeler ve bu kap
samda olup da yatırım yapmayı düşünen müteşebbisler açısında aleyhte bir durum
Arz etmek istiyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Cengıl.
Sayın Özgün, buyurun.
İSMAİl, ÖZCıİJN (Balıkesir) - Sayın Başkan, Değerli Bakanım, değerli arkadaşlar; tasarının
.^0 uncu maddesi yatırım indirimi konusunda gerçekten temel değişiklikler getiriyor. Hur;ı göre bıı
sonraki yıl yapılması planlanan yatırım harcamaları o yıl ilgili kazançlardan indirilebilecektir. A)
rica, yatırım indirimi uygulaması yatırım teşvik belgesinin alındığı tarihte beyanname verme sure
sı geçmiş hesap dönemlerinden başlayarak indirimden yararlanacak miktara ulaşıncaya kadar de
vam edecektir; yani, süre sınırlaması burada kaldırılmaktadır.
I
inci maddede görüyoruz ki, teşvik belgesiz yatırımlarda, maddede de ifade edildiği gibi, ya
lınm teşvik belgesi aranmaksızın yapılan yatırımlarda, yatırım indirimi harcamanın yapıldığı >ıl
kazancına uygulanır diyor. Burada bir ayırıma, farklılığa gidiliyor. Tabiî, benim kanaatim dc oduı
kı, teşvik belgeli yatırımlarla teşvik belgesiz yatırımlar konusunda burada bir ayırım yapılıyor ve
genelde, küçük ve orta ölçekli mükellefler aleyhine bir gelişme söz konusu oluyor kanaatime göre,
(ienelde KOBl'lerin faydalandığı teşvik belgesiz yatırım indiriminde, yatırımın yapıldığı lakvmı
yılında indirilemeyen ve sonraki yılların kazancından indirilmek u/.ere devredilmesi uygulamasına
burada nihayet veriliyor.
Yine, değişiklikle, KOBl'lerin yatırım yapıldığı vergilendirme döneminde ındiremedıklerı \a
lınm indirimlerinin daha sonraki yıllardaki kazançlardan indirim konusu yapılması imkânı da. m
ne ortadan kaldırılmış oluyor. I' iylece, kanaatime gtire, küçük mukcllellerin. kuçuk ve orta ölçek
İl mükelleflerin aleyhine büyük mükelleflerin, büyük holdii’glerın lehine hır gelişme madde gelin
vor.

Sayın Bakan bu konuda bizi tatmin ederse, teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ediyı>rum Sayın Özgün'e de.
Sayın Polat, buyurun.
ASLAN l’OI.A'T (lirzurum) - Sayın Başkamın, gerçekten bu getirilen leş\ık konusu, ö zkay
nak kullanma bakımından bilhassa Türkiye genelinde Anadolu sermayesinde Anadolu'da sanayinin
gelişmesinde büyük katkı yapacağı izahtan vareste, (ierçekten, bu son günlerde Hükümetin tcş\ ık
kapsamında teşvik getirmesi ve bir dc elektnk mdirımlenndc Doğu Anadolu'da ve kalkınmakta ön
çelikli yöreleri içine alan bir çalışması olduğunu öğrenmiş bulunuyorum; bu da çok güzel bir şey
Yalnız kotu bir şey var. Bu güzel şeylerle sanayii teşvik ediyorsunuz, sizin dışınızda, bizim dc dı
şımızda birtakım güçler de Anadolu'da sermaye yapmak isleyen, yatırım yapmak istemen muhafa
zakâr kimseleri irticaî sermave diye de bu sefer bunlar engellemeye çalışıyor' ır ve Anadolu'daki
insanlar bir ikilem içinde kalıyor. Bir taraftan devlet kendine getirmeye çalıştığı bu güzel yatırım
laldan faydalanmaya çalışıyorlar, fakat bir taraftan da birtakım merciler larafından haksız şekıkk-
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İtham edildikleri için de yatırım yapmaktan kaçınıyorlar. Ben istiyorum ki. bu ikilemi önlemesi için
Hükümetimizin yatırım yapacak olan bütün insanlara vergi, sanayinin, paranın, yatırımın sağı solu
olm a/ deyip, bunları tek bir kalemde Maliye Bakanlığı da vergi kapsamı dı mda dışında vergilen
dirmesi. bunun dışında hiçbir engeli tanımaması ve dolayısıyla da. Doğu Anadolu'da ve bütün 'l'ürkiye'de yapılacak yatırımların önünün kesilmemesini temenni ediyoi. hepinize saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - l'eşekkür ediyorum Sayın Polat.
Sayın Y ülek, buyurun.
I. fiRTAN YULEK (Adana) - Sayın Başkan, değe 'i arkadaşlarım; bu madde üzerinde haki
katen değerli fikirler serd edildi. Bu madde iki fıkradan ibaret. Birinci fıkrada, zannediyorum ki,
burada yazılmamakla lieraber, yatırım teşvik belgesi olan yatırımlar için. Acaba orada bir düzelt
me yapmak mümkün mü diye diyorum.
İkinci fıkrasında ise, yatırım indirimi, yatırım teşvik belgesi aranmaksızın diyor.
CHVAT AYHAN (Sakarya) - Bir de demiş onu.
I. HR'I'AN Y d lJ iK (Adana) - Kabul edilmiş bulunan yatırımları diyor efendim.
( HVA r AYHAN (Sakarya) - Kabul edilmiş demek teşvik edilen yatırımlar demek.
I. HR TAN YİJIJİK (Adana) - Kabul edilmişten kastı...
BAŞKAN - Onlar zaten mevcut hükümler.
I. HRTAN YIİLHK (Adana) - Ben ne söylediğimi biliyorum.
Yatırım indiriminden faydalanması kabul edilmiş bulunan yatırımları, ikinci de öyle olsaydı
yatırım teşviki aranmaksızın yapılan yatırımlar. Birincide belki açıklık kazandırmak için, yani de
nilebilir ki yatırım indiriminden faydalanıp teşvik belgesiyle kabul edilen yatırımlar, fazla şey olur
mu bilmiyorum; çünkü, ikinci fıkrada hemen birincinin tabi belli oluyor ikinci yatırım teşvik bel
gesi aranmaksızın yapılan yatırımlar deyince birincisinde teşvik belgesi almış anlamında oluyor;
ama, buna rağmen bir fıkra ilave edilebilir mi diye düşünüyorum, bir cümle veya bir kelimecik. Bu
bir, tabi. Birincide hakikaten önümüzdeki yılda yapmayı planladığı yatırımları da bu senenin yatı
rım \ergilerinden düşmek suretiyle yatırım indirimini bir nevi ileride ödeyeceği parayı şimdiden
yapıyor, hu önemli bir hadise. Hakikaten yani Türkiye'nin bu noktaya gelmiş olması sevindirici bir
hadise. Ben 196()'larm sonu ve 70’lerdeki münakaşaları, müzakereleri hatırlıyorum, Türkiye'de dev
letin imkânları peşkeş çekilde diyerek itham edilenlere ve bunun için de zannederim ki en çok da
rahmetli (>zaTın Devlet l’lanlama Teşkilatı Müsteşarı olduğu zaman 93.^ Sayılı Zimnediyorum Ka
nunla getirilen bir hadiseden bu noktaya gelinmiş olması önemli bir ileri adımdır. Daha ileri bir
adımdır. Burada ( ’evat Beyin söylediği gibi bir endişemiz var. acaba gelecek yılkı yatırımı ne ka
dar yapacağını bildiren bir belge mi olacak elinde veya o yatırımı yapmadıysa ne olacak. Ona ait
acaba kanunî düzenlemeler yapmak lazım mı bilmiyorum. Yapmazsa ne olur diye onu düşünüyo
rum.
Bir de. tabi, bu arada hakikaten biz burada böyle teşvik ederken sermayenin natürüne bakmaz
iken biraz evvel Sayın Polat'ın söylediği gibi, bir taraftan da bazı kimseler bazı mihraklar sermaye> 1 ürkütüyor ve o insanların ürkütmesi sadece yatırım yapma yolunda değil, devletin bazı kuruluş
larına bir nevi talimat olarak gidiyor veya en azından talimat olmasa bile o kuruluştan ondan kor
kuyor; yani çok açık olarak bunu konuşmak lazım. Hakikaten eğer çıkar da devletin bir organı bu
şu şu firmalar gerekli, şu okulları veya bilmem şunlar teşvikten faydalanmasın demiyor da bunlar
tehlikeli sermayedir derken şimdi ben b iran için teşvik uygulama genel müdürü olduğumu düşü
nüyorum veya teşvikteki bir uzman olduğumu düşünüyorum veya bir vergi memuru olduğumu dü
şünüyorum, böyle bir şeyken, hükümetin etkiliyetkili çevreleri, -herhangi bir hükümet için onu de
miyorum ben- böyle birtakım tehdit unsuru olabilecek bildiriler neşreder ise veya onu bazı gazete
-
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ler kendi sayfalarına alır ise, şimdi ben yatırımcı yönünden düşünmüyorum; ama, devletin memıı
ru olarak orada olsam her halde ulan buradan başıma ne gelecek diye yetmiş kere düşünürüm. Nı
tekim bakınız şunu samimiyetle itiraf edeyim ki. ANAP döneminde verilmiş olan birtakım teşvik
ler sebebiyle daha sonra şimdiki Cumhurbakanının Başbakan olduğu dönemde teşvik uygulamada
ki birçok arkadaşlar, birçok meseleden insafsızca yıpratılmış ve bu arkadaşların bazısı maalesel
kanser olmuştur. Ben bunu yaşadım.
HRTUĞRUI. HRYILMAZ (Sakarya) - Bazısı oldu, bazısı yaptı.
i, ERTAN YÜI-HK (Adana) - Neyse, bunun üzerine gitmekten kastım şu, bu gibi gctiriyorsu
nuz, bunu söylüyorsunuz, güzel güzel de burada konuşuyoruz ve iyi niyetle getiriliyor; ama, bir de
bunu yürütücü yönünden hakikaten...
BAŞKAN - Bakanlar kurulu yürütür maddesinde konuşmanız lazım Sayın Yiilek bu konuyu.
1. hRTAN YÜLHK (Adana) - Yürütücüden kastım, orada da bunu söyleyelim.
Benim burada söylemek istediğim husus, bu kadar hakikaten devlet bir nevi bana göre feda
karlık yapmıyor ama, kurulu bir tesiste fedakarlık yapıyor. Kurulu bir tesis bu .seneki kârını gele
cek sene yapacağı yatırımdan mahsuplaşıyor, bir sermaye terakimidir bu, güzel bir şeydir. (îüzel
bir konudur, ancak...
RHFİK ARAS (İstanbul) - Eskiyi bırakın efendim.
I. ERTAN YİIEEK (Adana) - [Jen yeniden bahsediyorum, eskiyi bırakıyorum zaten. Sciylc
mck istediğim husus şu: Bunu uygulayıcı olan arkadaşların üzerinde birtakım Deınoklesin kılıcı gi
bi şu sermayedir, bu .sermayedir derse o arkadaşımız orada tarafsız hareket edemez, tx‘n bunu so\lüycirum. Burada hükümetlerin tabiî hangi hükümet olursa olsun bu me.selede hassasiyet gösterme
sı lazımgeldiği gibi o etkili ve falan giıçlerin de bu meselede fevkalade hassas olup rekabeti bozu
cu olmaması lazım, memuru korkutmaması lazım diyorum, teşekkür ediyorum.
BAÎjKAN - Ben de Sayın Yülek'e teşekkür ediyorum.
I!K I inci madde lizennde bütün arkadaşlarım müteakip vergilendirme dıincminı de dikkate
alan bil düzenleme yaparak kapsamın iki takvim veya vergilendirme dönemine genişletilmiş olma
sının getireceği yararları ve olumlu etkileri ekonomiye katkıları ve anlayışı gaşet yapıcı bir ılılle
pozitif şekilde değerlendirdiler. Her birine teşekkür ediyorum. Başkaca bu konuda açıklanacak hu
sus kaldığını da diışünntüyorum. Buna rağmen, bazı arkadaşlarımın çok zorunlu gördükleri sorula
rı olabilir, o ış için Sayın Bakana söz vermeden önce. Sayın Ayhan işaret buyurdular.
Buyurun Sa> m .Aylıan.
( ’f-VA T AYHAN (Sakarya) - I eşekkür ederim.
Ben burada 1 inci maddenin ikinci fıkrası var Muhterem Başkan. Yatırım teşvik belgesi aran
maksızın yapılan yatarımlarda yatırım indirimi harcamanın yapıldığı yıl kazancına uygulanır diyor.
Yanı bu daraltmayı niye yaptık. Bu büyük ölçüde KOBI’leri ilgilendirecek bir husustur; çıınku, \a
tırım teşvik belgesiyle ilgili sınırlar var. Yapılan yatırım, ikinci maddenin üçüncü bendimle ticari
\ e sınai yatırımlar için en az ,50 milyar, zirai yatırımlar için 10 milyar, kalkınma öncelikli ycireler
de ise bu yüzde ,50'si diyor; ama. KOBİ'ler genellikle gelişmiş ve normal btılgclerdcdir. Yanı, kal
kınmada öncelikli bölgeleri KOBİ'ler için dikkate almanız ağııiıkl I bir mesele değil.
İ^AŞKAN - Niye, 50 ilimiz kalkınmada öncelikli.
('l-.VA'r AYHAN (Sakarya) - Hayır, hayır. Sayın Başkan. KOBİ ağırlıklığı Bursa'dadır. Kay
serı'dedir, Gaziantep'tedir, Konya'dadır, İstanbul. İzmir, Ankara'yı saymıyorum. Yani, bu 50 mil
yar KOBİ'leri aşan bir rakamdır. KOBİ'ler I inci maddenin 2 inci fıkrasına girecektir. Bu tahdidi
kaldırırsak ki, KOBİ'lerle ilgili de geçmiş hükümetler, bugünkü hükümette cesur birtakım destek
ler vermeyi düşünüyor ve hakikaten...
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BAŞKAN - Müleakip fıkrada konuşsak bunu, ayrı ayır mütelaa ediyorum maddeleri çünkü.
CHVAT AYHAN (Sakarya) - Müteakip maddede değil, 1 inci maddedir bu.
Hk birinci maddenin ikinci fıkrasında bir tahdit var, yatırım teşvik belgesi aranmaksızın yapı
lan yatırımlarda yatırım indirimi harcamanın yapıldığı yıl kazancına uygulanır diyor. Yani bu tah
didi kaldıralım diyorum. Yani Muhterem Bakanımızın görüşü nedir bilmiyorum; ama, bu cesur teş
viki burada zedelemeyelim diyorum, benim söylemek istediğim budur. Yani maliye bakımından,
vergi bakımından, bunlar blanço esasına göre iki defter tutuyordur, yani mazbuttur kayıtları, bir
mahzuru yoksa biz bu tahdidi kaldıralım diyorum, tekra'' bir değerlendirilmesi i<;in, arz ediyorum.
Teşekkür ediyorum.
ALCîAN HAC'ALOfil.U (İstanbul) -Sayın Başkan...
BAŞKAN - Bu\urun Sayın Tlaealoğlu.
AL(iA N HACATXXır,lJ (İstanbul) - Efendim, her ne kadar konuşmamın genel mantığı için
de yer aldıysa da Sayın Bakana somut olarak sormak istiyorum, gerek IMF ile gerek IM Fsız iliş
kiler içerisinde oluşturulacak bir istikrar programında 2()(X) yılı kritik bir yıl olarak düşünülüyor. O
bağlamda yürürlük maddesi yürürlüğünü 1999 yerine 2(XX) yılma aktarmayı düşünür müsünüz?
BAŞKAN - Buyurun Sayın Dilekçi.
M. HADİ DİLHKÇİ (Kastamonu) - Sayın Başkan, ben de Sayın Bakanımdan bir şey öğren
mek isleyeceğim.
Sayın Ayhan'a ben de katıldım. Katıldım derken yatırım teşvik belgesi aranmaksızın yapılan
\atirimlarda yatırım indirimi harcamanın yapıldığı yıl kazancına uygulanır denilirken yapılan yatı
rım ticari ve sınai yatırımlar için 50 milyar lira, zirai yatırımlar için 10 milyar lira, kalkınmada ön
celikli iller denildiği zamanda bunun yarısı olarak uygulanıyor. Burada ben yine endişeliyim, bu
yatırımcıların kalkınmış vilayetlere kaçacağı endişesi var bende. Yani burada diyebilir iniyiz kı sa
dece kalkınmada öncelikli illerde bu uygulanır şekliyle bir düzeltme yapabilir miyiz?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN -

Teşekkür ederim Sayın Dilekçi.

Sayın Aktürk, buyurun efendim.
YILDIRIM AK TÜRK (Uşak) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Muhterem arkadaşlar. Sayın Ayhan'ın işaret ettiği yatırım teşvik belgesi yok ise yatırım indi
rimi imtiyazı, imkanı zannediyorum ilk defa getiriliyor. Yani bugüne kadar ki yatırım indirimi mücssesesınde mutlaka teşvik belgesi almış olma şartı aranıyordu. Her iki bakımdan da bir sonraki dö
nemin yatırımını da dahil etmek ve hiç belge almamışa da yatırım indirimi uygulamak şeklinde iki
genışlelme getiriliyor, daraltma söz konusu değil, genişleme var, bir anlamda teşvik belgeliyle, leşVık belgesi olmayanları da birbirinden ayırmamızın mantığı olduğunu dünüşünüyorum. Sayın Ba
kana. bu hakikaten yatırımları çok ciddi bir şekilde kamçılayacak olan bu cesur uygulama için ba
şarılar diliyorum.
Teşekkür ediyorum.
ALCj AN HAC’Aİ.OĞIAI (İstanbul) - Son bir şey .söyleyebilir miyim?
BAŞKAN - l^uyurun Sayın Hacaloğlu.
A L( î AN HA(’ALOĞl.U (İstanbul)-G erçekten çok kapsamlı bir vergi tasarısını görüşüyoru/.
Yani üzerinde ne kadar çalışsanız bazı şeyleri atlıyorsunuz. Şimdi ben de yeni yakalıyorum; ama,
biraz farklı da düşünüyorum yani yatırım teşvik belgesi almadan yatırımlara bir indirim uygulan
ması gerçekten planlı kalkınma ilkesine aykırıdır. Yani, yatırımların hangi alanlara yöneleceğini
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hiç kaygı duymadan, nerede, nasıl, hangi ölçel :e, hangi coğrafyada, hangi sektörde onlara itibar el
mcdeıı yapılacak yatırım tanımı içinde önünüze gelecek olan bir uygulamayı yatırım indirimi kap
samı içinde düşünmeyi ben alt komisyonda da atladım bunu gerçekten son derece sakıncalı bir u\
gulama olarak görüyorum. Gerekirse yatırım hamlesi yapılması gereken 2000'li yıllardan sonra
özellikle KOBİ'lere yönelik destek kapsamını genişletebiliriz; ama, bu uygulama eğer şimdi bakı\orum , yasa tasarısının aslında yok galiba, göremiyorum. Eğer durum böyleyse gerçekten son der
ce sakıncalı. Orada göremiyoruz, dolayısıyla böyle bir önen kesinlikle planlı kalkınma kavramına
da aykırıdır. Anayasaya da aykırıdır o bağlamda dolaylı olarak, Relah bir ara getiriyordu bu tür şey
leri Anaya.saya aykırıdır diyordu ekonomik plana uyuşmazlıkları, arz ediyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Sayın Bakan, buyurun efendim.
MALİYH BAKANI ZEKERIYA THMİZEL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Değerli milletvekilleri, bu vergi tasarısını Türkiye Büyük Millet Meclisinc sevk ederken Hu
kümetimiz özellikle reel vergilendirmeyi engelleyen istisna ve muaflıklar vergi tabanını ortadan
kaldırılan, özellikle vergi tanımına girmemesi nedeniyle vergilendirilmeyen alanların vergi kap.sa
mı içerisine almması konusunda düzenleme yaparken bir tek konunun kesinlikle teşvik edilmesi,
verilebilecek tüm teşviklerin bu alana verilmesi konusunda kararlılığını gösterdi. Bu da istihdam
sağlayan yatırımlardı. Biz, bu yaptığımız düzenleme içerisinde istisna ve muhaflıkları çok büyük
i)lçüde teknik olarak zorunlu olanlar ve .sosyal olarak zorunlu olanların dışındaki istisna ve muhal
lıkları çok büyük ölçüde kaldırdık. Ancak yatırını indirimi istisnasını istihdam sağlayan yatırımlar
nedeniyle zorunlu tuttuk. Hlbetteki bir istikrar programı uygulaması sırasında bunun temelinde dc
enflasyonla mücadele varsa sadece kamu yatırımları değil, toplam yatırımların dikkate alınması ge
reğini kabul ediyoruz. Ancak, istikrar programları uygulanırken bile bir hükümetin ve ülkenin ön
çelikli olarak koruyacağı, feda etmeyeceği bazı hcdcHeri vardır, (ilkede işsizliği patlatarak kesin
İlkle çok büyük ölçüde belirli kitlelere yükler yükleyerek bir istikrar programını çok kısa sürede uy
gulamamn sosyal mahiyetim göz önüne alaraktan üç yıllık bir istikrar programı uygulamaya karar
verdik zaten. O nedenle de, eğer çok .sert bir istikrar programı uygulayarak istihdamı tamamen oı
ladan kaldırılarak her türlü yatırımı engelleyerek kamu yatırımları, özel yatırımlar dahil, (wcl yalı
rımları teşvik etmeyerek bir uygulamaya girmiş ol.saydık, özellikle istihdam yatırımları konusun
da ortaya çıkabilecek olan sorunların altıdan çok daha güç kalkardık. O nedenle de maliyeti ne olur
sa olsun, Türkiye, ıstihdan yaratan yatırımlarını ülke programına ve planına uygun olduğu sürccc
desteklemek zorundadır dedik ve bu çerçevede bu düzenlemeyi yaptık. Dolayısıyla, (incelik bura
da. Öncelik istihdam yaratmak, milyonlarca işsize bir nebzede olsa iş olanağı yaratabilmekti.
Bu düzenlemeyle getirdiğimiz aslında yatırım indirimi uygulamasına getirdiğimiz temel dıı
zcnleme değerli arkadaşlarımızın da çok net olarak belirttiği gibi, daha önceden finasman fonu uy
gulaması nedeniyle sistemde var olan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri açısından ayı
rım yapması nedeniyle haksızlıklara neden olan ve uygulamada çok büyük zorluklar yaratması ne
deniyle de gerçek anlamda uygulanamayan bir sistemi uygulanabilir bir hale getirmek oldu ve a\ı
rımı ortadan kaldırıp gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin tamamı için geçerli hale getirmek
oldu. Böyle bir düzenlemede yatırım kararı almış burada teşvik edilmiş olan bir yatırım için gerek
li fonları o yıl ödenmesi gereken verginin hesaplanması sırasında matrahdan indirme olanağıydı bu.
Böyle bir olay karşısında yatırım yapacağı kaynağı bir yıl öncesinden kendisine bir nevi vergi kre
disi olarak devlet sağlamış oluyordu. Artık, devlet alacağı vergiyi kredi olarak yatırımcısına veri
yor; olay bu.
Burada hemen bir soruya yanıt vermekte yarar var. (ierçi arkadaşlarımız daha sonradan farkettiler ama yatırım yapılmazsa müteakip yılda tecil faiziyle birlikte bu miktar geri alınacak herha-
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lükarda. Tecil faiziyle birlikte bunun oranı da şu anda yüzde 120. Sadece burada bir marjımız var.
Yatırım miktarının tamamını gerçekleştirmemiş olabilir hesaplamalarını falan yanlış yapabilir bu
nun için de bir marj koyma gereğini duyduk bunun için de yüzde lO'luk bir marj koyduk. Yani tah
min ettiği ya da planladığı yatırımın yüzde 90'ını gerçekleştirdiği takdirde bu konuda her hangi bir
müeyyide falan uygulanmayacak. Eksik olan vergiler elbetteki alınacaktır.
BAŞKAN - Hükümetiniz mi duydu bunu, yoksa alt komisyon mu duydu.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Alt komisyonun önerilerine katılmak
suretiyle Hükümetimizin de duyduğunu belirtmek istiyorum Sayın Başkan.
Değerli milletvekilleri, yatırım indirimi uygulaması bakımından çok net bir ayrılık vardır Sa
yın Hacaloğlu’nun ve Sayın Aktürk'ün de çok net bir şekilde belirttiği gibi teşvikli yatırımla teşvik
edilmeyen yatırım arasında ülke kaynaklarının rasyonel dağılımı açısından mutlaka bir ayırım ya
pılması gerekir. Ancak, biz de teşvik kapsamında olmayan yatırımlarla ilgili alan tamamen boş bı
rakılmış bir alan değildir Teşvik belgesi kapsamında olmayan yatırımlardan yatırım indiriminden
yararlanacak olanlar bu ek 4 üncü maddesinde ayrıntısıyla belirtilmiştir
Yüzde .50 oranları uygulanır her birisinde, ayrıca da Maliye Bakanlığı ve Hâzinenin beraber
olarak belirledikleri bir şeyle bu sektörlerin teşvik belgesiz olaraktan yatırım indiriminden yararla
nacak olan .sektörler itibariyle, yatırım cinsi itibariyle, yatırım süresi itibariyle çok ayrıntılı olarak
betirlemeleri vardır, bu alan boş değildir. Ancak burada özellikle çok küçük yatırımcıların bu ka
dar ; rmtılı planlar programlar teşvik belgesine bağlanmadan da hemen anında yılı içerisinde ya
pabileceği yatırımları vardır Genellikle de bunlar makine temini şeklinde olu r Bunun için o kadar
fazla uğraşmak yerine bu kapsam içerisinde bir yatırım yapıyorsa teşvik begesi yoksa bile ilke ola
rak teşvik belgesinin olması gerekir ancak öyle yatırımlar vardır ki bu insanların oturup da bunlar
la falan uğraşmasına gerek yok. Şu kapsam içerisinde mütalaa edilen bir yatırım ise teşvik belgesi
yoksa bile yatırım indiriminden istifade etsin şeklinde bir düzenleme getirilmiştir. Yani olay birayrımcılık değil, getirilen bir avantajdır Şimdiye kadar da aslında bu sistem çok net işlemiş veya çok
büyük ölçüde insanlar gelip de bundan yararlanamamış değillerdir Yatırım teşvik belgesi yatırım
indiriminden yararlanan mükellef sayımız son iki yılda sadece 48 tane olmuş. Yani yatırım indiri
minin yanı sıra teşvik belgeli yatırımın sağlamış olduğu diğer avantajların hepsinden yatırımcılar
zaten yararlanmak isterler Eğer, yararlanacak bir yatırım yapıyorsa gider teşvik belgesini de a lır
I eşvık belgesini dc almanın artık, Türkiye'de o kadar güç bir olay olmadığını hepimiz biliyoruz. O
nedenle, burada getirilen olay, KOBİ'ler açısından bir ayırımcılık değil; aksine onlara getirilen bir
avantaj. Temel ilke teşvik belgeli yatırımlar. Ancak, gerçekten bir daha tekrar ediyorum, .sadece bir
makine yatırımı için sadece tek makinası vardır, getirecektir, kuracaktır, bir üretimde bulanacaktır;
bununla ilgili olarak ayrıntılı teşvik belgesi gibi vesaire gibi uğraşlara girmeden de böyle bir yatı
rımı şuradaki tebliğ esasları çerçevesinde yapıyorsa bundan da yararlansın denilir çok net bir şekilde.
O nedenle, buradaki ikinci fıkradaki teşvik belgesiz yatırımlar olayı tek başına ortada kalmış
bir olay değildi. 4 üncü maddede bunun ilkeleri de belirlenmek suretiyle yararlanma usulleri dc be
lirlenmek suretiyle aslında uygulanabilir bir hale kavuşturuluyor Bunun bu şekilde korunmasında
çok büyük bir yarar v a r Aksi takdirde, bunların izlenmesi de mümkün değildir Neyin yaralanaca
ğının bilinmesi de mümkün değildir. Teşvik belgesiz yatırım deyince zaten kendiğınden yapıp he
men bundan yararlanacağım anlamı da çıkmıyor, yine belirli ilkelere uyulması daha çıkarılan teb
liğdeki yatırım ilkelerine uyulması ve kanunun ek 4 üncü maddesinde belirtilen usullere uyulma
sı gerekiyor. Bundan yararlanabilmek için gereken usullerde kanunun ek 4 üncü maddesinde dü
zenlenmiş o nedenle onu kaldırmamakta en azından KOBİ'ler açısından önemli yarar v a r
Kanunun yürürlük maddesi, aslında eğer istikrar programı uygulanmasına karşın tasarı IW 7
yılı içerisinde yasallaşmış olsaydı 1998 yılı olacaktı. Çünkü istihdam yaratan yatırımlar açısından.
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Icşvik unsurundan, istikrar programının amacı ne olursa olsun kesin olarak vaz geçilmeyecek bir
amaç olarak görüyoruz. Bunu defalarca tekrar ediyorum; çiinkıj, ülkenin istihdam yaratan yatırım
larına her halükarda ihtiyacı var.
Değerli arkadaşlar, bir kaç tane arkadaşımız, islami sermaye olarak adlandırdıkları bir serma
ycyc yönelik davranışlardan bahsettiler. Ben burada. Hükümetin bir temsilcisi olarak net olarak şu
nu il'ade ediyorum. Mali kanunlar bir şantaj veya tehdit aracı olarak benim bildiğim Türkiye C um 
huriyeti döneminde asla kullanılmamıştır, bundan sonra da kullanılmayacaktır. Böyle bir olay ol
maz. Vergi Kanununun ayrı bir kutsallığı vardır, ayrı bir değeri vardır, kesinlikle de mükellefleri
arasında her hangi bir ayırım yapmamıştır, bundan sonra da yapmayacaktır. O nedenle vergi Ka
nunlarının şantaj veya tehdit aracı olarak kullanılacağı konusundaki endişelerin burada hükümetim
adına söz veriyorum tabiî ki, burada yersiz olduğunu belirtmek istiyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakana.
Hk I Madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum:
flan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
'Tasarının 30 uncu maddesinde yer alan ek madde l'in ikinci fıkrasının metinden çıkarılması
nı arz ve teklif ederiz.
Cevat Ayhan

Zeki Ergezen

Mustafa (İnaldı

Sakarya

Bitlis

Konya

CBVAT AYHAN (Sakarya) - Önergeye gerekçeyi yazmamıştık, müsaade ederseniz arz edeyim
BAŞKAN - Arz edin efendim.
CHVAT AYHAN (Sakarya) - Teşekkür ederim.
Biz bu ikinci fıkranın çıkarılmasını şunun için istiyoruz Yıldırım Beyin beyanlarını biliyorum,
bu bir getirilen ilave imkandır; ama bu ilave imkan getirilirken diğer .50 milyarın üzerindeki yatı
rımlara ki teşvik belgeli yatırımlardır onlar. Onlara getirilen imkanların bunlara da verilmesini is
tedık. Niye istedik arz edeyim şimdi: Siz bu sene l ‘W d a 50 milyarın altında 25 milyarın üzerin
de, 40 milyar liralık bir yatırım yapacaksınız I999'da, bir KOBİ'siniz ve I999'un matrahından dü
şcceksiniz; yani, 2(X)0 yılında vereceğiniz beyannameden Mart veya Nisanda bunu düşeceksını/
matrahtan. Şimdi siz 40 milyar liralık yatırım yapıyorsunuz; ama, sizin l‘W d a k i kârınız da bılan
ç(xla 20 milyar. 20 milyarı düşme hakkınız kalmayacak. Teşvik belgeli yatırımlarda diyelim ki ya
tırımcı 200 milyarlık yatırım kararı aldı I999'da, yatırımını yaptı veya 2(XX) yılında yapacak, bunu
2(X)0 yılında beyanname verirken mart veya nisan sonunda matrahı mü.saitse 2(X) milyarı birden
düşüyor, müsait değilse diyelim ki matrahında l(X) milyar kâr var, KK) milyarı düşüyor. Bakiye l(K)
milyarı da 2001 yılında vereceği beyannameden düşüyor. Orada da düşemiyorsa 2(X)2 yılında dü
şüyor; yani, o bitinceye kadar onun bir süresi yok. Yani, beş yılda onu düşebiliyorsa beş yıl devam
İl kâr matrahlarından düşüyor, şimdi burada 50 milyarın altında 25 milyarın üzerinde yatırım ya
pan KOBl'ler blanço hesabına göre defter tutuyor ne yapacağını beyan ediyor. Makına alacak, tek
noloji yenileyecek, rekabete kendini hazırlayacak, ama 40 milyar harcadı 20 milyar kân var onu
düştıi, 20 milyarı düşme hakkı yok o yanıyor o hakkı, benim söylediğim budur. Yanı, getirilmiş
olan bu ilave hakka teşekkür ediyoruz. Ama, gelecek yıllarda mahsup imkânı istiyoruz yani bura
da Mâliyenin de bir kaybı yoktur esas itibariyle. Ayrıca şunu da .söyleyeyim, bakın bunun bir çık
maz noktası var, onu beraber müz^ıkere edelim Maliyeci arkadaşlarla, bakın Muhterem Başkan, siz
yem bir iş yapıyorsunuz, bir KOBİ olarak teşebbüs ettiniz. 40 milyar liralık şu gözlüğiın şu sapını
imal eden bir atölye kuruyorsunuz, 40 milyar liraya makineler alıyorsunuz siz de daha gelir yok,
kâr matrahı yok vergiye esas olacak, ben bu sene karar verdim 19‘)9 yılında -önümüzdeki yıl- 40
-
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milyar liralık bir tesis kuruyorum 10-15 kişi çalışacak sanayi bcilgcsindc o küçük sanayide, kura
cağım bunu; ama, o yıl benim kârım yok blançoda AO milyardan 4() kuruş düşemem ben, vergiden
indirim yapamam. Ama bu kalkarsa ben 1999 yılında kurduğum tesis 2(XK) yılında kâr getirebilir
veya 2(X)I yılında kâr getirebilir; çünkü, kurulan bir tesisin düzeni tezgahı ithal etmek, agreditil'
açarsınız parayı ckiersiniz \ eya yerli sipariş edersiniz üç beş ayda gelir, yedi sekiz ayda teslim edi
lir bu tezgah teçhizat size, getirip monte edeceksiniz. 1999'un eylül ayında parayı (idedım benim
şeyimden çıktı ama tezgah bana 2000 yılında geldi, kurdum, ben daha 1999 yılında bir gelirim yok
ki 20(X) yılında beyanname verirken nisan ayında düşeyim bunu. Yani burada yanlış bir düzenle
me yapıyoruz. Hen bu işlen bir ömür boyu yaşadığım için bu yatırımcılarla küçüğüyle ortasıyla büVuğüyle ileride sonra pişman oluruz bir kanun değiştirmek zordur, tekrar bunu müzakare etmekte
Tayda var diyorum, arz ederim.
Önergeyi de bu vesileyle verdik. Değiştiririz önergeyi; ama, bunu düzeltsek iyi olur.
BAŞKAN - Yani teşvike bağlı bulunmayan yatırımlarda muhsubun daha sonraki yıllara doğ
ru da yaygınlaştırılmasında...
C'HVA’r AYHAN (Sakarya) - Evet, sarî olabilmesi yoksa hiç mahsupdan faydalanamaz. Ben
arz ettim size mi.salleriyle.
BAŞKAN - Sayın Bakan buyurun.
MALİYH BAKANI ZEKERİ YA TEMİZEL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Bir yanlış anlama var zannediyorum. Yani teşvik belgesiz yatırımlarda yatırım tutarı amorte
edilene kadar veya indiriline kadar yararlanmama diye bir olay yok. Yatırım tutarı bitene kadar onu
indirmeye devam eder. Onda herhangi bir tereddütümüz yok.
( ’HVAT AYHAN (Sakarya) - Bir dakika, birdakika, burada bir şey var Sayın Başkan, bakın...
BAŞKAN - Müsaade buyurun, açıklasın; bu meramın iyi ifade edilmediği sonucuna varırsak,
düzeltiriz ifadeyi.
Buyurun Sayın Bakan.
( ’EVAT AYHAN (Sakarya) - Bakın, fıkrayı okuyalım.
BAŞKAN - Müsaade buyurun. Bakan beyi dinleyelim.
MAİ.İYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Şimdi, burada, ıkı önemli olayımı/
\ar. Teşvik belgesi, çok iyi bildiğiniz gibi, yatırım için bir göstergedir. Neyin yapılacağını, neyin
yararlanacağını, neyin, nereden geleceğini, nerede kurulacağını ayrıntısıyla belirler ve ayrıca da, bu
Natırımın mutlaka ekonomiye yararlı olduğunun da teşvik belgesiyle kanıtlanması gerekir. Ancak,
bunun dışında yapılan yatırımlar mutlaka ekonomiye yararsız anlamına gelmez. Tutup, bütün bu
formalitelere girmemek için de, hemen yılı içerisinde başlamış olduğunuz bir yatırım vardır. Bura
da, "yatırımın yapıldığı yıl kazancına hemen uygulanır" derken, kastımız aslında, hemen o yıl yap
tığınız, o yılın kazancından bunu indirin anlamındadır.
İSMAİL ÖZGİIN (Balıkesir) - İndiremediğiniz zaman ne olacak?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Devamında ındereceksinız.
C'EVA'İ' AYHAN (Sakarya) - Burada o ifade yok.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Efendim, şimdi bu tek başına bütıin
sistemi şey yapmıyor. Belki, yanıldığınız veya en azından açıklanmayan konu bu. Bu maddelerin
hepsi yerli yerine oturup da ek 16 ncı maddeyle düzenlenen ek 4 maddenin, ek .“S maddenin tama
mına bakıldığı takdirde, bu sistem kurulur.
Ben, sistemi şöyle anlatayım size: Yani, yatırım belgesi almadı; ancak, oradaki, tebliğdekılere uygun olarak yapılmış bir yatırım. Yatırım tutarı yüzde .SO civarında. Bu yatırımı >aptı; hemen
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yapar yapmaz, o yıl, elde ettiği kazançtan zaten bunu indirecek; bu, bu anlamdadır. İnderemedi ta
mamını, mütakip yılda da indirecek. Zaten, bu tür yatırımlarda, biliyorsunuz, bir yıldır yatırımın
süresi, bir yıl olarak veriliyor. Teşvik belgesiz ve yatırım indiriminden yararlanacak yatırımlarda
süre bir yıldır, kalkınmada öncelikli yörelerde iki yıldır sadece. O nedenle, yatırım zaten aynı yıl
içerisinde biteceği için, hemen o yıl kazancından da yararlanacak, inderemezse, müteakip yıllarda
yine yararlanacak.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, mesele benim için tavazzuh etti.
BAŞKAN - Efendim, müsaade buyurun. Bu konudaki tartışmalar, bence, açıklığa kavuşmuş
tur; Bakan beyin de açıklamaları. Yalnız, buradaki ifade tarzının, zannedersem. Sayın Bakanın ifa
de ettiği açıklamalarına daha uygun hale getirilmesini sağlayacak şekilde bir ifade redaksiyonu
yapma imkânım arayalım ve diyelim ki...
ZEKÎ ERGEZEN (Bitlis) - Sarih uygulama...
BAŞKAN - Efendim, müsaade buyunın Sayın Ergezen; onu diyeceğiz.
Yapılan yatırımlarda yatırım indiriminin, harcamanın yapıldığı yıl kazancına uygulanmak su
retiyle başladığını ve devam edeceğini, ihtiyacımız varsa buna, onu getirelim.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Sayın Başkan, şöyle diyelim: Şimdi,
ek I inci maddede yeni bir kural getiriyoruz. Ondan sonraki fıkra, sadecc onun istisnası. Daha son
radan, yapılan yatırımın ilgili yıl kazancından indirilemeyen kısmı, izleyen yıllarda belirlenenden
indirilir diye, 4 üncü maddede zaten onunla ilgili, bu indirimin ne şekilde yapılacağına ilişkin dü
zenleme var. Dolayısıyla, o yukarıdaki fıkrada, daha doğrusu, ek I inci maddede yaptığımız düzen
lemenin, 4 üncü maddeyi de kapsayacak şekilde düzenlenmesine gerek yok. Burada, genel ilke ku
ruluyor, istisnası konuluyor. 4 üncü maddede, bu istisna hükmünün ne şekilde uygulanacağı belir
tiliyor ayrıntısıyla. O nedenle, gelecek yıllarda, indirim konusunda zaten söylediklerimiz tutanak
lara da geçiyor, daha önceki uygulamalarımızda da çok net olarak var. İlgili yıl da dahil olmak üze
re, gelecek yıllarda indirilemeyen kısım, yatırım indirimi tutarı olarak indirilmeye devam edilecek
tir efendim.
BAŞKAN - Size itimatımız tam da Sayın Bakan, ne olur ne olmaz diyor arkadaşlar.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, bu tutanaklara geçen Sayın Bakanın beyanı tel
minkârdır benim için ve bunu şöyle anlıyorum. Birinci fıkrada, önceki yılın kazancında kullanma
imkânı var; ama, bunlarda önceki yılın kazancını kullanma imkânı yok; Tıilen yatırım harcaması
yaptığı yılın kazancını kullanıyor; yani, önceden ayırma imkânı yok; fark bir tek budur.
Teşekkür ederim; benim anladığım budur.
BAŞKAN - Efendim, Hükümete görev veriyoruz; kanunlaştıktan sonra yüksek tasviplerimi/
le, onbeş gün kadar sonra, bu konuyla ilgili tebliğlerini burada Sayın Bakan gelip aynen ifade etti
giniz şekilde açıklasınlar. Uygun mu Sayın Ayhan?
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Siz fetva veriyorsanız, uygundur.
BAŞKAN - Lütfedersiniz efendim.
Bu önergeyi, müsaade ederseniz, artık işleme...
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Geri alalım; lüzum yok. Sayın Bakan açıkladı.
ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - Vallahi, biz anladık da, vatandaş nasıl anlayacak.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Tebliğde anlayacak.
ZEKİ ERGfîZEN (Bitlis) - Sayın Başkan, özür dilerim, bir şey söyleyeceğim. Ben dinliyo
rum, Sayın Bakan, burada sabahtan beri. Başkan, siz, biz konuşuyoruz; ancak anlıyoruz; yani, bu
kanun çıkacak, yarın uygulayıcılar sizi mi bizi mi gelip bulacaklar.
-
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MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Tebliğle bu açıklamayı ayrıntısıyla
yapacağız.
ZEKİ ERGE2EN (Bitlis) - Yani, kanunun netliği içinde düzenlenmesi, iki cümle ilave edil
mesi daha doğru. Zaten, Türkiye'nin çıkmazı burada.
MALİYE BAKANİ ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Bu düzenleniyor, kanunun içinde
var.
BAŞKAN - Sayın Ergezen, buraya yönelir misiniz lütfen.
ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - Sayın Başkanım, dinliyorum da ve pek de konuşmuyorum teknik
konular olduğu için; fakat, bunlar çıkıyor yarın bir gün; ondan sonra, problem oluyor, sıkıntılar do
ğuruyor; acaba, bu kanun böyle mi uygulanır, şöyle mi uygulanır. Burada doğru dürüst bir cümle
konulsun, anlaşılsın bu yani. Ne var bunda, niye koymuyoruz? Mademki, I ve 4 diye ayırmışız biz
bunu. 4 üncü maddenin uygulanması ayrı olur, I inci maddenin uygulanması ayrı olur; ikisini birleştıremezler ki...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Aynı maddenin içerisinde bu.
ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - Peki, ben söylemiş olayım da Sayın Başkanım.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Sayın Aktürk, buyurun.
YILDIRIM AKTÜRK (Uşak) - Sayın Başkan, arkadaşların da daha evvel işaret ettiği teşvik
belgesi kelimelerine "yatırım indiriminden faydalanması, teşvik belgesiyle kabul edilmiş bulunan
yatırımlar" diye redakte ederken kullanırsanız, o zaman ikinci fıkrada da "yatırım teşvik belgesi
almamış olanlar" diye, yine teşvik belgesine atıf olduğu için, bunun iki alt bölüm olduğu daha ber
rak bir şekilde anlaşılıyor; yani, ek madde l'in birinci fıkrasında "yatırım indiriminden faydalan
ması, teşvik belgesiyle kabul edilmiş bulunan yatırımları" Teşvik belgesi ilavesiyle zenqginleştirirsck, o zaman ikinci fıkrada da "yatırım teşvik belgesi aranmaksızın yatırımlar" denilince, anlaşılı
yor ki, birinde iki senelik bir uygulama var, öbüründe tek sene.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Efendim, o da bir yaklaşım. Buradaki önergede de Sayın Bakan, şöyle bir ifade
var; "Yatırım teşvik belgesi aranmaksızın yapılan yatırımlarda, yatırım indirimi, harcamanın yapıl
dığı yıldan başlayarak uygulanır" biçiminde -o sarih olarak lafı da fazla- bir ifade diyelim de.
Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Önerge kimin, onu da bilelim.
BAŞKAN - Değerli arkadaşım Sayın Ünaldı ve kıymetli arkadaşları tarafından verilen bu
önerge kabul edilmiştir.
Ek I maddeyi, önergeyle yapılan değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Ek 1 inci madde kabul edilmiştir.
Ek 2 nci madde üzerinde önerge vardır; okutuyorum:
Flan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan tasarının 30 ncu maddesiyle düzenlenen 31.12.1960 tarih ve 193 sayılı G e
lir Vergisi Kanunun ek 2 nci maddesinin iki numaralı bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için
gereğini arz ederiz.
Algan Hacaloğlu
İstanbul

Ali Topuz
İstanbul
-
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Hilmi Develi
Denizli

Yatırımlar, beş yıllık kalkınma planı ve ilgili yıllık programlarda yer alan strateji \ c ilkeler
çerçevesinde Maliye Bakanlığı, Hazine Mijsteşarlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı la
rafından müştereken seçilecek sektörler, alt sektörler veya konularda yapılmalıdır.
BA.'jKAN - Mevcut kanunun ek 2 nci maddesinin ıkı numaralı bendinin yeniden dıi/enlenme
sını içeren işbu önerge konusunda, gerekçe olarak Sayın Hacaloğlu açıklama yapacaklar.
Buyurun Sayın Hacaloğlu.
ALCîAN HAC'ALOĞIAI (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli arkadaşlarım; bııa/
evvel yaptığımız tartışmalar, Devlet Planlama Teşkilatının bu karar sürecinde bulunmasının ne ka
dar gerekli olduğunu ortaya koymuştur. Önümde plan var. Şimdi, Sayın Bakana sormak istiyorum.
İstihdam yaratan yatırımlar diye bir tanım, ben ilk defa duyuyorum. FJöyle bir tanım, planda ver al
mamaktadır. Yani, bütün yatırımlar istihdam yaratır; ama, bunun çerçevesini yönetmelikle açıkla
yacağız diyorsanız, onu da bilmek bizim hakkımızdır. İstihdamın ve teknolojinin...
BAŞKAN - f-jııek-yoğun yatırım olur Sayın Hacaloğlu.
ALCjAN HACAIX)Ğİ.U (İstanbul) - O ayrı bir olay. Şimdi, emek-yoğun denildiği zaman da,
rekabet boyutu, sektörel alanlar gündeme gelir. Tabiatıyla, işsizliği aşmak temel sorundur; ama,
şimdi ben o alanda tartışmaya girmek istemiyorum, (jerçekten, uzun uzun bunu tartışırız. Zaten hu
rada herkes, ne demek istediğimi gayet iyi anlıyor; yani, o tanım nedir diye sorduğum zaman, onun
ardında yatan mantık, kendiliğinden ortaya çıkıyor. Yani, ben açıkça istihdam yaratan yalınınlar
denildiği zaman, bunu romantik bir değerlendirme olarak alıyorum açıkça. Nedir; örneğin, kırsal
kesimde istihdam yaratıcı projeler uygulanır. Vardır bunlar; tamamen istihdama yönelik, (ieçicı ıs
lıhdam projeleri yaparsınız. Oeçmışte de Sayın Ali Topuz, Kİl^-KUP uygulamalarıyla \ ıllar e\ \ ei.
CHP İktidarında bunu uygulamıştır. Kİİ’ uygulamasıyla, köye iş, istihdam projesiyle uygulamıştır
Bunlar belirli sürelerde işsizliği mars etmek için bedeli (idenerek yapılan uygulamalardır; ama, hu
nun sanayileşme stratejisiyle yakından uzaktan ilgisi yoktur. Flunlar, sosyal içerikli yatırımlaıdıı;
bir bedeli vardır, bir alanı vardır. Şu alanda, güneydoğuda biz bunu uygulayacağız deseniz, bı/ıın
önerimiz var, ikiyüz bin kişi için geçici istihdam projesi uygulayın doğu ve güneydoğu Anadolu'da
diyoruz. Bu, bir alandır; ama, bunun da bir bedeli vardır; o da yerine konulur. Karşılığı nedir; ıç
barıştır.
Şimdi, burada, bir kere, ben. Sayın Hükümetimizden, bu ve bundan sonraki teklıriermıi/ıkkı
düzeltmeleri kendiliğinden yapmasını beklerdim. O teknik bir düzeltmedir, atlanılmışlır. Tabii, hu
kadar kalın bir tasan gelince. Hazine ve Dış 'i icaret Müsteşarlığını ayırıp burada sadece llazme\ı
tutmak, zaten hu düzeltme herhalde yapılacak Herhalde salı ona yönelik du/.ellmeyi hırdelalık hu
teklifimizi kabul edeceksiniz, onu düzelteceksiniz; yanı, dolayısıyla, bizim orada arlı hır puanımı/
olacak diye düşünüyorum; ama, IX-vlet Planlama Teşkilalının teşvik alanda, bakını/. lcş\ığın ıı\
gulanmasmı kastelınıyorum, teşvik belgelerinin verilmesini kaslelmiyorum; ama, hepimiz burada
birçok planlamacı var, geçmişle fiilen burada çalıştık; yanı, leşviğın ilkelerini, alı sektörlerini, coğ
ral'yasım belirlemek. Planlama'Teşkilatının, plan bütünlüğü içinde usllennıcsını gereken hırNorıım
luluklur. Bunu, Tlazıne ve Maliye Bakanlığıyla paylaşsın; ama, lulfen, şu vaplığımı/ larlışmalar da
hoyle hır eksikliği ortaya koymaktadır; teklifimizin temeli hudur.
Teşekkıir ediyorum.
BAŞKAN - Teşekkür edenm.
Buyurun Sayın Yülek.
I. l'.k l AN YUl.l^K (Adana) - i'eşekkur ediyorum .Say ın Başkanım.
Önerge üzennde konuşacağım, (icrçeklen de, lx-n hır ara dışarı çıktım ve ne konuşas ım hu mc
seleyi okuduğum zaman dediğimde, burada, meseleyi dar kapsamlı olarak gordunı buradaki metin
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dc ve Devlet Planlama Teşkilatının olmayışını da gerçekten bir eksiklik olarak gördüm. Dar kap
samından kastım şu: Bugün, Hazine Müsteşarlığındadır teşvik. Benim şahsî kanaatim, en olmaya
cak yerdedir; yani. Hâzinede bu teşviğin olmaması lazımdır; ama, şartlar öyle getirmiş, öyle konul
muş, öyle etmiş. Önünde sonunda, öyle zannediyorum ki, belli bir süre sonra. Hâzineden bu ayrı
lacaktır. Hâzineyle teşvikçilik barışmaz. Doğru bir karar değildir. Birisi devletin malına sahip çı
kar; öbürü ise burada görüldüğü gibi, birtakım dağıtımlar yapar. Bu ikisi terstir. Hâzinenin başına
gelen adam, Allah için düşünün, burada arkadaşımız vardı, teşvikten sorumluydu şimdiki genel
miıdürümüz, bir taraftan, efendim, Türkiye'nin o kadar büyük bir borç yükü ve Hâzineyle ilgili o
kadar meseleleri var ki, o meselelerle alakadar olurken, teşvik burada daima üvey evlattır ve üvey
e\ lat olması sebebiyle de layıkı şekilde bunun aktivite göstermesi mümkün değildir. (îeçmişte bir
deneme yapıldı; Hazine ve DışTicaret Müsteşarlığı olduğu zaman, dikkat edilirse. Hâzineden anla
yan birisi geldiyse. Dış Ticareti ihmal etti; Dış Ticaretten anlayan birisi geldiyse. Hâzineyi ihmal
etti. Bunu da yaşadık hep beraber, sizler de yaşadınız, burada birçok arkadaş da yaşadı.
Şimdi, yine, böyle bir tenakuz var. Daha doğrusu, birbirine ters olan kuruluşların aynı yerde,
fonksiyonu ters olanların aynı yerde toplanması var.
BAŞKAN - Kamu yapılaşmasında arıza var diyorsunuz.
i. KRTAN YOLKK (Adana) - Evet; ama, oradan bir yere geleceğim Sayın Başkanım.
Şimdi, hakikaten. Hazine, Türkiye'nin bu kadar hazinesel problemleri varken, bir Hazine Müs
teşarı, onunla mı uğraşsın, yoksa teşvikle mi uğraşsın; mümkün değil. Teşvik orada yanlıştır. Do
layısıyla, burada Hâzineyi dediniğiniz zaman bir daralma getiriyor; daralmadan kastım bu. Belki,
teşviğin bağlı olduğu kuruluş veya bakanlık demek lazım, o daha bir seyyaliyet getirir, illa, kanun
larla biz burada gelecekteki birtakım atılımlara da mani oluyoruz. Yarın, bir düzenleme yapılacak
olsa, o maddede, hemen işte bunlara atıf yapacağız. Halbuki, burada. Maliye Bakanlığı oturmuş bir
bakanlıktır; ona bir şey demiyorum; ama, daha sonra, birtakım şahıslara bağlı olarak düzenleme
lerle kuruluşların şuradan buraya atılmış olması -ki, hakikaten atıldı, onu diyorum- dolayısıyla, bu
rada bir değişiklik yapalım; bir.
BAŞKAN - Hskiden Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü diye, vaktiyle kanunlarda bilhas
sa geçerdi. Hatta, o Genel Müdürlüğün de kanunî dayanağı olmadığı halde, orası dayanak gösteri
liyordu.
i. HR TAN YIILHK (Adana) - Mesela bu öyle denilibilir. Teşekkür ederim. Yani, Hazine Müs
teşarlığı yerme. Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü denilebilir; o ona bağlı olduğu için, bu
probler giderilir; bu bir.
İkincisi, eski halini hatırlıyorum. Ben, Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü yaptım l'^TO'li
yıllarda. O zaman. Teşvik ve Uygulama Genel Müdürü, sadece uygulamayı yapardı. Teşviklerle il
gili meseleyi, politikaları, hangi sektörün nereye gireceğini. Devlet Planlama Teşkilatı, kalkınma
planlan ve yıllık programlar dikkate alınarak orası tespit eder ve Teşvik ve Uygulama (icnel Mü
dürlüğü dc uygulardı, uygulamacıydı.
BAŞKAN - Ticaret Bakanlığında mıydı?
i. HRTAN YİILHK (Adana) - Bir ara ikiye ayırdılar onu; ihracatla ilgili teşviği Ticaret Ba
kanlığına verdiler, yatırımlarla ilgili olanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına verdiler. Ben, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığından bahsediyorum. Öbür tarafta da, ihracatla alakalı vardı; ama, biz yatı
rımla ilgili hakikaten zarurî gördüğümüz bir maddeyi alır yahut da bir yatırım konusunu alır. De\ Ict Planlama Teşkilatına sunardık. Devlet Planlama Teşkilatı, kendi içendeki prosedürle, kalkınla
planlarının öngörüsüyle, yıllık programlardaki hedeflere göre veya uygulamalara göre, bunun teş\ ıkten istifade edip edemeyeceğine karar verirdi. Şimdi, eğer siz Devlet Planlama Teşkilatını bura
dan çıkarırsanız, o zaman Planlamayı da kaldırmak lazım açıkçası; çünkü. Planlama, yatırımları
yönlendiren bir kuruluştur.
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BAŞKAN - Z a l e n çıkmış Sayın Yülek.
I. ERTAN YÜLEK (Adana) - Efendim, çıkarmayın diyorum. Çıkarırsanız diyorum, bakın...
BAŞKAN - Hâzinedeki genel müdürlüğü Planlamaya alın demek isliyorsunuz. Onu alırsak
alalım.
i. ERTAN YÜLEK (Adana) - Hayır, Planlamayla müştereken olabilir bu; yani, buraya ilave
edilebilir.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Planlama orijinalde yok zaten.
i. ERTAN YÜLEK (Adana) - Efendim, yok da hatalı. Olsun, burada onu getiriyorsunuz şim
di. Çünkü, burada birtakım teşviklerde vesairede, yatırım indirimlerini görüyoruz. Burada yatırım
indirimleri gelince, zannediyorum ki, böyle bir şey olursa, yeni metinde Hazine ve Dış Ticaret
Müsteşarlığı ayrı ayrı mıdır, belki araya virgül koymak lazımdı. Alışkanlık şuydu eskiden; Sayın
Bakanıma katılıyorum. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bir müsteşarlıktı. Halbuki, müsteşarlık
ları demek lazım.
BAŞKAN - Değerli arkadaşım, netice itibariyle, burada. Devlet Planlama Teşkilatının ve mut
lak surette zikrinin zorunlu olduğunu anlattılar, geniş bir gerekçeye dayanılarak. Bu konuda da Sa
yın Bakandan bilgi alacağız.
i. ERTAN YÜLEK (Adana) - Efendim, küçük bir ilaveyle "Müsteşarlığı" değil "Müsteşarlık
ları" olarak bunu düzeltelim.
BAŞKAN - Durun bakalım, oraya gelebilecek miyiz daha.
i. ERTAN YÜI.EK (Adana) - Hayır efendim. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı yok ki; o
manada söylüyorum, şu anda yok. Bir Hazine Müsteşarlığı var, bir Dış Ticaret Müsteşarlığı var.
Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN - Tabii, plancıların maddesi. Zaten Plancılara bu kadar müsamaha göstermemizin
nedeni, bu konuya en iyi bilen arkadaşlarım oluşu sebebiyledir, geçmişiyle geleceğiyle beraber.
Buyurun Sayın Aktürk.
YILDIRIM AKTÜRK (Uşak) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Muhterem arkadaşlar, bu madde, yani ek 2 nci madde, 1993 yılı aralığında, yani Teşvik ve Uy
gulama Dairesi Planlamadan Hâzineyi geçtikten sonra, oradaki yeni şekline göre düzenlenmiş; an
cak, bu madde kendi başına yeterli değil. Niçin; iki daire bir araya gelirler, işte hangi seklıire ön
celik verecekler filan, kalkınma planları, yıllık programlara göre tespit ederler demiyor. Sadecc, ya
tırımlar seçilen sektörler veya konularda yapılmalıdır diyor. Halbuki, hepimizin bildiği gibi, yalırımların yapılacağı konular. Bakanlar Kurulu kararnamesi haline getiriliyor, Yiik.sek Planlama Ku
rulunda daha evvel enine boyuna görüşülüyor ve genel teşvik tablosu dediğimiz, ayrı ayrı, buliin
hükümetimizin, bütün kanatlarının da iştirak ettiği daha geniş bir formda olgunlaştırılıyor. Bu. ben
ce ilk sekreterya çalışması kabilinden yapılan bir çalışma ve işi bağlayıcı değil; yani, ıkı kuruluş
bir araya gelip bir protokolle halletmiyorlar bunu. O açıdan, bir endişeye mahal yok. Bir Yıiksek
Planlama Kurulu kararı lazım; orada Planlama ağırlığıyla temsil ediliyor ve arkasından da bir Ba
kanlar Kurulu kararı gerekli, genel teşvik tablosunun yıllık oluşumunda.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Sayın Ayhan, buyurun.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlar; bu yatırım indirimiy
le ilgili ek 2 nci maddede, Ertan Beyin ifade ettiği husus, şu bakımdan mühimdir. Sektörlerin den
gelerim ve gelişme ihtiyaçlarını en yakın takip eden kurum. Devlet Planlama Teşkilatıdır; hem
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makro dengeler bakımından hem ana sektörler ve alt sektörler bakımından takip eden burasıdır ve
uzun y ıllarda teşvik hep DPT'de olmuştur. 1960'lı yıllarda DFI'deydi, 12 Martta bir ara alındı. Sa
nayi Bakanlığına verildi, tekrar DPT'ye döndü. Başbakanlığa döndü, sonra tekrar şeye verildi; ya
ni, devamlı yer değiştirmekte. Ben, teşvik uygulamalarının nerede olduğu üzerinde durmuyorum.
O, Sanayi Bakanlığı da olur, şimdi olduğu gibi Hazine de olur. Dış Ticaret Müsteşarlığı da olur; bir
yere oturtursunuz, o uygulamalardır; ama, hangi sektörlerin, alt sektörlerin, hangi yatırım konula
rının teşvik edileceği hususunda DPT'nin devrede olması lazım.
Yıldırım Bey ifade ettiler; yatırım teşvik konuları kararnamelidir; doğru; ama, şunu da ifade
edeyim ki. Bakanlar Kurulunun kararıyla çıkmasına rağmen, düzenleyen hangi bakanlıksa odur, di
ğer bakanların kararnamenin muhteviyatını okumasına ve değerlendirmesine vakti dahi olmaz; ya
ni, onu ifade edeyim. Mutlaka, DPT'nin burada devrede olması lazım; yani, yatırım indirimiyle il
gili hususlarda demiyorum; ama, hangi konuların teşvik edileceği, hangi sanayi konularının, yatı
rım konularının teşvik edileceği hususunda DPT'nin devrede olması gerekir; yani, böyle bir şey ge
tirmekte fayda var.
Arz ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Efendim, ikinci bentle ilgili önergeyi okutuyorum;
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan tasarının 30 ncu maddesiyle düzenlenen 19.3 .sayılı Gelir Vergisi Kanunun
ek 2 nci maddesinin iki numaralı bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için gereğim arz ederiz.
Algan Hacaloğlu
(İstanbul)
ve arkadaşları
Yatırımlar, beş yıllık kalkınma planı ve ilgili yıllık programlarda yer alan strateji ve ilkeler
çerçevesinde Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ta
rafından müştereken seçilecek sektörler, alt sektörler veya konularda yapılmalıdır.
BAŞKAN - Önergeye Hükümet katılıyor mu?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Sayın Başkan, izin verirseniz, birkaç
konuda belirleme yapıp, ondan sonra görüşümü belirtmek istiyorum; ç ü n k ü ,' ıpsam itibariyle, as
lında mevcut ve yerleşmiş olan bir kurumun işleyiş şekli üzerindeki tartışmalar, sanki bu alanların
hiç düzenlenmediği veya uygulamada böyle olmadığı şeklinde bir görüş yaratıyor. Öncelikle, şunu
belirtmek istiyorum. Sayın Hacaloğlu, yürürlük tarihiyle ilgili olarak bu maddenin 20(X) yılı ve Hü
kümetin istikr..r programına kadar gidince, biz de istihdam yaratan yatırımlarla ilgili olarak Hükü
metimizin kararlı olduğunu ve özellikle de bundan önce Doğu ve (iüneydoğu Anadolu'da kalkın
mada öncelikli yörelerle ilgili çıkardığımız yasada, 10 ve daha fazla istihdam .sağlayan yatırımlara
da teşvikler vermekle hiç de cimri davranmadığımızı, verebileceğimiz bütün teşviklerin hepsini
verdiğimizi, burada da yatırımları sınırsız olarak desteklemeye çalıştığımızı belirtmiştik. İstihdam
yaratan yatırım kavramı, bu anlamda orada 10 ve daha fazla istihdam yaralan olarak, kesin olarak
yer almıştı. Niye o sınırların içerisinde kalıyoruz bilmiyorum, belki de yanlış ifade ettiğimden do
layı oluyor. Dolayısıyla, burada yatırıma bunları getirirken de aslında, yatırım indiriminin uygula
ma biçimi hakkında pek fazla bir şey değiştirmedik.
İkinci bentte "yatırımlar, kalkınma planları ve yıllık programlarda belirtilenlerden" diye bunu
kim yapıyor; Devlet Planlama Teşkilatı yapıyor. Daha sonradan YPK'da görüşülüyor. Bakanlar
Kurulunda karara bağlanıyor. Dolayısıyla, daha önceden Planlamanın yapmış olduğu bir baz üze
rine de Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü neredeyse orası bağlıdır, o kadar fazla önemli bir olay
-
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değil. Sayın Aktürk'ün belirttiği gibi, daha önceden yapılan değişiklik o tarihte çıktığından, orası
belirtilmiş. Yoksa, Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğünün bağlı, yani, bu teşviği hangi kurum ve
riyorsa, Maliye Bakanlığıyla çalışacak kurum odur. Bu teşvikleri verirken, niye baz alacağız; Plan
lamanın yapmış olduğu planlan ve yatırım programlarını baz alacağız. Nereden geçecek; YPK'dan
geçecek. YPK kimin; Devlet Planlama Teşkilatının. Dolayısıyla, bunların üzerinde bu kadar fazla
ayrıntılı olarak durup da geri kaldı, unutuldu, işlemiyor şeklindeki bir mantık, bunun işlemesi açı
sından geçerli olmayacaktır büyük ölçüde.
Burada, haklı olarak katılacağımız bir olay var; o da, daha önceden Hazine ve Dış Ticaret
Müsteşarlığının o tarih itibariyle adının böyle olmasından kaynaklanıyor. Değiştiremez miydik; de
ğiştirirdik; yalnız, burada çok kolay şekilde bir fıkrayla geçemezdik, bir fıkra daha eklemiş olacak
tık. Yarın adı değişirse, bu Planlamaya gelirse, kesin olarak Planlama yetkili olacaktır; ondan eının
olabilirsiniz. Teşvik Uygulama varsayın ki. Planlamaya döndü; döndüğü andan itibaren, olay zaten
bitmiş olur. Maddenin işleyişi açısından, bu şekildeki bir düzenlemenin, ne Planlamayı dışlama gi
bi bir amacı vardır ne de Planlamayı tamamen dışarıda bırakarak teşvik uygulaması yapma gibi bir
düzenlemesi vardır. Sistem kendi içerisinde işlemektedir. O nedenle de, bu şekildeki bir değişikli
ğe Planlamanın kendi yaptığı planlarla ilgili olarak yeniden görüş bildirmesi şeklindeki bir tersliğe
neden olmamak için, önergeye katılamıyoruz efendim,
ALCİAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, bir soru sorabilir miyim.
C'EVA'F AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, ben de söz istiyorum bu noktada izin verirseniz.
BAŞKAN - Ama, yani, söz-cevap, söz-cevap biçiminde önerge uygulamasını alışkanlık hali
ne getirirsek komisyonda, sizlerin önceki kararlarını çiğnemiş ve kusur işlemiş olurum.
CHVA'F AYHAN (Sakarya) - Getirmeyiz de, mühim bir konuyu konuşuyoruz.
BA.ŞKAN - Buyurun Sayın Hacaloğlu.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Elimde, Yedinci Beş Yıllık Plan ve 1998 yılı programı
var. Sayın Bakandan rica ediyorum; teşvik edilecek .sektörler -genel anlamda sektörlerin adı vardır- alt sektörler ve konular, bu iki belgede var mı yok mu?
m a l iy e

BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Yoktur tabiî kı, yanı inada bülün ya

lınınlar vardır.
Al.(iAN HAC'ALOĞLU (İstanbul) - Yoktur; eskiden vardır. Bakını/, eskiden, Devicl Planla
ına Teşkilatı. Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğünün uygulamasına baz teşkil eden, ayıınlılı sekt(>r alt sektör değerlendirmesi yapar, çerçeveyi belirler idi. beri i^lan kavramı, 1980 yıllardan ben
dışlandığı için, böyle bir uygulama gündemden düştü. Ben, şimdi. Hükümetten, bunu tekrar gün
deme getirebilmeleri için, çok net olarak söylüyorum; yani, bugünkü uygulamada... Yani, ne sakın
cası var? I’lanlama Teşkilâtının, bu süreçte, böyle kritik bir karar alınırken bulunmasının sakıncası
ne olabilir?
Arz ediyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Sayın Ayhan, buyurun efendim.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Teşekkür ederim.
Muhterem Başkan, muhterem üyeler; tabiî, fuzulî bir şey söyleyerek vakti uzatmak istemıyo
ruz. zaten fuzulî kullanılacak kelamımız da yok; ama, çok mühim maddeleri görüşüyoruz. Tabiî,
ben, başlangıçta da tebrik ettim bu yatırım indinmiyle ilgili yapılan bu cesur hamleyi destekliyo
ruz. Şunu söylemek istiyorum: 'Türkiye'nin bir talihsizliği de, sanayileşmenin derlitoplu bir elde v l İ rümemesıdir. İstikrarsız hükümetler, sık değişen hükümetler, ara rejimler vesaire devamlı kesıntı-
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dir. Bir cümle ile söyleyeyim. Bugün, Japon kalkınmasınm arkasmda Minister O f International
I rade and İndustry dedikleri Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı var. Bu bakanlık, Japonya'yı
1950'den 1998'e getirmiştir; yani, bizim de, sanayileşme ve kalkınmamızın DPT'nin elinde derlitoplu gitmesi gerekir idi; ama, bunu, devamlı dağıttık; o hükümet geldi kendi bakanını istedi, ko
alisyon hükümeti oldu başka bir yere çekti, şöyle oldu böyle oldu; ama, şunu söylemek istiyorum:
Mutlaka, altsektörleri DPT'nin belirlemesi lazım. Burada olmaması gereken ikinci bir bakanlık var
sa, Maliye Bakanlığıdır. Diğer bentlere koyun; yani, yatırım indirimine koyun, uygulamaya koyun,
bir şey demiyorum; ama, olmaması gereken bakanlıklar varsa Maliye Bakanlığıdır. Çünkü, Mâli
yenin sektörlerle, teknolojiyle, gelişmeyle, millî gelir hedeflerine, ihracat hedeflerine uygun yatı
rım hangi sektörlere öncelik vereceğiz, bunlarla bir ilgisi yok. Maliye, vergi toplar, parayı verir.
Onun için, biz, burada yanlış yaparız. Onun için, gelin, buraya D R '’yi koyalım. Maliye'yi çıkarma
yalım, onları üzmeyelim; ama, DPT'yi de, mutlaka buraya koyalım,
Maliye'nin koyulmasıyla ilgili önerge yoksa, hemen bir önerge verelim.
Arz ederim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, Hükümet, önergeye katılmadığını ifade etti.
Başkaca bir görüş beyanına ilişkin talepleri var; onu da tamamlasınlar, önergeyi oylarınıza su
nacağım.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Sayın Başkan, devletin işleyişiyle il
gili tüm kuralların hepsini Vergi Kanunlarının içerisine sıkıştırma gibi herhangi bir şeyimiz yok,
niyetimiz de yok. Öyle bir olay olduğu takdirde de, bu işin içerisinden çıkamayız. Hiçbir zaman
kalkıp da. Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü Planlamanın içerisinde yer alsın veya almasın tar
tışmasını burada gerçekten yapmak istemiyorum, benim de görüşüm olabilir.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Biz de yapmıyoruz, uygulamadan söz etmiyoruz.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (Devamla) - O nedenle. Devlet Planlama 1eşkılâlınm içerisinde olabilir bu. Yeniden plan kavramı çerçevesi içerisinde bütün teşvikli yatırımlar vc
all yatırımların hepsini de Planlama Teşkilâtı düzenleyebilir; bunlara hiç kimsenin itirazı yok, dü 
zenlesin o zaman; ama, oturup da. Devlet Planlama Teşkilâtı, zaten yapılış şeyi itibariyle Yüksek
Planlama Kurulundan geçmeyen bir tane kararı, teşvik kararnamesini, oturup da ne Maliye Bakan
lığı, ne de bir tanesi teşvik kavramı içerisine alamazki zaten. Yani, devletin içerisinde işleyen bir
sistemimiz var; yani, bunu değiştirdiğimiz takdirde değişir, bizce bir mahzuru yok; ama, şu anda
işleyen sistem bundan ibarettir. Yüksek Planlama Kurulunun, teşvikleri, teşvik sektörlerim belirle
yip getirdiği bir uygulama var ve bu da zaten Planlamadır, ondan sonra da bu uygulama yapılıyor,
yapacak bir şeyimiz yoklurki orada.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakana.
()nergeyi oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler... Kabul etmeyenler...Önerge kabul edilme
miştir.
I.ER I'AN YtJLEK (Adana) - Sayın Başkan, maddede bir redaksiyon yapılması gerekir.
BAŞKAN - Tamam, redaksiyona bakarız.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - 2 nci madde ile ilgili önergem vardı Sayın Başkan.
BAŞKAN - Efendim, bu önergeniz, buradaki "Hazine ve Dışticaret" ibarelerinin "Hazine"
olarak değiştirilmesini içeren, birden fazla bendi ilgilendiren ve daha sonraki bir bende atfen dü
zenlenen bir önergeniz var. Onun için, o önergeyi, ileride işleme koyarak, gerekirse geri iki bent
lerde de, ilgili gerekli redaksiyonları yapmak üzere, ertelemiş bulunuyorum.
-
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Hk Madde 2'ye bağlı üçüncü bendi okutuyorum;
Yapılan yatırım ticarî ve sınaî yatırımlar için en az 50 milyar lira, ziraî yatırımlar için en az 10
milyar lira olmalıdır. Kalkınmada öncelikli yörelerde bu tutarların yarısı dikkate alınır.
BAŞKAN - Madde üzerinde önerge yok.
CBVAT AYHAN (Sakarya) - Söz istiyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN - Sayın Ayhan, bu maddeyi kısmen değerlendirmiştiniz daha önce, değerlendirme
diğiniz kısımlar için ayrıca söz vereceğim.
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, madde mi, bent mi?
BAŞKAN - Ek Madde 2'nin üçüncü bendiyle ilgili, zaten bu tarafki hükümet tasarısında da
sunulduğu üzere, halen yürürlükte olan rakamlar yazılı orada. 18 milyar, 3 milyar olarak bu rakam
lar yazılı.
Sayın Ayhan, buyurun.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, her sene ayarlanır zaten bu. Hükümet, demek ki,
99 için şey yaptığı rakamlar bunlardır, her sene ayarlanır; indirilir, çıkarılır. Hükümetin elindedir
bu. Kanunda yazılı olması bağlayıcı değildir, onu söylemek istiyorum.
BAŞKAN - Tabii, bu yeni bir baz oluşturularak ileride yine hükümetin...
Sayın Cengil, buyurun, kobilerle ilgili olarak.
SITKI CENGİL (Adana) - Nasıl bildiniz Sayın Başkanım?..
Teşekkür ediyorum. Arife tarif gerekmez.
'I’abii, bu rakamlar, belki 99 baz alındığında, 99'a gelindiğinde düşük gibi gözükebilir; yani,
yüksek tespit edilmemiş gibi görülebilir; ama, zannediyorum. Hükümetin de, enflasyonu indirme
gibi bir iddiası vardı. Eğer 99'da, bu rakamlar çok küçük olacak. Zaten, herkesi kapsayacak diye
düşünülüyorsa. Hükümetin enflasyonu indirme iddiası havada kalıyor. Yok, enHa,syon indirilecek
se, bcnce, 99'da bu rakamlar büyük.99 için de olsa büyük; çünkü, 99'da da enflasyon rakamı oranı
baz alınarak artırılacak, onun için bir başlangıç olarak bu rakamların küçük tespit edilmesi, düşük
tespite dilmesi küçük müteşebbis için de faydalı olur diye düşünüyorum.
Benim arzım bu kadar. Bilmiyorum Sayın Bakanım ne düşünürler, Niyle bir yaklaşım sosyaldemokratlığm da, zannediyorum gereği olu r
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Maddenin bu bendi üzerinde başka söz talebi?.. Yok.
Önerge var, okutuyorum;
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan ta.sarının 30 uncu maddesi ile düzenlenen 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu
nunun Ek 2 nci maddesinin beşinci bendinin 2,4 ve 5 numaralı alt bentlerinde yer alan "Hazine ve
Dışticaret Müsteşarlığı" ibaresinin "Hazine Müsteşarlığı" olarak değiştirilmesi için gereğini ar/,
ederiz.
Algan Hacaloğlu
İstanbul

Ali Topuz
İstanbul

Hilmi Develi
Denizli

Gerekçe; Teknik nitelikte bir düzenlemedir. Hazine ve Dışticaret iki ayrı müsteşarlıktır Ko
nuyla ilgili olan Hazine Müsteşarlığıdır
BAŞKAN - Bu maddenin "Hazine ve I3ışticaret Müsteşarlığı" olarak ifadelerindeki ibareleri
nin "Hazine Müsteşarlığı" olarak düzeltilerek kabulü şeklindeki redaksiyonu esas itibariyle içeren
Sayın Hacaloğlu'nun önergesine Hükümet katılıyor mu?
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MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Katılıyoruz efendim.
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge oy
birliğiyle kabul edilmiştir.
Sayın Bakan, yatırım indirimi bölümünün, belki başka maddelerinde de, bu ibareler olabilir.
Bu bölümü güzelleştirmek için, madde sayısını da, yatırım indirimleriyle ilgili madde sayısı da
azaldığı için tüm maddelerde düzeltilerek kabul edilmiş addediyor ve bu konuda Komisyonumuz
dan yetki alıyorum.
Teşekkür ediyorum ve Ek 2 nci maddeyi yapılmış olan değişik biçimiyle oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu bent kabul edilmiştir.
Ek 3 üncü maddedeki değişiklikleri içeren hükümleri okutuyorum:
Yatırım indirimi oranı, yatırım tutarının yüzde 40'dır. Bu oran, organize sanayi bölgelerinde
ve kalkınmada öncelikli yörelerde yapılan yatırımlarda araştırma ve geliştirme yatırımlarında, çev
re korumaya yönelik yatırımlarda. Bilim Teknoloji Yüksek Kurulunca belirlenen öncelikli tekno
lojik yatırımlar ile teknopark yatırımlarında, gemi ve yat inşaa yatırımlarında ve 50 milyon ABD
Doları karşılığında Türk Lirasını aşan sınaî yatırımlarda yüzde 100 olarak uygulanır.Hakaiılar Ku
rulu, bu oranı 250 milyon ABD doları karşılığı Türk Lirasını aşan sınaî yatırımlarda yüzde 200'c
kadar artırmaya yetkilidir.
BAŞKAN - Yatırım indirimi oranlarını yeniden belirleyen bu düzenleme konusunda değerli
arkadaşlarımdan söz talep edenlerden; önce, komisyon üyesi arkadaşlarıma, hemen onlar ıneyanında evvelce bu işin sorumluluğunu yapmış bakan arkadaşlarıma, daha sonra da milletvekili arkadaş
larıma sırasıyla söz vereceğim.
Sayın Hacaloğlu, buyurun efendim.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli arkadaşlarım; Sayın
Bakan, biraz evvel konuşurken "enflasyona karşı şok program uygulayamayız, üç yıllık bir istikrar
programı uygulama karan" aldık dedi. Tabiî bu istikrar programının ayrıntılarını her halde bizler
de muhalefette bir gün -en azından kuruluşuna destek vermiş bir parti olaraktan- herhalde öğrene
ceğiz; ne olduğunu bilemiyoruz. Ama, şu ana kadar ipuçları görünmeyen bu programın, belli ki,
20(K) yılını da kapsadığı açık.
Şimdi, burada, önce, tersten giriyorum. Yürürlük maddesi, bu maddenin 1.1.1999'da uygula
maya gireceğini öngörüyor; yani, 1999 yılında 250 milyon doların üstünde bir yatırımla önünüze
gelindiği zaman, siz, buna, şimdiye değin hiç uygulanmamış olan bir teşvik alanı açaraktan yatırım
tutarı kadar indirim yaptıktan sonra, yatırım tutarı kadar bir tutan da, devamında matrahtan indire
ceksiniz; yani, Türkiye'yi belirli, çok özel bazı yatınmlann vergi cenneti, vergisiz cennet alanına
dönüştüreceksiniz. Şimdi, bir kere bu, istikrar programı uygulaması bakımından hiçte zamanlı, ye
rinde olan bir öneri değil. Biz, Bakanlar Kurulu olaraktan bunu gözetiriz, uygulamayız. Peki, niye
getiriyorszunuz? Niye bunun için ayn bir... Eğer, farzedelim ki, doğru, niye o zaman?.. Hele Ma
liye Bakanımızın önerisiyle bu önerge, bu teklif, bu madde alt komisyonda dile getirilmişse, alt ko
misyonun siyasî üyeleri bunu tartışmamışken, Saym Bakanın talebiyle Hükümetin talebi olarak en
son müzakereler bittikten sonra bu maddeye ilave edilmişse, konu üzerinde durmak hepimizin gö
revi.
Nereden kaynaklanmıştır bu, hangi özel bir talep mi vardır bu konuda? Bilinen, belirli bir pro
jeye yönelik, belirli bir firmaya yönelik bir duyum mu alınmıştır da, birden bire, çok net söylüyo
rum bunu...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Kişileştirmeye falan kalkmayın, ça
lışmayın.
-
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ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Kfendim lütfen... Lütfen... Sizinle ilgili değil, siyasetle
ilgili... Siyasetle ilgili sizinle ilgili değil.
Bu konu, sonuna değin tartışacağımız bir konu. Hiç kimsenin cebine, siz yatırım yapıyorsunuz
diye bir o kadar da para koymaya hakkınız yok. Türkiye'de bu yapılmamıştır. Yatırım yapmak is
teyen herkes, yüzde l(X) yatırım indirimiyle özendırilmiştir. Siz, işçiye para vermeyeceksiniz, me
mura para vermeyeceksiniz, KIT'lere para vermeyeceksiniz, KIT'lerin elini kolunu bağlayacaksı
nız, Kobilere kredi ve destek alanında cimri davranacaksınız ve burada büyük sermayenin, belirli
ki, bunun da sanayi deniliyor; fakat, hangi sanayi olduğu konusunda da... Bu madde düzenlenirken
teşekkür ediyorum Maliye teknisyenlerine ve Maliye Bakanımıza da, yeni bir düzene kavuşturul
masına katkı sağladılar, önerilerimizi kabul ettiler. Bu maddenin üst kısmı, belirli bir çerçeveye
oturtulmuştur. Nedir o çerçeve; çevre, teknoloji, organize sanayi bcilgeleri gibi belirli bir somut
alanla, araştırma, geliştirme alanıyla sınırlandırılmıştır. Şimdi, bu alanda yapılan yatırımlar, gen
kalmış yörelerde yapılan yatırımlar, sadece yüzde l(X) yatırım indirimini hak eder şekilde belirlen
miş ve genel anlamda da yatırım indiri yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarılmıştır. Bu gerekli, bu doğ
ru.
Bizim, bu dönemde çok selektif olmamız gerekiyor. Çok selektif bir gelişme programı, politi
kası izlememiz gerekiyor ve yatırım politikalarında uygulamaya konma zamanı çok net olarak is
tikrar programı ile bağlantılı bir şekilde belirlenmelidir. Ama, Maliye Bakanlığı, ben vergi alamı
yorum, ben yeterince gelir toplayamıyorum endişesini taşırken, yani, böyle bir dönemde haksız re
kabet yaratacak, bu anlayışla da -belirtiyorum- Anayasa çerçevesinde bir tartışma yaratacak bir
maddeyi kabul etmemiz mümkün değil. Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde bu yapılmamıştır,
hiç kimse cüret edememiştir. Cüret kelimesinin altını çiziyorum, hele Bakanlar Kurulunun, bu ko
nuda yetki alacak ve işte, belirli bir firma veya firmalar grubuna "sen yatırım yap, ben senin cebi
ne de ayrıca bunu koyacağım." Evet, burada nakit kaybından bahsetmiyoruz; ama, nedir o; O yatı
rım, ılanihaye bir o kadar daha kâr ettiği zaman, o vergiden muaf tutulacak.
Burada bir ayıp daha var tabiî. O ayıpta, bu rakamların dolar olarak belirlenmesidir. Yani, l üı
kiye'de, bu çığırı da açtığımız zaman, yasalar zemininde bunu da açtığımız zaman, bu da bizim,
ekonomiye bakışımızda, bir yönüyle bir eleştiri alanı getireceğini düşünmekteyim. Bu, kesinlikle
geri çekilmesi gereken, yasanın o maddesinden düşülmesi gereken bir benttir. O nedenle, bir deği
şiklik önergesi verdik. Bu önergenin kabulü için destek vermenizi rica ediyor, teşekkür ediyorum.
BA.ŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hacaloğlu.
Sayın Ayhan, buyurun.
( ’HVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; tasarının M) uncu madde
sı ile. Gelir Vergisi Kanununda yatırım indirimini düzenleyen ek madde ^ üzerinde müzakereleri
miz devam ediyor; onunla ilgili söz almış bulunuyorum.
Bu maddede, yatırım indiriminin konusu ve nispeti düzenlenmiş. Bakanlar Kurulundan gelen
teklifte, genel yatırım indirimi yüzde 30 olduğu halde, yüzde 4fl'a çıkarılmış. Bu, isabetlidir. Ikmen onun altında da, organize sanayi bölgelerinde ve kalkınmada öncelikli yörelerde yapılan yatı
rımlarla araştırma ve geliştirme yatırımlarında, çevre korumaya yönelik yatırımlarda. Bilim ve
feknoloji Kurulunca belirlenen öncelikli teknolojik yatırımlar ve teknopark yatırımlarında, gemi
ve yat sanayii, yat inşaa yatırımlarında.yüzde l(K)'e çıkarılmış. Buraya 50 milyon doları karşılığı
Türk Lirasını aşan sınaî yatırımlarına da yüzde l(X) verilmiş ve tabiî burada 2.S0 milyon dolarlık
yatırımlara da yüzde 200 yatırım indirimi verilmiş. Bu da, alt komisyonda ilave edilmiş demek. Nı
\e ilave edildi, gerekçesini anlamıyorum. Yani, Sayın Algan Hacaloğlu'nun dedikleri de, haklı tes
pitlerdir, onlara da katılıyorum, ifade edeyim.
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Değerli arkadaşlar, yatırım indirimi, bakın bir yatırımcı firma, önce yatırım değerlerini amor
tismanla geri alır bir kere,ondan sonra yatırım indirimine geçer, bir de oradan geri alır; bunları iki
defa alır; yani, bir amortismanla, haklı olarak alır, bir de yatırım indirimi olarak yüzde lOO'dc alır.
Biz bunları teşvik ediyoruz. Niye; yatırım hevesi olsun, üretim artsın, istihdam artsın, millî gelir
artsın, gelişme, ihracat artsın, her bakımdan Türkiye büyüsün diye. Amortismanla verdik, yatırım
indirimini verdik bir defa, üçüncü defa da ekstradan veriyoruz; bunun mantığını anlamıyorum; ya
ni, adam, yatırdığı parayı, firma, kuruluş bir kere almış, bir daha almış, üçüncü defa bir daha ikra
miye veriyoruz buna; yani bunun mantığı yok, bunu kime izah edeceğiz biz yani. Nasıl gelmiş?
Ben, Maliye'nin de buna katıldığına inanmıyorum; çünkü, biz, daha önce burada, olağanüstü hal
bölgesi ve geri kalmış illerie ilgili müzakerelerde tekliflerimiz oldu. Maliye fevkalade eli sıkı dav
randı. Mâliyenin üslûbudur, bir şey demiyorum, hürmet ederim. Ben dedim ki, seyyanen 10 yıl ver
giden muafiyet getirin. Hayır, 10 kişi olur, 5 kişi olur, yeni kurulanda ilave işçi şu kadar olursa ve
ririz deyince, önce, hesap yaptılar. Tabiî, Maliye'nin bu disiplini ve hassasiyetini de takdirie karşı
lıyorum; çünkü, parayı bulmak zor, memleketi parasız idare de zor; ama, burada getiriyoruz yüz
de 200 yatırım indirimi. Yani, bunu hiç kimseye izah edemeyiz, haklılığını da hiç kimsenin kabul
etmesi mümkün değil. Bunu ifade ediyorum. Önergemiz de olacak bu istikamette; yani, bunun
madde metninden çıkarılması lazım.
Arz ederim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan.
Sayın Yülek, buyurun efendim.
İ.KRTAN YÜLEK (Adana) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım. Sayın Bakanım; şimdi, ben,
hep öteden beri bazı elastikiyet ifade eden meselelerin illa götürüp de, kanun koyucunun emrine
vermenin iyi olmadığı kanaatini taşıyorum. Yani, zaman değişiyor, şartlar değişiyor ve biz, bir ka
nunu değiştirmek içinde ne kadar müşgUlat çektiğimiz de ortada iken, o zamana ve şartlara biz uya
mıyoruz. Onun için benim kanaatim şu: Bakın, bundan evvelki mevcut metin, çok iyi hazırlanmış,
bana göre ve yönetimin elinden, hükümetlerin elinden bir aracı almıyor. Siz, burada, bu maddeyi
getirmek suretiyle, hele alt komisyondaki arkadaşlarım bunu getirmek suretiyle, hükümetlerin elin
den önemli bir aracı alıyoriar. Nedir o; Bakın, bundan evvelki mevcut metin diyor ki; "Yatırım in
dirim nispeti yatırım miktarının yüzde 30'u dur. Bu değişebilir, yüzde 40'ı diyebiliriz. Bakanlar Ku
rulu, bu oranı, kalkınmada öncelikli yöreler ile kalkınma planı ve yıllık programlarda özel önem ta
şıdığı belirtilen sektörierde yapılan yatırımlar için yüzde 100 oranına kadar artırmaya ve kanunî
orandan az olmamak üzere, yeniden tespit etmeye yetkilidir. Ne güzel bir hadise. Yani, siz, bunu
buraya koyduğunuz zaman, işin içine Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun ne alakası var? Bilim
vc Teknoloji Yüksek Kurulunun tespit ettiği karariarı. Hükümet, illa onlarınki doğru değılki. Yani,
Bilim ve Teknoloji Kurulu, evet önemli bir kuruldur. Doğrudur; ama, bir de pratiğin içinden gelen
m.sanlar vardır. Bu insanlar kimdir; daha çok teşvikçilerdir, daha çok teşvik ile temas olan iş haya
tıdır. I3olayısıyla, siz, bunu gdip de, belli yetkileri bir yeriere verirsek, zannediyorum ki, hükümet
ler elindeki önemli bir aracı yatirmiş oluriar; bu bir.
İkincisi, bugün yat diyorsunuz. Bana göre, yatın hiç ehemmiyeti yok. Birisi, onu, nereden sok
muşsa sokmuş oraya. Yat yatırımı nedir yani; işte, gidiniz Bodrum'a, Bodrum'daki hadiseler, yani
daha doğrusu atölyelerde bunlar yapılıyor. Yani, biz, yat yatırımına verirken...Yatı kim kullanıyor?
Belli birileri kullanıyor? Kime veriyor? Üç ayı çalışıyor, 6 ayı çaışmıyor; açıkça söyleyeyim size.
O adam, onu, o şahıslar, o firmalar, o yatları birine kiralamak için yaptırıyor, sonrada kendi kulla
nıyor. Bütün şey boş kalacak değil ya. Hatta bu muvazaya sebebiyet veriyor. Ben, bunu, işte,5 yal
yaptıracağım, iki yat yapacağım, ne yapacaksın bunu; siz de bunu, birçoklarınız gelmiştir, bu yatı
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işte falan yerlerden gelen kimselere kiralayacağım veyahut da ithal edeceğim diyorsunuz. Ama, ge
liyorsunuz, adam diyor ki, ben hakikaten birkaç yüz bin dolarlık, belki 50-60 bin dolarlık döviz ge
tiriyor, ondan sonra kendisi emrine de kullanabiliyor. Yani, bunu, herkese, öyle bu şekliyle ifade
etmiyorum, herkes aynı yolu kullanıyor da demiyorum, yalnız, yat yatırımı ile diğer yatırımlar ara
sındaki farkı görme bakımından diyorum. Bugün önemli olan yattır, yarın başka bir konu önemli
olabilir, dolayısıyla ifade etmek istediğim husus şu; Biz, geliniz, bu fıkrayı tamamen buradan çıka
ralım. Vakaa, arkadaşımızın birisiyle çok alelacele bir önergeye imza attım; ama, bana göre, bu im
zayı ben geri alıyorum ve bu metnin tamamen çıkarılmasını, yüzde 30 yerine yüzde 40'ı, sade yüz
de 40; yani, yatırım indirimi nisbeti, yatırımın yüzde 40'dır" veya "yüzde 30’udur" deriz, çünkü on
dan sonra "bu ikisinin arasındaki oranı Bakanlar kurulu tespit etmeye yetkilidir" diyor. Bu, bizim
elimizde teşvik olarak, yatırımları farkJı yörelere yönlendirmede ülkenin belli dengelerde kalkın
masına yardımcı olacağı gibi, bazı hallerde oturulur, mesela eskiden çok tatbik ettiğimiz bir mad
de vardı ve çok da güzeldi, bu, halka açık şirketlerde daha yüksek bir yatırım indirimi verilirdi, bu
suretle sermayenin ve refahın tabana yayılması temin edilirdi. İnanınız ki, biz, bununla Anadolu'da
şu anda faaliyette olan halk şirketlerinin kuruluşunu temin ettik. Yine, elimizdeki bu araçla da Tür
kiye sathında yatırımların kaydırılması konusunda önemli istifadeler ettik. Aksi takdirde, inanın ki,
bu yatırımlar hepsi İstanbul gibi -m. aiesef hâlâ gidiyor- hellı yerlere gidiyor idi. Onun yerine, bü
tün 'I'ürkiye'ye yaymak için hükümetlerin bukonudaki tercihlcnne imkan verecek bir hazırlık yapa
lım.
I>ılayısıyla, ben, bunu çıkaralım diyorum. Hele hele o 250 milyon dolar gibi bir hadiseyi ge
tirmek, bunu yapması da mümkün değil; 50 milyon dolar demek, oldukça yüksek yatırımlar de
mektir. Dünyada evet büyük yatırımlara gidiliyor ama, bugün dünyadaki sanayinin ve üretimin bel
kemiği de KOBİ'lerdir, bunu herkes biliyor. Dolayısıyla, geliniz, bu metni buradan tamamen çıka
ralım ve ilk metinde olduğu gibi bırakalım, bu suretle hükümetlerin elinde ekonomik kalkınma ter
cihlerine imkan verecek bir aracı ellerinden kanunla almayalım diyor,saygılar sunuyorum.
BAŞKAN- Buyurun Sayın Ünaldı.
MUSTAFA ÜNALDI (Konya)- Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli üyeler; sözlerimin başın
da saygılar sunuyorum.
Ek madde 3'ün son paragrafını değiştiren veya kaldırılmış paragrafı da sayarsak sondan ikin
ci paragrafı değiştiren metin üzerinde görüşmelerde ve değerlendirmelerde bulunuyoruz.
Yatırım indiriminin yüzde 40 olduğu vurgulanıyor. Artırma var. Takdire şayandır, l-lükümetimiz ne kadar büyük yatırım indirimi gerçekleştirebilirse, o kadar da tebrik ederiz; ancak, bundan
sonraki ifadelerde yüzde lOO'e ve yüzde 200'e varan indirimler sağlayacak metin bana göre yanlış.
Neden yanlış; deniliyor ki, bu oran, organize sanayi bölgelerinde ve kalkınmada öncelikli yöreler
de yü7Xİe 100 olarak uygulanır. Bu doğru; ama, organize sanayi bölgelerinden olmayan, kalkınma
da öncelikli yörelerde de olmayan muhitlerimiz var; sık sık da tartışıyoruz; diyoruz ki, şu kalkın
mada öncelikli yöreleri keşke ilçe bazında ele alabilseydik diye, burada, 91'den beri bu komisyon
dayım, her zaman tartıştığımız konular haline gelmiş, ilçe bazında öncelikli yöre .sağlamamız ge
rektiği ifade edilmiştir.
Ülkemizin ilçe olan yerlerini değeriendirecek olursak, organize sanayi bölgesi değil, bir çok
yeri de kalkınmada öncelikli yörelerde de değil, ondan sonra sayılacak araştırma geliştirme yatı
rımları, çevre korumaya yönelik yatırımlar, bilim teknoloji kurulunda belirlenen öncelikli yatırım
lar, teknopark yatırımları, gemi, yat inşaatları da değil; Beyşehir'de, Seydişehir'de. Kozan'da, Aşkala'de bir yerde bir yatırımcı kalkacak, yatırım yapacak ilçemizde, başka yerde yüzde 100 vere
ceksiniz indirimi, buradaki yatırımcıya yüzde 40 vereceksiniz. Bu, bana göre çok büyük bir yanlış
lık, büyük bir haksızlık oluşturuyor. Yüzde 100 verebiliriz; ne zaman veririz, 50 milyon ABD do
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larından fazla yatırım yaparsa. El insaf!., bir ilçede bu kadar büyük bir yatırımı hemen oluşturmak
o kadar kolay değil.küçük yatırımcılara bu yatırımları kapamak, herhalde ne plan mefhumuna uyar
ne kalkınma mefhumuna uyar, ne de sosyal devlet ilkesine uyar. (Gürültüler)
BAŞKAN- Buyurun Sayın Ünaldı.
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla)- Dinleyen olursa konuşmak istiyorum Sayın Başkanım.
Sayın Bakanımız yok. Sayın Başkanımız da dinlemiyorlar.
BAŞKAN- Özetleyeceksiniz o zaman.
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla)- Bundan dolayı, 50 milyon doların da sınırının yanlış oldu
ğunu vurgulamak istiyorum. Son cümle ekstra bir yanlış; arkadaşlarımız onu zaten vurguladılar;
Sayın Hacaloğlu'nun bir sorusu var, o hakikaten enteresan bir soru; ona katılıyorum. Büyük serma
yelere katılan ve keyfi olarak belirlenecek ekstra avantajları da doğru bulmuyorum. Her zaman
KOBİ'ler diyoruz, konuşmalara gelince; ama, mevzuatta bir tersine uygulamanın doğru olmadığı
kanaatindeyim.
Bu fıkra ile değerlendirmelerim istikametinde bir önergemiz var. Organize sanayi bölgelerin
de, kalkınmada öncelikli olmayan yörelerde yatırım yapıyorsa, hiç olmazsa on bin dolar yatırımyapan birisi de bu indirimden istifade edebilmeli.
Bana göre, hiç sınır konmamalı da, ama böyle bir sınır koymakhevesinde olan arkadaşlarımız
la uzlaşma temin edebilmek için on bin dolar sınırını koydum önergeme; yoksa, hiçbir sınır olma
dan organize sanayi bölgesinin olmadığı, kalkınmada öncelikli yöreler içinde sayılmayan ama. kal
kınmada öncelikli yörelerin şartlarına haiz ilçelerimizde yatırım yapacak olanların böylesine bir
imkandan mahrum bırakılmasının yanlış olduğunu özellikle vurguluyorum ve bundan dolayı da en
az 10 bin dolarla sınırlı olan önergemizi vermiş bulunuyoruz.
Son cümlenin de kaldırılmasına dair iki tane önergemiz var; birincisi, 10 bin dolarla beraber
değerlendiriyoruz,-İkincisini tek başına son cümleyi kaldıracak bir önerge vermiş oluyoruz. Birin
cisi hasıl olursa İkinciye gerek kalmaz.
Saygılar sunuyorum efendim.
BAŞKAN- Saygı bizden, teşekkür ediyorum.
Sayın Doğan, buyurun efendim.
AYKON DOĞAN (İsparta)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; ben, komisyonun üyesi de
ğilim; ama, halen yürürlükte olan 1.1.1995 yılında yürürlüğe girmiş olan kararname üzerinde buladabulunan teknisyen arkadaşlarımla, bakan olarak uzun bir çalışma yaptık, bu kararnamenin çık
ması aşamasında ve çıktıktan sonra yaşadıklarımızı burada kısaca özetlemek için buraya geldim,
çok önemli bir konuyu görüşüyoruz.
Önce, Maliye Bakanlığını kutlamak istiyorum ve bürokrasiyi de kutlamak istiyorum. Önemli
radikal tedbirler getirdiler, birincisi şu: Eskalasyonu biz üç yıl ile sınırlayabilmiştik, bu, bizim za
manım.zda çıkmıştı, şimdi bu sınırı kaldırıyor. Biz, bu üç yıldan fazlasını çok vergi kayıbı sebebiy
le cesaret edememiştik, şimdi cesaretli bir adım geldi; memnun edici bir hükümdür.
İkinci bir husus, ileride yapılacak bir yatırıma, yani bir yatırım kredisi şeklinde bir kaynak tah
sisi de yerindedir; ancak, burada bakıyorum bütün arkadaşların tartıştıkları bir konu var. kanaatim
şudur ki, çok fazla detaya girmek istemiyorum, burada getirilen ek madde l'in son cümicsi, Türki
ye gerçeklerine uymuyor. Türkiye, sadece az gelişmiş veya öncelikli yörelerden ibaret değil; Tür
kiye'nin kazaları var,kasabaları var. bakıyorsunuz il çok gelişmiş, Salihli'si var; ama, Dcmircisi dc
var. İzmir'e bakıyorsunuz, onun da çok gelişmiş yeri var; Kiraz'ı var. kendi memleketimden örnek
vereyim; 100 bin nüfuslu Yalvaç'ı var; ama, bu hükmü getirdiğiniz zaman oradaki yatırım indirim
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oranı yuzdc 4()'tır. Bugün bir vatandaş oraya, bir kaç yüz kişi çalışacak bir tekstil tesisi kuruyor.
Bugün yalvaç'ta yapılmış olan anoraklar, Leningrad ve Moskova'da satılıyor değerli arkadaşlar.
Bunlar da apartmanların bodrum katlarında, sakat işçilerin de istihdam edildiği çok küçük işletme
ler. Niçin bunu böyle ifade ediyorum; çünkü, Beykoz deri Fabrikasıyla beraber Türkiye'de ikinci
deri fabrikasının kurulduğu yer Yalvaç'tır; ama, Beykoz'daki de ayakta kalamamıştır, Yalvaç'taki
de ayakta kalamamıştır; çünkü, o bir devletçi düşünce idi.
Bu hükmü getirdiğiniz zaman, Türkiye'nin gerçeklerine uygun olmayan bir yasa hükmünü ge
tirirsiniz ki, ileride bizim, bunu. Bakanlar Kurulu kararıyla tashih etme imkanımız da yoktur.
1.1.1995 yılında çıkarılan kararnamenin arefesinde Türkiye bir krizde idi. 1.1.1995 tarihli ka
rarnameyi çıkarırken bize en büyük yardım. Vergi Kanunundaki hükmün sınırlayıcı birtakım kıs
taslar koymamış olmasıydı. Eğer böyle bir kıstas olsaydı, kanunu değiştirmeye gidecektik, zaman
kaybedecektik, onun için yatırım konusunda vergi kanunlarıyla birtakım kıstaslar getirmeye gerek
yok. Bugünkü, gerek kararnameden gerekseyasadan da şikayet eden de yok. İstek, sadece şu idi:
Eskalasyon, burada eski şeklide idi burası, çoktartıştık, bu, özel sektörden geldi,cesaretlendirdı Mâ
liyeyi, şimdi bu komisyon bu üç yıllık süreyi de kaldırıyor, kutluyorum, başında da ifade ettim;
ama, burada teknoparklar için; canım, ne biliyorsun, buna Bakanlar Kurulu karar versin, bakın, bu
gün dünyada evrensel vergi teorisinde şu tartışılıyor: Vergi, yatırımlar karşısında nötr kalsın,karış
masın bu işe. bana göre, vergi kanunlarında yatırım, vergi indirimiyle ilişkili olarak ne bir hat ne
de bir sınır olmamalı; bunu düzenleyecek mevzuat, başka mevzuattır. Benim 30 yılım maliye Ba
kanlığında geçti. Ben de böyle tasarılarla böyle komisyonlara geldim; ama, şu anda ifade ediyorum
ki, evrensel vergi teorisinde bugün yaşanan gerçekler karşısında, gayet inanarak ifade ediyorum ve
bu komisyonu bunun için geldim, vergi kanunlarında böyle sınırlamalar getirmeyelim.
Peki, burada getirilen nedir; eskalasyonu getiriyorsunuz, bu da doğru; kredi veriyorsunuz, o da
doğru; ama, tutmuş, teknoparklar 50 milyon, 250 milyon dolar.. Bunlar Vergi Kanununun işi de
ğil. Gelin, bir teklifim var; ortadan, benim oy hakkım yok. Sayın Maliye Bakanına da buradan ses
lenmek istiyorum, bunu eski şekliyle bırakalım. B irde şu var: Bugünkü yatırımcı, bugünkü karar
nameden memnundur, tiskalasyonun sınırının kaldırılmasını istiyordu, o verildi. Kredi de verildi.
Yeni bir rejim değişikliğine de gerek yok.Yatırım rejiminin istikrarı bakımından da devam edelim
bu şekle. Devam edelim, yasadaki Bakanlar Kuruluna yetki veren hükme devam edelim, eğer uy
gun görürseniz.
Burada bütün arkadaşlarıma belirtmek istiyorum, bu son cümleyi çıkaralım, eski şekliyle kal
sın. Bu son cümle kalırsa ne olur; bir kere organize sanayi bölgesi dışında ancak öncelikli sektör
lerde yüzde lOO'e kadar yatırım indirimi verebilirsiniz. Türkiye'nin -ben, buraya gelirken sordumbütün illerinde organize sanayi bölgesi var mı; var denildi bana, kabul edelim; ama, l'ürkiye sade
ce il merkezlerinden ibaret değil; ilçeleri de var. Adana'ya bakın Kozan'ı var; Mersin'e bakın, Tar
sus'u var; Gaziantep dördüncü organize sanayi bölgesine gidiyor; ama, ilçelerinde yok değerli ar
kadaşlarım. Türkiye bir kıta. Bu itibarla organize sanayi bölgeleriyle ve öncelikli sektörlerle ve sa
nayi yatırımlarıyla, mesela 50 milyon dolar diyorsunuz, sanayi yatırımı olacak diyorsunuz, ticarî
yatırım olursa, tarım yatırımı olursa?.. Yani, burada da sınır var.
Mesela diyelim ki, hayvancılık işletmesi kuracağım; Afyon'un falan ilçesi falan köyünde ve
ya bir meyva fabrikası kuracağım. 50 milyon dolar. Hazine, (incelikli sektörde saymadı. Yü/.de 40
ile sınırlayacaksınız. Buna bizim hakkımız yok. Vergi Kanunu bu kadar tarafgir olmamalıdır.
Benim teklifim şu olsun, bu olsun değil; eski rejimin vergi kanunu, yatırımcı ve yatırımlar ko
nusunda iller, ilçeler, kasabalar konusunda Türkiye'nin her yöresinde nötrdür. Bu şekilde giderse
ne olur; bakın. I995'te bu kararname çıktıktan sonra bana Adapazarı, Eskişehir, Afyon, Kayseri,
Van.. Bütün Anadolu'dan, aşağı yukarı 74 ilden temsilciler geldi. Türkiye'deyatırım, altı ilin önü
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ne baraj çekilmişti; başkavere giderse yatırım indirimi yoktu. Kayseri'de yatırım indirimi yüzde
100 değil, yüzde 30 idi. Öncelikli sektör demişiz; onu da tanımamış. Denildi ki, 1.1.199.5 sayılı ka
rarname, altı il ile bloke edilmiş yatırım düşüncesinin önündeki barajları yıkmıştır. Bu bana söy
lenmiştir. Biz bunu, kanunlarda engel ojmadığı için bir kararname ile yıkabildik; ama, korkum odur
ki, burada, sektör bazında ve 50 milyon dolar, 250 milyon dolargibi,smaî yatırımlar gibi,ticarî ve
ziraî yatırımları dışında bırakan gereksiz barajlar örüyoruz. Bu, çok sakıncalıdır.
Yüce komisyonun takdirlerine sunuyorum. Eğer uygun görürlerse arkadaşlar, özellikle iktidar
grubuna mensup arkadaşlarımdan ve Sayın bakanımdan istirham ediyorum, bu, eski şekliyle kal
sın.
Çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.
BAŞKAN- Sayın Doğan'a teşekkür ederiz.
Sayın Özgün, buyurun.
İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bu düzenlemedeki sektörler
itibariyle yapılan belirlemeyi benden önce konuşan Sayın Doğan gibi düşünüyorum, yapılacak olan
yatırımlarda burada belirli sektörleri ele almış, halbuki daha geniş anlamda bu imkanı tanımak la
zım diye düşünüyorum.
Bir de, alt komisyonda ilave edilen, önceki metinde olmayıp da alt komisyonda ilave edilen
Bakanlar Kurulu, bu oranı 250 milyon ABD doları karşılığı Türk Lirasını aşan sınaî yatırımlarda
yüzdelOO'e kadar artırmaya yetkilidir ilavesi neden buraya konulmak ihtiyacı duyulmuştur. Sayın
Bakandan o konuda bir açıklama rica ediyorum. Bunun,tasan metninden çıkarılmasının faydalı ola
cağı kanaatimi arz ediyorum.
Saygılar sunuyorum.
BAŞKAN-Sayın Özgün'e de teşekkür ediyorum.
Sayın Aktürk', buyurun efendim.
YILDIRIM AKTÜRK (Uşak)- Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Muhterem arkadaşlar, bu paragrafın orjinal şekli oldukça tatmin edici görünüyor; Bakanlar
Kurulunu yetkilendiriyor, kalkınmada öncelikli yöreler, yıllık program kavramlarını almış içine,
belki bir eksikliği, organize sanayi bölgeleri de denebilir; ama, tatbikatta, organize sanayi bölgele
ri bir alışkanlık halinde öncelikli bir sektör muamelesi görecek şekilde de bugüne kadar uygulanageldi; ama, hazır elimiz değmişken, organize sanayi bölgelerini ilave edebiliriz, eğer ortak kanaat
ise.
Aslında, onun dışında böyle gemi ve yat yatırımları falan diye tadad etmeye başlayınca, bu
nun altında kalırız; çünkü, şu anda aklımıza gelmeyen, belki ondan daha öncelikle sektörler vardır.
Maalesef belki Hükümetimizin de tasarıda bu maddeyi düzenlerken önerisi, neyi işaret etmek isti
yor diye keşfetmeye çalışıyorum, özel önem taşıyan sektör yatırımlarında yüzde 50'ye kadar demiş,
daha evvelki yüzde 100 yerine. Bunun sebebi de, maalesef, bunları burada açık açık konuşalım,
özel önem taşıyan sektörler uygulaması, çok yozlaştırıldı, gevşetildi; yani, ana hedef. Bakanlar Ku
ruluna, akupuntur gibi, lazer gibi, yani bir kaç ana noktaya işaret edip onlarda bir sıçrama sağlaya
cak bir şey yapacak bir ivme kazandırmak için verilmiş bir yetki idi; ama, o kadar yaygınlaştırıldı
ve geniş uygulandı kı, maalesef farkına bile varamıyoruz. Her teşvik, eğer amacından daha geniş
uygulanırsa, amacından saptırılmış oluyor.
Bir misal vereyim; mesela otomotiv sektöründe, yani konuyu uzatmadan, büyük yatırıma ön
celik verilmek istenildi, 100 bin adetlik bir kapasite kriter olarak konuldu; ama, bu gün geldiğimiz
noktaya bakın, hemen hemen yanılmıyorsam, teşvik belgesi almış, yatırıma başlanmış ve bir nok
tada piyasaya çıkmış kaç araç var?.. 10 bine indi. Yani, böylece. maalesef sulandırmışız, bir nok
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tada gevşetmişiz. Bu anlamda hükümetlere verilen yetki çok gevşek kullanılıyor; beni. Meclis ola
rak sınırlandırm diyorsa, bu maddeleri tekrar gözden geçirmemiz lazım; yani, özel önem taşıyan
sektörden ne kastediyoruz, "öncelikli" kavramı nedir, nerelere verebilir, ne kadar yaygınlaştırabilirsiniz, bunlarda eğer bir eksikliğimiz varsa, burada prensipleri kanun koyucu olarak daha net tarıfleyelim; ama, baştan beri -buradaki maddelerin gerekçelerine bakılırsa- Bakanlar Kurulu techit
edilirken, biraz evvel Aykon Doğan Beyin işaret ettiği gibi, bir esneklik, kıvraklık elinde bulunsun
ve günün şartlarma adapte olsun diye konuldu.
Evet, hepimiz çevreciyiz, yeşilleri oynuyoruz, öncelikli; ama, yarın bilmediğimiz bir teknolo
ji çıkacak; belki yazılım teknolojisinde bir şey yapmak çok çok öncelikJi olacak, buraya yazmadı
ğımız için elimiziayağımızı mı bağlıyoruz, yüzde 100 indirim sağlayamayacak mıyız, büyük bir
sıçrama için?
Bu anlamda, zannediyorum geniş bir çerçeve çizmek, ama şuurlu bir şekilde. Bakanlar Kuru
lunun nasıl yetkilendirildiğine işaret etmek en doğrusu olur.
Bir eksiklik, mesela 100 milyon doların üstünde yatırımlar, bence Bakanlar Kurulu, öncclikli
.sektörtanımı çerçevesi içinde yatırım büyüklüğüne de bir öncelik vererek yüzde l(X) yatırım indi
rimi uygulayabilir. Gerekiyorsa, burada zabıtlara geçecek şekilde burada bir şey yapalım, tatmin
edici bir kayıt düşelim; ama, çok da isteniyorsa, orjinal paragrafı bir de, belki "büyük yatırımlar
için" diye düzeltelim; ama, bir an için bu kanun 7-8 sene uygulanacaksa, belki 100 milyon dolar
l'ürkiye şartlarında küçük bir miktar olacak, onun için rakamla sınırlamak da yararlı değil; büyük
yatırımlar da aynı şekilde. Bakanlar Kurulu bu imkanını öncelikle genişçe kullanabilir yönünde bir
şey geliştirelim. Bir önergemiz var, uygun görülürse, amacımız doğrultusunda.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Aktürk.
On dakika kadar .sonra aşağıda genel oylamaya katılma zorunluluğumuz olduğu için arkadaş
larımızın da ilgi ve yardımlarıyla bu maddeye ilişkin çalışmalarımızı tamamlayıp bugünkü çalış
malarımızı muhtemelen burada neticelendirmek ve yarın .saat I l.(X)'den itibaren gece 24.(X)'e kadar
Genel Kurula katılmamız gereken saatlerde de katılımımızı sağlamak koşuluyla bu işi sürdürmek
programındayız.
Sayın Cengiz, sizin bir sorunuz vardı galiba, buyurun efendim.
SITKI CHNGİI. (Adana)- Sayın Başkamın, sorum şu; daha önce konuşan arkadaşlarıma katıl
dığım için aynı şeyleri tekrarlamayacağım, sorum şu: Burada dikkatimi çeken bir husus var; Sayın
Bakanımdan onu öğrenmek istiyorum. Yukarıda 50 milyar lira, 10 milyar lira diyt>r, Türk l.ıra.sı
olarak belirlenmiş, aşağıda dolar olarak konulmuş, bunun özelbir nedeni var mı, bunu öğrenmek ıs
tiyorum; aynı kanunun aynı maddesi içinde Amerika Birleşik Devlellerı Dolan olarak belirliyorsıı
nuz, bunun sebebi nedir?
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın CengiI.
Sayın Bakan da kısa bir bilgi lütfetsinler.
Arkadaşlar esas itibariyle maddeye taraftarlar; fakat, miktar ve mahiyeti hakkında, Ilükumc
tin elinde daha esnek bir yetki olmasını ve temel oranın yüzde 40'a yükseltilmesinin yerinde olaca
ğını düşünmektedirler. Bakalım Hükümetimiz ne diyor, sonra karar vereceğiz arkadaşlar.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul)- Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Yatırım indirimi ile ilgili maddenin bu kapsamda tartışılması çok doğal bir olaydır vc zaten de
bu şekilde tartışılması gerekir. Burada altını çizerek belirtmek istideğim bir konu var; yatırım indi
rimi ile ilgili düzenleme, bu tasarının temel olarak ilkelerini değiştiren veya yeni İlkler getiren bir
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maddesi değildir. Dolayısıyla, yatırımlar, ülke koşullarma ve içerisinde bulunulan duruma göre ne
şekilde teşvik edilirse, ne şekilde yararlı olursa öyle bir düzenleme yapılmaya çalışılmıştır.
Öncelikle, Hükümetten gelen tasarıda özel önem taşıyan yatırımlala ilgili olarak ayrı bir yatı
rım indirimi tutarının, yani yüzde 50 olarak belirlenmesi gerektiği konusunu da burada ayrıca dile
getirmiş, ayrıca da Bakanlar Kuruluna bu konuda sağlanacak bir elastikiyetin bu konudaki uygula
malarda çok daha etkinlik sağlayacağını dile getirmiştik; ancak. Bakanlar Kurulunun yetki kullanı
mı konusundaki bir sınırlama gereği ve özellikle de özel önem taşıyan sektörlerdeki ortaya çıkmış
olan kötüye kullanım, tam anlamıyla amaç dışı kullanımlar, bunun uygulanamaz bir hale getirildi
ği için, maddenin yukarıdaki şekilde ortaya çıkması, alt komisyonda kabul görmüş idi.
Bir daha altını çizerek söylüyorum, dolayısıyla Hükümete esneklik tanıyacak olan bir düzen
lemeye kesin olarak karşı olmadığımızı başlangıçta söylemiş idik zaten; ancak, bunun içerisinde,
özellikle, özel önem taşıyan sektörlerin belirlenmesiyle ilgili olarak yapılan uygulamalar, hiç de
beklenilen sonuçları yaratmamış idi.
Özellikle özel önem taşıyan sektörlerle ilgili olarak belirlenmiş olan kriterlerin büyük bir kıs
mının bu madde içinde alındığını da sizler biliyorsunuz. O nedenle, tartışmaların bütün boyutların
da getirilen görüşlerin hepsinin belirli bir mantık ve tutarlılığı olduğunu kabul ediyorum. Yalnız,
kabul etmediğim bir cümle var; o da şu: Getirilmiş olan ilave birtakım şeylerin, özellikle 250 mil
yon Amerikan Doları karşılığındaki yatırımlarda, yatırım indirimi oranının yükseltilmesiyle ilgili
olarak kime ve hangi nedenle, kime çıkar sağlama şeklindeki bir ifadeyi asla kabul etmiyorum. Bü
tün yaşamım boyunca böyle bir çıkara alet de olmadım, olmam da!..
Bu görüşme sırasında dile getirdiğim olay şu idi: Özellikle şu anda Avrupanın -başka bir yer
lere gitmeye gerek yok- yeni bazı ülkelerinde, dolaşmakta olan uluslararası yatırımları çekmek için
pazarlık gücüne sahip Hükümetlerle çok büyük yatırımları ülkelerine çekiyor ve ülkeler bu yatırım
ları getirirken "biz^e ne sağlıyorsunuz?" diye soruyorlar çok net olarak; "bize, ne sağlıyorsunuz?"..
Si/.e ne sağlıyoruz; şu anda yürürlükteki genel hükümlerimiz var, şöyle bir yatırım indirimimiz var.
"Olabilir; ama getireceğim yatırım şu anda trilyonlarla ifade etmek gerekirse, örneğin 100 veya 500
trilyon liralık, 250 milyon dolar karşılığı bir yatırım. Şu kadar istihdam sağlayacağım ilave olarak,
komple yeni yatırım olacak, üretime şu katkılarda bulunacağım. Bana ilave herhangi bir şey verme
imkanınız var mı?" deniyor. Olmayabilir; bunu Bakanlar Kuruluna vermeyin, hiç sorun değildir;
ama, kalkıp da hemen komşunuz olan bir ülke, "şu yatırımı şuraya yaptığın takdirde sana şunu ve
riyorum" dediği zaman, evet ben de bu olanağı verme imkanına sahibim denilir.
Türkiye'de yatırım teşviklerinin hepsi yayınlanmıştır. Şimdiye kadar gizli kalmış bir tane ya
tırım teşviki olmamıştır. Verilen her yatırımın hangi amaçla ve kime verildiği, kamuoyunda günü
gününe tartışılacak bir olaydır. Verildiği zaman tartışılır ve arkasından, "evet, böyle bir yatırımı teş
vik için yatırım indirimi tutarında gerekirse yüzde 200'e, yaptığı yatırımı üç defa finanse etmeyi bi
le göze aldım" diyecek olanlar verirler bunu zaten. Bunun altından kalkamayacak olan insanların
bunu vermesi de mümkün değildir arkadaşlar.
Bu, daha sonradan, kesinlikle bu amaçla eklenmiş bir olaydır. Ülke koşullan ve dünya koşul
ları ortada. Yabancı sermayeyi çekmek için nasıl bir çaba içinde olduğumuz da ayrı bir gerçek.
Böyle bir olayla karşı karşıya kaldınız; 250 milyon dolarlık yatırım yapacak bir yatırımcı geldi Tür
kiye'ye; şu ülkelerde böyle böyle bir olayla karşılaştım, sizin konumunuz nedir diye sordu. Benim
hiçbir esnekliğim yoktur kardeşim, benim yapacak bir şeyim yok; yüzde yüz yatırım indiriminin
dışında herhangi bir şey veremem; hayhay. Ona, kesinlikle, bir itirazım falan da yoktur. Bu mad"özellikle şu alt komisyonda benim önerimle eklenen fıkra konusunda herhangi bir ısrarımız
da yoktuı, açık söyleyeyim. Olay budur.
Hepini/L

soruyorum, çok açık olarak, şu anda Hüküm et sorumluluğunu üstlendiğinizi varsa

yın ve karşı k. nşıya kalınan bir yatırım yok şu anda, ama olduğunu varsayın. Bir yatırımcı geldi,
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dedi ki yatırım tutarım 540 milyon dolar. Bunun için, sizden şunları şunları isliyorum ve yatırımı
mı 1 iirkiye'de yapmak istiyorum. Çünkü, özellikle Asya'ya açılmak için, Ortadoğu'ya açılmak için
sizi yatırım alanı olarak çok uygun görüyorum. Ancak, ülkemizin, bu şekilde sağladığı avantajları,
şu ülke şu kadar yatırım indirimi vermek suretiyle bana sağlıyor; ne diyorsunuz dedi. Ne diyecek
siniz?
ALGAN HACALOĞIAJ (İstanbul) - Kfendim, bu soruyu yanıtlama hakkımız var mı? Varsa...
BAŞKAN - Sayın Bakan konuşmalarını tamamlasınlar.
Başka teşvik tedbirleri önereceksiniz herhalde Sayın Hacaloglu. Yani, bir tek bu değil diye
ceksiniz.
Al.GAN HAC'Al^OĞLU (İstanbul)-Türkiye'nin iç pazarı var efendim; Türkiye'nin farklı fak
törleri var...
BAŞKAN - Neyse, yani, kendileri konuşmalarını tamamlasınlar.
MALİYE BAKANI ZKKKRİYA TEMİZEL (Devamla) - Getirilmiş olan düzenlemenin bir
tek amacı vardır, yeterli görülür veya bulunmaz, Türkiye'nin iç pazarı vardır, iç pazar dışında hiçbirşey yapma deyin, yüzde yüz ihracat taahhüdüyle gelen insanları da kesebilirsiniz, bizce bir mah
suru yoktur; bütün bunların hepsi konusunda eğer bir elastikiyet tanımayalım diyorsanız olabilir,
vergi sisteminin temelini oluşturan veya getirdiğimiz tasarının belkemiği veya olmazsa olmaz bir
maddesi değildir bu olay; hiç düzenlemeseniz ne olur, hiçbir şey olmaz. Dolayısıyla, sistemimizi,
getirdiğimiz tasarıyı herhangi bir şekilde zedeleyen bir ohıy değildir. Ancak, bir tek konuda ısrarlı
olduk dikkat ediyorsanız, yatırım konusunda sağlayabileceğimiz teşviklerin hepsini sağlayalım,
eğer bu sağlanacak bir olay ise, olur. Hayır, biz, bunu mahsurlu görüyoruz, gelecek olan hükümet
lere dc kesin olarak güvenmiyoruz; Türkiye'nin bu kadar büyük yatırımlar için böyle bir şey ver
mesini de islemiyoruz, takdir tamamen sizindir değerli arkadaşlar. Bir daha tekrar ediyorum, ol
mazsa olmaz herhangi bir madde değildir bu. Daha da ileri götürebilirdik bununla ilgili teşvikleri,
yazılabilirdi de; dolayısıyla, her olayın altında ülke yararına uygulanma olasılığı olduğu zaman, kö
tüye kullanma ihtimali de vardır varsayımı, şimdiye kadar zaten hep Türkiye'nin önünü kesmiş bir
olaydır. Bununla da beraber keseriz, hiç dc o kadar önemli bir olay değil. Kesin olarak önemsemi
yoruz da.
Özel önem taşıyan yatırım, özel önem taşıyan yatırımların hangi boyutlara geldiğini şu anda
görüyoruz. Özel önem taşıyan yatırımlar konusunda, hem de üstelik bütün tevsi yatırımları kapsa
yacak şekilde uygulanması iyi sonuçlar mı verdi Bakanlar Kuruluna yetki verdiğimiz zaman; eğer
ondan memnunsak, hayhay, bu sistemden memnunuz, buna devam edelim deriz. Şimdiye kadar
kullanan Bakanlar Kurulu yetkisini, bundan sonra gelenlerin de aynı şekilde kullanmayacağını hiç
kimse taahhüt edemez, onu da kullanır. Ortaya bir tek sorun çıkıyor: Yatırım indirimiyle ilgili ola
rak, vergi kanunlarına herhangi bir hüküm konulmaz demek, o zaman bu alan tamamen vergisiz
dir. bu alanın vergilendirilmesi konusundaki ilkelerin hepsini Bakanlar Kurulu getirsin demeye ka
dar gider. O zaman, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasa yapma yetkisinin kullanılması veya sı
nırlandırılması olgusu nerede kalacak?
Tekrar ediyorum Sayın Başkan, burada yapılan düzenleme, gerçek anlamda, yatırım indirimi
nin işlemesiyle ilgili olarak, ortaya çıkmış olan bütün mahsurların hepsini giderecek, yatırım indi
rimi miktarını yüzde 40 ilâ yüzde 10 arasında, endekslemeyle ilgili sorunları ortadan kaldıracak ve
üstelik de teşvikli ve organize sanayi bölgesinde yapılan yatırımlar nedeniyle de bunu uygulamaya
olanak tanıyan bir maddedir. (Seçmişte, özellikle, öncelikli özel önem taşıyan yatırımların ortaya
çıkardığı sakıncaları ortadan kaldıran, bir noktaya kadar da, devletin vergi alma yetkisini sadece
Bakanlar Kuruluna bırakmayan bir olay şeklinde gelmiştir. 250 milyon dolarlık yatırım, biraz ön
ce belirttiğim nedenledir. Hemen yanımızda Romanya var; verdikleri teşviklere gıdın bir bakın, ya
rın Bulgaristan başlayacak aynı şekilde. Sadece 20 kilometre...
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Bütün bu koşullar altında, eğer böyle bir yatırım teklifiyle geldiğinde, bizim böyle bir esnek
liğe ihtiyacımız yok diyorsanız, bence hiçbir mahsuru yok, bence de yok o zaman, bunu çekebilir
siniz. Böyle bir olanak vardır, böyle bir tasarı getirilmiştir. Takdir sîzlerindir. Ancak, bu, sadecc ve
sadece son cümle olarak eklediğimiz ve nedeni sadece bu olan, uluslararası yatırımları çekme ko
nusunda, bütün ülkelerin kıran kırana mücadele ettiği bir ortamda devletin elini kolunu bağlama
ma olayıdır. Yoksa, kalkıp da buradaki Amerika Birleşik Devletleri Doları hangi amaçla getirilmiş
tir, bir Türkiye Cumhuriyeti kanununda Türk Lirasının suyu mu çıktı ibareleri elbette ki mantıklı
gelmektedir fnsana ama, bir de fiilî bir durum vardır ortalıkta. Şu anda kalkıp da bir eski Başbaka
nımızla bütün bütçe rakamlarını dolar olarak ifade ettiği zaman biz bu eleştiriyi yaptık mı7 Sonuç
olarak değişmez bir değer üzerinden götürüyorsunuz bunu, bütün bunların hepsi de bunun üzerin
dedir. Yarın gelecek olan yatırımı, sürekli olarak Türk Lirasına çevire çevire bunu götürme olana
ğımız olmadığına göre, olay tamamen bundan getirilmiştir.
Bir daha altını çiziyorum, şu anda uluslararası yatırımları çekmek için, büyük yatırımları çek
mek için ülkelerin kıyasıya birbiriyle uğraştığı bir ortamda, eğer yatırımları teşvik etmek için böy
le bir olayı, üstelik de kamuoyuna açık olarak gelecek olan bir olayı fazla görüyorsanız, fazladır.
Çünkü, hiç kimse kalkıp da Türkiye Büyük Millet Meclisinin, hele şu komisyondaki üyelerin ira
desinin üzerine çıkacak birisi değildir. Ancak, bu maddenin dışındaki düzenleme, yatırım indirimi
nin, özellikle organize sanayi bölgelerinde, kalkınmada öncelikli yörelerde iyi işlemesine yönelik
ve özel önem taşıyan yatırım uygulamasının yarattığı sakıncaları ortadan kaldırmaya yöneliktir.
Özel önem taşıyan yatırımların, sakıncalarını ortadan kaldırmak için getirdiğimiz bu düzenleme ve
daha önceden de özel öncelik taşıyan yatırımlar kapsamında mütalaa edilmiş dört tane unsuru da
buraya eklemek suretiyle telafi edilmeye çalışılmıştır. O nedenle de, özellikle bu 250 milyon do
larla ilgili olarak getirilmiş olan suçlamadan çok rahatsız olduğum için, açık söyleyeyim, aşırı şe
kilde rahatsız olduğum için ve asla ve asla düşüncesine bile katlanamayacağım bir olay olduğu için
bu nedenle getirilmiştir; takdir sîzlerindir diye bırakıyorum.
Onun ötesindeki konularda da kesin olarak bu şekildeki bir düzenlemenin şu anda ülke koşul
larına en uygun düzenleme olduğunu düşünüyoruz.
Diğer görüşlerin haklılık payı yok mudur, vardır; bunun da vardır, onların da vardır; haklılık
paylarını sizler takdir edersiniz.
Teşekkür ederim Sayın Başkan.
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, maddeyle ilgili olarak mesafe katetmemiz için, bence, ön
ce izniniz olursa eğilimlerinizi alacağım muhtelif konularda; o eğilimlerin oluştuğu bir önerge ha
line bunu -zaten bir önergemiz de vardır- dönüştürürüz, bağlarız, geçer gider.
ALGAN HACALOĞLU(îstanbul) - Efendim, yalnız, her halükârda ben önergemin oylanma
sını istiyorum.
BAŞKAN - Oraya geleceğim efendim. Ben, önce, bir başka, yaklaşımla çözümü sağlamak
üzere Sayın Hacaloğlu; bunlardan ilki prensip olarak yatırım indiriminin yüzde 40'a yükseltilmesi
düşünülmektedir. Bu öneriye itiraz eden arkadaşımız var mı? Yok. Demek ki, önergemizde yüz ■,
4() prensip olunacak.
İkincisi, organize sanayi bölgeleriyle, kalkınmada öncelikli yörelerdeki yatırımlar için de yüz
de l(X) olsun önerisi vardır; burada. Bakanlar Kuruluna ayrıca yetki vermeye veya onların kararını
almaya mahal yoktur. Bu konuda herhangi bir itirazı olan arkadaşım?.. Yok.
Bakanlar Kuruluna özel önem taşıyan projeler için yetki tanımaya ilişkin mevcut riRinvtcki
hükmün korunması istikametinde gelen önergelerde de bir öneri vardır; bunun da kabul edilip edil
memesi hususunu ben arkadaşlarımın eğilimlerini alarak belirliyeceğim; yalnız, bu konuda Sayın
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Bakanımız ve Hükümetimiz bunun uygulamada sorunlar getirdiğini vc problemler yarattığını ve is
tismarlar belki getirdiğini ifade ettiler. Bu hususu da dikkate alarak, uygulamanın içinde kendile
ri... Bu itibarla, özel önem taşıyan projeler için Bakanlar Kuruluna yatırım indirimi oranını yüzde
lOO'e kadar yükseltme imkânı veren bir düzenlemenin, mevcut hükümde olduğu gibi, devamını ar
zu eden arkadaşlarımızı tespit etmek durumundayım. İşaretlerinizle bunu herhalde tespit edebili
rim.
Bu konuda özel önem taşıyan projeler için yüzde lOO'e kadar artırım yapabilmesi konusunda
Bakanlar Kurulunun mevcut yetkisinin devamından yana olan arkadaşlarımız lütfen işaret buyur
sunlar... 10 arkadaşım. Böyle bir yetki verilmesine mahal olmadığını düşünen arkadaşlarım işaret
buyursunlar, tasarının yazdığımız şekliyle, belli selektif yaklaşım içerisinde olmasından yana olan
lar... 14. Bu kısım da vuzuha kavuşmuştur kanaatindeyim. Bu çerçevede bir önerge hazırlayarak
oylarınıza sunarız.
B irde 50 milyon Amerikan Dolarını karşılığı Türk Ijrasını aşan sınaî yatırımlarda yüzde 100
olarak uygulanmasını sağlamak konusundaki mevcut düzenlemeyi benimseyen arkadaşlarım lütfen
işaret buyursunlar...Aksini düşünen arkadaşlarım, böyle bir düzenlemeye mahal olmadığı kanaatin
de olan... Bir 50 milyon Amerikan Dolarlık tutarın da yüzde 100 olarak öngörülmesi benimsenmiş
tir; kanun metni olarak benimsenmiştir. Tıpkı, kalkınmada öncelikle yöreler, organize sanayi b i l 
geleri, 50 milyon dolar karşılığı Türk Lirasını aşan ve burada da isimleri belirtilen türden yatırıınların metinde olduğu gibi yüzde 100 olarak benimsenmesini öngören şekil.
Geriye kala kala...
ALGAN HACALOĞLU(lstanbul) - Bizim önergemiz kaldı efendim; lütfen, okur musunuz...
BAŞKAN - Onu kolaylaştırmak için...
ALGAN HACAlX)ĞI>U(İstanbul) - Efendim, lütfen... Bu hakkımızı kullanıyoruz.
BAŞKAN - Llbette. Asla hakkmızı yemek gibi bir niyetimiz olamaz.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Bizim önergemiz oylandı mı Sayın Başkan?
BAŞKAN - Geleceğim, ona da geleceğim.
Değerli arkadaşlarım, geriye, mevcut hükmün aynen korunması ve son cümlesinin metinden
çıkarılması kalıyor. Son cümlenin, yani, 250 milyon Amerikan Doları karşılığı Türk Lirasını aşan
sınaî yatırımların Bakanlar Kurulunca yüzde 2(X)'e kadar yatırım indirimiyle özendirilmesınin me
tinde kalmasını arzu eden arkadaşlarımız işaret buyursunlar...
ALGAN HACALOĞLlJ(İstanbul) - Ben, tekrar ifade ediyi)rum, üç arkadaşımla uyum sağla
dığımız önergenin uygulamaya konmasını rica ediyorum.
BAŞKAN - Koyacağım bütün önergeleri.
Al,GAN HACAIJ:)ĞLU(İstanbul) - Ama, şimdi, bu oylamadan sonra, onun anlamı kalma/..
Lütfen, o zaman okunsun, yani, usul yanlışlığı yapıyorsunuz.
GEV AT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, bir sorum olacak bu oylamalardan önce. Sayın
Bakandan bir açıklama olursa... ("Oldu" sesleri)
BAŞKAN - Sayın Ayhan...
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Açıklanmayan bir nokta var. Bakın, bu getirilen teklifte Bakan
lar Kurulunun yetkisi kalktığı için bağlayıcı olur, ileride sıkıntı olur mu diye söyliıyorum. (ielırılen teklifte, organize sanayi bcilgelerine ve kalkınmada öncelikli yörelerde yapılan yatırımlarla
araştırma ve geliştirme yatırımlarında, çevre korumaya yönelik yatırımlarda. Bilim ve rekııoloji
Yüksek Kurulunca belirlenen öncelikli teknolojik yatırımlar ile teknopark yatırımlarında, gemi ve
yat inşa yatırımlarında ve 50 milyon dolar diye saymış, yüzde l(X) olabilir. Şimdi, mevcut tesisler
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var. Bunlar organize sanayi bölgesinde değil; lx;ş yıl, on yıl, onbcş yıl önce kurulmuş belli ciddi
yette ve cesamette tesisler levsi yatırımı, teknoloji yenileme yatırımı yapacak, ınfKİcrnizasyon ya
tırımı yapacak, o yüzde 40 alacak, ona yüzde 100 veremeyecek. Yani, bu, ileride bir sıkıntı doğu
racak kanuna girdiği için. Yani, bu uygulamaları bildiğim için -ben yıllarca- burada konuşmakta
fayda var. Eğer, ona da verebilecekse...
BAŞKAN - Bir sıkıntı getirir mi?
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sıkıntı getirecek.
Teşekkür ederim.
Sayın Ünaldı, buyurun.
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; biraz evvel Sayın Baka
nın konuşmasından sonra bir soru sormak zarureti ortaya çıktı, onun için bu soruyu soracağım.
Sayın Bakan alınganlık gösterdiler, biz her zaman kendisine iltifat ediyoruz, kendisine güven
diğimizi ifade ediyoruz. Ama, bu uygulamalar Sayın Bakanla kaim olmayacak. Kanun çıktığı za
man, kimlerin uygulayacağı, ne zaman uygulanacağı belli değil. Onun için, özellikle 250 milyon
dolarlık yatırımdan sonrası için söylediğimiz endişeler geçeıiidir. Sayın Bakan, yurt dışından gele
bilecek sermaye akımları için Hükümetin pazarlık yapma imkânının olması gerektiğini vurguladı
lar. Ben, Konya milletvekiliyim, Konya'da yeni holdingler kuruluyor. Bu holdingler, aimteri hol
dingleri. Almanya'da işçi alınteri bir araya gelmiş, holding olmuş. Sermaye Piyasası Kurulunda ve
hükümetin kontrolü altındaki diğer müesseselerde yapılmadık işkence bırakılmıyor; usul bilme
mekten, yeni kuruluyor olmaktan kaynaklanan ihtiyaçlardan dolayı. Dışarıdan gelecek yabancı bir
sermayeye bu kadar avantaj sağlarken, kendi içimizde oluşmuş, kendi insanımızın yurt dışında
oluşturduğu sermayelere böylesine zulme varacak derecede sıkıntı getirilmesini normal karşılıyor
lar mı, bunu sormak istiyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Burada yerli yabancı ayırımı var mı?
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Açıklama yabancıya aitti.
BAŞKAN - Varit değil; yani, içerideki de yapar, dışarıdaki de...
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, açıklamaya istinaden soru soruyorum.
BAŞKAN - Metni arz ediyorum.
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Metin hakkında değil, açıklama hakkında...
BAŞKAN - Sayın Aykon Doğan üstadıma söz veriyorum.
AYKON DOĞAN (İsparta) - Değerli arkadaşlarım, ben, konuşma yaparken, iktidar grubuna
mensup arkadaşlarımızın bir kısmı burada yoktu. Ben, burada geçmiş yıllardaki bugünkü uygula
maya ilişkin bazı tespitlerimi ifade ettim. Özellikle şu hususu belirtmek istiyorum: Kalkınma pla
nı ve yıllık programlarda özel önem taşıdığı Bakanlar Kurulu kararıyla belirtilen. Hükümete biiylc
bir yetki veriyoruz. Bunu, tamamen çıkarırsanız, sadece gelişmiş yörelerdeki, İstanbul, Ankara, İz
mir, İzmit, Adana, yani altı ildeki tevsi, enerji, darbtığazları giderme ve çevre gibi yatırımlardaki
yüzde 100 oranını engellemiş olmuyoruz, bütr ı tarımsal yatırımları engelliyorsunuz.
Şimdi ben soruyorum, burada Süleyman Bey arkadaşım var, 50 milyon dolarlık bir sanayi ya
tırımı sınırı getiriyoruz. 50 milyon dolarlık yatırımı hangi illerde yapabilirsiniz, Artvin'de yapabi
lir misiniz? Vatandaş bir çay fabrikası kuracak; 50 milyon doların artı yüzde 40... Buna hakkınız
olmaması gerekir; bu bir. Vatandaş çay fabrikası kursun, teşvik de alsın. İkincisi, 50 milyon dolar
lık sınaî yatırım deyip Bakanlar Kurulunun elinden bu yetkiyi aldığınız zaman, orta \ c kiıçuk öl
çekli organize sanayi bölgesi dışında olan yatırımlar yüzde 40'a girer. Biz, bunu yaşadık. Bursa'dan,
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Karadeniz'den, Akşehir’den, Konya'dan bir vatandaş geldi bana, dedi ki, ben meyve suyu fabrikası
kuracağım, ama, bu, çevrede koku yapıyor; bunu ben getireceğim meyve bahçelerinin içinde kura
cağım. Bunu sanayi yatırımı sayıyor. Organize sanayi bölgesiyle sınırlarsanız bu yüzde 40'tır de
ğerli arkadaşlarım. Bir kere iki kıstas getiriyorsunuz; Hem 50 milyon doları aşacak hem de organi
ze sanayi bölgesinde olacak; Akşehir'de organize sanayi bölgesi yok. Sultandağı'nda, Almanya'da
ki işçiler bana kadar geldiler. Ben, ekonomiden sorumlu devlet bakanıyım. Dediler ki, ben 30 mil
yon mark para getiriyorum, ama, ben Sultandağı'na yapacağım; Sultandağı'nda da ne organize sa
nayi bölgesi var, altyapı yok; oraya yapacağım diyor adam. Kalkınmada öncelikli yöre değil Sultandağı.
Biz, Bakanlar Kurulunda biz bu yetkiyi kullanmamıştık I995'te; 1996'da bunu getirdik, dedik
ki: Kalkınma planı ve yıllık programlarda eğer bu yatırım özel önem taşıyan bir yatırım ise, bunun
organize sanayi bölgesinde yapılma şartını aramam dedim. Bütün tarım yatırımlarını engelleriz, bü
tün ticarî yatırımları engelleriz; organize sanayi bölgesi dışındaki 50 milyon doların altındaki bü
tün yatırımlara da yüzde 40 verirsiniz, bu Türkiye'yi öldürür değerli arkadaşlar.
Saygı sunarım.
BAŞKAN - Sevgili arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım, madde üzerinde çalışmalarımızı öner
geleri de değerlendirmek suretiyle gözden geçirmek ihtiyacımız da bulunduğu için ve aşağıda da
bir oylama olduğu için, önergelerimizi işleme koymak ve madde üzerindeki çalışmalarımızı ta
mamlamak üzere, yarın saat 13.30'da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 19.21
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 1335
18 Mart 1998 Çarşamba
BAŞKAN : Biltekin ÖZDEMİR

BAŞKAN - Plan ve Bütçe Komisyonunun çok değerli saygıdeğer üyeleri arkadaşlarım. Sayın
Bakan, Maliye Bakanlığının çok değerli mensubu arkadaşlarım. Devlet Planlama Teşkilatının de
ğerli temsilcisi arkadaşlarım, değerli milletvekili arkadaşlarım, basın ve televizyonlarımızın -biraz
sonra kameramanlarını platform dışına taşıyacak- değerli mensuplan arkadaşlarım; hepinize saygı
lar sunarak, çalışmalarımıza 45 inci Birleşimimiz içinde kaldığımız yerden Gelir Vergisi Kanunu
nun 16 ncı maddesine bağlı yatırım indirimi bölümünü içeren ek maddeler üzerindeki çalışmaları
mızı sürdürerek devam edeceğiz ve ek madde 3 üzerinde yatırım indirimi oranlarıyla ilgili husus
ları düzenleyen önergeleri okutarak takdirlerinize ve işleme koyarak çalışmalarımıza başlıyorum.
Bu konuyla ilgili tartılmalar tekamül ettiği için, önergeler üzerinde değeriendirme yapacağız.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, önergelere geçerken bir şey söylemek istiyorum.
Dün, toplantıdan sonra. Sayın Bakan, bu tereddüt konusu olan 250 milyon dolar sınıria ilgili
bazı bilgileri ifade ettiler. Yani, bunların tekrar değeriendirilmesinde fayda olur. O gerekçeler ve
bilgiler olmadığı için, belki, biz, meseleyi mütalaa ederken, daha dar düşünmüş olabiliriz.
BAŞKAN - Buyurduğunuz hususlar dikkate alındı. Bunun, Hükümetimiz için ve uluslararası
konjonktür ve...
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Ben, bir şey daha söyleyecektim Sayın Başkan.
BAŞKAN - Buyurun, siz tamamlayın, bana sıra gelsin efendim.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - O 250 milyon dolar sınıria ilgili imalat sanayi ve teknolojik ya
tırımla ilgili bir tarif getirilirse, ileride meselelere şu veya bu seviyede yanlış kullanılması, arzu
edilmeyen şekilde kullanılmasını önleriz; çünkü, bu maddenin müzakeresinde Muhterem Bakanın
da ifadeleri. Komisyonda da hâkim olan düşünce. Bakanlar Kuruluna verilen yetkiler, zaman za
man maksadın ötesinde kullanılmakta, bu teklifleri yapan arkadaşlarımız bunu ifade ettiler. Yani,
biz, buraya sınıriama getirirsek, hem büyük yatırımların önünü açarız...
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ayhan.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Bir dakika efendim, cümlemi tamamlıyorum.
BAŞKAN - Önerge sırası gelince, mütalaa ederiz.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Anladım; ama. lütfen, siz de çok naziksiniz zaten; ama, fikirierımi tamamlarken de sözümü kesmemeniz lazım, bunu ifade ediyorum.
BAŞKAN - Ama. usulsüz söz verdim görüyorsunuz.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Usulsüz değil ki, ben, siz oylamaya geçiyorsunuz o maddenin
tekrar mütalaa edilmesini şimdi hatıriatıyorum, yanlış yaparsak, bir sene sonra, yanlış yaptık eyvah
diye geri gelir; onun için zaten oylamayı bugüne bıraktık, takdir edersiniz.
Arz ederim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Efendim, konu, alt komisyonumuzca da, buyurduğunuz çerçevede, çeşitli değer
lendirmelere tabi tutularak huzurunuza getirilmişti. Gerçekten, o konuda, hükümetlerin, ileride, ül
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kemiz yararları açısından gereksinim duyacağı durumlar olabilir. Bu konuda hükümetlere itimat
göstermeme gibi bir ihtimali hiç teemmül dahi etmememiz gerektiğini düşünüyorum. Türkiye
Cumhuriyeti hükümetlerinin bu yetkilerini her zaman için çok duyarlı bir biçimde ve ülke yararı
na, hem bugün hem bundan önceki hükümetlerimiz itibariyle, kullanma hassasiyetinde oldukların
da da, tabiî, ne zatiâlinizin ne de hiçbirimizin tereddüdü kanaatimce olamaz. Bu itibarla. Hüküme
te vereceğimiz yetkiler. Hükümete itamat meselesine göre değerlendirilemez. Ekonominin gerek
lerine göre bir esneklik elde tutulup tutulmama ihtiyacına göre b'-lirlenir diye de ben de kişisel gö
rüşlerimi belirtiyorum.
Bu çerçevede, önergeleri sırasıyla okutup oylarınıza sunacağım.
Aynı mealde iki önerge var, birleştirerek okutuyorum:
Han ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Cjörüşülmekte olan çeşitli vergi kanunlarında değişikliği öngeren yasa tasarısının 30 uncu
maddesiyle düzenlenen 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ek-3 üncü mad
desinin beşinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu bu oranı 250 ABD milyon dolar karşılığı Turk
Lirasını aşan sınai yatırımlarda yüzde 200'e kadar artırmaya yetkilidir" ibaresinin madde metnin
den çıkarılması için gereğini arz ederiz.
Algan Hacaloğlu

Ali Topuz

İstanbul

İstanbul
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına

Hk-madde 3'te yapılan değişiklik metninin son cümlesinin metinden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiz.
Mustafa İJnaldı

Sait Açba

Konya

Afyon

Cevat Ayhan

Aslan Polat

Mustafa Çiloğlu

Sakarya

Hrzurum

Burdur

BAŞKAN - Her iki önerge de, halen mcvcut olan metindeki 2,50 milyon dolar konusunda d e 
min Sayın Ayhan'ın belirttiği konularda- Hükümete yetki veren fıkranın metinden çıkarılmasını
önermektedir.
CFİVAT AYHAN (Sakarya) - Önergeyle ilgili söz istiyorum; gerekçesini arz edeceğim.
BAŞKAN - Buyurun efendim.
C'HVA'I' AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, zatiâliniz, biraz evvel, müzakereye geçme
den önce benim konuşmam üzerine siz de maksadınızı ifade ederken "cumhuriyet hükümetlerine
güvenmemek düşünülemez, daima güven esastır ve yetki de verilir" dediniz; ancak, bu maddenin,
ek-madde 3’ün şimdi meri olan metnine bakarsanız, burada. Bakanlar Kuruluna yatırım ındirımiy
Ic ilgili hadleri değiştirme yetkisi verilmiş. Yeni metinde ise, alt komisyondan geçip gelen metin
de ise, bu yetki kaldırılmış. Dün, biz bunu konuştuk, arada konuştuk, oturumda konuştuk. Bu yet
ki yerinde kullanılmadığı için otomotiv sanayinde, arkadaşlarımız ifade etliler, 100 bm otomobille
başladı 15 bine kadar düştü. Maalesef, siyasî tazyikler. Bakanlar Kurulunu dahi, Türkiye ekonomi
si için arzu edilmeyf" birtakım kararları almaya zoriayabilmektedir. Onun için, yeni getirilen me
tinde. Bakanlar Kurulunun takdir yetkisi, azaltma, çoğaltma yetkisi kaldırılmıştır diye ifade edildi.
Şimdi, ben, biraz önce de arz ettiğim şeyde dedim ki, bu 250 milyon doları da, bu istikamette
bir önfikir olduğu için, bunu kaldıralım düşüncesi vardı birtakım arkadaşlarda; ancak. Sayın Ba
kan, dün toplantının .sonundaki görüşmelerimizde, bazı mühim yatırımların pazarlık ettiğini, bize
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gelmezse Romanya'ya gittiğini, Romanya'ya gelmezse Polanya'ya gittiğini vesaire, sınırlı olarak bu
yetkinin kullanılmas ıda fayda olduğunu söylediler. Ben de dedim ki biraz önceki konuşmamda;
böyle seyyanen yetki vermek yerine, yüksek teknoloji imalat sanayinde ve yüksek teknoloji getire
cek olan yatırımlarla ilgili olarak. Bakanlar Kuruluna sınırlı olarak bu yetkiyi kullanma müsaade
sini verelim şeklinde bir düşünceni oldu. Eğer böyle bir mutabakat olursa, o zaman, biz de, öner
gemizden şahsen ben kendim için söylüyorum, sarfınazar ederim ve böyle bir çözüm... Yani, Ba
kanlar Kurulunun elini kolunu bağlamayalım; ama, bunun da birtakım baskılarla hudutsuz kullanıl
masına meydan vermeyelim diyorum ben; çünkü, dün ifade ettim uzun uzun, yüzde 200 yatırım in
dirimi veriyoruz; bu, kamuoyunda çok muahaze edilir, çok tartışılır. Yani, çok haklı gerekçe olma
dıkça, bunu kullanmamak lazım. Aslolan, takdir yetkisinin olmasıdır Bakanlar Kurulunun veya
idarecinin; ama, Türkiye şartlarında bu takdir yetkisi, amme zararına zaman z^man kullanıldığı
için, kanunlarda da. Anayasada da bunu sınırla a temayülü hâkim olmakta ve bazen dc, toplum,
biriken kızgınlıklarla çok daha şedit kararlar almaya kanunlarda. Anayasalarda gitmektedir; yani,
bizim, bugün. Anayasamızda da çektiğimiz özelleştirmeyle ilgili birtakım sıkıntıların temelinde bu
vardır. Yani, burada da geçmişe kızarak, şedit bir karar almayalım, bu yetkiyi de esirgemeyelim;
ama, makul bir çözüm getirelim diyorum.
Vaktinizi aldıysam özür dilerim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Değerli arkadaşım ve Sayın Bakanım Ayhan'ın görüşleri, gerçekten, hepimiz ta
rafından da takdir edilen ve arkadaşlarımızın hazırladığı bir önergeyle de önemli ölçüde dikkate
alındığını hissettiğim bir mütalaa olmuştur. Şimdi, arkadaşlarımın hazırladığı bir önerge var. Bu
önergeyi mealen arz ediyorum bilgileriniz olsun diye. Önergeniz hakkında, belki bu önergeye ka
tılarak yeni bir yaklaşım benimsersiniz diye önergeniz hakkında. Önergede deniliyor ki, yatırımın
indiriminin temel oranı -daha önce de ifade edildiği gibi- yüzde 40'tır. Bakanlar Kurulu, bu oranı,
kalkınma planı ve yıllık programlarda özel önem taşıdığı belirtilen sektörlerde bir katına kadar ar
tırabilecektir; yani, yüzde 40'ı bu kapsama giren projeler için yüzde 80'e kadar artıracaktır.
Ayrıca, yine. Bakanlar Kurulu, 250 milyon Amerikan Dolarını aşan, önceki metinde olan
Amerika Doları karşılığı Türk Lirasını aşan sanayi yatırımlarında -sanayi yatırım deyimi, yatırımın
alanını teknik yaklaşımıyla bir hayli tarif etmektedir- yüzde 200'e kadar artırmaya yetkili kılınmak
tadır. Bu oran -bu ifadeden sonra- organize sanayi bölgeleri, kalkınmada öncelikli yöreler, araştır
ma geliştirme yatırımları, çevre korumaya yönelik yatırımlar, Bilim Teknoloji Yüksek Kurulunca
belirlenecek öncelikli teknolojik yatırımlar ile teknopark yatırımlarında, gemi ve yu, inşa yatırım
larında ve 50 milyon Amerikan Doları karşılığı Türk Lirasını geçen yine sanayi yatırımlarda -daha
evvelki metinde de ifade edildiği gibi- yüzde 100 olarak uygulanır biçiminde, zatiâlinizin de görü
şünüzü içeren bir önerge hazırlanmıştır.
Dikkatle bilgilerinize sunuyorum.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Teşekkür ederim.
İzin verirseniz, şimdi burada bir sorum olacak size, bu yüzde 40'ı yüzde 100 artırma demek,
yüzde 80 demektir. Bakanlar Kurulu, bunu proje bazında mı kullanılır, yoksa kararname bazında
genelinde mi uygular illere, ilçelere veya sektörlere bağlı olarak; yani, bu, muğlak olduğu için so
ruyorum.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMlZEL(lstanbul) - Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen
kararnamedeki öncelikli sektörler itibariyle kullanır efendim.
Teşekkür ederim.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Teşekkür ederim.
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BAŞKAN - Yani, objektif bir kriter öngörülerek uygulanır.
O zaman, müsaade eder misiniz, münhasıran. Sayın Hacaloğlu burada olmadığı için kendisi
ne öneremiyorum, bu önerge üzerinde bir neticeye meseleyi rapt edelim; takdir sizin...
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Arkadaşlarıma soracağım.
BAŞKAN - Tabiî.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, böyle bir önerge gelecekse diyorlar arkadaşlar...
BAŞKAN - Önerge var, verilmiş zaten.
CEVAT AYHAN - O zaman, biz, bunu çekiyoruz.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Yani, Fazilet Partisinden gelen önergeleri, arkadaşlarım, bu önerge muvacehesinde işleme
koymamayı uygun gördüler.
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, bu önerge metnini bir görelim.
BAŞKAN - Çoğaltıp dağıtacağız, arz edeceğiz efendim.
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, önergeler okunsun; arkadaşlar, hepsi
okunduktan sonra, zaten fark edecekJer, dağıtımına bence gerek yok.
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Önergeleri bir görelim Sayın Başkan,
BAŞKAN - Okutalım, dikkatle dinleyelim zaman kazanmak için.
İlk önergeden başlıyorum... Demin arz ettiğim önergeden başlayalım, en kapsamlısı ve mad
deyi bütünüyle...
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Önergeleri bir görelim Sayın Başkan, dağıtılsın.
BAŞKAN - Sayın Topuz...
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Verilince ne sakıncası var Sayın Başkan. Sayın Hatinoğhı, görülme
sinde ne sakınca var.
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - İstiyorsanız versinler...
BAŞKAN - Sayın Hatinoğlu, işlerime hiç kimsenin karışmasını arzu etmem; istirham ederim,
bana yardımcı olunuz; Sayın Topuz'dan da aynı şeyi istirham ediyorum. Önce, önergeleri okutaca
ğım, dikkatlerinize sunacağım, sonra da çoğaltıp, arzu eden arkadaşlarıma takdim edeceğim. İstir
ham ediyorum...
Önce, en kapsamlı önergeyi okutuyorum;
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan metnin 30 uncu maddesiyle değiştirilen 193 sayılı Kanuna ek-3 üncü mad
desinin beşinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Refik Aras

Cafer Tufan Yazıcıoğlu

Yıldırım Aktürk

İstanbul

Bartın

Uşak

Yatırım indirimi oranı, yatırım tutarının yüzde 40'ıdır. Bakanlar Kurulu, bu oranı kalkınma
planı ve yıllık programlarda özel önem taşıdığı belirtilen sektörlerde yapılan yatırımlar için bir ka
tına, 2.50 milyon ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşan sınai yatırımlarda yüzde 200'e kadar ar
tırmaya veya kanunî oranlarını az olmamak üzere yeniden tespit etmeye yetkilidir. Bu oran, orga
nize sanayi bölgelerinde ve kalkınma öncelikli yörelerde yapılan yatırımlar ile araştırma ve geliş
tirme yatırımlarında, çevre korumaya yönelik yatırımlarda. Bilim Teknoloji Yüksek Kurulunca be
lirlenen öncelikli teknolojik yatırımlar ile teknopark yatırımlarında, gemi ve yat inşa yatırımların
da ve 50 milyon ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşan sınai yatırımlarda yüzde 100 olarak uy
gulanır.
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CEVAT AYHAN (Sakarya) - Yüzde 80'in yüzde 200 demek, yüzde 160; yani, yüzde 200 ye
rine, siz, yüzde 160'a indiriyorsunuz 200 milyon doların yatırım indirimini...
YILDIRIM AKTÜRK (Uşak) - O ayrı.
BAŞKAN - Hayır, o ayrı efendim.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Öyledir o; yüzde 80 esas, yüzde 40 esastır diyorsunuz... Cüm
leyi okursanız, öyledir o.
BAŞKAN - Efendim, şöyle, yüzde 200'e kadar artırmaya...
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Anladım, cümleyi okursanız, yüzde 40'ı yüzde 200, yüzde 80'i
yüzde 200 yapıyorsunuz, yüzde 160 yapar. Benim Türkçem... Bir okuyun, metne bakın...
BAŞKAN - Metinde tetkik buyurursanız...
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Ama, o kısmı yüzde lOO'den sonraki kısma koyarsanız...
BAŞKAN - İki defa Bakanlar Kurulunu zikretmemek için...
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Ama, oradan da o çıkar sonra.
BAŞKAN - Oradan tetkik buyurursanız...
Diğer önergeyi okutuyorum;
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Ek madde 3'te yapılan düzenlemede geçen "50 milyon ABD Doları" ibaresinin "2 milyon
ABD Doları" olarak şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Mustafa Ünaldı

Sait Açba

Konya

Afyon
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına

Görüşülmekte olan tasarının 30 uncu maddesinde yer alan "50 milyon ABD" ibaresinin "10
milyon" şeklinde değiştirilmesini.
Bakanlar Kurulu "bu oranı" ibaresiyle başlayan son cümlenin metinden çıkarılmasını arz vc
teklif ederiz.
Mustafa Ünaldı

Zeki Ergezen

Ertan Yülek

Konya

Bitlis

Adana

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Son okunan iki önergede de bu cümle var.
BAŞKAN - Tamam efendim.
Diğer önergeyi okutuyorum;
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Tasarının 30 uncu maddesiyle değiştirilen Gelir Vergisi Kanununa ek madde 3'ün beşinci fık
rasının aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ederiz.
Yatırım indirimi nispeti, yatırım miktarının yüzde 40'ıdır. Bakanlar Kurulu, bu oranı, kalkın
mada öncelikli yöreler ile kalkınma planı ve yıllık programlarda özel önem taşıdığı belirtilen sek
törlerde yapılan yatırımlar için yüzde 100 oranına kadar artırmaya ve kanunî orandan az olmamak
üzere yeniden tespit etmeye yetkilidir.
Arz ederiz.
Cevat Ayhan

Ertan Y ülek

Sakarya

Adana
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Mustafa Çiloğlu

Yıldırım Aktürk

Burdur

Uşak

Hrtuğrul Bryılmaz

Brtuğrııl Yalçınbayır

Sakarya

Bursa

BAŞKAN - Sizin önergeler konusundaki düşünceniz nedir Sayın Ünaldı? İşleme koyun der
seniz, devam edeceğim.
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - İşleme konulmasını istiyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Önergelere sırayla işlem yapıyorum; buyurun:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan çeşitli vergi kanunlarında değişikliği öngeren yasa tasarısının 30 uncu
maddesiyle düzenlenen .31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı (îelır Vergisi Kanununun ek-3 üncü mad
desinin beşinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu bu oranı 2.50 ABD milyon dolar karşılığı Türk
Lirasını aşan sınai yatırımlarda yüzde 20()'e kadar artırmaya yetkilidir" ibaresinin madde metnin
den çıkarılması için gereğini arz ederiz.
Algan Hacaloğlu

Ali Topuz

İstanbul

İstanbul

FİAŞKAN - Kfcndim, değerli arkadaşlarımın önergesi üzerinde, önce Sayın Topuz, gerekçe
sini okutayım, yoksa bir açıklama mı lütfedersiniz, yoksa önergenizi gen mı alırsınız?
ALİ rO PU Z (İstanbul) - Gerekçesi okunsun; çünkü, biz. yüzde 200'e karşıyız.
BAŞKAN - Tabiî efendim; okutuyorum:
(içrekçe:
Yasa tasarısı 100 milyon dolardan büyük yatırımlar için yatırım indiriminin yüzde 100 olma
sını öngörmekte iken, alt komisyonda bu miktar limiti önce .“>0 milyon dolara indirilmiş; ancak. Hü
kümet, 250 milyon dolardan fazla yatırımlarda indirim oranını yüzde 200 olarak belirlenmesinde
ısrarlı olmuştur, i urkiye C’umhuriyeti tarihinin hiçbir döneminde, hiçbir yatırım veya sektör için
yüzde l(X)'den fazla yatırım indirimi öngörülmemiştir. Yüzde 200 yatırım indirimi fiilen yatırım
yapana yatırım tutarının tümünün vergi matrahından indirilmesi ötesinde, yatırım yapanın cebine
yatırım tutarı kadar; yani, en az 250 milyon dolar konulması anlamına gelir. Böyle bir uygulama,
ekonomide haksız rekabet yaratacaktır. KIT'lerden rehabilitasyon yatırımı için dahi kaynaklar esir
genirken, KOBİ'lcrc gerekli desteğin verilemediği, memurlardan gerekli maaşın esirgendiği, ücret
linin vergi yükünü azaltacak düzenlemelerden kaçınıldığı bir ortamda, b<)yle bir teşvik mekanizma
sının uygulamaya konulması, ülkede çalışanlar, üreticiler, esnaf ve KOBİ'ler aleyhine yıllardır sür
dürülmekte olan haksız ve yanlı politikalara güç katacak, ülkemizde sosyal dengeleri daha da bo
zacaktır. Maliye Bakanlığının yclerinee vergi toplayamamaktan yakındığı, yüksek enflasyonla mü
cadele için istikrar programlarının uygulanmaya konmasının zorunlu olduğu bir ortamda, yüzde
2(X)'liik vergi indiriminin gerekçesini anlayabilmek olası değildir. Bu nedenlerle, yasa metninden
çIkarı 1ması öngörülmektedir.
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, bu konu üzerinde, alt komisyonumuzda yapılan çalışmalar
da, değerli arkadaşım Sayın Algan Hacaloğlu, burada ifade ettiği görüşlerini orada da ifade etmiş
ler; ancak, alt komisyonumuz da. Hükümetimiz de bu konuda gelişen uluslararası ekonomik kon
jonktür ve ihtiyaçlar muvacehesinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin böyle bir yetkisinin elinde
bulundurulmasında, ülkemiz yararlan açısından, gereklilik olduğunu birlikte karara bağlamışlardır.
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Bunu, Hükümetin bir ısrarı şeklinde münhasıran yorumlamak da yanlıştır ve haksızlıktır. Hep be
raber buna katıldık. Nitekim, biraz önce okuduğumuz bir önergede de, arkadaşlarım, aynı fikri bir
başka ek ilaveleri de içeren düzenlemelerle huzurunuza getirmişlerdir. Ben, Komisyonumuzun bil
gilenmesi açısından ve zabıtlara geçmesi açısından bu hususu dikkatlerinize sunuyorum ve Hükü
metin önergeye katılıp katılmadığını soruyorum.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMlZEL (İstanbul) - Sayın Başkan, belirttiğiniz çerçeve
de, Hükümetimizin bu konuda özellikle Bakanlar Kurulunda oluşturup getirdiği herhangi bir olay
yok. Yalnız, burada ısrarla üzerinde durduğumuz konu, vergi düzenlemesiyle yaptığımız düzenle
melerin ötesinde, yatırımların her koşulda desteklenmesi şeklindeydi; yani, bu vergi tasarısının ke
sinlikle cimri davranmadığı tek alan yatınm süanıydı. Bu çerçevede yaptığımız düzenlemeleri, biz,
aklımıza gelenler olarak ifade ettik. Onun ötesinde, gelecek bütün önerilere açık olduğumuzu. Plan
ve Bütçe Komisyonuna gelecek önerilerin de, yeterki yatınmlan teşvik etsin, herhalükârda katıla
cağımızı ifade ettik; bu nedenle de, önergeye kaülamıyoruz efendim.
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum.
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Ek madde 3'te yapılan düzenlemede geçen "50 milyon ABD Dolan" ibaresinin "2 milyon
ABD Dolan" şeklinde değiştirilmesini ve son cümlenin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.
Mustafa Ünaldı

Sait Açba

Konya

Afyon

BAŞKAN - Sayın Ünaldı, önerge hakkında herhalde bilgi sunacaksınız?..
Buyurun.
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; aslında, biraz evvelki öner
genin gerekçesinde de vurgulanan hususlar bizim önergemizde de geçerli.
Biz. Hükümetin önünü tıkamak veya Hükümete yetki vermemek gibi bir zihniyet taşımıyoruz;
ama, haksızlığa karşı çıkmak istiyoruz.
Dün, burada, madde hakkında konuşurken de vurgulamaya çalıştım, ülkenin kalkınmasını her
noktadan birlikte düşünmek mecburiyetindeyiz. Ülkenin birçok problemi var, bunlardan birisi de,
göç olayıdır. Göç olayı ve büyükşehirlerdeki şehirleşmenin bozulması, küçük yerleşim birimlerin
de kalkınmanın bozukluğundan kaynaklanıyor. Yıllar yılı tartıştığımız zaman, gerek Komisyonu
muzda gerek Genel Kurulda, oluşmuş bir konsensüste, kalkınmada öncelikli yöreler sınırlandırma
sı meselesidir. Yani, il bazında kalkınmada öncelikli yöreler mi olmalı, yoksa, bunu, ilçe bazına ta
şıyıp, gerçek manada ihtiyacı olan yerleri kalkınmada öncelikli yöreler olarak sınırlayıp, oralara da
imkân götürmenin çaresine mi bakmalı diye.
KÖBİ'ler hakkında uzun zamandan beri tartışıyoruz, desteğe ihtiyaç olduğunu söylüyoruz.
Halbuki, burada, bu, madde, büyük sermayeye imkânlar getirirken, dar sınırlar içerisinde, kendili
ğinden oluşmuş küçük sermayeleri ihmal eder görünmektedir. Ben, bu haksızlığı özellikle vurgu
lamak istiyorum. Eğer, Hükümete böyle bir yetki verilecekse, bu yetkiyi, maddenin orijininde ol
duğu şekliyle muhafaza etmek, belki, oradaki rakamı değiştirmek; ama, sermaye miktarı bakımın
dan özel bir teşvik konulmasını, büyük sermayeye özel bir teşvik getirilmesinin doğru olmayacağı
kanaatimi ifade etmek istiyorum.
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önergemizin verilmesinin sebebi de budur. Dün de vurgulamak istedim, o 2 milyon dolar ye
rme, asimda, sıfırdan başlayarak imkânları zorlamak gerekir, kabul edilebilir diye 2 milyon dolar
dan başlamış bulunuyorum; 10 milyon dolarlık bir ayrı teklifimiz de var, onu da belirterek saygı
lar sunuyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Önergeye Hükümet katılıyor mu?
MALİYE BAKANI ZEKERİYE TEMİZEL (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler... Kabul etmeyenler . Önerge ka
bul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığma
Görüşülmekte olan tasarının 30 uncu maddesinde yer alan ek madde 3 son pragrafında yer alan
"50 milyon" ibaresinin "10 milyon" şeklinde değiştirilmesini "Bakanlar Kurulu bu oram" ibaresiy
le başlayan son cümlesinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
İ.ErtanYülek

Mustafa Ünaldı

Adana

Konya

Zeki Ergezen
Bitlis

BAŞKAN - Sayın İJnaldı?
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Aynı gerekçe efendim, biraz evvel iz.ah ettim.
Ertan Bey görüşmek istiyoruz.
BAŞKAN - Gerekçesi tavazzuh etmiştir.
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - İlave edecek bir şeyler var demek ki.
1. ERTAN YÜI.EK (Adana) - Sayın Başkanım, müsaade buyurur musunuz, çok kısa olacak.
BAŞKAN - Tabiî ki, buyurun Sayın Yülek.
1. ERTAN YÜİ^EK (Adana) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bakın, bu meseleyi, Allah
rızası için bir politik hadise olarak düşünmeyin. Bu, tamamen, sizin inançlarınızı da yerine getire
cek bir önergedir. Hatta, bizim, daha evvel verdiğimiz önerge daha doğrudur.
Diyoruz ki, hükümetlerin elinde bir araç var, bu aracı, dün, burada, çok net bir şekilde, arka
daşımız Aykon Doğan koydu. Diyor ki, eğer, siz, böyle tahdit getirirseniz, bu işi, Türkiye'nin geli
şen şartlarına uydurma imkânınız olmaz. Bırakın, mevcut durumda gayet iyi getirilmiş, mevcut d u 
rum çok iyidir. O zaman, açık söyleyeyim arkadaş, bak. Adana milletvekiliyiz. Yarın, Kozan'a ya
pılacak bir yatırımı, siz, belli tahditler olarak getiriyorsunuz; ama, hükümetler, elinde...
BAŞKAN - Yok, oraya açılım var yeni düzenlemede.
i. ERTAN YÜ1.BK (Devamla) - Hayır efendim, yok.
leşvikler geldiği zaman diyor ki, Saym Bakanımız, dün, haklı olarak birisi gelir de, çok bu
yük bir yatırım getirecek olursa, bunu, bize bir pazarlık gücü olarak verin dediler. Ben de şimdi di
yorum ki, bir kimse gelip de yatırım yapacağı zaman Kozan'a bu yetkiyi verin. Hükümet bunu gö
türsün oraya, sevkiyatı.
Bakın, ben, çok açık şunu söyleyeyim: Malatya'da, Devlet Demiryollarının bir fabrikası vai,
bomboş, içi boş. Zamanında bize geldiler, dediler ki, buraya otomotiv sanayi yapacağız, rurkı
yc'ye, .laponlar. I3edik ki, falan yerde olmaz da, siz, eğer, bakın, boş, hazır bina var, bu hazır bina
yı gidin beğenin, eğer, burası olursa, biz, size ilave leşvikler verelim dedik.
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Şimdi, bu pratisyenden geliyorum ve ben pratiic bir adamım ve bu sizin Hüicümetinizi de kur
taracak bir hadisedir. Açık, söylüyorum, eğer, bu böyle geçerse, biz, sizi, orada çok tenkit ederiz
\ e baştan itibaren de bunu tenkit ederiz ve siz de kamuoyunda mahçup olursunuz. Biz, sizinle ay
nı değerleri paylaşıyoruz, sizden farklı düşünmüyoruz; ama, bir kademe daha biz halkçıyız ve KOBİ'ciyiz ve halkçıyız, dolayısıyla, halkın taleplerini yerine getirme konusunda, yatırımcıların, KOBİ'lerin yatırımlarını yerine getirme konusunda bunu Hükümetlere bırakalım. Efendim, suistimal
edilirmiş, yahu, koskoca hükümeti suistimal edecekse etsin yahu.
BAŞKAN - Etmez Sayın Yülek, aynı kanaatteyiz.
i. ERTAN YÜLEK (Devamla) - Ben de zatiâlinizle aynı kanaatteyim de, dün dendi ki. Hükü
metler öncelikli yatırımlar konusunda, sulandırılmış dediler. Yahu, sulandırılıyorsa, bırakın, Hükü
metin mesuliyetinde olsun arkadaşlar.
BAŞKAN - Yüzde 80'i az görüyorsunuz yani.
i. ERTAN YÜLEK (Devamla) - Biz, bakın, mevcut haliyle, bunun, yüzde lOO'e kadar, yüzde
30'u yüzde 40 yapalım, yüzde lOO'e kadar yapalım...
BAŞKAN - Yüzde 30'u yüzde 40 yaptık zaten.
Teşekkür ediyorum Sayın Yülek.
Önergeye Hükümet katılıyor mu?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMtZEL (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN - Ovlarmıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiş
tir.
Diğer önerge> i okutu\ orum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Tasarının .30 uncu maddesiyle değiştirilen Gelir Vergisi Kanununa ek madde 3'ün beşinci fık
rasının aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ederiz.
Yatırım indirimi nispeti, yatırım matrahının yüzde 40'ıdır. Bakanlar Kurulu bu oranı kalkın
mada öncelikli yörelerle, kalkınma planı ve yıllık programlarda özel önem taşıdığı belirtilen sek
törlerde yapılan yatırımlar için yüzde 100 oranına kadar artırmaya ve kanunî orandan az olmamak
üzere yeniden tespit etmeye yetkilidir.
Cevat Ayhan

l.Ertan Yülek

Sakarya

Adana

Mustafa Çiloğlu
Burdur

Yıldırım Aktürk

Ertuğrul Ery ılmaz

Ertuğrul Yalçmbayır

Uşak

Sakarya

Bursa

BAŞKAN - Önergenin gerekçesi yok.
Önerge üzerinde açıklamalar yapıldığını düşünüyorum.
Hükümet katılıyor mu önergeye?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
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Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan metnin 30 uncu maddesiyle değiştirilen 193 sayılı Kanunun ek 3 üncü
maddesinin beşinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Refik Aras

Cafer Tufan Yazıcıoğlu

Yıldırım Aktürk

İstanbul

Bartın

Uşak

Yatırım indirimi oranı yatmm tutarının yüzde 40'ıdır. Bakanlar Kurulu, bu oranı, kalkınma
planı ve yıllık programlarda özel önem taşıdığı belirtilen sektörlerde yapılan yatırımlar için bir ka
tına,
250 milyon ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşan sinaî yatırımlarda yüzde 200'e kadar ar
tırmaya veya kanunî orandan az olmamak üzere yeniden tespit etmeye yetkilidir. Bu oran, organi
ze sanayi bölgelerinde ve kalkınmada öncelikli yörelerde yapılan yatırımlarla, araştırma ve geliş
tirme yatırımlarında, çevre korumaya yönelik yatırımlarda. Bilim Teknoloji Yüksek Kurulunca be
lirlenen öncelikli teknolojik yatınmlar ile teknopark yatırımlarında gemi ve yat inşa yatırımlarında
ve 50 milyon ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşan sınaî yatırımlarında yüzde 100 olarak uygu
lanır.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, burada, bu önergeyle ilgili bir şey hatırlataca
ğım.
Şimdi, biz, bu önergeyle, yüzde 40 tabanı dedik, yüzde 80'e çıkarabiliriz özel önem taşıyan sa
halarda ve 250 milyon dolann üzerinde yüzde 200'e kadar olur dedik ve diğer birtakım tadat ettik,
teknoloji, yat, bilmem ne, şunda şunda yüzde 100 dedik. Şimdi, bu yüzde lOO'ü değiştirme ye.kisi
Bakanlar Kurulunun yok. Sizin o koyduğunuz, saydıklarınızdan, bazıları, yarın, Türkiye'de gün
demden düşer, kapınıza geldiği zaman yüzde 100 vermeye mecbursunuz. İşte, Ertan Beyin dediği,
benim de dediğim, meri olan maddede yüzde 30'u yüzde 40 yapalım, yüzde 200'e kadar da, 250
milyon doların üzerini son cümle olarak ilave edelim, öyle bir metin yazalım ki. Bakanlar Kurulu
nun seyyaliyeti olsun, üç sene sonra, beş sene sonra, hadi getir bu kanunu değiştir, değiştirmedim,
teşvik vereceksin mecburen adama, kapına dayanacak. Bir daha teemmül edin diye söylüyorum bu
nu, kolaylık bakımından.
BAŞKAN - Lütfettiniz. O günler geldiğinde, inşallah, hep birlikte onu teemmül ederiz ve ye
ni bir düzenleme yaparız Sayın Ayhan, buna mani bir şey yok.
i.ERTAN YÜl.EK (Adana) - Sayın Başkan, bir dakika da bana müsaade edebilir misiniz?
BAŞKAN - Tabiî, buyurun.
i.ERTAN YÜLEK (Adana) - Arkadaşlar, bakınız, ben. Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü
yaptım. Şu söylediğiniz listeleri, her yıl, I3evlet Planlama Teşkilatıyla anlaşarak, neyin öncelikli
olup olmadığını bir genel müdürlük yapar ve bu kararnameyle tespit edilir. O da neye göre; Türki
ye'nin gelişmişlikleri, hangi sektöre öncelik verecekseniz, hangi sektör geri kalmış da, onu kalkın
dırmak istiyorsanız, hangi bölge geri kalmış, orayı kalkındırmak istiyorsanız, bu, zaman içerisinde
değişir. Yani, dün, mesela, Çerkezköy, kalkınmada öncelikli yöre olmadan evvel çok geri bir yer
di, şimdi, gelişti ve tablodan çıkarıldı. Tekstil, çok önem arz ediyordu, öncelikle kondu ve yatırım
yapıldı. Yat, hakikaten, bundan 15 sene evvel yat turizmi çok önem arz ediyordu, yatçılık kondu;
ama, bilahare çıkıldı. Dolayısıyla bu tür örnekleri çoğaltmak mümkün.
Şimdi, burada, siz bunu koymak suretiyle, yani, ileride siz kendi kendinizi bağlıyorsunuz. Biz
iktidara geleceğiz, onun için çırpınıyoruz ki, yapmayın bunu, biz geldiğimiz zaman değiştiririz;
iima, yazıktır, siz de bir iş yapın.
Teklifim şu efendim, Cevat Beyin dediği...
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BAŞKAN - Sayın Yiilek, zatiâlinizin muradını anladığımız kanısındayız. Bilhassa, Hükümet
leri cesaretlendiren değerlendirmelerinize teşekkür ediyorum. Ben, tahmin ediyorum. Hükümet de,
bu cesaretten bilistifade, yetkilerin daha çok kendilerinde olmasını düşünmüş olabilir; gözlerinden
onu anlıyorum Hükümetin. Hükümetin gözlerinden anlamak bizim de görevimizdir. Bu itibarla, bu
işi yeniden gözden geçirmek üzere bir istişare yapalım.
Müsaade ederseniz, çalışmalarımızı. Hükümetle yapüğımız istişareleri de dikkate alarak ve
değerli arkadaşlarımın dileklerini de değerlendirerek şu şekilde bağlıyoruz. Bu konuda, önergenin
metninin düzeltilerek ve güzelleştirilerek arz edeceğim şekilde onaylarınıza sunacağım.
Yatırım indirim oranı yatırım tutarının yüzde 40'ıdır. Bakanlar Kurulu, bu oranı, kalkınma pla
nı ve yıllık programlarda özel önem taşıdığı belirtilen sektörlerde yapılan yatırımlar için yüzde
lOO'üne, 250 milyon Amerika Doları karşılığı Türk Lirasını aşan sınaî yatırımlarda, yüzde 200'e ka
dar artırmaya veya kanunî orandan az olmamak üzere yeniden tespit etmeye yetkilidir. Bu oran,
kalkınmada öncelikli yörelerde yüzde 100 olarak uygulanır.
Tasviplerinize sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge, bu şekliyle, düzelti
lerek ve düzeltilme konusunda da Komisyonun bana verdiği görev dikkate alınarak...
Bir de organize sanayi konusu var, onu da, müsaade ederseniz, kalkınmada öncelikli yöreler
gibi yüzde 100 kapsamına sokalım.
Değerli arkadaşlarım, bu ek 3 üncü madde üzerinde başkaca bir değişiklik önergesi yoktur.
Maddeyi, önergeyle yapılan değişik biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir...
Bk 4 üncü maddedeki değişikliği okutuyorum:
BK MADDE 4 -Y a tırım indiriminin uygulanmasına, yatırım teşvik belgesinin alındığı tarih
te beyanname verme süresi geçmemiş hesap döneminden itibaren başlanır ve indirimden yararla
nacak miktara ulaşıncaya kadar devam olunur.
Yapılan yatırım harcamalarının ilgili yıl kazancından indirilmeyen kısmı, izleyen yıllarda Ver
gi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak
dikkate alınır. Teşvik belgesiz yatırımlar, bu maddedeki yeniden değerleme hükümlerinden yarar
lanamaz. Her yatırım için faydalanacak indirim tutarı, o yatırım içerisinde yer alan indirimden ya
rarlanabilecek aktif kıymetlerin değerleri toplamına, yatırım teşvik belgesinde yer alan indirim ora
nının uygulanması suretiyle hesaplanır.
Birden fazla yatırım teşvik belgesi almış mükelleflerin safî kazancının yetersizliği nedeniyle,
yararlanılamayan indirim tutarının bulunması halinde, öncelikle, önceki yıllarda tamamen uygulan
mamış olan eski yatırımlarla ilgili devreden indirimler, daha sonra, yeni yatırımlara ilişkin indirim
ler, önceki dönemlerde yapılan ve indirilmeyen tutarın bulunmaması halinde ise bir yıl sonra yapı
lacak yatırımlarla ilgili indirimler uygulanır.
Teşvik belgeli yatırımlarda yapılması öngörülen ve önceki hesap dönemi kazancına ilişkin ola
rak yatırım indirimine konu edilen yatırım harcamalarının öngörülen tutarın yüzde lO'unu geçen bir
oranda düşük olması halinde eksik yapılan yatırım harcaması dolayısıyla, zamanında tahakkuk et
tirilmemiş vergiler 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci mad
desine göre belirlenen tecil faiziyle birlikte cezası tahsil olunur.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi isteyenler var mı?..
Sayın Ayhan, buyurun.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Şimdi, maddenin ikinci fıkrasında, parantez içinde "teşvik bel
gesiz yatırımlar, bu maddedeki yeniden değerleme hükümlerinden yararlanamaz" denilmektedir.
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Biz, dün burada konuştuk; yani, 50 milyarın altında, 25 milyarın üzerinde teşvik belgesiz ya
tırımlar var. Bunlarda, yatırım indiriminden, yatırım indirimini mahsup edinceye kadar müteakip
yıllarında faydalanma hakkını tarif ettik burada, var dedik, hatta, bir kelime ilavesiyle daha açık ha
le getirdik. Şimdi, burada, bunları yeniden değerlendirme hakkından faydalandırmıyoruz. Bunlar,
bilanço esasına göre defter tutan müesseselerdir, mevcut demirbaşlarında, zaten, yeniden değerlen
dirme hakkından faydalanıyorlar, bırakalım, yatırım indiriminde de bu haklarından faydalansınlar.
Yani, küçi'klere burada haksızlık yapıyoruz, onu söylüyorum. KOBİ'lere haksızlık yapıyoruz, onu
söylüyorum; yani, bunun, metinden çıkarılması gerekir. Bu istikamette bir önerge de hemen hazır
layacağız.
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Ayhan'a.
Sayın Bakanın bir açıklamasını alalım.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Hay hay Sayın Başkanım.
Dün de, özet olarak açıklamaya çalıştığımız gibi, aslında, Türkiye'de, teşvikli yatırımla, teşviksiz yatırım arasında mutlaka bir farklılık olması gerektiğini, kaynakların en rasyonel şekilde an
cak teşvik uygulamaları sayesinde dağılabileceğini ifade etmiştik. Dolayısıyla, her yapılan yatırım
nedeniyle, yatırım indiriminin bütün olanaklarından, yeniden değerleme de dahil olmak üzere fay
dalandırılması, her şeyin teşvik edilmesi halinde, aslında, hiçbir şeyin teşvik edilmemesi sonucunu
doğurabilecek bir uygulamadır. Aslında, amortisman açısından veya diğer İktisadî kıymetler açı
sından, bu olanak ellerinden alınmıyor, sadece, yatırım indiriminin mahsubu açısından alınıyor.
Her ne kadar bu yatırım bir yıllık bir yatırım indirimi veya bazı kalkınmada öncelikli yörelerde sa
dece iki yıl için veriliyorsa da, indirilememesi halinde gelecek yıl kazançlarından indirilen bir olay
dır; dolayısıyla, yatırım indiriminin süresi doğal olarak bir yıldır, bir yıl, indirilememesi halinde iki
yıldır. O nedenle de, amortisman, diğer hükümler açısından, yeniden değerleme hükümleri, genci
hükümler çerçevesinde yeniden değerlemeden yararlanacak olmamakla birlikte, sadece ve sadece
indirilecek yatırım indiriminin gelecek yıllarda artırılaraktan kârdan indirilmesi şeklinde bir uygu
lamanın önüne geçilmektedir ki, bu da, teşvikli yatırımla, teşviksiz yatırım arasında bir farklılık ol
sun diye. Aksi takdirde, böyle bir ayrım olmadığı takdirde, teşvik kavramını olduğu gibi kaldırmak
gerekiyor Vergi Usul Kanunu içerisinde.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, mü,saade ederseniz bir şey söyleyeyim bu konuda.
Muhterem Bakana teşekkür ederim; ancak, teşvikli ve leşviksiz yatırımlar, teşvikli yalınmlar
da, yatırımcının fizibilite etüdü yapması lazım 50 milyar lirayı geçen yatırımlarda, daha büyük ya
tırımdır, daha boyutları itibariyle, teknoloji itibariyle, pazarı, ^atışı itibariyle diişünülınesi gereken
yatırımlardır. Şimdi, bunlara, teşvik belgeli yatırım diye bunu veriyoruz. Öbürü de KOBl'dir, 50
milyar, 49 milyar liralık bir yatırım yapacak. Yatırım yaptığı yıl harcamayı yaptı, diyelim kı,
I999'da harcamayı yaptı, 50 milyar lirayı, 49 milyar lirayı, o yıl kârı yok bijanç(xla, müteakip yıl
da muhtemelen kârı yok 2000 yılında, ne zaman bunu düşebilecek, 2001 yılında. Ben, 49 milyar li
rayı I999'da harcadım, bu enflasyon şartlarında, Türkiye'de, 2(X)0 yılında bu düştü 25 milyar liıa^
yı, 2001 yılında da düştü 12,5 milyar liraya, bugünkü enllasyona göre söylüyorum takdir edersiniz.
Şimdi, bu indirim hakkını 12,5 milyar lira olarak kullanacak. Biz, normal yatırımlara verdiğimi/.
Vergi Usul Kanununa göre yeniden değerlendirme katsayısını burada uygularsak, o da, bilançosun
da kâr çıktığı anda ki, önceden de, kârdan amortismanı düşmesi lazım, takdir edersim/., yani. 200!
yılının da gerisine gider onun düşme imkânı pratikte. Önce amortisman ayıracak, onu bitirecek, on
dan sonra yatırım indirimine geçecek, bilonçoda kâr artıyorsa amortismanın üzerinde yatırım indi
rimine geçebilir. Yani, o yatırım indirimi hakkı sıfıra inecek. Yani, şimdi, burada, Maliye'nin eli sı
kı olmasını takdir ediyorum dedim, doğru; ama, burada yatırım yapacak, istihdam yapacak, üretim
artıracak, bırakalım, KOBİ'leri de, cesaretle yatırıma sevk edelim. Bugünün küçük KOHİ’lcri, ya-
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rm orta ve büyük sanayi haline geliyor. Kendi bölgelerimizde biliyoruz, adam kalfalıktan başlıyor,
15 sene sonra. 50-100 kişi çalıştıran, 200 kişi çalıştıran fabrika haline geliyor; Bursa hep böyledir.
Kayseri hep böyledir, Gaziantep hep böyledir diyorum, bunu esirgemeyelim diyorum.
Teşekkür ederim.
Bir önerge de takdim ediyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
vSayın Karapaşaoğlu, buyurun.
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Efendim, ben, bilgi verilmesi bakımından
bir başka açıdan yaklaşmak istiyorum.
Bugün, dünyada, çok büyük boyutlarda dev şirketler, entegre tesisler artık yok, yerini, KOBl'ler aldı, bütün dünyada KOBİ'lere ağırlık verildi. Dolayısıyla, bu KOBİ'lerin kıvrak hakimiyet
lerinden dolayı, pazar hakimiyetleri de çok yüksek oluyor. Bakın, Uzak Doğu'da cereyan eden bir
ekonomik bunalımdan dolayı, KOBİ niteliğindeki bütün Uzak Doğu firmaları, bugün, Türkiye'de
cirit atıyorlar. Dolayısıyla, bizim de dünyayla rekabet etmemiz gerektiği düşüncesiyle, KOBİ'lerin
desteklenmesi açısından, bu konunun göz önünde tutulması gerektiği kanaatindeyim.
BAŞKAN - Bu hükmün halen yürürlükte olduğu da dikkatinizdcdir tabiî.
HİLMİ DEVELİ (Denizli) - Aynı yürürlük devam etsin Sayın Başkan.
BAŞKAN - Zaten onu koruyoruz.
Yani, bugün saat 9'da da yürürlükte, şu anda da yürürlükte, biraz sonra kararınızda ne olaca
ğını bilmiyorum.
Buyurun Sayın Bakan.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Sayın Başkan, ifade etmeye çalıştı
ğım olay bu. Aslında, şu anda, KOBİ'lerle ilgili olarak yatırım indirimi açısından yapılan düzenle
me, şu andaki mevcut düzenlemeye göre daha ileri bir düzenlemedir. Yalnız, herhalükârda bir yıl
içerisinde tamamlanması gereken sadece bir tek makina, bir tek alet almaya yönelik olarak yılı içe
risinde indirme olanağı bulunan ve şimdiye kadar da sadece ve sadece 48 tane mükellefin yararlan
dığı bir uygulama konuşuyoruz, iki yıldan beri sadece 48 kişi yararlanmış bundan ve yılı içerisin
de de mahsup etmiş onu. Dolayısıyla, bu, bir makina alma olayıdır. Makinasmı aldığı andan itiba
ren, o yıl kârından çok büyük ölçüde bunu indirmiş olacak, müteakip yıldan da indirmiş olacak. Bu
yıl içerisinde indirme olanağı getirmekle, zaten, daha sonraki yıl kârını, bir .seneyi zaten öne çek
miş oluyoruz bununla, bunu, yeniden bir sürü formalitelere, vesairelere boğmamak için bu olayı,
bu şekilde çözmek en sağlıklı yöntemdir diye düşünüyoruz. Yani, burada, gerçekten, özel olarak
getirilmiş bir haksızlıktan bahsetmek, o kadar açık bir olay değil.
BAŞKAN - Sayın Bakan, yanlış anlamıyorsam, belli miktarı aşmayan yatırımlara, bir yandan
yatırım indiriminden yararlanma kolaylıkları sağlarken, diğer yandan da bir an önce bu imkândan
yararianmalarını zorlayan bir düşünce birlikte hâkimdir şu düzenlemeyle beraber diye de düşünebi
liriz; kalmasında da, bu mülahazalarla yarar umarız diyorsunuz. Ben de katılıyorum kişisel olarak.
Madde üzerinde başka söz alan arkadaşım?.. Yok.
Önerge var; okutuyorum;
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Müzakeresi devam eden ek madde 4'ün ikinci paragrafındaki parantez içindeki kısmın metin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Cevat Ayhan

Aslan Polat

Nurettin Kaldırımcı

Sakarya

Erzurum

Kayseri
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BAŞKAN - Sanıyorum mahiyeti tartışıldı. Takdirlerinize sunacağım.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Biz devamlı gündemde tutacağız, onu da söyleyeyim; Genel
Kurul dahil.
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu?
MALÎYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Efendim, teşvik uygulamasını tama
men ortadan kaldıracak nitelikte olacak bu olay. Halbuki, bununla; yani, getirilen sistemle, şu an
da KOBl'ler tam anlamıyla korunuyor. Getirilecek olan çok daha karmaşık bir hale getirecek. Bel
ki de, teşvik alınmaması veya teşvikin diğer unsurlarından yararlanıl maması sonucunu doğurabile
cek. O nedenle katılamıyoruz.
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu önerge
kabul edilmemiştir.
Madde üzerinde başkaca önerge de, söz talebi de yoktur.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu madde kabul edilmiş
tir.
Değerli arkadaşlarım, evvelce, bu maddenin sonunda Bakanlar Kuruluna yetki verildiği tak
dirde ne zaman bu yetkiyi kullanması halinde yürürlüğe gireceğine dair bir hüküm vardı ve bu hü
küm, doğal olarak, öneride Bakanlar Kurulunun sonradan tespit yetkisi olmadığı için kaldırılıyor
du. Bu defa, yeni kabul ettiğiniz düzenlemeyle, yatırım indiriminin düzenlenmesi, oranların tespi
ti konusunda Bakanlar Kurulu yetkili kılındığı için, o kaldırılması teklif edilen fıkranın kaldırılmamasını sağlayacak bir redaksiyon yapma yetkisini sizlerden aldığımı kabul ediyorum.
Teşekkür ediyorum.
M) uncu maddeyi bu çerçevede oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 30
uncu madde, bağlı ek maddelerdeki değişiklikleriyle ve düzeltmeleriyle kabul ettiğiniz şekliyle, tü
müyle kabul edilmiştir; teşekkür ediyorum.
.31 inci maddeyi okutuyorum:
Madde 31.- 193 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
"Basit usulde ticarî kazancın tespiti
Madde 46.- 47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticarî kazançları ba
sit usulde tespit olunur.
Basit usulde ticarî kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan
malların alış bedelleri arasındaki müspet farktır. Bu fark yapılan faaliyetle ilgili olarak Vergi Usul
Kanunu hükümlerine göre alınması ve verilmesi mecburi olan alış ve giderler ile hasılatlara ilişkin
belgelerde yazılı tutarlara göre hesaplanır. Bu suretle tespit ve beyan olunan kazanç vergi tarhına
esas alınır. Bu usulde vergilendirilenler, kazancın tespiti ve Vergi Usul Kanununun defter tutma
hükümleri hariç, bildirme, vesikalar, muhafaza, ibraz, diğer ödevler ve ceza hükümleri ile bu Ka
nun ve diğer kanunlarda yer alan ikinci sınıf tüccarlar hakkmdaki hükümlere tabidirler.
Basit usulde vergilendirilen mükellefler, faaliyetlerine ilişkin mal alış ve giderleri ile hasılat
larını gösteren belgeleri ayrı ayrı dosyalarda saklamak zorundadırlar. Bu belgelerin kayıtlan, miikclleflerin bağlı bulundukları meslek odalarının oluşturdukları bürolarda tutulur. Bu bürolarda
13/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış yeterli sayıda meslek mensubunun çalış
tırılması zorunludur. Bu büroların kayıt, tasdik ve vergi dairesine karşı yükümlülükleri ile diğer
usuller Maliye Bakanlığınca belirlenir.
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Basit usule tabi ticaret erbabından, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenledi
ği veya kullandığı tespit edilenler, bu hususun kendilerine tebliği edildiği tarihi takip eden aybaşın
dan itibaren ikinci sınıf tüccarlara ilişkin hükümlere tabi olurlar.
Aynı işte ortak olarak çalışlar hakkında 47 nci maddede yazılı yıllık kira bedeli ve 48 inci mad
dede yazılı iş hacmi ölçüleri toplu olarak, diğer şartlar ortakların her biri için ayrı ayrı aranır. Or
taklardan birisi gerçek usule göre gelir vergisine tabi bulunan ortaklıklarda, diğer ortakların ticarî
kazancı da gerçek usulde tespit olunur. Adi ortaklık halinde çalışanlardan aynı zamanda diğer şah
si bir işle de iştigal edenlerin gerçek veya basit usulden hangisine göre vergilendirileceği, 47 nci
maddenin 2 numaralı bendi ile 48 inci maddede yer alan ölçülerden şahsi işine ait olanlara ortak
lıklardan hissesine düşen miktarların eklenmesi suretiyle tespit olunur. Şahsi işin mevcut olmama
sı halinde, muhtelif ortaklıklardaki hisselerin toplanması ile yetinilir.
Basit usule tabi olmanın şartlarından herhangi birini takvim yılı içinde kaybedenler, ertesi tak
vim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. Basit usulün şartlarına haiz olanlardan,
bu usulden yararlanmak istemediklerini yazı ile bildirenler, bu talepleri doğrultusunda takip eden
aybaşından veya izleyen takvim yılı başından, yeni işe başlayanlar ise işe başlama tarihinden itiba
ren gerçek usulde vergilendirilirler. Herhangi bir şekilde gerçek usulde vergilendirilecek olanlar ve
gerçek usulde vergilendirilen mükellefler, bir daha hiçbir şekilde basil usule dönemezler. Bu kişi
lerin aynı türden iş yapan eş ve çocukları da bu faaliyetleri nedeniyle basit usulden yararlanamaz
lar."
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, hepinizin de dikkat buyurduğu üzere, vergi sistemimizin te
melini önemli ölçüde olumlu istikamete çeken düzenlemelerden bir tanesi de bu maddeyle ilgilidir;
çünkü, bu maddeyle bir geçiş dönemi ve imkânı öngörülmek koşuluyla, götürü usulde vergilendi
rilen mükelleflerimiz, bundan böyle, yumuşak bir geçişle, gerçek usulde vergilendirmeye, böylece
de hakikaten kazanılmamış gelirlerin vergilendirilmesi şikâyetlerinin de bertarafına yönelik bir dü 
zenleme içermektedir.
Ben, aslında, bu kısa konuşmamı. Hükümete işin başında teşekkürümü sunmak için yaptım.
Tabiî, arkadaşlarımızın bilgilenmelerine yardımcı olmak üzere. Sayın Bakandan da, çok kısa da ol
sa bir değerlendirme rica ediyorum.
Buyurun Sayın Bakan.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Değerli milletvekilleri. Sayın Başkanın da belirttiği gibi, Türk vergi sisteminde kazanılmayan
gelirden vergi alma kavramı artık rahatsız edici boyutlara ulaşmıştır. Bizdeki götürü vergileme sis
temi, daha önceden küçük mükellefler için sığınılacak bir liman olarak gözükmekle birlikte, son
yıllarda asgari ücrete bağlanmış matrah artışlarıyla birlikte, artık, kazanılmadan, hatta, belirtilen
kazancın çok çok altında faaliyette bulunanlar açısından çok ağır bir yük oluşturmaya başlamıştır.
Bunun ötesinde, belirli bir grup mükellef için de burası sığınılacak bir liman olarak görülme
ye başlamıştır. Bunun sonucunda da, bu mükellefler, buradan dışarıya çıkma korkusuyla, özellikle
şu anda vergi oranlarının yüksekliği, defter tutma hadleriyle ilgili, oradan gelecek mükellefiyetler
nedeniyle, burada kalmak amacıyla yaptıkları işlemlerle ilgili olarak belge kullanmamışlar veya
belge kullanmaktan kaçınmışlar; bu da kendilerinden ziyade başka kesimlerin çok büyük ölçüde
vergi kaçırmasına neden olmuş. Bu kesimin özellikle belge alır, belge verir konuma kavuşturulma
sındaki en büyük sakınca veya büyük zorluk da defter tutmaktan kaynaklanmış. Şu anda defter tut
ma sistemimiz veya özellikle bu sistemin işlemesiyle gelen ilave muhasebe yükümlülükleri, bu ke
simin sürekli olarak böyle bir vergilendirme rejiminin içerisinde kendi zararına oluşmaya başlama
sına karşın kalmalarına neden olmuş durumda. Bunun, yine değişik ülkelerde uygulanan belirli sis
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temlerden de esinlenmek suretiyle, sakmcalarını, hem bu grubun vergi yükünü daha fa/ia ağırlaş
tırmadan -bunun altını özellikle çizmek istiyorum- bu kesimde yer alan mükellellerin vergi yükü
nü kesin olarak şu andaki halinden daha fazla ağırlaştırmadan; ancak, kazanmayan mükelleller açı
sından da daha az vergi vermelerini sağlamak; bununla beraber, olduğu gibi belge düzeninin içeri
sine almak suretiyle de başkalarının vergi kaçırmasına da artık meydan vermemelerini sağlamak
şeklinde bir düzenleme yapıldı.
Basit usulde vergileme, bu grubun içerisinde yer alan mükelleflerin yaptıkları işler veya sat
tıkları mallar, aldıkları mallarla ilgili belge düzenlemesinden ibaret. Bunlarla ilgili alış faturalarını
veya satış belgelerini ayrı iki tane zarfa koyduktan sonra, kendi meslek cxlaları tarafından oluştu
rulan bürolara götürüp, teslim edecekler. Maliye Bakanlığı, bu büroların oluşturulması konusunda
meslek C K İ a la n y l a birlikte çalışacak; gerek altyapı konusunda gerekse diğer konularda onlara yar
dımcı olacak. Ayrıca, bu bürolarda 3568 sayılı Yasaya göre yetki almış kişileri de çalıştıracaklar;
bu bürolarda, 3568 sayılı Yasaya göre yetki almış muhasebecileri de, yeteri kadar, (xialarm büyük
lüğüne göre bir kişi, iki kişi, üç kişi, ne kadar gerekiyorsa, onları da çalıştıracaklar. Bu bürolar sa
dece bunların vergiyle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmekle kalmayacak, ayrıca özellikle KOBİ'lerin teşviklerden yararlanması konusunda onlara bilgi danışmanlığı, belirli faaliyetlerini, kâr ve
zarar durumlarını belirli periyotlarla onların önüne koymak... Bunu özellikle, şu anda, parantez içe
risinde belirtmekte büyük yarar var; bu tür mükelleflerimiz, şu anda işe başlayıp işim terk eden ve
ya belirli bir süre sonra kapatan çok büyük bir kitleyi oluşturmaktadır. Yüzbinlcrce mükellef işe
başlayıp, normal koşullar altında para kazandığını zannederken, özellikle enflasyonun da etkisiyle,
bir süre .sonra faaliyetini terk etmek zorunda kalmaktadır. O nedenle, bu tür bürolar, onlara, bu tür
faaliyetlerin geleceğiyle ilgili danışmanlıklar da yapmak suretiyle "sen kâr elde ettiğini zannediyor
sun, faaliyette bulunduğunu zannediyorsun; ama, aslında pek de iyi gitmiyorsun, haberin olsun, şu
önlemleri al" diyecekler. Bu çok büyük ölçüde o grubun oluşturduğu meslek teşekküllerinin temel
görevlerinden de bir tanesi; üyesini koruyacak... Üyesini koruyacak, muhasebesini tutacak, yüküm
lülüklerini yerine getirecek.
Burada, aslında, bu maddeyi, geçici 44 üncü maddeyle birlikte düzenlemek gerekiyor. Daha
önce de belirttiğimiz gibi, özellikle bu enflasyonla mücadele programının da bir sonucu olarak, cnf
lasyonun tek haneli rakamlara indirilmesini amaçladığımız yıla kadar, bu grubun aldıkları ve sal
tıkları arasındaki fark ne olursa olsun, nereye çıkarsa çıksın, şu anda yürürlükte ctlan gölıirü mal
rahların üstünde vergi ödemeyecekler, altında kalırsa ödeyecek; ama, kârı birden bire belge dii/c
nine geçmesi nedeniyle çok artacak; kabul etmemiz gerekiyor; ancak, birden bire bu grubun çok
ağır bir vergi yükümlülüğü altına girmemesi için de, alış ve satış bedelleri arasındaki fark ne olur
sa olsun, şu anda götürünün içerisinde kalmış olsaydı ödeyeceği miktar neyse, o sınırda tutulacak
ve üç yıl boyunca bu sistemden yararlanacak.
CHVAT AYHAN (Sakarya) - İJç yıl mı, enflasyon yü/.de lO'un altına düşünce mi?
MALİYE BAKANI ZHKERİYA TFİMtZHI. (İstanbul) - Yasaya üç yıl koyduk; yü/de lO’un
altına düşene kadar diye koyma imkânımız yok.
C’HVAT AYHAN (Sakarya) - Zabıtlara geçiyor, onun için soruyorum.
BA.'jKAN - Sayın Ayhan, her ikisi de birbiriyle tetabuk edecektir.
MAİ.İYH BAKANI ZHKERİYA TEMİZEI. (İstanbul) - İnşallah.
(Jç yıl boyunca bu mükelleflerimizin vergi yükünde; yani, götürü sistemin içinde kalmış olsa
bile, götürü sistemin içinde kalmış olsaydı ne öderse, onu txieyecekler Böylece de, gerçek anlam
da kârlarının, zararlarının ortaya çıkması, yeniden bir sisteme kavuşması, <xlalann oturması konu
sundaki düzenleme sırasında malî olarak herhangi bir külfetle de karşılaşmayacaklar. Düzenleme
nin temel amacı budur.
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Biz, bu tasarıyı hazırlarken -bunun hemen burada belirtmekte büyük yarar görüyorum- 1997
yılı içeresinde gerçekleştirileceği varsayımıyla, geçiş döneminde muhasebe bürolarının oluşturul
ması vesaireleri de dikkate alarak, yedi aylık bir geçiş süreci öngörmüştük. Dolayısıyla, bu kanu
nun bu maddesinin uygulanmasıyla ilgili olarak temmuz ayını geçiş olarak öngörmüştük, bu mad
de temmuz ayında yürürlüğe girer anlamındaydı; ancak, şu anda mart ayının sonuna geldik, büyük
bir ihtimalle nisan ayı içerisinde yürürlüğe girecek, nisan başında. Dolayısıyla, bu süreyi koyduğu
muz takdirde, 1998 yılı içerisinde bunun uygulaması. Maliye olarak, teknisyenler olarak bize biracık zor gelmeye başladı; dolayısıyla, bu maddenin 1.1.1999'dan itibaren yürürlüğe girmek suretiy
le, böylece, odaların da, Maliye'nin de, altyapısını hazırlamak, mükellefleriyle ilgili bütün bu orga
nizasyonları oluşturması konusunda bir zamana ihtiyacının olduğunu düşünüyoruz. Değerlendir
meleriniz sırasında bunu da dikkate alırsanız, zannediyorum sistemde herhangi bir aksaklık olma
yacak.
Bu çok uzun süre tartışıldı, ilgili meslek kuruluşlarıyla konuşuldu, ilgili muhasebe bürolarıy
la konuşuldu, böyle bir sonuca ulaşıldı. İlave katkılar ve değişiklikler için de şimdiden komisyonu
nuza şükranlarımızı sunuyoruz.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Ben de Sayın Bakana teşekkür ediyorum.
Bu arada, değerli arkadaşlarım, bu maddenin yürülüğünün temmuz yerine, I Ocak 1999 ola
rak değiştirilmesi için. Hükümetten ilgili maddesinde gerekli değişikliği yapacak önergeyi hazırla
malarını...
Ayrıca, yine dün vermiş olduğunuz bir yetki vardı, o yetkide "Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığı" ibarelerindeki "Dış Ticaret Müsteşarlığı" ibaresinin kaldırılması kararma varmıştınız. O ko
nunun da ilgili maddesinde, ileride, ibareler değişikliklerini içeren madde de dikkate alınmak sure
tiyle vermiş olduğunuz görevin yerine getirilmesi hususunda da görevlendirildiğimizi işaretleriniz
den anlıyorum.
Teşekkür ediyorum.
Madde üzerinde. Sayın Ayhan ve Sayın Karapaşaoğlu söz vereceğim. Sayın Özgün'ün de, za
ten, mutlaka burada söz alması gerekirdi.
Sayın Ayhan, buyurun.
CKVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; tasarıda getirilen bu de
ğişiklik isabetli bir değişikliktir. Meri maddeye baktığımız zaman, götürü verginin tespitinde beş
kademe tespit etmekte ve her kademeyi de asgari ücrete indeksleyerek, ona göre katsayılarla götü
rü verginin matrahını belirlemektedir.
Şimdi, burada getirilen daha düz bir hesaptır. Götürü vergisi mükellefi olan esnaf, aldıkları,
alım bedelleri ve yine kendi işiyle ilgili giderlerini bir tarafa yazacak, diğer tarafa da hasılatını ya
zacak; aradaki fark doğrudan doğruya vergi matrahı haline getirecek, ( ’iddî bir düzenlemedir; Ba
kanlığa teşekkür ederiz.
Ancak, bir iki sorum olacak. Burada, meslek cxiasına, daha doğrusu esnaf odalarına bir hizmet
yüklüyoruz. Bu hizmetin bedelini kim ödeyecek, ne kadar ödeyecek; yani. Maliye Bakanlığı bu
hizmetin bedeli karşılığında meslek odalarına bir destek verecek mi? Daha önce 199,'î'teydi yanlış
hatırlamıyorsam. Maliye Bakanlığının işletme merkezleri kurma hedefi vardı. Sonra o tasarı geri
çekildi ve şimdi, bunu, bu basit usulde vergilendirmeyle ilgili hizmetleri meslek cxlaiarma yüklü
yoruz; ancak, benim ilimde, Sakarya'da 40 bin esnaf var ve 40 bin esnafın mühim bir kısmı da gö
türü vergisi mükellefidir. Türkiye genelinde, zannederim, I milyon veya 700-800-900 bin götürü
mükellefi var; yanlış hatırlamıyorum, o mertebede. Bunu illere dağıttığınız zaman, bunların bu hiz
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metleri için -diyelim ki, bir ilde, 5 bindir, 10 bindir- ilin büyüklüğüne göre, esnaf cxiasmm muha
sebeci istihdam etmesi lazım. Bunun giderlerini mevcut aidatlarıyla karşılayamaymca, bu sefer, bu
üyelerden, mutlaka bunlann hizmetleri için para tahsil edecek. Bu sistem nasıl çözülecek, böyle bir
düşünce var mı Maliye Bakanlığında; bunu soruyorum.
İkinci sınıf tüccar muhasebeci ücreti halen 1998 için nedir? Gerçi, kuyun.^uda bilmem nede
değişiyor; ama, asgarisi nedir, ikinci sınıf işletme defterinde muhasebe ücretler nedir, asgari ücre
ti nedir? Yani, değişik mesleklere göre artıyor; fakat, ben asgarisini soruyorum.
Bir diğer husus da, son fıkranın son cümlesinde "gerçek usule geçen, hiçbir zaman basit usu
le geçemez" diye bir tahdit var. Yani, bir esnaf gerçek usule geçmiş sonra faaliyetine son vermiş
ve bir sene, iki sene sonra basit usulde bir mükellef haline gelemez mi veya iş mevzuunu değiştir
miş, basit usulde bir mükellef haline gelemez mi? Bunlarla ilgili bir düzenleme görmedim. Bu tah
dit ne kadar katıdır, ne kadar esnektir; onu öğrenmek istiyorum. Alt komisyondaki arkadaşlar "ola
maz" diyorlar; ama, yine de Bakanlığın mütalaasını duymak isterim.
Teşekkür ederim Sayın Başkan.
BAŞKAN - Efendim, çok teşekkür ederim.
Sayın Karapaşaoğlu, buyurun efendim.
MHHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Efendim, burada Sayın Cevat Ayhan
Bey'in ifade ettiği hususlardan sonra genel bir prensip üzerinde biraz daha durmak istiyorum. Da
ha önceki maddelerde de görüşüldü; burada, üçüncü paragrafta, belge düzeni itibariyle bir ibare ge
çiyor. "Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği veya kullandığı tespit edilen
ler..."
Burada, tabiî, düzenlemeye en ağır cezayı verelim de, yalnız, o sahte belgelerin kullanılmasın
da, kullanıcıların bazen değil de, ekseriyetle günahı olmuyor; aynı oranda cezalandırılmaları uygun
düşmüyor. Maddî olarak vergi ziyaı miktarmca ödemede bulunsunlar; ama, geriye döndüğümüz za
man, çok ağır müeyyideleri olan ceza hükümlerine tabi oluyorlar. Bu konunun dikkate alınması ge
rekiyor.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Tabiî, onu geçen sefer de cevaplandırmıştık. Basiret ve kasıt sınırları dışında veya içinde olu
şuna göre, ilgilileri bunu takdir edecekler. Yazmakta zorluk olur diye Sayın Karapaşaoğlu...
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Efendim, yazmanın faydası var. daima
faydalıdır. Anadolu'da bir laf vardır "laflar havaya, senetler torbaya" derler. Onun için, yazılmasın
da fayda var.
BAŞKAN - Şimdi, Sayın Özgün'e söz veriyorum; buyurun.
İSMAİL ÖZGİJN (Balıkesir) - Sayın Başkan, Değerli Bakanım, değerli arkadaşlar; tasarının
31 inci maddesi basit usulde ticarî kazancın tespitiyle ilgili bir madde. Bu maddede yeni bir uygu
lama getiriyor bu düzenleme; basit usulde ticarî kazanç burada tarif ediliyor. Bu da, bir hesap dö
nemi içerisinde elde edilen hasılat ve giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müsf>et
fark olarak ifade ediliyor; yani, burada, bu usule tabi olan mükellefler, alışlarıyla ilgili ve giderle
riyle ilgili faturaları bir dosyada toplayacaklar, satışlarıyla ilgili belgelerini de bir dosyada topla
mak suretiyle, ikisinin arasındaki fark, neticede onların geliri olmuş olacak.
Tabiî, Sayın Bakanın ifadesinden anladığıma göre, bu gelir şu andaki mevcut götürü durum
daki, birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece; yani, içinde bulunduğu dereceyi aşmayacak şe
kilde sanıyorum vergilendirilecek.
BAŞKAN - Aşsa da, aşmayacak...
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İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Elimde onunla ilgili bir örnek var. Mesela, basit usulde vergi
lendirilen, taksicilik yapan bir mükellefi düşünürsek, diyelim 4 milyar lira hasılatı oldu; 2,5 milyar
da gideri oldu, kazancı 1,5 milyar lira oluyor; ama, bulunduğu derece itibariyle 1 milyar lira ise yıl
lık hasılatı...
BAŞKAN - Matrahı... Matrahı...
İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - ...o zaman, kazanç tutarına bakılmaksızın, I milyar lira üzerin
den vergilendirilmiş olacak.
Tabiî, burada benim asıl üzerinde durmak istediğim husus, bu ilk taslakta bu daha değişik idi;
ilk taslakta "meslek odaları ile 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarının odaları
tarafından müştereken oluşturulan muhasebe bürolarında tutulur" diye bir düşünce vardı.
BAŞKAN - O taslaktan. Bakanlıkta, ilk o var, ondan önceki var, daha önceki olabilir. Şimdi,
taslağı bırakın, şu andaki taslağa bakın siz.
İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Buradan neden dönüldü; onu Sayın Bakandan öğrenmek isti
yorum.
BAŞKAN - Aşkolsun yani...
İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Şimdi, bir de, burada, ondan yana bundan yana olmak diye bir
şey söz konusu değil.
BAŞKAN - Değil de, ben aşkolsun diyorum.
İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Burada "3568 sayılı Kanuna göre yetki almış yeteri sayıda
meslek mensubu bulundurulur" diyor. O yeterliliğin ölçüsü nedir; yani, bir tane olunca mı yeterli
oluyor, iki tane olunca mı yeterli oluyor?
Tabiî, anladığımız kadarıyla, yine bu yetkiyi almamış muha.sebe yardımcısı niteliğinde birta
kım insanlar da, yine bu odaların bürolarında çalıştırılacak. Bu yeterlilik konusuna da bir aydınlık
getirilmesi gerekir diye düşünüyorum.
Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar; teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Ben de teşekkür ediyorum.
Sayın Bakandan bir açıklama alalım.
RLFİK ARAS (İstanbul) - Sayın Başkan, bir cümle bir şey söyleyebilir miyim...
BAŞKAN - Tabiî, buyurun Sayın Aras.
RHFİK ARAS (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Bakanım; bu basit usulde ticarî kazancın tes
piti için Hükümetinizin getirdiği tasarı küçük esnafımız için fevkalade faydalı vc verimli bir tasa
rıdır. Bu konuda şimdi aramızda bulunmakta olan Esnaf Birlikleri Genel Başkan Yardımcısı ve Bir
liğin fevkalade katkısı olmuştur; esnafın meselelerini kolaylaştırmak için birtakım yükleri kendile
ri yüklenmişlerdir. Bakanlıkla belli bir diyalog ve yardımlaşma içine girmişlerdir. Bu madde, kü
çük esnafımızın fevkalade lehine olan bir maddedir. Hem yardımcı duruma giren Esnaf Dernekle
ri Birliğini hem de Bakanımızı kutluyorum.
BAŞKAN - Efendim, görevimi hafiflettiğiniz için, ben de sizi tebrik ediyorum.
Sayın Bakan, buyurun efendim.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Değerli milletvekilleri, öncelikle Sayın Karapaşaoğlu'nun sorusunu yanıtlayarak başlamak is
tiyorum.
Bildiğiniz gibi. Vergi Usul Kanununa ilişkin değişiklikleri burada tartışırken, sahte belge ve
muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kavramlarını birbirinden lam olarak ayırmıştık. Burada "sah-
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tc belge" kavramı var. Şimdi, özellikle şu anda mevcut götürü mükellef kitlesinin vergi yüklerini
artırmadan kendilerine bciyle ayrıcalıklar getirirken, malî idareyle bu işbirliğinin sonucunun da.
bunlar üzerinden neden olunan vergi kaçakçılığının çok büyük ölçüde ortadan kaldırılmasını amaç
lıyoruz. Dolayısıyla, bu kesim, her halükârda malî idareyle bu tür yoğun işbirhğine girdikten son
ra, sahte belge düzenlenmesi olaylarının çok büyük ölçüde ortadan kalkacağına inanıyoruz; yanı,
inancımız kesin olarak bu. Sahte belge -daha önceden de tanımlandı- herhangi bir mal veya hizmet
karşılığı olmadığı halde -hiçbir faaliyeti yok- oturduğu yerden belge düzenleme anlamına geliyor.
Böyle bir kişiye, matrahı ne olursa olsun alış satış bedelleri, üç yıl boyunca da götürü matrahlar
üzerinden vergilendireceğiz diye bir avantaj verdikten sonra, sahte olarak bir tane belge düzenledi
ğini tespit ettiğimiz anda bu sistemin dışına çıkarmamız gayet doğaldır; aksi takdirde, diğerlerine
çok büyük ölçüde vergi kaçakçılığına neden olur ki. bunun da bir çuval pirincin içerisinde bir iki
tane taşı geçmeyeceğini umuyoruz. Zaten, meslek odası üstlendiği bu sorumluluğu gereğince yeri
ne getirip, onları da kendi içinden atacaktır; ondan da herhangi bir kuşkumuz yok. O nedenle, sah
te belge, yanıltıcı belge...
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Tamam, doğru sövlüyorsunuz; ama "kul
lanan" diyorsunuz.
MALİYE BAKANI ZEKERFYA TEMİZEL (İsunbul) - Kullanan açısından da burada daha
önceden Vergi Usul Kanunu sırasında koyduk artık, bilerek kavrama olayı. Olmayan bir hizmetle
ilgili bir vergiyi kullandığı zaman, zaten artık onun bilip bilmemesi diye bir şey olmaz. Hiçbir şe
kilde mal veya hizmet karşılığı olmayan belge, .sahte belge ve bunu veren de, kullanan da, artık, bu
olaydan haberdar değilim diyemez. Bu önemli. Yanıltıcı belge değil, onu o kavramdan çıkardık.
Değerli milletvekilleri, elbette ki, esnaf odalarına, bu yükümlüleri bünyesinde barındıran es
naf kesimine burada gerçek anlamda bir (xia olma yükümlülüğü getiriliyor. İlgili cKİalar "bu sorum
luluğu zaten alıyoruz, biz sizinle beraberiz bu konuda" demeseler, malî idare olarak biz böyle bir
düzenleme yapmaya kalkışamayız; yapamazsınız... Zorla, oturup da, yasayla kurulmuş olan başka
bir kuruluşa "sen şunları şunları yapmak zorundasın" dediğiniz zaman, bu olmaz. Hsnanarını koru
mak, mensuplarını korumak, onların muha.scbe ve kayıtlarıyla ilgili düzeni tutturmak ve bunun da
belirli bir düzen içerisinde yürümesi konusunda elbette onlara bazı fedakârlıklar düşüyor. Kendile
ri, bize ulaştığı kadarıyla, belirli hazırlıklarda bulundular zaten.
Normal olarak, şu anda muhasebeci ücretleri, asgari ücret. Adapazan'nda, Sakarya'da 10 mil
yon 500 bin liraya çıkıyor.
C:EVA'r AYHAN (Sakarya) - Aylık?..
MALİYE BAKANI ZEKEiRİYA THMİZEL (İstanbul) - Evet, aylık...
Bu çok yük.sek bir rakam; kabul ediyorum; ancak, bu konuda. Maliye Bakanlığı da, zalcn, bu
> ıldan itibaren bu konudaki fiyatın ilgili kuruluşlar arasındaki pazarlıklar suretiyle belirlenmesi y ö 
nüne gidiyor. Biz, bunu bırakıyoruz, serbest bırakıyoruz. Bu son yıl uygulamasıdır; önümüzdeki
yıldan itibaren bu olay serbest; ilgili odalar karşı karşıya gelip, fiyatlarını belirlesinler. Bu. Maliye
Bakanlığını ilgilendiren bir konu değil. Ancak, şu anda aylık 10,5 milyon lira. (Jst üste koyduğu
nuz takdirde, demek ki, 120-125 milyon lira civarında bir vergiyi veriyor. Halbuki, şu anda götürü
mükellenerimizin, değişik yörelere göre birinci dereceden bir götürü mükellefin ödediği vergi bü
yük şehirlerde 369 milyon liraya kadar çıktı, diğer yörelerde 285 milyon lira; yani, ödenen vergi
kadar bir muhasebeci ücreti çıkıyor ortaya.
Şimdi, bu koşullar altında, başlangıçta bu gruptaki mükelienerimiz için ilgili odalarda oluştu
racağımız bir büro zorunlu oluyor. Aidatının onda l'i kadar; yani, odaya elediği aidatın onda l ’ı
kadar da buraya katkı payı ödediği takdirde. 3 bin, 4 bin kişinin, genellikle iki muhasebeci de is
tihdam etmek suretiyle, bu işin altından kalkılacağını tahmin ediyoruz. Fransa örneği bövlc; İ ran
sa’dakı rcn irv fiestion d'Agree'ler bu şekilde düzenlenmiş ve bunun altından kalkıyor.
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Maliye Bakanlığının buralara iki temel desteği olacak. Bunlardan bir tanesi, eğitim ve bilgi
lendirme desteği; her aşamasında istenilen uzmanlarımızı göndermek suretiyle, o odalarda birlikte
çalışacaklar, bütün sorularını yanıtlayacaklar, sistemin kurulmasına yardımcı olacaklar, hatta bilgi
sayar programlarının hazırlanmasına yardımcı olacaklar. Bu konuda bütün desteği olduğu gibi Ma
liye Bakanlığı olarak üstleniyoruz.
İkinci önemli desteğimiz de, buralarda, bu bürolardaki donanım desteğine katkıda bulunmak
bilgisayar vesaire konusunda. Maliye Bakanlığı, demek ki, eğitim ve donanım desteğini üstleniyor
çok büyük ölçüde. Odalar, normal oda aidatının üzerinde belirli bir yüzde koymak suretiyle mas
raflarının belirli bir kısmını, özellikle orada çalıştırılacak olan, 3568'e göre, yetki almış kişilerin üc
retlerini üstleniyorlar. Böyiece, ücretli olarak orada çalıştıracakları bu kesimlerde iki üç kişiyle bü
tün bunların hepsini hazırlanmış programlarına bir denetim altında yürütme imkânları olmuş ola
cak.
Daha önceden bu konudaki düzenlemeler çok fazla oldu. Benim Genel Müdürlüğüm zama
nında ilk defa bu Centre Gestion d'Agree'lerle ilgili bir benzer düzenlemeyi buraya getirmiştik iş
letme yönetim merkezleri adı altında Sayın Ayhan'ın da iyi bir şekilde hatırladığı gibi; ancak, şu
anda yapılan düzenleme itibariyle bu olay, bir muhasebe organizasyonu değil, bir cxia organizasyo
nu haline dönüştü. Yani, oda sadece burada bir muhasebe hizmeti vermeyecek, kesinlikle bir m u
hasebe hizmeti vermeyecek. Hele geliştirdikten sonra, örneğin. Halk Bankasının bu danışma büro
larının işlevini üstlenecek çok büyük ölçüde. Benim grubumda yer alan esnaflar vesaire nerede yer
alacak, nereden kredi bulacak, nereden yararlanacak gibi. Bütün bunların hepsini; yani, muhasebe
işlevi buradaki işlevlerin sadece yüzde 25'ini oluşturacak büyük bir ihtimalle gelecekte. Özellikle
bu grubun güçlendirilmesi açısından. Öyle olunca da, örgütlenmenin ilgili txia tarafından yapılma
sı; ancak, muhasebeyle ilgili 3568 sayılı Yasa bir yükümlülük getirdiğine göre, mutlaka ona göre
yetki almış insanların da sayısal olarak, onu Maliye Bakanlığı, zaten iş yükü vesaireyi dikkate ala
rak, ilgili odalarla da konuşarak, tamamen serbestçe belirleme gibi bir olay yok; mutlaka belirleye
cektir zaten. Şu anda mevcut olanların herhangi bir şekilde gelip, işini bırakıp da burada çalışma
gibi bir şey yok; ama, bu anda yeni mesleğe katılan insanlar açısından çok önemli bir iş alanı ya
ratılmaktadır, en azından belirli bir geçiş döneminde. Bu şekilde de onbinlerce meslek mensubuna
İŞ olanağı yaratılacağından da herhangi bir kuşkumuz yoktur.
Ziinnediyorum, soruları yanıtladık Sayın Başkan.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.
Madde üzerinde başka söz talebi?.. Yok.
()nerge yok.
O^VAT AYHAN (Sakarya) - Geri dönüp dönemeyeceğini...
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
BAŞKAN - İsterseniz, geri dönüp dönemeyeceği konusunu alalım, bilgilenelim.
Buyurun Sayın Bakan; maddemiz kabul edildi.
MALİYE BAKANI ZhKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Efendim, bu tür düzenlemelerde bir temel ilke vardır. Muvazaa olaylarını ve çok az sayıda da
olsa kötüye kullanımları ne şekilde keseriz; bütün olay odur. Dolayısıyla, belirli bir faaliyet düze
yinden sonra belirli bir ara vermeyle yeniden eski statüye kavuşulmasına olanak tanıdığınız süre
ce, eğer orası da bir avantaj olursa bu kötüye kullanma nedeni oluyor; yani, geçmişte ortaya çıkan
olay bu. (jerçek usulde vergilendirme, aslında o kadar ağır bir vergilendirme olmaktan çıktı diğer
mükellefler açısından da; yani, oraya gidildiği zaman da artık vergi oranları veya tanınan diğer
avantajlarda vergi oranındaki düşüklükler diğer avantajlarla, özellikle Katma Değer Vergisi oran-
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larmdaki düşüklükten sonra, özellikle muhasebe tutma açısından da pek fazla bir zorunluluk orta
ya çıkmayacak. Bu muvazaanın ortadan kaldırılması, eskiden de olduğu gibi, bu tür olaylarda sü
rekli geriye dönüşü engellemektedir. Burada, elbette ki, iyi niyetli mükellef kötü niyetli mükellef
açısından net bir ayırım yapma olanağımız yok kabul etmemiz gerekiyor ki.
O
nedenle, şu anda da olduğu gibi bu sistemde belirli bir şekilde geriye dönüşleri sürekli ola
rak korumak suretiyle muvazaaların önüne geçmek zorundayız; çünkü, sistem çok hassas olarak
uygulanması gereken bir sistem; başarısız olmasını istemiyoruz.
İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Eş ve çcx;ukları da o düşünceyle mi?..
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Büyük ölçüde tabiî ki... Yanı, eşine,
çocuğuna sürekli devrede devrede-belirli bir mükellefiyetin devamı söz konusu oluyor.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.
32 inci maddeyi okutuyorum:
Madde 32- 193 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin başlığı "Basit usule tabi olmanın genel şart
ları", birinci fıkrasında yer alan "Götürü usule..." ibaresi "Basit usule.,." şeklinde, aynı fıkranın 2
numaralı bendi aşağıda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"2. İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması ha
linde yıllık kira bedeli toplamı 120 milyon lirayı aşmamak."
BAŞKAN - E,sasen, götürü usule tabi olmanın genel şartlarının adı değiştirilmek suretiyle
maddeyi buna göre de güzelleştirerek getirilmiş bir düzenlemedir.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Bir sorum olacak.
BAŞKAN - Sorunuzu cevaplandıralım.
Buyurun efendim.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Kiraya bağlı, tabiî, buradaki kirada beyan mı esas, takdir mi
esas? Maliye Bakanlığının vergi dairelerinin kira bedel ve ona dayalı kiraları ne ölçüde pratikte uy
gun oluyor, bilemiyorum; ama, bedelle vergiye e.sas olan bedeller aşağı yukarı gerçek bedelin on
da l'i kadar beyan ediyor genellikle. Gerçi bir düzenleme getiriyorsunuz onunla ilgili, getireceksi
niz; ama, bunda nasıl çalışıyor sistem?
Ben şu şikâyetleri alıyorum yani sanayide gezdiğim yerlerde. Mesela, Gediz Küçük Sanayi Si
tesine gitmişim bir tarihte, iki üç sene önce... Esnaf ziyareti sırasında gerçek usulde vergi mükelle
fi olan bir motor tamircisi karşıdaki dükkânı göstererek "bak, bu arkadaşın dükkânı küçük; bu da
götürü usulde vergi mükellefidir, çok az vergi ödüyor, rekabet şartlarını bozuyor" dediler. Siz, şim
di bunu değiştiriyorsunuz basit usule geçerek, doğrudur; ama, bu kirayı nasıl tespit ediyorsunuz;
yani, beyan mı, siz mi takdir ediyorsmız?
HİLMİ DEVELİ (Denizli) - Önergemiz var.
BAŞKAN - Önergeyi işleme koyacağım.
Sayın Bakan, bu konuda bir bilgi rica edelim.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Efendim, işyeri kirasıyla ilgili olarak eskiden olduğu gibi takdir edilen kira olayı değil, bun
dan sonra ödenen kiraya döndük, yıllık kira bedeli toplamı; yani, fiilen o kişinin aldığı kira olayı...
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Düşük beyan ediyorlar...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Bu, özellikle bu vergi düzenlemele
rinden .sonra artık o tür düşük beyan etme olaylarını çok büyük ölçüde biteceğini varsayıyoruz,
linemli kısmı o. Ancak, işyeri kendisine aitse, orada emsal kira bedeli uygulaması söz konusu olu
-
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yor veya aralarında kira ödenmeyecek birinci dereceden usul furu gibi birtakım olaylarımız var. O
halde, emsal kira bedeli uygulamasına gidiliyor ki, o da Emlak Vergisi değerinin yüzde 5'i olarak
hesaplanıyor. Eğer, tasarımız yasalaşırsa; yani, sistem bütünlüğü derken kastettiğimiz olay çok bü
yük ölçüde bu, hepsi birbirine bağlı maddelerdir. Emlak Vergisinde de artık gerçek bedele geçiyo
ruz; oranlarını düşürmek suretiyle yüzde l'lere, binde l'lere düşürmek suretiyle oranlarını gerçek
beyana geçiyoruz. Dolayısıyla, gerçek beyanın binde 5'i olarak uygulanacak. Burada gerçek geli
rin, daha doğrusu artık gizlinmemesi olayı, özellikle getirilen basit sistemden kaynaklanan bir olay;
çünkü, bu kira giderleri artık gider olarak yazılıyor. Gider olarak yazıldığı için, artık, şu anda basit
usule tabi mükellef açısından kirayı gizlemenin hiçbir avantajı kalmadı, kalmıyor.
Onun için gerçek anlamda kiralar kavranılacaktır bu sistem içerisinde.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Bir önerge vardır; okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan çeşitli vergi kanunlarında değişikliği öngören yasa tasarısının 32 nci mad
desiyle düzenlenen 31.12.1960 tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin bi
rinci fıkrasının ikinci bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için gereğini arz ederiz.
Algan Hacaloğlu
İstanbul

Ali Topuz

Hilmi Develi

İstanbul

Denizli

2İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması ha
linde yıllık kira bedeli toplamı, büyükşehir belediyeleri sınırları içinde 200 milyon lirayı, diğer yer
lerde 100 milyon lirayı aşmamak.
Gerekçe: Basit usule tabi olmanın şartlarını daha gerçekçi zemine oturtmak için.
BAŞKAN - Aslında, bu büyükşehirlerde bilakis küçük tutulması gereken bir rakamı büyüte
rek sunuyor; çünkü, büyükşehirlerde faaliyetlerin hacmi ve kapsamı daha fazla olur; basit usulde
değil, gerçek usulde tutulması daha da doğru olur.
HİLMİ DEVEL (Denizli) - Kiralar daha yüksek olmaz mı?..
BAŞKAN - Kiralar yüksek olur; ama, faaliyetler daha da yüksek olur; yani, bir köydeki insa
nın müşterisi bazen siftahsız yapıyor.
Hükümet önergeye katılıyor mu?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Sayın Başkan, aslında, bu maddenin
düzenlenmesi sırasında...
BAŞKAN - Biliyorum katılacaktınız da, ben bozdum... Ama, ben şerhlerimden vazgeçtim.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Evet, gerçekten, burada, özellikle
müsamahanıza sığınarak çok rahat bir şekilde konuşuyoruz. Bir yasal düzenleme yapılıyor. Nite
kim yatırım indirimiyle ilgili konuyu iki gün konuştuk; ama, sonuç olarak herkesin içine sinen bir
olay ortaya çıktı; yani, bir tek arkadaşlarımın içine sinmedi; onun dışında, herkesin içine sinen bir
şey ortaya çıktı. Bizim de buradaki amacımız, yepyeni bir düzenlemeye gidiyoruz; devrim nitelik
lidir. O nedenle, büyükşehirlerde artık 10 milyon lira kira kalmadı; yani, bir köşe bile tutmuş olsa,
ayda 10 milyon lirayı geçer bu kira. O nedenle de, herkes istisnasız öbür kavrama girer; yani, artı
rımlı olarak uygulanmasında bir sakınca yoktur diye düşünüyorum.
1 akdir sizlerin efendim.
HİLMİ DEVELİ (Denizli) - 240...
BAŞKAN - Önergeye Hükümet katılıyor.
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Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Bunu bir katına kadar diye 24() ola
rak uygulamakta yarar vardır efendim.
BAŞKAN - 120 ve 240 yaptık yüksek tasviplerinizle.
Teşekkür ediyorum.
Efendim, madde üzerinde başka söz?.. Yok.
Soru?.. Yok.
Önerge yok.
Maddeyi önergeyle yapmış olduğumuz değişik biçimiyle tasviplerinize sunuyorum: Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Bu madde kabul edilmiştir.
33 üncü maddeyi okutuyorum:
Madde 33.- 193 sayılı Kanunun 48 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir.
"Basit usule tabi olmanın özel şartları
Madde 48.- Basit usule tabi olmanın özel şartları şunlardır:
1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarınm 4
milyar lirayı veya yıllık satışları tutarının 5 milyar lirayı aşmaması,
2. 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri
gayri safi iş hasılatının 2 milyar lirayı aşmaması,
3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde yıllık satış tutarı ile iş ha
sılatı toplamının 4 milyar lirayı aşmaması.
Tekele tabi maddelerle, damga pulu, millî piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kâr
hadleri emsallerine nazaran bariz şekilde düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için, bu mad
denin 1 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı hadler yerine ilgili bakanlıkların mütalaası alınmak sure
tiyle, Maliye Bakanlığınca belirlenecek alım satım hadleri uygulanır."
BAŞKAN - Son derece basite dönüştürülmüş bir düzenlemedir.
Madde üzerinde söz talebi?..
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, ben söz istiyorum.
BAŞKAN - Buyurun efendim.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; bu maddede 10 bent ve 3
ilave fıkrayla düzenlenen 33 üncü maddeyi yeni ve basit bir şekilde düzenlemiş; ancak, iznini/,le,
ben, bu maddeyle ilgili bir teklifim olacak.
Yine, burada basit usule tabi olmanın özel şartları birtakım bentler halinde düzenlenmiş. Bu
nu daha da basitleştirmek için, acaba şöyle bir asgarî ücrete endekslenen bir hudut koyabilir miyiz
burada. Ben, şöyle bir metin yazdım, arz edeyim, önerge halinde de takdim edeceğim bir müzake
reye açmak istiyorum.
Basit usulde tespit edilen yıllık ticarî kazancı sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük iş
çiler için geçerli olan asgarî ücretin aylık tutarının 24 katını aşmayan mükelleflerin ticarî kazanç
ları basit usulde tespit olunur. Asgarî ücretin artırılmadığı yıllarda ise, bu had Vergi Usul Kanunu
hükümlerine göre tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.
Şimdi, bunu şunun için getirdim. Bakm, buradaki Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesi
nin düzenlenmesidir İm. Burada, birinci bentte satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten
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sonra satanların yıllık alımları tutarının 4 milyar lirayı veya yıllık saüşlan tutarının 5 milyar lirayı
aşmaması. Alım 4 milyar, satış 5 milyar. İkinci bentte bir numaralı bentte yazılı olanların dışında
ki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safı iş hâsılatının 2 milyar lirayı aşmaması.
Üçüncü bentlerde, bir ve iki numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde yıllık satış
tutarıyla, iş hâsılatı toplamının 4 milyar lirayı aşmaması, ondan sonra da bir ilave fıkra olarak te
kele tabi maddelerle, damga pulu, millî piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kâr hadleri
düşük olanlarda da Maliye Bakanlığına düzenleme yetkisi getirmektedir.
Şimdi, bundan maksat, yani, buradaki götürü esnafı biz basit usule geçiriyoruz. Basit usulde
kalmanın da özel şartlarını vaz etmişiz burada. Bundan maksat, biraz önce muhterem bakanımızın
açıkladığı gibi ayda 10,5 milyon, senede 125 milyon bir muhasebeci ücreti vermesin bu. Bu külfe
tin altına girmesin diye daha basit bir yol takip ediyoruz bunlar için; ama, gelirini de tespit edip onu
da Gelir Vergisi Kanununa göre vergilendiriyoruz.
Şimdi, burada, alımı şu, satışı şu diye birtakım rakamlara bunu endeksleyeceğimize, asgarî üc
rete bağlasak... Bunu niçin söylüyorum, 1993 veya 1994'te, biz, yine, buradaki Mâliyeden teknis
yen arkadaşlar hatırlarlar, bir kanun görüştük Genel Kurulda. Orada, Maliye Bakanlığı, bu hadleri
artırırken yüzde 39 had artırdı. Halbuki, o yıl da enflasyon yüzde 60-70'di. Şimdi Maliye Bakanlı
ğının zımnen açıkladığı bazen de açıkça ifade ettiği bir husus var. Herses gerçek usulde vergi mü
kellefi olsun diyor. Bu kanun da bunu getiriyor basit usulle. Tamam, güzel; ama, bu defter tutma
külfetinin sınırlarını tayin ederken, burada getirilen bu hadler her sene Maliye Bakanlığı tarafından
yeniden takdir edilecek, yeniden ilan edilecek, 4 milyar, 3 milyar, 5 milyar... Yani, biz, bunu asga
rî ücrete endekslersek 24 katı dersek...
REFtK ARAS (İstanbul) - Öyle değil...
CEVAT AYHAN (Devamla) - Asgarî ücretin 24 katı demek, iki yıllık asgarî ücret demektir;
yani, 700 milyon liradır bu aşağı yukarı yılda 800 küsur milyon liradır.
Şimdi, tabiî, esnaf olmak bir risk taşır. Onun için, asgarî ücretin yıllık tutarının iki katını ko
yuyoruz burada. Bu riski de dengelememiz için koyuyoruz; yani, böyle bir sistem getirirsek, daha
kolay çalışır, daha izah edilebilir şekilde çalışır. Bu getirilen hadlerin ne kadar haklı olup olmadı
ğını uzun uzun burada tartışmamız lazım. 5 milyar, 4 milyar, 2 milyar. Bundan kârı nedir? Burada
bizim aradığımız, düşük gelirli esnafın muhasebeci yükü altına girmemesidir. Adamın cirosu 4 mil
yar olur; ama, kârı 200 milyon olur veya zararı olur; cirosu 6 milyar olur; ama, zararı olur; yani,
biz, eğer, küçük esnafı koruyacaksak, onun brüt kazancını; yani, vergi matrahı olan kazancını as
garî ücrete endeksleydim, bu 24 katı olmaz da, 18 katı olur, 30 katı olur; bir şey demiyorum ben
katsayı üzerinde; ama, daha makul ve daha adaletli bir çözüm getirmiş oluruz diyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan.
Önerge aşamasında da bir daha bakarız.
CEVAT AYHAN (Devamla) - Evet, önergemi de vermek üzereyim.
BAŞKAN - Başka görüş beyan edecek arkadaşım?..
REFİK ARAS (İstanbul) - Sayın Başkan, ben söz istiyorum.
BAŞKAN - Buyurun Sayın Aras.
REFİK A I ^ S (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Bakanım; bu olay basit usule tabi olmanın
özel şartlarını tespit ediyoruz. Burada bir ticarî kazanç açık, ticaî kazanç söz konusu; yani, esnafın
yaptığı bir ticarî faaliyeti getirip de asgarî ücrete endekslememizin ne derece doğru olduğu hakkın
da çok şüpheye düşüyorum; yani, ne ilgisi var asgarî ücretle?.. Burada, bugün, belli bir rakam öne
riliyor; bunu da bu vergi yasalarının birçok maddesinde geçtiği üzere, zaten enflasyona endesklenecek; bu böyle yürüyüp gidecek.
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Onun için, ben, şahsen bunun asgarî ücretle ilgilendirilmesinin birtakım yanlış anlamalara,
yanlış uygulamalara sebep olacağını düşünüyorum.
Arz ederim efendim.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, bir cümle söyleyeyim.
Benim aradığım safi kazanca endekslensin, asgarî ücret indi; ama, safi kazanca... Bu alım sa
tım değerleri esnafın geliri demek değildir.
RKFİK ARAS (İstanbul) - Tabiî değildir efendim...
BAŞKAN - Komisyon üyesi arkadaşlarımdan başka söz talebinde bulunan?.. Yok.
Buyurun Sayın Özgün.
İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; tasarının 33 üncü maddesi
basit usule tabi olmanın özel şartlarını tadat ediyor. Burada satın aldıkları mallan olduğu gibi veya
işledikten sonra satanların yıllık alımlan tutarının 4 milyar lirayı veya yıllık satışları 5 milyar lira
yı aşmaması...
BAŞKAN - Bunlar anlatıldı Sayın Özgün.
İSMAİL ÖZGÜN (Devamla) - Bir yere geleceğim efendim...
BAŞKAN - Yani, daha tasarruflu kullanmanız istirhamıyla söylüyorum.
İSMAİL ÖZGÜN (Devamla) - Teşekkür ederim.
Bunun dışındaki işlerde gayri safı iş hâsılatının 2 milyar lirayı aşmaması; bir ve iki nolu bent
lerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde de yıllık satış tutarıyla iş hâsılatı toplamı 4 milyar li
rayı aşmaması.
Şimdi, bu rakamlar bugünün şartlarına bakıldığında, bence bunları en aşağı birer misli yuka
rıya çıkarmamız lazım bir önceki maddede yapıldığı gibi. Onu temenni ediyorum.
Ayrıca, bir de bu basit usule tabi olmada. Sayın Bakanım, açıklamanızın bir kısmını dinlcycmedim, belki orada açıklamış olabilirsiniz; ama, adi ortaklık halinde çalışanlarda, aynı zamanda bu
adi ortaklardan birisinin başka bir işle de uğraşması durumunda bu usullerden hangisine tabi olu
nacağı veya ortaklardan birisinin ticarî kazancı, bilanço veya işletme he.sabı e.sasına göre tabi ola
bilir.
O durumda, nc şekilde hareket edileceği konusunda da bizlcri aydınlatırsam/ mcınıuın oluruz.
I'eşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Sayın Bakan, maddeyle ilgili olarak lütfen...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Sayın Özgün'ün sorusunun yanıtı, biraz önce görüştüğümüz maddenin bir fıkrasında ayrıntı
sıyla var.
Şimdi, değerli milletvekilleri, basit usul, şu anda götürü olarak vergilendirilen mükelleflerin 3
yıl boyunca sistemden çıkması konusunda bir şey getirmiyor; yani, şu anda götürü usulde vergilen
dirilenlerin hepsi otomatik olarak basit usule geçiyor ve 3 yıl boyunca da bu sistemin dışına kesin
olarak çıkmıyorlar. Bu birinci konu. lXılayısıyla, bu 48 inci madde 3 yıl boyunca bu mükellefler
açısından herhangi bir anlam ifade etmiyor zaten. 48 inci madde bir anlam ifade etmiyor. Daha son
radan sistem yürürlüğe girdikten sonra bu rakamlar ifade etmeye başlayacak ki, bu her yıl yeniden
değerleme katsayısı oranında artacak, (dnümüzdeki yılın enllasyonu, büyük bir ihtimalle, yüzde
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54-55 bir yeniden değerleme katsayısı çıkacak; buna her defasında, inşallah, diyorum. Yüzde 50
olduğu zaman 4 milyar lira 6 milyar liraya çıkacak; hatta, 6,5 milyar liraya çıkacak. Ondan sonra
ki yıl yüzde 21 yeniden değerleme katsayısını koyun onun üzerine. Demek ki, 7,5 milyar lirayla
başlayacak şu andaki götürü vergi mükellefleri, 7,5 milyar lirayı artacak. Dolayısıyla, böyle bir he
sap nedeniyle mutlak rakam kondu.
Buradaki rakamların asgarî ücrete bağlanmasını şu açıdan olumlu görmedik efendim. Bu da
bizim küçük esnaf kesimimizle işçi kesimimiz birbirierini kontrol edecek konumda olan insanlar
değildir. Dolayısıyla, birisinin lehine olarak uygulanacak bir hükmün diğerlerinin aleyhine olarak
algılanması bu iki kesimi karşı karşıya getirir. Asgarî ücreti artıracaksınız, işçiler memnun olacak,
asgarî ücret artıyor bizim matrahımız artıyor diye küçük esnaf kesimi bunun karşısında olacak. Biz,
bu iki kesimi asla karşı karşıya getirmemeliyiz; yani, bir ölçü, başka bir ölçü bulunabilir; ama, bu
olayın asgarî ücrete bağlanması bu açıdan bizce çok sakıncalı bir olaydır.
Buradaki rakamlar az bulunabilir, yükseltilebilir, belirti bir miktara getirilebilir; ancak, şu an
daki götürü mükellefler açısından şu rakamların hiçbir değeri yoktur zaten.
BAŞKAN - Şu anda ne kadar Sayın Bakan? Bu yıl için ne öngörüyorsunuz; çünkü, bu mad
deyi de, muhtemelen diğer maddelerinize paralel olarak 1999 1 Ocağına alacaksınız yürürtüğünü.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (Devamla) - Şu anda bu oranlar alım satım ne
deniyle büyükşehir belediye sınıriarı dışında kalan yerlerde 4 milyar, 3 milyar lira 1998 için...
BAŞKAN - O zaman onu, lütfen büyüklükleri 1999'da da maddenin yürürlüğe gireceğini de
dikkate alarak bir belirieme yaparsanız uygun olur diye düşünüyorum.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (Devamla) - Olur.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Şimdi dediler ki, asgarî ücret artarsa, bu rakamlar büyür, bu da
esnafın aleyhine olur; bilakis, esnafın lehine olur, basit usulde kalır yani. Asgarî ücret arttıkça es
nafın basit usulde kalma imkânı devam eder. Asgarî ücret artmazsa, esnafın aleyhine olur, onu da
zaten yeniden değeriendirmeyle düzenliyoruz...
BAŞKAN - Her iki tarafın da lehine olursa Sayın Ayhan, bu defa da Maliye Bakanlığının
aleyhine olur...
Buyurun sayın Develi.
HİL.Mİ DEVELİ (I>:nizli) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Sayın Bakanın açıklamasına
teşekkür ediyorum. Bir konuda kendileri de kabul ettiler; buradaki belirtilen hadlerin yetersiz oldu
ğunu söylediler; dolayısıyla, en az yüzde 100 artırılmasında kanımca fayda var diye düşünüyorum.
M A İJY E BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Yürüriüğe girdiği zaman çok yüksek
bir rakam olacak. Yüzde 100 fazla...
Hİl.Mİ DEVELİ (Devamla) - Ama, Sayın Bakan, hiç olmazsa bir şeyin başlangıcı olur. Bu
güne kadar güzel bir çalışma yaptınız, bu çalışmanın da yansıması...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Yani, sistemi çökertirse, bir anlamı
olmaz zaten...
HİLMİ DEVELİ (Devamla) - Yüzde 50 yapalım o zaman, pazarlık edelim Sayın Bakan.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Yani, esnaf kesimine insan katmamış
olacaksınız. O b.'iyüdüğü sürece esnaf olmayacak; vergiden muaf kalacak tamamen... O nedenle
olabilir...
BAŞKAN - Sayın Bakan, müsaade ederseniz. Sayın Develi'nin de belirttiği gibi, bunu 6 ve 8
yapalım ve I Ocak 1999’da yürüdüğe... 7,5 diyor Sayın Genel Müdür; ama, bu kadar da küçük rakamlarta uğraşmasın Sayın Genel Müdür.
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MALİYE BAKANI ZüKERÎYA TEMİZEL (İstanbul) - Hayır, bu sene yürürlüğe girmeyipde
1999 olduğu zaman, I999'da yeniden değerlemeye tabi olmayacağmdan dolayı, olabilir; bu raka
mın yükseltilmesine karşı değilim.
BAŞKAN - 6 ve 8 uygunsa, arkadaşlarımız...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Uygun...
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Sayın Cengil'in bir sorusu var.
Buyurun efendim.
SITKI CENGİL (Adana) -T a b iî, ben. Sayın Ayhan'ın açıklamalarından yola çıkarak -b u açık
lama mı dersiniz, soru mu dersiniz-yapmak istiyorum. Anladığım kadarıyla Sayın Ayhan "alış tu
tarları değil de, hasılatı, geliri dikkate alalım" dedi.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - O nedenle dedim zaten; yani, kârı dikkate aldığı için söyledim.
SITKI CENGİL (Devamla) - Ben de aynı şekilde öneriyorum; sebebi şu; Bütün bu düzenle
meleri yaparken Mâliyenin bir amacı da belge düzenini yerleştirmek. Mesela, daha önce, işte, götürüden gelire geçmemek için elindeki faturaları yırtıp atıyor diyoruz vatandaş. Halbuki, burada ge
liri endekslersek, masraf faturası alacak, mal alım faturası alacak, geliri dikkate alacak. Dolayısıy
la, Mâliyenin bence burada belge düzeninin yerleşmesi açısından lehine olacak; mükellefin de le
hine olacak.
Böyle bir düzenleme yapılırsa, kanaatime göre faydalı olur.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Cengil.
Madde üzerindeki çalışmalar tamamlanmıştır.
Maddede yer alan rakamlar, 4 rakamları -Hükümete bilgi için ifade ediyorum- 6'ya, 5 rakamı
8'e, 2 rakamı da 3'e yükseltilmek suretiyle uygun görülüyorsa...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Uygun efendim.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Yani, enflasyon yüzde 50 olacak diyorsunuz. Yüzde 100 olur
sa ne yapacağız?
BAŞKAN - Maddede bu değişiklikleri yapacağız. Yalnız, bir önerge vardır; okutuyorum:
Han ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Müzakeresi devam eden vergi kanun tasarısının 33 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde yeni
den düzenlenmesini arz ederiz.
Madde 48.- Basit usule tabi olmanın özel şartı
Basit usulde tespit edilen yıllık ticarî kazancı, sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük iş
çiler için geçerli olan asgarî ücretin aylık tutarının 24 katını aşmayan mükelleflerin ticarî kazanç
ları basit usulde tespit olunur. Asgarî ücretin artırılmadığı yıllarda ise, bu had Vergi Usul Kanunu
hükümlerine göre tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.
Cevat Ayhan

Aslan Polal

Sakarya

Erzurum

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, ben önergemle ilgili şunu arz etmek isliyorum
müsaade ederseniz.
BAŞKAN - Önergeyi açıklamıştınız Sayın Ayhan.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Evet, ama, ilave açıklama yapma ihtiyacındayım.
Bu mevcut maddede de, meri maddede de, zaten götürü hadler asgarî ücrete endekslenmiş.
Biz, burada, arkadaşlarla yeni bir şey teklif etmiyoruz.
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Ayrıca şunu söylemek istiyorum. Tabiî, esnaflığın kolaylaştırılması, istihdamı en kolay artıra
cak olan yoldur ve Fransa'da bir ara tartışıldı; ama, ne ölçüde uygulandı, bilemiyorum. Yeni işe
başlayanlar için belli bir süre vergi muafiyeti dahi getirdiler; yani, biz, küçük esnafı götürüden çı
kardık, isabetli, basit usule geçirdik, isabetli; ama, basit usulde küçük esnaflığın devamına imkân
verecek şekilde bu madde düzenlenirse, insanlar, küçük esnaflığa özenirler, yarının orta ve büyük
esnafı olurlar, istihdam hızlanır, kimse devletin kapısından iş beklemez; yani, biz bu önergeyi onun
için verdik. Bakın, şimdi rakamları 1999 için yüzde 50 nispetinde artırdınız; halbuki, enflasyonun
yüzde kaç olacağını bilmiyoruz. Halen yüzde lOO'dür. Yani, bu eşikler yetersizdir, onu söylemek
istiyorum. Bu verilen alım ve satım değerleri, o küçük esnafin para kazandığının ifadesi değildir.
Biz, onun brüt kârına endekslersek, brüt kârını da asgarî ücrete bağlarsak, o zaman mesele kolay
laşır veya asgarî ücrete bağlamayalım -önergeyi değiştiririz mühim değil- bir brüt kâra bağlayalım,
brüt kâr esas olsun. Alım satım değerieri, o esnafın geçinmesi için, kazanıp kazanmadığını ortaya
koymaz.
Arz etmek istediğim husus budur. Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Önergeye, Hükümet katılıyor mu?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEM tZEL (İstanbul) - Efendim, kazanç tespiti, bir muhase
beyi gerektirirp; halbuki, basit usuldeki muhasebe, daha doğrusu, basit usulde vergiye tabi olanlar
açısından böyle bir kazanç tespitine ilişkin yükümlülüklerin tespiti zaten esas önem taşıyan. O ne
denle, burada, ticarî kazancı deyip, ticarî kazancını saptayıp, asgarî ücretin 24 katını alarak bir kı
yaslama, basit usulün mantığına biraz ters düşer Sayın Ayhan; o nedenle, zoriar olayı.
Miktariarına itiraz etmediğimizi belirttik burada. Zaten, şu anda, asgarî ücretin yıllık 24 katı
dediğinizde, 850 milyon lira yapıyor. Alış ve satış arasındaki farklar şu anda 2 milyar lira; yani, 2
milyar liralık bir kâr marjından bahsediyoruz teorik olarak. Bunlar da her sene yeniden artacağına
göre, şey konusunda her ne kadar yüzde 50 dediysek, bu yüzde .50 olanımız, bizim, 1998 yılı enf
lasyonuna duyduğumuz inançtandır. Israrımız ondandır. Bunun üstüne çıkmayacak diye diyoruz.
Yoksa, rakamlar konusunda bir sınıriamamız yok; gelecekte küçük olduğu zaman, sonuç olarak,
yeniden değiştirilebilir; ama, kazanç tespit ederek buna başlattırmak bir muhasebe yükümlülüğü
getirir ki, bu, basit usulün şeyine aykırı. Yani, itirazımız ondan. O nedenle, katılamıyoruz.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler...
!. ERTAN YÜLEK (Adana) - Önergeyi çekiyoruz.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talepleri neticelendirilmiştir.
Madde üzerinde önerge yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler...
1. ERTAN YÜLEK (Adana) - Sayın Başkan, rakamlar...
BAŞKAN - Rakamları arz ettim
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Bakın, Esnaf Odaları da artırılmasmı istiyor.
BAŞKAN - 4 rakamı 6'ya, 5 rakamı 8'e, 2 rakamı 3'e, 4 rakamı da 6'ya yükseltilmek suretiy
le maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Değerii arkadaşlarım, çalışmalarımıza, aşağıdaki çalışmalarımıza da bir miktar katkıda bulun
mak üzere 16.00'ya kadar ara veriyorum.

Kapanma Saati: 1535
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 17.00
BAŞKAN: Biltekin ÖZDEMİR

BAŞKAN - Görüşeceğimiz madde uzundur. Madde oicununcaya kadar Sayın Bakanm da ara
mıza katılacağı değerlendirilmektedir. Biz maddemizi okumaya başlayalım. Sayın Bakan da yolu
tamamlamaya gayret etsinler; böylece, maddeyi, birlikte mütalaa ederiz; çünkü, ziraî kazançta ver
gilemeyle ilgili tasarının 34 üncü. Gelir Vergisi Kanununun da 53 üncü maddesinin tümünü değiş
tiren düzenlemeleri, alt komisyon metni üzerinden değerlendirmeye devam ediyoruz.
Maddeyi okutuyorum:
Madde 34.- 193 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir.
"Ziraî Kazançta Vergileme
Madde 53.- Çiftçilerin elde ettikleri ziraî kazançlar, bu Kanunun 94 üncü maddesine göre hâ
sılatları üzerinden tevkifat yapılmak suretiyle vergilendirilir. 54 üncü maddede yazılı işletme bü
yüklüğü ölçülerini aşan çiftçilerin kazançları gerçek usulde (ziraî işletme hesabı veya diledikleri
takdirde bilanço esasına göre) tespit olunarak vergilendirilir. Kazançları gerçek usulde vergilendi
rilmeyen çiftçiler bu kazançları için beyanname vermezler.
Ticarî veya meslekî kazançları dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlardan ziraî
faaliyette bulunanlar, bir biçerdövere veya bu mahiyetteki bir motorlu araca veya ikiden fazla trak
töre sahip olan çiftçiler ile çiçekçilik ziraati ile iştigal edenler gerçek usulde vergilendirilirler.
Bu hükmün tatbikinde, aile reisiyle birlikte yaşayan eş ve velayet altındaki çcKuklara ail işlet
meler ile ortaklık halindeki işletmelerde, işletme büyüklüğü toplu olarak nazara alınır. Ortaklıklar
da, ortaklığın birden fazla işletmeye taalluk etmesi veya işletmelerin ayrı ayrı mahallerde bulunma
sı durumu değiştirmez. 52 nci maddede yazılı tek işletmelerde işletme birden fazla ortaklıklara ail
olsa bile bu ortaklıklara ait işletme büyüklüğü toplanmak suretiyle nazara alınır. Birden fazla ziraî
işletmede ayrı ayrı şahıslarla ortaklığı bulunanların işletme büyüklüğü ölçülerinin tesbitinde ortak
lık payları toplamı esas alınır.
54 üncü maddede yazılı ziraat gruplarının birkaç tanesi içine giren ziraî faaliyetlerin bir arada
yapılması halinde, en fazla iki gruba ait işletme büyüklükleri, bu gruplar için tespit olunan hadle
rin yarısını aşanlar gerçek usulde vergilendirilir.
Gerek şahsî işletmesi gerekse dahil bulunduğu ortaklıklar müslakilen işletme büyüklüğü ölçiısünün altında kaldığı halde, kendisine ait işletmenin ve ortaklıklardaki payların toplamı bu ölçüyü
aşan çiftçiler gerçek usulde vergilendirilir. Payları toplamı ölçüleri aşmayan diğer ortaklar levkılal
yoluyla vergilendirilirler. Yarıcılık, ortaklık sayılır.
Kazançları gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçiler, yazılı olarak vergi dairesinde istemde
bulunmaları halinde izleyen vergilendirme dönemi başından, işe yeni başlayanlar, işe başlama ta
rihinden itibaren gerçek usule geçebilirler. 54 üncü maddede yazılı ölçüleri aşanlar müteakip ver
gilendirme dönemi başından itibaren gerçek usulde; gerçek usule tabi olanlardan bu ölçülerin altın
da kalanlar müteakip vergilendirme dönemi başından itibaren hâsılatları üzerinden tevkifat yapıl
mak suretiyle vergilendirilirler.
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belge alma, verme, saklama ve ibraz yükümlülükleriniuymayan ve ziraat odasından, bulunmayan yerlerde tarım il veya ilçe müdürlüklerinden çiftçi bcl-
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gesini almayan çiftçiler, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafmdan verilen avans, kredi, sübvan
siyon, prim gibi aynî ve nakdî destek unsurlarından yararlanamazlar. Bu hükmün uygulanmasına
ilişkin usuller, ilgili kuruluşlann görüşleri de alınarak Maliye Bakanlığınca belirlenir.”
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, bu maddeyle ziraî kazancın tespit şekilleri matlaplı 53 ün
cü maddeyle, götürü gider usulünü düzenleyen 54 üncü madde, bu defa, ziraî kazancın vergilendi
rilmesinde benimsenen yeni yaklaşım sebebiyle, bütünüyle yeniden düzenlenmiş ve 53 üncü mad
de olarak "ziraî kazançta vergileme" üst başlığıyla huzurunuza getirilmiştir.
Alt komisyonumuz, esas itibariyle bu metni benimsemiş; bir iki noktasında tereddütleri gide
rici ve ihtiyaçlara cevap verici ekler ve değişiklikler yapmıştır.
İşte, bir tanesi, bu kazançları gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerin, zaten beyanname
vermeyecekleri bilinmekle beraber, tereddütleri bertaraf için bir açıklık getirilmiştir. Bir tanesi de,
belge alma yükümlülüklerine uymayanların "ziraat odasından" diye tanımlanan yerde, bulunmayan
yerlerde de, tarım il veya ilçe müdürlüklerinden de çiftçi belgesini alabilecekleri öngörülmüş idi.
Madde üzerinde söz talep edecek arkadaşlarıma söz vereceğim: Sayın Çiloğlu, Sayın Cengil,
Sayın Karapaşaoğlu.
Sayın Çiloğlu; buyurun efendim.
MUSTAFA ÇİLOĞLU (Burdur) - Sayın Başkan, Sayın Bakanım, Plan ve Bütçe Komisyonu
nun değerli üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sayın Bakanımın ziraî konuda getirdiği kolaylıklariçin Türk çiftçisi adına teşekkür ediyorum.
Ancak, burada anlaşılamayan, bizi tereddüte sevk eden bir tek şey var Sayın Bakanım, makineleş
meyi önleyecek bir şey; "iki traktörden fazlası deftere tabidir" demişiz. Türkiye'de, 1950'den itiba
ren, makine parkı, traktörier, çiftçi insanımızın üzerinden kaydı silinmesi mümkün olmayan bir mal
türüdür. Yanı, haksızlık yapmış oluruz; şimdi, 1950'den beri üzerinde kayıtlı olup da faal olmayan,
hurdaya çıkmış traktörler var. Yani, buna yaş sınırı getirmezsek, hiçbir ticari faaliyeti olmayan, hat
ta, ziraî faaliyeti olmayan traktörierden Mâliyeye karşı sorumlu mükellefler türemiş olacak. Hğer
buna bir yol bulursak; çünkü, zannediyorum, çok tartışılacak bir yönü yok.
Yaş haddiyle sınırlayabiliriz; mesela, 10 yaş deriz. 10 yaşındaki traktörü bir makine parki içe
risinde sayıp... Zaten, 10 yaşından yukarılarda ticarî ömrü, ekonomik ömrü bilmiş sayılıyor.
BAŞKAN - Yani, bir biçerdövere veya...
MUSTAFA ÇİLOĞLU (Burdur) - Biçerdövere de yaş haddi getirsek iyi olur. Yanı, Bakanlı
ğın, biçerdöverde gelir vergisi istemek hakkı; ama, onlarda da yaş sının var.
BAŞKAN - Orada da 10 yaş mı?
MUSTAFA ÇİLOĞLU (Burdur) - Orada da 10 yaş tabiî.
BAŞKAN - Yani, şöyle mi bekliyorsunuz: Biçerdöverin 10 yaşlısı Türkiye'de en makbulüdür.
Yeni açılmıştır, bozuklukları tamir edilmiştir, parçalarının bir kısmı mahallen veya sağlam bir şe
kilde temin edilmiştir. Onun için, bu yaş, biraz genç bir yaş gibi geliyor...
MUSTAFA ÇİLOĞLU (Burdur) - Yok Sayın Başkan. 10 yaşında biçerdöveri varsa, biçtirmez
adam; yenisini bulur.
BAŞKAN - Onu bilmiyorum. Traktöriere bir şey diyemiyorum. 10 yaştan daha genç olması
koşuluyla demek istiyorsunuz.
MUSTAFA ÇİLOĞLU (Burdur) - Evet.
BAŞKAN - Kendisi öyle diyor; ama, bilmiyorum.
Sayın Polat; buyurun.

-

297

-

ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkanım, Sayın Çiloğlu'nun dediği konu çok gerçekçi
bir konu.
Bir de, bilhassa köylerde, şöyle bir konu çok oluyor. Adam İO yıl evvel, 5 yıl evvel bir trak
tör alıyor, o traktörü satıyor; ama, köylülerin çoğu bu satışı devri noterden yapmadığı için ve alan
ların da çoğu, bilhassa doğudan göçüp gittikleri için, sahibini de bulamıyor vergiciler ve tekrar ilk
adama geliyoriar. Bakıyorsunuz ki, bir defa traktör satmış; ama, devrini yapamamış diye vergileri
bile ilk sahibine geliyor. Alanlar da başka tarafa gitmiş oluyor. Üzerinden düşmediği için, bir trak
törü olmasına rağmen, üzerinde üç traktörmüş gibi görünüyor. Sayın Çiloğlu'nun teklifi doğrudur.
BAŞKAN - Sayın Cengil, siz de teyiden mi söz aldınız?
SITKI CENGİL (Adana) - İlavelerim de var.
BAŞKAN - Buyurun, ilavelerinizi alalım.
SITKI CENGİL (Adana) - Peki, o zaman tekrara girmeyeyim. İki arkadaşımızın söyledikleri
ne aynen katılıyorum.
Buna ilaveten, çiçekçilikte herhangi bir sınır getirilmemiş. "Çiçekçilikle uğraşanlar gerçek
usulda vergilendirilecek" deniliyor. Halbuki, özellikle bizim bölgemizde, çok küçük aileler, evleri
nin önündeki ufacık arsalarında, tarialarında çiçekçilik yaparak geçimlerini temin etmektedirler.
Buna bir kıstas getirmemiz lazım, belli bir kıstas getirmemiz lazım.
BAŞKAN - Müteakip maddede var.
SITKI CENGİL (Adana) - Varsa, tamam.
p ir başka husus, son bölümde...
BAŞKAN - Sayın Ceııgil, siz hangi çiçekleri üretiyorsunuz? İki tane örnek verir misiniz?
SITKI CENGli. (Adana) - Mısır çiçeği de dahil olmak üzere her türlü çiçek var bizde.
Son bıilümünde deniliyor ki "belge almak, saklamak mecburiyetinde olanlar bunları saklama
dıkları takdirde..." Tamam, bunları alsınlar, saklasınlar; fakat, "ziraat (xiaları olan yerlerde ziraat
odalarına, olmayan yerlerde tarım il müdürlüklerine kayıt yaptırmak mecburiyetindedir" deniliyor.
Ben, özellikle bu konu düzenlenirken, arkadaşlarımızın, küçük çiftçimizin içerisinde bulunmuş ol
duğu durumu gözden kaçırdıklarını zannediyorum; çünkü, gerçeğe baktığımız zaman, çok ufak
miktarda tarlası olan insanlar, işte üç beş torba gübre alacak. Bunun sübvanscsini alabilmesi için,
siz bu şartı getirdiğiniz zaman sübvanscsini alamayacak. Büyük çiftçi, gübreyi yii/.de ,S0 ucuza kul
lanırken, küçük çiftçi gübreyi ucuza kullanamayacak. Yani, buna da bir kıstas getirmemi/, la/.ıın.
Ben bir örnek vereyim. Daha geçenlerde, Bahçe Beldemize gittim. Burada, küçük değil büyıik
çapta çiftçiler var. Kahvede konuşma yapıyorum; köyün muhtarı ile arkadaşlar, ellerindeki dosya
lan uzattılar bana. "Sayın milletvekilim, şu dosyaları yırtıp atacağız" dediler. Niye yırtıp atacaksı
nız dedim. "İşte, şu kadar gübre sübvansesi alacağız; bizi şuradan şuraya koşturuyorlar, buradan
buraya koşturuyoriar. İşte, 8 yıllık kesintisiz eğitim şu kadar, tapu başına para ödeyeceksiniz, şu
nun için şu kadar ödeyeceksiniz" diyoriar. Bunları da ilave ederseniz, bu insanlar bundan vazgeçe
cek. Bunları sıkıntıya sokacaksınız. Bunlara da bir ölçü getirelim, l amam, belli ölçüleri aşanlar,
belli miktarda sübvanse alacaklar kaydolsunlar; ama, belli ölçülerin altındaki insanlara bir ölçü ge
tirelim.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Anlamadım, nereye kayıt olsunlar?
MLISTAFA ÇİLOĞİAI (Burdur) - Belge alsınlar,.,
SITKI CENGİL (Adana) - Şimdi, belge alsınlar da, bir de, burada deniliyor ki, "ziraat odasın
dan, ziraat odası yoksa tarım il müdüriüklerinden belge almaları lazım," Çiftçi belgesi alabilmek
içm de, oraya bir kayıt yaptırmaları gerekir. O kayıdı da karşılıksız yapmıyoriar takdir edersiniz. O
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kayıtlar da, çiftçiye ek bir mükellefiyet getiriyor. Dolayısıyla, bu insanlar, küçük çiftçilik yapan in
sanlar, almaktansa, bunlarla uğraşmaktan vazgeçiyorlar. Yani, buna, belli bir sınır getirelim; şu sı
nırı aşanlar kaydolmak mecburiyetindedirler bu alacakları bunlardan faydalanmak istedikleri za
man diye bir sınır koyarsak, zannediyorum, faydalı olur.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, bu belgeleri küçük çiftçiler de alacak mı?
SITKI CENGİL (Adana) - Tabiî alacak diyor, burada mecburiyet koyuyor. Onun için de sübvanse alamayacak küçük çiftçi.
BAŞKAN - Kim ki devletten avans talep edecek, kredi talep edecek, sübvansiyon...
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Hangi belgeleri aranacak...
SITKI CENGİL (Adana) - Çiftçi belgesi...
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Zaten, çiftçi belgesi de diğer belgelerde diyor orada.
BAŞKAN - Eğer bir şey için belge aranıyorsa, herkesten aranır o zaten. Bu, çiftçi olduğuna
dair, küçük çiftçi olduğuna dair bir belgedir. Yani, Türkiye'de, artık, insanlarımızın belgesiz hare
ket etmeme alışkanlığını taciz etmeden, rahatsız etmeden, alıştırarak, eğitirek, hizmet ederek çö
zümleme hedefimiz...
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Bunlar yeni...
B A Ş K A N -Y e n i.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Tamam. "Belge alma, verme, saklama ve ibraz yükümlülükle
ri olmayan..." deniliyor. Hangi belgeler, bunları bilmemiz lazım; çünkü, çiftçileri en yakın tanıyan
biziz; kahvesinde, köyünde, mahallesinde, tarlasında tanıyan milletvekilleridir. Yani, bu yeni mad
de, kıyamet koparabilir.
SITKI CENGİL (Adana) - Evet, kıyamet koparacak bir madde.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Ben sözü aldım konuşuyorum; ama, hangi belgeler, bunu bil
mek lazım.
BAŞKAN - Şimdi, bütün bunları açıklamak için...
SITKI CENGİL (Adana) - Sayın Bakanım, /Men, anlaşılmadığı için bu btiyle düzenlenmiş,
Anlaşılsaydı böyle düzenlenmezdi.
BAŞKAN - Sayın Cengil... Sayın Cengil, karşılıklı konuşmaya kalkarsanız, bu, son konuşma
nız olur.
SITKI CENGİL (Adana) - Hayır efendim, biz şimdiye kadar öyle konuşmadık.
BAŞKAN - Bir sıra dahilinde hepinize söz vermeye özen gösteriyorum. Lütfen...
Sayın Karapaşaoğlu'na söz veriyorum; buyurun efendim.
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞIAI (Bursa) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Değerli Bakanım, şimdi, burada düzenleme, aslında güzel, düzenleme gayet iyi; ancak, bura
da, küçük çiftçiler lehine birtakım düzenlemelerin daha yapılması kanaatini taşıyorum.
Malumâliniz, ülkemizde mevcut tarımla geçinen ailelerin çok büyük bir oranı küçük çiftçiler
dir. Bu küçük çiftçilerimiz, yoğun bir şekilde de birtakım tabiî sıkıntılarla karşı karşıya kalabilmek
ledir; yani, afet olabilmektedir, mahsulü olamamaktadır, birtakım sıkıntıları olmaktadır. Bunların
bir usulle elde ettikleri bir traktörleri vardır, efendim, biçerdöveri vardır, şu vardır, bu vardır. Bi
zim, çiftçiyi koruma amacıyla çıkarmış olduğumuz yasalarda, çiftçinin varlığının yüzde 40'ını kay
betmesi şartıyla devlet birtakım yardımlar yapıyor; faizsiz kredi veriyor, tohumluk veriyor... Hal
buki, küçük çiftçilerde bu bahis konusu değil. Dolayısıyla, bu vergi düzenlemeleri içerisinde, bir
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ölçü gündeme getirmek suretiyle, küçük çiftçilerden, istihsali üzerinden -yani mahsulün üzerindenyüzde 4 vergi almak değil, tam tersi, onu sübvanse etmek lazım, yani, yüzde 3, yüzde 4 teşvik ver
mek lazım. Kanaatimce, burada, bu konunun işlenmesi lazım. Bu konuya bir açıklık getirilirse çok
yerinde olacaktır diye düşünüyorum efendim.
BAŞKAN - Efendim, bu konu, daha sonraki maddelerin münderecatı ve muhteviyatıyla ilgi
lidir. Oraya geldiğimizde, özellikle 94 üncü maddede bu konuyu tekrar gözden geçiririz.
Şimdi, işaret buyuran arkadaşlarımızdan başkaca söz talebinde bulunan Sayın Balcılar var.
Sayın Balcılar; buyurun efendim.
MUSTAFA BAl.CILAR (Eiskişehir) - Sayın Başkanım, Sayın Bakan, değerli arkadaşlar; .54
üncü maddede, işletme büyüklükleri ölçüleri var.
Tabiî, 53 üncü maddeye göre söz alıyorum; ama, burada, diyelim ki, bir kişinin 600 dönüm ta
ban arazisi var ve gerçek usulde vergilendirilmiyor, götürü gidere tabi olacak; fakat, pancar ekim
alanı genelde taban arazide yapılır ve pancar ekimi de münavebe usulüyle yapılır. Daha önce 4 yıl
da bir münavebe yapılırken, şimdi, 3 yılda bir münavebe yapılıyor ve diyelim ki, o köy münavebe
altına 3 yılda bir giriyor, 1 yılda 600 dönüm pancar ekebilme imkânına sahip; ama, 3 yıl pancar
ekemiyor. O zaman, biraz daha limiti düşüreyim. Diyelim ki, adamın 200 dönüm sulu arazisi var
ve gerçek usulde vergilendirme ölçülerinin dışında götürü gidere tabi olması gerekir; fakat, hepsi
kendi köyünde. Kendi köyü de, o yıl münavebe altına alınıyor. 150 dönüm pancarı geçmesi dola
yısıyla, 3 yılda bir deftere tabi mükellef durumuna geliyor. Dolayısıyla, buradaki 53 üncü madde
nin dördüncü fıkrasındaki "en fazla iki gruba ait işletme büyüklükleri ve daha sonra yarısı alınır"
ifadesinin, biraz daha larjlaştırılması gerekir bu verdiğim örnekten dolayı; yani, üç gruba ait işlet
me ikiye bölünür şeklinde biraz daha tolerans tanınmasında verdiğim örnekten dolayı fayda vardır
diye arz ediyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Hfendim, teşekkür ederim.
Sayın Yülek, buyurun.
i. HRTAN YÜLEK (Adana) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; şimdi, ben bir çiftçi çcKuğuyum ve halende, ufak tefek babadan kalma toprağımızda kardeşlerimizle...
Şimdi, hakikaten, Türkiye'de ve belki de dünyada en meşakkatli bir meslek çiftçiliktir. Bizim
de en gariban sınıfımız da -tabiri caizse- çiftçidir. Ben, hem bir çiftçi ailesinden gelen birisiyim
hem de Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürü olduğum zaman, aşağı yukarı 1„5 milyon çiftçi
nin 4(K) biniyle muhatap olmuş birisiyim. Mesela, o zaman bir rakam hatırlıyorum. 450 binden,
yüzde 38'inin -1991 rakamlarıyla .söylüyorum- 2 milyon liranın altındaydı gelirleri. O zaman, ben,
zannediyorum ki ,5-10 milyon lira falan para alıyordum; onların 2 milyon lira... Bu durumda, bana,
İğdır'dan bir çiftçi geldi ve dedi ki "işte, 150 dönüm tarlam var. Öğretmen olan bir de gelinim var.
Öğretmen olan gelinimim geliriyle buranın gelirini değişmeye hazırım." Bakın, yani, bunların du 
rumunu görmek için söylüyorum. Demek ki, İğdır gibi bir yerde 1.50 dönüm arazisi olan... Kı, İğ
dır, mikrokliması olan ve Adana gibi iklimi olan, pamuk ekilebilen ve gerçekten de pamuğu iyi
olan -Sayın Başkan Yardımcımız da bilir- ve aşağı yukarı nadasa da bırakılmayan bir yer; pancar
için bırakıyorsunuz, o, ayrı. Şimdi, bunu bir genelleme yapar isek, hakikaten, Türkiye'de belki çok
büyük çiftçiler olabilir; ama, çiftçinin geliri, hakikaten düşük. Zaten, fakirliğimizden oradan geli
yor. Bakın, nüfusumuzun şu anda yüzde 40'ı kırsal alanda yaşıyor, ziraatle uğraşıyor, (jelirimizin
yüzde I5'i orada. Millî gelire baktığımız zaman, yüzde 15 civarında ziraî gelirler vardır. Kime gi
diyor; yüzde 40'ına taksim oluyor.
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Eskiden Adana'da çok büyük çiftçiler vesaire vardı, zannediyorum, onlar da kalmadı; çünkü,
miras yoluyla gitti, iyi kullanamadılar, tefecinin eline düştü. Hakikaten düşünüyorum, mesela onbeş sene evvel bayağı elinde büyük arazisi olan adamın, bugün elinde belki birkaç bin dönüm ara
zi bile kalmamıştır ki. Adana gibi üç mahsulün alınabildiği bir yerde. Siz de biliyorsunuz, bütün ar
kadaşlar da biliyor.
Onun için, ben burada belli bir şey değil, fakat, hakikaten, bir arkadaşımızın söylediği gibi, bu
çiftçilerin belli bir bölümü sübvanse edilecektir. Dünyanın her yerinde de çiftçiler sübvanse edili
yordur. Misal olarak arz edeyim: Ortak pazarda, nüfus 350 milyon. Nüfusun yüzde 5'i ziraatte ça
lışıyor. Onların çiftçilere vermiş olduğu sübvansiyon, tahmini 130 milyar dolar civarındadır. Bakı
nız, bunu Türkiye'ye genellediğimiz de, mukayese ettiğimiz de, çok büyük...
BAŞKAN - Sayın Yülek, anlaşıldı... Anlaşıldı... Şimdi, bakınız, kimlerin gerçek usulde ver
gilendirileceği ve kimlerden ne kadar vergi alınacağı hususları, bu maddeyle ilgili doğrudan ilgili
değildir. Buyurduğunuz hususları, tabiî hassasiyetle değerlendirmemiz gereğine, özellikle çiftçimiz
açısından ben de katılıyorum. Fakat, bu maddeye geleceğiz. Lütfediniz, bu maddeyi kendi içerisin
de bitirelim...
i. ERTAN YÜLEK (Adana) - Zaten, bundan sonraki maddede... Oraya geçiş, orada az konuş
mak için...
BAŞKAN - Bundan sonra ve daha daha sonraki maddelerde. Yani, ben sizin huyunuzu bili
yorum, açıldıkça çok konuşursunuz. Gelin, burada daha az konuşalım.
i. EîRTAN YÜLEK (Adana) - Ben, çiftçinin tercümanı olarak, hakikaten, durumu, bunları an
latmak durumundaydım.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - Bir şey sorabilir miyim?
BAŞKAN - İşaretinizi aldım.
Sayın Ayhan'dan önce. Sayın Ergezen'e söz veriyorum.
Buyurun.
ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - Sayın Başkanım, aracılığınzla Sayın Bakana bir soru .sormak i.stiyorum açığa kavuşması bakımından.
Deftere tabi olma, arazi miktarına göre mi, verime göre mi? Şimdi, eğer, verime göre olacak
sa, mesela, ben Bitlis milletvekiliyim. Bizim orada, hayvancılık vc tarımdan başka gelir yok. Hay
vancılık da bitti, sadece tarım var; o da, buğday. Şimdi, burada iki traktör sahibi olan vatandaşlara
soruyorum -arazinin verimliliği bakımından söylüyorum- diyorlar ki "biz, ancak masrafımızı çıka
rıyoruz, çoluk çocuğumuzun rızkını ancak temin ediyoruz." Yani, bu konunun açıklığa kavuşması
gerekir. Eğer, arazinin verimliliği değil de, arazinin miktarı dikkate alınacaksa, defter tutarken de,
bunların ödeyeceği parayı da muhasebeci, çiftçinin cebinden çıkardığı zaman, bu çiftçi orada ta
rımla uğraşmaktan vazgeçer, kendi bölgemizin göç olayı daha hızlanmış olur.
Arz ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ergezen'e.
Sayın Ayhan; buyurun efendim.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; bu madde, ziraî kazanç
larda vergilemeyi düzenleyen bir maddedir. Maddede getirilen değişiklikler var merî olan madde
ye göre. Burada, uygulamayla ilgili genel tarifler yapılmış. Asıl gerçek usulde vergilendirmeye ait
sınırlar, müteakip maddelerde gelecek ve stopajlarda orada gelecek, tevkifatlar.
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Ancak, ben, burada, son paragraftaki ifadeye tekrar geleceğim. Bakın, bu, yeni gelmiş. "Ver
gi Usul Kanunu hükümlerine göre belge alma, verme, saklama ve ibraz yükümlülüklerine uyma
yan ve ziraat cxlasmdan, bulunmayan yerlerde tarım il ve ilçe müdürlüklerinden çiftçi belgesi al
mayan çiftçiler, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen avans, kredi, sübvansiyon,
prim gibi aynî ve nakdî destek unsurlarından yararlanamazlar" deniliyor.
Şimdi, çiftçiler, ziraat odasından veya il tarım müdürlüğünden belge alıyorlar; ama, burada şu
hükümler mühim; "Belge alma, verme, saklama ve ibraz yükümlülükleri..." Bu belgeler nelerdir?
Sadece tarım ii müdürlüğü veya ziraat odası ise, tamam; ama, onun dışında bir şeyler varsa neler
var? Yani, bizim küçük çiftçilerimiz, ne belge alır, ne de düzenler. Biz, kahve kahve, köy köy do
laşıp görüyoruz; yani, çok şikâyetçi olduğu konuya "ait getir bakalım belgeyi" diyoruz, cebinden
veya şapkasının içinden yırtılmış, paramparça olmuş bir şey... Bunu böyle yapma, fotokopi çek,
dosyana koy diyoruz; ama, o kültür, o bilgi yok...
BAŞKAN - Sayın Ayhan, bu konuları işlemiştiniz. Sayın Bakandan bilgi alacağız biliyorsu
nuz.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan işledim ama, bunları da bilmek lazım. Bakın, bu
madde geçer böyle, sonra ileride deriz ki, bu çalışmaz, geri dönemeyiz denir burada, bazı kanun
larda bunu yaşıyoruz. Onun için, bunları bilmemiz lazım.
BAŞKAN - Elbette, yalnız, alt komisyon çalışmasını yok varsaymayın lütfen.
CEVA'F AYHAN (Sakarya) - Ben, alt komisyon çalışması... O zaman bilgi versin altkomisyon; bunlar nelerdir söylesin.
BAŞKAN - Sayın Bakandan bilgi alacağız. O bilgiler size tatminkâr gelmezse, üstünü de biz
söyleriz.
('EV A T AYHAN (Sakarya) - Peki, o zaman, tekrar söz alırız. Sözümü burada bitiriyorum.
I'eşekkür ederim.
BAŞKAN - Sayın Polat, buyurun.
ASI.AN K )L A T (Erzurum) - Sayın Bakanım, ben. Zeki Beyin dediği şeyi aynen teyit etmek
istiyorum. Gerçekten, bilhassa hububat alımlarında deniyor da, I 200 dönün deniyor; ben, yine böl
gemden bir misal vereyim, bizim orada, Erzurum Ovasında buğdaydan bire .5 alınıyor; ama, ben
Trakya'da da iş yaptım, bire 25, bire
alınıyor. Lütfen, bu arazi şeylerini dikkate aldığımız zaman
verimi ve bir de bölgeler olarak bizim doğuda hemen hemen her sene nadasa tarla bırakılır, Trak
ya'da falan da bırakılmaz. Bunun dikkate alınmasını teklif ediyorum.
BAŞKAN - Öbür madde konusundaki çalışma ve tavrımızı, müteakip maddede sunacağı/..
Değerli arkadaşlarım. Bakanımızdan, bu konuda gelişen tereddütleri de dikkate alacak bir de
ğerlendirme yapmasını rica ediyorum.
Buyurun.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Değerli milletvekilleri, tarımın vergilendirilmesi şu anda ne durumdadır; yani, Türk vergi sis
teminin şu anda yürürlükte olan hükümlerine göre çiftçi nasıl vergilendirilmektedir:
1

- Şu anda çiftçilerimiz, hiçbir büyüklük ve ölçeğe tabi olmaksızın satmış oldukları ürünler ne

deniyle stopaj ödemektedirler. Bunun oranı yüzde 4'tür; hayvansal ürünlerde yüzde 2'dir; borsaya
kote edilerek satılanlarda bu oranlar yarı yarıya uygulanır; şu andaki hüküm; ne büyüklük, ne kü
çüklük, ne şu ne bu hiçbir şey değildir. Götürüp de tüccara ürününü teslim ettiği anda, satış bedeli
üzerinden oradaki tüccar çiftçi adına bir müstahsil makbuzu düzenler ve stopajını alır, onun adına
götürüp yatırır.
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2-Belirli bir satış tutarı ölçüsünü aştığı zaman, deftere tabi olurlar. Deftere tabi olmak, çiftçi
ler için korkulu rüyadır. Muhasebeci hükümlülüğü, defteriydi, yok götürü gider, gerçek gelir, ger
çek gelir götürü gider, yok, böyle karmakarışık sistemin içerisinde boğulurlar, o nedenle de aman
benim adıma müstahsil makbuzu falan kesilmesin derler, gerçekten kayıt içinde kalmak zorunda
olan tüccarlar veya bunlardan alım yapanlar da mezar taşları adına müstahsil makbuzu keserler.
Böylece, Türkiye'deki kayıtdışılığın en temel unsurlarından birisi oluşmuş olur.
3- Belirli bir büyüklüğün üzerinde işletmeye tabi olanlar da, bilonço esasına göre defter tutar
lar. Belirli bir büyüklüğün üzerinde çiftlik veya tarımsal üretim tesislerine veya araziye sahip olan
lar da otomatik olarak bilanço esasına göre defter tutarlar. Bunlar açısından hasılatın, şunun bunun
önemi yoktur, önemli olan işletmedir. Bunlar da büyük çiftçilerdir.
Sistemimiz böyledir. Sistem böyle olduğu için de, kesin olarak işlememektedir, mezar taşları
na kesilen müstahsil makbuzları, bazıları tarafından bu şekilde ortaya çıkmış ve hak etmedikleri
halde trilyonlarca lira devletten sübvansiyon olan birtakım insanlar, dolandırıcılar, bu arada, hak
edenlerin de herhangi bir haktan yararlanamaması olgusu. Olay böyle olunca, bir vergi düzenleme
si yaparken, başlangıçta neyi çözersiniz? En temel sorun nedir; deftere tabi tutma olayıdır. Değer
li arkadaşlar, şu düzenlemeyle, küçük çiftçilerin deftere tabi olmak yükümlülüğü ortadan kaldırıl
maktadır. Satış tutarı ölçüsü ne olursa olsun, işletme büyüklüğü açısından deftere tabi olmayacak
sa -yani, şu andaki sisteme göre bilanço esasını kastediyoruz- sadece ve sadece sattığı ürünler için,
müstahsil makbuzu alacak bu kadar. Bu çiftçinin başka hiçbir yükümlülüğü yoktur. Bir daha tek
rar ediyorum. Sayın Ayhan, hangi belgeleri alacak diyorsunuz ya, sadece satmış olduğu ürünler ne
deniyle ürünlerini sattığı kuruluş veya çiftçiden, gerçek veya tüzelkişiden, onlar tarafından düzen
lenecek müstahsil makbuzunu alacak, bu kadar. Başka da hiçbir yükümlülüğü yoktur bir çiftçinin.
i. ERTAN YÜLEK (Adana) - Stopajı falan yok mu?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Stopajı var, yaparken ke.secek zaten.
Yani, stopajını ödeyecek, daha doğrusu onu satın alan kurum, özel veya tüzelkişi kesecek, kendi
sine de şu kadar ürünü şu kuruma sattım diyecek, tutarı şu kadar, kesilen vergi tutarı bu kadar. Bu
belge...
CEVAT AYMAN (Sakarya) - Bu makbuzu çiftçi mi kesecek?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Hayır, .satın alan keser. Şimdi de o
keser zaten. Müstahsil makbuzunu manası budur zaten. Müstahsil makbuzunu alan tüccar keser.
Toprak Mahsulleri Ofisi keser veya bunu satın alan işte Zirai Donatım Kurumu keser her neyse...
B A Ş K A N - V e y a tacir...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Evet, tacirler keserler ve bunlara ve
rirler bu makbuzu. Bir örneğini bunlara verirler, dolayısıyla küçük çiftçinin bütün yükümlülüğü
bundan ibarettir. Bunun ötesinde hiçbir yükümlülük gelmemektedir. Dolayısıyla, çiftçilerin genel
sorunlarını, vergi sisteminin içindeki sorunlar için görmemek gerekiyor. Neyi çözmeye çalıştığımı
za bakmamız gerekiyor gerçekten.
Demek ki, birinci sorun neymiş, deftere tabi olma olayı. Şu anda, çiftçilerimiz, küçük çitfçilerimiz açısından belirli bir miktarın üzerine çıktığı zaman, deftere tabi olma korkusu ortadan kaldı
rılıyor, bu olay çiftçiler açısından biliyor ve çok net olarak diyoruz ki, küçük çiftçiler açısından ver
gilendirme rejimi, stopaj suretiyle ürünün satışı sırasında ödenen vergidir. Onun dışında ilave hiç
bir yükümlülük yoktur, bitti, bu kadar, başka hiçbir şey yok. Bunun ötesinde getirilen herhangi bir
yükümlülük yok. Bunlar kesin olarak başka kazanç unsurları nedeniyle beyanname vermiş olsalar
bile, bu şekilde stopaj suretiyle vergisini ödedikleri zirai kazançlarını dahil etmeyeceklerdir. Diye
lim ki. Erzurum'un -örnek olarak Erzurum'u vereyim, nasıl olsa Sayan Polat verecektir birazdanIspir'in de hem bakkal dükkanı olan hem de birkaç 50-60 dönümlük tarlası olan bir insan düşünün...
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BAŞKAN - Sayın Polat da Oltu’dan örnek verir.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - ... şu anda bir bakkal dükkanı olan
veya berber olan ancak 50 dönüm de buğday eken birisi, yürürlükteki mevzuata göre, gerçek usul
de vergiye tabi olduğu için ziraî kazancını olduğu gibi gerçek usulde defterine işlemek zorunday
dı. İşleyen var mıydı? İlk defa duyuyormuş gibi davranıyor bütün bunların hepsini, yoktu. Şimdi,
bunu, kanuna aykırı davranmayı, kanuna uygun hale getiriyoruz, bundan sonra, Ispir'deki berber,
gerçek usulde defter tutan berber veya bakkal dükkanı işleten berber, 60,70 dönümlük bir tarlası
nedeniyle elde ettiği zirai gelirlerini oturup deftere yazma gibi yükümlülükten kurtuluyor. Çok özet
olarak, şu anda vergi sisteminin küçük çiftçiler açısından getirmiş olduğu bütün yükümlülüklerin
hepsini ortadan kaldırıyoruz. Böyle bir olay yok. Küçük çiftçiler açısından ziraî kazançları itibariy
le vergilendirme rejimi, stopajdır. Satış esnasından müstahsil makbuzunu alır vc saklar, başka da
bir yükümlülüğü yok.
Ziraat (xlalarına veya il ziraat müdürlüklerine kayıt yükümlülüğü, l ürkiye'de artık kayıtdışılığın ortadan kaldırılması için zorunlu bir olaydır, zaten, yapıyorlar da bunu. Çok az, birkaç tane, ha
len gidip de ilgili cnJalara kaydolmamış olanlar varsa, bunların da kayıt olmaları gerekiyor, o ayrı
bir yükümlülük, bizim dışımızdaki bir yükümlülük. Dolayısıyla, burada, teşka bir yasayla, zaten
(Kİaya kayıt olmak zorunda olan bu insanların bu kaydını da arama yükümlülüğü getiriyoruz. O bel
geler bizi ilgilendirmiyor, sonuç olarak daha sonradan bu müstahsil makbuzlarıyla beraber, sübvan
siyondan ve.saireden yararlanacağı zaman, toplamış olduğu bu iki tane belgeyi gösterecek onun dı
şında hiçbir belge yükümlülüğü de yok.
.Şimdi, ikinci bir grubumuz daha var, büyük çiftçiler. Şu anda, zaten, bunlar, bilanço esasına
göre defter tutarlar; bilanço esasına göre... Burada aldığımız ölçüler, o ölçüler konusunda da -zaten
altkomisyonda çok net olarak tartıştık- herhangi bir sınırlamamız yok, öyle bir derdimiz de yok.
Ancak, büyük çiftçi artık defter tutmayı gerektirecek kadar büyük işletmeye sahip olanların da is
ter -gönüllülüğe bıraktık- bilanço esası veya işletme hesabı esasına göre defter tutmaları yükümlü
lüğü. zaten var, devam ettiriliyor, bazı ölçüleri de büyütülerekten getiriliyor Buradaki olay, elde
edilen hasılatta vesaireyle ilgili değildir. Bir işletmeniz varsa, o işletmeyle ilgili ürün elde elrneseniz de artık, bu kadar onun bakımı var, şunu var, bunu var, vesairesi var, bazı giderlerini yazarlar
zaten, dolayısıyla, o yıl verdikleri beyannamede de zarar beyan ederler. Müteakip yılda elde ettik
leri zaman, onu ondan mahsup ederler, artık, bu bir işletmedir. İşletmenin mantığı neyse, o sistem
içerisinde devam e d er Bunun için de sulak taban arazi veya kıraç arazi ayırımlarını getirdi altko
misyon buraya çok net olarak. Örneğin defler tutma sınırı, bilanço esasına göre şu anda 610 dö
numdü, bunda dedi ki, kıraç arazide bu 1 2(K) dönüm olsun, taban arazide 6(X) dönüm olsun, ta
mam...
ERTUĞKlll. ERYILMAZ (Sakarya) - Az olur Sayın Bakan...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Olabilir, yanı ona bir şey diyemiyo
rum. Ölçüler konusunda herhangi bir şeyimiz...
BAŞKAN - Sorarak yaptık zaten...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZE:I. (İstanbul) - Evet.
Ziraat odalarından özellikle konuyla ilgililerden bakıldığı takdirde ortaya çıkan olay budur.
Şimdi, değerli arkadaşlar, burada, bir defa daha tekrar ediyorum. Şu andaki mevcut sistemin
bütün olumsuzluklarının hepsi ortadan kaldırılmıştır bir kere. Dolayısıyla, kayıtdışılığı besleme ko
nusunda, kayıtdışı işlemlere kaynak sağlamak suretiyle başkalarının çok büyük ölçüde vergi kaçır
masına neden olma şeklindeki olumsuzlukların hepsi kaldırıldı. Bu olay bitmiştir Küçük çiftçi açı
sından vergilendirme diye bir sorumluluk kalmamıştır Hele, borsaya da kote ederek geçiriyorsa,
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alınacak vergi de yüzde l ’den ibarettir, hayvansal ürünlerde, tarımsal ürünlerde de yüzde 2'dir. Bu
nun ötesinde de başka bir yükümlülük yok. Bundan daha iyi olarak getirilebilecek bir şey varsa, ge
tirin ona da açığız. Varsa daha iyisi...
ERTUĞRUL ERYILMAZ (Sakarya) - Orası mükemmel ona katılıyoruz...
MALÎYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Yalnız, burada kesinlikle dikkat edil
mesi gereken bir olay, zirai kesimden vergi almak veya bu kesim vergilendirme açısından hedef
kitle değildir, kesinlikle hedef kitle değildir; ancak, bunlar üzerinden oluşacak olan değerlerin, ilk
andan itibaren, ekonomiye girişlerinden itibaren kayda tabi tutulmasıdır. Müstahsil makbuzu uygu
laması, bunu sağlamaktadır. Bunun ötesinde getirilebilecek herhangi bir olay yoktur. Bu olayın da
pek o kadar spekülasyona açık olduğunu da zannetmiyorum Sayın Başkan, düzenlenmesi itibariy
le.
BAŞKAN - Zannedersem, Bakanlığınızda zirai çalışma grubu da oluşturacaksınız değil mı
efendim?
Sayın Ayhan, buyurun efendim.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; Değerli Bakanımızın iyi
niyetinden ve en iyiyi yapma arzusundan şüphemiz yok, arkadaşlarla beraber; ancak, düzenlerken,
daha iyi iyinin düşmanıdır diye bir Fransız atasözü var. İleride, bize sıkıntı çıkaracak bir noktaya
gitmeyelim diye endişe duyuyorum.
Şimdi, bir soru soracağım mUşahhâs olarak, 1998'de veya yürürlüğe girdi I.1.1999'da, 1999'un
nisan ayında pancar ekeceğim, şu kadar dönüm, gübre sübvansiyonu alacağım, şu kadar miktar,
kredi alacağım, benzeri birtakım burada zikredilen şeylerden faydalanacağım. Ziraat odasına kay
doldum veya, il müdürlüğünden belge aldım, bunlar belli şeyler, belgeyi aldım. Benden nasıl müs
tahsil makbuzu isteyeceksiniz? Yani, geçen yıl, pancar ektiğine dair, fındık sattığına dair, nasıl bir
müstahsil makbuzu?.. Ben, gidip gübre alacağım, sübvansiyon uygulanacak veya kredi kullanaca
ğım veya bir başka destek alacağım, yani, bu uygulama nasıl olacaak? Bunu bilmek istiyorum ki,
ne sıkıntılar gelir?Eğer, düşünülmemiş de tebliğde veya şeyde Bakanlık düzenleyecekse, öyle bir
cümle var sonunda, sorumu geri alıyorum; ama, bunun düşünülmesi lazım. Vatandaş, gidip de güb
reyi alacağı zaman, sen alamazsın, senin hakkın yok denildiği zaman, o zaman kazanı bizim kafa
mıza geçiriyorum, çünkü, bizi yakalıyor, milletvekilini yakalıyor hemen. Yaptığı şey budur. Mâli
yeyi de bulmaz, kimseyi de bulmaz, bizi bulur. Sistem nasıl kapanacak?
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Sayın Balcılar, buyurun efendim.
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Sayın Bakanım, konuşmanızda dediniz ki: "Kasabada
veya ilçede bakkal dükkanı olan, deftere tabi bir vergi mükellefi, köyde de 50,100 dönüm buğday
ekiyorsa, onun gelirini stopajla ödeyecek, defterine dahil etmeyecek?" Ama, ben, 5?ı üncü madde
nin ikinci fıkrasında o şekilde anlamıyorum.
MALİYE BAKANI ZEKERİY A TEMİZEL (İstanbul) - Hayır onlar değişti Sayın Balcılar, şu
önergeler falan bitmeydi...
MUSTAFA B A L C II^ R (Eskişehir) - Ondan haberim yok.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Şu anda sistemimiz bu.
BAŞKAN - Önerge var, iki fıkrayı birieştiren önerge var.
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - O zaman, bir başka nokta, yine Sayın Bakan dediler
ki:"Meslek kuruluşlarından ziraat odalarından falan bilgi aldık." Ziraat txiası yöneticileri, ben, çift
çilikten geliyorum, İçanadolu çiftçiliğinin herşeyini bizzat yapmış birisiyim, halen daha ailem yap
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maktadır. Ziraat cxiası yöneticileri çiftçiliği bilmez, kelimeyi seçerek kullanıyorum. Niye; falan il
çedeki babadan kalma tarlasından ona buna icare vermiştir, hiç eli kürek falan tutmamıştır, kasa
bada oturur, orada kasaba potikası yapar, biraz daha büyük yöneticiler de ya belediye başkanı ya il
genel meclis üyesi veya milletvekili olma hayaliyle şehirde otururlar, çiftçiliği bilmezler. Dolayı
sıyla, bu aldığınız bilgilerin çok doğru olmadığı kanaatindeyim. Birazdan 54 üncü madde gelince
o konuda da görüşlerimi bildireceğim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Saym Balcılar.
Sayın Karapaşaoğlu, buyurun efendim.
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Sayın Başkan, delaletinizle Sayın Baka
nımdan, şunu öğrenmek istiyorum, müsaade ederseniz; efendim. Sayın Bakanımız yanlış anlama
dıysam "küçük çiftçiden müstahsil makbuzundan yüzde I , yüzde 2 gibi bir kesinti yapmaktan mak
sadımız, vergi almak değil, zirai gelirlerin daha sonraki işlemlerinde kayıt altına almaktır amacı
mız” dediler. Herhalde, böyle anladım, değil mi Sayın Bakanım...
MALİYE BAKANI ZEKERÎYA TEMİZEL (İstanbul) - Yani, öyle dedim de bundan lam an
lamıyla o sonuç çıkmaz...
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Yani "ondan .sonraki safhasını kayıt altına
almaktır" dediniz. Halbuki, acaba, o küçük esnafa, küçük çiftçiye müstahsil makbuzunu gelir, sa
na yüzde 2, yüzde 3 yüzde 1 neyse vergi iadesi yahut prim vereceğim deseniz, daha ciddî ve daha
kapsamlı bir denetim altına almış olmaz mısınız?
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Sayın Başkan, izin verirseniz, bu
teknikle ilgili değil, onlara genel olarak cevap vereyim; ama, bunlar, ayrı bir olay; yani, vergi ka
nunlarında düzenlemediğiniz bazı olayları, burada olmayan bazı olayları buraya getirip dc bu daha
iyi olmazmıydı demek, aslında pek doğru bir olay değil Sayın Karapaşaoğlu. Zaten, sübvansiyon
uygulaması o anlama gelir, bu belgelerini getirdiğin zaman sana şu kadar iade yapacağım demek
lir bütün onların hepsi. Sonra tarımın desteklenmesiyle ilgili, çiftçinin desteklenmesiyle ilgili dü
zenlemeler sırasında, bu zaten yapılıyor. Yapılan zaten o. O nedenle, vergi kanunuyla şu andaki dü
zenlemeyle onun bir ilgisi yok. Zaten, bu düzenlemeyi getirip ona olanak tanıyorum, onun zemini
ni hazırlıyoruz. Çok önemli bir olay bu. Bunu karıştırmamak gerekiyor.
BAŞKAN - Teşekkür ederim Saym Bakan.
Sayın Özgün, buyurun.
İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Sayın Bakanım, 53 üncü maddenin ikinci fıkrasmdaki "bir bi
çerdövere veya bu mahiyetteki...
BAŞKAN - Şimdi, orayla ilgili bir önerge var Saym Özgün...
İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Hayır hayır bu başka bir şey...
...bu mahiyetteki bir motorlu araca" diyor. Orada, diyelim ki, bunun iki veya üç sahibi vai, o
zaman, bu üç şahıs da ayrı ayrı gerçek usulde beyanname vermek durumunda kalacaklar mı?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Nasıl, anlamadım...
İSMAİL ÖZGİJN (Balıkesir) - Diyelim ki, iki kardeş veya üç kardeş bir biçerdövere sahip,
üçü de ayrı ayrı gerçek usulde mükellef olma durumu...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Yani, zaten bir ortaklık olacak, bir
ortaklık defteri olacaktır bu; yani bir muhasebeci olarak bunun yorumunu siz rahatlıkla yapabilir
siniz.
-
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İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Doğru, o çıkıyor zaten değil mi...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEİ. (İstanbul) - Zaten o üçüncü pragrafta ayrıntısıy
la düzenlenmiştir.
BAŞKAN - Adi ortaklıklarda durum nedir Sayın Özgün, ben, bu konuda eksik bilgilerimi siz
den daha sonra alacağım, açıklamalarınızla tamamlayacağım.
Efendim, konu aydınlığa kavuşmuştur, önergeyi de işleme koyduktan sonra, bir yeni soru ge
lişirse, ona. Sayın Bakanın cevap vermesini rica ediyor, önergeyi okutuyorum...
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Ben, bir sorumun cevabını almadım...
BAŞKAN - Onu biliyorum, önergeyi de tamamladıktan sonra, yapacağız.
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Sayın Başkan, benim konuşmamdaki şeye cevap ver
medi...
BAŞKAN - Her ikisinden de rica edeceğim, önerge eğer çözüm getirmiyorsa cevaplandırıl
masını rica edeceğim.
Önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığma
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde
değiştirilmesini ve ikinci fıkrasının madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Refik Aras

Aydın Tümen

İstanbul

Ankara

Cafer Tufan Yazıcıoğlu
Bartın

Zirai Kazançta Vergileme
Madde 53.- Çiftçilerin elde ettikleri zirai kazançlar, bu kanunun 94 üncü maddesine göre ha
sılatları üzerinden tefkifat yapılmak suretiyle vergilendirilir.
54 üncü maddede yazılı işletme büyüklüğü ölçülerini aşan çiftçilerle, bir biçerdövere veya bu
mahiyetteki bir motoriu araca veya 10 yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip olan çiftçilerin ka
zançları gerçek usulde, zirai işletme hesabı veya diledikleri takdirde bilanço esasına göre tespit olu
narak vergilendirilir. Kazançları gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçiler bu kazançları için be
yanname vermezler.
Gerekçe:
Ticarî veya meslekî kazançları dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlardan belir
li işletme büyüklüğü ölçüsünü aşmayanların ziraî kazançlarının, gerçek usul yerine, hasılatları üze
rinden yapılan tevkifat suretiyle vergilendirilmelerinin daha uygun olacağı düşünülmüştür.
BAŞKAN - Efendim, bu önerge de bir ifade tarzıdır. Evvelki önergede kimlerin gerçek usul
de vergilendirileceği ikinci fıkrada belirtilirken...
Sayın Balcılar, müsaade eder misiniz...
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Madde geriye gitmiş...
MUSTAFA ÇİLOCıLU (Burdur) - Bu önergeye ben de katılmıyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN - Müsaade eder misiniz... Katılıp katılmayacağınızı sonra soracağım zaten, butun
arkadaşlarıma.
Bu önergede, daha önceki düzenlemede kimlerin gerçek usulde vergilendirilmeye tabi tutula
cağı ifade edilmişti. Bu defa, işin maksadına uygun olarak ilk iki fıkrayı birieştirerek, kimlerin, ger
çek usulde vergilendirilmeyeceği, 10 yaşına kadar kaydı da traktöriere ilave edilmek sureliyle, nctleştırilmiştir ve sizin buyurduğunuz soru da, böylece, o konumda olan kişilerin vergiye tabi tululmayacaklarını açıklığa kavuşturmuştur diye düşünüyorum, şu önergeden aldığım şey.
-

307

-

Şimdi, sorularınız varsa, lütfen. Sayın Bakan cevaplandırsın. Buyurun.
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Şimdi, önerge elimde yok. Yalnız, benim anladığım ka
darıyla, 53 üncü maddenin ikinci fıkrasında, ticarî ve meslekî kazançları dolayısıyla gerçek usulde
gelir vergisine tabi olan binsi, aynı zamanda, bir biçerdöver ve ikiden fazla traktöre sahip olanlar,
yine, birleştiriliyordu. Şimdi, diyorsunuz ki, birinci fıkraya dahil etmişsiniz, bu kanun eski şekline
göre, ticarî veya meslekî kazancı olmayan bir çiftçi, isterse 10 tane traktörü olsun, 5 tane biçerdöve
ri olsun, gerçek usulde vergiye tabi değildir. Anlaşılan bu. Kanun eski şekli bu, benim anladığım.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Belli haddin altındakiler...
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Hayır, daha evvelde, kanunun asıl şeklinden anlaşılan,
şu anda sadece çiftçilik yapan ticaretle uğraşmayan bir çiftçinin 2 traktörü veya 1 biçerdöveri ol
ması halinde, gerçek usulde vergi mükellefi olması getiriliyor, kanun geriye götürülüyor, benim an
ladığım kadarıyla.
BAŞKAN - Şimdi, Sayın Bakandan önceki cevaplandırılmayan ve şimdi yeniden sorulan so
ruları da dikkate alarak cevaplandırmalarını rica ediyorum.
MALİYE BAKANI ZEKERÎYA TEMİZEL (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Şimdi, değerli arkadaşlar, bu verilen önergeyle birlikte, ziraî kazançlardaki vergileme şu şek
le kavuşmuş oluyor; İşletme büyüklüğü ölçüsü -o 54 üncü maddeyi görüşürken görüşeceksiniz- ne
deniyle gerçek usulde vergilendirilmeyenler, onlara büyük çiftçiler diyelim, bu kapsamın dışında
ki küçük çiftçiler, artık, satış tutarı nedeniyle hiçbir Ş' kilde deftere tabi olmayacaklar, bu bir. Satış
tutarları ne olursa olsun deftere tabi olmayacaklar. Bu kişilerin...
Bu arada hemen şunu belirteyim, şu anda, 864 milyon liraya kadar olanlar, muaf çiftçilerdi,
864 ilâ 1 milyar 728 milyon liraya kadar olanlar götürü gider esasına göre vergilendirilenlerdi, ger
çek gelir, götürü gider esasına göre, I milyar 728 milyon liranın üzerindekiler de deftere tabiydi,
işte, buraya gelip sıkışıyordu bütün olayın hepsi. Kimse 864'ü geçmemek için mezar taşlarına müs
tahsil makbuzu, kaçak satış... Götürü gider esasından kurtulmamak için elinden gelen her şeyi ya
pıyordu. Bütün bu sistemin uygulanması sonucunda, Türkiye'de, şu anda, bilanço esasına göre del
ter tutan mükellef .sayımız, .sadece ve sadece 337'dir değerli arkadaşlar. İşletme esasına göre defler
tutanlar 6 712'dir, götürü gidere tabi çiftçi sayımız da 45 641'dır. Yani, Türkiye için rakamlarımı/
bundan ibarettir. Şimdi, zaten, bu hükümleri uygulamak suretiyle de, herhangi bir yere de gideme
miş Türkiye, gidecck hali de yok. Sadece ve .sadece insanları sürekli kanunlara aykırı davranan,
vergi kaçakçısı konumuna getiren bir hale getirmişiz ve üstelik de bunların üzerinden başkasının
da çok büyük ölçüde vergi kaçırmasına neden olan bir düzenleme. Şimdi, bu uygulamayla, demek
ki, artık defter korkusu kalmamış bu insanlarda. Miktarı ne olursa olsun, sadece ve sadece kaynak
ta kesinti suretiyle vergilendirilecek ve olay bitecek. Bu nedenle de artık, göğsünü gere gere, kork
madan, deftere geçeceğim korkusu olmadan, hatta, kalkıp da gelecekte vergi iadesi sübvansiyon
vesaire alacağım diye o belgeleri alıp saklayacak. Bu kadar...
MUSTAFA ÇİLOĞLU (Burdur) - Sayın Bakan, siz ölüye şey kesiliyor diyorsunuz, da kesil
miyor, kesilse o sanayici veya tüccar vergi verecek, ölüye de kesilmiyor...
BAŞKAN - Ölmek üzere olanlara...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - (kmcı konu; işletme büyüklüğü esa
sına göre defter tutanlardan dışında olup da herhangi bir şekilde ticarî veya serbest meslek kazanç
lan nedeniyle deftere tabi olanlar, eskiden, isterse 5 liralık bir şey satsınlar, ona da defler tutmak
zorundalardı. Bu olayı kaldırıyoruz. Bu önergenin kabulunden sonra...
BAŞKAN - Bunların ticarî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla yükümlülükleri tabiî kı de
vam ediyor. Beyefendinin sorduğu husus oydu, o devam ediyor.
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MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL<İstanbul) - Bu yükümlülük nedeniyle, ayrıca zi
rai kazançları için de yeniden defter tutma yükümlülüğü diye bir yükümlülük yok. Esas, en büyük
değişiklik burada, en büyük değişiklik bu. Zaten, şu ana kadar, Türkiye'de, vergi yükümlülüğünün
tamamı bir şekilde ticarî veya meslekî kazançları nedeniyle deftere tabi olan insanların üzerinde.
Ticarî, zirai veya meslekî kazancm nedeniyle deftere tabisin, menkul sermaye iradıyla ilgili istis
nadan yararlanamazsın, gayrimenkul sermaye iradıyla ilgili istisnadan yararlanamazsın, küçük çift
çi muaflığından yararlanamazsın, hiçbir şeyden yararlanamazsın. Kazara bir mükellef oldun, ta
mam. Mükellef olmayanın hakkı var, mükellef olanların hiçbirinin hakkı yok. Bütün bela buradan
kaynaklanıyordu zaten. Şu anda kalkıp da tek kazanç unsurundan beyanneme verenlerin sayısı biz
de yüzde 83. Bütün ticarî kazanç mükelleflerimizin hepsinin mutlaka bankada hesabı vardır. Faiz
gelirlerini beyan edenler var mı; yok. Peki, bu istisna mıydı şimdiye kadar; değildi. Hepsinin be
yan etmesi gerekir, hiçbir tanesi de beyan etmez. Onun için diyoruz, yani, yasalar, şu anda, bir şe
kilde vergi dairesine kayıt olmuş insanları vergi kaçakçısı konumuna düşürmüş. Zirai kazançlar
açısından da böyleydi. Bir şekilde yetmiyor sonuç olarak elde ettiği, zirai faaliyetten elde ettiği ge
lir. Gidiyor başka başka bir iş kuruyor, deftere tabi, hadi gelir, onu da beyan et; etmiyor da. Ora
dan sonra sürekli olarak devletten korkarak, devletten kaçarak hayatını geçiriyordu. Demek ki, zi
rai veya meslekî kazancı nedeniyle defter tutmak durumunda olanlar da artık bundan sonra büyük
çiftçi sayılmadıkları sürece buna tabiler. Bir kişinin 10 yaşından küçük 2 veya daha fazla traktörü
var, 2'den fazla traktörü var, biçerdöveri var. Artık bir biçerdöver işletmesinin veya 2 taneden faz
la traktör işletmesinin bir ticarî organizasyon içerisinde olduğunu kabul ediyor bu madde. O neden
le deftere tabi oluyor, bu faaliyetleri nedeniyle. Bugün bir biçerdöverin ne şekilde çalıştığını, ma
liyeciler bu işi bilmez dedi Sayın Ayhan, ama, ben de çiftçilikten gelen birisiyim...
C'EVAT AYHAN (Sakarya) - Biçerdöverciler taksicilik yapıyor.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Dolayısıyla, buradaki biçerdöver ve
ya traktör sayısına bağlı olarak deftere tabi olma olayı, sanki, onları, büyük çiftçilik ve organizas
yon içinde iş yapma kapsamına aldığından dolayı onlar deftere tabidir diye koyuyoruz; yoksa, bun
lar olduğu için onlar giriyor anlamında değil. Onlar o kap.sam içerisinde oluyor.
Şimdi, Sayın Ayhan'ın sorduğu soru, 1998 yılı içerisinde, bu yasa yayınlandığı tarihte yürür
lüğü girecek. Dolaysıyla, müstahsil makbuz alma, defter hadlerinden kurtulma olayı, 1998 yılında
olacak. 1998 yılı içerisindeki diğer sübvansiyonlardan yararianma için, elbette ki, gidip de. I‘>97
yılı içindeki mükellefiyetler getirmeyeceğimiz için 1998 yılı içerisinde sübvansiyon ve diğer avanlajlardan yararianmak için bu belgeler aranmayacak; ancak, 1999 yılından itibaren artık sübvansi\o n veya diğer avantajlardan vergi iadelerinden yararianmak için bir önceki yıl satmış oldukları
nıiistahsil makbuzları aranmaya başlayacak. I^layısıyla, hemen bu yılda, anında yürürlüğe girme
nedeniyle karşılayamayacakları bir yükümlülük altına asla kimseyi sokmayı düşünmüyoruz. Bu da
çok net olarak ortalıkta. Zannediyorum, bütün sorular yanıtlandı.
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Hayır, Sayın Bakan.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Bir tane yanıtlanmamış.
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - 2()0 dönüm pancar örneğine, dördüncü fikrayla ilgili
görüşünüzü sormuştum. Oradaki en fazla iki gruba ait işletme büyüklüğü oranını biraz daha yük
seltmek gerektiğini, verdiğim örnekle belirtmiştim.
Bir de Sayın Bakanımız da kırsal kesimden geliyormuş, öğrendik bu vesileyle. Ben, traktcir gi
bi biçerdöverde de 10 yıl kıstasının konulduğunu zannediyordum. Önerge yem elime geçli, daha
i)iıceden inceleme imkânına sahip olamadım.
Bugün bir biçerdöver 13-20 milyar lira ve 15-20 milyar lirayı vererek, sıfır bir biçerdöver alan
bir çiftçinin yüzde W u kendi yerini işledikten itibaren, başka birisine de ticarî olarak çalışır. Ama,
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benim Kskişehirimde öyle çiftçiler bilirim ki, 15 yıllık eski bir biçerdöveri vardır, adam sadece ken
di tarlasını işler. Yazın gider bakımını yapar, harman zamanı kendi yerim işler, daha sonra tekrar
kendi garajına çeker. Bu tür arkadaşların da gerçek usulde vergi mükellefi olmaktan kurtaracak bir
düzenleme yapılması lazım. 10 yıllık bir biçerdöveri, ticarî olarak Adana, Manisa vesaire dolaştı
rarak ticarî olarak çalıştıramazsın. Hatta, kendi köyünde dahi komşuların yerini biçmek üzere üc
reti mukabilinde çalıştıramazsın. Dolayısıyla, traktöre konulan 10 yıl kıstasının biçerdövere dc ko
nulması, gerekirse 15 yıldan fazla veya 13 yıldan fazla gibi bazı kişilerin mağduriyetini önlemesi
açısından rica ediyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Bu konuda Hükümetin bir önergesi yok. Yeni bir önerge düşüncesi varsa, işaret
etsinler.
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Yok efendim. 10 yıl olayının biçerdövere dc uygulan
masını talep ediyorum. Efendim, adam kendi yerini işleyecek, bir tane biçerdöveri var, kendi yeri
ni işliyor, garaja çekiyor, böyle örnekler çoktur. Ben Eskişehir'den size bu şekilde 100 tane örnek
veririm, 200 tane örnek veririm. Sen yaş sınırı koymazsan, adamın çekili biçerdöveri vardır, trak
törün arkasına takıp, kuyruk miliyle çalıştırıyor, onu da gerçek usulde vergi mükellefi yapacaksın.
BAŞKAN - Bu konuda Bakan Beyin bir görüşünü alalım.
m a l iy e

BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Sayın Başkan, teşekkür ederim.

Şimdi, vergi kanunlarının belki de temel zafiyetlerinden bir tanesi, bütün mükelleflerin her bı
rısının durumuna uyan bir düzenlemeyi yapamamasıdır. Dolayısıyla, KK) mükellef grubu için, I
mükellef grubu ıçın düzenleme yapmak gerçekten çok zordur. Sayın Balcılar'ın haklı olduğu konu
büyük bir ihtimalle vardır. Bir biçerdöver alıp da garajına kapatacak kışı, gerçekten de sadece 50
d()nümlük bir tarlayı işlemek için yapmaz bunu, yapmaması gerekir, işin mantığı bu. Yani, bir ver
gici mantığıyla buradan baktığınız takdirde, olabilir, 2(X) dönüm veya en azından 3(X) dönümden
<ışağı bir arazisi varsa, o ekonomik davranmıyordun Ekonomik davranmayan bir insana göre vergi
kanunu yapamazsınız. 50 dönümlük bir tarlam var, kosk<x'a bir biçerdöveri alıyorum, 50 donumu
bir dolaştırıyorum, bütün yılda sadece 3 saat çalıştırırım o zaman, 3 saat çalıştırıp garajıma kapalı
yorum. Bu ekonomik olmayan bir davranıştır. Buna göre bir vergi düzenlemesi yapamayız. Haklı
olabilirler, doğrudur. 15 yıl da olabilir, 15 yıl önce de almış olabilir bu olayı. Bu tür araçlarda... Hu
bir patoz değil, bu bir biçerdöver. Bu bir kavram, biçerdöver birekonomık kavram. O ka\ ramı eko
nomik olarak kullananlar veya ekonomik olarak kullanmayanlar arasında bir vergi ayırımı yapmak
mümkün olmadığından dolayı, burada birkaç tane mükellefimiz, İKiyle ekonomik olarak kullanma
yanlar deftere tabi olabilirler. Olabilirler, ona bir şey diyemiyoruz. Bunlar deflere labı oldu diye,
hayat standartı vesaire gibi bir şeyleri yok. Tutacağı şey, orada bir tane kayıttır olduğu gibi. Biçer
döverli ilgili defter tutmanın temel amacı, aldığı mazotlu, yedek parçasıydı, yağıydı vesaıreydı, ıl
gıli olarak belgeleri almasını .sağlamaktır. O belgeleri o kadara aldıktan sonra da bunun nc iş yap
lığı konusunu kontrol edersiniz. C) nedenle de, ekonomik davranmayan birisiyle ilgili vergi kamı
nu düzenlemenin zorluğundan ötürü b()yle bir olaya katılamıyoruz. Onun için bunların hepsinin içi
ne giremedik ayrıntısıyla.
Şimdi, aynı alanda birden fazla ürün yetiştirilmesi halinde ne yapılacağı konusu; bu. 53 uncu
maddede belirlenmiş durumda çok büyük ölçüde. Dolayısıyla, buradaki anlamda da, birden la/la
urun almak suretiyle, küçük çiftçi sınırı burada ne olmalı; burada getirilen ölçü, eğer birden fa/lay
sa en az iki tanesi için ölçüler alır, yarısını alır toplarsınız, bunu geçiyorsa buna tabi lulabılıiMni/
Bunun dışında bir ölçünüz varsa onu bilemiyorum, daha fazla artırılabilir mı, arlırılamaz mı.
.MUSTAFA BALCILAR (F^skişehir) - Pancardan örnek verdim Sayın Hakan. 3 yılda bir,
adam gerçek usulde vergi mükellefi olacak.
-
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MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Pancar ve buğday ektiği tarlaların
toplamı, alan olarak yüzde 50 olarak uygulanıp toplandığında sınırı geçiyorsa, o takdirde deftere
tabi olacak; ama, her sene mutlaka vergi vereceği anlamına gelmiyor bu. Defterinde o sene herhan
gi bir faaliyeti yoksa, yok diyecek. Pancar için belki gübre atıp nadasa bıraktınız, boş bıraktınız,
belirli masraflarınız oldu. O sene için, o tarlalarla ilgili o zarardır. Daha sonraki yılda ekip de sat
tığınız anda, onu zarar olarak mahsup edersiniz. Yani, o sağlanan bir olanaktır. Büyüklükleri konu
sunda, bakın, çok emin olmadığımı söylüyorum. Zaten bu konuda alt komisyonumuzun iki tane
çiftçilikten gelen üyesi, iki ziraat mühendisi, gidip bizzat bu işleri inceleyerek, ilgilileriyle konuşa
rak çözüp getirdiler. Bir ön yargımızın olmadığını, ancak burada hakkaniyetli davranmak zorunda
olduğumuzu, hakkaniyeti gerektiren çözüm neyse ona katılacağımızı. Hükümet olarak söyledik.
Ortaya çıkan çözüm bu. Bu hakkaniyete uygun bir çözümdür. Görünce biz de katıldık. Şu anda za
ten yasayı değiştirmemiş olsanız da, aynı uygulamayla karşı karşıyasınız, üstelik, daha azıyla. Bu
nunla daha avantajlı bir duruma gelmiş, mevcut durumu geri götüren bir olay kesinlikle yok; ama,
çok daha iyi bir hale getirebilir miydi bilmiyorum; ama, bu kanunu yapanlar, hakkaniyet ölçüleri
ni göz önünde bulundurmak zorundalardı, bu ölçü ortaya çıktı.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Daha bitmedi Sayın Başkan. Çekili biçerdöveri olan
lar, bu kanun hükümleri içerisine girecek mi?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Hayır, çekili olduğunu kabul ederler
se... Çekiliden, patoz anlamında mı söylüyorsunuz, garaja çekilmiş mi?
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - T ra k tö r diye geçer; ama, çekili biçerdöver.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Girmez, onları biçerdöver anlamın
da almıyoruz zannediyorum. Teknik olarak tanımıdır o.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.
Madde üzerindeki çalışmalar ve önerge üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Hükümet önergeye katılıyor mu?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Katılıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu önerge kabul
edilmiştir.
34

üncü maddeyi, yapılan değişikliklerle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... Tasarının 34 üncü maddesi kabul edilmiştir.
Aşağıda oylama olduğuna ilişkin bir bilgi geldi. Oylamadan 2 dakika sonra toplanmak üzere,
birleşime müsaadenizle ara veriyorum.

Kapanma Saati: 18.08
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Üç ü n c ü

oturum

Açılma Saati: 18.25
BAŞKAN: Biltekin ÖZDEMİR

BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, tekrar. Başkanlık Divanı olarak saygıyla selamlıyoru/..
Hükümetimizde, acele ve süreli kaydıyla. Sermaye Piyasası Kanununda değişiklikler içeren,
yaklaşık 27 maddelik bir Hükümet tasarısı daha gelmiştir. Bu konuyu da yarından sonraki günde
mimize koyacağım.
AIXîAN HACALOĞLU (İstanbul) - Hükümet bizden daha iyi çalışıyor, daha hızlı.
BAŞKAN - Hem bilginiz olsun hem ileride sırası geldiğinde, çalışmalarımızı olgunlaştırmak
için, erkenden bilgilerinize sunmak için, o tasarıyı da sizlere takdim edeceğiz yarın. Bilgileriniz ol
sun diye arz ediyorum.
'Pasarınm 35 inci ve Gelir Vergisi Kanununun ,“>4 üncü maddesini okutuyorum:
MADDE 35. - 193 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir.
"İşletme büyüklüğü ölçüleri
Madde 54. - Zirai kazancın gerçek usulde tespiti bakımından bir takvim yılı içinde dikkate alı
nacak ölçüler şunlardır;
A) Arazı üzerinde yapılan zirai faaliyetlerde:
1 inci grup : Hububat ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı; taban arazide 6(K), kıraç
arazide 1 200 dönüm;
2 nci grup : Bakliyat, afyon, susam, keten, kendir ziraatinde ekili arazının yüzölçümü toplamı
210 dönüm;
3 üncü grup: Ayçiçeği ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 5(K) donum;
4 üncü grup : Pamuk ziraatinde ekili arazinin >uzölçümu toplamı 200 donum;
5 inci grup : Çeltik ziraatinde ekili arazinin yüzolçiımu toplamı I 15 dönüm;
6 ncı grup : Pancar ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 150 donum;
7 nci grup : Patates, soğan, sarmısak ziraatinde ekili arazinin yü/ölçumü toplamı 125 doıumı;
X inci grup : Çay ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 40 donum (M.ıhsul vcrcbılccck
hale gelmeyenler hariç);
9 uncu grup : Tütün ziraatinde ekili arazinin \ üzolçümü tı>plamı 2(K) dönıim;
10 uncu grup : Sebze ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 150 donum;
I I inci grup : Sera ve çiçekçilik ziraatinde ekili arazinin yü/ölçümu toplamı 5 (.liinüm;
12 nci grup : Kavun ve karpuz ziraatinde ekili arazinin \üzolçııınu toplamı 135 donum;
13 uncü grup : Meyve verebilecek hale gelmiş fındık ziraatinde ekili arazının yü/olçunıu lop
lamı 220 dönüm;
14 üncü grup : Meyve verebilecek hale gelmiş bağ ve incir ziraatinde ckılı ara/mın s ıızolçu
mil toplamı 170 dönüm;
15 inci grup : Meyve verebilecek hale gelmiş antep fıstığında I 5(X) ağaç;
16 ncı grup : Meyve verebilecek hale gelmiş zcNtinlıklerde 2 0(K) ağaç;
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17 nci grup : Meyve verebilecek hale gelmiş narenciyede 475 ağaç;
18 inci grup : Meyve verebilecek hale gelmiş elmada 700 ağaç;
19 uncu grup ; Muz ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 3 dönüm;
20 nci grup : Meyve verebilecek hale gelmiş kaysıda 750 ağaç;
21 inci grup : Meyve verebilecek hale gelmiş armut, kiraz, vişne, şeftalide 700 ağaç;
22 nci grup ; Diğer meyve ve ürün ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 50 dönüm
(Meyve ve ürün verebilecek hale gelmeyenler ile palamut hariç);
23 üncü grup : Büyükbaş hayvan sayısı 80 adet (İş hayvanlan ile iki yaşından küçük, büyük
baş hayvanlar hariç);
24 üncü grup : Küçükbaş hayvan sayısı 315 adet (Bir yaşından küçük, küçükbaş hayvanlar ile
kümes hayvanları hariç);
B) Arazi üzerinde yapılmayan zirai faaliyetler ile kara ve su avcılığında:
1 inci grup : Deniz ve iç su balıkları yetiştiriciliği;
a) Denizlerdeki sınırları belirlenebilen üretim alanlarında yapılan balık yetiştiriciliğinde (ağ
kafes vb.) 500 m%
b) İç su balıklan yetiştiriciliğinde sınırlan belirlenebilen havuz (beton, toprak vb.), göl, gölet
vc baraj gölleri gibi üretim alanlarında 600 m%
2 nci grup ; Denizlerde yapılan balık avcılığında toplam tekne boyu 20 metre;
3 üncü grup : Arıcılık ziraatinde kovan sayısı 500 adet;
4 üncü grup : İpek böcekçiliği ziraatinde kutu sayısı 5(X) adet;
Bakanlar Kurulu, Zirai Kazançlar Merkez Komisyonun teklifi üzerine, bu ölçüleri gerekli gör
düğü b()lgeler için bir yıl uygulanmış olmak kaydıyla arazi ve ürün türlerine göre on katını aşma
mak üzere artırmak veya azaltmak sureliyle yeniden tespite yetkilidir. Bu şekilde tespit olunan <)lçuler. Kesini (iazetede yayımlandığı tarihi takıp eden takvim yılı başından itibaren s ürürlüğe girer.
Yukarıda (A) bendinde zikredilen meyveli ve meyvesiz ağaçlarda meyve ve ürün verebilecek
hale gelme durumu başlangıcı ile (B) bendinde işletme büyüklüğü göstcnlmcyen zirai faalıyellerdc işletme büyüklüğü ölçüsü Tarım, Orman ve Maliye bakanlıklarınca müştereken tespit olunur.”
BAv'jKAN - Değerli arkadaşlarım, bu maddeyle ilgili olarak Hükümetçe sunulan metin altkoınisyonumuzca titizlikle değerlendirilmiş. Sayın Çiloğlu'nun. Sayın Şahın'in vc Maliye Bakanlığın
dan da üstdüzey yetkili bir arkadaşımızın tekrar ziraat (xJaları nczdinde yaptığı değerlendirmelen
de dikkate alarak ve bilahara Hükümetimizle tekrar bir araya gelerek bazı konularda halta sunulan
büyüklükleri daha da yukarıya çeken düzenlemeler yapılmıştır. Bunlardan birkaç tanesi önünüzde
\ ardır zaten. Birinci grupta dikkat buyurulursa, kıraç araziye daha bir müspet yaklaşımla 1200 dö
nüme kadar, eskiden 6(X)-6l0olan rakam 12(K)'e kadar çekilmiş, 8 inci grupta yer alan çay ziraatınde evvelce 20 dönüm olan büyüklük 4^) dönüme kadar yükseltilmiş. Bu arada sera ve çiçekçilik ıçm
bir lımil konularak, orada da küçükleri koruyucu olumlu bir yaklaşım lıcnimsenmişlir. 15 inci
grupta antepfıstığı için evvelce 750 ağaç olan büyüklük I5CK) ağaca çekilmiştir. Çayı ifade ettim,
hır iki daha böyle olur, hepsini verememiş olabilirim. Büyüklükler Hükümetçe de makul getirilmiş,
ba/ı kalemlerde daha da makullere ve gerçeklere, ihtiyaçlara, çiftçimize uygun düzenlemeler ya
pılmıştır.
Bu İtibarla, madde konusunda büyüklükler konusunda arkadaşlarımızın tekrar gıiruşlerini de
alalım.
Sayın Hacaloğlu'na önce söz vereyim.
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ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli arkadaşlarım; altkomısyonun bu maddeye ilişkin çalışmaları aşamasında benim o ara altkomısyonda bulunamamam
nedeniyle yeterince bilgilenememiş bulunmaktayım. Tabiatiyle, altkomisyon üyesi olarak gelen
metnin belirli bir tartışma ve olgunluğa eriştirildikten sonra sunulduğunu düşünüyorum. İhtisas ala
nım değil, bilgi alanım da değil, ancak Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin tüm komisyon üyelerine
ve Bakanlığımını talebiyle kendilerine de verilen bilgiler çerçevesinde bize verimlilikler belirli
standartlar, randımanlar dikkate alınarak ve burad öngörülmüş olan limitlerin, yıllık hasılaların ne
olduğuna ilişkin rakamlar verilmiş idi. Bu rakamların, bölgeler, arazinin cinsi, niteliği vesaire, ve
rimlilik farklılıkları nedeniyle tam bir gösterge olamayacağını kabul ediyorum. Zaten, bu çerçeve
de bakıldığında önce ben önermiştim, çayın 20 olarak çok düşük olduğunu, onun 4()'a çıkması ge
rektiğini bakınca hemen göze çarpmaktaydı. Şimdi, şurada, birinci bölümde yer alan arazi üzerin
de yapılan ziraî faaliyetler kapsamındaki dallarda ziraat odaları birliğinin rakamları bize Maliye
Bakanlığı tarafından sunulan bilgiler çerçevesinde bir değerlendirme yaptığımızda ortalama 5,3
milyar liralık bir büyüklüğün farklı üretim alanlarında bitkisel üretim alanlarında ürün değen ola
rak ortaya çıktığını görmekteyiz. Şimdi, bu bir gösterge olarak ele alınırsa, burada pamuğun, pan
carın, üzümün ve zeytinin bu ortalama ürün değeri düzeyinde bir çerçeveye oturtulduğunu görmek
teyiz, gerek arazi büyüklüğü ve gerekse bazı durumlarda ağaç sayısı vesaire çerçevesinde. Diğer
lerinde ise bir bölümünde gerçekten düşük bir bölümünde yüksek. Şimdi tek tek inmeme gerek
yok. Öyle bir değerlendirmeyi yapabilme konumunda değilim; ama, global baktığımda aşağıda
yaptığımız değerlendirmenin, düzitmenin bence çok bilimsel, sistematik, belirli analiz ve belgele
re dayalı bir sistematikle oluşturulmuş bir sonuç olmadığı bir intibaı bende hâlâ hâkim. Burada o
olmaz, bu olur denebilir; arkadaşım ellerini açıyor, maliyeci arkadaşım ama, şunu .sormak istiyo
rum: Bakliyatta sizin verdiğiniz değer, yıllık hasıla 2,3 milyar, şimdi bu ortalama bakliyat üretici
lerine acaba bu konuda bir haksız yaklaşım içinde miyiz veyahut da düzeltilmiş haliyle antepfıstı
ğı için de rakam 2,8 milyar lira veya narenciyede 2 milyar, muzda 1,5 milyar, elmada 2,9 milyar
lira. Oysa ortalama biraz evvel belirttiğim gibi 5,3 milyar lira. Tabiî, bazı ürünler örneğin zeytinde
bir yıl verir bir yıl vermez, fındık bir yıl verir bir yıl vermez, özellikler vardır, bu randımanların or
lalama randımanlar olduğunu düşünüyorum, belirli bir şey dönemi için, l abiî, bir de on kal artır
mak, on kat azaltma yetkisinin Bakanlar Kuruluna veriyoruz. Ben bu artırma, azaltmaları nasıl böy
le her bir maddede bu kadar "large" davranılarak Bakanlar Kuruluna bu yetkilerin verildiğini anla
makta da zorulk çekiyorum. Hğcron misli artırılıp, on misli azaltılacağına göre burayı hcrbinnc yiı/
yazalım. Bakanlar Kurulu otursun uygun bir zamanda bunları değerlendirsin, artırsın, azaltsın ger
çek rakamları bulsun derim. O bakımdan, bu konuda tatmin olmamış bir konumdayım. Acaba Sa
\ ın Bakana soruyorum, burada bazı üretici kesimlerine, bir düzenleme, bir reform nitelikli bir yak
laşım içindesiniz, tarım .sektörünün vergi için hedef alan olmadığı belirtiliyor, tabiî biz ( ’umhurıyet
Halk Partisi onu da kabul etmediğimizi belirtiyoruz, yani...
MALIYH BAKANI ZHKHRİYA TEMİZHL (İstanbul) - Küçük çiftçi ıçın...
ALCj AN HACALOĞLU (İstanbul) - Küçük çiftçi iı(,'in, evet.
Bu alanda şey vermesi için gerçek usule tabi olup olmayacağı açısından bu kriterlerin en uy
gun kriterler olup olmadığını veyahut da kabul edilir düzeyde sağlıklı olup olmadığını takdirlerine
sunuyor, soru olarak iletiyorum.
l eşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Aslında, on katı da hakikaten Hükümete çok yetki verilmiş, yani bir şeyi 2(X) dönümden ben
2(XX) dönüm yaptım veya 20'ye indirdim demek Hükümete de haksızlık olmuş bence, yapabılırsız
liği.
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Sayın Balcılar, buyurun.
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; labiî. Sayın Bakanın
televizyonlarda ve Mecliste yaptığı konuşmalardan da esinlenerek diyorum ki, kırsal kesimden za
ten gerçek usulde vergi mükelleflerinin sayılarını verdi; sembolik rakamlar, kırsal kesimden biz
stopajla vergi alacağız. Genelde kırsal kesimden büyük bir vergi geliri beklentisi içerisinde değiliz.
Toplam vergiler içerisinde alınan, devletin rakamları içerisinde bu çok düşük bir rakamdır, ama,
kayıtdışı ekonomiyi kayıt içerisine alabilecek vesaik düzenini oturtma konusunda onlardan belge
toplama konusunda bir talepte bulunacağız. Bu mantıktan gitmemiz halinde buradaki limitleri iş
letme büyüklüklerini koymanın da esprisi yoktur diye de görüşümü belirtmek istiyorum. Bu .54 ün
cü maddeyi tamamen ortadan kaldırmak ve bu mantıkla mümkündür. Kaldı ki, kaldırmadık, bu ara
zi büyüklükleriyle şu andaki sizin deftere tabi mükellef sayınızın da daha üzerine çıkmayacağını da
burada, hatta düşeceğini iddia ediyorum. Koyduğunuz limitler itibariyle kişinin 600 dönüm taban
arazisi o yıl ekili olacaksa, 700 dönüm var ise bunun 100 dönümünü ya icara verecektir ya başka
bir formül bulacaktır. Dolayısıyla, vatandaşı, çiftçiyi hile hudaya bilmem nereye götürmenin de an
lamı yoktur. Bir mantık bu.
Bir başka mantık, gelir seviyesi itibariyle benim bölgemde ekilen veya aile olarak yaptığımız
çiftçilik itibariyle bildiğim konular, işte bakliyat, pancar, ayçiçeği vesaire, konulan rakamlar pata
tes, doğru rakamlardır, ama, az önce anlattığım bundan bir evvelki maddede anlatamadığım veya
anlatıp da Sayın Bakanımız dahil anlamak istemediği bazı ürünlerde diğer ürünlere göre fark var
dır. Bunlardan bir tanesi de pancardır. Pancar münavebe ile ekilir. Daha evvelden dört yılda birken,
az önceki konuşmalarımı tekrariamak istiyorum, üç yılda bir münavebe yapılır. Burada 6(K) dönüm
taban arazi imkânını vermişsiniz, kişinin 151 dönüm yeri var, bu kişi birinci yıl buğday ekiyor, dev
letten 450 dönüm alacaklı, ikinci yıl buğday ekiyor, devletten 450 dönüm alacaklı, üçüncü yıl o dö
nem münavebe tutuyor pancak ekiyor, diyorsun kı, gel deftere gır. Dolayısıyla, bundan bir evvelki
maddenin dördüncü fıkrasındaki düzenleme yapılmış olsaydı, hu verdiğiniz arazi büyüklükleri ra
kam itibariyle yeteriiydi; ama, şu anda bunların özellikle pancar gibi münavebe tutan rakamlarda
büyütülmesi gerekmektedir. Ya tekrar müzakereyle .^4 üncü madde o dördüncü fıkranın düzenlen
mesi. değiştirilmesi gerekir veya normal şartlarda uygun gibi gözüken ama, diğer ürünlere göre
münavebe olması dolayısıyla az önce anlattığım örnekte olduğu gibi bir mağduriyet söz konusu,
olacaktır. Aynı şekilde hayvancılıkta seksen büyükbaş hayvanı olan kimse hakikaten büyük çiftçi
dir ama, .315 hayvan konusunda sadece hayvancılık yapıyorsa tamam ama, komple ziraati biz öne
riyoruz. Vatandaşın kırsal kesimden şehre gitmemesini, şehre gitmesi halinde köyde yapılan yatı
rımların devlet tarafından bir de şehirde yapılması gibi devlete mükellefiyetler olacağını ifade edi
yoruz, hepimiz söylüyoruz. Komple çiftçilik de hayvancılıkla olur. Örnek veriyorum: Adam 50 dö
nüm pancar. 2(X) dönüm buğday, 100 tane de köyün sürüsüne kattığı hayvanı varsa deftere tabi ola
cak. Başka bir örnek: 75 dönüm pancar ekiyor, 160 tane hayvanı var ise deftere tabi olacak. Verık n rakamlar doğrudur, ama, bir evvelki maddenin dördüncü fıkrasındaki düzenleme yapılmış ol
saydı bu rakamlar doğruydu ama, bu şekilde gereksiz mağduriyetler olacak, o mağduriyet olmaya
cak, vatandaşı sahtekâdığa ileceksin, adam diyecek ki, ben bunu işte teyzemin oğluna icara verisorum. Dolay ısıyla vatandaşı sahtekâriiğa itmemek için bir evvelki maddenin dördüncü fıkrasında
düzenleme veya burada benim görebildiğim, küçükbaş hayvanla pancardaki oranların arlınimasını
önerge olarak vereceğim.
Arz ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Sayın Polat, buyurun.
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ASLAN TOLAT (Erzurum) - Sayın Başkanım, bu ziraîde Sayın Bakanımızın söylediği gibi
bütün maksadın küçük çiftçileri bilhassa vergilendirmekten ziyade bir kayda almak olduğu çok
doğru ve güzel bir şey. Bu rakamlara da bir şey söylemiyorum da, yalnız burada verim esasalmmadığı için de bir itiraz edeceğim yine. Şimdi, ovalarda hububatta demin siz tabanda 16(X) demişsi
niz, kıraçta 1200 dönüm, burada verim olarak Erzurum ovasını misal vereceğim, şu anda ovada net
olarak verim bire 5’tir, belki buna gülersiniz ama, bire 5, bire 7'dir. Trakya'da bu, bire 30-35'tir,
şimdi Trakya'da da 600 dönüm, doğuda da 600 olmaz, ama, diyecekseniz ki. Doğu Anadolunun
hepsini biz 1200 kıraç kabul ediyoruz tamam itirazımız yok, zaten 12(X) dönüm arazi bizim orada
olan pek yoktur.Korkuyorum ki, Keban Barajına bir su gelecek diye o bütün ovasını, Hasankalc
ovasını tutar da sulak arazi diye tavan arazi ederseniz inanın ki, verim açısından büyük haksızlık
etmiş olursunuz.
Bakın bir misal vereyim; Dondan bahsediliyor; bu memlekette hiç -Erzurum, Kars, Ağrılılar
hariç- geçen sene 5 Haziranda Ilıca don oldu, 5 Haziranda don olan başka şehir var mı? Veya 16
Haziran günü aynen bugün Ankara'ya yağdığı gibi lapa lapa kar yağan bir vilayet tanıyan var mı,
16 Haziran günü diyorum. Ama, bu bir defa olur iki defa olur gören oldu mu? Onun için diyorum
kı, bu rakamlarda tekrar üzerine basarak, bakanımdan öğrenmek istiyorum. Bu 600 dönüm bizim
burada uygulanmayacak, 1200 kıraç uygulanacak diyorsanız, bir şey demiyoruz, b irde burada iti
raz edeceğim, patates ürünü var. Mesela, Sayın Bakanım, Hasankale Ovasında çok patates ekilir,
125 dönüm tutmuşsunuz, önemli bir rakam değil ve bütün o Hasankale Ovasını siz bu durumda ta
rıma sokarsınız; fakat, gidip verimlerine baktığınız zaman çok az bir verim aldığını da görcccksi111 /. Bir de şu hayvan sayılarına bir itirazım var, şimdi büyükbaşlarda 80, küçükbaşlarda .^l ,*; de
mişsiniz, mesela Doğu Anadolu'da hemen hemen küçükbaş hayvanlarda mahalli ırktır, yanı verini,
melezlik bile yoktur doğru dürüst. Onun için bu rakamları yine Doğu Anadolu'da mesela büyükbaş
demişsiniz, 80 demişsiniz. Ziraat Odaları da diyor ki, doğudaki hayvanlarda batıya göre yiı/dc 30
ve yü/.de 3.S civarında karkas ağırlıkları noksan diye kendi rakamları var. O rakamları da mesela
80'i, l(X) veya 120'ye küçükbaş hayvanları da en az .500 artırmak zorundayız, (ierçeklen, samimi
sıiylüyorum, yoksa bilhassa hayvancılıkla uğraşan bi/.im dağlık t>)lgelerdeki Karayazı'da, lek
man'daki bütün milleti şeye sokmak icap eder. Çok büyük zorluk olur ve haksızlık olur. İnanın bı/
Trakya'ya gittim, oradaki hayvanları gördüğüm zaman İK'nim yanımdaki işçilerin çoğu hasla mı, hu
ne biçim gtiğüsleri süt dolmuş diye şaşırdılar; vallahi öyle yanı. Onun için bu venmı go/oınlne al
mak şartıyla, eğer kabul ederseniz. Doğu Anadolu bu butun ovalan kıraç kabul edersem/, 1200 do
nüm, İtirazımız olmaz, bu patates için 12,5 dönüm gerçeklen çok a/, 2()0'den aşağı olmaması la/mı.
Bir de bu hayvan .sayılan venm esasına göre Doğu Anadolu'da 80-KK) bu 315'le 5(K) cıvalında ra
kama çıkarmak lazım ve tekrar verimi dikkate almanızı belirliyor, saygılar sunuyorum.
BA,^KAN - Değerli arkadaşlarım, tabiî, bu büyüklükler öiedeıı lx-ri vergi sistemımı/dc \eı
alan ve Bakanlar Kurulunca da gerekli görülenleri yapılan tili/ bir çalışmayla 1987 lanhinde Nuk
sellılmiş rakamları Hükümetimiz baz getirmiş. Hâlâ da Hükümelımı/ lazım olduğu zaman daha da
yükseltebilme konusundaki yetkisini de korumak istiyor. Bu imkânlar var; tabiî, bunlar hepsi tle
haklı olabilir, mütalaaların. Ama, böyle bir hukuki geçmişi altyapısı zaten Sayın Bakan daha doğ
ru ve ayrıntılı bilgi sunacaklardır; ama, b<>yle de evveliyatı var bu ışın. Ben Sayın CengiTc so/ \ c
reyim.
SITKI CENGİL (Adana) - Sayın Başkamın, değerli arkadaşlar; Türkiye'de dön mevsim \a
şandığı için vergi yasalarını da yapmak hayli zor gerçekten, dört mevsime göre. Onun için sıkmiı
lar çıkıyor, arkadaşlarımızın şikâyetleri de hayli yerinde, doğru ama. Maliye Bakanlığının da bu ko
nuda çok fazla suçu olduğunu düşünemiyorum. Bir yerde bu. Türkiye'nin gerçeği. Burada getirilen
ölçüler, gerçek usulde vergilendirmeyi gerektiren rakamlar. İlk etapta dikkatimi çeken bazı bölüm
lerde değişiklikler olmuş. Me.sela, zeytinde, işte çayda bunun gibi birkaç rakam, anteplîstığııula de
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ğişmiş, bunlar hangi ölçüler dikkate alınarak değiştirildi, artırıldı, onu bilemiyorum. Belki bu altkomisyonda konuşuldu, eğer ekonomik göstergeler dikkate alınıp bunlar artırıldıysa bence özellik
le pamukta da bir artırıma gidilmesi, pancarda da gerekir idi, ama, bunu göremiyoruz. Bir başka
husus muz; muzda yine aynı şeyler kalmış. Halbuki şu anda muzculuğu Türkiye'de bitirdik, ithal
muzun gelmesiyle beraber muzculuk da bitti. Ekonomik midir, değil midir o ayrı bir mesele ama,
Türkiye'de yetişebiliyorsa yetiştirebilecek imkânları yetiştiricimize vermemiz lazım. Bu, dikkatten
kaçmış.
Bir başka husus hayvancılık. Bu konuda da benden önce konuşan arkadaşlar gibi düşünüyo
rum, bu rakamın artırılması lazım. Şu anda hayvancılık bir yerde sosyal politika olarak da Türki
ye'de uygulanıyor, destekler veriliyor, hem hayvancılığımızı geliştirmemiz lazım, hem dc göz olan
yerlere göç tekrar dönebilmesi için sosyal bir politika olarak da buna ihtiyaç var. Bu rakamı artır
mamız lazım. Bir de şu gerçek var: Köydeki vatandaşı siz defter tutmaya mecbur ederseniz, bu va
tandaş büyük bir sıkıntı çeker, Erzurum'un bilmem Kars'ın, Ardahan'ın köyündeki bir vatandaşı şu
ölçüleri geçtiğiniz takdirde deftere tabi olacaksınız, onu idam sehpasına götüreceğim deseniz onun
için daha şey olur. Bu, büyük sıkıntı meydana getirir.
Bir başka husus, alttarafta deniyor ki, bu sayıları on katına kadar artırmaya veya azaltmaya
Hükümet yetkilidir. Ben on katına kadar artırmayı anladım da, on katma kadar nasıl azaltacak, bu
rada herhalde bir teknik hata var; gözden kaçmış. lOO'ü on kat artırırsanız 1000 olur, ama lOO'ü on
kat eksiltirseniz ne olur bilemiyorum, eksilere varır; burada herhalde teknik bir hata var; onu da
özellikle veyahut da ben yanlış anlıyorum, düzeltilmesi lazım.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Sayın Karapaşaoğlu; buyurun.
ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Burada meyve verecek hale gelmiş, ibareleri kullanı
lıyor ağaçlarda. Bir örnek vermek istiyorum: Ben zeytinlikler arasında yetiştiğim için, zeytin ağa
cı beş yıl sonra üç tane zeytin verir, on yıl sonra bir avuç zeytin verir, onbeş yıl sonra ancak bir ki
lo, iki kilo zeytin alırsınız. İşte, bu ölçüler burada gözden kaçırılmış, bu ölçülerin tadat edilmesi ge
rekiyor, bir de Sıtkı arkadaşımız söyledi, azaltma lafını kaldırmak lazım, çünkü verilen haklar ge
ri alınmaz hiçbir zaman. Azaltmak değil de artırabilir demek lazım Bakanlar Kurulu için. Yalnız,
şu ağaçların meyve verir durumunu tespit etmek lazım.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Ben de teşekkür ediyorum.
Sayın Özgün, buyurun.
İSMAİL ÖZCUIN (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bu madde ziraî kazançlarda
gerçek usule tabi olmanın ölçüsünü belirleyen bir madde. Mevcut vergi sistemimizde kriter olarak
hasılat ölçüsü esas almıyordur. Şimdi, işletme büyüklüğü ölçüsüne dönmüş olacağız, yasalaştığı
takdirde. Bu kanun tasarısının da bana göre en iddialı maddelerinden birisi. Burada bir anlayış de
ğişikliğine gidiliyor. İşletme büyüklüğü ölçüleri içerisinde benim üzerinde duracağım iki madde
var: Birisi zeytinliklerle ilgili husus, biliyorsunuz zeytincilik konusunda hakikaten büyük problem
ler yaşanıyor Zeytinyağının ıç piyasada yeterince gelişmemiş olması, tanınmamış olması, dışpiyasada da ihracat sorunlarının olması nedeniyle zeytinyağı ve zeytincilikle uğraşan müstahsilimiz ha
kikaten büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Şu anda da bu sıkıntılar devam ediyor. Halen iki yıl önceki
zeytinyağları müstahsilin elinde stokta beklemektedir. Hal böyle olunca zeytinlik alanlarımız da gi
derek bctonlaşmaktadır. Özellikle sahil kesimlerinde artık zeytinlikler kesilerek evler yükselmek
te, yazlıklar onların yerini almaktadır. Bu şartlar altında zeytin ve zeytinyağı konusunu özendirme
miz gerekir. Sayın Bakandan bu konuda bir istirhamım da olmuştu, zeytinyağındaki KDV oranının
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yüzde l ’c çekilmesi noktasında. İnşallah, o gerçekleşecek, onu dört gözle bekliyoruz. Burada 2000
ağaç esas alınmış, eğer mümkün olursa, bu ağaç sayısının biraz daha yukarıya çekilmesini ben ar
zuluyorum. Bir de kavun ve karpuz ziraatinde ekili arazinin 13.5 dönüm deniyor, şimdi pamukta
2(X) dönüm esas alıyoruz. Bahsettiğimiz kavunda, karpuzda 135 dönüm esas alıyoruz, çeltikte 1 15
dönüm diyoruz. Bana kalırsa bunları da pamuktaki esas aldığımız 200 dönümlük yere getirmekte
fayda var diye düşünüyorum.
Saygılarımı sunuyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Sayın Özgün, bütün bunlar Ziraat Odalarıyla görüşülerek, konuşularak belirlediği büyüklük
ler. Bunlar, vaktiyle, aynı zamanda arz ettiğim, yürürlükteki rakamlar, bunlar yapılırken, çok uzun
değerlendirme ve çalışmalar yapılarak belirlenmiştir. Yine de Hükümet tabiî, elastikiyet içinde.
Sayın Yülek, buyurun.
i. HRTAN YÜLEK (Adana) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar. Değerli Bakanım; hakikaten
bu mesele epeyce zor bir mesele; Allah kolaylık versin. Yani, herkesi memnun etmek mümkün de
ğil, bir nevi iğneli fıçı. Şimdi, şuradaki söylenenleri görünce hakikaten zor bir mesele. Yani, btılgelerin özellikleri var, mahsullerin özellikleri var, işte milletvekili arkadaşların veya gelen çeiştli
talepler var; hakikaten zor, ama, ben şöyle birtakım hesaplar yaptım, üç beş şey üzerinde, bir şey
yapmak istemiyorum. Mesela kavun ve karpuz; 170 dönüm, 135 dönüm diyor. Ben de bilmiyor
dum. yeni öğrendim. Mesela, karpuz ekilen bir araziye beş sene daha karpuz ekilmezmiş. Neden
se; yoruyor herhalde. Ben bilmiyordum hakikaten. Dediler ki, beş sene ekilmez buraya. Buradan
bir şey diyorum bilgi için, adam bu sene ekti, bunu verecek, beş sene sonra o mahsulü ekemezsin.
Kavun karpuz aynı. İkincisi, baktım mesela pamukta sulu arazi olur iyi bakarsan 4(K) kiloya kadar
alırsın, susuz arazide de 100 dönüm alırsın. Biz bunu biliyoruz, hatta, eskiden 60-70 dönüm, çün
kü, burayı gübrelemiyorsunuz, birçok problemler var; fakat uzatmak istemiyorum. Hakikaten sulu
olunca iyi para olur da susuz olunca bayağı sıkıntı. Sonra burada diğer büyüklüklere baktım. Hi/.ıın
çiftçimizin galiba, en önemli problemlerinden birisi arazilerin çok parçalanmış olması. Ara/ılcr çok
parçalandığı için, böyle küçük küçük...
BAŞKAN - Mü.saade eder misiniz, bir ara bilgi arz edeyim.
Sayın Bakan, sizin dc ikna edici konuşmanızı dikkate alarak, diğer arkadaşlarımızdan tcmcn
nileri de değerlendirerek, bu konudaki çok ilgi duyan ve biraz da yardımcı olabilccek arkadaşları
mızın şu ara bir çalışma yapmalarım ve şu büyüklüklere müşterek kararımız olarak bir yeni vcçhc
vennelcrini ama bunu verirken de vur deyince öldürmemenizi bekleyerek, bir çalışma yapılmasını
uygun görüyorum. Bu itibarlar, /.atiâlinizin ve Sayın Aktürk'ün ve Sayın Çiloglu'ıuın ve Sayın Ha
caloğlu'nun ve mümkünse bendenizin katılımıyla. Sayın Balcılar da katılsınlar, yani, arkadaşları
mız bir ara çalışma yapsınlar, şuradaki rakamları biraz daha, demin arz ettiğimiz çerçevede bir mik
tar yukarı çekelim. Buna, bakınımız da sıcak baktı. Zaten Bakanlar Kurulunun yetkisini böylccc
kısmen de biz kullanmış oluruz, mevcut yetkisini. Hatta, Bakanlar Kurulunun yetkisine bir baksın
Sayın Bakan, bu kadar yetkiden hoşlanacağını zannetmiyorum.
M AIJYH BAKANI ZHKKRİYA THMİZEI. (İstanbul) -T eşekkür ederim Sayın Başkan.
BAŞKAN - Buyurun Sayın Ayhan, önce siz konuşun.
CHVA'İ' AYHAN (Sakarya) - Şimdi, bir alt komisyon gibi bir ara çalışma olacak gördüğüm
kadarıyla. Bu ara çalışmayla ilgili arkadaşlarımın mütalaalarını alırsam/., komisyondan .sonra bir
daha buraya geldiği zaman "şu eksik kalmış"demezsiniz, onu hatırlatıyorum.
B A ŞK A N - İşte, arkadaşları mümkün mertebe temsili belirledik ki, tüm görüşleri yansıtabil
sinler.
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CEVAT AYHAN (Sakarya) - Mesela benim birtakım görüşlerim var esasa taalluk eden.
BAŞKAN-Zatialinizi de katılın bu çalışmaya, zatıalinizı de katıyoruz.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Hayır, hayır ben giremem, meşguliyetim var da; esasa taalluk
eden bir teklifim olacak, komisyonunuzun dikkatine arz edilecek, burada mı yapacaksınız?
BAŞKAN - Burada yapacağız efendim.
Şimdi, kısa dönemde, yarım saat içinde bunu yapacağız belki, yemek arasında yapacağız.
Teşekkür ediyorum.
Bu maddeyle ilgili bu çalışmaları...Bu nedenle, sayın bakanın bir söz talebi var. onu alarak,
öbür maddeye geçelim diyorum.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul ) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Değerli milletvekilleri, zirai kazançların vergilendirilmesiyle ilgili olarak yaptığımız düzenle
mede küçük çiftçilerin, aslında hedef kitle olarak alınmadığını, ancak, bunlar üzerinden ortaya çı
kabilecek vergi kaçakçılığının önüne geçmek, kayıt altına almak ve sisteme girdiği andan itibaren
katma değerini yakalayabilmek için böyle bir düzenleme getirdiğimizi belirtmiştik; ancak, her ver
gi sistemi mutlaka bir hakkaniyet içermelidir mantığından da hareketle belirli bir büyüklüğe ulaş
mış, işletme mantığı içerisinde yöneltilen zirai işletmelerde de gerçek usulde defterlerin tutulması,
kayıtların tutulması gereğinden bahsetmiştik. Bu, her ne kadar sadece mali idarenin bakışı açısın
dan böyle gözüküyor ise de, o mükellefler açısından da avantajlar sağlayan bir olaydır. Nitekim,
küçük çiftçilere de bu olanak getirilmiştir istediği takdirde defter tutabilsin diye.
Bunun sağladığı avantaj ne olur; işletmesiyle ilgili olarak yapmış olduğu yatırımlar vardır; iş
letmesiyle ilgili olarak almış olduğu krediler, kullanmış olduğu kredilerin faizlerinin indirilmesi
vardır. Özellikle belirli yatırımları yaptığı zaman bunların giderlerinin indirilmesi gibi unsurlar var
dır; artı, ödemiş olduğu stopajların mahsup edilme olanağı vardır. Bütün bunların hepsinin göz
önünde bulunduraraktan da tüm mükelleflerin -küçük çiftçileri de kapsıyor- elinden btiyle bir ola
nağı almamak gerektiğini de vergilendirme mantığı gereği ortaya koymuştuk.
Şimdi, işletme büyüklüğü ölçüsü açısından Türkiye'de durum nedir olayına gelince de; açık
ça, 1987 yılında zirai kazançlar merkez komisyonu tarafından belirlenmiş olan ölçülerin dışında da
elimizde bir ölçünün olmadığını söylemiştik. Alt komisyonda bu konudaki yaklaşımımızın temel
vergilendirme mantığının dışına pek taşmayacağı, yani, kaynakta kesintinin temel vergilendirme
rejimi olacağı, ancak, belirli işletmeler açısından da işletme mantığı gereği olarak da mutlaka def
lere tabi tutmak gerektiğine vergi sistemimizin çağdaşlığı açısından zorunlu gördük.
Olay btiyle olunca; bu büyüklük ölçülerinin gerçek anlamda böyle altın terazisinde tartar gi
bi ortaya koymamız kesin olarak mümkün olamaz.
Yalnız, Sayın Balcılar, sizin dediğiniz gibi yani, anlamamazlıktan gelme diye bir olayımız bi
zim orada yoktur, kesin olarak öyle bir derdimiz de yoktur. Aslında, "yapacaksınız, sahterkârlığa
iteceksiniz" gibi deyimler bizim komisyonda pek duymadığımız olaylar. Duyunca da çok fazla alı
nıyoruz bu olaylardan. Öyle bir niyetimiz olmuş olsa zaten böyle bir düzenlemeye kalkmayız.
Buradaki ölçü iki tane...Ben sizin dediğinizi yalnız, yanlış anlamışım; aynı tarım arazisinde
yılda iki ürün alma halinde olay ne olacak diye, onun örneğine yanıt vermeye çalıştım ben size sılıckli olarak. Aynı yerde, diyelim ki, 80 dönümlük bir arazide hem pancar hem de pamuk yapıyor
sunuz; pamukta 75 dönüm, yüzde ,50'si, şu andaki ölçülere göre, orada aştınız; ancak, oburiınde
yüzde .5()'yi aşmadınız, ikisini de birden aşmadığınızdan dolayı deftere tabi olmuyorsunuz hi/im
sisteme göre. Ben, sürekli size onu anlattım; siz de münavebeli ekimi anlatıyormuşsunuz, ben de
şimdi onu anladım olduğu gibi.
Elbette ki, bir yerde hem buğday hem de pancar ekiliyorsa, işletme büyüklüğü ölçülerinde de
bir rasyonalliği yakalamamışsak sizin dediğiniz sorun ortaya çıkar, doğrudur; ancak, rasyonalliğı >a-
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kalamışsa, o rasyonallik çerçevesinde ürün değişikliği olduğu zamar deftere girme yükümlülüğü
de olur; ama, rasyonallik konusunda biraz önce Başkanm söylediği olaya tamamen katılıyorum. Ya
nı, burada gerçekten rasyonalliği yakalamamışsak, bu işin içinde bizzat olanlar, bu rasyonallik ko
nusunda komisyona yardımcı olurlar "ölçüler şuraya geldiği zaman rasyonalliği yakalarız "derler.
Bir daha tekrar ediyorum; yani, burada deftere tabi olmak, özellikle isteklileri açısından...
Özellikle bu tür deyimler gerçekten biraz zor, birisini vergi mükellefi yaptığınız zaman idam seh
pasına göndermezsiniz değerli arkadaşlar, bu çok ağır bir olaydır. Yani, olaya zaten böyle baka ba
ka vergi sistemimiz bu hale gelmiş; nerede ise, yani, Avrupa'nın en büyük ülkesindeki zirai kazanç
mükellefimiz bilanço esasına tabi sadece 335; böyle olunca da tabiî, arkasından vergi sistemimiz
de bu olur, her şeyimiz de bu olur.
Şimdi, özetlemek gerekirse...
Ha. Sayın Cengil, şunu da söyleyeyim; oradaki yüzde 100 artırmak ve azaltmak olayı artırdık
tan sonra kanunî haddine çekmeyi ifade ettiğinden dolayı, artırdıktan sonra indirirsiniz elbette; yok
sa fiilen imkânsızdır, onu bazen artırmak ve azaltmak şeklinde, bazen artırıp kanunî hadde çekmek
şeklinde ifade ediyoruz. Arkadaşlar bu defa orada azaltmak şeklinde ifade etmişler. Artırdıktan
sonra azaltma olayı bazen zorunluluk olabilir. O nedenle, yetki veriliyorsa birden verilmelidir şek
linde algılanıyor.
BAŞKAN - 10 kat kalsın mı Sayın Bakan?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (Devamla) - Takdir sizin o kadar ısrarlı değiliz
bu konularda.
BAŞKAN - Onu gelin 5'e indirelim.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (Devamla) - Olur, hay,hay.
Bu düzenleme yapıldıktan sonra o yetkinin 5 kat olarak düzenlenmesinde veya daha azaltılma
sında mahzur görmüyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Sayın Ayhan, buyurun.
Son sözü Sayın Ayhan'a verdim.
CEVA T AYHAN (Sakarya) - Teşekkür ederim.
Muhterem Başkan, muhterem üyeler; tabiî, fevkalade zor bir maddeyi konuşuyoruz. Zorluk,
aşağı yukarı 27 milyon insanın yaşadığı tarım topluluğu, köylü topluluğu, ziraatle uğraşan insanla
rm topluluğuyla ilgilidir. Bir kere bu topluluk da, en fakir zümredir. Ben, bütçeyle ilgili bir ara bir
hesap yapmıştım, bakın, bu rakamları bilmekte fayda var. Bizde tarımda millî gelir I 0(X) dolardır,
genel ortalama 3 bin dolardır. Avrupa Topluluğunda tarımda çalışan nüfus 21 milyondur. 372 mil
yon nüfuslu Avrupada tarımda çalışan 21 milyondur, bizde 27 milyondur. Avrupada tarımda ça
lışan insan ortalama geliri -bütün hepsini aldığınız zaman, 15 ülkede- 9 5(K) dolardır; bizde 1 (KK)
dolardır. Yani, bu rakamları bilmekte fayda var.
Yine, Avrupanm tarımda producer subsidy dedikleri üretici desteği ve tüketici desteği consumer subsidy olarak verdiği nüfus başına destek 5 700 dolardır; bizde bütün destek 240 dolardır. Yani, bu dengeleri görmek lazım. Yani, neticede, tarım nüfusu fakirdir.
Benim ilim, batı ilidir, Sakarya'dır, emin olun gezdiğim köylerde "mazot alacak param yok,
tarlamı boş bırakıyorum" diyor çiftçi, "gübre alacak param yok, boş bırakıyorum" diyor; ki, sulak
olan bir bölgedir, SOO milimetre yağmur alan bir bölgedir, yeşil bir bölgedir, buna rağmen, >apı,
budur.
Değerli arkadaşlar, bakın, burada Maliye Bakanlığı değerli arkadaşlarımız bir düzen getirmek
için gayret sarfediyorlar, takdir ediyorum; ancak, şunu bilmek lazım: Buğdayda ölçü getirmişiz.
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600 dönüm demişiz, hububatta. Adana'da dönümüne 400 kilo alıyorsunuz, Eirzurumda, Sivas'ta dö
nümüne 80 kilo alırsmız.
Şimdi, bu 600 dönümün neresini sığdıracaksmız bunu? Yani, bizim acaba, yani, 600'ü I 200
de yapsanız faydası yok; çünkü, Erzurum'da Doğu'da o illerde zaten 3-500 dönümün üzerinde ara
zisi olan insan...
BAŞKAN - Kurduğumuz alt komisyonu iptal mi edelim Sayın Ayhan?
CEVAT AYHAN (Devamla) - Etmeyelim; ama, alt komisyonun bunları bilerek girmesi lazım
bunu; onu söylüyorum ben.
Yanı, burada acaba şöyle bir sistem getirebilir miyiz; şimdi bir zihin jimlastiği yapıyoruz, ya
ni, bu ^ötürüde güzel bir sistem getirdiler, ne dedik ona "basit usulde vergilendirme " mi dedik ne
dediysek, güzel bir usul getirdik; yani, biz, burada acaba şöyle bir sistem getirebilir miyiz, çalışa
bilir bir sistem olmak kaydıyla. Çiftçi gübre desteği alır, çiftçi kredi alır, çiftçi pancar avansı alır,
ekim yapar, vesaire. Yani, çiftçiyle ziraat odasının, il tarım müdürlüğünün, ilçe tarım müdürlüğü
nü iç içe getirecek bir ince mekanizmayı daha dikkatle dizayn edelim ve çiftçinin bu basit usulde
vergilendirmede olduğu gibi gelirini, giderini kontrol eden mekanizma koyalım ve belli haddin
üzerinde de beyanname mecburiyeti getirelim; ama, bu, meyve ağacı sayısıyla, dönümle çok zor.
Bakın, burada fındığa 220 dönüm vermişiniz. Ben fındık bölgesindeyim, 220 dönüm demek verimli geçen yılda fındık bir sene verir, bir sene vermez- 20 ton fındık demektir. 20 ton fındık da
neresinden baksan 10 milyar civarında bir gelirdir. Yani, öbür taraftan buğdayda ve diğerinde bu
nu bulmanız mümkün değil. Yani, bu ağaç sayısıyla dönümle Türkiye'nin çok değişik coğrafyası
na makul, dengeli bunu dağıtmamız çok zor.
Ben, tekrar dönüyorum; öbür sisteme geçebilir miyiz? Maddeyi müzakerelerin sonuna doğru
utalım. Maliye çalışsın, alt komisyon çalışsın, çalışabilir bir sistem getirelim; yani, gürültü patırdıyı da kaldıracak.
Şunu da söyleyeyim, onu da bilmekte fayda var; bizim çiftçimizin ziraat odasıyla irtibatı yok;
/.ıraat odasının da çiftçiye sahabeti, sahipliği çok zayıf ; onu da söyleyeyim. Şimdi, burada ziraat
odasının temsilcilerinin olması lazımdı bu maddeler burada görüşülürken. Bak, esnaf odası organı/cdir ve bir adım daha atıp acaba, esnaf cxlalarına dedik kı, "esnafla ilgili kaydı kuydu tutacak muha.scbccl istihdam et, seni bir şey olarak alıyoruz, destekliyoruz." Ziraat odalarını da bir adım ata
rak k>ylc bir düzene geçirme imkânımız var mı?
Yani, bunlar hep sorudur ve müzakeresi gereken hususlardır. Ben, bunları söylemek istedim
ki, alt komisyona faydalı olsun diye.
I'cşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Efendim .^6 ncı maddeyi okutuyorum ...
Sayın Hacaloğlu ve arkadaşlarının bu maddeden önce gelmek üzere Gelir Vergisi Kanununun
6.^ üncü maddesindeki bazı bentlerin değiştirilmesine ilişkin bir önergeleri dolayısıyla yeni bir
madde ilavesi teklifleri vardır, bunu okutup, değerlendirip işleme koyacağım :
" Plan ve Bütçe Komisyonu Bakanlığına
(îörüşülmekte olan. Çeşitli Vergi Kanunlarında [değişiklik Yapan Kanun Tasarısının .VS inci
maddesinden sonra gelmek üzere, aşağıdaki maddenin yeni madde olarak tasarıya eklenmesini arz
ve talep ederiz.
Algan Hacaloğlu

Ali I'opuz

Hilmi Develi

İstanbul

İstanbul

Dcnı/lı
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Madde ; 3 1 .1 2 .l% 0 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin 3 nu
maralı bendi ile 5 numaralı bendinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
3.- Mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, ka/a, hastalık, sakatlık, iş
sizlik ve analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigortaları için hizmet erbabı tarafından ödenen primler
(Sigortanın Türkiye'de kain ve merkezi Türkiye'de bulunan bir sigorta şirketi nezdinde aktedilmiş
olması ve vergiye tabi ücretin yüzde 15'ini aşmaması şartıyla bu oran 193 sayılı Gelir Vergisi Ya
sası 4() mcı maddesinin 2 numaralı bendinde yer alan indirimle birlikte yüzde 15'i aşamaz.
5 .- Mükellefin kendisi, eşi ve çocukları ile ilgili eğitim (Özel ilk ve ortaöğretim okul ücretle
ri ve her türlü eğitimlerle ilgili özel kurs ücretlerinin yarısı ile üniversite harçlarının tümü dahil ol
mak üzere) ve sağlık giderlerinin tamamı ile kira harcamalarının aylık toplam tutarının 1/3'ü,
Şu kadar ki, indirim konusu harcamaların Türkiye'de yapılması. Gelir veya Kurumlar Vergi
sinin mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzelkişilerden alınacak vergilerle tevsik edilmesi ve bu
belgelerin işverene verilmesi şarttır. Bu suretle, hesaplanan indirim tutarı harcamanın yapıldığı aya
ait ücretin aylık vergi matrahının yüzde 35'ini geçemez. Sağlık ve eğitim giderleri bu sınırlamaya
tabi değildir. Ancak, yapılacak indirimler tutarı aylık ücret matrahını aşamaz. Eğitim ve sağlık in
dirimleri harcamanın yapıldığı ayı takip eden ay dikkate alınarak, o ayki vergi matrahından indiri
lir; diğerleri ise harcamaların yapıldığı yılın sona ermesinden sonra değerlendirilerek uygulamaya
konulur.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Bu hangi maddeyle ilgili Sayın Başkan?
BAŞKAN - 63 üncü maddeyle ilgili. Gelir Vergisi Kanununun tasarıda yer almayan 63 üncü
maddesinin; ki, söz konusu madde, ücretlerde hangi unsurların indirileceğini tarif eder, bu tarifler
buradakilerde vardır, ama, onu genişleterek ve yükselterek yeniden tanımlanmaktadır. Bu, tabiî,
başlı başına yeni bir genişletme önergesidir.
( ’EVA T AYHAN (Sakarya) - 63'e gelmedik herhalde, daha 53'teyiz.
BAŞKAN - 6 3 'ü geçiyoruz, işte bundan sonraki madde 63'ü geçtiği için müteakip 36 ncı mad
demiz 63'ü geçtiği için, geçmeden bu önergeye vaziyet edelim diye işleme koyduk.
Sayın Hacaloğlu, önergeniz hakkında gerekçeyi okutmakla mı yetineceksiniz yoksa bilgi mı
sunacaksınız?
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Kısaca bir bilgi sunacağım.
B A ŞK A N - Buyurun efendim.
ALGAN HACAl-OĞLU (İstanbul) - Bu, maddeyle, sizin dc belirttiğiniz gibi. Gelir Vergisi
Kanununun 63 üncü maddesi ücretlilerin gelirlerinden İndirime ilişkin bir maddedir. Burada 3 nu
maralı bent ile özel sigortalarca yapılan prim ödemelerinin indirim boyutu bir ölçüde genişletilerek
sosyal devlet anlayışı içinde özel sigorta sisteminin bir boyutuyla özendirilmesi, diğer boyutuyla tla
katmanların ücretlilerin bu bağlamda ödedikleri primlerin indirilmesiyle kendilerinin bu alanda
sosyal güvenlik arayışlarını yönlendirmeleri.
2
nci madde, ücretlilerin giderek ülkemizde artmakta olan eğitim giderlerini mevcut uygula
manın ötesinde sağlık ve eğitim giderleri tüm boyutuyla olmak kaydıyla gelirden vergi matrahın
dan indirilmesini hedef alan düzenleme.
Gerçekten eğitim sistemimiz için giderek yer edinin özel eğitim kurumlan ve üniversite eğiti
minin giderek artan malî yükü, ücretlilerin geçiminde dar gelir alanı içinde bir sıkıntı yaratmakta
dır.
Burada ikili bir sistem getirilmiştir. Sonraki önergelerde ücrct gelirleriyle ücret dışı gelirlerin
farklı tarifeler çerçevesinde vergilendirilmesini esas alan bir önerimiz de vardır. Burada ucretlılerc
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ilişkin indirimler halen yürürlükte olan yıl sonu itibariyle uygulanan vergi iadesi çerçevesinde uy
gulanan indirimler içinde yer alan bir bölüm; yani, sağlıkla, eğitimle ilgili bölüm, aylık indirim ola
rak değerlendirilmiş. Harcamanın yapıldığı ayı takip eden ay, basit bir düzenleme ile işverenlerce
dikkate alınmak kaydıyla, aylık indirime tabi tutulması; ama, diğer kalemlerde halen yürürlükte
olan yıllık indirim uygulamasına da devam edilmesini esas almaktadır.
Esas itibariyle, ücretlilerin yıllardır ağır vergi yükü altında ezilen bu kesimin, gelirlerine, mad
dî durumlarına, içinde bulundukları mağduriyetleri bir ölçüde azaltmak ve çok yaşamsal ücret balı
niteliğindeki sağlık, eğitim gibi temel harcamaların vergi kapsamı dışında alınmasını sağlamaktır.
Arz ediyorum.
BAŞKAN - Çok teşekkür ediyorum. Mevcut kanunda tabiî, belli oranlara kadar bu buyurdu
ğunuz hususlar kanun koyucuları tarafından vaktiyle kabullenilmiş. Bu defa, siz o rakamları, bü
yütmek istiyorsunuz. Bunun açıkçası ve Türkçesi diyelim, bu kadar açık,
CEVA1’ AYHAN (Sakarya)- Yükseltmek istiyorlar; 1/3'tür burada.
BAŞKAN - 1/3 halen. Burada başka bir tarife dayanılarak muhtemelen tamamına yakın yüz
de 15'i geçmemek üzere harcamaların, küçük bir hesaplama yapılmış.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, daha iyi anlarsak ne getiriyor, yani teklifi bir
iyice anlayalım, onu söylüyorum ben.
BAŞKAN - Tabiî. Sayın bakan, teklifle fiili durum ve ne getirildiği konusunda bize ayrıntılı
bilgi verecekler ve ondan sonra önerge hakkında kendilerine katılıp katılmadığını sorup takdirleri
nize sunacağım.
Buyurun Sayın Bakan.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Teşekkür ederim.
Değerli milletvekilleri, verilen önerge tespit ettiğiniz gibi iki kısımdan oluşuyor. Bir tanesi,
özel sigorta giderlerinin daha doğrusu özel sigorta primlerinin ücretin vergilendirilecek matrahın
dan indirilmesine ilişkin bir düzenleme. Bir diğeri de, şu anda vergi iadesi olarak adlandırdığımız
ve yıllık olarak uyguladığımız düzenlemeye ilişkin öneri.
Birinci kısımda, şu andaki yürürlükteki olan hükme göre, bu şekilde yapılmış olan kaza, ha
yat, ölüm, hastalık, sakatlık, işsizlik falan gibi sigortaların primleri işçi sigorta hissesi oranında in
dirilebiliyor.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Yüzde 15?..
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (Devamla) - Yüzde 14.
Şu andaki uygulama yüzde 14; ancak, bu, brüt ücret üzerinden yüzde 14 indiriliyor bizim uy
gulamamızda. Sayın Hacaloğlu'nun verdiği önergede, vergiye tabi yüzde 15. Aslında, matrah kü
çültülüyor, oran 1 puan büyütülüyor.
Dolayısıyla, bu düzenleme bu haliyle bundan daha lehte bir düzenleme değil, aleyhte bir dü
zenleme. Hem de aşağı yukarı demek ki, bu indirimden sonra yüzde 19'luk bir indirimin yüzde l ’ı
oranında alınırsa çok büyük aleyhte bir uygulama, aşağı yukarı 4 puana yakın falan aleyhte bir so
nuç doğuruyor.
O nedenle, 3 üncü maddeyi daraltmak veya sigorta primlerini daha az indirsinler anlamında
alınıyorsa, o şekilde algılamak gerekir. Bu şekilde özel sigorta yaptıranlara bir avantaj getiriyor an
lamında alınıyorsa daha farklı değerlendirmek gerekir. Bu açıklamayı yapmak zorunlu burada.
BAŞKAN - Daraltıcı yaklaşıma müspet bakacağınızdan endişe ediyorum Sayın Bakan.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (Devamla) - Hayır, ikisine de yok bakmayaca
ğız, daraltıcı yaklaşıma doğru bakmayacağız.
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Değerli milletvekilleri, ikinci düzenlememiz şu anda bizim vergi iadesi sistemimi/. Bütün bir
yıl boyunca bu yasada sayılmış olan harcamalara ilişkin belgeler toplanılıp sonra da bunların bir
önceki yılın vergi matrahının yüzde 35'ini geçmeyecek şekilde daha sonraki aylardaki vergi matra
hının ödenecek vergiden mahsup edilmek suretiyle ilgililere iadesini kapsıyor.
Katma Değer Vergisi yürürlüğe girdiği zaman, bu aylık olarak yaptık biliyorsunuz. Her ay ya
pılan bütün harcamaların hepsi çok geniş bir şekilde idi ve size burada birkaç tane rakam vermek
istiyorum: 1988 yılında aşağı yukarı Kalma Değer Vergisinin vergi iadesine oranı yüzde 46'lara
yükseldi, tahsil ettiğimiz Katma Değer Vergisinin yüzde 46'smı bu şekilde iade etmeye başladık.
Daha sonraki yıllarda zorunlu olarak belirli daraltmalara gidildi. Buradaki daraltmalardaki temel
amaç da, bir şekilde kayda alınmış ve belge verenlerin vergiye tabi olmasını saklayacak düzenle
melerdi. Daha çok da belge verip de bu belgeleri nedeniyle Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelle
fi olmayanların verdikleri mal ve hizmetlere bunları vermemeye başladık.
Örneğin, o z-aman ordu pazarları vesaireler hiçbirşekilde vergiye tabi olmamakla birlikte kan
tinler, ordu kantinleri istedikleri kadar belge veriyorlardı, o belgeler üzerinden de biz sürekli iade
yapıyorduk. Yani, tahsil edilen bir vergi yok, ancak, sürekli olarak iade yapılıyordu.
Şu anda durum üniversiteler açısından birçok kurumumuz açısından da Gelir veya Kurumlar
Vergisi mükellefleri olmaması nedeniyle bu şekildeki belgelerin...
Burada çok sıkm tm ız olduğunu kabul ediyoruz, yani, gerçekten Sayın Hacaloğlu'nun vermiş
olduğu önergenin de haklı bazı nedenleri var; ancak, özellikle (ielir ve Kurumlar Vergisi mükelle
fi olmaması nedeniyle çok rahat bir şekilde belge verecek olan insanların belgeleri üzerinden txiyle bir avantaj sağlamanın vergi sistemine getirdiği bir olay yok, olay, sadcce sosyal bir nitelik ka
zanıyor.
Halbuki, burada, bir de vergi içerisinde bir otokontrol sağlasın, verdiğimiz şeyin bir hasılatı
olsun şeklindedir. Eğer, bunun ötesinde mükelletlere özel olaraktan avantaj sağlayan bir olay ol
ması gerekirse, 4() ncı maddedeki gider indiriminde vesairede onları düzenlememiz söz konusu ola
bilir.
Burada sıkıntımızın olduğunu kabul ediyorum; yanı, burada mutlaka bir düzenleme yapma ıh
lıyacı var, kesinlikle var; ancak, mal ve hizmet gruplarının ayrılması ve iadenin sistemi konusunda
gerçek anlamda daha önceki tartışmalarımız sırasında da karara varamadık. Bülün açık yüreklılı
gimle söylüyorum; Ekonomik Sosyal Kon.seye de sundum.
İJcretliler açısından bu olayın çözümü, bütün ücretlilerin beyanname vermesi \ e vermiş olduk
lan hu beyannamelerde belirli giderlerini belgelendirmek sureliyle indirilmeleridir; bı/. bunu, ura
daki işçi temsilcilerine de çok net bir şekilde söyledik. Yani, ücretliler beyanname verirler, belirli
giderlerinin belgelerini bundan indirirler, daha önce eledikleri vergilen mahsup ederler ve sonuç
ta bu dengeleme beyannamesi sonucunda kendılenne vergi iadesi yapılır. Avrupanın uyguladığı
sistem budur. Almanya'da bu...
CHVA'r AYHAN (.Sakarya) - Sadece ücretliler için mi orada ?
M Al.lY h BAKANI ZHKHRİYA ri:MIZHL (Devamla)- lAet, ücretliler ıçın.
CHVA F AYHAN (Sakarya) -

Avrupa'da da .sadece ücretliler için mi?

MALİYE BAKANI ZEKARİYA 'FEMİZEİL (Devamla) - tlcretliler için evet, dengeleme lx'
\annamesi denilen bir sistem verilir. Bizim de buna geçmemiz gerekir. Btiyle bir uygulamayı yap
mak için bizim de mutlaka Kiyle bir sisteme geçmemiz gerekir; ancak, şu andaki uygulamamı/ ılı
bariyle, yani, bira/ önce bir arkadaşımı/ çiftçiye beyanname verdirmek idam sehpasına göndermek
gibi bir şeydir ifadesi kullandı. O kadar ağır değilse bile, şu anda beyanname \ erdirme ola\ ı I (ır
kiye'de birazcık yavaş yavaş yerleştirilmesi gereken bir olaydır diye düşünüyoru/. Ancak, bunu
yapmak mümkün; onu açıkça ifade ediyııru/.
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Onun için, şu alanda şu aşamada herhangi bir düzenleme yapmadık; ancak bundan sonraki aşamasmda mutlaka böyle bir düzenleme yapılabilir. Özellikle de sağlık harcamaları açısından bir çe
kincemiz var. Şu anda aşağı yukarı şu şekilde beyanname, daha doğrusu, ücretleri üzerinden kesin
ti yapılan insanların hepsi zaten sağlık sigortalısıdır, hepsi sağlık sigortasının içerisindedir bunlar
ve sigortaları bunları karşılar daha çok büyük ölçüde. Onun ötesindeki özel doktorlara vesairelere
yapacakları harcamalarla ilgili bir indirim, ilave olarak ne gibi bir avantaj sağlar ve hakkaniyet açı
sından ne getirir; onu pek değerlendiremiyorum, onu takdirlerinize sunuyorum; getirilen düzenle
me bu. Birincisinde aleyhe bir durum var, vergiye tabi matrah ve brüt ücret nedeniyle, zannediyo
rum orada bir yanlışlık yapıldı yazılırken, ondan dolayı ortaya çıktı; fark zaten I puandır, yüzde 14
yerine yüzde 15 şeklinde; orada pek bir şey yok; ancak burada da dediğim gibi şu aşamada böyle
bir düzenleme yapmak sistemi çok büyük ölçüde zedeler Sayın Başkan.
Teşekkür ederim.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul ) - Sayın Başkan, bir ek açıklama yapabilir miyim?
BAŞKAN - Buyurun.
ALGAN HACALOCıL.U (İstanbul ) - Sayın Başkan, Sayın Bakan; saygılar sunuyorum.
Açıkça sayın bakanın ifadelerinden, neden ve kimden yana olduğunu anlamakta zorluk çeki
yorum. Kimden yana; tabiî, kamu yararından, bakanlığın getirdiği somut...O bakımdan demiyo
rum; ama, bu yasa tasarısının temeli ver ,i gelirini mi artırmaktır? Bu yasa tasarısının amacı vergi
deki boşlukları giderip düzeni yeni bir ; apıya kavuştururken...
BAŞKAN - Sayın Hacaloğlu, önegenizle sınırlı olarak lütfen...
ALGAN HACALOĞİAJ (Devamla) - Bununla ilgili tamamen bununla ilgili...
BAŞKAN - Yani, şu ana kadarkı beyanınız genel nite'ik...
ALGAN HAGALOĞLU (Devamla) - Hayır efendim, burada kullanılan ifade için söylüyo
rum; çünkü, sayın bakan görüşlerini belirttiler, tahlil ettiiler. Birincisi, yükü az.altıyor, İkincisi artı
rıyor; artırıyor ama, uygulanamıyor.
Şimdi, ben. Hükümetten şunu görmek istiyorum. Bura la önerge verilmiştir; bu önerge, kendi
lerinin de tespit ettiği gibi, bir düzenleme ihtiyacı olan bir alanda verilmiştir ve bu düzenleme, is
ter ücretliler ayrı bir beyannameye tabi tutulsun ister tutulmasın, uygulanabilir niteliktedir. Hğer,
Sayın Bakan ve Bakanlık, ücretliler için de beyannameyi temel alıyorlarsa, hemen bir önerge veri
ri/.; vardı, biz. iptal ettik onu, onun bir yük getireceği kanaatindeyiz. Şimdi, ondan kaçınmak için,
e.sasında, burada, sağlık ve eğitim harcamaları, aylık düzleme çekilmiştir. Diğerleri ise, halen mev
cut uygulama şeklinde devam edecektir. Takdir edersiniz ki, aylık düzeyde uygulanacak sağlık ve
eğitime ilişkin düzenleme, öyle fazla bir kırtasiye yükü getirmeyecektir. Bu, daha evvel, bütün hep
si ıçın aylık bir vergi iadesi söz konusuydu. Sayın Bakan dile getirdiler, öyle bir durum söz konu
su değil burada. Burada, sadece, iki ana kalemde, topluca yapılan yapılan cidemelerdir bunlar; bir
kaç kalemdir her ay her bir mükellef için. Dolayısıyla, uygulanabilir nitelikte bir önergedir. Yeler
ki. Bakanlık, biraz evvel değinildiği gibi, bu önergenin vergi mükelleflerini izlemek bağlamında ek
bir, onu güçlendirici mekanizma getirmiyor. Sadece, .sosyal boyutu olan bir önerge dediler, öyle ka
bul edin Sayın Bakan. Tabiatıyla, bu, sosyal boyutu ağırlıklı bir önerge, o nedenle getirilmiştir; ya
ni, ücretlilerin gelirini durumunu biraz rahatlatmak amacıyla getirilmiştir.
Arz ederim.
BAŞKAN - Bu belirttiğiniz hususun da, 1993 yılında bu hale dönüştürüldüğünü de dıkkal ve
ilgilerinize sunarım Sayın Hacaloğlu.
ALGAN HACA1X)ĞLU (İstanbul) - Yalnız, burada, eğitim \ e sağlık giderlerinin allım çı/ı
)orum tekrar. Bu çerçevede, bu oranlar içinde limitsiz olarak ilk defa önerilmektedir. Yanı, bura
da, şu andaki mevcut öneriyi, aylığa ve yıllığa dönüştürmuşoruz.
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CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, önergeyle ilgili söz istiyorum.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Sayın Başkan izin verir misiniz.
BAŞKAN - Buyurun.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Saym Hacaloglu, şu son üç cümleyi
söylemek için, başlangıçtaki girişinize gerçekten bir anlam veremiyorum. Burada, asla ve asla hiç
kimseyi suçlamıyorum. Yanlış verilmiş bir önergenin bile iki tane sonucunun olabileceğini söyle
yerek geliyorum. Yanlış verilmiş bir önergenin bile...
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Efendim, o sizin takdiriniz değil. Yanlış verilmek ne de
mek Sayın Bakan! Biz, size hiç yanlış tasarı sundunuz dedik mi?! Böyle bir şey olabilir mi?!
BAŞKAN - Sayın Hacaloğlu...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Sizin verdiğiniz önergenin hiçbir an
lamının olmadığını söylüyor muyum ben size?
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Böyle bir üslup olamaz, yanlış verilmiş önerge olmaz,
verilen önerge olur.
BAŞKAN —Değerli arkadaşlarım, istirham ediyorum, değerlendirme tarzımı, çalışma tarzımı
zın dışına çıkarmamanızı herkesten rica ediyorum.
Önerge konusundaki değerlendirmeler neticelenmiştir.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Bakanın böyle bir hakkı olduğuna inanmıyorum.
Yanlış... Hiçbir Bakan, bu tür bir değerlendirmeyi burada yapmamıştır bugüne kadar. Yanlışlık var
sa, o önergeyi yapana aittir.
REFİK ARAS (İstanbul) - Düzeltmeye çalıştı Sayın Hacaloğlu; niye kızıyorsunuz?
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Kızmıyorum. Ben de diyorum ki. Sayın Bakanın da ver
diği tasarıdaki önergelerin birçoğu yanlıştır desem...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Tamam, olabilir, dersiniz, deyin...
ALGAN HAC^ALOĞLU (İstanbul) - Bu üslupla çözüm sağlayamayız.
BAŞKAN - Saym Bakandan da rica ediyorum, Saym Hacaloglu sizden de rica ediyorum...
Değerli arkadaşlarım, istirham ediyorum, burada, hiçbir arkadaşımızın yanlışlıkla da olsa...
ALGAN HACAI^OĞLU (İstanbul) - Ne demek yanlışla!... Ben, bilerek verdim. Ayrı bir uslupla... İster azalır, ister çoğalır.
BAŞKAN - Sayın Hacaloglu, konuşmamı kesmemenizi rica ediyorum.
ALGAN HACALOĞİAJ (İstanbul) - Özür diliyorum, İlk defa bununla, böyle bir şeyle muha
tap ol uyoruz.
BAŞKAN - Burada, hiçbir arkadaşımızın...
Ben müsaade ettiğiniz z^man konuşmaya kendimi erteledim.
Değerli arkadaşlarım, önerge konusu açıklığa kavuşmuştur, l'artışmaları...
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Saym Başkan, bakın, bir usul hatası yapmayalım; yanı, bu .sa
dece basit bir önerge değil, yem bir madde teklif ediliyor. Onun ıçm, bu maddenin lehine aleyhine
konuşmalar ortaya çıksın.
Şimdi, siz. Sayın Bakanın...
BAŞKAN - Önerge sahibi arkadaşım, geniş boyutta konuşmuştur.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Önerge sahibi konuştu; ama, olur mu? Bu takdir bırakın da ııvelere ait olsun yani, fevkalade mühim bir teklif var.
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BAŞKAN - Üyelerin tümüne söz verdim.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Ben söz istedim, almadım.
BAŞKAN - Sizin söz istediğinizi biliyorum; fakat, verip vermeme konusunu da değerlendir
me yetkim olduğunu düşünüyorum.
ASLAN POLAT (Erzurum) - Hiç öyle şey yapmadmız, hep söz verdiniz...
BAŞKAN - İşte, o çerçevede söz veriyorum.
Buyurun Sayın Ayhan.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem arkadaşlar. Muhterem Başkan; tabiî. Sayın Hacaloğlu'nun getirdiği teklif, sigorta primleriyle ilgili zaten bir düzenleme var, orada lehte aleyhte bir de
ğişiklik olabilir; ama, asıl bu eğitim ve sağlık harcamalarıyla ilgili olan husustan bahsetmek istiyo
rum.
Şunu da ifade edeyim Muhterem Başkan, sözüm sizedir; böyle mühim önergelerde, lütfeder
de fotokopisini bize verirseniz, biz de neyi konuştuğumuzu biliriz. Hatta, müteakip maddelerle il
gili önergeler varsa, bunları da, lütfen çoğaltıp dağıtırsanız, sıhhatli müzakere yaparız; çünkü, ora
da bir metin okunuyor, bizim burada aynen not etme imkânımız yok ve müzakere de sıhhatli olmu
yor. Yani, bize önergeleri dağıtın imkân ölçüsünde; onu söylüyorum.
REFİK ARAS (İstanbul) - Önergeler Genel Kurulda bütün milletvekillerine dağıtılıyor mu ’
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Şimdi, biz, bir teknik komisyonuz. Genel Kurulda grup başkanlarına veriliyor, onlar değerlendiriyorlar,
BAŞKAN - Burada da Başkanınız^ veriliyor Sayın Ayhan.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Başkanımız da bize lütfetsin o zaman.
ALGAN HACALOĞl.U (İstanbul) - Yanlış olarak tanımlanan önergedeki yüzde 15 rakamını
yüzde 20 olarak düzeltiyorum.
CEVA T AYHAN (Sakarya) - Benim, burada söylemek istediğim şu...
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Demek ki Sayın Bakanın...
AL(İAN HACALOĞLI) (İstanbul) - Yanlış değil...
BAŞKAN - Sevgili arkadaşlarım, acıktığınız anlaşılıyor, hep karşılıklı konuşuyorsunuz. Lüt
fen dikkat buyurun, konsantrasyonumuzu bozmayın.
('EV.A'I' AYHAN (Sakarya) - Muhterem arkadaşlar, şimdi, burada, mevcut olan madde -6,^
üncü madde- gerçek ücretin tespitiyle ilgili bir madde bu, önümüzde. Burada beşinci bent olarak,
mükellefin kendisi, eşi ve çcKuklarıyla ilgili eğilim, sağlık, gıda, giyim \ e kira harcamalarının yıl
lık toplam tutarının bir bolü üçünü beyan etme ve geri alma hakkı var. Ancak, bu miktar da yiı/de
.^5'i geçmeyecek...
BAŞKAN - Vergi iadelerinde anlattı Sayın Bakan.
('EV A T AYHAN (Sakarya) - Anlattı biliyorum. Şunu söylemek isliyorum; anlam da, müte
akip yıl iade ediyorsunuz. Ben onıki ay harcayacağım vatandaş olarak, müleakip yıl bunu alıyorum.
Enllasyon, zaten, bunu erilip götürüyor verdiğinizi. Onun için, burada bir iade >apacaksak ciddî,
bunu aylık baza getirmemiz lazım; bir, bunu söylemek isliyorum.
İkincisi, sağlıkla ilgili husus doğrudur. Sosyal güvenlik kurumlan \a r; ama. buğun, belirli bir
gelir kesimi, SSK ve Bağ-Kur muhatabı olan, bu kurumlara gilmisıir, geliri belli seviyede olan in
sanlar gitmiyor, oradaki hizmetin yetersizliğinden gitmiyor \e kendisi öde\erek bu hı/nıelı, sağlık
kuruluşlarından, hizmet edenlerden satın alıyor. Onun için, bunu ıı\gulamakla mah/ıır yok; hu nuı
him bir ihtiyaçtır, onu söylüyorum.
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Ayrıca, bu uygulama, eğer Maliye bunun altına girebilirse. Hükümet girebilirse, kayıtlı siste
mi daha da yayar. Yani, bunu, sadece ücretliler için değil, diğer vergi mükellefleri için de uygula
mak gerekir. Zannederim, benim bildiğim, Amerika’da da, Batı'da da, birçok ülkelerde de bu bey
ledir. Yani, vergi mükellefi harcamalarını da yazar, gelirini de yazar, aile ihtiyaçlarının harcamlarını da yazar ve ona göre de vergisini öder. Yani, kayıtlı bir sisteme gideceksek, sadece esnafı, sa
dece çiftçiyi değil, bunu da dikkate almamızda fayda var diyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Çok teşekkür ediyorum.
Sayın Hacaloğlu, oradaki yüzde 15 yüzdesini de, yüzde 20 olarak tashih ederek muamele ya
pılmasını rica ettiler.
Önerge üzerindeki çalışmalar sona ermiştir. Yüzde 20 şekliyle, önergeyi. Sayın Bakana Hükü
met olarak soruyorum; katılıyorlar mı?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu önerge
kabul edilmemiştir.
Değerli arkadaşlarım, çalışmalarımıza 20 dakika ara verip; saat 20.00'den itibaren, kaldığımız
yerden devam edeceğiz.
Teşekkür ederim.

Kapanma Saati: 19.40
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DÖRDÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 20.10
BAŞKAN: Biltekin ÖZDEMİR

BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, toplantımızı açıyorum.
36 ncı maddeyi okutuyorum;
M ADDE 3 6 - 193 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasmının 10 numaralı bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"10. İşle ilgili olarak şehir içi ulaşım, posta, telgraf ve odabaşı ücretleri gibi müteferrik gider
ler ile envantere dahil olan binek otomobillerinin giderleri ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine gö
re ayrılan amortismanları."
BAŞKAN - Bu düzenlemeyle kapsamı genişletilmiş görüyorum. Sayın Bakan kısaca bizi ay
dınlatsınlar lütfen.
M ALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Sayın Başkan, serbest meslek erba
bının, bu konuda sürekli olarak şikâyetleri vardı, işlerini görmeleri sırasında şehir içinde yapmış ol
dukları ulaştırma, kendi arab?' ırını kül’anmaları halinde, bunların amortismanları ve otomobilleri
nin giderieri, şimdiye kadar gider olarak kabul edilmiyordu veya sınırlı olarak kabul ediliyordu.
Serbest meslek erbabı açısından, bu, faaliyetin yapılabilmesi için, gelirin elde et' İmesi için zorun
lu giderler kapsamında olmasına karşın, şimdiye kadar kapsam dışıydı. Bununla, kap.sam genişle
tilmek sureti* 'e, serbest meslek erbabının gelirierini elde etmek için yapmış oldukları harcamaları
indirme olanağı getirilmektedir.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, söz alabilir miyim?
1. E R T A N Y Ü L E K (A dana) - Sayın Başkan, soru sorabilir m iyim ?

BAŞKAN - Elbette sorarsınız Sayın Yülek.
Önce, Sayın Ayhan söz talebinde bulı,.ıdular.
Buyurun Sayın Ayhan.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, halen yürüriükte olan 10 numaralı bendin
devamında, yüzde lO'a kadar ve 3 milyon lirayı aşmamak üzere gider kaydetme getirilmiş. Bu ye
ni maddede böyle bir şey yok. Bunu, şunun için söylüyorum: Tamam, otomobil giderieri, tamirdir
fatura alırsınız; taşıt giderieri, benzindir alırsınız; ama, posta giderieri için belge almanız mümkün
değil, bir.
İkincisi, şehir içi ulaşımda da belge almanız mümkün değil; y ni , yine, önce olduğu gibi, bu
günkü ihtiyaçlara uygun bir limit dahilinde bunu koymak lazım. Yani, küçük bir büronun, ayda, bu
tip, 3 milyon 5 milyon 10 milyon lira masrafı o'uyor. Bunları da, hep gidere yazamıyor ve cebin
den karşılıyor. Bunu bilme' lazım. Bu sahadaki arkadaşların, avukatın vardır, mühendislik bürola
rının vardır, muhasebe ve malî işlerde çalışanların vardır; senelerdir, hizmet sektöründe çalışanla
rın bu problemi var. Hatta hatta, büyük şirketlerin de var. Eğer, bir posta makinesi alıp da, oradan
kendi makinenizden geçirmiyorsanız, sizin binlerce mektubunuzu masraf olarak belgelemeniz pra
tikte mümkün değil.
BAŞKAN - Burada, mükelleflere bir alternatif verilmişti.
CEVAT AYHAN (Devamla) - Boşlukta k. lmış, onu söylüyorum.
BAŞKAN - Alternatif yerine gerçek gidere...
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CEVAT AYHAN (Devamla) - Ama, gerçek gideri belgeleme imkânı yok.
BAŞKAN - İşte, belgeyi biraz takip etsin diye bunu istemişler.
CEVAT AYHAN (Devamla) - Kim takip edecek?
BAŞKAN - Mükellefin kendisi.
CEVAT AYHAN (Devamla) - Nasıl takip edecek?
BAŞKAN - Etmezse, kendisi kaybedecek.
CEVAT AYHAN (Devamla) - Dolmuşa bindiniz, nereden alacaksınız? Postaneden mektup
yolladınız, nereden alacaksınız? Taahhütliiyse makbuzunuz var, koyarsınız; taahhütlü olmayan siz
yüzlerce, binlerce mektup yollarsınız, işin nevine göre, müşterilerinize yollarsınız, başka vesileyle
yollarsınız... Yani, bunları nasıl belgeleyeceksiniz?
BAŞKAN - Onu bir soralım. Tercih meselesidir Sayın Ayhan.
CEVAT AYHAN (Devamla) - Yaşadığım için biliyorum, söylüyorum.
İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Sayın Başkan...
BAŞKAN - Sayın Özgün, buyurun. Sayın Yülek'e vereceğim; ama, maddeyi arıyor Sayın Yülek. Bulduktan sonra...
i. ERTAN YÜLEK (Adana) - Ben, ne söyleyeceğimi biliyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN - Peki...
CEVAT AYHAN (Devamla) - Sayın Başkan, söylemek istediğim, otomobil giderlerinin da
hil edilmesi tamam; ama, öbürleri için de global bir rakamı yine koymak lazım.
BAŞKAN - Tercih eder ise...
Sayın Özgün, buyurun.
İSMAİL. ÖZGÜN (Balıkesir) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; tasarının 36 ncı maddesiyle, serbest meslek erbabının geder
leri konusu ele alınmış. Önceki, yani mevcut durumdaki uygulamada 10 uncu fıkrada belirtilen hu
susta, tabiî bir farklılığa gidiliyor. Sayın Ayhan'ın biraz önce söylediği gibi, tevsik edilemeyen, he
saplara intikal ettirilemeyen bazı giderler için mevcut Kanunda gayrî safî hâsılatın yüzde lO'u, bu
da 3 milyon lirayı geçmemek kaydıyla böyle bir gider kaydediliyor idi. Ancak, şimdi getirilen ye
ni düzenlemeyle, envantere dahil olan binek otomobillerinin giderleri ve Vergi Usul Kanunun hüIcümlerine göre de ayrılan amortismanlarının tamamı gider olarak defterlere kaydedilebilme imkâ
nı getirilmiş bulunuyor. Bu, olumlu bir adımdır. Ancak, burada bir noktaya değinmek istiyorum:
Serbest meslek erbabında bu tür giderler hiç kabul edilmiyordu, şimdi, tamamı, yüzde !(X) kabul
edilir hale geldi. Ticaret erbabında bu tür harcamalar yüzde 50 nispetinde kabul ediliyor mevcut
uygulamada. Onda, sanıyorum herhangi bir değişiklik yapılmadı. Bu konuya Sayın Bakanımızın
dikkatini çekmek istiyorum.
Sayın Ayhan'ın dediği gibi, burada bir tercih...
BAŞKAN - Ticarî kazanç değil bu, meslekî kazanç.
İSMAİL ÖZGÜN (Devamla) - O bizim konumuzla ilgili değil de... Orada herhangi bir değişkilik yapılmamış bu meyanda. Onu söylemeye çalışıyorum.
Burada herhangi bir tercih yapma hususu da getirilebilir; ama, getirilen ilave yenilik fevkala
de uygun olmuştur diyorum.
Saygılarımı sunuyorum.
BAŞKAN - Yani, maddenin lehinde konuştunuz Sayın Özgün.
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İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Evet.
BAŞKAN - Çok teşekkür ederim.
Sayın Yiiiek, buyurun.
i. ERTAN YÜLEK (Adana) - Sayın Başkan teşekkür ederim.
Belki çok bilinen bir şey, bu maddeyle de ilgili olup olmadığını bilmiyorum Sayın Başkanım;
ama, ben, yine şikâyatleri söyleyeyim: Mesela, hep işadamlarının şikâyet ettiği bir hadise vardır.
Mesela diyor ki, uçakla, ben, İstanbul'dan Ankara'ya geldiğim zaman, uçak masrafını buna yazıyo
rum vergi şeyi olarak; ama, arabayla geliyorum, arabayla gelince benzinin yarısını mı, daha azını
mı, onu yazıyorum veya hiç yazamıyorum. Sizler daha iyi bilirsiniz.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Şimdi yazılabilecek.
1. ERTAN YÜLEK (Devamla) - Şimdi, sormak istediğim husus o.
BAŞKAN - Serbest meslek erbabı...
i. ERTAN YÜLEK (Devamla) - Mesela, bir şirketin üzerine kayıtlı olan bir arabayı düşüne
lim, yazamıyor.
BAŞKAN - Orasını düzenlemiyor bu.
i. ERTAN YÜLEK (Devamla) - Yani, kendi üzerinde de olmasa benim bildiğim, o benzinle
rin yarısını yazıyor zannediyorum. Kendi üzerine olan, ama... Küçük bir iş adamı düşünün, bir limited veya anonim şirketi var, ama, fiilen de yürütücüsü kendisi, arabası da kendinin üzerindeyse...
BAŞKAN - Ticarî işletmeye de dahil ise...
i. ERTAN YÜLEK (Devamla) - ...mesela, gidip geliyor. Bilemiyorum, ben, sormak için. On
ları yazabiliyor mu?
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Onu da öğrenelim.
Sayın Aras'a söz veriyorum.
REFİK ARAS (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Bakanım; mevcut ."^6 ncı maddenin 10 uncu
fıkrası, eski Yasaya bakarsak "işle ilgili şehir dahilî nakil vasıtaları ücretleri, posta, telgraf ve oda
başı gibi müteferrik giderler." Parantez açmış "bu bentte yazılı giderlere karşılık olmak üzere yüz
de 10."
BAŞKAN - İsterse...
REFİK ARAS (Devamla) - İsterse... Binaenaleyh, şimdi getirilen yasa maddesi fevkalade ge
niş; hem onları bire bir kabul ediyor, artı, bir de bindiğin otomibilin her türlü giderini kabul ediyo
rum, amortismanını da masraf kabul ediyorum diyor.
BAŞKAN - Yeter ki.belge getir...
REFİK ARAS (Devamla) - Daha bundan iyi ne olabilir. Yani, ille dc her şeye itiraz etmek mi
gerekiyor diye merak ediyorum. Bu, fevkalade güzel düzenlenmiş bir madde serbest meslek erba
bı için. Hayret bir şey yani, daha ne yapılabilir yani?!
i. ERTAN YÜLEK (Adana) - Allah aşkına ne söylediğinizi biliyor musunuz siz?!
REFİK ARAS (Devamla) - Bu vergi reform tasarısı, hiç kimseden vergi almamayı hedefleyen
bir tasarı değil. Tam tersine, Türkiye'de kayıt nizamını tesis edip, kazanandan kazandığı ölçüde ver
giyi almayı hedefleyen bir tasarı. Bunu müzakere ediyoruz. Onu almayın, bunu almayın, şunu al
mayın, neyi alacaksınız beyler?! Bu memleket hepimizin. Bu iktidar için çıkarılmıyor bu yasa. 'ı'arm iktidarda kimin olacağı l>elli değil. Rica ediyorum yani!
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i. ERTAN YÜLEK (Adana) - Allah aşkına siz neyi konuşuyorsunuz?! Siz, neyi konuştuğunu
zu biliy»'r musunuz?!
REFİK ARAS (Devamla) - Ben, ne konuştuğumuz biliyorum.
i. ERTAN YÜLEK (Adana) - Bilmiyorsunuz.
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım...
REFİK ARAS (Devamla) - Niçin bilmiyormuşum.
1. ERTAN YÜLEK (Adana) - Sizin söylediğinizin hiçbirinin muhatabı biz değiliz ki?
BAŞKAN - Sayın Yülek... İstirham ediyorum...
REFİK ARAS (Devamla) - Ben ne konuştuğumu biliyorum.
i. ERTAN YÜİ^EK (Adana) - Bilmiyorsunuz.
REFİK ARAS (Devamla) - O sizin takdiriniz.
Teşekkür ederim.
ASLAN l’OLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, bir şey söyleyebilir miyim: Komisyonda, sinir
lenmeler var, neden oldu anlayamadım; ama, sayın hcmşerim şu anda haksızlık ediyor; çünkü, kim
se burada maddeyi tenkit etmedi yani.
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, birbirimizi öncelcri olduğu gibi daha iyi anlamaya çalışa
lım lütfen. Geç saatteyiz. Yoruluyoruz. Bütün gün çalışıyoruz. Doğrudur. Ama, hepimiz dostuz, ar
kadaşız ve güzel bir konuyu çalışıyoruz. Emin olun, şu konuları çalıştıkça, çalışma gücümüz artı
yor, bilgimiz artıyor; çünkü, yararlı bir çalışma yaptığımız inancındayım.
Onun için, ben. Sayın Bakandan kısa bir bilgi sunmasını rica ediyorum.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Za'en, konuşmacıların da. Sayın Aras'ın da çok net belirttiği üzere, şu anda bir gerçek gider
esasına geçiyoruz çok büyük ölçüde. Daha önceden şu şu giderler indirilir; parantez içerisinde,
bunlara karşılık olarak da götürü olarak yüzde 10 ya da 3 milyon 4()0 bin liraya indirilir. Bu, bel
ge sisteminin dışına çıkan bir olaydır.
Şimdi, bu tür düzenlemeleri, elbette ki, birkaç maddesiyle birden ele almak gerekiyor. Böyle
alınmadığı zaman, doğaldır; yani, bu, bir teknisyen işi. Şu kadar kanunun içerisinden, artık uzman
lar bile çıkmak için uzman tutuyorlar. O nedenle, açıklamalar arasında çok net bir hale kavuşuyor.
Bizim Vergi Usul Kanunumuzun 228 inci maddesi vardır. Orada der ki "aşağdaki giderler için
ispat edici kâğıtlar aranmaz. Örf ve teamüle göre bir vesikaya isnat ettirilmesi mutad olmayan mü
teferrik giderler. Vesikanın teminine imkân olmayan giderler. Vergi kanunlarına göre götürü ola
rak tespit edilen giderler." Yani, temin edilmesi mümkün olmayan herhangi bilgiler bir vergi mü
kellefi tarafından gider olarak yazıldığı zaman, 228 inci maddeye göre, biz bunları kabul ediyoruz.
Yani, yıllardan beri kabul ediliyor, yeni bir olay değil.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Limiti ne?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEİ. (İstanbul) - Limiti filan yok. Örf ve âdete göre
mutad olan.
BAŞKAN - Miktarı münasip olursa, kabul edilir.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Örneğin, her gün Kadıköy'den bu ta
rafa gelip giden bir insanın Boğaz geçişi sırasıda ödediği ücret gibi.
Bunun öicsinde, diğer bütün konularda, artık vergi almak mümkün hale geldi. Posta giderle
riyle ilgili olarak, eğer posta idarelerinden çok büyük ölçüde bir şey gönderdiğinizde, hepsini ma
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kineden geçiriyorlar, size de bir makbuz veriyorlar. Odaşıbaşı ücretleri ve saire gibilerin, artık, odacıbaşıların değişik vergi mükellefiyeti olduğu için onlardan vergi almak mümkün oluyor.
Bunlann hepsi gerçek gidere indiriliyor; artı, belge alamadığınız şeylerle ilgili de 228 inci
madde uyarınca kendiniz düzenleyip, şunu yaparken şu harcamada bulundum diyorsunuz, kabul
ediliyor; çok abartılı bir şey olmadığı sürece. Örf ve âdete göre mutad olacak elbette ki.
Bunun ötesinde, şimdiye kadar, gerçekten eleştirilen. Sayın Yülek'in belirttiği gibi, bir yerden
bir yere giderken otomobil giderleri ve otomobillerinin amortismanları. Kullani' ,)r artık o işle ilgi
li olarak onu. Bunun amortismanını kabul edelim veya etmeyelim diye bir olay yok. Bu, çok bü
yük sıkıntı yaratıyor idi. Artık, geliri gerçek anlamda kavrayabilmek için, o gelirin elde edilmesiy
le ilgili giderler neyse, onların hepsini kabul edelim. Belgeye bağlananların hepsi belgeye bağlan
mak zorunda. Belgeye bağlanması mümkün olmayan; ama, mutad olaraktan da kabul edilmesi
mümkün olanlar da, belgesiz olarak kabul ediliyor.
Ticarî kazanç ve serbest meslek ka/ancı arasındaki ayırım da gideriliyor Sayın Başkan. Onun
la ilgili olarak, sadece 79 uncu maddede 40 ıncı maddeye atıfta bulunarak parantez içi hük'imler
kaldırıldı orada. Maddesi geldiğinde onu da ayrıca izah edecektik zaten.
Dolayısıyla, ticaret erbabı da, aynı şekilde amortismanların yarısı ibaresinden kurtulmuş oldu.
T a m m ın ı, artık işiyle ilgili kullanıyorsa, bundan kesin olarak yararlanmış olacak.
Yani, düzenleme, gerçek anlamda belge düzenine geçilmesiyle ilgili ve kişilerin kazançlarının
gerçek anlamda kavranmasıyla ilgili bir düzenleme.
BAŞKAN - Sayın Bakana teşekkür ediyorum.
Yalnız, Kadıköy köprü örneğini verdiler. Rahmetli Hüsamettin Kılıç, biliyorsunuz, karşıya gi
delim mi, gitmeyelim mi diye zaman zaman sorardı. Gitmediği günleri de yazarsınız inşallah, ((iülüşmeler)
Madde üzerinde çalışmalarımız tamamlanmıştır.
Sayın Cengil'in bir kuşkusu kaldı, onu da giderelim.
Buyurun Sayın Cengil.
SI TKI CHNCıİL (Adana) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.
Burada, meslek mensupları için bir rahatlama söz konusu. Yalnız, burada dikkatimi çeken bir
husus var. Biraz önce arkadaşlar da aynı konuya işaret ettiler. Knvantere dahil binek otomobilleri
diyor. Meslek erbabının kendi şahsı üzerine kayıtlı arabası. Hnvantere nasıl... Sonra, serbest mes
lek erbabının öyle bir ahım şahım bir envanteri de yoktur; bir defteri, bir kalemi, bir sandalyesi,
masasıdır. Bunları, gelirini indirebilmesi için envantere kayıt ettirmesi için tekrar işletmesine sat
ması lazım. Bu da, bir sıkıntı meydana getirecek, ek bir masraf olacak. Burada uygulamada sıkın
tıyla karşılaşılabilir diye düşünüyorum. Tabiî, belki, ben yanlış anlamış olabilirim. Açıklama geti
rirseniz faydalı olur.
BAŞKAN - Hiç endişe buyurmayın Bakan Bey giderecektir.
Buyurun Sayın Bakan.
MALİYE BAKANI ZfiKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Bu tür şeylerde, serbest meslek erbabının da, diğer işletme hesabı esasına göre defter tutanla
rın da, işletmelerinde var olan ve kullanılan demirbaşlarla ilgili, taşıtlarla ilgili bir envanter listesi
düzenleme yükümlülüğü vardır zaten. Sayın Özgün bilirler onu. Dolayısıyla, herhangi bir tüzelki
şilik değilse işletme, tüzelkişilikse, tüzelkişilik adına alacak, o zorunlu; ama, zaten gerçek kişiy.se
ve işletmesi de kendisine aitse, kendi adına almış olduğu bir aracı, işletmesinin varlığı olaraktan iş
letmesinin envanterine kayıt... 2^ten, bir listedir bu. Yarım sa\ fa tutar. Bir a\ ukatın cm ;ınicr lısle-
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si taş çatlasa yarım sayfa tutar; masası, telefonu, bilgisayarı, arabası diye... Alt alta yazarlar onları;
çünkü, işletmeye dahil olması hali farklı bir olaydır; çünkü, satış anında onun yeniden vergilendi
rilmesi ve saireyle ilgili hükümler gelir. O nedenle, işletmesine, envanterine dahil eder, yazar oto
mobil diye. O yeteriidir.
SITKF CENGİL (Devamla) - Ayrıca trafikten bir şeye gerek yok mu?
M ALÎYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Hayır, hiçbir şeye gerek yok. Sade
ce envanter listesinde otomobil diye yazacak.
BAŞKAN - Sayın Cengil, o otomobilinizi envanterinize istediğiniz gibi dahil edebilirsiniz.
SITKI CENGİL (Devamla) - O zaman mesele yok.
BAŞKAN - Tamamdır.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum:Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 36 ncı madde kabul edil
miştir.
Değerli arkadaşlarım, bundan önceki maddeyle ilgili büyüklükleri belirleyecek alt komisyon
çalışmalarını da, arkadaşlarımızın bir şekilde tamamlamalarını rica ediyorum. Bu akşam karara
bağlayalım diyoruz.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - İki yerde birden olamayacağına göre arkadaşlar.
BAŞKAN - Bir yandan düşünün, sonra 5-10 dakika bir araya gelinir tamamlanılır. Yani, baş
ka bir şey yapılmayacak. Sayın Bakan da gerekli müsamahayı gösterdi o konuda.
Değerli arkadaşlarım, tasarının 37 nci maddesini okutuyorum:
MADDE 37 - 193 sayılı Kanunun 69 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir.
"Götürü usulde tespit olunan safi kazanç, birinci dereceye giren mükellefler için 1 milyar, ikin
ci dereceye giren mükellefler için 500 milyon, üçüncü dereceye giren mükellefler için 250 milyon
liradır. Bu tutarlar; büyükşehir belediyesi sınırları içinde (mücavir alanlar dahil) faaliyette bulunan
mükellefler için yüzde 25 oranında artırılarak, kalkınmada öncelikli yörelerde faaliyette bulanan
mükelleflerde yüzde 50, belediye teşkilatı bulunmayan köylerde (belediyelerin mücavir alan sınır
lan içinde kalan köyler hariç) ise yüzde 70 oranında indirilerek dikkate alınır. Mükelleflerin bu fık
rada yazılı derecelerden hangisine gireceği vergi dairesi tarafından tayin edilir. Vergi dairesi ilgili
meslek kuruluşunun görüşünü isteyebilir. Safi kazançların götürü usulde tespit ve vergilendirilme
sinde 47 nci madde ile 48 inci maddenin 2 ve 51 inci maddenin 12 numaralı bent hükümleri dik
kate alınır."
BAŞKAN - Ben de, bu konuda bir soru sormak istiyorum Sayın Bakan: Bu götürü usule, hâ
lâ, burada ihtiyaç var mı, yok mu; gerçekten düşünmek gerekir? Yanı, bu ebeler, sünnetçiler, sağ
lık memurları, varsa arzuhalciler, vesaire...
Madde üzerinde söz talebinde bulunan arkadaşımız yok.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Önce bilgi alalım ve ondan sonra ne getiriyor ona bir bakalım.
Üç yıl var ya, o geçici süre içerisinde...
BAŞKAN - Hayır, ben uzun vade için söylüyorum tabiî.
Sayın Bakan ne tür bir değişiklik önerilmiş onu bir anlatsınlar.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Sayın Başkan, aslında, bu maddede
sayılan ebeler, sünnetçiler, sağlık memurları, arzuhalciler gibi, yani çok spesifik olarak sayılmış ve
dolayısıyla da eskiden beri belirli bir faaliyette bulunmalarından ötürü ve sistemde kalmamızın da
bir geçiş dönemi olması nedeniyle kalan ve gerçekten hiçbir şekilde belge alma ve verme konusun
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da; yani, bir ebenin belge alma ve belge verme konusundaki güçlüklerini dikkate alarak tespit edil
miş bir olay bu. Sistemin içerisinden çıkartma zorunluluğundan ve bir boşluk yaratmadan ötürü
kaynaklanmış bir olay her halükârda.
Ancak, bu geçiş dönemi nedeniyle, sistemin içerisinde kaldığı varsayılarak 46 ncı maddedeki
kazanç tespit usûllerini de kaldırdığımız için, burada bunlarla ilgili olarak, maddenin içerisinde çok
özel bir düzenleme yaparak sistemin içerisinde bıraktık. Yani, büyüklükleri de önemli değildir, ka
zanç tespit usulleri de kazançları da kesin olarak mümkün değildir. Bütün kazançların belirli ölçü
lerde vergilendirilmesi kavramından hareketle ortaya çıkmış bir olaydır bu.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Buradaki dereceler nedir?
BAŞKAN - Keşke, geçici madde olarak düzenleyip de 2000 yılında bu madde yürürlükten
kaldırılmıştır deseydiniz. Değil mi efendim; buna sıcak bakan arkadaşlarım var.
Sayın Ayhan'ın bir sorusu oldu efendim dereceleri nedir diye.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Yani, tüccar tarifi ise o birinci, ikinci derece anladım; ücüncü
derece ne oluyor o zaman?
BAŞKAN - Götürü usulde de dereceler olur ya.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Onları kaldırdık; üç beş derece vardı, onları kaldırdık.
MALİYE BAKANI ZEKERÎYA TEMİZEL (İstanbul) - Efendim, bu tamamen bunlar için
çok spesifik düzenleme bu. Çok özel bir düzenleme ve sadece, ebeler, sünnetçiler, arzuhalciler,
sağlık memurları gibi.
BAŞKAN - Bir üç sene kalır, ondan sonra kaldırırız.
ASLAN POLAT (Erzurum) - Kalkınmada öncelikli yörelerde...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Kalkınmada öncelikli yörelerde bu
az; yani, oralardaki insanlardan daha fazla vergi almamak için; yani, azaltmak lehlerine bir düzen
leme.
İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Bunu tamamen kaldıramaz mıyız?
BAŞKAN - Herkes artık götürüden kurtulmuşken Sayın Bakan, bu arkadaşlarımızı da bu dert
ten kurtaralım isterseniz.
A İJ TOPUZ (İstanbul) - Hiç vergi almayalım.
BAŞKAN - Mesele vergi almamak değil, mesele, ilişkisini belge düzeni açısından korumak.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Şimdi, Sayın Başkan, tabiî. Mâliyedeki arkadaşlar tecrübeleriy
le bunu daha iyi bilirler; ama, burada "ebeler, sünnetçiler, sağlık memurları, arzuhalciler" yani bu
sayılanlar, köylerdeki ebeler hariç, şehir merkezinde bunlar meslek olarak ifa ediyorlar, işyerleri
var, sağlık memurlarının dükkânları var ve telefon edersiniz gelir iğnenizi yapar; yani, bu istisnayı
niye koyduk buraya? Köyler için derseniz müstesna anlarım ben ve onlardan da hiçbir şey isteme
yelim, götürüye sokmayalım onları. Ayşe Teyze, Fatma Nine ebelik yapıyorsa yapsın ve zaten on
ları da sağlık ocaklarıyla, şeylerle ikame ediyoruz, hizmet götürüyor; yani, onlar ücret de almıyor.
Yani, burada yeni bir düzenleme gerekmiyor.
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan.
BAŞKAN - Buyurun.
SÜLEYMAN HATİNOĞLÜ (Artvin) - Sayın Başkan, Sayın Bakanım, değerli arkadaşlarım;
gelişmekte olan ve çağdaş bir Türkiye'de, artık, bundan sonra, yani, gezici ebe, sağlık memuru ve
sünnetçi tabirini pek olumlu olarak karşılayamıyoruz. Şöyle ki, bugün, köylerin hepsinde olma
makla beraber, resmî ebesi vardır. Resmî olmayan ebe ve sağlık memurunun dışında kimsenin bu
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şekilde bir sağlık hizmeti vermesi yasal olarak mümkün değil. Görevli olan sağlık memuru ve ebe
zaten, devletin, kamu kurum ve kuruluşlarmın resmî görevlileridir. Bunun dışında, özel sektörler
de dispanserlere kayıtlı olanların da ayrıca zaten vergi kayıt numaraları olduğu için, bunların ayrı
ca bu şekilde bir vergilendirmeyle bu şekilde bir tabirle burada yer almasının pek uygun olacağını
düşünmüyorum ve sünnetçiler de artık, bugün, teknik olarak ehliyeti olmayan, elinde ruhsatı olma
yan hiç kimse sünnetçilik yapamamaktadır, tamamen yasaklanmıştır.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Yapanların zaten dükkânı var.
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Yapanların zaten bir işyeri vardır, sağlık merkezle
ri vardır, sağlık istasyonlarına mutlaka kayıtlılar. Ebeler de, dediğimiz gibi, kesinlikle, bugün za
ten artık, köylerde doğum gittikçe yapılmamaktadır ya sağlık evinde yapılmaktadır ya sağlık mer
kezinde yapılmaktadır; ama, Anadolu'da birçok köyde halen eski usul de olmakla beraber bunlar
da çok azınlıktadır. Demin de dediğiniz gibi, 2(X)0 yılında bunların hepsi ortadan kalkacağına gö
re, Sayın Bakandan rica edelim de, bizim için çok hoş olmayan bu unvanların buradan kalkmasını
ben de arzu ediyorum.
Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN - Aslında, şöyle bir ara formül de belki düşünülebilir Sayın Bakan; Nüfusu belli
miktarı geçmeyen yerlerle kısıtlı olmak üzere, bunun başına, mesala, nüfusu 5 bini geçmeyen yer
lerdeki ebeler, bilmem neler falan derseniz; yani, onlar için bu göıüıü usul olabilir belki. Bu sefer
de aşağıdaki rakamları biraz aşağıya çekeri /, diye düşünüyorum; ama. Sayın Develi'ye önce söz ve
receğim.
Buyurun.
HİLMİ DEVLLİ (Denizli) - Sayın Başkan, değcr'ı arkadaşlarım; özellikle, bu ya.sa tasarısı bu
noktaya gelen kadar gayet güzel, çağdaş bir yasaydı, önümüzdeki 2()0()'li yıllarda uygulanacak bir
yasa. Ama, şu madde, bu yasa tasarısını karikatürize edecek biçimde yer alacak diye düşünüyorum;
yani, bundan sonra yer alması özellikle söylüyorum. Bugüne kadar, geçmişte olması, belki doğal
ama, Türkiye, çağdaş bir ülke olma konusunda ciddî bir yaklaşımda bulunuyorsa, artık, bu tür şey
lerin, yasalarda, bir yasa tekniği içerisinde ve bir yasa içerisinde yerini almaması gerekir diye dü
şünüyorum ve yasadan bu metnin çıkarılmasında fayda görüyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Sayın Bakan, arkadaşlarımız değerlendirdiler; buyurun efendim.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEI. (İstanbul) - Sayın Başkan, aslında, söylenen şey
lerin hepsi doğru. Arkadaşlar, daha önceden hangi tartışmaları yaptığımızı hatırlattılar yeniden.
Başlangıçta, esnaf muaflığı kapsamında bunları da alarak bu işi bitirelim dedik; ancak, serbest mes
lek erbabı esnaf muaflığı kapsamına girmiyor. F-snaf muaflığıyla ilgili düzenlemede, onlara belge
alıp, saklama yükümlülüğünü getirdik. Böylece de, özellikle, I inci madde değişikliği nedeniyle
olaylarını oradan çözdük belgesi var bunların diye ve bunların belge alma diye herhangi bir şeyle
ri yok diye. Aslında, tamamen arkadaşlara katılıyorum, daha önceden çok fazla uğraşıldı. O neden
le, yani, sistemin ilkelliği, sistemimizde bir boşluk yaratmamak için konulmuş bir olay olarak or
taya çıkıyor. Yani, olay, kesinlikle ne bir hedef kitle, ne bir şey.
Eğer, uygun görürseniz, benim kişisel görüşüm, arkadaşlarımız bazı tereddütler taşıyorlar. Es
naf muaflığı kapsamında mutaala edilecek serbest meslek erbabı olarak bunları belirli ölçü içeri
sinde almak mümkün olabilir diye düşünüyorum. Bu madde üzerinde bu akşam bir çalışma yapıp
buradaki toplantıdan sonra, başka yerlerde büyük bir sorun yaratmıyor ise. Komisyonun genel eği
limi çerçevesinde bu grup mükellefleri esnaf muaflığı kapsamına özel bir tanımla almanın müm
kün olabileceğini düşünüyoruz; ama, bize, en azından bir gece düşünme fırsatı verin. Çünkü, sis
temde daha sonradan .sorun yaratacak bir olayla karşı k;ırşıya bırakmayalım bu insanları.
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BAŞKAN - Tabiî, siz çalışın Sayın Bakan; yalnız, bu esnaf muafı yeti iği ne sokmakta zorlana
bilirsiniz.
MALİYE BAKAN! ZEKERİYA TEMÎZEL (İstanbul) - Çok zor, zorlanacağımızı biliyorum.
BAŞKAN - Ama. bir iki şekilde formüle edilebilir.
MALİYE B.AK.ANT ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Teknik olarak altından çıkılamaya
cağı için bu şekilde \apılmış bir düzenlemedir; yani, teknik olarak altından çıkmak mümkün değil.
BAŞKAN - Mesela, muayyen yerleşim nüfusunun altında kalan yerlere inhisar ettirir; çünkü,
İstanbul'da bir sağlık memuru, bütün Türkiye'yi sünnet ediyor bazen. Bu adam, niye buradan götü
rü olsun.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Hayır, zaten olmuyor.
BAŞKAN - herkes, buradan oraya gidiyor. Meşhur birisi vardı.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Daha büyük sünnetçiler de var; Türkiye'yi sünnet ediyor.
BAŞKAN - Onlar gerçek usulde...
Sayın Bakan, bu maddeyi lütfen çalışınız. Size, Bakanlık olarak ev ödevi verelim; ama, yarı
na da yetişsin lütfen.
Efendim, bu maddeyi de böylece geçiyoruz.
38 inci maddeyi okutuyorum:
Madde 38: 193 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinin birinci fıkrasının 4 numaralı bendi aşağı
daki şekilde değşitirilmiştir:
"4. Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri
ile konut olarak kiraya verilen bir gayrimenkulun iktisap yılından itibaren 5 yit süreyle iktisap be
delinin yüzde 5'i (iktisap bedelinin yüzde 5'i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait
hasılata uygulanır. Ancak, indirilmeyen kısım 88 inci maddenin üçüncü fıkrasının uygulanmasın
da gider fazlası sayılmaz.)"
BAŞKAN - Burada da, gayri safı gayrimenkul sermaye iradından indirilecek giderier biraz da
ha sıcak ve geniş bir yaklaşımla artırılmış görünüyor.
Sayın Bakan bir kısa bilgi versinler; ama, çok kısa olsun.
Önerge de var madde üzerinde.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Sayın Başkan, buradaki değişiklik
sadece bir gayrimenkulle ilgili. Birden fazla gayrimenkul olduğu takdirde, sadece bir tanesinden
yararianacak. Bankalardan kredi kullanmak suretiyle veya borçlanılmak suretiyle bir şekilde ikti
sap edilen gayrimenkullerin kiraya verilmesi halinde, bunların bedellerinin de bir şekilde gider ola
rak gider indirimleri kapsamında alınmasının gerçek gelir beyanına iteceği yönündeki önerilerden
kaynaklandı bu olay. Onun dışında, başka bir değişikliği yoktur zaten. Tek bir gayrimenkule diğer
giderierinin yanı sıra iktisap bedelinin yüzde 5'i oranında bir indirim.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Konu, aydınlığa kavuşmuştur.
Madde üzerinde bir önerge vardır; okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan ve çeşitli vergi kanunlarında değişikliği öngören ya.sa tasarısının 38 inci
maddesinin 4 numaralı bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için gereğini arz ederiz.
Algan Hacaloğlu

Ali Topuz

İstanbul

İstanbul
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4.
Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri ile
konut olarak kiraya verilen gayrinıenkulun iktisap yılından itibaren 5 yıl süreyle iktisap bedelinin
yüzde 5'i. Bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanır; ancak, indirilmeyen kısım,
88 inci maddenin UçUncU fıkrasının uygulanmasında gider fazlalığı sayılmaz.
Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler ve onlara bağlı kurum ve kuruluşlar dışında birden
fazla gayrimenkulun konut olarak kiraya verilmesi halinde, sadece, bir konut için uygulanmak kaydıyla.
Gerekçe; Başta, belediyeler olmak üzere, kamu ve onlara bağlı kuruluşlar dışındaki özel ve tü
zel kişilerin konutu bir ticarî meta haline getirmelerini özendirmemek için bu düzenlemeye gidil
miştir
BAŞKAN - Ben tam nüfuz edemedim doğrusu. Sayın Hacaloğlu'nun amacını görmek istiyo
rum müsaade ederseniz.
ALXj AN HACALOĞLU (İstanbul) - Yanlış verilmiş önerge olabilir. Şimdi, amacımız, yani,
eğer. Sayın Bakanın dediği gibi, her halükârda bir konutla sınırlıysa, o zaman bu önergeye ihtiyaç
yoktur,
BAŞKAN - Sadece, bir gayrimenkulun; evet.
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Yani o anlamı tam yakalayamadık o nedenle...
BAŞKAN - Müsaade ederseniz işleme koymuyorum.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Evet, bunu görmek istiyorum nerede olduğunu...
BAŞKAN - Orada yazılı. Verilen bir gayrimenkulun.
MUSTAFA ÇİLOĞLU (Burdur) - Oradaki bir gayrimenkulu de Sayın Hacaloğlu koydurmuş
tu.
AYDIN T Ü M £N (Ankara) - Evet, Sayın Hacaoğlu koydurmuştu.
BAŞKAN - Alt komisyonumuz o biri yakaladı orada Sayın Tümen.
Değerli arkadaşlanm, madde üzerinde Sayın Ayhan'ın bir ufak sorusu var; buyurun.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Bir nevi, burada, bir amortisman ayırma gibi bir şey bu. Tabiî,
tabirodeğU ama, terminoloji; bunu getiriyoruz. Matrahtan düşüyoruz, evet hasılattan düşüyoruz vc
yeni iktisap edildikten sonra da 500 uyguluyoruz bunu. Halen bir konutunu veyahut da kiraya ve
rilmiş evi olanlar var -konutlar için bu sadece değil mi; evet- bunlara da müsaade edin de 5 yıl uy
gulansın bu. Yann, ev alıp da bu kanun çıktıktan sonra kiraya veren bundan faydalanacak; ama, ha
lihazırda evine kiraya vermiş olanlar bundan faydalanamıyor. Bu farklılık niye, gerekçesi nedir bu
nun onu öğrenmek istiyorum?
BAŞKAN - Bu, tabiî, bundan sonra iktisap edilen gayrimenkulleri kapsıyor şu ifade.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, geri almıyorum önergemi; izahat verece
ğim sonra.
BAŞKAN - Almış olduğunuzu işleme koymuştum Sayın Hacaloğlu.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Takdir sizin...
BAŞKAN - Evet; işlem yaparız.
MALİYE BAKANI ZEKERiYA TEMİZEL (İstanbul) - Sayın Başkan, burada, iktisap yılın
dan itibaren, bir gayrimenkulun iktisap yılından itibaren, yasa yürürlüğe girdiği zaman 5 yıllık ik
tisap tarihi dolmadıysa eğer, o S yılını doldurana kadar doldurabilir. Daha önceki gayrimenkullerin
iktisap bedelleri, vesaireleri nedeniyle burada artık amorte edilecek herhangi bir olay yok. Yani, ye
ni alınmış, krediyle alınmış, özellikle de enflasyon vesaire nedenleriyle çok yüksek oranlarda kira
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geliri elde edip de bu şekildeki ödemeleri ve maliyetini hiç indiırnemesinin ortaya çıkardığı bir ada
letsizliği gidermeye vönelik bir olay. Çok eskiden alınmış bir gayrimenkulde bunun için herhangi
bir şey getirilemiyor; ancak 5 yıllık periyodu kapsıyor bu.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Yeniden değerlendirme imkânı var mı bu gayrimenkulleri?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Hayır yok.
BAŞKAN - Buyurun Sayın Hacaloğlu.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Önergenin esasında metin içerisinde çok sarih ve açık
olduğunu zannediyorum. Konu, bir gayrimenkulle ilişkin; ama, bir gayrimenkulun hangi kapsam
da ele alınacağı konusunda burada bir farklılık getirilmiştir. Konut kiralanması sağlıklı kentleşme
süreci içerisinde, konut sektöründeki yapılanmanın sağlıklı bir yapıya oturabilmesi amacıyla, bele
diyelere ve kamu kurum ve kuruluşlarına konut üreterek kiralama işlevini öngören bir anlayışla
bunların kiraya verecekleri konutlar için bir smıriaması konmamakta; ama, bunun dışındaki alanda
burada, tasarıda yer alan sınıriama geçeri idir; amaç budur.
NURETTİN KALDIRIMCI (Kayseri) - Sayın Başkan, oraya bir adet desek; çünkü, bir keli
mesi biraz anlaşılamıyabiliyor.
BAŞKAN - Bu, harfıtarif midir; yani, article mıdır yoksa sayı sıfatı mıdır o belli olmadığı için
diyor, onu açıklamak için.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Sayın Kaldırımcı haklıdır, orada bir
redaksiyon çerçevesinde onu düzenleyelim.
BAŞKAN - Bir adet olarak redakte ettik efendim.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Tabiî, buradaki harfıtarif olursa, 5 konutu da sokar içine.
BAŞKAN - Harfıtariften yani article olmaktan kurtardık o biri.
Efendim, şimdi. Sayın Hacaloğlu'nun önergesine Hükümet katılıyor mu?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Katılmıyoruz.
BAŞKAN -Ö nergeyi oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir.
Maddeyi öngördüğüz redakte edilmiş şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Bu madde kabul edilmiştir.
Müteakip maddeyi okutuyorum:
Madde 39:193 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 4 ve 5 numaralı bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"4. Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar (Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin I numaralı bendinde
yazılı kazançlar hariç) düşülmeden önceki kurum kazancından hesaplanan kurumlar vergisi ve fon
payı düşüldükten sonra kalan kısım”
"5. Her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi
ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirier (Döviz cinsindcn yahut
dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetlerin itfası sırasında oluşan değer ar
tışları irat sayılmaz."
BAŞKAN - Bu iki fıkraya niçin ihtiyaç duyulduğu hususunun açıklığa kavuşturulması için ar
kadaşlarımızın talebini Sayın Bakana intikal ettirmiş bulunuyorum. Bilgi alacağız kendilerinden;
buyurun efendim.
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M A Ü Y E BAKANI ZEKERİYA TEMtZEL (İstanbul) - 75 inci madde, bildiğiniz gibi, men
kul sermaye iratlarmı tarif etmekte ve arkasmdan hangi gelir unsurlannm menkul sermaye iradı
olarak tanımlanacağını belirtmektedir. Buraya iki tane fıkra ilave edilmektedir. Bunlardan bir tane
si, dar mükellef kurumların indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından hesapla
nan kurum vergisi, kurumlar vergisi ve kâr payları düşüldükten sonra kalan kısım olarak ifade edil
mektedir.
Dar mükellef kurumlarda kurum kazancının dağıtılıp dağıtılmadığı konusunu yurtdışında ol
duğu için olay bilme imkânına sahip değiliz. O nedenle de, elde ettikleri kâriardan, kurumlar ver
gisi mükelleflerin Türkiye'de elde ettikleri kâriardan burada ödedikleri vergileri düştükten sonm
kalan kısmın tamamını dağıtılsın dağıtılmasın menkul sermaye iradı sayıyoruz; çünkü, dağıtılıp da
ğıtılmadığını bilmiyoruz. Böylece, dar mükellef yani yabancı kurumlar açısından, Türkiye'de elde
edilen gelirier, kurumlar vergisi düştükten sonra kalan kısım menkul sermaye iradı olarak tanım
lanmaktadır 4 üncü bendinde.
5
inci bentte de "her nevi tahvil. Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortak
lığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresinden çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirier" olarak
çok net olarak bir tanımlama getirilmektedir. Bunlardan elde edilen gelirier her halükârda menkul
sermaye iradı sayılacaktır.
Döviz cinsinden veya dövize, altına veya değeriere endeksli kıymetlerin değer artışlarının bu
kapsamda gelir sayılmayacağını da ayrınca parantez içi hükümde belirtiyoruz.
BAŞICAN - Burada, 5 inci bentte, tahvil ve bono faizleri ile Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı
İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirier, daha önce, niçin menkul sermaye ira
dı sayılmıyordu?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Aslında aynı şekildeydi; ancak, kur
farklarından dolayı, kur farkları da burada irat sayılıyordu. Kur farklarının bu şekilde irat sayılma
sının önüne geçilmektedir.
Enflasyondan arındırmayla ilgili bir uygulamamız gelecek ve burada da, kur farklarından do
ğan değer artışları bu uygulamada, artık, menkul sermaye iradı sayılmayacak.
BAŞKAN - Açıklama isteği yerine getirilmiştir.
Madde üzerinde söz talebi yok.
Önerge yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 39 uncu madde kabul
edilmiştir.
Müteakip maddeyi okutuyorum:
Madde 40: 193 sayılı Kanunun 76 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"75 inci maddenin ikinci fıkrasının 5 , 6 , 7 , 12 ve 14 numaralı bentlerinde yer alan menkul ser
maye iratlarına (döviz cinsinden açılan hesaplara ödenen faiz ve kâr payları, dövize, altına veya
başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden
elde edilenler hariç) aşağıda belirtilen indirim oranının uygulanması suretiyle bulunacak kısım, bu
iratların beyanı sırasında indirim olarak dikkate alınır. Bu hükmün tevkif yoluyla kesilen vergiye
şumulü yoktur. Bu indirim, menkul kıymetler yatırım fonları ve ortaklıkları, risk sermayesi yatırım
fonları ve ortaklıkları ve gayrimenkul yatırım fonları ve ortaklıklarından sağlanan kâr payları hak
kında da uygulanır. Ticarî işletmelere dahil bu tür gelirier hakkında indirim uygulanmaz. İndirim
oranı. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerieme ora
nının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz ora
nına bölünmesi suretiyle Maliye Bakanlığınca tespit edilir."
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BAŞKAN - Önce, bir izahat alalım da ondan sonra söz verelim.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Madde hayli komplekstir; bize sistem nasıl çalışıyor Sayın Ba
kan lütfederse memnun oluruz.
BAŞKAN - Tasarının 40 ıncı maddesi üzerinde Sayın Bakandan açıklama rica ediyorum.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Değerli milletvekilleri, bu madde, daha önceden Gelir Vergisi Kanunumuza ekli ek geçici ^9
uncu maddede düzenlenmiş bir düzenlemeydi. Geçici 39 uncu madde, menkul sermaye iratlarında,
burada sayılan menkul sermaye iratlarında enflasyondan, aslında, biz bu deyimi enflasyonda arın
dırma katsayısı olarak kullanıyoruz; ama, gerçek anlamda, enflasyon payının ortadan kaldırılması
için hesaplanan bir katsayı olarak ifade etmek gerekiyor, bir katsayı uygulandıktan sonra kalan kıs
mın vergiye tabi tutulmasını sağlıyordu geçici 39 uncu madde.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Halen yürürlükte olan.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Evet, halen yürürlükte olan. Bu ge
çici 39 uncu maddede, bu şekilde elde edilen, işte, banka mevduat faizleri, repo gelirleri gibi bura
da çok net kâr payları, alacak faizleri, tahvil ve bono gelirleri gibi menkul sermaye iratlarına o yıl
İçin hesaplanacak olan bir katsayı oranındaki matrah enflasyon payı olarak indirildikten sonra ka
lan miktar normal gelir vergisi tarifesine göre vergilendiriliyor ve yıl içerisinde bunlardan yapılmış
herhangi bir stopaj varsa da o mahsup ediliyordu. Yalnız, bu arındırma katsayısının hesaplanma
sında, o yıl içerisinde uygulanan ortalama devlet tahvili. Hazine bonosu faiziyle, yeniden değerle
me katsayısı. Vergi Usul Kanunun hükümlerine göre belirienen yeniden değerieme oranı birbirine
bölünmek suretiyle bulunan bir katsayıya göre yapılır deniliyordu.
CEVAT AYHAN (Sakarya)- Yine bölüyoruz.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Şimdi, yeniden değerieme katsayısı
Vergi Usul kanununa göre her sene bir yıl önceki değerierin yükseltilmesinde kullanılan katsayıdır
aşağı yukarı.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Enflasyondu evet.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Devlet tahvili faiz oranı da, devletin
bu alacakları için ödediği ortalama faizi gösteriyordu ve ikisinin birbirine bölünmesi suretiyle, ya■sanın düzenleme mantığı içerisinde öyle düşünülmüş idi reel gideri bulmaya çalışıyorduk. Yani,
devlet, aslında enflasyonun üzerinde bir faiz ödüyor ya, dolayısıyla, devletin orada ödediği faiz
den reel geliri yakalama amaçlanıyor idi. O, birazcık da, faizden enflasyonun düşürülmesi ve dev
letin vergilendireceği geliri kavraması mantığına dayanıyordu; olay bu.
Doğru olabilir, yanlış olabilir; ama, mantığı bu şekilde kurulmuştu bu olayın. Bu madde, ge
çici bir maddeydi, geçici 39 uncu madde; ancak, bunun artık pek geçici olmayıca ortaya çıktı yıl
lardan beri uygulaması sonucunda. Dolayısıyla, bu katsayı sürekli olarak ortaya çıkan işte faiz
oranlarına bağlı ve de yeniden değerieme oranına bağlı olduğuna göre belirii bir değer ifade ettiği
sürece uygulanmasında, artık, sistemin içerisinde çok geniş olarak yer aldı, bir sakınca kalmadığı
görüşüne varıldı. Dolayısıyla, 1999 yılı sonunda bitecek olan bu uygulamayı sürekli olarak 75 in
ci maddenin içerisine alıyoruz. 75 inci maddede yukarıdan aşağıya kadar menkul sermaye iratları
nı saydıktan sonra bu gelirierden de şu çerçevede enflasyondan arındırma katsayısı veya ne i.se
onun adını tam olarak koyamıyoruz, arındırıldıktan sonra geri kalan kısmı menkul sermaye iradı
olarak vergilendirilir diyoruz. Yalnız, burada biraz önce de belirtildiği gibi gibi, değer artışı olarak
tan kur farklarını saymadık, dolayısıyla, dövizler nedeniyle de, döviz tevdiat he.sapları nedeniyle
kur farkları yanı şekilde arındırıldığı için bu olaya tabi olmuyoriar, sadece Türk Lirası olarak ve
rılmiş olan, açılmış olan mevduat veya değerlendirmelerde söz konusu oluyor.
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Daha önceki uygumalardan farklı olarak bir gelişmesi de var bunun. Bu sadece, ortalama de\ let tahvili faizinin yeniden değerleme oranma bölünmesi suretiyle bulunan rakam, çok büyük eleş
tiriler aldı, geçtiğimiz dönem içerisinde. Gerçek anlamda enflasyonu kavrayamadığı iddia edildi,
buna yaklaşmak için biz burada ilave olarak kısa vadeli devlet borçlanmalarındaki faiz oranını da
eklemek suretiyle, gerçeğe birazcık daha yaklaşma olanağını sağladık.
Şunu tam örnek olarak vermem gerekirse, 1997 yılı içerisinde 10 milyar lira geliri olan bir
menkul sermaye iradı sahibi bankadan 10 milyar lira tasarruf mevduatı elde etti, bunun şu andaki
uygulama gereği yüzde 67.Tsi, yani, 6 milyar 770 milyon lirası bu arındırma çerçevesinde indiri
liyor, 3 milyar 330 milyon lirası beyan ediliyor.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Yeniden değerleme 67 olduğu için.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMÎZEL (Devamla) - Evet, 67 olduğu için.
Şimdi, bu değiştirdiğimiz sistemde, yeni değerlemede kısa vadeli hazine bonolarının faizini
eklediğimizde, örneğin, bu getirdiğimiz madde 1997 yılında geçerli olmuş olsaydı, devlet tahvili
hazine bonosu, devlet tahvili faizi ortalama artı hazine bonosu faizi ortalama yukarıdaki bölünen
rakamda yeniden değerleme katsayısı 84.4 alınsaydı eğer, bu katsayı yüzde 80 olarak belirlenecek
ti, yüzde 67.7 yüzde 80 olarak belirlenmiş olacaktı ki, bu da geçen yılın ortalama enflasyonunu tam
anlamıyla yakalıyordu aşağı yukarı, yüzde 81 civarındaki olanı.
Böylece, bu düzenlemeyi bir, geçici 39 uncu maddeden 75 inci maddenin altına almak sure
tiyle sürekli bir madde haline getirip, menkul sermaye iratlarının vergilendirilmesinde reel gelirin
vergilendirilmesine sürekli olarak olanak sağlamak. Faiz oranları düştükçe zaten veya enflasyon
düştükçe bu oran da düşeceği için bir mahzuru yok, artı bu arındırma katsayısını da devletin ver
miş olduğu iki tür faizi de birden katmak suretiyle bunun içerisine birazcık daha gerçekçi bir düze
ye çekmek amaçlanmıştır.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Yeniden değerleme katsayısı gerçek enflasyon değil mi?
Bono faizleri bazen yükseliyor, yüzde 130, yüzde 140'a çıkıyor, halbuki bu, tabiî, devletin
borçlanma ihtiyacından ve borç verenlerin de kaynaklarından imkânlarından kaynaklanıyor, bir
dengeye geliyor. Yani, kısa vadeli tahvil bono faizleri yükseldikçe yeniden değeriendirme katsayı
sı da belli olduğuna, sabit olduğuna göre, yıl için, böldüğünüz zaman, o zaman daha düşük nispet
çıkacak, yanlış anlamadıysam, sizin verdiğiniz bilgiye göre, yani, bu iki husus biraz komplike şey
olduğu için hem kendim hem de arkadaşlarım için aydınlanmasını istiyorum, çünkü, bunlar çok tar
tışılan konular. .
Teşekkür ederim.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEM lZEL (Devamla) - Sayın Başkan, aslında, yeniden de
ğerleme katsayısının teknik zoriuklar nedeniyle ekimden ekime toptan eşya fiyatları endeksini kav
radığını biliyoruz. Dolayısıyla, yani, aralıktan aralığa olarak alınmış olsa, o yıl içerisindeki özellik
le, ekim ayından sonraki bir yıl önceki yansımaları vesaireyi de kapsamış olacak.
Bu konu gerçekten de değindiğiniz gibi teknik ve oldukça da biraz karışık bir sisteme dayanı
yor; ancak, her halükârda bu ortalama değerleri kavrayabilmek, yani yılı olduğu gibi kavrayama
ma nedeniyle, ortalama değerleri aldığınız anda devletin ödemiş olduğu faizlerie bunu bir reel had
de çekmek zorunlu oluyor. Yani, bunu birazcık maliyecice bir düşünce olarak düşünebilirsiniz bu
nu. o doğrudur; ama, her halükârda burada baz olarak aldığımız bir olay var: Burada sermayeyi ver
gilendirmek, yani, ana sermayeyi korumaya çalışmak, ana sermayeyi gerçek kişiler açısından ko
ruyabildiğimiz sürece vergilendirmemiz hakkaniyetli oluyor ve gerçek geliri kavramaya çalışıyo
ruz.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sadece enflasyonu düşsek o zaman...
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MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (Devamla) - Şimdi, enflasyonu tam olarak diişemediginizden dolayı oluyor büyük ölçüde. Çünkü, yeniden değerleme oranmız ve enflasyonun be
lirlenmesi ve hesaplann kapatılmasıyla ilgili süre çok farklı. Kaldı ki, her halükârda faiz gelirleri
ne enflasyonla birebir bir ilişkide tutamıyorsunuz bunu.
BAŞKAN - Netice itibariyle, devlet, ödediği faizin ne kadarını reel ödüyorsa, bir hesaba gö
re, ilgililere de o kadar indirim imkânı tanıyor gibi anlıyorum şu açıklamalarınızdan.
Buyurun Sayın Develi.
HİLMİ DEVELİ (Denizli) - Sayın Bakan, özellikle, getirdiğiniz bu tanımlamaları kabul edi
yorum, ama, bir konuyu merak ediyorum; leasing sermaye yatırım ortaklığı yeni bir konu Türkiye
açısından. Bu konuda bir farklılık getirmeyi düşünür müsünüz?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (Devamla) - Kurumlaria ilgili burada herhangi
bir vergilendirme getirilmiyor, bu gerçek kişilerin oralardan elde ettiği gelir açısından. Yani, kişi
nin ister leasing sermayesi, isterse yatırım fonu, yatınm ortaklıkları, isterse bankadan nereden elde
ederse etsin, bu geliri elde ettiyse onları eşit vergilemeleri rejimine tabi tutmaya çalışıyoruz, ancak,
bu şekilde yeni kurumlar. Kurumlar Vergisi Kanunu içerisinde onlara özel ayrıcalıklı vergilendir
me rejimi getirilerekten teşvik ediliyor.
HİLMİ DEVELİ (Devamla) - Yani, burada da bir özendirici bir şey getirilebilir mi, onu söy
lemek istiyorum. Yani, diğerieri ile eşdeğerde tutmadan; çünkü, Türkiye için önemli bir unsur.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (Devamla) - Dahil olduğunu söyledi zaten, onu
kabul ediyor, onun ötesinde bir şey vermek mümkün değil, yani, bunlardan ayırmıyoruz.
BAŞKAN - Madde üzerinde başka söz talebi?..Yok.
Önerge yok.
40 ıncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
41 inci maddeyi okutuyorum;
MADDE 41.(41 inci madde okundu)
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, elimizdeki metinde bu yok.
BAŞKAN - Var.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Nerede var?
BAŞKAN - 80 inci maddede...
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Yok elimizde işte...
BAŞKAN - Biraz sonra arz edeceğiz.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Çalışma tarzına itiraz ediyorum, kusura bakmayın, sizi çok se
viyorum ama. Yani, bize, ilk gün tam metni dağıtmanız lazımdı . Benim elimdekinden tamamen
farklı bir metin var. Ben buraya nasıl hazırlanıp geleceğim, nasıl milletvekilliği görevini yapaca
ğım. Yani, komisyon için bir ayıptır, ben size söylüyorum, sizin şahsınızı tenzih ederim ama. Böy
le geri bir teknolojiyle çalışamayız, kusura bakmayın yani. Ben, gecemi gündüzümü ayırıyorum,
buraya geliyorum, madde metni benim elimde yok. Yani, bu Meclis, bu komisyon bundan aciz mi?
Kusura bakmayın, sizi çok seviyorum.
BAŞKAN - Peki, bu Komisyona üye olan değerii arkadaşımız Alt Komisyon çalışmalarına
gelmekte niçin ferağ gösterdiler.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Ondan idam edeceksiniz...
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BAŞKAN - Hayır, idam için söylemiyorum.
Saym Ayhan, şunu arz etmek istiyorum; Alt Komisyon komisyonunuzun çalışmalannı kolay
laştırmak için, hızlandırmak için teşkil ettiğiniz bir komisyondur. Bu komisyona da arkadaşlarımı
zın üç haftalık bir mesaisi olmuştur, siz de biliyorsunuz, bu çalışmaya katılması gereken arkadaş
larımız katılmamışlardır. Bir toplantıya katıldı, sonra parti değişimleri dolayısıyla yeni üyelerin te
şekkülünü bekledik. Sayın Yülek'ten de istirham ettim, gelmediler.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Yani, bu, bunları dağıtmaya mani değil ki Başkan.
BAŞ k A n - Hayır, mani bir şeyimiz yok, gizli bir şeyimiz de yok.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - O zaman gizliliğinden şüphe ediyoruz, bazı şeyler...
YILDIRIM AKTÜRK(Uşak)- Saym Ayhan, değiştirilmiş şekli geldi zaten.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Ne zaman geldi efendim?
YILDIRIM AKTÜRK(Uşak)- Tamamı, 80 madde.
CEVAT AYHAN(Sakarya)-Ne zaman geldi?
YILDIRIM AKTÜRK(Uşak)- İlk başta, 80 maddenin değiştirilmiş şekli geldi, mukayeseli
tablo 38 inci maddeye kadar geldi.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Bize gelmedi, hiç gelmedi.
YILDIRIM AKTÜRK(Uşak)- Gelmiş olması lazım.
CEVAT AYHAN(Sakarya)-Gelmedi efendim.
i. ERTAN YÜLEK (Adana) - Alt komisyonda çalışan arkadaşlar, buradaki müzakereden son
ra değiştirme imkanı hasıl oldu.
BAŞKAN-Gayet tabiî olacak.
i.ERTAN YÜLEK(Devamla)-Onun için, "Alt Komisyona gelseydiniz bu iş olmazdı" demek
doğru değil.
BAŞKAN - O anlamda söylemiyorum. Yani, Saym Ayhan'ın, Alt Komisyon çalışmalarını
ayıpla değerlendirmesini kabul etmemiz mümkün değildir.
CEVAT AYHAN(Sakarya)-Ben Alt Komisyon için söylemedim.
I.ERTAN YÜLEK(Devamla)- "Himize tablo gelmediği için, bu farklılığı bilemiyorum" de
di...
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, bu akşamki çalışmaları hangi saatte bırakırsak, yarınki ça
lışmaları da aşağı yukarı o saatte başlatmak durumundayız. Başkan sıfatıyla arzu ediyordum ki.
planlayordum ki, biraz daha çalışırız, yarınki çalışmalarımıza biraz daha geç başlarız; ama. Sayın
Ayhan bu konuda hazırlıklarını tekemmül ettirmek için zamana ihtiyaç duyuyorsa, bu akşam vere
ceğimiz zamanı yarın erken başlamak suretiyle telafi ederiz.
MUSTAFA ÜNALDI(Konya) - Belli şartlara niye sıkıştırıyorsunuz Sayın Başkan?
BAŞKAN - Efendim, onun da gereği vardır Sayın Ünaldı.
O itibarla, çalışmalarımıza, yarın saat 10.00'da devam ettirmek üzere ara veriyorum.

Kapanma Saati:21.1S
--------------- •

-

344

-----------

-

b e ş in c i o t u r u m

Açılma Saati: 21.20
BAŞKAN : Biitekin ÖZDEMİR

BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, aldığım bir önerge üzerine, çalınmalara -bütün arkadaşları
mızın da ortak katılımıyla- üç madde daha görüşmek üzere, biraz daha devam edeceğiz ve yarınki
çalışmalarımızı da 11.OO'de başlatacağız. Bunu uygun gören arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMÎZEL (Devamla) - Sayın Başkan, götürü serbest mes
lek erbabıyla ilgili olarak vardığımız karar, bunun serbest meslek kazançlarıyla ilgili kısmına nü
fusu 10 binden aşağı olan yerlerdeki ebelerin, sünnetçilerin vesairelerin hepsi muaflık kapsamına
alınmak suretiyle çıkarılması şeklinde bir düzenleme yapacağız, eğer, uygun görüyorsanız. Bu çer
çevede redaksiyon içerisinde onu halledebiliriz.
BAŞKAN - Bu madde görünecek mi?
Bunu yok edecek bir yaklaşımla yazarsanız sırıtmaz şey içerisinde.
MALÎYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (Devamla) - Hayır, onlar muaf olacak, bu şekil
de çalışanlar artık vergi kapsamında değil.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - O madde iptal mi olmuş oluyor yani?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMÎZEL (Devamla) - Evet, o maddeyi de iptal etmiş ola
cağız. Götürülük diye bir şey kalmayacak onlar açısından, götürülük kalmayacak, böylece muafi
yet sınıriarmm içerisine girmiş olacak.
BAŞKAN - Ama, nasıl yazacaksınız?
M A iJY E BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (Devamla) - 65 inci maddenin altına "nüfusu 10
binin altındaki yerlerde ebeler, sünnetçiler vesaireler muaftır" diyeceğiz.
REFİK ARAS (İstanbul) - 10 bin çok yüksek, 5 bin daha iyi değil mi?
AIXıAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, sorabilir miyim niye 10 bin, benim geçen
lerde 5 bin rakamı 10 bine çıksın diye bir önerim vardı.
BAŞKAN - İşte onunla paralellik sağlamak üzere. Sayın Hacaloğlu.
O zaman bunu 5 bin yapıyoruz öyle mi efendim? .5 bin uygun.
41 inci maddeyi tekrar okutuyorum;
(41 inci madde tekrar okundu)
BAŞKAN - Efendim, teşekkür ediyorum, bu /.aten vaktiyle 1 inci ve 2 nci ınaddc) i konuşur
ken de kısmen diğer gelir unsuriarını kavrayan geniş bir yaklaşımı hedeflcyei) dtl/cıılcıııelcrlc ilgi
li bir maddemiz. Alt Komisyonumuz da burada. Bilhassa. 87 nci maddede -(lah:ı sonra görüşeceği
miz- yer alan haddin altındaki miktarların bu kapsamda değerlendirilnıeıncsi şeklinde bir düzenle
me yaparak, esasen Hükümet metninin denilebilir ki, aynen kabulü şeklinde birdıizenleınc yapmış
tır.
Bu konuda tereddütü mucip bir husus varsa. Bakandan bilgi isteyeceğim, yoksa...
CEVAT AYHAN (Sakarya) - O maddenin görüşülmesinde kaynağı ne olursa olsun gelirler,
kazançlar şeyinde ileri bir maddede bunu açacağız demişti. Muhterem Bakan. Bu, 84 üncü madde
miydi, bu madde miydi hatırlamıyorum.
BAŞKAN - Bu maddeydi.
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CEVAT AYHAN (Sakarya) - O zaman lütfeder de açarsa, yani, 4.5 katrilyonluk da bir ilave
gelir bekliyoruz mali olarak bu yeni vergi tasarısından.
M ALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (Devamla) - Hayır, efendim, Türkiye'de vergi
kaçağı olmasaydı, o kadar elde edeceğimizi söylüyorduk.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Tamam, bu vergi kaçacağını kavrayacağımıza göre, benim so
rum oydu. Yani, ne bekliyorsunuz dedim, takriben 4.5 katrilyon dedi; ama, bu bir yılda iki yılda üç
yılda maliyetin bu işi kucaklaması ve şeyin oturmasıyla beraber. Yani, bunlar nelerdir?
BAŞKAN - 4.5 katrilyon bölü bütçede öngörülen vergi gelirleri tahsilat tahmini eşittir o yüz
de kayıtdışı ekonomi yüzdesine aşağı yukarı tekabül eder diye Sayın Bakan ifade etmişlerdi.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Tabiî, tabiî. Yani, burada muhtemel gelir kaynaklan ne olacak,
onu sorduk biz. Bunu herkes de merak ediyor. Komisyonda da çok tartıştık başlangıçta, lütfeder
açarlarsa memnun oluruz.
BAŞKAN - Yani, kayıtdışı ekonomiye bu maddenin ne kadar katkıda bulunacağını açıkça
soruyorsunuz.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Hangi ilave kalemler daha vergi matrahı haline gelecek?
BAŞKA - Buyurun Sayın Bakan.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan,
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Gelir Vergisi Kanununun I inci ve 2 nci maddesinde
yapılan değişikliklerin tartışılması sırasında Türk Vergi Sistemine getirilen yeni düzenlemeden
bahsetmiştik. Bu düzenleme çerçevesinde gelirin vergilendirilmesiyle ilgili iki tane ayrı teoriye de
ğinmiş, kaynak teorisi ve net artış teorisinin Türkiye'de sadece kaynak teorisinin uygulandığını, net
artış teorisinin ise sistemin içerisine değişik zamanlarda girdirilmesine karşın belirli düzenlemele
rin yapılmaması nedeniyle uygulanamadığını belirtmiş idik.
Bu kanunun 2 nci maddesinde bir ve altı numaralı bentlerde yazılı gelir unsurlarıyla ilişkilendirilemeyen gelirler tanımına yer vermiştik. Yani, bir ve altıncı bentlerde sayılan gelir unsurlarıy
la ilişkilendirilemeyen gelirler. Bunun mefhumu muhalifinden çıkan sonucu bu. Eğer, herhangi bir
gelir unsuru bunlardan birisiyle ilişkilendiriliyorsa, o takdirde bu şekilde yakalanan veya bulunan
gelir ilgili sedülün içerisine, yani kazanç unsurunun içerisine sokularak vergilendirilecektir. (îellr
unsurlarından herhangi birisinden elde edilen gelir o faaliyetin süresi boyunca bir süreç içerisinde
kişiyle ilişkilendirilerek şu anda vergilendirilebiliyor. Yani, bir kişinin sürekli olarak alım satımlar
da bulunması ticari faaliyet, süreklilik kavramı içerisinde; ancak, bunun bu aşamada vergilendirilmemesi halinde bu tip ticari faaliyetten elde edilen kazanç daha sonradan bir şekilde, yani, toplum
da ekonominin mantığı gereği ya tasarruf ya harcama olarak bir yerde mutlaka ortaya çıkıyor. Eğer,
daha sonradan ortaya çıkmış olan bu harcama ve tasarruf, gelirin bu unsuruyla ticari kazanç sedülüyle ilişiklediriliyorsa, o takdirde bunlar o kavram içerisinde işte, şu şu faaliyetlerde bulunmuş,
bunları defterlerine kaydetmemiş, ya da düşük fatura düzenlemiş ve burada ortaya çıkmış, o neden
le bu geliri zaten bununla ilişkilendirildi onun kapsamında vergilendiriliyordu. Fakat, bunlardan
herhangi birisiyle ilişkilendirilememesi halinde de bunun bu defa bu maddedeki hükümler çerçe
vesinde vergilendirileceğine ilişkin düzenlemeler yapılıyor.
Bu kanunun 82 nci maddesinde diğer kazan ve iratların neler olduğu ve matrahının ne şekilde
oluştuğu çok uzun olarak düzenleniyor. Örneğin, gayrimenkul satışlarından elde edilen kazanç, ör
neğin belirli bir faaliyetin ticari kazanç kapsamında yapılmaması o sedüle girmemesi, ancak ora
dan oldukça önemli bir kazanç elde edilmesi hali. Ticari kazançta süreklilik vardır biliyorsunuz; fa
kat öyle bir faaliyette bulunulur ki, bir defa veya iki defa yapılır arizidir, fakat l(X) milyar lira ka
zanılır. Şu andaki sistemimizde böyle bir faaliyetin vergilendirilmesi olanağı yoktur. Tanım içeri
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sinde, arizi kazançlar içerisinde, eğer, bu gayrimenkul 4 yılı geçtikten sonra satılmışsa, birtakım
şartları taşıyorsa vesaire, nedeniyle. Halbuki bu şekilde elde edilen kazançların da buradaki bazı
arındırmalar yapıldıktan sonra -matrahın nasıl tespit edileceğini göreceğiz- vergilendirilmesi gere
kir diyoruz. Bunun 2 tane ayırımı var; biliyorsunuz, bizim kanunlarımızda vergiyi doğuran olayın
başka kanunlarla yasaklanmış olması y a d a suç sayılması vergilendirmeyi engellemiyor. Ancak, bu
kavram, karapara veya konusu suç olan olaylarla ilgili olarak diğer yasalarla yapılması gereken iş
lemleri de engellemiyor. Yani, bir kazancın herhangi bir şekilde vergilendirilmesi, 4208 sayılı ya
sa ya da başka yasalar gereğince alınması gereken ve de uygulanması gereken müeyyideleri orta
dan kaldırmıyor.
BAŞKAN-Yani, hem karapara muamelesi yaparım...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMlZEL(Devamla)- Hem de ayrıca vergilendirilir. Dola
yısıyla, kaynağı ne olursa olsun, şekli, eğer 6 kazanç unsuruyla ilişkilendiriliyorsa o kapsamda, ilişkilendirilemiyorsa bu kapsamda demek suretiyle, vergilendirilemeyecek hiçbir kazanç -bunun dı
şında- kalmıyor, çok genel tanımla.
Yalnız, bu olaylarda her elde edilen kazancın peşine düşme gibi de bir olay yok. Hemen ikin
ci bentte, çok somut olarak diyoruz ki, bu şekildeki faaliyetler sonucunda elde edilen kazanç, 87
inci maddedeki ihtiyari toplama ve beyan sınırının altındaysa herhangi bir işlem yapılmayacak di
yoruz. Bu ne demek; 1997 yılı için bu 1,5 milyar lira sınırıydı, 1998 yılı için Bakanlar Kurulu ka
rarıyla 2,2 milyar liraya yükseltildi, tasarı da şimdi bu miktar daha da fazlaya çıkartılıyor. I>3İayısıyla, bu miktar ne olacaksa, örneğin 3 milyar lira olacaksa, bu şekilde elde edilen gelirier 3 milyar
lira sınırının altındaysa herhangi bir işlem yapılmayacak. Çünkü, herkesin peşine düşerek 3 kuruş
kazandın, 5 kuruş kazandın gibi herhangi bir olay yok.
Bu sistemin işlemesi, bu fıkrada da belirtildiği gibi, özellikle vergiden muaf esnaf -çünkü bir
taraftan vergiden muaf tutmuşsunuz insanları, getirip burada vergilendirmemeniz gerekir- aynı şe
kilde basit usulde vergilendirilen mükellefler, alış ve satışları arasındaki kazanç farkı ne olursa biz
onu vergilendirmeyeceğiz demişiz orada, getirip burada vergilendirmemek gerekir. Zirai kazanç
larda nihai vergilendirme şekli stopajdır demişiz, dolayısıyla getirip burada vergilendirmememiz
gerekir oradan elde ettikleri kazançları. Bütün bunların hepsini tek tek saymak suretiyle, bu şekil
deki kazançların bu kapsam içerisinde vergilendirilmeyeceğini söylüyoruz. Bunu nasıl söylüyoruz;
örneğin, esnaf muaflığından yararianan birisinin bir apartman dairesi aldığını varsayıyorsunuz, har
cama olarak ortaya çıktı. Bunun değeri de, diyelim ki 3 milyar lira. Aynı kişiye daha önceden yap
tığınız düzenleme çerçevesinde, yapmış olduğu alışlar nedeniyle belge toplama yükümlülüğünü ge
tirdiniz. Bu kişi bu kazancını, daha doğrusu bu harcamasını biriktirmiş olduğu faturalaria izah edi
yor. Dolayısıyla, herhangi bir vergilendirme yapılmıyor.
Aynı şekilde, basit usulde vergilendirilen mükellefler. Bir ianesinin alışı ile satışı arasındaki
kazanç farkı belki 10 milyar lira olmuş, ancak biz getirdiğimiz 3 yıllık uygulama nedeniyle onu sa
dece 2 milyar lira üzerinden vergilendirmişiz. Dolayısıyla, burada ortaya çıkan 10 milyar liralık bir
değeri, benim alış ve satışım arasındaki kazanç farkım 10 milyar liraydı, dolayısıyla burada bir \crgilendirme yapamazsınız diyecek.
Aynı şekilde, zirai kazanç mükellefleri açısından, müstahsil makbuzlarını saklayacak dedini/..
Gelip şehirde çocuğunu okutmak için bir daire satın alabilir. Müstahsil makbuzlarını ibraz ettiği
takdirde, işte ben bu kadariık zirai ürün sattım dediği takdirde onunla ilgili de herhangi bir vergi
lendirme yapılmayacaktır. Demek ki, ilke olarak getirdiğimiz olay, diğer hükümlerde yapmış oldu
ğunuz, istisna kazançlar nedeniyle herhangi bir vergilendirmeye olanak vermemek, orada toplamış
olduğu veya biriktirmiş olduğu belgelerie bu net artış teorisine göre bir vergilendirme olanağı >a
ratmamak ve bu miktarın da özellikle ihtiyari toplama sınırı olarak belirlediğimiz miktarın ii/.cnn
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de olması gibi bir sınırlama nedeniyle de aşağı düzeyde tutmamak suretiyle, çok büyük ölçüde şey
leri tanıyoruz, yasalarla tanıdığımız olanakları burada da devam ettiriyoruz; ancak, bunların dışın
da ve bu miktarı geçen bir kazanç varsa da, kaynağı ne olursa olsun, ona bakılmaksızın, bu arizi
kazançtır, bu çerçeve içerisinde mükelleflerin beyanname vermesi gerekir diyoruz. Onlar getirip,
zaten, beyannamelerini vesairelerini vereceklerdir vergi idaresine. Dolayısıyla, vergi idaresinin
herkesin peşinde koşması gibi herhangi bir yükümlülük söz konusu olmayacak, kendiliğinden kı
yaslama suretiyle bu sistemin oturması halinde, olay bitecektir.
Özet olarak, sistemin işlemesini ifade eden 80 inci madde bu şekilde olacak. Sadece, burada,
gelirin hangi yılın geliri sayılacağı konusunda son bir düzenlememiz var. Biliyorsunuz daha sonra
ki maddelerin bir tanesinde, geçmişle ilişki kurmamak için bir mali milat ilanımız söz konusu ola
cak. O tarih itibariyle yer almış olan unsurların şekil değiştirmesi yine bu kapsamda sayılmayacak.
Bunlar nedeniyle, bunların şekil değişürmesinden ötürü herhangi bir işlem yapılmayacak. Ancak,
mali milattan sonra ortaya çıkmış olan bu şekildeki unsurlar tespit edildiği yılın geliri sayılacak.
CEVAT AYHAN(Sakarya)-Orada esnaf için 2 kat şartını getirmişsiniz, onu aşarsa. 3 yıl için
bu 2 katı uygulayacak mısınız?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA THMlZEL(Devamla)- Sürekli uygulayacağız onu, o sürekli
maddedir.
BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Bakana.
Sayın Bakan, o maddede -1 inci maddede yahut 2 nci maddede- "kaynağına bakılmaksızın"
ibaresini "kaynağı ne olursa olsun" diye düzelttiğimiz için, paralellik sağlamak için, burada da ay
nı redaksiyonu yapıyoruz, arkadaşlarımız hatırlayacaklar.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEM İZEUD evam la)- lamam Sayın Başkan.
BA ŞK A N - Bu çerçevede, madde üzerinde başka söz talebi?.. Sayın C'cngil buyurun. Bakan
açıklama yaptıktan sonra kısa bir soru...
SITKI CENGİUAdana)- O zaman soru olsun.
Bu maddeyle, anladığım kadarıyla, bu insanlardan vergi toplamak veyahut da bunlardan her
hangi bir katkı beklemekten ziyade, belge düzeninin yerleşebilmesi için bu insanları bir yerde. Ma
liye, yardımcı olarak, bir tarafta da cebri olarak kullanmak. Bugünlerde de konuşulan bir konu, zan
nediyorum inşallah sonraki maddelerde de gelecek; ama, şu da bir gerçek. Mâliyede, devamlı, ni
telikli eleman özel sektöre doğru kayıyor, ücretlerinin yetersizliğinden dolayı; hesap uzmanları,
kontrolörler, vergi denetmenleri. İnşallah bu tasarı içerisinde veya nihayetinde bunların durumunu
da iyileştirici bir düzenleme yaparız diye düşünüyorum. Veya böyle bir düzenleme vardır...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL(Devamla)- Gelecek efendim.
BA ŞK A N - Sayın Cengil bu soru muydu? Eğer bciyle soru soracaksanız, onu isterseniz başka
tür oturumlarda sorabilirsiniz.
SITKI CENGİUAdana)-Sonunda "gelecek mi" dedim. Sayın Bakanım da "gelecek" dedi.
BAŞKAN-Sayın Ayhan, buyurun.
CEVAT AYHAN(Sakarya)-Saym Bakana sormak istediğim şey şu; bir kişi, vergisi ödenmiş
kazancından, kardeşine, oğluna veya bir yakınına, asıl ve füruda yakını olan birine, diyelim ki bir
gayrimenkul veya bir araba, otomobil bağışladı. Bu vergi konusu mu olacak şimdi, bağışı alan kim
se için?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEM İZEUD evam la)- Hayır efendim. Bundan sonraki mad
dede veraset ve ivazsız intikal yoluyla elde edilen gelirler bunun dışında tutuluyor.
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir.
-
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42 nci maddeyi okutuyorum:
(42 nci madde okundu.)
B A ŞK A N - Sayın Bakan, burada ilk 3 bent, esasen, halen yürürlükte olan hükümlerin aynısı.
Binaenaleyh, bunları tekrar edip -bizim alt komisyonda da buna biraz değinmiştik- Genel Kurula
sunmamıza mahal olmadığını düşünüyorum.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL(Devamla)- Maddedeki yerleri değişti bunların.
Yani, tamamen haklısınız, aynen yürürlükte olan hükümler; ama...
BAŞKAN-Yani, Genel Kurulu bununla meşgul etmeyelim diye söylüyorum. I, 2, 3 aynıdır,
tamamen aynıdır. 4 ve 5'i, iki bent ilavesi şekline getirelim maddeyi.
İ.ERTAN YÜLEK(Adana)- "3'ten sonra gelmek üzere, 4 ve 5 inci bentler ilave edilmiştir..."
diyelim.
CEVAT AYHAN(Sakarya)-Başlık değişti.
BAŞKAN-Başlığı filan değiştiririz. Onu konuşalım müsaade ederseniz. O konuda üye arkadaşlanmın müsaadelerini alıyorum. 4 üncü bent açıktır, 5 inci bent konusunda Sayın Bakanın kısa
bir bilgi vermesini rica ediyorum.
M ALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMlZEL(Devamla)- Sayın Başkan, başlık değiştikten son
ra, bir de yukarıdaki vergilendirme şekli, bu istisnaların mutlaka, bir toplu olarak orada okunması
nı gerekli kılabilir, herkesin aklında bu soru kalabilir. Çünkü, önünde kanun yoktur, vesaire yok
tur. Hızla bir okunmasında, zaten şu anda da yürürlükte, başlığı değiştiği için olduğu gibi buraya
aldık demekte zannediyorum arkadaşlarım bir de, giriş cümlesinin de değiştiğini ifade ediyorlar.
Kalmasında yarar görüyoruz.
B A ŞK A N - Olabilir. Bütünlük halinde sunalım diye.
CEVAT AYHAN(Sakarya)- 5 inci bendin gerekçesi nedir?
B A ŞK A N - Esas itibariyle yeni düzenleme 5 inci benttir. Sayın Bakan onu açıklıyor.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMlZEL(Devamla)- Sayın Başkan, bu husus, özellikle,
sermaye piyasalarının geliştirilmesi konusunda, sürekli olarak alım-satım işlemlerinin sermaye pi
yasasının tek işlemi olarak görülmesi değil de, sermaye piyasasının aslında bu şekilde hisse sene
di alıp, bunun temettüsünden yararlanmayı amaçlayan insanların da desteklenmesini gerektirme
sinden ötürü konulmuş bir şeydir. Şu anda bizim menkul kıymetler borsasmda da olduğu gibi, hiç
kimse, hatta zarar eden kuruluşlarda bile görürsünüz, sürekli olarak hisse senedi alınır, satılır, de
ğer kazanır. Halbuki, bütün Batıya baktığınızda, belirli, güçlü şirketlerin hisse senetleri alınır, tu
tulur ve onun temettüsünden yararlanılır Dolayısıyla, o temettüleri de, her halükarda, kendi içeri
sinde bir vergilendirme rejimi vardır zaten onların. Dolayısıyla, bu şekilde, yanında temettü geliri
olarak elde tutmak üzere almış ve koruyan, dolayısıyla da bu şekilde hisse senetlerini halka açarak
uzun vadeli yatırım yapmayı amaçlayan şirketlere bir destek getirmek amacıyla konuldu bu.
Yani, kısa vade içerisinde alıp satanlarla ilgili böyle bir istisna yok; ancak, bir hisse senedini
almış, bir yıldan daha fazla uzun süre elinde tutuyorsa bu artık temettü geliri elde etmeye yönelik
bir olaydır. Dolayısıylada, bu şekildeki hisse alımlarını biz teşvik edelim. Yoksa, sürekli, işte zey
tin alıp satmak gibi spekülatif amaçlı şeyleri teşvik etmeyelim amacına yönelik bir düzenlemedir.
CEVAT AYHAN(Sakarya)-Sayın Bakana teşekkür ederim. Bu izahat tabiî haklı, uygun bir
gerekçedir. Yani, asıl kalkınmayı finanse edecek olan tasarruflar bu şekilde şey olur. Ancak, şunu
sorayım, bu bilgi varsa; toplam kote edilmiş olan hisse senetleriyle alınıp satılan hisse senetleri ara
sında oran bizde nedir, oturmuş olan ülkelerde nedir? Yani, tedavül sürati nedir? Böyle bir emsal
var mı elinizde?
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MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMlZEL(Devamla)- Şu anda, arkadaşlarım olmadığını
söylüyorlar; ama, yarın Sermaye Piyasası Kurulundan soralım, buna yarınki oturumda yanıt verme
ye çalışalım.
B A ŞK A N - Bir önerge vardır, okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan tasarının 42 nci maddesiyle değiştirilen 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 81 inci maddesinin 5 inci bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
"5- Bir yıldan fazla elde tutulan hisse senetleriyle portföyünün en az yüzde 25'i hisse senetle
rinden oluşan menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma belgelerinin elden çıkarılmasından do
ğan kazançlar."

Mustafa Çiloğlu

Ertuğrul Eryılmaz

Doğan Baran

Burdur

Sakarya

Niğde

Halil Yıldız

Yıldırım Aktürk

İsparta

Uşak

BAŞKAN-Hisse senetlerine bu imkan verildiğine göre, bunlardan oluşan asgari belli bir yüz
de de, bir fon içinde böyle bir önerge var.
Arkadaşlarımız bilgilensin diye önce Sayın Bakana izahat imkanı vereyim, bilgilenmiş olalım;
sonra da katılıp katılmadığını sorayım.
Buyurun Sayın Bakan.
MALİYE BAKANI ZEKERÎYA TEM lZEU D evam İa)- Sayın Başkan, şu anda menkul kıy
met yatırım fonları ve ortaklıklarıyla ilgili yapılan düzenlemede 2 tip fondan bahsediliyor; birisi A
tipi fon, birisi B tipi fon. B tipi fonlar, genellikle, tamamen devlet tahvili, hazine bonosu gibi borç
lanma senetlerinden oluşan bir fon. A tipi fonlarda da yüzde 25 oranında hisse senedinin bulunma
sını içeriyor.
Yalnız, buradaki hisse senetlerinin niteliği ve geri kalan yüzde 75'i, genellikle yine devlet tah
vili, hazine bonosu filan gibi borçlanma unsurlarından oluşturuluyor. Başlangıçta bu fonların ku
rulması sırasında teşvikleri amacıyla ilave vergi istisnaları getirilmişti bunlaria ilgili olarak. Ancak,
uygulama bu yüzde 25'lik hisse senedinin tamamen belirli kuruluşların kendi hisse senetlerinden
oluşturarak, bunların izlenmesinde ortaya çıkan aksaklıklar nedeniyle, bunların bazan yüzde 25'in
altında teşekkül etmesi vesaire gibi, fon kapsamında, biraz önce belirttiğimiz gibi; yani, hisse se
netlerinin gerçek anlamda elde tutulmasını sağlayacak bir unsur oluşturulmadığı da görüldü.
Bir de, bu benzer yatırım araçları içerisinde sadece yüzde 25'lik bir oranla bunun bu şekilde
sağlanması, benzer yatırım araçlarında bir farklılık da yaratıyor. O nedenle, bunun üzerinde çok tar
tıştık; ama, bunun bu kapsam dışında, daha doğrusu uzun süreli olarak elde edilen hisse senetleriy
le aynı işleme tabi tutulmaması sonucuna vardık. Yani, bu tartıştığımız bir konudur, çok uzun tar
tışılan bir konudur. ÇünkU, çok büyük ölçüde öneriler de geldi. Ancak, işleyiş şekli itibariyle ger
çek anlamda teşvik edilmesi gereken bir katılma payı olarak görmediğimizden dolayı biz bunu d a
ha önce değeriendirmemiştik.
BAŞKAN-Dolayısıyla önergeye...
MALİYE BAKANI ZEKERÎYA TEMÎZEL(DevamIa>- Katılamıyoruz efendim.
B A ŞK A N - Katılamıyorsunuz.
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Sayın Aktürk, önergeniz hakkında izahatta bulunacaksınız, buyurun.
YILDIRIM AKTÜRK(Uşak)-Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Muhterem arkadaşlar, sermaye piyasası para piyasalarından farklı. Çok basit tabiriyle, para pi
yasası dediğimiz devlet tahvili ve hazine bonosu işlemlerinde getiri baştan belirlidir. Yani, hiçbir
risk alınmıyor, üzerinde adı faiz de olabilir veya dönüm sonundaki değeri olabilir, bugün Iskonto
lu bir değeri vardır. Dolayısıyla getirisi sabit kıymetlerdir bunlar. Genellikle kısa vadeli eldeğiştirirler, ikinci piyasası vardır. Bu işlemlere para piyasaları diyoruz. Genellikle bir senenin altında te
davül hızları vardır.
Sermaye piyasası uzun vadelidir, adı üstünde. Ve yatırım amaçlıdır. Uzun vadeli fonların yer
leştiği yerlerdir. Özellikle tasarruf sandıklan, emekli sandıkları gibi uzun vadeli fonların değerlen
dirildiği ortamlardır ve bir de halka açılma ve şirketleşme olgusunda kapitalizmin ana dinamosu
dur; ama, Türkiye'de bu anlamda, bu tabirle bir anonim şirket henüz teşekkül etmedi denebilir. Ya
ni, anonim şirket, adı üstünde, hissedarları belli olmayan, hissedarları değişik olabilen, Amerika'da
ki tabiriyle, aile, bir Prokton Gembıl ailesi^üzde 5 ile şirketi yönetir; ama, yüzde 95 hissedarından
haberdar değildir, kimlerin elinde bu kağıtlar. Ama, orta vadeli fonlar açısından sermaye piyasası
böylece gelişir, güçlenir.
A tipi fonlar, portföyünün en az yüzde 25'i hisse senedi olması kaydıyla teşekkül etmiş fonlar
dır. Gerek duyulursa belki A tipi fonları yüzde 50 ve üzerinde diye yeni bir düzenleme getirilebi
lir. Zaten, önümüze sermaye piyasasıyla ilgili yeni düzenleme gelecek. Ama, burada baştan beri
zihniyet, bunu SPK Başkanlığından da soruşturabiliriz, Finans Müsteşarlığı düşüncesinden filan da
yıllarca bunun üzerinde çalışmalarda, A tipi fonlar bir anlamda hisse eşdeğeri olarak düşünülmüş
tür, hisse senedi. Nedir güzelliği; uyanık, bilgili, kabiliyetli, direkt işlem göremeyecek tasarruf sa
hibini bir noktada rahatlatan, "ben senin yerine aracı kurum olarak bu işi senin için yapayım" diye
yükü onun üzerinden alan; ama, bir risk alarak daha yüksek getiriye de o parayı çalıştıran bir me
kanizmadır, bir aracı kurum vasıtasıyla.
Dolayısıyla, aynen sermaye piyasası kadar geliştirilmeye ihtiyacı olan bir sektördür. Özellik
le, çok yüksek özelleştirme hacmine erişmek istediğimiz dönemde, bunu köreltecek, kısırlaştıracak
bir adım yerine; daha da geliştirecek tedbirlerden kaçınmamamız lazım. Uygulamada herhangi bir
tereddüt varsa, işte yüzde 25'in altına iniyor veyahut da portföyde tutulan, bir nevi hatır senedi gi
bi şeylerdir. Bunların düzenlenmesine dikkat edilmesi kaydıyla, A tipi fonların tam tersine daha
yüksek oranda hisse senedi tutanlarının, belki daha fazla teşvik edileceği mekanizmalar da getiri
lebilir; ama, A tipi fonlar adı altında bunu sermaye piyasasının bir aracı olarak düşünmek lazım,
para piyasalarının değil. Sayın Ayhan'ın daha evvel sorduğu sorunun cevabı, ülkemizde, İstanbul
Menkul Kıymetler Borsasında yüzde 2'nin altındadır bir yıldan daha fazla tutulan kağıt oranı. Hat
ta, günlük, sabahleyin birinci seansta alınıp, öğleden sonra çıkarılıyor. Maalesef at yarışları gibi,
kazino gibi, sp>ekiilasyon ağırlıklı ve kısa vadeli değerlendirme ağırlıklı bir operasyon var. Bizim,
giderek, daha oturaklı, daha kalıcı, daha istikrarlı sermaye piyasası yaklaşımına dönmemiz için de,
bu araçları güçlendirmemiz lazım.
Onun için kuvvvetle öneriyorum, teşekkür ediyorum.
CEVAT AYHAN(Sakarya)- Yıldırım Bey şunu da söyleyebilirse memnün olurum; faraza,
yüzde 25 veya yüzde 30, yüzde 40, yüzde 50 dedik. Geri kalan hisse senedi?..
YILDIRIM AKTÜRK(Devamla)-Geri kalan hisse senedi değil, geri kalan hazine kağıtlarıdır
genellikle, sağlam getirili.
w

CEVAT AYHAN(Sakarya)-Burada hisse senetlerine veriyoruz, öbürlerini niye mükafatlandı

ralım yani?
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YILDIRIM AKTÜRK(Devamla)-Hangilerini? Hazine şeyini mi? Bir risk alıyor Sayın Ayhan.
Yani, bazan aldığı hisse değer kaybeder, zaten paçallayarak en azından alternatif, repo getirisine
yakın tutmaya çalıştıkları için bunu yaparlar. Yani, risk aldığınızda her zaman yukarı doğru gitmi
yor bu iş; borsanın çöktüğü günler de oluyor. O zaman...
CEVAT AYHAN(Sakarya)-Zaten o spekülatif kazanç peşinde koşanlar "batarsa batsın" diyor.
YILDIRIM AKTÜRK(Devamla)-Hayır; ama, anaparasından da kaybediyor. Yani, herhangi
bir şekilde alternatif getirinin sabit getirinin altına düşmesi de bir haksızlık diye düşünüldüğü için,
mümkün olduğu kadar sağlam, yüksek getirili hazine kağıtlarıyla bir nevi bir paçallama yapılır.
BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Aktürk.
Hükümetten bu konuda bir işar aldım, onu rica edeyim kendilerinden. Belki bir ara çözüm bu
labilirler diye.
Buyurun Sayın Bakan.
MALÎYE BAKANI ZEKERİYA TEMtZEL(Devamla)- Sayın Başkan, biraz önce bu öner
geyle ilgili açıklamamız sırasında, portföyünün en az yüzde 25'i hisse senedi olması halinde, zaten
o yüzde 25'in de temin şekli çok, son A tipi fonlarda...
B A ŞK A N - Sayın Topuz, Sayın Hacaloğlu, önemli bir noktada yardımlarınızı da istirham ede
ceğim için, dikkatinizi rica ediyorum.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TE M lZEU D evam la)- Yüzde 25'lik bir hisse senedi, port
föydeki hisse senedi oranının aslında Sayın AktUrk'ün belirttiği amaçlarla kesin olarak ilgisi olma
dığını çok somut olarak gördük. Düzenleme, aslında, sermaye piyasası kanununda yapılalacak dü
zenlemeyi ilgilendiriyor çok büyük ölçüde. Nitekim, zaten dünyada da artık yerleşmiş piyasalarda
bu riski dağıtmak için getirilecek olan kamu kağıtlarının oranı çok büyük ölçüde değişiyor. Böyle
bir olayın, bu tür istisnalardan yararlanması için, portföyünün en az yüzde 5 l'i, yani yarısını geç
mesi gerekir koşul olarak. Yarısını geçtiği takdirde... Ama şu andaki düzenlemesi içerisinde serma
ye piyasası kanununda böyle bir olay yok. Vergi kanunu sermaye piyasası kanununun ötesinde bir
değişiklik getiriyor. O nedenle böyle bir olaya katılamıyoruz. Yani, vergi kanunuyla başka bir ka
nunu düzenliyor konumuna girmemek için.
Dolayısıyla, orada öyle bir düzenleme yapıldığı takdirde, öyle düzenleme yapıldığı takdirde,
yapılacağından da emin olamayız. Varsayın ki o kanun o şekilde çıkmadı ve düzenlenmedi. O tak
dirde bir ikilem yaratıyoruz, vergi kanunuyla A tipi fon, sermaye piyasası kanunuyla A tipi fon. Bu
riski alamama nedeniyle buna girdik. Kaldı ki, 279 uncu maddeyle ilgili düzenlemeye de bu düzen
lemeden sonra geri dönmemiz gerekir, burada tasarının 6 ncı maddesiyle yaptığımız değişikliğe.
Çünkü, burada bir istisna tanıdığımız takdirde, orada da aynı avantajı devam ettirmemiz lazım. Ak
si takdirde, burada verdiğimiz...
B A ŞK A N - Oradaki "hisse senetleri" ibaresinin de...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMlZEL(Devamla)- Orada "A tipi yatırım fonları katılma
belgeleri" şeklinde onun da eklenmesi gerekir ki, o zaman geri dönmeniz... Yoksa, burada yaptığı
mız bu düzenlemenin, oradaki hüküm kaldığı sürece hiçbir anlamı olmaz.
BAŞKAN-Sayın Bakan, yüzde 50'yi aşkın hisse senedi bulunması durumunda, 6 ncı madde
ye de paralel düzenleme yaparak, sermaye piyasası kanunu da şu anda Komisyonumuza intikal et
tiği için, onunla da orada çalışmalarımız sırasında uyumu sağlamak koşuluyla bir düzenleme yapıl
ması söz konusu olsa. Hükümetimiz ne derler?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TE M lZEU D evam la)- Efendim, onun sağlanıp sağlanama
yacağı konusunda herhangi bir garanti veremeyiz; ama. Komisyonunuzun takdiridir elbette ki. Her
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halükârda yüzde 51 hisse senedi ve Türk hisse senedi olmak zorundadır. Yani, yabancı hisse senet
lerini getirip de burada tutup, arkasından böyle bir fon oluşturulmasına olanak verilmemelidir.
Çünkü, teşvik ettiğimiz hisse senetleri Türkiye'nin sermaye piyasasıdır ve Türk hisse senetleri ol
malıdır. Dolayısıyla, eğer bunu sağlamayı garanti görüyorsanız, burada diyecek pek fazla bir şeyi
miz olmaz. Çünkü, her halükârda bizim teşvikimiz uzun vadeli olarak yatırımcıya fon oluşturmak
tır, uzun vadeli olarak yatırımcıya sağlıklı bir fon oluşturmaktır ve bunlara da gelir sağlamaktır. O
nedenle, ona bir itirazımız olamaz; ama, yüzde 25 oranını koruyup da geri kalan kısımlarıyla bir
ayrıcalık yaratmamız mümkün değil.
BAŞKAN-Sayın Ayhan, buyurun.
CEVAT A YHAN(Sakarya)- Sermaye piyasası kanunu burada müzakere edilirken bir ek mad
de konulur, gelir vergisi kanununda değişiklik yapan, 6 ncı maddede, 279'da, vergi usul kanunun
da ve bunda değişiklik yapan bir maddeyle beraber düzenlenir. Yani, sermaye piyasası kanunu
Meclisten geçerse o da geçmiş olur, sistem yerine oturur. Yani, o geçmeden şimdi koymak doğru
değil, benim fikrim bu. Böyle kalsın, beraber orada düzenlensin.
BAŞKAN-Buyurun Sayın Yülek.
İ.ERTAN YÜLEK(Adana)- Zannediyorum ki bu kanunun en önemli maddelerinden birisi bu.
Çünkü, şu andaki 2 bende 3 , 4 ve 5'i ekliyor ve bir de bunun gayesi var. Sayın Bakanın da izah et
tikleri gibi, bir defa spekülatif borsa oyunlarından uzak durmak. Bugün, hakikaten, borsa günlük
spekülatif oyun haline gelmiş ve dolayısıyla bu spekülatif oyun halinde yatırımcıya değil, onu oy 
nayanlara hizmet eden bir müessese. Serbest piyasa; ama, Avrupa, vesair böyle değil; serbest piya
sa demek illa başıboşluk demek değil. Bu maddenin getirilişi, öyle zannediyorum değil, doğrusu...
NECDET TEKİN (Kırklareli) - Mevcut haliyle geçsin...
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, şimdi, gerçekten hisse senedi ağırlıklı yatırım fonlarının
teşviki, sermaye piyasası açısından da, ekonomi açısından da olumlu bir yaklaşım. Eğer, hakika
ten, Hükümet, yüzde 50'den fazla ağırlığı hisse senedinden oluşan bir yatırım fonu varsa, bunun
Sermaye Piyasası Kanununu beklemeye mahal olmadan, oradaki fonların yüzde 50’den fazla hisse
senedi katılımını da teşvik edecek biçimde, şu aşamada, dikkate almamızın yararlı olduğunu, ben
de düşünüyorum kişisel olarak; bu, şu düzenlemeye olumlu bir katkımız olur. Onun için. Hükümet
buna sıcak bakarsa, iyi bir değişiklik olur gerçekten; buna sıcak bakalım.
ABBAS tNCEAYAN (Bolu) - tkisi beraber gelsin Sayın Başkanım.
BAŞKAN - Ama, o geldi; onunla beraber gelmesi şart değil.
ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Kanun çıkmadı ki efendim; nc zaman çıkacağı belli değil.
BAŞKAN - Hayır onunla bir ilgisi yok; A tipi fon demediğimiz için... O gelir veya gelmez;
bizi ilgilendirmez o.
Değerli arkadaşlarım. Sermaye Piyasası Kanununda ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe ko
nulmuş olan düzenlemelerde, yüzde 25 diye sabit bir kural söz konusu değil. Bir defa, en az yüzde
25 olacak; kaldı ki, işte okuyorum: "Fon türleri olarak, yatırım fonları, içtüzüklerinde belirtilmek
koşuluyla, aşağıdaki türlerde kurulabilir:
1- Fon portföyünün en az yüzde 51'ini devamlı olarak.." İşte yazmış oraya "kamu veya özel
sektör borçlanma araçlarına yatırılmış fonlar, tahvil ve bono fonu; özelleştirme kapsamına alınan
lar dahil. Türkiye'de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerine yatırılmış fonlar, hisse senedi fonu;
belirli bir sektörü oluşturan ortaklıkların menkul kıymetlerine yatırılmış bulunanlar, sektör tonu”
diye tarif ediyor. Yani, burada, en az yüzde 51'i Türkiye'de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerin
den müteşekkil bir hisse senedi fonu türü bir fon öngörülmüş, bir enstrüman var burada. Bunu kav
rayacak biçimde, buna yaklaşırsak, hayırlı bir iş yaparız.
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CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, bir şey arz edeceğim.
Şimdi, bu kanunun gündeme gelişinden beri, Türkiye'de en çok tartışılan husus, menkul ser
maye iratlarının vergilendirilip vergilendirilmeyeceği meselesidir ve bunun içinde de en büyük
ağırlık, devlet tahvili ve hazine bonolarıdır. Şimdi, biz, bunu buraya getirdiğimiz zaman, o zaman,
bir yıldan daha uzun süreli olan tahvil ve bonolardan hiçbir vergi alamayacaksınız. Yani, bu getir
diğimizin neticesi bu olur; doğru mu değil mi; doğru. Doğruysa, o zaman, bir taraftan bunlardan
vergi alalım diyfc bir geçiş programı yapıyoruz; bir taraftan da, burada, bütün kamuoyunun bekle
diği bir vergilendirmeyi bertaraf ediyoruz. Buna hakkımız yok; yani, bizim istediğimiz, hisse se
netleri satılsın, spekülatif kazançlar giderek gerilesin; biz, bunu istiyoruz. Bakın, Yıldırım Bey ifa
de etti; yüzde 2'si hisse senedidir, gerisi spekülatif kazançlardır dedi; o sahalardır; yani, bu bilgiyi
Maliye Bakanı da verdi. Burada ısrarımızın faydası yok benim anladığım kadarıyla.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Bu konuda Sayın Bakan karar versin; biz de, ona evet diyelim.
Buyurun Sayın Bakan.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Sayın Başkan, şu anda Komisyon
üyesi gibi konuşuyorum gördüğünüz gibi.
Burada, bir şeye hakkımız olmadığını düşünüyorum; çünkü, vergi kanunlarının bu kadar zor
lanmasından yana değiliz. Vergi kanunlarıyla, olduğu gibi bütün sermaye piyasalarını düzenleyen
hükümler getirdiğimiz takdirde, enstrümanlar arasında yaratacağımız farklılıkların ortaya çıkarta
cağı riski de, biz almış oluyoruz. Halbuki, bu görev, bizim görevimiz değil. Sadece, biz, bunların
hepsini kapsam dışında bırakmak suretiyle, değişik fonlar arasında bir eşitlik sağladık, yani kendi
içerisinde. Bu sağladığı avantajlar öne çıksın, vergi avantajıyla öne çıkmasın, kendi sağladığı avan
tajlarla ortaya çıksın. Yani, olay bu şekilde düzenlemeydi.
Yüzde 5 l'in üzerinde olması halinde, hisse senedi ağıriiğı nedeniyle, hisse senedine benzer bir
hal olduğunu kabul ediyorum; ancak, biz. Vergi Kanunuyla, gerçekten bütün bu alanın sorumlulu
ğunu aldığımızda, bu tip fonlar yerine öbürierinin hepsinin batmasına neden olursak, onun sorum
luluğunu direkt olarak alamıyorum. Onun için. Komisyon üyesi gibi konuşuyorum; yani, olayım
bu. Şu anda, bütün unsuriarı değerlendiremiyoruz; sadece, tek bir fon alıyoruz buraya. Buna bu ka
dar büyük bir avantaj getirdiğimizde ya benzer enstrümanların hepsini risk sermayesini, vesairesini çökertiyorsak ne olacak?! Bunu bilemiyoruz; o nedenle, o kadar gönüllü olarak katılamıyorum.
Yoksa, yüzde 51 olduğu takdirde, bir benzeriik sağladığımızı sağlıyoruz.
BAŞKAN - Biraz gözümüzü korkuttunuz gibi geliyor bana.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Ama, benim de, zaten o nedenle çe
kingenliğim ve korkum var; açık söyleyeyim.
1. ERTAN YÜLEK (Adana) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Efendim, önergeyi oylarınıza sunuyorum...
1. E R T A N Y Ü L E K (A dana) - Sayın Başkan, ben konuşm adım ki... K onu şm am yarım kaldı.

BAŞKAN - Efendim, katılmadı zaten.
I. ERTAN YÜLEK (Adana) - Efendim, katılmadı değil; ben, burada söz aldım, kusura bak
mayın; orada bir şeyler oldu, benim sözüm yarıda kaldı.
BAŞKAN - Sayın Yülek, bu konudaki yanlışım için beni affeder misiniz.
Buyurun efendim.
I. E R T A N Y Ü L E K (A dana) - Sizi her zam an affederim.
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Şimdi, arkadaşlar, bakın, eğer tahammülsüzseniz, bu saate kadar kalmaya lüzum yok, yarına
erteleyelim; ama...
BAŞKAN - Tahammülsüz diye bir şey yok arkadaşım.
i. ERTAN YÜLEK (Adana) - Efendim, bazıları konuşma falan diyorlar da, onun için diyo
rum.
REFİK ARAS (İstanbul) - Efendim, ne zaman söz istediniz de alamadınız?!
t. ERTAN YÜLEK (Adana) - Efendim, söz alma meselesi değil.
Bakın, bu çok önemli; kamuoyunda da en çok müzakere, münakaşa edilen maddelerden birisi
bu ve buna benzeyen bir kaç madde daha gelecek şimdi. Sayın Ayhan'ın da belirttiği gibi, bu ser
maye piyasasında, hisse senetlerinin veya devlet tahvillerinin ve bonoların vergilendirilmesiyle il
gili çok uzun süreden beri müzakere edildi; zannediyorum ki, bu kadar kanunun gecikmesinin bir
sebebi de, bu. Daha evvel, ilk yazdıklarında, İstanbul'a gittiklerinde, bazıları bunlara karşı çıktı ve
bunu düzeltmek için de bu kadar uzun sürdü bu. Onun için,' böyle haydi bakayım...
Sayın Bakanı da, en çok burada sıkıştırdılar. Şimdi, ben, aynı şeyi söyleyecektim; Sayın Ba
kanın söylediğini söyleyecektim; yani, buradaki hedef, mümkün olduğu kadar, hisse senetlerine ya
tırımı yöneltmek; ama, kısa vadeli değil, uzun vadeli tabiri caizse, bir yıl ve daha şeyi; bütün esp
ri bu. Ama, bugün, borsaya bakıyoruz -Sayın Bakan da beyan etti. Yıldırım Bey daha çok iyi bili
yor- günlük alıp satıyor ve böyle spekülatif kazançlarla, bu para, yatırımcıya gitmiyor; bu para, bi
nlerinin cebine gidiyor. Halbuki, burada getirilen bu hükümle, bunu yatırımcıya götürmeye çalışı
yor. Dolayısıyla, burada, isabet var; bu, bir.
İkincisi; hakikaten bu bir vergi kanunudur. Vergi kanunu ile piyasayı düzenleyen kanunlar ara
sında, mutlak surette bir farklılık olması lazımdır; herkesin kendi yerinde işlev görmesi lazımdır.
Dolayısıyla, Vergi Kanununda öbür tarafa atıfta bulunan bir düzenleme yaparsak, o, işin ucunu ka
çırtır. Yani, hangi maddeyle nerede nasıl... Çünkü, Vergi Kanunu birbiriyle irtibatlı bir hadisedir,
her kanun kendi içinde tutarlıdır; ama, bunun içerisine, kendi içinde tutarlı olan sermaye piyasasıy
la ilgili bir maddeyi koyarsak, birbiri arasındaki tutarsızlıklar ortaya çıkabilir; çünkü, her kanun
kendi şeyi içinde tutarlıdır. O bakımdan, yüzde 51 meselesini, bilahara düşünürüz; geçip geçmeye
ceğini de bilmiyoruz. Orada düzenleme yapılır; oradaki düzenlemede, daha uzun vadeli paranın
kalmasını temin edici tedbirler getirilir. Bu devlet tahvili yönünden de diğer tahvillerde...
Bugün, hep içinde bulunduğumuz sıkıntı ne; diyoruz ki, Türkiye Cumhuriyeti içborçları çok
fazla değil; ama, iki önemli sıkıntısı var; Birisi, faizler yüksek. İkincisi, vade kısa. Ne zaman çıka
cağını bilmiyoruz; bir boşluk çıkmasın. O bakımdan...
CEVAT AYHAN (Sakarya) - O zaman değerlendiririz.
I. EftTAN YÜLEK (Adana) - Bir hikaye anlatayım mı?

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Sayın Yülek, maksat anlaşılmıştır.
I. ERTAN YÜLEK (Adana) - Efendim, iki satır anlatayım; Allah aşkına anlataymı Sayın Baş

kan. Bu saatten sonra, iki dakikanızı alır.
Şimdi, padişah demiş ki "falan yere gidin -bir nalbanta, eski zamanda- bana 1(X) tane nal çivi
si yapsın; hem de altından olsun ve yarın sabaha kadar olsun." Adama gitmişler, yatağından uyan
dırmışlar; demişler ki "arkadaş, yarın sabaha kadar 100 tane mıh yapacaksın altından, işte sana al
tın." Adam demiş ki "mümkün değil, benim yaptığım 10 tane. Çoluğu çcKuğu toplayayım, olsun 20
tane; konu komşuyu toplayayım olsun 50 tane; ama, 1(K) taneyi yapmak mümkün değil." Yaparsın,
yapmazsın; adama demişler ki, "bak boynun gider." Adam "peki, öyleyse", adam başlamış C’cnabı
Mevla ne gösterir diye başlamış yapmaya. Sabaha karşı, şakır şukur atlılar geliyor, adam bakmış
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önünde 20 tane var, 30 tane yapamamış; çcx;uklara "eyvah, evladım biz artık vedalaşalım" demiş.
Atçı başı kapıyı tak tak tak vurmuş. Ne var; "valla yapamadım, bir şey yapamadım” demiş. "Bırak
sen, kaç tane yaptın?" demişler. Adam, "20 tane" demiş. Atçıbaşı, "padişahın sandukası için o kadar
yeter" demiş. Şimdi, yani, ne olacağı belirsiz. Yarın ömrünüz var mı, yok mu; ne olacağı belirsiz.
Bizim de öyle olabilir. (Gülüşmeler)
NECDET TEKİN (Kırklareli) - Sizin de öyle...
‘

BAŞKAN - Sayın Yülek...

i. ERTAN YÜLEK (Adana) - Zaten, hepimiz için söylüyoruz. Darbeler var, darbelerden bah
sediyor herkes, inşallah darbe olmaz da... Bir bunu söylüyorum.
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkanım, sözünü geri alsın.
i. ERTAN YÜLEK (Adana) - İkinsisi Sayın Başkanım, bu "ivazsız" kelimesi ne; onu öğren
mek istiyorum.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Karşılıksız, bedelsiz.
1. ERTAN YÜLEK (Adana) - Yani, Sayın Ayhan'ın söylediği gibi...
M ALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Hibe...
1. ERTAN YÜLEK (Adana) - Teşekkür ederim.
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkanım, bu sözleri zabıtlardan çıkarılsın.
BAŞKAN - Sayın Yülek, arkadaşlanmız, bu sözlerin zabıtlardan çıkarılmasını öneriyorlar.
1. ERTAN YÜLEK (Adana) - Kusura bakmayın, sizin Millî Savunma Bakanınız... Şu andaki
Millî Savunma Bakanına dün akşam sordular, televizyonda; "eğer, 28 Şubat olsaydı, darbe şartları
vardı; ama, şimdi darbe şartlan yok" dedi. Onu, siz, gidin Bakanınıza söyleyin. (Gürültüler)
BAŞKAN - Arkadaşlar, istirham ediyorum, çalışmalarımızı sekteye uğratmayalım.
Sayın Develi, buyurun efendim.
HİLMİ DEVELİ (Denizli) - Sayın Başkan, değerii arkadaşlarım; özellikle bu yasa gündeme
geldiğinden beri, kamuoyunda da en çok tartışılan maddelerden bir tanesi bu madde.
Şimdi, yasanın bu şekliyle hazırlanması konusunda, bizim görüşümüz olumlu. Eğer, bunu, bir
başka şekilde ilave etmeye kalkarsak, olayın bütünselliği bozulmuş olur diye düşünüyoruz.
Dolayısıyla, maddenin bu şekilde kalmasını da, biz uygun olarak görüyoruz.
Bir başka biçimde olayı; eğer, madde gelecekse, farklı, özellikle sermaye piyasasıyla ilgili
gelecekse, onu da orada düzenlemekte fayda var.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Sayın Hacaloğlu?..
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Aynı...
BAŞKAN - Aynı konu.
Efendim, önerge üzerindeki çalışmalarımız tamamlanmıştır.
Hükümet, önergeye katılmamaktadır.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu madde kabul edilmiş
tir.
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43 üncü maddeyi okutuyorum:
MADDE 43. (Madde 43 okundu)
BAŞKAN - Arkadaşlar...
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Saym Başkan, bu maddeyi yarm görüşsek iyi olur.
t. ERTAN YÜLEK (Adana) - Arkadaşlar, rica ediyoruz... Bakın, bu saatte bunu görüşebilir
siniz; ama, bundan fazla zamanı da aşağıda kaybedersiniz; bunu söylüyorum size...
BAŞKAN - Madde üzerinde Sayın Bakandan bir açıklama rica ediyorum, kısa bir açıklama
rica ediyorum.
1. ERTAN YÜLEK (Adana) - Her birine beşer tane önerge veririz...
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan.
Saym Yülek... Müsaade buyurun; bakın, Saym Bakan, göreceksiniz güzel açıklayacak ve bu
kadar uzun gibi görünen maddenin...
1. ERTAN YÜLEK (Adana) - Sayın Başkan, benim anlama şeyim kalmadı açıkça söyleyeyim;
bu kadar uzun meseleyi. Bakan da istediği kadar anlatsın, bu meseleye kafamı yormak istemiyorum
bu saatte.
Biz, bunu engellemek istemiyoruz...
BAŞKAN - Sayın Bakan kısa bir açıklama yapsın, şöyle bir üç dakikalık... Aslında, çok uzun
bir süre bu üç dakika; ama. Bakan yabancımız değil, üç dakika verelim kendisine.
Buyurun Sayın Bakan.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMÎZEL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Değerli milletvekilleri, bu Gelir Vergisi Kanununun 1 inci maddesine getirdiğimiz değişiklik,
2 nci maddesinde ve daha sonradan da 80 inci maddede tanımladığımız gelire giren diğer kazanç
ve iratların vergilendirilmesine ilişkin olarak usul hükümleri de burada düzenleniyor. Dolayısıyla,
herhangi bir kazancın vergiiendirilebilmesi için, bunun maliyet bedelinin, bundan yapılacak in
dirimlerin, hatta bu değişik kazanç türlerine göre yapılacak ilave indirimlerin de ayrıntısıyla belir
lenmesi gerekiyor. Aksi takdirdeki vergilendirme,
bir vergilendirme değil, salma niteliği kazanır. Dolayısıyla, 82 nci maddenin birinci bendin
den itibaren, mal ve hakların elden çıkarılması halinde, gelirin ne olacağı, gider olarak nelerm dik
kate alınacağı; menkul kıymetlerin elden çıkarılması halinde gelirin ne olacağı; ayrıca, enflasyon
dan arındırmayla ilgili hükmün bunlar için de geçerli olması nedeniyle, menkul kıymet alım satım
larında kazancın ne şekilde tespit edileceği; gayri menkullerin elden çıkarılması halinde, özellikle
geçici 46 ncı maddede de çok net olarak tartışılacağı üzere, gayri menkullerle ilgili olarak, Hmlak
Vergisi oranlarının düşürülmesi. Emlak Vergisinde rayiç bedellere dönülmesi nedeniyle, o bedel
lerin maliyet bedeli olarak alınacağı ve bunların da, her yıl, yeniden değerleme oranında bu
maliyetlerin artırılacağı; dar mükellef kurumlarda, bu kazancın ne şekilde tespit edileceği \ e men
kul kıymetlerin elden çıkarılması halinde...
1. ERTAN YÜLEK (Adana) - Kusura bakmayın, anlamıyorum...
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Dinlemezsen, anlamazsın.
BAŞKAN - Sayın Yülek, müsaade ederseniz, bu maddeyi tamamladıktan sonra, size reraket
edeyim ben, sizin eve geleyim; bu akşam, misafiriniz olup, size anlatayım. Diğer arkadaşlar...
1. ERTAN YÜLEK (Adana) - Sayın Başkanım, burada, bir engelleme değil; ama, maddenin
daha sağlıklı müzakere edilebilmesi için...
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BAŞKAN - Değerli arkadaşlanm, çalışmalarımıza...
i. ERTAN YÜLEK (Adana) - Bütün arkadaşlara bakıyorum, hepsi de benim gibi; ben nasıl
bakıyorsam, öyle bakıyorlar. On saatten beri çalışıyoruz efendim.
BAŞKAN - Değerli arkadaşlanm, yarın ki çalışma programımıza, müsaade ederseniz, müm
kün olan erken bir saate başlayalım. Saat 12.00'de, değerli arkadaşlarımın, zorunlu bir görüşme
programları var; onlara, o görüşmeye katılma imkânını da sağlayacak bir öğle arası veririz ve son
ra çalışmalarımıza devam ederiz. Mesele, hepimize uygun bir saati kavrayabil meye bağlıdır.
Şimdi, arkadaşlarımızın teklifi, saat lO.OO'dur; ama, biraz daha geç başlayalım, 10.30 gibi baş
layalım.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Benim önerim saat 9.00'da başlayalım ve 11.00'de ara
verelim.
'
BAŞKAN - Değerli arkadaşlanm. Bakanlığa verdiğimiz bazı görevler de var; onlan da hazır
layacaklar. O itibarla, çalışmalanmıza, müsaade ederseniz, saat 10.30'da başlayalım belli müzak
ereleri yürütürüz ve saat 12.00'ye doğru bir ara veririz, sonra devam ederiz.
Yarın saat 10.30'da çalışmalarımıza devam etmek üzere birleşimi kapatıyorum ve en derin
saygılanmla hepinize iyi geceler diliyorum.

Kapanma Saati: 22.25
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BİRİNCİ OTURUM
19 Mart 1998 Perşembe
Açılma Saati: 10.40
BAŞKAN : Biltekin ÖZDEMİR
BAŞKANVEKİLİ: Metin ŞAHİN

BAŞKAN - Kıymetli arkadaşlanm, sayın milletvekili arkadaşlarım. Sayın Bakan ve değerli
stafı. Devlet Planlama Teşkilatının değerli temsilcisi arkadaşlarım, basın ve televizyonun değerli
temsilcisi arkadaşlarım; hepinizin, bugünkü çalışmalarımız için dinlenmiş olduğunuzu, hazır oldu
ğunuzu, gözlerinizin ve yüzlerinizin parlaklığından fark ediyorum. Bu itibarla, bugünkü çalışmala
rımızın, her zamankinden daha hızlı ve verimli olacağına ve büyük bir olasılıkla da, üzerinde dur
duğumuz konuya ilişkin çalışmalarımızı ikmal edeceğimizi değeriendiriyorum ve bu konudaki kat
kılarınız için. Başkanlık Divanı olarak, teşekkürlerimi, saygılarımı peşinen sizlere sunuyorum.
Değerli arkadaşlarım. Plan ve Bütçe Komisyonunun 46 ncı Birleşimini açıyorum. Hepinize
saygılar sunuyorum.
Önce, dün görüştüğümüz tasarının 35 inci maddesindeki ziraî kazancın gerçek usulde tespiti
ne ilişkin ziraî ölçülerin belirlenmesiyle ilgili bir ön yeni çalışma, alt çalışma yapılması söz konu
suydu. Bu konudaki çalışmaların tamamlandığı ifade edilmiştir.
Şimdi, bu konuya ilişkin olarak, ölçülerimize sırayla bakalım. Zannediyorum, bu konuda. Hü
kümet olarak Sayın Bakan, hangi ölçüleri sırayla, belirlediğimizi bize not ettirsinler. Notlarımıza
dahil edelim, kaydedelim ve o ölçüleri oylarınıza sunayım, o madde geçmiş olsun.
35
inci maddede, arazi üzerinde yapılan ziraî faaliyetlerde, maddenin A grubunda yer alan,
muhtelif gruplar itibariyle öngörülen yeni büyüklüklerinizi sırayla not alabilir miyiz Sayın Bakan ?
İsterseniz, bir arkadaşınıza da okutturabilirsiniz. Sizi fazla yormamak amacıyla önerilmiştir.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Teşekkür ederim.
Efendim, ikinci grupta yer alan...
BAŞKAN - Birinci grup aynı...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) -Birinci grup aynı; yani, o konuda I
200 dönüme yükseltildiği için kıraç arazi oldukça büyüklüğe ulaşmış oluyoruz.
İkinci gruptaki 210 dönüm rakamının 300 dönüm olarak; susam, keten, kendir ziraatiyle ilgili
olarak. İkinci gruptaki 210 dönüm büyüklüğü 300 dönüme.
Üçüncü gruptaki 500 dönümlük ayçiçeği ziraati büyüklüğü 600 dönüme.
Dördüncü gruptaki pamuk ziraati 300 dönüme, 200'den 300 dönüme yükseltiliyor.
Beşinci gruptaki çeltik 115 dönümden 200 dönüme.
Altıncı gruptaki pancar 150 dönümden 200 dönüme,
-Yedinci gruptaki patates, soğan, sarmısak ziraati 125 dönümden 200 dönüme,
Çay ziraatindeki 40 dönüme daha önceden yükseltilmişti. Karadenizde 40 dönümden daha bü
yük bir yer yok varsayımıyla 40 dönümde korundu.
Tütün ziraatinde 200 dönüm çok büyük bir büyüklüktür. Özellikle kıraç arazide olduğu gibi
korundu.
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Sebze ziraatindeki ekili arazi 150 dönümden 200'e, onuncu gruptaki,
Onbirinci gruptaki sera çiçekçilik 5 dönümden 10 dönüme,
Onikinci gruptaki kavun, karpuz ekili arazisi 300 dönüme, 135 dönümden 300 dönüme,
Fmdık 220 dönümden 250 dönüme,
Ondördüncü gruptaki meyve verebilecek hale gelmiş, bağ ve incir 170 dönümden 250 dönü
me.
Meyve verebilecek hale gelmiş zeytinlikteki 2 000 ağaç 2 500 ağaca,
BAŞKAN - Kaçmcı grup, pardon?..
m a l iy e

BAKANI ZEKERİYA TEMÎZEL (İstanbul) - Onalüncı grup.

B A Ş K A N -O n b eş?..
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEM lZEL (İstanbul) - Antep fıstığı 1 500 olarak yeni yük
seltilmişti, 1 500 olarak o kaldı.
BAŞKAN - 2 000, 2 500 oldu; evet.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Narenciye 800 ağaca, onycdinci
gruptaki,
Onsekizinci gruptaki elma 700 ağaçtan I 000 ağaca.
Muz ziraatindeki ekili arazi 3 dönümden 20 dönüme.
Meyve verecek 750 ağaçlık kayısı 1 000 ağaca.
Yine, yirmibirinci gruptaki meyve verecek hale gelmiş, armut, şeftali vesaire 700 ağaçtan I
000 ağaca,
Yirmiikinci grup, diğer meyve ve ürün zireıatinde ikili arazi 50 dönümden 200 dönüme.
Özür dilerim, yirmiikinci gruptaki 50 dönüm 100 dönüme,
Yirmiüçüncü gruptaki hayvan sayısı, büyükbaş hayvan sayısı 80'den 150'ye,
Yirmidördüncü gruptaki küçükbaş hayvan sayısı 315'ten 500'e çıkarılmak suretiyle, defter
hadleri böylece daha anlamlı ve kabul edilebilir bir düzeye getirildi. Bir de gruplar arasında da bir
şeylik sağlandı. Daha önceden muz, çok değerli bir meyve olarak düşünülüp de, buradan elde edi
lenin satış bedeli dikkate alınırken, şimdi, neredeyse, elma fiyatına inmiş durumda. O nedenle, ora
daki 3 dönümlük yeri 20 dönüme çıkarmak suretiyle bir denge sağlamaya çalıştık.
BAŞKAN - Burada, Sayın Bakan, bir tek bu şeyde, sera ve çiçekçilikteki 10 dönümlük mik
tar... Sayın Şahin'in de mahallî değerlendirmelerini de dikkate alarak, bir parça yüksek gibi değer
lendirdiler. 8 dönüm gibi bir şey yapsak.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Olur..
BAŞKAN - Çünkü, büyük bir alan gerçekten bu. Çiçekçilik ve sera, gerçekten de değerli bir
şey oldu.
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - 5 dönüm 5; I dönümden 3 milyon alıyorlar.
BAŞKAN - Efendim, buyurunuz. Daha pvvel 5'e yükseltmiştik çünkü...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Bakanlar Kurulunun yetkisinin.de
lO'dan 5'e çekilmesi konusunda...
BAŞKAN - Mutabıkız...
ALGAN HACALOĞLÜ (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli arkadaşlarım; geti
rilmiş olan yeni hadler, tarım kesiminde, daha geniş, daha büyük alanda ziraat yapan çiftçimizin zi
raî kazancının gerçek usulde tespiti bakımından limitleri yükseltmiştir.
-
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Şimdi, daha evvel, bizim elimizde. Ziraat Odaları Birliğinin verdiği rakamlar vardır; doğru ol
mayabilir. Ben, şimdi, bu değerler üzerinde o rakamların doğru olmadığını farz ediyorum; çünkü,
dün burada yapılan tartışmada nispi olarak hangi gelir düzeyinde genel anlamda bir limit konacağı
bir siyasî karardır diyebiliriz veyahut da teknik karardır; ama, bunun bir ortalama düzeyi vardır; 6
milyar gelir, 8 milyar gelir... Onun da birsürü faktörleri var; çok rahat saptanan bir rakam olmadı
ğını kabul ediyorum.
Şimdi, yeni getirilen rakamlar, farklı ürün alanlarında Ziraat Odaları Birliğinin bize vermiş ol
duğu randıman ve baz fiyat temelinde muhtemel çiftçi gelirlerinin farklı ürünler üretimi halindeki
kendi arasındaki çelişkisini gidermiş değil. Aksine, bazı alanlarda artırdı. Hepsi artmış vaziyette,
göreli olarak, gördüğüm kadarıyla... Belki, burada, bir başka mantık vardır, onu, lütfen bir istirham
etsek. Açıkça, çok da üstünde de durmuyoruz. Denilebilir ki, böyle bir rakamı temel aldık; ama,
açıkça belirteyim şimdi, çay daha evvelden 20’den 40'a çıktı. Karadenizde 40 dönümden fazla çay
olmaz mantığı çok geçerli değil.
BAŞKAN - Olabilir de...
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Olabilir, yani, 200 dönüm olanı da biliyoruz. Benim,
neyse...
BAŞKAN - Çay örneğini değiştirelim isterseniz...
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Hayır, ondan demiyorum; yani, burada, bir vergi çalış
ması... Bu büyüklükler yasaya girecek. Şimdi, örneğin, muza ilişkin yapılan değerlendirme aynen
ve aynen başka ürünler için de geçerlidir.
BAŞKAN - Karpuz için dikkate alınmış zaten, yükseltilmiş.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Bazılarında alınmış, ufaklar artmış, diğerleri de artmış;
dolayısıyla, bu getirilen rakamların mantığını genel anlamda her şeyi rahatlatmak olarak kabul edi
yoruz; ama, kendi aralarındaki eşitsizliği gideren bir çözüm getirildiği kanaatini taşımıyoruz.
BAŞKAN - Efendim, teşekkür ederim bu kanaatinize...
Bu sera ve çiçekçiliği, müsaade ederseniz 8 olarak, arkadaşlarımızın da...
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - 5 dönüm...
BAŞKAN - Hayır, bu konuların mahallinde olan bir arkadaşımın önerisi olduğu için; yani,
onun şeyinden, 8 olarak önerisi. Başkanlık Divanının önerilerine de lütfen bazen sahip çıkın değer
li arkadaşlarım. Yani, arkadaşım kırk yılda bir öneride bulundu. Bunu 8 yapıyoruz. Hükümete ve
rilen katsayıyı 5'e indiriyoruz.
YILDIRIM AKTÜRK (Uşak) - Sayın Başkan, cümleyle ilgili...
BAŞKAN - Cümleyi siz yazarsınız düzeltirken; o görevi de size verelim.
YILDIRIM AKTÜRK (Uşak) - Ben bir açıklama yapmak istiyorum.
BAŞKAN - Olur, açıklama yapın; yalnız, bir şeyi ifade edeyim. Tabiî, Sayın Bakanın da be
lirttikleri gibi, belki gayri safî tutarları bu işlerin birbirlerine tam tetabuk etmiyor gruplar iiıbanyle. Bu büyüklüklerin ürün değeri; fakat, bunları, çok çeşitli unsurlarla da değerlendirmek lazım.
Bunun maliyeti, emeği, şunu, bunu bir büyük çalışmayı gerektiriyor. Burada, sırf ona da bakılmı
yor, Burada, netice itibariyle, nasıl vergilendirileceğine bakılıyor. Her halükârda da vergilendirile
ceği, ister şu şekilde, ister bu biçimde... Yani, tespit usulünü belirleyecektir bu. O bakımdan, bü
yük bir sakınca doğurmadığını da mütalaa ediyorum ben şahsen.
Beyefendinin kısa bir açıklamasını da alarak; Sayın Aktürk, buyurun efendim.
YILDIRIM AKTÜRK (Uşak) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
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Bu artırmayla ilgili Bakanlar Kurulu yetki maddesi. Bakanlar Kurulu zirai kazançlar merkez
komisyonunun teklifi üzerine, bu ölçüleri, gerekli gördüğü bölgeler için, bir yıl uygulanmış olarak
olmak kaydıyla diyor. Bir yıl için uygulamak üzere...
BAŞKAN - Hayır...
M ALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Hayır, muüaka bir yıl uygulanacak,
sorunlarını görecek, ondan sonra artırıp azaltacak; yani, yılın başında...
YILDIRIM AKTÜRK (Uşak) - Azaltma kısmı tam anlaşılmıyor da. Bir yıl uygulanmış olmak
kaydıyla arazi ve ürün türlerine göre 5 katını aşmamak üzere artırmak ve ertesi yıl azaltmak şek
linde desek...
M ALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Artık, onu da, o "azaltma" kelimesi
dün burada sorun yaratmıştı. Onun kanunî...
YILDIRIM AKTÜRK (Uşak) - Hiçbirimiz anlamadı çünkü sizin yorumunuzu; yani, artırıldıysa azaltılır şeklinde anlaşılmıyor buradaki...
M ALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Tabiî, tabiî, onu, yeniden, kanunî
hadde kadar çekmek. Artırdıktan sonra yeniden kanunî hadde döndürmek şeklinde bir önerge veri
lecek; yani, düzelterek verilecek. Yani, oradaki...
BAŞKAN - Efendim, onu redaksiyon yetkisi olarak alıyorum. Maddeyi bu şekliyle oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Sayın Hatinoğlu'nun da dışarıdan işareti de da
hil, iş bu madde kabul edilmiştir.
Bundan sonraki maddeyi* ilgili olarak, değerli arkadaşlarım, bir önergemiz vardır. Tasarının
37 inci maddesinde bu götürü usulde vergilendirilen serbest meslek erbabının vergilendirilmesinin.
Gelir Vergisi Kanununun 66 ncı maddesiyle ilgili olarak bir önerge vardır.
Ben, dün, arkadaşlarıma, çalışmalarımızın 10.30'da başlayacağını ifade etmiştim değil mi.
10.30'da evden hareket şeklinde değil de, 10.30'da burada bulunacak şekilde. Orada, demek ki, ifa
delerimde bir netlik olmamış. Bundan böyle, bunu biraz daha açık ifade edelim efendim.
ALİ TO PUZ (İstanbul) - Evden hareket ve buraya varış...
BAŞKAN - Eskiden biz bir telgraf çekerdik. Filanca yerden muvasalat, filanca yere muvasa
lat edilmiştir.
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Bunu bu gençler bilmezler.
BAŞKAN - Önergeyi, okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 37 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz
ve teklif ederiz.
Refik Aras

Yıldırım Aktürk

İstanbul

Uşak

Madde 37.- 193 sayılı Kanunun 66 ncı maddesinin ikinci fıkrasının üç numaralı bendinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki 4 ve 5 numaralı bentler eklenmiştir.
4 - Dava vekilleri, müşavirler, diş protezcileri, kurumlar ve tüccariaria, serbest meslek erbabı
nın ticarî ve meslekî işlerini takip edenler ve konser veren müzik sanatçıları.
5 - Vergi Usul Kanununun 155 inci maddesinde belirtilen şartlardan en az ikisini taşıyan, ebe,
sünnetçi, sağlık memuru, arzuhalci, rehberiik gibi faaliyette bulunanlar, köylerde veya son nüfus
sayımına göre belediye içi nüfusu 5 bini aşmayan yerierde faaliyette bulunanların, bu faaliyetlerin
den elde ettikleri kazançları gelir vergisinden muaftır.
-
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Gerekçe: Gelir vergisi sisteminde, iiice olarak belge sisteminin yerleştirilmesi amacıyla, götü
rü usulde vergilendirme sistemi kaldırılmaktadır. Bu nedenle, çok sınırlı sayıda ve belli yerlerde ifa
edilen serbest meslek faaliyetleri sosyal gerekçelerle muaf tutulmaktadır. Öte yandan, bu muafiyet
sınırlarından yararlanmayanlar da bu madde içine alınarak serbest meslek erbabı ile ilgili madde
bütünlüğü sağlanmaktadır.
BAŞKAN - Dolayısıyla, tasannın 37 nci maddesi bu şekle dönüştürülmüştür. Dünkü tartışma
lar muvacehesinde, kabul ettiğiniz şekle düzenleme getirilmiştir.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Evet, Sayın Başkanım, burada, bu
sayılanları ebe, sünnetçi, sağlık memuru vesaire gibi Vergi Usul Kanununun işe başlamayla ilgili
maddeleriyle ilişkilendirilmek suretiyle, bir işyeri açarak büyükşehirierde, işyeri açarak, levha asa
rak, faaliyette bulunması halinde bunların serbestmeslek erbabı gibi vergilendirileceğini; ancak,
köylerde ve nüfusu 5 binden daha aşağı olan yerierde faaliyette bulunması halinde de bunların ka
zançlarının muaf olacağını bu şekilde sağlamış olduk. Artık, götürülükle ilgili herhangi bir şey kal
mamış oldu sistemimizin içerisinde.
BAŞKAN - Bence güzelleşti sistem bu açıdan da; orada bir ur gibi bir tehlikeli bir şey vardı;
tedavisi kabil bir düzenleme vardı.
1. ERTAN YÜLEK (Adana) - Geçici maddeye mi?
BAŞKAN - Hayır, muaf hale getirdik onları, 5 OOO'den aşağı olan yerlerde ve köylerdekini;
yani, götürü usul maddesini.Dün görüştüğümüz üzere, nüfusu 5 (X)0'den küçük yerleşim alanları ile
köylerde, bu meslek sahipleri vergiden muaf tutulmuş, bunun dışındaki yerierde ise normal gelir
vergisi mükellefi durumuna getirilmişlerdir bu düzenlemeyle.
Bilgilerinize ve işbu önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Maddeyi, önergeyle değiştirilmiş biçimiyle oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Bu madde de kabul edilmiştir.
Tasarıda, 37 nci madde olarak yer alacaktır; ama. Gelir Vergisi Kanununun 66 ncı maddesine
ilişkin bir düzenleme olmuştur; yani, tasarının 36 ncı maddesi 37 olarak yer alacak, bu da araya gi
recektir.
Teşekkür ediyorum.
Değerli arkadaşlarım, dün, tasarının 43 üncü maddesi okutulmuş ve bu konuda Saym Bakan
açıklamalarda bulunmuş; ancak, açıklamaların kâfi derecede anlaşılamaması tehlikesine binaen, o
kısmı bugüne ertelemiştik.
Şimdi, müsaade ederseniz, bu maddeyle ilgili açıklamalarını Sayın Bakandan alalım ve ondan
sonra da oylarınıza sunalım, tereddütler giderildiği noktada.
Buyurun Sayın Bakan.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Değerii milletvekilleri. Gelir Vergisi Kanununda yapılan 1 inci maddesinde ve 2 ncı madde
sinde yapılan değişikliklerden sonra, oradaki değişikliklerin uygulama esaslarını 80 ve devam eden
maddelerinde ortaya konulduğunu belirtmiştik.
80 inci maddede, bu şekilde vergilendirilecek olan kazançlar tanımlanmakta, 81 inci maddede
bunun istisnaları konulmakta, şunlar şunlar bu kapsamda vergilendirilmeyecek, 82 nci maddede de,
bu şekilde vergilendirilecek diğer kazanç ve iratların vergi matrahının ne olacağı tanımlanmaktadır
teker teker.
Burada, her bir kazanç unsurunun, bir daha tekrar edeyim isterseniz. Gelir Vergisi Kanununun
I inci ve 2 nci maddesinde yapılan değişikliklerin, her türiü kazancın, kaynağı ne olursa olsun, ver
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giye tabi tutulması için, bunların nitelilderinin ne olduğu 80 inci maddede, hangi kazançlarının ver
gileneceği, istisnaları 81 inci maddede, 82 nci maddede de matrahının belirlenmesiyle ilgili ilkeler
getirilmekte, her tür kazanç unsuru itibariyle.
Şimdi, burada önemli olan nokta, eğer bu şekilde elde edilen kazançların, tespit edilen kazanç
ların Gelir Vergisi Kanununun 2 nci maddesindeki altı tane kazanç unsuruyla ilişkisi kuruluyorsa,
mutlaka oradaki ilkelere göre vergilendirilecek. En önemli konu bu. Bu, özellikle 80 inci maddede
çok net olarak ortaya konuyor.
t. ERTAN YÜLEK (Adana) - Bir daha söylemek mümkün mü Sayın Bakan?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Ticarî kazanç, ziraî kazanç, serbest
meslek kazancı, ücretler, gayrimenkul sermaye iratları ve menkul sermaye iratları.
Bunların dışında herhangi bir kazanç olduğu takdirde, ortaya çıktığı takdirde, bunlaria ilişkilendirilecek, ilişkilendirilmesi mümkün değilse de, tamam, bu, bu kazanç unsuHarından biri değil
dir, sair kazanç ve irattır diye vergilendirilecek; ancak, bunun miktarının, her halükârda, vergi ta
rifesinin ilk diliminin üzerinde bir kazanç olması lazım.Her türiü ufak kazancın peşine düşmemek
için.
Örneğin, tarife yürürlüğe girdiği takdirde, bu miktariar 2 milyar liranın altındaysa, bunlara her
hangi bir şey yapılmayacak. 2 milyar lirayı geçtiği zaman, ilgili kişiler zaten götürüp vergi dairesi
ne, benim böyle bir sair kazancım oldu; örneğin, şeyden kalan bir gayrimenkulümün değeri emlak
vergisi değerinde 10 milyar lira olarak beyan edilmişti, ben bu gayrimenkulümü 2,5 milyar liraya
sattım denildiği andan itibaren, götürüp beyannemesini zaten kendiliğinden verecek.
İşte, bütün bu kazanç unsurlarının her birisinde, elde edilen hasılat ile giderierin veya maliye
tin ne olduğu teker teker tanımlanıyor.
Mal ve hakların elden çıkarılması halinde, hemen ilk fıkra orada başlıyor. " İratların safi tuta
rı elden çıkarma karşılığından alınan para " aslında çok basit bir şekilde ortaya koyuyor. Onun öte
sinde, bunların maliyet bedeli ise, elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının uhdesinde kalan
giderlerin ödenen vergi, resim ve harçların toplamı şeklinde ifade ediliyor.
Burada, özellikle menkul kıymet alım satımıyla uğraşanların kazançları da bu kapsam içerisin
de, sürekli olarak alım satma içerisinde ayrıntısıyla düzenleniyor. Yıl içerisinde menkul kıymet
alım satımıyla uğraşan kişilerin, sadece her bir menkul kıymetin alım satımından elde edilen ka
zançlar değil, bütün menkul kıymetlerden elde edilen kazançlar dikkate alınıyor. Örneğin, x hisse
senedini almış satmış, ondan kâr elde etmiş, öbürünü almış satmış zarar etmiş, almış satmış, almış
satmış, sonuç olarak, bu şekilde muhtelif hisse senetlerinden elde edilen gelirlerin ve giderlerin bir
birinden indirildikten sonra ortaya çıkan net kazanç, eğer burada belirtilen sınırı geçiyorsa, o za
man beyanname verilecek deniyor.
i. ERTAN YÜLEK (Adana) -T e v s ik gerekiyor mu?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Evet, tabiî. Bunlar, zaten menkul
kıymetler borsasında izleniyor sürekli olarak. Liste halinde, aracı kurumlar, bunlara, bu tür ka?.ançlarının ne olduğunu istedikleri anda veriyorlar.
Burada, kur farklarından doğan kazançların ne şekilde kapsam dışında tutulacağını, onun dı
şında da, dar mükellefiyete tabi kurumların arizî olarak elde ettikleri kazançlar hakkında da, 45 in
ci maddede yazılı işler nedeniyle söz konusu madde hükümlerinin uygulanacağı belirtiliyor.
Burada şunu belirtmekte yarar var. Bu menkul kıymet alım satım kazançlarının enflasyondan
arındırılmasında da, dün tartışmasını yaptığımız enflasyondan arındırma kat sayısı uygulanır.
BAŞKAN - Yani, burada, mümkün mertebe, bu kapsama giren gelir nevilerinin gerçek mik
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tarım belirleyecek ve belli bir miktarı aşması halinde de vergilendirmeye istihtaf eden bir espri ge
tiriliyor.
M ALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMlZEL (İstanbul) - Burada unuttuğum bir şey var, be
lirtmekte yarar var. Özellikle mal ve haklann elden çıkarılmasıyla ilgili olarak, iktisap bedeli, ör
neğin gayrimenkullerde beyan ettiğimiz rayiç bedelin, gerçek değeri bunun maliyet bedeli olacak
dedik. Önümüzdeki yıl, bu bedel Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen toplam fiyat endeksinde
ki artış oranında yeniden yükselecek her sene.Dolayısıyla, yıllık fiyat artışları nedeniyle maliyette
ortaya çıkabilecek olan artışlar da, bu şekilde vergi kapsamı dışında bırakılacak.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Bu, gayrimenkulleri kapsıyor mu?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Kapsıyor efendim.
BAŞKAN - Ben de onu belirtecektim Sayın Ayhan. Eskiden, gayrimenkullerin bir yıl geçtik
ten sonra elden çıkarılmasından doğan farklar vergiye tabii değildi. Sonra bu değişikliğe uğradı
yanlış hatırlamıyorsam, 2 yıla çıkarılda, bilahara da 4 yıla çıkarıldı kademe kademe. Bu defa da
sonsuz yıla çıkarıldı bu düzenlemeyle; yani, orada bir süre konulmasına gerek kalmadı; ama, ikti
sap bedeliyle satış bedeli arasındaki farkın reel miktarı ifade edecek tarzda hesaplanmasına da yar
dımcı olacak düzenlemeler.
Soruları alıyorum Sayın Bakan bu maddeyle ilgili.
Abbas Beye önce söz verelim, buyurun.
ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Sayın Başkan, Sayın Bakandan, bir konuyu hem aydınlatma
sını hem de öğrenmek için soruyorum.
Şimdi, Türkiye'de, yaygın olarak kat karşılığı inşaat yapılıyor. Şimdi, ben herhangi bir şekil
de vergi kaçağından veya kara paradan dolayı bir birikimim var, gözüme bir yer kestiriyorum, o
yeri satın alıyorum, değerinden fazla vererek satın alıyorum; ama, tabiî beyan değeri düşük oluyor.
Ondan sonra da bir müteahhide diyorum ki, gel burayı yap,kat karşılığı veriyorum. İstanbul gibi
yerlerde yüzde 80lere kadar verilen yerler var. Dolaylı olarak ve yüzde 80'e kadar verilen yerlerin
de fiyatları, bazı yerlerde, semtine göre 500 bin dolardan 1 milyon dolara kadar satılan yerler de
var, özellikli yerler. 10 katlı binayı diktik, yüzde 80 karşılığında 8 katı benim. Korkunç bir gelir bü
yümesi oluyor burada.Siz bunları satıyorsunuz, yap-satçı sattığı gibi, siz de satma hakkına sahipsiniz-ve o gayrimeşru kazancı da, orada legalleştirmiş oluyorsunuz dolaylı olarak, benim anladığım.
Bunlarla ilgili ne tedbir var?
BAŞKAN - Sayın Yülek, sizin işaretiniz vardı, buyurun.
1. ERTAN Y tiLEK (Adana) - Sanki, bu maddeyi şöyle anlayabilir miyiz; bir nevî gayrimcnkül veya bütün gelirlerin bir nevî stok affi gibi veya stoka, yani belli bir vergilendirmeyle onları af
olarak, o meseleyi kullanmak doğru değil belki de; yani, adamın şu veya bu şekilde yanlış hesap
lanmış, yanlış değerlendirilmiş veya bilerek yapılmış, belli bir süreyi geçiyor, elinde, hani hatırlar
sınız, bizim bir altın stoku meselesi vardı, dedik ki, adam ticaretini yapıyor ve o yaptıkları içinde
belli hesaplarına bunu intikal ettirememiş, ettiremediği için bilinsin; ama, şu kadar da vergi versin
diye. Şimdi, acaba, buradaki mesele daha evvel saymış olduğunuz altı kazancın dışında kalanların
hepsini, acaba, mesela yıl sonuna kadar getirse adam, ben şu kadar şurdan şunu, buradan bunu ka
zandım dese, icabında, kaynağı da çok uzun süreden beri olmuş, çok uzun süre belli olmuş, belki
de tevsik edemeyecek durumda. O zaman, bunlara, mesela, böyle bir vergilerini vermek üzere böy
le bir şey mümkün mü diye öğrenmek için soruyorum, yoksa bir şey değil ve o zaman ne verecek,
normal gelir vergisi gibi mi bunu verecek veya alım-satım vergisi de mesela olabilecek mi?
Bir diğer husus, şimdi, bizim enfiasyon muhasebesi olmadığı için, çok daha müteahhitlerden
anlıyorum ben, müteahhitler, bu vesileyle çok sağdan soldan gelenler var, adam diyor ki, ben met

-

365

-

rekaresi 100 bin lirayken mermeri aldım, dört sene inşaatım sürdü, şimdi 1 milyon lira oldu metre
karesi. Şimdi, satışımla maliyetimi deftere koyduğumda, arada o kadar büyük bir rakam var ki, fi
ilen, bu aradaki farkı ben kâr olarak göstersem, servetimi de versem, bedava da versem karşılamam
mümkün değil; çünkü, hakikaten öyle. Ben enflasyona bir bakıyorum, çok korkunç bir rakam var.
Burada enflasyon muhasebesi hususu, belki aldığı malı belli bir nispete getirecek veya bir şey ola
cak.
Bir diğer husus da, bir üçüncü sorum, bir vatandaş gitmiş bir ev almış bugün. Biraz evvel Sa
yın Başkanın söylediği gibi, önce iki seneydi, sonra dört seneye geldi. Şimdi, buradaki adam her
hangi birimiz olabilir. Evini almış, ama ticarî maksatla değil, normal bir, yani mülk edinme şekliy
le. İkincisi de, mülk edinmenin de belki kendini ticarette riske atmamış, hisse senetlerinde riske at
mamış, faize yatırmamış, neyse yani. Bu şekilde, kendisinin bir geliri olarak, gelir aracı olarak yatırmış.Şimdi, bu insan bunu aldığı zaman yahut da şimdi almış, bir müddet sonra satarsa, aradaki
farkı değer artış vergisi gibi bir vergi mi verecek? Belki de, bu adam, aynı şekilde başka bir yerde
bir ev alamayacak aynı parayla.Onu öğrenmek istiyorum. Eğer öyleyse, ona göre konuşmak lazım.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Sayın Bakan, buyurun efendim.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Efendim, Sayın İnceayan'ın sorusu, aslında bu düzenlemenin temel mantığını oluşturmuş bu
rada ve bu şekilde, özellikle gelirlerin takip edilememesi, kapsam dışında kalması bütün bu şekil
deki kara para aklama faaliyetleriyle sağlanmış olan ilave gelirierin vergi dışında kalmasına neden
oluyordu çok büyük ölçüde. İşte, vergi kapsamına alınan ve kayıt içerisine alınmaya çalışılan alan
da çok büyük ölçüde bu.
Bir kişinin gidip de bir arsa satın alması, değerinin çok üzerinde de para ödeyip, şu andaki
mevcut emlak değeri üzerinden de bunu beyan etmesi, alış bedelim budur diye beyin etmesi.Şu an
da en fazla karşılaşılan sorun budur zaten. Özellikle gayrimenkul üzerindeki spekülasyonların ver
gi kaçırmadaki temel kaynağı da burasıdır; yani, bu spekülasyonlar sayesinde çok büyük ölçüde
vergi kaybı olmaktadır.
Şimdi, bu koşullar altında, burada bir alıcı var, bir satıcı var. Alıcı gelirini gizleyebilir parası
nın kaynağı nedeniyle. Satıcı, burada menfaat uzlaşması vardır, o da gizleyebilir; ancak, satıcının
bu şekilde almış olduğu paralar bir şekilde ortaya çıkmaya başlayacak, artık bundan kurtuluş yok;
yani, bu, kalkıp da, işte bankaya yatırılmış bir para, başka bir yerde alınmış çok lüks bir otomobil,
bir yat veya bir kaç tane apartman dairesi bir şekilde ortaya çıktığı takdirde, bu kişinin harcama \ c
servetinde ortaya çıkmış olan bu artışın hangi gelirle ilişkilendirildiği konusu mutlaka buradan ha
reketle buraya doğru ulaşılacak. Ulaşıldığı andan itibaren de, şuradaki alışverişinden bunun elde
edildiği, ilişkilendirildi artık burada dikkat ediyorsanız, birden bire bir larla salınış, hemen ertesi
günü gitmiş işte 20 milyar liraya bir lüks otomobil almış. Artık, buradaki harcamayla buradaki ge
lir kaynağı ilişkilendiriliyor. O gelir kaynağı ilişkilendirildiği andan itibaren de. onu satın alan da
artık ilişkilendirilme söz konusu olabilir. Bu şekilde aldıktan sonra, kat karşılığında; yani, temel ge
tiriliş amacı bu. Artık ilişkilendirme var, vergiden kaçma o kadar kolay bir olay değil.
İkinci olarak, kat karşılığında bunu verdi. Bunun alış bedeli bu şekilde tespit ettiğimiz bir şek
liyle, diyelim 10 milyar liraydı. Bunun üzerine vergi masraflarını, şunlarını bunlarını koydu, I.S
milyar liraya çıktı. Bu inşaat iki yıl sürdü. Bu yeniden değerieri oranında artırıldı, toplam olarak 40
milyar liraya geldi diyelim artıştan sonra. Aldığı daire sayısı sekiz. Artık buradaki miktar bu sekiz
dairenin maliyet bedelidir. Eğer bu sekiz daireyi teker teker satıyorsa, zaten ticarî kazanç hüküm
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leri çerçevesinde değerlendirilir. Bir defa da satıyorsa, bu hüküm çerçevesinde, 40 milyar lirayla.
Diyelim ki, bunlarm sekiz tanesini sattı veya beş tanesini sattı. Bunun beş tanesine düşen maliyet
payını alır idare ve sattığı bedel, diyelim ki, sekiz tanesinin 50 milyar liraysa, 10 milyar üzerinden
vergileme yapar.Sistem bu şekilde kuruldu; yani, buraya getirilen sistem artık bu şekilde kuruldu.
Böylece, artık belirii bir miktarın üzerinden çok büyük değerlerie alıp da düşük değerlerden göste
rerek bundan kurtulmak, kesinlikle bunu satan veya alanlaria ilgili olarak, tek vergi numarasıyla iz
lediğimiz hareketler nedeniyle artık çok büyük ölçüde olanak dışına çıktı. Yüzde yüz engeller mi,
hayır engellemez tabiî. Dünyanın hiçbir tarafında vergi kaçakçılığı yüzde yüz engellenmez; ancak,
çok büyük ölçüde izleme olanağı ortaya çıktığı için bu olaylar çok büyük ölçüde ortadan kalkacak.
Bunun getiriliş mantığı da, tamamen sizin dile getirdiğiniz sakjncalar. Olayımız büyük ölçüde bu.
Şimdi, Sayın Yülek, bu madde bir af hükmü falan getirmiyor. Bu, özellikle malî milat olarak
ilan ettiğimiz tarih itibariyle devletin kayıtlarında yer alacak bu unsuriaria ilgili olarak maliyeti ye
niden belirleme olanağı da getiriyor zaten sistem bildiğiniz gibi. Biraz önce verdiğiniz örnekte ol
duğu gibi, bir tane evi vardı. Bununla ilgili olarak, bu zaten tapuda yer alıyor; yani, malî milat iti
bariyle onun adına tapuda yer alıyor, bu olay bitmiştir her halükârda.
Emlak vergisi beyannemesi verecek, rayiç bedele çekecek bunu, yani bugünkü değerini. Em
lak vergisi oranları düştüğü için ödeyeceği vergide artış söz konusu değil biliyorsunuz veya çok cü
zi bir artış söz konusu. Bu andan itibaren, onu satarsa ve aradaki fark da, şurada belirttiğimiz gibi
vergi tarifesinin ilk dilimini geçerse vergiye tabiî olacak artık bu olay. Maliyetini beliriedi çünkü
artık. Müteakip yıllarda da, onu toptan eşya fiyatları endeksine endeksleyerek maliyetini artırdı. Bu
yıl 10 milyar beyan ettiniz, önümüzdeki yıl toptan eşya fiyat endeksleri yüzde 50 oldu, 15 milyar
liraya'çıktı maliyeti. Eğer 16 milyar liraya satarsa vergilendirilecek bir şey yok burada, servetin şe
kil değiştirmesidir, kesinlikle herhangi bir şey yok. Elde edilen kâr da I milyar olduğu için. 2 mil
yar liralık tarifenin altındadır. O nedenle, orada herhangi bir şey söz konusu...
1. E R T A N Y Ü L E K (A dana) - D eğ er artışı o lm u ş yani?..

MALİYE BAKANI ZEKERtYA TEM lZEL (İstanbul) - Tabiî, tabiî; yani, bir nevî şey gibi.
Yani, elde edilen kâr olarak belirtiyoruz. Olay bundan ibaret.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Ne kadar süreyle malik olursa olsun vergi matrahı haline giri
yor?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Evet, geliyor.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Halen gelmiyor ama. dört yıl geçene kadar.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Evet, şu an dört yıllık bir süresi var.
BAŞKAN - Başka soru sahibi arkadaşım yok.
Madde üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır.
Önerge yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarınm 4.^ üncü mad
desi tamamlanmıştır.
44 üncü maddeyi okutuyorum:
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, yeni maddeye geçmeden önce, Ertan Beyin so
rusunda bir eksiklik oldu, onu aydınlatalım. Dört yılda inşaat biterse, mermer l(K)binliradan I mil
yon liraya çıktı. Bunu maliyete nasıl geçiriceğiz?
BAŞKAN - Beyannemeyi bitince verecek ya.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Ama, mermeri ben faturasını, 100 bin liradan aldım metrekare
sini, evi sattığım zaman mermerin metrekaresi I milyon lira oldu. Şimdi, bu çok problem getirecek
bu kabul ettiğimiz madde de. Bunu bilmekte fayda var,
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BAŞKAN - Tabiî, tabiî, o ömeği açıkJasınlar.
1. ERTAN YÜLEK (Adana) - Paranın değeri de o süre içinde 1 milyona çıkacak mı?
MALİYE BAKANI ZEKERtYA TEMİZEL (İstanbul) - Şimdi, ticarî faaliyet şeklinde yapılmıyorsa, emlak vergisi değeridir. İnşaatını bitirdiği takdirde, mermerinin değerine, maliyet bedeli
ne, arsasının değerine göre, bütün onları dikkate alarak bittiği anda cins tashihiyle biriikte bir be
yanname verecek. Onun içerisine o değerierin hepsini koyacağı için, ticarî faaliyette değil ama,sadece kendi yaptığı bir şey, o maliyete gireceği için vergilendirilmez orada zaten.
i. ERTAN YÜLEK (Adana) - Ticarî olursa?
MALÎYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Ticarî kazancın hükümlerini biliyor
sunuz; yani, hangi koşullar altında; yani, yüzde yüzlük bir enflasyondan arındırmayı sağlayamadı
ğımızı, ancak...
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Kooperatiflerde nasıl olur bu?
MALÎYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Yani, oralarda ticarî kazanca girme
diği sürece herhangi bir şey yoktur.
... on tane kooperatife de girebiliyor.
MALÎYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Artık, onu birden fazla satmaya kaltığı takdirde ticarî olarak değeriendiririz.
Kooperatiften de aldığı zaman, aynı şekilde, kooperatife ödediği maliyetlerin ötesinde kendi
si aldığı ve cins tashihi yaptırdığı anda emlak vergisi beyannamesiyle onun bedelini beyan edecek.
O bedelin üzerinde herhangi bir şekilde satarsa, onun üzerinde alacağız.
I. ERTAN YÜLEK (Adana) - Devrederse?.. Ben bir kooperatife girdim, belli bir süre sonra
size devrettim.
MALÎYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Eğer o aradaki miktar devir bedeli
nedeniyle miktar vergi tarifesinin birinci dilimini yatırdığınız paralardan daha fazla tutarsa vergiye
tabiî olursunuz.
1. ERTAN YÜLEK (Adana) - Üç sene önce yatırdığım bin dolar 70 bin liraydı, şimdi oldu
250 bin lira.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Orada, bir devirde zoriuk var.
MALÎYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Kooperatif devirierindcn de bu kadar
büyük gelirier elde edildiği takdirde yapacak pek fazla bir şeyimiz yok orada.
I. ERTAN YÜLEK (Adana) - Bakın, bundan beş sene evvel herhangi birimizin mesela ma
aşının yüzde lO'unu verdiği zaman dolar cinsinden belli bir paraydı.
BAŞKAN - Sayın Bakan, bizim bir kooperatifte payımız var. Gezgin Yapı Kooperatifinde
payımız var. Diyelim ki, buraya 2 milyar ödedik ve yapımının tamamlanmasını bekliyoruz. Bu 2
milyariık iştirakimiz belki bugün 8 milyara çıktı. Yarın da arkadaşlarımdan birisine bu payımı dev
rettim, aradaki 6 milyarımın tamamından vergi alacak mısınız? Onu soruyor arkadaşlarımız.
i. ERTAN YÜLEK (Adana) - Çok tehilikeli bir şey, bakın arkadaşlar, madem bir reform ya
pıyoruz, öyle diyorsunuz.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Ertan Beyin ticarî sorusu vardı, onu cevaplandırırsa Sayın Ba
kan, belki, o, kooperatiflere tatbik ediliyorsa yani, malzeme giderieri, işçilik giderleri, reel bedele,
devir tarihinde getiriliyorsa, vergi matrahı o zaman...
MALÎYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Sayın Ayhan, kooperatifler, sadece
ortaklarıyla bu tür işleri yapmaları halinde kurumlar vergisinden muaftıriar, onların herhangi bir şe
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kilde vergi muafiyeti falan yoktur. Sos\al amaçlı olarak bir organizasyondurlar. O nedenle de, bu
nitelikleri itibariyle herhangi bir vergi yükümlülükleri yoktur. Daireyi devrettiği andan itibaren ver
miş oldukları emlak vergisi beyannamesinde bunun maliyetini belirleyecekler. Daha önceden, da
ire bitmeden hissesinin devri halindedir ortaya çıkan olay;yani, oturmuş, 1994 yılından bugüne ka
dar dört sene boyunca yatırmış, yatırmış, şu anda toplam yatırdığı miktar belki 500 milyon liradır
ama, satmaya kalktığı takdirde, bugüne endeksleyerek, ben faize versem şu kadar verirdim diye, bu
kadarlık bir miktar ortaya çıkar, olay ne olacak diyor.
Şimdi, şeydeki tarifemiz; yani, onu aynı yorum içerisinde değerlendirir miyiz diye arkadaşla
ra sordum, onun yanıtını bekliyorduk zaten. Şimdi, bu bir önceki -kaçıncı fıkra oluyor bilmiyorummal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkanlan mal ve hakların elden çıkarıl
dığı ay hariç olmak üzere, DİE'nce belirienen toptan eşya fiyat endeksindeki artış oranında artırıla
rak tespit edilir. Sizin yatırdığınız para bunun maliyet bedeli olduğuna göre, onların her bir tanesi
ni artıra artıra bugünkü değere ... ederek, bunu maliyetten inidirirsiniz. Eğer, ona rağmen, onun üs
tünde bir gelir elde ederseniz de, kesin olarak vergilendirilecek yalnız.
t. ERTAN YÜLEK (Adana) - Sayın Bakan, o kadar zor bir işlemdir ki; yani, bununla ilgile
nen kişiler beş sene süreyle şû parayı vermiş, her ay hesaplamak için. Yani, pratik değil, meseleyi
biraz da pratik çözmek lazım. Götürü usulde veya bazı hususlar bakımından, biz, vergiyi alabilmek
için basitleştirilmiş usuller getiriyoruz.
Şimdi, şu anda bir kooperatif üyeliği... ama, on yıldan beri hepimiz veriyoruz. Bıktığımız için
ondan elden çıkardık, mesela, 10 yıldan beri belli bir miktar para veriyorsunuz. Bir kere o on yıl
her ay o enflasyon oranını bulacaksınız, ondan sonra onları bilmem ne yapacaksınız. Ondan sonra,
ben sana şurdan bunu satarım, o sattığımın üzerine da şu kadar vergi gelir, o vergiyi de senden alı
rım demek, tekin, bu ticarî hayata...Bu iş hayatını da, ticaret hayatını da altüst eder. Bu bir.
İkincisi, benim söylediğim o müteahhitler. Adamcağız diyor ki, ben paramı götürüp de bir sı
naî tesise yatırsaydım ,... şu olacaktı. Orada bir kazanç var. Bunu dolara koysaydım, yastığımın al
tında tutsaydım vergi vermeyecektim. Ama, şimdi, on sene evvel yahut da iki-Uç sene evvel 100
bin liraya aldığım mermerin metrekaresi muhasebeme 100 bin lira olarak işlenecek.
Şimdi, bütün bunların hepsini çıkardığınız zaman, matematiksel olarak alt alla topladığınızda
bir evin maliyeti 200-300 milyon liraya çıkıyor; ama, bu tür, o günkü 300 milyon lira , 500 milyon
lira nereden bakarsanız 10 milyar liradır maliyeti, on senede 10 milyar artmıştır. Ben size söyleyim. O beş sene, on sene o kadar büyük bir fark oluyor ki, adamın satışla maliyeti arasındaki far
kın vergisini... Yani, o zaman... madem ki, vergi reformu diyoruz, o zaman maliyet muhasebesini
de, daha doğrusu enflasyon muhasebesini de getirelim. Bu insanlar zorla birtakım zıt yerlere, sahtekâriığa, dilim de varmıyor...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Sayın Yülek. mantık açısından doğ
rusunuz da, bu olay o kadar zor bir olay değil. Ticarî işletmeler açısından zaten hükümler var. Bu
nunla ilgili olarak biraz önce geçmemin nedeni, ticarî işletmesinde yer alanlar da var, 16 tane de
ğişik maddeyle bunları koruyoruz. Bir ticarî işletmenin gayrimenkullerle ilgili olarak da. 38 inci
maddede, bunlarında TEFE oranında artırılacağına dair hüküm var zaten.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - İnşaat maliyetleri için var mı? Şu anda hüküm var da..
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Tabiî, maliyet bedeliyle girdiği an
dan itibaren o aktifte kayıtlıysa onu her yıl iti teriyle değerlendirerek getiriyor. 38 inci maddeye ba
kınca bütün bunların hepsini o nedenle ayrıntıya girdiğimiz zaman bitiremiyoruz diye hepsmc gir
miyorum.
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Yani ticari kazançlarla ilgili olarak 16 tane değişik maddede enflayona karşı korunmak için
düzenlemeler getirilmiş. Gayrı menkullerde getirilmiş, başkalannda getirilmiş; yeniden değerleme
getirilmiş, bunlarm her birisine ayrmtısıyla girmiyoruz. Bugünkü olay, gerçek kişiler açısmdan arı
zi kazanç, gerçek kişiler açısmdan adi kazanç. Dolayısıyla onlar açısındanticari kazanç sözkonusu
olmadığına göre, biraz önce belirttim, beyan ettiği anda maliyetini kendisi belirliyor. Ondan sonra
ki yıllarda da artırılıyor. Kooperatif hisselerinde de yapılmış olduğu, daha doğrusu maliyet bedeli
ni oluşturan unsurlar endekslenerek geliyor, onda o kadar fazla endişe edilecek bir olay yok, biz
gerekirse yayınlarız bütün bunların hepsini. Deriz ki 100 lira şuna çıkıyor, şu tarihten sonra 100 li
ranın bugünkü değeri, 200 liranın bugünkü değeri diye, bu bir süre alanda kullanılıyor, o kadar faz
la önemli bir olay değil. Çünkü bunun başka bir çözümü yok, ne yapacaksınız. Toplamı üzerinde
tek bir oranı uyguladığınız zaman zararına olur, uygulamazsanız zararına olur, başka yapacak bir
şey kalmıyor yani. Benim toplam olarak ödediğim miktar bu kadar bunu kaçla çarpacaksınız bile
mezsiniz. Bir önceki yıl esası da değil bu her sene için artırarak getirirsiniz.
I. ERTAN YÜLEK (Adana) - Bir yere girmişsin çıkamıyorsun, parayı çok daha iyi değerlen
direbilecekken, yani oradan alacağın üç beş kuruş, enflasyonunda kendi içinde enflasyonu var. Bu
iş hayatında fevkalade büyük mahzurlar getirir.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Sayın Yülek, kooperatif üyeliğinin iş
hayatıyla ne ilgisi olabilirki yani.
1. ERTAN YÜLEK (Adana) - Bizim kadar sizin probleminiz.

BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım. Sayın Yülek, konu hakkında karşılıklı sohbetimiz tamam
lanmıştır.
Sayın Altmer'in bir şerhi olacak zannedersem.
ŞİNASİ ALTINER (Karabük) - Sayın Başkanım, konu açıklığa kavuştu. Sayın Ertan Y ülek
doğru söylüyorlar, kooperatifler çok uzun sürüyor ülkemizde, gerçekten Sayın Bakanın açıkladığı
ilkeye, bir de enflasyon oranında eskalasyon uygulanarak, toptan eşya fiyatları konusunda böyle bir
şey satıldığı bedele getirilebiliyorsa, çünkü kooperatifler resmî kuruluştur, her ay ya da her yıl öde
nen miktar kooperatif kayıtlarında bellidir. Bu rakama bakıyorunuz 30 bin dolardan sekiz sene bo
yunca 2,5 milyar lira ödemişsiniz gibi gözüküyor; ama bugün 30 bin dolar 7,5 milyar lira, bunu o
noktaya getirebilmek lazım bu hesaba göre ve orada bir tereddüt vardı, o bakımdan...
1. E R T A N Y Ü L E K (A dan a) - D oların da enflasyonu var.

ŞİNASİ ALTINER (Devamla) - Ben onu saymıyorum artık; ama oradan kooperatifler Türki
ye'de bir iki yılda bitmiyor, uzun sürede bitiyor onun için enflasyondan çok fazla etkilenebilir.
Teşekkür ederim, bence anlaşılmıştır konu.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Değerli arkadaşlarım, bu maddeden sonra gelmek üzere önergeler vardır, yalnız o önergeler
üzerinde, ara verdiğimiz zaman bir ön çalışma ihtiyacı doğdu, ayrıca Cumhuriyet Halk Partisinden
arkadaşlarımın, diğer arkadaşlarımın da katılımıyla birkaç maddenin görüşülmesi sırasında bulun
ma arzusu izhar etmişlerdir, arkadaşlarım da kabul etmişlerdir, ben de kabul ettim. Bu maddeleri
saat l4.(X)'deki çalışmamızda görüşmek üzere o aradaki maddelere devam edeceğiz. Şimdi, bu çer
çevede 44 inci maddeyi, 46 ncı maddeyi ve 48 inci maddede bulunma arzusu izhar etti arkadaşla
rımız, onun dışındaki maddelerle önergeler üzerinde daha sonra görüşme yapacağız.
45 inci maddeyi okutuyorum:
(M adde 45 okundu)
BAŞKAN - Bu madde üzerinde görüş beyan edecek değerli arkadaşlarım?
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t. ERTAN YÜLEK (Adana) - Sayın Başkan, bunun değişikliği nedir?
BAŞKAN - Sayın YUlek, değiştirilmiş olan şeklini bu sabah çalışmış olmanız lazım.
t. ERTAN YÜLEK (Adana) - Burada işaretlenmediği için Sayın Başkan, altını çizerek getirin
ve bununda modelini buradaki arkadaşlar bize çıkarsınlar, yine altı çizilmediği için neler ilave edil
di, neler ilave edilmedi? Gece 22.30'da gittikten sonra nasıl çalışacağız?
BAŞKAN - Sayın Yülek, sizin ne kadar çalışkın olduğunuzu biliyoruz.
Sayın Bakandan bir açıklama alalım. Buyurun Sayın Bakan.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Aslında burada yapılan değişiklik çok basit bir değişiklik, eskiden 92 nci maddemizde bir tak
vim yılına ait beyanname ertesi yılın mart ayı içinde verilir deniliyor idi. Şimdi, burada, ocak, mart
ayları arasında Maliye Bakanlığının kazanç unsurlarına göre belirlediği tarihlerde verilir diye bir
yetki alıyoruz, orada diyoruz ki, sadece gayrı menkul sermaye idari olanlar, örneğin şubat ayında
versinler, çünkü bütün mükelleflerin hepsinin, şimdi mükellef sayımız da artıyor ya, özellikle bu
uygulamalarımızdan sonra, bütün mükelleflerin hepsinin bir ay içerisinde mart ayında yığılması
dünyanın önlemini alsanız da vergi dairelerinde gerçek anlamda bir kaos yaratıyor. O nedenle, bu
mükelleflerin, belirti tarihlerde beyanname verme yükümlülüğü getirmek suretiyle o üç aylık dö
neme, ocak, şubat ve mart aylarına yaymak suretiyle bunu sağlamaya çalışıyoruz. Burada getirilen
temel değişiklik bundan ibarettir.
BAŞKAN - Yani ocakta verilebilir, şubatta verilmesi zorunludur.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Hayır, şunlar, örneğin basit usulde
vergilendirilenler beyannamesini ocak ayı içerisinde versin. Gayrı menkul sermaye iradı.
BAŞKAN - Yani martı beklemek zorunda mıyız, eğer siz martta derseniz.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Evet, şu durumda öyle.
BAŞKAN - İşte ben yani gayrı menkul sermaye iradı olarak, şubatta dediğiniz beyannameyi
getirip size ocakta versem niye kabul etmiyorsunuz, ederim, eder misiniz?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Yani zamanları beliriendiği takdirde
onlaria ilgili olarak mutlaka kabul etmezsiniz diye bir olayı elbetteki kabul etmememiz gerekir. An
cak. sistematik organizasyon açısından onlar için böyle bir tarih belirlersek bu kaosu ortadan kal
dırmış oluruz.
BAŞKAN - Sayın Cengil, buyurun efendim.
SITKI CENGİL (Adana) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar. Sayın Bakanın da açıkladığı gi
bi, burada getirilen değişiklik daha önce mart ayı sonuna kadar \ erilir deniliyordu, uygulamada da
genelde hep mart ayında verilir. Siz. şubat ayında, ocak av ında götürürseniz de vergi daireleri be
yannameleri almıyoriar, uygulama böyle; ama kanunen mart a\ ına kadar verilir deniyor, uygulama
bu şekilde yerleşmiş. Yalnız burada Tabiî ocak, mart ayı arasında deniyor, benim burada endişem.
Sayın Bakanıma güveniyoruz, buna kesinlikle buradaki arkadaşlarımızın da şüphesi yok; ama ne
olur ne olmaz, ileride bakan da değişecek, bürokratlar da değişecek, gelir vergisi, kurumlar vergi
si beyannamelerini de ocak ayında vereceksiniz derierse sıkıntı burada, o tebliği değiştirebilirler.
Ben diyorum ki, hangilerini ocak ayında almak istiyorsanız, hangilerini şubat ayında almak istiyor
sanız...
BAŞKAN - Sayın Cengil. bunu kimse diyebilir mi?
SITKI CENGİL (Adana) - Diyebilirier. niye demesinler? Tatbikatı olur, kolayı varken niye
zora kaçıyoruz, niye muğlak bırakıyoruz. Gelin şuraya ko\alım . diyelim ki. gayrı menkul iradı el
de edenler şu ayda verir, bilmem basit usulde vergilendirecekler şu ayda verir. Kurumlar Vergisi
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beyannamesi. Gelir Vergisi beyannamesi de şu ayda verilir diyelim çıkalım. İşin basili varken ni
ye muğlak halde bırakalım.
BAŞKAN - Sayın öz g ü n , buyurun.
İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.
Benim söyleyeceğim de, bu maddeyi biraz daha netleşti-^mez miyiz diyeceğim Sayın Baka
na. Yani basit usulü. Gelir Vergisi kazançlarını, yani ne düşünüyorsak bu konuda, bunu biraz daha
net olarak burada ifade etmemiz mümkün olur mu acaba diyecektim Sayın Bakana.
BAŞKAN - Tabiî şimdi, gelir unsurlarına göre düzenleme yapamazsınız, bazen gelir unsurla
rı içtima edebilir. Birden fazla gelir usulü.Bu ayrıntıları tebliğ düzeyinde düzenlemek, bakana yet
ki vermek.
İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Ben düzenlemenin mantığına karşı değilim, yani mart ayında
hepsi bir araya sıkışmasın diye, bizim meslektaşlanmız açısından da bu uygun olur; ama burada bir
netlik kazandınrak, yani şubatta şunu vereceğiz, martta bunu vereceğiz diye önceden bir bilgimiz
olursa bence daha uygun olur diyorum.
BAŞKAN - Bizi bilgilendirmek üzere. Maliye Bakanından bir an önce tebliğini kanun yürür
lüğe çıkınca Resmî Gazetede yayınlayarak duyurmasını rica ediyorum.
Teşekkür ediyorum değerli arkadaşlarıma.
Madde üzerinde önerge?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarının 45 inci mad
desi kabul edilmiştir.
47 nci maddeyi okutuyorum;
(Madde 47 okundu)
BAŞKAN - Değerli arkadaşlanm, dar mükelleflerden yıllık beyanname vermeyenlerin mün
ferit beyannamelerini ne zaman, nasıl nereye verecekli'rine dair Bakanlığa daha çok yetki veren bir
düzenleme geliyor. Ek bilgi için Sayın Bakana da bir dakikalık açıklama imkânı verelim.
M ALİYE BAKANI ZEKERiYA TEMİZEL (İstanbul) - Belirttiğiniz gibi, aslında aşağı yuka
rı aynıdır, altıncı fıkrada Maliye Bakanlığının yetkisi dışında hepsi olduğu gibi aynıdır, daha önce
de maddenin başında, her fıkranın başında mükerrer 80 inci maddenin bir numaralı bendi falan gi
bi atıflar vardı, o madde kalktığı için, bütün bunların hepsinde mükerrer 80 inci maddenin ilgili
bendi ibarelerini teker teker ayıklamak suretiyle bu yeniden yazıldı, onun dışında sadece altıncı
benddeki diğer hallerde maliye bakanlığınca belirlenen ibaresi eklendi, onun dışında bir değişikli
ğimiz yoktur.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Madde üzerinde soru ve açıklama?.. Yok.
Önerge?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarının 47 nci madde
si kabul edilmiştir.
49 uncu maddeyi okutuyorum;
(Madde 4 9 okundu)
BAŞKAN - Daha önce kabul ettiğiniz maddelerin gerekliliği dolayısıyla bu düzenleme zorun
lu olarak yapılmıştır.
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MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEM tZEL (İstanbul) - Yalnız bunda bir düzeltme daha yap
mamız gerekiyor, götürülüğü tamamen sistemden çıkarttığımız için, redaksiyon yetkisi çerçevesin
de ya da bir önergeyle.
BAŞKAN - Bu maddeyi Hükümetle birlikte redakte etmek koşuluyla; madde üzerinde de baş
kaca yorum ve soru yok ise de Sayın özgün'ün bir açıklaması olacak.
Buyurun Sayın Özgün.
İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli bakanım, tasarının 49 uncu maddesiyle
vergi ödeme süresi halihazırdaki mevcut duruma göre öne alınıyor. Dolayısıyla burada mükellefle
rimizin aleyhine bir düzenleme sözkonusu oluyor. Tabiî belki bunu, daha önceki düzenlemelere uy
gun olması bakımından...
BAŞKAN - Birkısım mükelleflerin de lehine yalnız.
İSMAİL ÖZGÜN (Devamla) - Ama sayıya vurursak genelde mükelleflerin...
BAŞKAN - Mesela zatialinizin lehine bu.
İSMAİL ÖZGÜN (Devamla) - Ben ticarî ve sınaî kazançları olan mükellefler açısından söy
lüyorum. Mükelleflerin aleyhine bir düzenleme burada sözkonusu, zabıtlara geçmesi bakımından
arz ediyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Madde üzerinde başkaca söz talebi?.. Yok.
Soru?.. Yok.

V

Önerge?.. Yok.
Sayın Cengil, erkenden işaret vermezseniz, badema söz veremeyeceğim.
SITKI CENGİL (Adana) - Erkenden işaret verdim ama siz bu tarafa geç baktınız.
BAŞKAN - Buyurun.
SITKI CENGİL (Adana) - Sayın Başkan, götUrüyü çıkaralım diyorlar, yalnız basil usulde ver
gilendirilenler.... kazançlarını isterierse yani hangileri lehlerine olursa o ölçü dikkate alınacağı için,
orada bir şey olmaz mı, bir kargaşa olmaz mı?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Hayır, orada, sadece beyan ellikleri
kazanç götürü matrahı geçmeyecek diyoruz, yani basit usulde vergilendirecek ama matrahı artma
yacak.
SITKI CENGİL (Adana) - Beyanname yine basit usulde verilecek.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Evet.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
İ.ERTAN YÜLEK (Adana) - Sayın Başkanım, yine geçti ama, yani bakın, burada, bu üçüncü
ve beşinci ay gibi bunları söylemek vatandaşı vergi ödemeye karşı böyle çok müteyakkız duruma
getirmektir. Alışılmış bir sistem vardır, bakın, diyor ki. Gelir Vergisi beyannamesi verenler, mart,
haziran, eylül ayında öder. Kurumlar Vergisi ödeyenler nisan, temmuz, ekimde ödenir deniyor. Ni
tekim, bundan sonra geleni de yine aylar belirtmiş. Şimdi, siz, adam beyannameyi verdiği ayın mü
teakip bilmem üçüncü ayında, öbürünü, üç ay da ileri alıyorsunuz belki, hatla dört ay geri alıyor
sunuz belki. Sayın Bakan belirtti, ben Gelir Vergisi beyannamesi verenleri gayrı menkulü şubat
ayında vereceğim. Üçüncü ay mayı ayı, ta adam haziranda vereceğini ve önde veriyor bir de la ey
lül ayında vereceğini de önce veriyor. Halbuki, insanlar böyle hani takvimlerde bir yıl öncesinden
basılıyor, bakın, bir yıl öncesinden basılırken, diyor ki. Gelir Vergisi beyannamesi verme /.amanı,
birinci taksidi ödeme zamanı, ikinci taksidi ödeme zamanı diye hep takvimlerde falan var bunlar.
-
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Bütün vatandaşlar da buna göre kendisini ayarlıyor ve önceden biliyor, takvimler de aşağı yukarı
eylül, ekim ayından itibaren basılıp piyasaya çıkmaya başlıyor.
BAŞKAN - Bu, gelecek sene yürürlüğe girecek beyefendi.
l.ERTAN YÜLEK (Devamla) - Uzun vadeli düşünüyoruz. Bakın, biz, burada ayları tespit
edelim ve diyelim ki, hani şu şu şu ayda öder derse bu bundan sonraki seneler için, çünkü bakan
lık, ben bu bakanlık için demiyorum, her bakanlık, ya ben eylül ayında ödeyeceğim şeyi, bakanlı
ğa bıraktık, demek ki, elastikiyet verdik demektir, gayrı menkul iradlarının vergisini şubat ayında
veriyorum dedi, öbür hükümette geldi mart ayında veriyorum dedi, öbür hükümet de geldi, 20
ocaktan sonra veriyorum dedi. Niye, çünkü burada tespit ettiğimize göre, bunu bizatihi Hükümete
bir yetki veriyoruz anlamındadır. Onun için bu hükümetleri de muaheze etmenin manası yoktur.
Neden, çünkü yetkiyi burada vermişiz, her iktidar kendine göre bunu ayarlayabilsin diye veyahutta her Maliye Bakanı, açıkçası. Maliye Bakanı ben bunu böyle istiyorum diyecek götürecek, şu dü
zenlemeyi yapacak. Dolayısıyla yani oturmuş bir sistemi biraz daha oynak hale getiriyoruz bakı
nız. Biz, bazı meseleleri Millî Eğitim Bakanlığının yetkisine vermişiz, bir bakan geldi, dedi ki, ben
İngilizceyi kaldırdım, kaldırdı hakikaten, öbürü geldi dediki işte ben şu şu dersleri kaldırdım, Tür
kiye'deki eğitim sistemi yaz boz tahtası oldu. Şimdi, burada da eğer bazı meseleleri biz Maliye Ba
kanlığı yetkisine verirsek bu da yaz boz tahtası olur. Dolayısıyla bundan da vatandaş ne yapacağı
nı şaşırır. Onun için, bakın iyi niyetli olarak söylüyorum...
BAŞKAN - Yani herkesi şubat ayında beyana davet edelim. Gelir Vergisi mükellefleri için?
I. ERTAN YÜLEK (Devamla) - Efendim, şubatsa şubat, mart ise mart; ama eski sistemin
mahzuru yok diyorum ben. Tabiî Sayın Bakanın dediği şu, haklı olarak, milyonlarca beyannamesi
olacak, bu adamların hepsi bir aya, o zaman efendim üç aya deme de nisana kadar götür. Yani iş
te burada diyelim. Mart ayında şunlar, nisan ayında da bunlar verilsin.
MALİYE BAKANI ZEKERİ Y A TEMİZEL (İstanbul) - Nisanda d a v a r zaten, nisanda da Ku
rumlar Vergisi var.
1. ERTAN YÜLEK (Devamla) - Bundan kastım şu, yani ben çok iyi niyetle belirgin olsun, o
da, bütün iş hayatı buna göre tanzim ediliyor, herkes, yani nakit akımlarını buna göre yapıyor, bü
tün müesseseler buna göre yapıyor. Çünkü bazen afedersiniz iki senelik. Uç senelik nakit akımı tab
losu yapanlar vardır, gelecek sene maliye bakanı bunu gelir değiştirir ise bir ay öne alırsa vesaire
olursa, bakın ben iş hayatından gelen birisiyim. Buradaki de hakikaten son anda aklıma gelmesinin
sebebi şimdi, bizim kendimle ilgili hanım tutuyor, şu ayda şunu bu ayda bunu biliyor. Öbür taraf
tan iş hayatında da biliyoruz, böyle bir şey olursa daha iyi olur diye düşünüyorum ben. Bu tama
men...
BAŞKAN - Soralım Sayın Bakana.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Başkan, aslında olay Maliye Bakanlığının kullanacağı yetkiye yaklaşım olduğu zaman,
tereddüt olduğu andan itibaren söylenenlerin hepsi haklı olur. Bu taraftan bu düzenlemeleri yapan
lar da kendisinden hiç kuşku duyulmamasını ister, bütün olay oradan kaynaklanır. Yani burada ke
sin olarak mükellef lehine olmayan bir davranışın. Hükümete neye mal olacağını bildiği için, her
hal ü kârda bunu en uygun şekilde yapar. Biz, vergi dailerini otomasyona geçirirken, hangi vergi
dairesine kaç tane terminal koyalım diye bir hesaplama yapıyorduk, pik günleri dikkate aldığımız
da vergi dairelerine lOO'er tane terminal koymamız gerekiyordu, zamana yaydığımız takdirde I6'ya
düşürmemiz gerekiyordu. Dolayısıyla sadece bir aya göre bütün hesaplarımızı yaparsak maliyeti
bize ağır olur. Ama haklı oldukları taraflar var, bu yetkiyi bir Maliye Bakanlığı mükelleflerin o ka
dar aleyhine kullanır mı kullanmaz mı? Biz kullanmaz diyoruz ama kullanılır deniyorsa da gerçek
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ten tereddütler varsa burada bizim özellikle basit usulle beraber getirdiğimiz bir mükellef yoğunlu
ğu var burada her hal ü kârda ancak onlarm beyannameleri vesairesi merkezlerde tutulduğu için,
düzenli olarak tutulacağı için o merkezden de gelecekte manyetik ortamlarda beyannameleri alma
ya başladığımızda belki yine hepsinde mart ayına döneceğiz, çünkü olay bitmiş olacak; ama baş
langıçta bu seyyaniyeti sağlayabilsin diye bunu düşünüyorduk, eğer çok büyük mahzur görüyorsa
komisyon üyeleri, basit usulde gayrı menkul sermaye iradı ve diğerlerinde diye bu aylan belirle
mek mümkün olabilir.
BAŞKAN - Bence belirleyelim, madem siz de uygun görüyorsunuz.
MALİYE BAKANI ZEKERtYA TEMİZEL (İstanbul) - Benim bir itirazım yok, dediğim gi
bi, kendinize bakmaya bağlı bir olay.
BAŞKAN - Siz de rahat edersiniz.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Olabilir efendim, bir itirazımız yok.
BAŞKAN - Bu konuyu arkadaşlarımız düzenlesinler, görüşelim.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Eğer uygun görürseniz, basit usulde
verenler şubat ayında versinler, gayrı menkul sermaye iradları ocakta versinler, diğerleri de martta
versinler.
1. ERTAN YÜLEK (Adana) - Ondan sonra da üçüncü ayı, dördüncü ayı kaldırmayalım.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - T a b iî, tabiî ondan sonra aynen de
vam eder.
BAŞKAN - Münhasıran gayrı menkul sermaye iradı beyan edecekler ocak ayında. Basit usul
de vergilendirilen mükelleflerimiz şubat ayı.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Onlar bilirler ama ben yine hatırlatayım. Yani, 31 Aralık itiba
riyle bilançosunu çıkaracak, hesabını çıkaracak, kiminki en kolay çıkarsa onu (x;ak ayma alalım.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Gayrı menkul sermaye ıradı.
BAŞKAN - Gayrı menkul sermaye iradını ocak ayı, basit usulü şubat ayı, bunun dışında ka
lan durumlarda da mart ayı ve birinci ödeme ayları da beyannamenin verildiği ay olsun. Ondun son
ra da üçer ay şey yapsın.
REFİK ARAS (İstanbul) - Bu uygulama ayrıca Mâliyeye para akışını da regüle eder.
BAŞKAN - Bu gizli amacımızı niye açıklıyorsunuz Sayın Araş, e.sas amacımız o idi.
Efendim, bu çerçevede redaksiyon yapma yetkinizi de alarak Hükümetle uyumlu bir biçimde
maddeyi oylarınıza ve tasviplerinize sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu madde
kabul edilmiştir.
Değerli arkadaşlarım, ara vermeden önceki son maddeyi okutuyorum:
50 inci maddeyi okutuyorum.
(Madde 50 okundu)
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, bir iki dakika var, bu madde de epey üzerinde
durmamız gereken bir maddedir.
BAŞKAN - Biraz uzatırız çalışmalarımız sonuçlanıncaya kadar.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - 14.00'de toplanacağız tekrar. Vakit dar.
BAŞKAN - Hatta bundan sonraki madde de Sayın Ayhan, daha önce görüşeceğimiz madde
lerle ilgili onu erteleyebiliiz de bunu görüşelim. Başladık.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Yani bu yarım saat sürer, 1 5 - 2 0 dakika sürer.
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BAŞKAN - Bakalım. Zatialinizin 10 dakika söz hakkı var, onu kullanabilirsiniz.
Bakan Bey bir açıklasın belki de sürmez.
Sayın Bakan, bir kısa açıklama rica edeyim.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Değerli milletvekilleri, bu tasarıyla
getirilen çok önemli düzenlemelerden bir tanesi de bu. Bizim sistemimizde kazanılmayan gelirden
vergi alınması, hayat standardı esası ve bir yıl önce ödenen vergiye bağlı olarak uygulanan geçici
vergiyle yürUriükte idi. Bir yıl önce hayat standardı esasına göre vergi tahakkuk ettiliyor, onun be
lirti bir yUzdesi Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi açısından birisinde yüzde 70, birisinde yüzde
yarısı olmak üzere, bu sene hiçbir kazancı olmasa bile her ay otomatik olarak ödeniyor idi, bu şe
kilde bir vergileme. Bu özellikle kazancın olmadığı mükellefler veya kazan elde etmeyen mükel
lefler açısından çok ağır bir vergileme rejimiydi ve büyük bir haksızlık yaratıyor idi, bu uygulama
yı kaldırdık hayat standardı esasıyla beraber. Ancak, bütün dünyada olduğu gibi, reel vergiyi yani
devletin aldığı reel vergiyi korumak için uygulanan gerçek anlamda kazanç varsa gelir var, bunun
üzerinden de reel anlamda daha sonradan yapılacak ödemelere mahsup edilmek üzere peşin olarak
bir vergi verilir uygulamasını buraya getirdik. Bizim uygulamamızda, reel vergi aslında pozitif ni
teliğini tamamen yitiriyor idi. Çünkü daha önceden örneklerini verdim, 1998 yılının ocak ayında
elde edilen bir kazancın vergisinin, en son taksidini, izleyen yılm kasım ayında ödediğinizi varsa
yarsanız, bu, tam anlamıyla, reel olarak ödenen herhangi bir vergi anlamına gelmiyordu. Halta, ne
redeyse, kâra bile geçiyorlardı, bu vergisizlik nedeniyle. Bunun mutlaka değiştirilmesi gerekiyor
du; yani, devletin reel olarak aldığı vergiyi koruyacak bir sisteme kavuşturulması gerekiyordu.
Türk vergi sisteminin de en büyük zafiyeti buradan kaynaklanıyordu. Aldığımız vergiler reel nite
liğini yitirirken, ödemelerimiz veya harcamaların hepsi reel olarak yapılıyordu. Bütün olay bu.
Bunu çekmek için de burada -elbette ki, hakkaniyete de uygun bir şekilde- gelir varsa, vergi
var; gelir yoksa vergi yok. Bu çerçeve içerisinde, yalnız basit üsulle vergilendirilenleri böyle bir
yükümlülüğünü içerisine sokmuyoruz, onlarda böyle bir uygulama kesin olarak olmayacak. Onun
dışında kalan mükellefler açısından çok basit olarak değeriendirecekleri ve belli bir yanılma payı
nı da içeren -örneğin, alt komisyon buna yüzde lO'a kadar bir yanılma payı getirdi- yapmış olduk
ları hesaplar, yılın içerisinde, çok kaba olarak gelirleri bir tarafa, giderleri bir tarafa, ortalama ola
rak, giderierden bir pay vermek suretiyle, bunu bu şekilde hesaplayacaklar. Bu ay içerisinde her
hangi bir gelirim yok; tamam, geçici vergi de yok. Ancak, aldıklarım, sattıklarım arasında ve giderterim arasında şöyle bir fark oluştu; ancak, gerçek anlamda kârını belirieyemeyebilir. Burada,
yüzde 90'a kadar olduğu takdirde, hiçbir ilave yükümlülüğü olmaksızın, onun üzerinden vergi tari
fesinin birinci dilimine göre -o tarifede 1999'dan itibaren, yüzde I.S'tir- yüzde 15'lik geçici vcrgsini ödemiş olacak. Yalnız, bununla ilgili olarak hesaplanan geçici vergi için özel bir beyan ve (klcme dönemi getirdik; çünkü, ne olursa olsun, başlangıç yılında... Gerçi şu anda, halka açık anonim
şirketler de olmak üzere, üçer aylık beyanname getirme zorunlu, birçok mükellef açısından da ge
rektiği takdirde, böyle bir olanaktan yararlanmak ihtiyarî olarak var sistemimizde. Bu konuda, ya
rarlanan mükelleflerimiz de oldukça fazla. Ancak, bununla ilgili olarak, geçici vergilerin o dönetni
izleyen ikinci ayın sonuna kadar -yani, birden bire onbeş gün içinde, yirmi gün içinde çıkar diye sı
kıştırmayalım diye o dönemi izleyen iki ay içerisinde- geçici vergi beyannamelerinin hazırianarak
verilmesi, beyanname verilmesini izleyen ayın 15 inci günü akşamına kadar... Yani 2,5 aylık bir
süre var, geçici verilmesi ve ödenmesiyle ilgili olarak, 15 inci günü akşamına kadar da ödenmesi
şeklinde.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Tahmini çıkışından sonra mı?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (Devamla) - Hayır. Yürürtüğe girdikten sonra,
her vergilendirme dönemi için, izleyen 2,5 ay; izleyen 2,5 ay diye gidecek, olduğu gibi.
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Elbette ki, eğer, kurumlar, bir yıl önce yaptıkları yatırımlarla ilgili olarak, yatırım indirimin
den vesaireden yararlanıyorsa; bütün bunların hepsini, geçici verginin hesabında dikkate alacaklar.
Bu şekilde ödenen geçici vergiler, eğer, nihaî hesaplaşmada mahsuptan sonra ilave olduğu takdir
de, ilgililerini iade edilecek; yok, geçici vergiden sonra nihaî vergide denkleme beyannamesinde
ilave bir vergi varsa da o da nisan ayında veya mart ayında verdiği beyannamelerden sonra, ayrıca
ödenecek. Özet olarak, düzenlememiz bundan ibarettir.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Amortisman nasıl olacak, bu ara ödemi..erde?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (Devamla) - Amortismanlardan pay verilecek,
üçer aylık dönemler... Kısa dönem uygulaması, zaten, yaygın bir olaydır.
REFİK ARAS (İstanbul) - Bu noterlik görevini ifa edenleri niye hariç tutuyoruz Sayın Baka
nım? Burada, istisnalar arasında noterlik görevini ifa eden...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (Devamla) - Biliyorsunuz, noterlerin bu faaliyet
leri serbest meslek faaliyetleri kapsamında ve bunlara yapılan ödemelerden tevkifat yapılıyor. Ya
ni, noterler, almış oldukları şeyler nedeniyle, tevkifat yapıp, yatırıyorlar ya...
1. ERTAN YÜLEK (Adana) - Yani, stopaj mı yapılıyor?
REFİK ARAS (İstanbul) - Gelirlerinden stopaj yapılıyor mu?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (Devamla) - Aşağı yukarı.
REFİK ARAS (İstanbul) - Noterlere sanki bir avantaj sağlanıyor gibi bir izlenim alıyorum
bundan.
En kolay hesaplanacak kâr ve zarar noterlere ait. Geliri belli, gideri belli.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (Devamla) - Yapılan stopaj nedeniyle, bu uygulayı yaptığımızı biliyorum. Yapılmayan herhangi bir şey var mı. onu arkadaşlarıma sormam lazım.
YILDIRIM AKTÜRK (Uşak) - Sayın Bakan, ikinci ayın 15 inci j,ünü diyorsunuz.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (Devamla) - İkinci ayı izleyen 15 inci gün. İki
aylık bir süre.
BAŞKAN - Üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın 15 inci günü. Üç aylık dönem nedir; cKak,
şubat, mart. Bunu izleyen ikinci ay ne zaman, mayısın 15'i.
REFİK ARAS (İstanbul) - Doğrusu da o zaten.
BAŞKAN - Daha önce, bu zaten, 25 gündü; o 25 güne bir 25 gün daha ekledik aşağı >ukan.
BAŞKAN - Noterler kalıyor mu Sayın Bakan?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (Devamla) - Hayır efendim. Olay tamamen cep
he değiştirdi. Bu kadar ayrıntılarını birden bire bilmek mümkün olmuyormuş bütün olayların. Bu
rada kapsam dışında tutulanlar noterler değil, noterin olmadığı yerlerde ikinci olarak bu işlemleri
ifa edenler, noterlik görevini ifa edenler. Noterler, bu niteliği itibariyle, geçici vergiye tabi.
BAŞKAN - Yalnız, bunlar götürü usûlden mi vergilendiriliyorlartiı?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (Devamla) - Hayır. Hayat standartma tabi değil
lerdi eskiden sadece.
B A ŞK A N - Noter bulunmayan yerlerde noterlik görevini ifa edenler vardır, bunlar ayrı bir
gruptur. Bunlara bir yumuşaklık getirmiş arkadaşlarımız.
REFİK ARAS (İstanbul) - Sayın Bakanım, diyelim ki, falanca ilçede küçük bir bakkala üç ay
lık vergi getiriyorsunuz da noterlik görevini y::pan, şu, bu, aldığı belli, verdiği belli, kestiği mak
buz belli; en kolay şekilde tespit ediliyor. Oradaki bakkaldan daha mı az kazanıyor, o noterlik gö
revini yapan; hayır.
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BAŞKAN - Kemah'tan bir ömek verdiniz, değil mi Saym Aras?
REFİK ARAS (İstanbul) - Kemah'tan veriyorum, her yerden veriyorum. Noterlere bir avantaj
var burada. Onun önünü keselim.
BAŞKAN - Noterlik görevini ifa eden değerli arkadaşlarımız da her üç ayda bir izleyen ma
yıs 15'inde ilki olmak üzere, bu uygulamanın kapsamına alınsınlar mı Sayın Bakan?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (Devamla) - Alınsınlar.
BAŞKAN - Artı, burada, parantez içindeki götürü usuldeki serbest meslek erbabı da bu sıfat
larını daha evvelki kararlarınız dolayısıyla, kaybettiği için, oranın da rcdakte edilmesi lazım.
Buyurun Sayın Ayhan.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, saat 12.00'yi 8 geçiyor. Mühim bir madde. Bu
arada, bu maddeyi okuyalım, sorularımız varsa, soralım. Milyonlarca mükellefle ilgili mühim bir
düzenleme getiriyoruz. 14.(X3'teki toplantımızda müzakereye devam edelim. Mühim bir maddedir,
sıkıştırmayalım.
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Ayhan, siz, C H Pli üye değilsiniz, sizin sözünüz ge
çerli olmaz, burada eşitlik yok. C H Pliler diyor ki "44 ve 46'yı sonra konuşalım" ama, sizin böyle
bir hakkınız olmaz.
BAŞKAN - Saym Ünaldı, bana bu konuda haksızlık yapmamanız gerektiğini düşünüyorum.
Beni bu kadar yaralamanız için ne günahım oldu?
Sevgili arkadaşlarım, şöyle uygun görür müsünüz: Bu maddeyi tamamlayalım o kadar. Daha
sonraki çalışmamızı uzatalım.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, gece 23.00'te eve gittim. İnsanların ailelerinin ih
tiyaçları da vardır; bir yere gider, bir şey alır. Buraya geldik, dersimizi de çalışamadan geldik. Mü
saade edin. Mühim bir madde. Emlakla ilgili değer artışlarıyla ilgili maddeyi oyladığımız halde, bir
sürü şey daha sual olarak kafamızda asılı kaldı. Bunlar, yarın. Genel Kurula iner. Onun için, bıra
kın, bunu, burada suk(înetle müzakere edelim. Hakikaten bu tasarının en mühim maddelerinden bi
ridir.
BAŞKAN - Çalışmalarımıza saat 14.(X)'te devam etmek üzere, toplantıya ara veriyorum.
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 14.08
BAŞKAN: Biltekin ÖZDEMİR

BAŞKAN - Değerli arkadaşlanm, çalışmalarımıza ara verdiğimiz yerden devam ediyoruz.
Değerli arkadaşlarım, bu çalışmalarımızın belli bir zaman dilimi içerisinde bitirilmesi zorun
luluğu vardır. Plan ve Bütçe Komisyonu olarak, bu zorunluluğun lazimesini yerine getirmek ihti
yacındayız.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Arkadaşlar olmadığı için, acaba bu anda mı yapmak lazım?
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Arkadaşlar burada, dışarıda telefonla konuşuyorlar.
BAŞKAN - Yani, bu tasarının tamamlanmasına ilişkin çalışma programımızı belirleyip, diğer
çalışmalarımızı ve programlarımızı ona göre uyduracağız. Asıl olan budur. Öbürleri, bunun müte
ferriğidir.
Ancak, Fazilet Partisinin, yarın, tüm üyelerinin mutlaka katılması gereken bir çalışması oldu
ğu arkadaşlarımızca ifade edilmiştir. Bu arkadaşlarımızın bulunmasının mümkün olmadığı zaman
larda, bu çalışmayı yürütmemiz de arzu edilmemektedir. Bunu, ben de arzu etmiyorum, hiçbir ar
kadaşımın da arzu ettiğini zannetmiyorum. Yalnız, bu işi nasıl dilimleyelim diye, tabiî. Hükümeti
mizin arzusunu da önplanda tutmak zorundayım; onu da ifade edeyim.
Şimdi, bugün, bir defa muhtemelen geç saatlere kadar çalışacağız, onu sürdürürüz. Saat 23.0024.00 gibi, onu, arkadaşlarımızın uygun gördüğü saate kadar sürdürürüz. Çalışmalarımız böyle de
vam eder; fakat, asıl olan, bu çalışmamızın geri kalan kısmını, bugün, tamamını ikmal edemeyece
ğimiz anlaşılıyor, en azından bir celse daha, en azından bir gün daha çalışmak zorunluluğumuz ola
caktır. Onu, gerekiyorsa pazar günü yaparız.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Biz gelemeyiz.
BAŞKAN - Bu mümkün değilse pazartesi günü yaparız. Ondan daha geç kalması da zannedi
yorum sakıncalı olabilir. Pazartesi günü, acaba, bizim ve diğer gruplardan arkadaşlarımızın gelme
si durumu nedir?
Sayın Bakan, sizin bu konudaki...
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Bu akşam bilene kadar devam edelim ve bitirelim.
BAŞKAN - Bu akşam bitirilmesi mümkün olsa bitireceğiz; ama...
SÜLEYMAN HATiNOĞLU (Artvin) - Sabaha kadar sürse de devam edelim ve bitirelim. Bu
akşam bitirebiliriz.
BAŞKAN - Bu, bir öneri tabiî. Bu, benim kişisel olarak tasvip edeceğim bir öneridir.
O zaman şöyle yapalım: Çalışmalarımızı devam ettirelim. Gelişmelere göre, çalışmamızın
sonlarına yaklaştığımızda, bundan sonra günümüzü belirleyelim. İhtiyaç duyuyorsak, duymuyor
sak bitiririz.
REFİK ARAS (İstanbul) - Program yapmak için, demin siz de buyurdunuz, zamanında plan
layalım. Cumaysa cuma, f>azartesiyse pazartesi, salıysa salı, adım koyalım ya da beyet'endinin de
diğine ben de varım. Bugün çalışırız, bitirene kadar buradayız.
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - O zaman, konuşmalara bir süre koyalım.
BAŞKAN - Acaba, Hükümetimizin, bunu, (ienel Kurul gündemine aldırması arzusu ve prog
ramı var mı; onu bilmiyorum. Onu bilmem takdirinde, mecburum, bu hafta tamamlamaya.
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CEVAT AYHAN (Sakarya) - Bu kanun bayramdan evvel çıkmaz. Meclisten hiç çıkmaz da...
53 maddelik kanunun daha 7 nci maddesinde bir hafta on gündür çalışıyoruz.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Kamu sendikaları yasa tasarısı 7 nci maddede. Daûa 40
madde var.
METİN ŞAHİN (Antalya) - Geriye çekilmesi falan konuşuluyor; o yok da, öbürünün görüş
mesini öne alacaklar.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Şimdi, onu geri de alsanız, bu, 90 maddelik bir kanundur. Biz,
burada bir çalışma yapıyoruz. 550 kişi bu kanuna girecc*:. Her grup girecek. Bayramdan önce, bu
kanunun Meclisten çıkması muhaldir, benim kanaatimce.
BAŞKAN - Ben, bu değerlendirmelerinizi, tasarıya, aşağıdaki desteğinizin mahiyetini değer
lendirme için de ışık telakki ediyorum.
ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkanım, bir ay içinde 27 Mart da var.
BAŞKAN - Sayın Polat, Plan ve Bütçe Komisyonu üyemiz olarak, bu şekilde bir yorum ge
tirmenizi hoş karşılamıyorum.
CE' 'A T AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, benim bir teklifim var. Tabiî, arkadaşlar ille bu
akşam çıkaralım derler, onunla ilgili mülahazam şudur; Mühim maddeler görüşüyoruz. Vergi ka
nunu. Burada, ne kadar sınırlı görüşürsek, olgunlaştıramazsak. Genel Kurulda, bu tartışmalar o ka
dar uzar.
BAŞKAN - Teşekkür ederiz.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Bir şey daha söyleyeceğim, müsaade edin.
Önerge de veririz, konuşuruz da, bu kanunu olgunlaştırmak istiyoruz. Nitekim bazı maddele
ri düzeltiyoruz beraberce.
Söyleyeceğim şudur: Biz, cuma, cumartesi, pazar gelemeyiz; çünkü, cuma günü toplantımız
var, cumartesi pazar da yeni teşkilatı kuruyoruz, illere gideceğiz, ilçelere gideceğiz. Pazartesi çok
zarurî ise gelmeye çalışırız; ama, bunun makul yeri salı günüdür.
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sabaha kadar devam edelim.
CCVAT AYHAN (Sakarya) - Sabaha kadar devam ederseniz, gerilimli bir müzakere olur, onu
da söyleyeyim. Önerge de veririz, 50 kişi yığarız buraya, her maddede söz de aldırırız. Onu da al
dırırız.
BAŞKAN - Sayın Ayhan, sizin sözleriniz de biraz gerilim yaratıcı oluyor.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Ama, yanı, şimdi, tabiatı da zoriayamazsınız efendim. Benim
gece istirahatı m var.
BAŞKAN - Sayın Ayhan, benim takdirimi niçin dikkate almıyorsunuz.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Beş ay tartışmışlar, biz, bir haftada çıkaracağız. Biz, emir kulu
değiliz ki.
BAŞKAN - Sayın Ayhan, söylediklerinizin haklı tarafı var, aklı olmayan tarafı var.
Bakın, tekrar şuna işaret edeyim. Bu tasarıyı, biz. Plan ve Bütçe Komisyonu olarak, bir aydır
çalışıyoruz. Siz de biliyorsunuz bunu. Bu çalışmamızı nazarı dikkate almamazlık yapamazsınız.
Biz, sizin alt komisyonunuz olarak çalıştık.
Değerii arkadaşlarım, daha sonra kararımı bildireceğim sizlere.
Geçici vergiyle ilgili, mükerrer 120 nci madde üzerindeki görüşlerini beyan etmek üzere söz
talebinde bulunan arkadaşlarımızdan geriye kalanlara sözlerini tamamlama imkânı vereceğim.
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Lütfen, işaret buyursunlar.
Sayın Özgün, Sayın Cengil ve Sayın Ünaldı söz talebinde bulunmuşlardı.
Sayın tH aldı'ya söz veriyorum; buyurun efendim.
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 50 nci madde, geçici ver
giye, aslında, evvelden de olan bir statüyü tek statü haline getirmek, vatandaşın alternatiften beğe
nerek, kendine uygun bir alternatifle vergilendirme talebine biraz da set koymak istemektedir.
Aslında, Maliye yönünden, mükellef. Mâliyenin velinimetidir diye değerlendirmek gerekir ve
ona kolaylık saglanr ık lazım. Tercihlerini kolaylaştırmak lazım, tercih imkânı vermek lazım. Mad
denin eski hali bu tercihe imkân veriyor.
Yeni getirilen sistemle, güya, mükellefin yanındaymış, mükellefe taraftarmış, mükellefe ko
laylık getiriliyormuş gibi iddialar ileri sürülüyor; ama, bunun doğru olduğunu kabullenmek zor.
Yılda bir kere yapılacak işlemler yerine, yılda dört kere yapılacak işlemler geliyor. Tabiî, bu, belli
meslek erbabını belki gelir, kazanç sa^'ıyor diye sevindircbilir, onların lehine olabilir; ama, mükel
leflerin lehine olduğunu söylemek mümkün değildir.
Normal vergilendirme dönemi, şimdiye kadar süren şekilde de, bundan sonra sürecek şekilde
de, yıllık vergilendirme dönemidir. Yıllık olarak muhasebesi yapılır, yıllık olarak işlemleri takip
edilirken, şimdi, üç aylık takip etmek mecburiyeti var. Araya ikibuçuk aylık bir birinci planda ek
getirilmesi, sanki beşbuçuk aya çıkarılıyormuş gibi; ama, ondan sonraki aralıklar sürekli olarak üç
ay olacaktır. Her üç ayda bu işlemler sürdürülecektir.
Geçmiş döneme göre, güya, geçici vergiden veyahut peşin vergiden vazgeçiliyor veya bu,
dörtte bire indiriliyor gibi ise de, işin aslı öyle değil. Geçmiş dönemde peşin vergi yüzde 50 alını
yor ve bu 12 aya bölünüyor, benim anlayabildiğim kadarıyla; yani, bir kere işlem yapılıyor, yüzde
50'si ortaya konuluyor, bu da 12 vadeye bölünmek suretiyle, mükellef yönünden; yani, peşin ver
gi, aslında toplumun şikâyet ettiği bir şey. Niye kazanmadığının peşin vergisini cidüyor, mükellef
lerin şikâyet ettikleri bir konu, bizim karşı çık.iğimiz bir konu.
Bu, aslında kaldırılması gerekliğine inandığımız bir konu. O iddiamızı bir yere teksif ederek,
var haliyle mükellefin lehine mi bu değişikliği yapıyoruz, aleyhine mi yapıyoruz diye bir muhase
be yaptığımız zaman, ben, lehine olarak görmüyorum.
Biraz evvel anlattığım uygulamalaria, bir yandan, son derece teknik ve karmaşık olan işlem
ler içerisinde sıkıntılar oluşturuluyor, amortisman hesaplarının her üç ayda bir ortaya konulması za
rureti geliyor, kaydi envanter hesaplarının her üç ayda bir ortaya konulmasını gerektiriyor. Bu mu
hasebeler her üç aylık dönemde yapılacak, ondan sonra da mükellefler, muhasebe, malî müşavirlik
bürolarıyla iş yükü krizine girecekler diye düşünüyorum.
Böylesine bir sıkıntılı ortamı mükellefe işkence vermek diye değerlendirmek mümkündür.
Mükellefi bu işkenceye sürüklemek yanlıştır. Mükellef, kendisi, bunu lehine sayıyorsa, zaten var
eski uygulamada. Tercihli olarak var.
Eğer sizin getirdiğiniz sistem, mükellefin lehine ise, eski metinde, mükellefin bunu tercih et
me imkânı var. Eğer lehine ise, üç ayda bir böyle bir işkenceye razı oluyorsa, onun kendi menfaatınaysa, onu tercih edebiliyor. Böylesine bir zoriamanın yanlış olduğu kanaatindeyim.
Zaranna olan ödemelerinse geriye verilişinde, yine mükellefin aleyhine hükümler ihtiva edi
yor. Bundan dolayı, adil olmayan bir düzenleme getiriliyor, bir yanlış kanunlaşma oluyor diye dü
şünüyorum.
Reform kelimesiyle ifade edilen çalışmalar içerisinde, bu maddeye yer olmaması gerektiği ka
naatini ifade ediyor; saygılarımı sunuyorum.
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BAŞKAN - Tek başına bu maddenin, reform denilmek için yeterli olduğu kanaatinizi belirt
tiniz. Yanlış mı anladım Sayın Ünaldı?
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, yani, tabiî, bazı çok büyük yanlışlar için bir
şey kullanılın Bu kadar hata ilim ile mümkün derler. Yani, sizin anlamı bu kadar ters çevirmeniz,
meseleyi çok iyi kavradığınızı, söylediklerimi çok iyi anladığınızı ifade ediyor.
BAŞKAN - Sayın Özgün, buyurun efendim.
İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Sayın Başkan, Değerli Bakanım, değerli arkadaşlar; halen yü
rürlükte bulunan Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 nci maddesinde, halk arasında peşin ver
gi olarak anılan, malî literatürümüzde de geçici vergi olarak bulunan konu tadat ediliyor.
Bu konuyla ilgili, mevcut yürürlükteki kanunda. Gelir Vergisi beyannameleri üzerinden, yıl
lık Gelir Vergisi beyannamesi üzerinde hesaplanan Gelir Vergisinin ticarî ve meslekî kazanca isa
bet eden kısmının yüzde 50'si oranında hesaplanıyordu. Bu, Kurumlar Vergisi mükelleflerinde yüz
de 70 olarak hesaplanıyor ve 12 eşit taksite de ödeniyordu. Ayrıca da, seçme hakkına sahiptiler ve
üç ayda bir carî dönemde, üçer aylık periyodlarla geçici vergilerini hesaplama hakları da vardı.
Şimdi, bu getirdiğimiz yeni düzenlemeyle, geçici vergi, âdeta nihaî bir vergileme yöntemine
dönüştürülmek istenilmektedir.
Sayın Bakanım, bana göre bu maddenin bestesi çok güzel; ama, güftesi eksik, güftesi yok;
çünkü, biz, bu, geçici vergiyi içinde bulunduğumuz yıl kazançları üzerinden alacağız anlayışı var
burada; ama, detayına indiğimiz zaman görüyoruz ki, hem meslek mensuplarımıza hem de mükel
leflerimize çok ağır yükler getirecektir.
Düzenlemeye göre, mükellefler her üç ayın sonunda, sanki yıllık kazançlarını belirliyorlarmış
gibi, kazancını tespit edecekler. Bunu yaparken, elbette yılsonu işlemleri dediğimiz son derece dik
katli yapılması gereken, teknik davranılması gereken birtakım işlemleri de yapacaklardır. Örneğin,
kaydi envanter işlemlerinin yapılması, amortisman işlemlerin yapılması, özellikle sınaî işletmeler
de, maliyetlerin hesaplanması gibi zaman alıcı birtakım hesaplamalar yapılacak.
Şimdi, her mükellefin bir muhasebecisi olsa belki bu kolay da, her muhasebe bürosunda aşa
ğı yukarı 80 tane, 100 tane mükellefin hesabı tutuluyor. O bakımdan, muhasebeci ve malî müşavir
arkadaşlarımız, her üç ayda bir l(X) tane defteri bu şekilde kapatmak ve beyannamelerini hazırla
mak durumunda. Bu durumda da, elbette, belki de gerçeğe uygun olmayan, gerçekten uzak beyan
larla karşı karşıya kalacağız. Birtakım hatalar olacak.
Ben, alt komisyona teşekkür ediyorum. Bu hataların olabileceğini görerek, düşünerek, kanun
tasarısında olmamasına rağmen "yüzde lO'u aşan tutarda eksik beyan edildiği tespit edildiği halin
de” diye oraya bir esneklik getirilmiş; ama, ben, biliyorum ki,TÜ RM O B'un bu konudaki düşünce
si, bunun yüzde 20 olarak alınması yönündeydi.
Şimdi, bu vesileyle de ifade ediyorum, bu yüzde lO'un mutlaka yüzde 20 olarak, bana göre dü
zeltilmesi lazım. Meslekî kuruluşun düşüncesi de o mealdedir. Tabiî, mükellefler ve muhasebe bü
roları, her üç ayda bir, böyle bir iş yükü krizi altına girmiş olacak, belki de saatli beyannameler ve
rilemeyecek.
Şimdi, varsayalım ki, bir işletme, ilk üç aylık dönemde büyük oranda kâr etti, diğer dönemler
de de zarar etti. Bu mükellef birinci dönemin vergisini ödeyecek, diğer dönemlerde ortaya çıkan
zararın mahsubu için de müteakip mart ayını veya nisan ayını beklemek durumunda olacaktır. Böy
le bir durumda da, mükellefin parası Maliye nezdinde uzun süre beklemede kalacak ve bu da, mü
kellefin aleyhine bir durum olacaktır.
Diğer taraftan, hesaplanan geçici vergi, üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın 15'ine kadar öden
mesi ifade ediliyor. Mevcut durumdaki 12 aylık taksitlenme durumunun ortadan kalkması yine mü
kellef aleyhine bir durum gibi görünüyor.
-
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Hem vergileme tekniği bakımmdan hem de uygulamada birtakım gUçlükler nedeniyle, bu ka
nunda birtakım değişikliklerin yapılarak, buradan geçmesini temenni ediyorum.
Başında da söyledim; yüzde 10 sapmanın yüzde 20 olarak alınması; bu bir. Bir de, tabiî, müm
künse, özellikle sanayi siciline kayıtlı sınaî firmaların, burada, dikkate alınması ve mümkünse, bu
uygulamanın dışında bırakılması seçme hakkının onlara verilmesi uygun olur diye düşünüyorum.
Saygılarımı sunuyorum.
BAŞKAN - Sayın Cengil, buyurun efendim.
SITKI CENGİL (Adana) - Sayın Başkan, Değerli Bakanım, değerli arkadaşlar; ben de, bu
madde üzerindeki düşüncelerimi mümkün mertebe özetlemeye çalışacağım.
Tabiî, maddede görüldüğü gibi, daha önceki geçici, halk arasındaki deyimiyle peşin vergide
bir değişikliğe gidiliyor. Daha önce kazanılan kazancın, kazanç üzerinde, beyanname üzerinde ver
gi hesaplanıyordu sene sonunda. Şimdi, dörder aylık dönemler halinde hesaplanacak ve verilecek.
Aslında, esas itibariyle şahsî düşüncem, Türkiye'nin şu andaki durumu itibariyle, peşin vergi, bana
göre olmaması lazım; ama. Sayın Bakanım, hemen diyecek ki, enflasyon var. Zaten açıklamasında
da onu söyledi. Avrupa'da bu var, peşin vergi, Türkiye'de enflasyon olduğu halde peşin vergi ol
madığı zaman, devlet daha büyük reel gelir kaybına uğruyor; ama, şunu da kabul etmek lazım, enf
lasyondan etkilenen de yine vatandaş, enflasyonun müsebbibi de vatandaş değil, idareler. İdarele
rin enflasyona çare bulması lazım, enflasyonu aşağı indirmeleri lazım.
Teıjıenni ediyoruz ki indirilir; ama, halihazırda getirilen şekliyle, peşin vergi ağırlaştırılmış
olarak mükelleften alınıyor. Mesela, daha önce, önümde hesaplamasını da yaptım, 2 milyar lira ge
liri olan bir vatandaş, 150 milyon lira peşin vergi öderken ve bunu da 12 taksitte ve 12 ayda (,xJcrken, şimdi, 2 milyar lira geliri olan esnaftan 300 milyon lira; yani, iki misli peşin vergi alacaksınız,
bunu da 4 taksitte alacaksınız.
Haliyle, bir yerde işte götürüyü kaldırdık, hayat standardını kaldırdık, mükellefi rahata kavuş
turduk derken, öbür taraftan da mükellefi aynı şekilde daha fazla bir yükün altına koymuş oluyor
sunuz, itmiş oluyorsunuz; ama, denilebilir ki, zarar ederse vermeyecek, kâr ederse verecek. Bu da,
pratikte çok fazla mümkün değil.
Gördüğüm kadarıyla, ortalama kâr hadleriyle ilgili herhangi bir düzenleme yapılmamış. Orta
lama kâr hadleri de ortadayken, insanlar o ortalama kâr haddini kazansa da kazanmasa da, tuttura
bilmek için bir gelir beyan etmek durumunda kalacaklar. Aslında, serbest piyasada ortalama kâr
hadleri diye bir şeyin de olmaması lazım. Bunun da ortadan kaldırılması lazım. Vatandaş neyi ka
zanıyorsa, biri yüzde 5’e razı olur, diğeri yüzde l'e razı olur; bu, enflasyonu da bir yerde aşağı çe
ker. Bunun da kaldırılması lazım. Özellikle buraya da dikkatlerinizi çekmek istiyorum.
Arkadaşlar ifade ettiler, muhasebe bürolarında -evet, herkesin bir muhasebecisi olsa belki sı
kıntı olmayacak ama- 50-100 tane mükellefin olduğu muhasebe bürolarında işlemler tıkanacak.
BAŞKAN - Sayın Cengil, maddeye inhisar etsin.
SITKI C EN G İL (Devamla) - Bunların tamamı maddeyle alakalı.
BAŞKAN - Değil.. Alaka ayrı, inhisar ayrı.
SITKI CEN G İL (Devamla) - Bunu uygulayacak olanlar, muhasebe bürolarıdır.
BAŞKAN - Sayın Cengil, tekrar söylüyorum; alaka ayrı, inhisar ayrı.
SITKI CEN G İL (Devamla) - Anlıyorum.. Lütfen... İnsicamımı bozmazsanız Sayın Başkan,
zaten verdiğini üç beş dakika; insicamı bozmazsanız müteşekkir olurum.
1. ERTAN YÜLEK (Adana) - O zaman biz bu işi bırakalım, siz kendiniz çıkarın.
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SITKI CENGİL (Devamla) - Tabiî, bu haliyle bırakalım. Aşağıda o zaman çıkıp... Yani, aşa
ğıda konuşmak belki daha politik olarak işimize gelir. Aşağıda çıkıp, vatandaşların karşısında, ya
yın yapılan bir yerde, orada konuşalım.
BAŞKAN - Sayın Cengil, toparlar mısınız.
SITKI CENGİL (Devamla) - Düzeltmek için, yardımcı olmak için konuşuyoruz. Yoksa, ben
kesiyorum; tamam, keseyim...
BAŞKAN - Sayın Cengil, toparlar mısınız.
SITKI C EN G tL (Devamla) - Ben bildiklerimi konuşuyorum; itibar edilir, edilmez...
BAŞKAN - Beyefendi, daha birçok maddemiz var.
SITKI CENGİL (Devamla) - Şunu söyleyeyim, nasıl tespit edeceksiniz, amortismanlar tespit
edilecek. Peki, yeniden değerlendirmeyi nasıl yapacaksınız her ay? Yani, l ,ı hakkaniyete uyuyor
mu? Bunları hiç dikkate aldınız mı? Vatandaş ödesin şu kadarını... Vatandaşın cebinden dün bir
alırken, bugün iki alıyorsunuz, ondan sonra da, vatandaşı rahata kavuşturduk diyorsunuz. Bunları
konuşurken de, bunları ortaya dökerken de rahatsız oluyorsunuz. Eğer rahatsız oluyorsanız, konuş
mayalım. Aşağıda, Genel Kurulda bunları konuşalım.
BAŞKAN - Sayın Cengil, lütfen, komisyondaki konuşma çerçevesine dönünüz. Rica ediyo
rum...
SITKI CENGİL (Devamla) - Beni komisyondaki çerçevenin dışına siz çıkardınız. Ben çıkmak
istemiyordum.
Sonra yüzde lO'luk had de az, İsmail Bey de belirttiler, en az yüzde 20'ye çıkarılması lazım.
Daha söylenecek çok şey vardı; ama, madem Başkan rahatsız oluyor, ben söylemeyeceğim.
Son bölümünde, geçici vergi tutarı o yılın .sonuna kadar yazılı olarak talep edilmesi halinde,
yani, fazla ödendiği zaman iade edilecek deniliyor. İade edilirken buna tecil faizi uygulanacak mı,
uygulanmayacak mı, bu da belirtilmemiş.
Ayrıca, vatandaş birinci ayda kâr etti, ilk dönemde kâr etti, peşin vergi ödedi, ondan sonra za
rar etti, bunlar ne olacak; bunların hepsi belirsiz. Arkadaşlarımız da belirttiler, eğer tercihse, daha
önceki sistemde herhangi birini tercih etme hakkı vardı vatandaşın, mükellefin, bunlardan birini
tercih edebilir veya birini cazip hale getirebilirdiniz.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Sayın Hacaloğlu, buyurun efendim.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli arkadaşlarım; biz,
ilke olarak, bu maddenin düzenleniş şeklini benimsemekteyiz. Geçici vergi, bir anlamda, farklı kat
manların, ücretlilerin, ücret dışı kesimlerin vergilendirilmesinde belirli bir eşitlik ilkesini sağlama
ya yönelik bir düzenlemedir. Aynı zamanda, bütçenin. Hâzinenin, zamanında gelir kaynaklarına
kavuşmasının bir yöntemidir.
Burada getirmek istediğimiz tek bir şey var; tabiî o madde görüşülmedi henüz. Bu, tarifelerle
ilgili düzenlemede, biz, ücretliler ve ücret dışı kazancı olanlara ilişkin iki ayrı tarife önerimiz ola
cak; ama, burada, sonradan tarifeye bir atıfta bulunulmaktadır. Burada atfedilen tarifenin ücret dı
şı gelirlerle ilgili tarife olarak esas alınması gerekecek, eğer bizim önereceğimiz değişiklik henüz
görüşülmemiş olan maddede kabul edilirse. O hususu dikkatlerinize sunuyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Hacaloğlu.
Sayın Araş, buyurun efendim.
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REFİK ARAS (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Bakanım, değerli arkadaşlarım; bu geçici ver
gi konusu Türkiye'de yeni gündeme getirilen bir konu değil diye sözlerime başlamak istiyorum.
Geçici vergi Türkiye'de uygulanmakta olan bir sistem. Bir ihtiyaçtan doğmuş. Bunun tabanın
da, belki, ücretlilerin hemen o ay vergilerini peşin peşin ödemelerinin, tüccarların ve sair kazanç ve
irat sahiplerinin ise, kazançlannı bir yıl sonra vergi olarak ödemelerinin arasındaki tutarsızlığı, hak
sızlığı gidermeye yönelik bir uygulamadır. Binanenaleyh, Hükümetin yaptığı uygulama, özde doğ
ru bir uygulamadır. Alacağı vergiyi nasıl ücretliden her ay o günün parasıya nakden ve peşin tah
sil ediyorsa devlet, bir düşünceyle diyor ki, ticaretle uğraşan insanlardan da alacağı verginin bir bö
lümünü üç ay sonra, üç ayda bir ve yıpranmamış bir değer üzerinden tahsil edeyim; işin mantığı
budur.
Tabiî, burada arkadaşlarımızın söylediği, üç ayda bir işletmelerde kaydî değerier üzerinden ka
zanç tespitinin kolay olmadığını ben alt komisyonda da uzun uzun arz etmiştim. Yani, insanların
senenin sonunda yapmış oldukları envanter işlemlerini bir bakıma her üç ayda bir yapmak zorun
da kalacaklarını kayden de olsa, daha basit de olsa... Onun için, bir yanılma payı vardır. Orada da
tartışarak, hiç olmayan yanılıfıa payını önce yüzde 5, sonra da yüzde lO'a çıkardık. Bir bakıma, o
sakıncayı bir ölçüde düzeltmiş olduk.
İşin bir diğer yanı, sanıyorum. Sayın Maliye teşkilatımızın bir düşüncesi de, ticaretle uğraşan
insanların muhasebe kayıtlarının vaktinde ve doğru yapılmasını temine yöneliktir. Yani, bilinmek
tedir ki, ben de eskiden beri mesleğin içinde bulunan bir insan olarak, belli büyüklükteki işletme
lerde ticarî faaliyetler yürütülmektedir; ondan sonra, yıl sonunda, vatandaş, bir tarafına, başka bir
kâğıt üzerinde gelirlerini, bir tarafına giderlerini yazıp, sonunda, kafasına koyduğu vergiyi ödemek
üzere defter kayıtlarını yapmaktadır. Bu, Türkiye'de bilinen bir şeydir.
Ciddî bir vergi reformu geürmek istiyoruz. Kayıt nizamını tesis etmek istiyoruz, öyleyse. Ma
liye, bu yasayla, biraz da vatandaşların, yani ticaret erbabının defter kayıtlarını, senenin sonuna ka
dar bekleme elastikiyeti içerisinde değil, üç ayda bir defterine doğru dürüst yapsın, geri dönüşü dc
olmasın. Mâliyenin bir hedefinin de bu olduğunu sanıyorum. Artı, böylece de, belki, hepimizin şi
kâyetçi olduğu, Türkiye’de görülür şekilde uygulanan -üzülerek söylüyorum- naylon fatura ticarc
tinin de bir bakıma böylece önü alınır. Çünkü, vatandaş defterini işlemiyor, yıl sonunda gidiyor bir
petrol işletmesine diyor ki, ben bütün yıl sizden şu kadar petrol almıştım, 100 liralık, sen bana bin
liralık fatura ver, benim ihtiyacım var diyor, o da olur diyor veya başka uydurma bir faturayla ge
tirip defterine kaydediyor.
Şimdi, biraz, vatandaşlarımıza zorluk çıkarmayalım; doğru. Bu meslekle iştigal edenlerin işle
ri biraz çoğalacak; doğru. Peki, devletin bir paraya ihtiyacı var, bu da doğru. Kayıt nizamını tesis
etmemiz lazım, bu da doğru. Devletin ücretliden, olduğu gibi, yıpranmamış bir parayı vaktinde tah
sil etmesi lazım, bu da doğru. Yani, bunların arasında bir seçim yapmak durumundayız. Binaena
leyh, bu geçici vergi müessesesinin, şimdi tasarianan şekliyle, belki ufak tefek intibaksızlıklar,
problemler çıkabilir,olabilir; ama, şu aşamada, böyle bir yasanın tanzim edilen şekliyle çıkarılıp
uygulanmasının doğru olacağını düşünüyorum.
Arz ediyorum efendim.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Sayın Polat, buyurun efendim.
A S l ^ N POLAT (Erzurum) - Sayın Başkanım, bugün söz alırken ilk defa, hakikaten-şaşırdım.
Çünkü, biraz heyecanlı, sinirlisiniz; sinirinizi germek istemem. Ertan Bey bile bayağı şey etmiş, ya
ni, ben sizin her zamanki hoşgörünüze dayanarak konuşacağım. Konuşacağım konu da kısaca ^u:
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Bu tasarıyla, doğrudur, reel bir vergileme sistemi getiriliyor, muhasebe sistemi getiriliyor.
Doğru da, doğru olan bir başka konu daha var. Büyük tüccarlar da, büyük ithalatçılar da zaten ken
dilerinin özel muhasebecileri olduğu için, bütün kayıtları bilgisayar akşamında olduğu için, onlar
üç ayda değil, her ay bile, esasında bilançoları vardır ve çıkarıp vergisini verebilirler. Yalnız, bi
zim üzerinde durmak istediğimiz, kalkınmakta öncelikli yöreler dediğimiz veya doğu ve güneydo
ğudaki ufak esnaflar dediğimiz, kendi muhasebecileri olmayan, muhasebelerinin bir muhasebe bü
rosunda tutturan küçük esnaflar ve bilhassa küçük parça satanlar, yani, bunların sayımlarını sene
de bir defa zor yapan esnafların her üç ayda bir bunları saymaları veya muhasebecilerine gitmele
ri ve bu arada da muhasebecilerin de bunları her üç ayda bir yapacağı için biraz fazla para isteye
ceği için, zaten kazancı kısıtlı olan bu insanların, meblağların bir kısmını da tekrar muhasebeye faz
ladan verebilmeleri, bunlara bir mağduriyet getirecekleri kanaatindeyiz. Yoksa, hakikaten, ithalat
çı gibi, ihracatçı gibi büyük esnafların, bunların paralarını bir senelik enflasyon ortamında tutma
ları yerine üç ayda bir vermeleri doğaldır, bunu kabul ediyorum.
^ ÜçüncUsü de, bu konunun bir müspet tarafı da bana göre, bilhassa doğuda bu çok olur; devlet
taahhüdü yapan müteahhitler üç senede beş senede işi bitirdikleri zaman, o yıl hemen hepsi bölge
lerinde vergi rekortmeni olurlar. O vergi üzerinden bir sene sonra götürü vergi almaya kalktığınız
zaman, onlar için bir mağduriyet oluyordu. O yüzden, bu bir gerçekçilik oluyordu; ama, ben bir şey
söylemek istiyorum; kalkınmakta öncelikli yörelerde veya bir meblağ sınırının altında olanlarda,
bu üç ayı altı aya çıkarmamız mümkün olabilir mi sizin açınızdan? Bir de bu yanılma payını, yüz
de lO'u, yine bu küçük esnaf için yüzde 20'ye çıkarma imkânımız olabilir mi diye düşünüyor, he
pinize saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Polat'a da.
Buyurun Sayın Ayhan.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; bu madde, iş hayatında
ve özellikle de esnaflar arasında çok tartışılan bir konudur.
1980'den sonra, zannederim 81 veya 82'de, önce hayat standardı geldi, peşin vergi ne zaman
geldi hatırlamıyorum, onu siz hatırlarsınız daha net; ama, 9l'de ben Parlamentoya girdim. Tabiî,
Parlamentoya girince, binlerce esnafıyla, dükkânlarında, toplantılarında, her yerde konuşuyorsunuz
iş hayatında. Bilhassa, küçük esnaf bundan çok şikâyetçi. Esnaf Odaları Birliği devamlı önümüze
getirmiştir, tek tek esnaf getirmiştir. Şimdi, Maliye bunda bir düzeltme yapmak istiyor. Ancak, ge
tirdiği sistem, üç ayda bir beyanname verme zaten var şimdi. Yani, esnaf bunu kullanacak olsa, kul
lanır, bu kapı açık; isteyen üç ayda bir verir, isteyen önceki yılın vergisinin yüzde 50'sini 12 aya
bölüp öder. Hiç kimse Uç aya gitmediği için veya çok az, ne kadar gidiyor bilmiyorum, şimdi bu
nu mecburi hale getiriyoruz. Yani, burada endişem, hakikaten, sayısı 4 milyonu bulan küçük esna
fın muhasebe yüküdür sırtında. Yılda bir bilanço yapmak için, ayda 13 milyon veriyor. Yılda dört
defa bunu yapınca bu rakam nereye çıkacak, bunun üzerinde durmak lazım. Tabiî, Mâliyeye de hak
veriyorum, alacağı vergi enflasyonla eriyor, temelli kaldırsanız da bu sıkıntı var; ama, hedef yüz
de 10 enflasyon olduğuna göre. Sayın Taner yıl sonunda yüzde 10 enflasyona ineceğim diyor, o za
man kaldıralım bu maddeyi, önergemiz de var, enflasyon yüzde lO'a inerse bu problem kalkacak,
yani böyle bir yola gidebiliriz.
Şimdi, burada ayrıca şunu söylemek istiyorum: Burada noterleri herhalde çıkarıyorsunuz an
ladığım kadarıyla madde metninden, bir. İkincisi, son dönem beyannamesi... Mesela, aralık ayı iti
bariyle son üç ayın beyannamesini şubat 15'te vermesi lazım. Halbuki, o mükellef cx:ak ayında be
yannamesini verecek, biz ocak-mart arasını üçe bölüyoruz, ocak, şubat, marta bölüyoruz beyanna
meleri, onu ne yapacak, ocakta beraber mi verecek. Çünkü, ocakta zaten vergisi belli olacak. Ya
ni, son beyannamenin durumu ne olacak, onu soruyorum. Ona açıklık getirmek lazım.
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İkincisi, burada, üçüncü fıkranın sonunda, ancak, yani, bu yüzde 10 tolerans limitini aşarsa,
eksik beyanı aşarsa, faizi ve ceza tahsil edilir diyor. Bu tecil faizi midir? Gecikme faizi dediğiniz
tecil faizi midir? Şimdi, hem gecikme faizi hem ceza mı alacağız? Ceza yüzde 15 benim bildiğim
ayda, peki gecikme faizinin nispeti nedir, onu bilemiyorum. Tecil faizi cezanın üçte ikisi, onu da
bilivorum.
MALİYE BAKANI ZEKERtYA TEMİZEL (İstanbul) - Gecikme faizi yüzde 15.
CEVAT AYHAN (Devamla) - İşte, üçte 2'si oluyor aşağı yukarı.
Ceza nedir? Yani, mükerrer mi alacağız bunu?
Yani, bir koyundan iki tane post almayalım diyorum, ya cezayı alalım ya gecikme faizini ala
lım. İki defa yüklemeyelim, belini kırmayalım diyorum.
İkinci bir husus da, bu yüzde 10 hata payının yüzde 20'ye çıkarılmasıyla ilgili bir önerge ver
dik, kabul ederseniz, yüzde 20 olarak düzeltilsin istiyoruz.
Bir diğer husus da, dördüncü fıkranın sonunda, bir önceki takvim yılında üçer aylık dönemler
halinde tahakkuk ettirilerek tahsil edilen geçici vergi, yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir
vergisinden mahsup edilir. Mahsup edilemeyen tular, mükellefin vergi borçlarına mahsup edilir,
yani, başka vergileri varsa onlara mahsup edilir anlıyorum ben. Bu mahsuplara rağmen kalan ver
gi tutan, o yılın sonuna kadar yazılı olarak talep etmesi halinde mükellefe iade edilir.
Bir kere yılın sonuna kadar şartını niye koyuyoruz? Alacağıysa, seyahatte olur, başka bir şey
olur, yıirtakip eden yıl içinde de gelirse onu vermek lazım. İkincisi, mükellefin talebi üzerine, ta
lebini takip eden 15 gün içinde iade edilir diye de bir önergemiz var. Yani, Maliye borcunu da 15
gün içinde iade etsin istiyoruz. Buna ait mülahazalarımız var.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Sayın Açba, buyurun efendim.
SAİT AÇBA (Afyon) - Sayın Başkan, değerii üyeler; ben de arkadaşlarımın açıklamalarına
ilaveten, maddeyle ilgili bazı kısa değeriendirmeler yapmak istiyorum.
Türkiye'de muhasebe standartlarına baktığımızda, gerçekten, yerleşmiş bir muhasebe standar
dının olduğunu söylememiz pek mümkün değil. Yine, enflasyonist eğilimlerin hâkim olduğu bir or
tamda, enflasyon muhasebesinin uygulanmadığı bir ortamda, böyle, üç aylık dönemler halinde ge
çici vergi tarzındaki bir vergiye başvurulmasını ülke gerçekleriyle bağdaştırmak da pek mümkün
görünmüyor.
Diğer taraftan. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi olsun, bu vergilerin yıllık olduğunu kabul et
tiğimize göre, dolayısıyla, üç aylık dönemler halinde geçici bir vergiye gitmek, yine, vergi kanun
ları ve vergi sistemi içinde bir iç çelişki olarak da nitelendirmek mümkündür. Tabiî, mükelleflerin
üç aylık dönemler içinde, sanki yıllık kazançlarını beliriiyoriarmış gibi, kazançlarını tespit etme du
rumları söz konusu olacaktır. Dolayısıyla, son derece teknik ve karmaşık olan, birtakım, amortis
man ayrılması ve kaydî envanter şeklindeki birtakım işlemler yapılacaktır. Gerçekten, bu işlemler
üç aylık dönemlerde, senede dört defa mükellefier açısından oldukça ağır bir yüktür. Diğer taraftan, malî müşavirler açısından, bürolar açısından da üç aylık dönemler içerisinde gerçekten çok ağır
bir yük oluşabilecektir.
Yani, buradaki uygulama, bir bakıma, hem vergileme tekniğine aykırı bir uygulama olabile
cektir hem de adil olmayan bir düzenleme olabilecektir. Bu nedenle, bu maddenin kanunlaşmamasının daha uygun olduğu kanaatindeyiz.
Teşekkür ediyorum.
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BAŞKAN - Sayın Ergezen, buyurun efendim.
ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - Sayın Başkan, Sayın Bakanım, değerli bürokratlar; ben, bir husu
sun altını çizmek istiyorum. Önce, Sayın Bakanımıza, bürokratlarına ve alt komisyonda çalışan
üyelere teşekkürü borç biliyoruz. Bir de. Bakana olan güvenimizden dolayı, mümkün mertebe, bu
kanunun bir an evvel geçmesini de arzu ediyoruz.
Biz, geleneksel bir anlayışı değil, bir an önce doğru olanların gerçekleşmesi anlayışıyla yak
laştığımızı da ifade etmek istiyoruz. Zaman zaman, çünkü, sözler kısaltılsın, çok söz alınıyor gibi
laflar ediliyor; farkındaysanız, söz almamak için de azami gayreti sarf ediyoruz. Kendi aramızda
da. Sayın Bakanımızın hazırlamış olduğu bu kanunun gerçekten akla, mantığa, vicdana uygun ol
duğunu ve mutlu olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz.
Ancak, tabiî, belki ileriki maddelerde de söyleyeceğiz, hakikaten, bu devletin paraya ihticı var
sa -ki, var- önce yapılması gereken şeyler var. Şu Hazine bonolarını yüzde 140 faizle satıyoruz, ön
ce bu tip şeylerin önüne bir geçersek... Yani, hakikaten, içimde bir uhde, bir dert olduğu için söy
lüyorum, yani. Sayın Bakanımızla alakalı değil, bu Hükümetle alakalı, geçmiş hükümetlerle alaka
lı, devam ediyor. Yani, bütçenin gelirinin yüzde 40'ı, belli kişilerin faizlerine gidiyor, böyle bir sı
kıntımız var bu ülkede. Bunlara çare bulmak lazım.
Bir de. Sayın Bakanım, zatıâJiniz bürokratlannızla beraber izah ediyorsunuz, anlatıyorsunuz.
Sayın Başkanımız, arada sırada esprilerle işe kaUlıp konuyu anlatıyor, diğer milletvekilleri anlatıyor.
Burada da herkes okumuş, tahsilli, kültürlü insanlar olmalarına rağmen, bu kanunları anlamak çok
zor. Yani, bu kanunlar böyle açıldığı zaman, elimize aldığımız zaman çok rahat anlayabileceğimiz
bir üslup yok mu, cümle yok mu; çok zor yani, hakikaten çok zor. Anadolu'ya gittiğimizde de bakı
yoruz, o esnaf, mal müdürüne, muhasebeciye koşuyor, diyor ki, bunu bana anlat; oradan anlayamı
yor, bir başka yere daha koşuyor. Ben milletvekiliyim, mimarım, bu konuda teknik birisi değilim;
ama, dinliyorum, çok zor anlıyorum; yani, şuradaki insanlara şu maddeyi anladınız mı desek, her
halde size gelip soracaklar. Bununla ilgili tebliğ yayımlanacak deniyor, bu tebliğ yayımlanacağı za
man, Sayın Bakanım, Sayın Başkan, gelip zatiâlinize, siz Plan ve Bütçede bu maddeyi nasıl yorum
ladınız diye herhalde tebliğ yayımlamayacaklar. Bu kanundaki hükümlere bakacaklar, tebliğde de
birtakım sıkıntılar olacak. Bu geçti tabiî de, bundan sonra geçecek kanunlarda, lütfen, halkın anla
yabileceği bir lisanla bunları yazmak lazım. O kadar karmaşık ki, içinden çıkılır gibi değil.
Ben bunu söylerken, bir de, biraz önce Cevat Ayhan da ifade ettiler, şu anda uygulanmakta
olan kanun, üç aylık süre şansını veriyor. Benim asıl dikkatimi çeken bir şey var, biz burada, geç
miş maddelerde, vatandaşın yatırım yapması için indirim yapıyoruz, teşvik veriyoruz; ama, burada
her üç ayda vergiyi peşin almaya kalktığımız zaman, sermaye sahibinin, ticaret .sahibinin sermaye
sini farkında olmadan, dolaylı yoldan aşağı çekmiş oluyoruz, belki üretimini azaltmış oluyoruz; be
nim en çok dikkatimi çeken burası. Bunun altını çizmek istiyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Sayın Ergezen'e, tasarı üzerinde şimdiye kadar yapılmış olan değerlendirmelerin
en yapıcısını ve en destekleyicisini ifade ettikleri için de şükranlarımı sunuyorum.
Sayın Yülek, buyurun efendim.
I. ERTAN YÜLEK (Adana) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Zeki Bey, tabiî. Sayın Bakana olan teveccühleri sebebiyle, tümü üzerindeki sempatisini, tasan üzerinde değil. Sayın Bakan üzerinde olarak telaffuz etti. Yoksa, her maddesine iştirak ettiğimi
zi söyleyemez. Doğrusu odur. Bizim gıyabında hep konuştuğumuz Sayın Bakanın, yani, tekrar tek
rar söylemek istemiyoruz; ama, bazı insanların bu şekilde meziyetleriyle buna tabi olması güzel bir
şey.
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Şimdi, arkadaşlar, iki hususa temas edeceğim. Bir, hep denir ki, Türkiye'de, efendim, çalışan
dan vergi peşin almıyor. Allah aşkına söyleyin, çalışanın ödediği vergiyi kim veriyor? İşveren ve
riyor. Neden işveren veriyor; onu söyleyeyim size: Eğer adam net olarak anlaşsa, net bir ücret ve
recek. Brüt ticret anlaşılınca brüt veriyor. Brütünü de... İşte, bugün devlete bakın arkadaşlar, en ba
siti. Yani, devlet, diyebilir ki, ben vergisiz çıplak ücret ödüyorum der; yarısı kadar para öder ve büt
çesinde de iki tarafı yarı yarıya azaltır; ama, vergileri alacağım diye öyledir, o zaman da iki tarafı
da arürır. Dolayısıyla, yani, onun külfeti, işverene geliyor yine, onu söyleyeyim; işveren kazanıp
ödüyor.
BAŞKAN - Sayın Yülek, böylece, bizim kırk yıldır bilim adamlarından öğrendiğimizi çürüt
müş oldunuz. Teşekkür ederim.
I.
ERTAN YÜLEK (Devamla) - Bu konuşulan bir şey de, siz konuşmuyorsunuzdur. Kimse
konuşmuyor da, bunu mesala, işveren sendikaları, Türkiye'de, efendim, bütçeye kendi maliyetleri
ne etkisini hesaplarken, hep bunu söylerier. Yani, bugün yüzde 50'ye varan, mesela, görünmeyen
ücretleri eklerier. Ben bunun için şunu söylüyorum: Yani, neticede, o işveren kazanmasa ve o ka
zandığı parayla da belli kimselere iş vermese, o stopaj da yapılamayacak; bunu beyan etmeye ça
lışıyorum; bu bir.
İkincisi, tabiî, bu üç aylık bir mesele; hakikaten, şimde ben şöyle bir düşündüm, fazla şey yap
mak istemiyorum. Üç ay o kadar çabuk geçiyor ki arkadaşlar. Durmadan, her üç ayda bir bilanço
çıkar, vergim şu kadar oldu, yatır... Hakikaten çabuk geçiyor. Yani, kendi hayatınıza bir bakıverin;
iş hayatı için bir har gür içerisinde geçiyor üç ay. Onun için, yani, bunu uzatırsa, zannediyorum ki,
yani bir iş adamı illa da çok zengin değil, binbir türlü müşkülatla işi yürütenler ortada. Hakikaten,
çok müşkülatlı yürütenler var. Biz, belki, işyerini açmayı teşvik etme gibi birtakım tedbirler getir
memiz lazım ki, Türkiye'de en büyük mesele işsizliktir, en büyük adaletsizlik işsizliktir. Asgari üc
retle devlet bir işyeri açsa, işte, belki, yani, 5 bin kişilik bir yer açıyorlar, birkaç yüz bin kişi müra
caat ediyor.bunu da görüyoruz. Dolayısıyla, özel sektörü bir iş üretme yeri dinamiği olarak kabul
edecek olursak ve bu atmosferieri hazıriarsak, zannediyorum ki, hükümetler daha rahat eder, prob
lemlerini büyük ölçüde çözerier. Onun için, benim şahsî kanaatim, bu, belki alınsın, alınmasın şey
değil; acaba, belli kesimlerden alınmadan veya bunu altı aya çıkarmak mümkün mü diyorum. O za
man, hem muhasebeciler hem yeminli müşavirier hem de işyerieri, her ay, yahu verdin mi bunu, ne
oldu bizim bilançomuz, aman bu ay da vergi yatacak gibi bir telaşe yerine, o enerjilerini, işlerini
büyütmeye, belki üç beş kişi daha nasıl istihdam edebilirim, biraz daha nasıl ihracat yapabilirim gi
bi şeylere konsantre olma gibi bir hadise olur diyor, teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yülek.
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Madde üzerinde önergeler vardır. Önergeleri sırasıyla okutup işleme koyuyorum.
Yalnız, bir hususu dikkatinize sunayım: Maddenin sondan iki evvelki fıkrasının son kelime
sinde "bu mahsuplara rağmen, kalan geçici vergi tutarı o yılın sonuna kadar yazılı olarak talep et
mesi halinde, mükellefe red ve iade edilir" sözcüğünü, muhtemelen "yazılı olarak talep edilmesi ha
linde" diye düzeltmemiz lazım. Türkçesi açısından daha güzel olur.
İlk önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Müzakeresi devam eden Vergi Kanunu Taraşı .‘îO nci maddesinde yüzde 10 nispetinin yüzde
20 olarak değiştirilmesini arz ederiz.
Cevat Ayhan
Sakarya
Sait Açba
Afyon

trta n Y ülek
Adana
Mustafa Ünaldı
Konya

-

389

-

BAŞKAN - Sayın Ayhan, önergeniz üzerinde ilave bir açılclama gereği duyuyor musunuz
efendim?
Önergeye Hükümet katılıyor mu?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu önerge
kabul edilmemiştir. Diğer önergeyi okutuyorum;
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan çeşitli vergi kanunlarında değişikliği öngören yasa tasarısının 50 nci mad
desiyle düzenlenen 31.12.1960 tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 120 nci maddesinin
mükerrer madde 120 bendinin birinci paragrafında yer alan "103 üncü maddede yer alan tarifin ilk
gelir diliminin" ibaresinin "103 üncü maddede yer alan ücret dışı gelirlerle ilgili tarifenin ilk gelir
dilimine" şeklinde değiştirilmesi için gereğini arz ejderim.
Algan Hacaloğlu
İstanbul
BAŞKAN - Önergeyi, gerekçesi açısından okuyalım mı?
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Tabiî.
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum;
Gerekçe: Ücretler ve ücretdışı gelirierin ayrı tarifelere göre vergilendirilmesi önerisi sunmak
ta olduğumuzdan yukarıdaki değişiklik teknik bir düzenleme niteliğindedir.
BAŞKAN - Yani, ilgili maddede böyle bir düzenleme yapılırsa bunun doğal sonucu olarak di
ye ifade ediliyor.
Önergeye Hükümet katılıyor mu?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Katılmıyoruz.
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu önerge
kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Müzakeresi devam eden Vergi Kanunu tasarısının 50 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında "mü
kellefe" kelimesinden sonra "ret" kelimesinden önce gelmek üzere "talebini takip eden 15 gün için
de ibaresinin" ilavesini arz ederiz.
Cevat Ayhan

Aslan Polat

Sakarya

Erzurum

Ertan Y ülek
Adana

Sait Açba

Mustafa Ünaldı

Afyon

Konya

BAŞKAN - Önergeyle ilgili olarak gerekli açıklama evvelce yapılmıştı. İlave bir açıklama ta
lebi yoktur.
Önergeye Hükümet katılıyor mu?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Sayın Başkan, daha önce kabul etti
ğiniz bir maddede bu şekildeki gecikmeler halinde gecikme faizinin uygulanacağı hüküm altına
alınmıştır. Dolayısıyla genel hükümden bu çerçevede yapılan geç ödemeler de yararianacaktır, O
nedenle katılmıyoruz.
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BAŞKAN - Bu ihtiyaç giderildiği için katılmıyorsunuz.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu önerge kabul edilme
miştir.
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Tasarısının 50 nci maddesinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Mustafa Ünaldı
Konya
BAŞKAN - Önerge üzerinde Sayın Ünaldı'nın ilave açıklaması var, buyurun Sayın Ünaldı.
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, değerli Bakanımız, değerli üyelerimiz; biraz
evvel konuşmada vurgulamaya çalıştım. Aslında, kazanılmamış bir paradan, bir meblağdan vergi
alınması bana göre bir zulüm olayını oluşturuyor. Peşin vergi olayı aslında olmaması gereken bir
olay. Yani, kişi daha ticarî hayatını sürdürmemiş, kazanacağı belli değil, ondan peşin vergi alıyo
ruz. Onun için, bu madde uygulamasına karşıyız ve ona ait bir önergemiz de var orada. Ama, onu
kabul edersiniz veya etmezsiniz o kabul edilirse buna gerek kalmaz; ama, onu kabul etmediğiniz
takdirde biraz evvel de vurgulamaya çalıştım, eski düzenlemede, kişi, yılda bir kere muhasebe ya
pıp, yüzde 50'sini 12 ay taksitle ödüyor; yani, bir rahatlık var. İsterse, bu üç aylık uygulamayı ya
pıyor. Ona getirilecek bir zorlama, bugün zaten şikâyetçi oldukları peşin vergiden nıükcllencıi da
ha da sıkıntılı bir duruma getirecektir, bu yeni düzenlemeye ihtiyaç yoktur benim kanaatime göre.
Aslında, geçici vergi yanlıştır, onu tekrar tekrar vurguluyorum. Ama, daha kötüye gitmeyi önlemek
için, halihazır durumun, hiç olmazsa, kabulünü diye bu önergeyi vermiş bulunuyorum.
Saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Sayın Ayhan, buyurun.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Şunu söylemek istiyorum. Eski uygulamada, önceki yılm ver
gisinin yüzde 50'si I2'ye bölünüp alınıyordu. Üç ayda bir de bu uygulama imkânı varken mükellef
gitmiyordu. Niye; şimdi, yeni uygulamayla, maliye, önceki yılın hâsılatınm yüzde 50'sıni değil, ca
ri yılın hâsılatından peşin vergi alacak, mâliyenin lehinedir bu; yani. Hâzinenin menfaati var bura
da. Onun için, üç ayı mecburî hale getiriyor; bunu da bilmek lazım. Mükellef de bundan şikâyet
edecek; çünkü, daha önce yüzde 100 enflasyon düşürürseniz adam 10 milyon ödeyecekse şimdi 20
milyon ödeyecek; üç ayda bir 60 milyon ödeyecek. Bu tartışılacaktır. Zabıtlara girsin diye söyle
dim.
BAŞKAN - Şüphesiz, bu düzenlemelerde ödeme süresi erkene alınarak, bir şekilde Hâzinenin
yararına sonuçlar doğuracak düzenlemeler elbette var, ama, mükellefler arasındaki eşitliği sağlama
bakımından da başka bir etkisi olacaktır.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Enflasyon muhasebesi olmadığı için de mükellef...
BAŞKAN - Enflasyonu hallediyoruz inşallah. Hep beraber hallediyoruz; bu, bir kişi veya lx'lli bir siyasî anlayışın ihtiyacı ve sorunu değil. Enflasyonun kökenine girdiğimiz zaman işler deği
şir.
Sayın Bakan, önergeye katılıyor musunuz?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - 279 uncu maddenin kabulü sırasında
özellikle tahakkuk eden gelirlerin bu tür vergi ertelemeleri için nasıl bir anlam ifade edeceğini öğ
renmiştik. Böyle bir geçici verginin uygulanmaması, zaten, onu da çok büyük ölçüde anlamsız kı
lacaktır. Sayın Ünaldı'ya yanıt olarak bunu verme gereğini belirttikten sonra katılmıyoruz efendim.
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BAŞKAN - Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul eüneyenler... Bu önerge
kabul edilmemiştir.
Sonuncu önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Gelir Vergisi Kanununun milkerrer madde 120'nin yürürlükten kaldırılan maddeler içine dahil
edilmesini arz ve teklif ederiz.
Mustafa Ünaldı

Sait Açba

Cevat Ayhan

Konya

Afyon

Sakarya

BAŞKAN - Gayet açık bir önerge.
Önergeye Hükümet katılıyor mu?
M A Ü Y E BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Katılmıyoruz.
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu önerge kabul
edilmemiştir.
Değerli aıicadaşlanm, maddede, tartışmaların ışığında bazı hususların Hükümetçe Başkanlık
Divanı olarak görüşülerek redakte edilmesi ihtiyacı vardır. Nitekim, noterlik görevini ifa edenler
götürü usul yerine basit usule ibarelerinin dönüştürülmesi ve imla bakımından bir iki iyileştirme gi
bi, esasını etkilemeyen redaksiyon ihtiyacı vardır. O konularda Başkanlık Divanı olarak gerekli
yetkiyi arkadaşlarımdan aldığımı düşünüyorum; ama, sorunuz varsa sorun, eksiksiz olsun.
Buyurun, Sayın Ünaldı.
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, değerli Bakanımız, değerli arkadaşlar; birin
ci sorum, basit ve götürü farkını sormaktı; ama. onu herhalde düzelteceksiniz, ikisi aynı olacak.
BAŞKAN - İkisi aynı olmayacak. Götürü kaldırıldığı için serbest meslek erbabında, ona kal
dırdığınız o hükme, mütenazır olarak, yani, uyumlu olarak burada gerekli düzenlemeyi yapacağız.
O yetkiyi alıyoruz.
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - O düzenlemenin açıklanmasını istiyorum, ne düzenleme ya
pacağınızı anlayayım.
Geçici vergi matrahının hesaplanmasında iki tür hesaplama uygulanıyor benim anladığım ka
darıyla birinci fıkradan. Birincisi, 103 üncü maddeye göre yer alan tarife, İkincisi, geçici matrahın
hesaplanmasında dönem sonu mal mevcudu kayıtlar üzerinde tespit edilebilir diyor. Biraz keyfîlik
var. Bu iki hesaplamanın farkı ne? Ne zaman edilebilir uygulanacak; yani, bu keyfîliği sağlayacak
faktör ne olabilir? Anlamakta sıkıntı çekiyorum. Bütün vergi kanunlarındaki keyîliklerden rahatsız
oluyorum; çünkü, vatandaşın da rahatsız olacağı kanatini taşıyorum.
Üçüncü sorum, üç aylık bir muhasebe yapılacak her seferinde. Bu muhasebede enflasyon na
sıl hesaplanacak?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Sorulardan birisi tarafıma tevcih edildiği için ne yetkisi aldığımıza dair Sayın
Ünaldı'ya arz edeyim. Hatırlanacağı üzere, serbest meslek erbabından, ebeler, sünnetçiler, arzuhal
ciler gibi küçük ebatta faaliyet gösteren serbest meslek erbabından, nüfusu 5 binden daha az yerlemiş merkezleriyle köylerde ikamet edenlerin vergiden muaf, diğerlerinin de gerçek usule tabi ola
cakları hususunda bir değişiklik yapmıştık. Halbuki, burada, hâlâ, götürü usulde vergilendirilen
serbest meslek erbabından bahsediliyor. Böyle bir serbest meslek erbabı kalmadığı için onu çıka
rarak düzenlemeyi yapacağız. Bana emrettiğiniz sorunun cevabını arz etmiş bulunuyorum. Diğeri
ni Sayın Bakan...
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MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Estağfırullah, arz ettik efendim.
M ALİYE BAKANI ZIEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Sayın Cengil'in dile getirdiği bir şey
vardı, soruların hepsine yanıt verilmediği için açıkta kaldı. Ortalama kâr hadlerinin mevcudiyeti bu
sistemi geçersiz kılar diyordu. Sayın cengil, ortalama kâr hadleri kaldırıldı; kaldırılalı iki yıl oluyor
aşağı yukarı.
Envanter iki şekilde yapılıyor Sayın Ünaldı. Bir tanesi kaydî envanter, kayıtlar üzerinde, yani,
girdileriyle çıktılarını çıkarıp aradaki miktarı alıyorlar. Bir de, fıillen, sayarak, tartarak envanter
yapma anlamında. Böylece, zayi olanları, vesaireleri fireleri düşme olanağı veriyor bunların hepsi.
Burada, mükellefe, genel olarak kaydî envanteri yeterli görüyoruz. Aslında, yıl sonundaki mutlaka
fiilî envanteri şart koşmamıza karşın, buralarda her defasında bu kadar malı sayıp dökmesin, ama,
istiyorsa da öbüründe yapsın. Tercih mükellefe ait.
Arkadaşlarımızın daha önce de çok yoğun olarak sordukları bir soru vardı. Bir yerde verdiği
miz yeniden değerleme dikkate alınacak mı vesaire gibi. Aslında, her bir maddede vergi kanunla
rının bütün müesseselerini düzenleme olanağımız yok. Daha önce yaptığımız düzenlemeler burada
geçerli. Nitekim, ticarî ve meslekî kazancın tespitine ilişkin daha önceden geçerli olan bütün hü
kümlerin hepsinin burada da geçerli olduğu belirtiliyor; yani, yeniden değerlemesi, I3evlet istatis
tik Enstitüsü, üçer aylık dönemler itibariyle toplan eşya fiyatları endeksini yayınladığı için, onlar
baz alınmak suretiyle amortismana tabi tutulacak değerlerin değerlendirilmesini, her şeyini bu sis
tem içerisinde yapabiliyorlar. Sayın Ayhan ”4,5 milyon küçük esnaf" dediler. Şu anda, bizim be
yanname aldığımız mükellef sayısı 1,8 milyon. Bunun .'^50 bin civarında olan kısmı gayrimenkul
sermaye iradı, menkul sermaye iradı, geriye, böyle ticarî kazançları nedeniyle, ticarî ve meslekî ka
zançları nedeniyle beyanname veren 1,5 milyon insanımız kalıyor. Götürü usul bu kapsamda değil.
Yani, küçük esnaf dediğimiz, özellikle Sayın Polat'm belirttiği gibi Doğu'daki bu küçük esnafımı/
ne yapacak; onlar tabi değil, bu sisteme almadık onları. Şu anda 9 8 0 -1 milyon civarında ilave mü
kellefimiz var, o 1 milyon kişi bunun içerisine girmiyor. O nedenle de burada sağlamaya çalıştığ
ınız iki tane olay var. Bir gerçeği kabul etmemiz gerekiyor, şu anda vergi sistemimizin en temel
özelliği kayıtdışılık, İkincisi de malî disiplinsizlik. Çok net olarak belirttiniz, belirli belgeler alınır,
bir tarafta tutulur, tutulur, yıl sonunda ne kadar vergi vermeye karar verirlerse diğerleri imha edi
lir, ona göre bir matrah tutturulur, gidilir. Türk vergi sisteminin bu sistem içerisinde götürülmesi
mümkün değil. Yani, bir düzenleme yapılıyorsa, burada, hem kayıtdışı ekonominin kayda alınma
sı hem de bir mali disiplinin sağlanması zorunluluğu var. Bu malî disiplin konusu belki birkaç de
fa daha gelecek bu olayların içerisinde. Türkiye'nin en temel sorunu bu. Vergi oranlarının düşürül
mesi, böyle kazanılmayan gelirden vergi alınmasma ilişkin hükümlerin ortadan kaldırılması gibi
bütün hükümlerin hepsi, gelecek bir zamanda, gerçek anlamda bir kayıtiçilik sağlandığı andan iti
baren vergi oranlarının daha da düşürülmesine olanak verecek. Zaten, Türkiye'yi götürmeye çalış
tığımız olay bu. Türkiye, bunu sağladığı andan itibaren şu anda yüzde I5'le başlayan \ ergi tarife
si, yüzde lO'lara, hatta yüzde 7,5'lara, 5’lere düştüğü andan itibaren Türkiye'nin herhangi bir soru
nu kalacağına ihtimal vermiyoruz. Ama, bunun için de belirli bir disipline girmesi gerekiyor. Şu
anda, serbest muhasebecilerin aşağı yukarı yüzde 99'u bütün şeylerin kayıtlarını bilgisayarda tut
maya başladılar. Vergi Usul Kanunumuzda da on gün içerisinde kaydetme zorunluluğu zaten var.
Her on günlük kayıtları açmamak üzere her türlü kaydı yapmak zorundalar. Bir tek düğmeye bas
mak suretiyle bunun geçici bilançosunu alacak hale gelecekler. Bunda gerçekten bir sorun çıkma
yacak. En azından, bunu sağlamaya çalışıyoruz Türkiye'de. Sorunlar ortaya çıksa bile bunları gide
re gidere, destek sağlaya sağlaya bunu sağlamaya çalışıyoruz, bunu .sağladığımız takdirde reel bir
vergilemeyi sağlayacağımıza inanıyoruz. Yoksa, hiç kimseye kesin ilave bir yükümlülük getirme
amacımız yok. Dolayısıyla, enflasyon konusu da diğer hükümlerde ne şekilde sağlanıyorsa bunun
belirlenmesi sırasında da aynen geçerli olacak. Normal olarak yıl sonunda kazancın tespitine iliş
kin sağlanmış avantajların tamamı geçici vergiyle ilgili belirlemelerde de söz konusu olacak.
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BAŞKAN - Çok teşekkür ediyorum.
Madde üzerinde söz talepleri, önergeler, sorular ve Sayın Bakanın cevaplamaları tamamlan
mıştır.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu madde kabul edilmiş
tir.
Değerli arkadaşlarım, öğleden önceki çalışmalarımız sırasında. Gelir Vergisi Kanununun 83,
86 ncı maddeleriyle ilgili yeni madde değişikliği hususlarını içeren önergeler vardı. Onlarla da bir
ölçüde bağımlı olmak üzere, öğleden sonra değerlendireceğimiz, atladığımız maddeler vardı. Şim
di, sırasıyla, o maddeleri görüşmeye başlıyoruz.
İlk madde ilavesini öneren önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 43 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz.
Refik Aras

Yıldırım Aktürk

İstanbul

Uşak

Madde 44- 193 sayılı Kanunun 85 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
"Gelirin toplanması ve beyan
Madde 85- Mükellefler, ikinci maddede yazılı kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde ettik
leri kazanç ve iradları için bu kanunda aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname verirler. Bu ka
nuna göre beyanı gereken gelirlerin yıllık beyannamede toplanması zorunludur.
Tacirlerle çiftçiler ve serbest meslek erbabı ticarî, ziraî ve meslekî faaliyetlerinden kazanç te
min etmemiş olsalar bile, yıllık beyanname verirler. Bu hüküm, şirketlerin faaliyet ve tasfiye dö
nemlerine şamil olmak üzere kolektif şirket ortakları ile komanditeler hakkında da uygulanır.
Yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iradlar
1. Mükellefin, bunları Türkiye’de hesaplarına intikal ettirdiği yılda,
2. Türkiye'de hesaplara intikal ettirilmemesinin mükellefin iradesi dışındaki sebeplerden ileri
geldiği tevsik olunan hallerde mükellefin bunlara tasarruf edebildiği yılda elde edilmiş sayılır."
Gerekçe: Anlaşılması zor, karmaşık bir sistematik çerçevesi bulunan, bu nedenle de uygula
mada sıkça yanlışlıkların yapılmasına yol açan gelirin toplanması ve beyanıyla ilgili mevcut düzen
lemenin basit ve uygulaması kolay, teşebbüs gelirlerini ve ücretleri gözeten bir yapıya kavuşturul
ması amacı güdülmektedir. Bu düzenleme, basit usulde vergilendirilecek olan küçük mükellelleri
de korumaktadır.
,
Bu düzenleme ile gelir unsurları tek başına değerlendirilecek ve farklı gelir unsurlarından el
de edilen kazanç ve iradlardan ancak tek başına değerlendirildiğinde beyanname verme yükümlü
lüğü getirenler, yıllık beyannamede birleştirilecektir. Her bir kazanç unsuru tek başına ele alındı
ğında, beyan zorunluluğunun dışında kalıyorsa beyannamede birleştirilmeyecektir.
BAŞKAN - Önergede ifade edildiği gibi, yeni bir madde önergesidir ve 43 üncü maddeden
sonra gelmesi istenmektedir.
Sayın Bakan, buyurun.
M ALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Teşekkür ederim.
Değerli milletvekilleri, aslında, bu ihtiyaç, alt komisyonda tasarının tartışılması sırasında çok
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net olarak gündeme geldi. Maliye Bakanlığında müfettiş veya uzman yardımcılığı sınavlarının de
ğişmez bir sorusu vardır; gelirin birleştirilmesi ve aile reisi beyanı. Bu sorulara yanıt veren müfet
tişliği geçer, müfettiş yardımcılığı sınavını kazanır. Bu düzenlemeleri -Sayın Komisyon Başkanı o
zaman da aşağı yukarı aynı ifadelerle dile getirdi- bu maddeleri yeterlik sınavı olmaktan veya ye
terlik sorusu olmaktan nasıl çıkarırız. Yani, bu, gına getirdi Türkiye'ye denildi. Onun üzerine de,
geçtiğimiz dönem içerisinde, oturup gece gündüz uğraştık ve çok ayrıntılı olarak tartıştık. Şu anda
ki sistemde, birinci olarak, ticarî, ziraî ve meslekî kazancı nedeniyle bir şekilde vergi dairesine kay
dını yaptırıp vergi mükellefi olanların hiçbir kazancı nedeniyle hiçbir kaçarı yok. Ne elde ederse
etsin, herhangi bir şekilde, istisna, muafiyet vesaire söz konusu olmaksızın getirip birleştirmek zo
rundayım.
Ziraî kazançlar sırasında belirtmiştik, bir bakkal dükkânı açtı ve işletme hesabı esasında ver
gilendiriliyor. Bankada parası var, elde ettiği faizin tamamını beyan etmek zorunda. Habuki, baş
kalarına, bu şeyde belirli ölçülerde enflasyondan arındırılmış tutarm 1,5 milyar lirayı geçmesi ola
nağı tanınmış. Bu insanlara bu tanınmamış; onlar da dahil etmiyorlar zaten. Bizim, şu anda, aynı
beyannamede birden fazla kazanç unsuru beyan eden mükellenerimizin sayısı sadece yüzde 13,
yüzde 87'si tek kazanç beyan ediyor. Demek ki, burada çok büyük bir terslik var. Hepimiz biliyo
ruz ki, bu tür mükelleflerin her birisinin şeyleri var. Bankalara vesairelere yatırdıkları takdirde ve
ya bir şekilde belirli kurumlarda değerlendirildikleri zaman bunlara ulaşılacağı belirtildiği zaman
da bu olay çok büyük ölçüde döviz veya altına çevrilerek yastık altına giriyor; yani, sistemimiz
bunları itiyor. Aynı şekilde, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı, ziraî kazanç, bulun
unsurların hepsini bunun içerisinde birleştiriyorsunuz. Demek ki, bunların herhangi bir şekilde ka
çarı yok. Ticarî, ziraî, meslekî kaz.ançları itibariyle gerçek usulde vergilendirilenler; ikinci bir grup
var, ticari, ziraî, meslekî kazancı yok, ama, geri kalan dört sedülden menkul sermaye iradı, gayri
menkul sermaye iradı, arızî kazanç ve ücret gibi gelir elde edenler. Bir tek işverenden ucrct geliri
elde edenler, o işveren nezdinde müterakki tarifeye göre vergilendirildiği için bunlara beyanname
verme zorunluluğu getirilmiyor; ancak, ticarî, ziraî ve meslekî kazançları nedeniyle herhangi bir işi
varsa bunları dahil etmek zorundalar, onların kurtuluşu yok. Yani, bir şekilde bir dükkânı var. bir
yerde ücretli olarak çalışıyor, ücretini de buraya beyan etmek zorunda. Normal ücretliye tanınan
hak, bunlarda söz konusu değil. Ancak, iki tane ayrı işverenden ücret geliri elde ettiği takdirde, 1.5
milyar sınırını geçtiği z-aman bunları bileştirip beyanname vermek zorunda. Sistemin karışıklığını
bu kadar basite indirgeyerek anlatmama karşın, bir süre sonra göreceksiniz çok net olarak.
Menkul sermaye iradı, bankadan net K.S milyar lira fazi geliri elde etti; net diyorum, enflas
yondan arındırıldıktan sonra, bunun için, beyanname vermek zorunda. Beyanname vermek /.orun
da olduğu andan itibaren, derhal, diğer kazançlarının hepsini birleştirmek zorunda; ücretlerini de.
gayrimenkul sermaye iradını da. Gayrimenkul sermaye iradı elde ediyor, kira geliri elde ediyor bir
şekilde; kira gelirlerinin tutarı belirli bir miktarı aştığı zaman, beyanname vermek zorunda olduğu
zaman istisna hadleri değil, birleştirme sınırına geldiği zaman ücretlerini de birleştirmek zorunda.
Bir kamu görevlisi, diyelim ki, evim kiraya verdi, geldi lojmanda olurdu, oradan elde ettiği gelir
leri, eğer, belirli bir sınırın üstüne çıkarsa ücretlerini de birleştirmek, müterakki tarifeden vergilen
dirmek zorunda. Bu sınır l,.S milyar lira. Bu birleştirmeyle beraber elde ettiği kira gelirlerinin ta
mamını aşağı yukarı vergi olarak ödeme şeyi ortaya çıkıyor. Bütün bunların hepsi, gelirin birleşti
rilmesi konusunda çok büyük bir adaletsizlik yaratıyor. Artı, çok önemli bir konu daha var gelirin
birleştirilmesi konusunda; bunlardan her birisinden ayrı ayrı beyanname vermek söz konusu ol
makla birlikte, bir de değişik unsurlardan elde edilen gelirlerin toplamı da I ,.*) milyar lirayı geçtiği
zaman beyanname verilmek zorunda. Her birisini teker teker aramak zorundasınız. Menkul serma
ye iradından, enflasyondan arındırdınız 1 milyar liraya şey yaptınız, gayrimenkul sermaye iradın
dan istisna dışında 600 bin daha ilave ettiniz, beyanname verme yükümlülüğü geliyor, ücretiniz
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varsa onu da üzerine ekleyecekseniz, vergilendireceksiniz, bir de eşin geliri varsa onlar birieştirilecek, reşit olmayan çocuğun geliri varsa onlar da birleştirilecek, bütün bunların hepsi aile reisi ve
beyan esasını gerçekten çok karmaşık bir hale getiriyor; bu, çok basitleştirilerek anlatılmış bir ör
nek. Halbuki, üniter sistem, beyan edilmesi zorunlu olan geliri birleştirmeyi öngörür. Bütün ülke
lerde bu değildir, ama, mantığı budur. Eğer, beyan edilecek gelirler varsa, o zaman, her sedülü ay
rı ayrı değerlendiririz, her birisinden beyan edilecek gelirleri aynı beyannamede birleştiririz, böylece, gelirin birieştirilmesini sağlarız. Beyan edilmeyecek bir gelir varsa, herhangi bir kazanç un
surundan dolayı beyanname verdin diye onu getirip buraya koymak suretiyle, o sedüle, o gelire ta
nınmış olan avantajları ortadan kaldırmanın manası yoktur; zaten, kaldırsanız da vergi mükellefle
ri buna razı gelmiyoriar, onu kaçırıyorlar. Ticarî kazancı var, meslekî kazancı var, bunlar bizim yıl
lardan beri vur abalıya dediğimiz mükelleflerimiz olmuş. Bir şekilde geçmiş mâliyenin elinç. Ama,
bu arada, bankada da parası var, bankadaki parasını da tutuyor, oradan da bir gelir elde ediyor ve
ya başka bir kurumda hisse senedi geliri, temettü geliri elde ediyor. Ne elde ederse etsin bunu bu
raya dahil etmek zorunda, halbuki, diğer mükelleflerin hepsine böyle bir avantaj tanımışsınız. Bun
ların miktarian 1,5 milyar lirayı geçerse beyan et demişsiniz. O zaman, bu ticaret erbabı, serbest
meslek erbabı veya gerçek usulde vergilendirilen ziraî kazanç erbabı için de, eğer, sizin bu gelirleniz de, yani, menkul sermaye iradınız da beyanname verecek sınırı geçiyor da onun için de beyan
name vermek zorundaysanız onu birieştirin diyoruz. Gayrimenkul sermaye iradında, bu yasada,
240 milyon lira istisna öngördünüz, 240 milyon lirayı geçti, beyan ettiniz; artık, o, beyan edilmiş
bir gelirdir, beyan edilen bir gelirdir. Başka bir nedenle de beyan edilecek, örneğin, ticarî kazanç
nedeniyle varsa onu birieştireceksiniz. Yok, eğer, ticarî kazanç nedeniyle beyanname veriyorsunuz,
elde ettiğiniz gayrimenkul sermaye iradı da -ticarî işinizle ilgili değil tabiî ki- 240 milyon liranın
altındaysa öbürüne tanıdığımız hakkı sana tanımıyorum, gel sen birleştir deme imkânımızın olma
ması gerekiyor. Burada yaptığımız değişiklik bu. Her birisi tek başına vergi kanununa getirilen hü
kümler gereği beyan edilmesi gereken bir gelirse onlar birleştirilir ve toplanarak vergilendirilir,
yok, her birisi tek tek ele alındığı takdirde, eğer, vergilendirilmiyorsa, o takdirde de ticarî kazan
cın, serbest meslek kazancı nedeniyle mükellef oldun, bunları da birieştir demiyoruz artık. Sistem
deki çok büyük bir haksızlığı, yani, bir maliyeci olarak bunu haksızlık olarak algılıyoruz; ama, mâ
liyenin çok lehine bir olaydır bu. Gerçekten, oradan vergi alacağımızı düşünürüz. Ama, bu düşün
mek yetmemiş şimdiye kadar, alamamışız. O zaman, işte, bu sistemi, herkesin anlayacağı ve yeter
lik sınavı sorusu olmaktan böyle çıkarıyoruz. Diyoruz ki, beyan edilmesi gereken bir gelir varsa on
lar biHeştirilir. Beyan edilmemesi gereken gelirlerie ilgili bir kişiye tanınan hak, bütün herkes için
de tanınmıştır diyoruz. Bu maddeyle getirdiğimiz değişiklik bundan ibaret. Olay bu Sayın Başkanım; daha doğrusu, önergeyle önerilen değişiklik bu.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Buyurun Sayın Ayhan.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Bu kanunun sonunda biz bir ek madde teklif ederek bu Vergi
Kanununun uygulama süresi içinde hükümetler değişse de. Sayın Temizel, değişmeyecek diye bir
hüküm getireceğiz.
Şunu anladım; yani, herhangi bir şekilde vergi mükellefiyse ve beyanda bulunmaya mecbur
sa, bu değişik sedül dediğiniz menkul, gayrimenkul vesaire ücret nesi varsa onlardan 1,5 milyarı
aşanları buraya koyacak; aşmıyorsa koymayacak.
İkincisi, vergi mükellefi değil, menkul sermaye iradında l„5 milyarı aştı, beyanname verecek;
gayrimenkulde aşmadı, 240 milyonu aşmadı, vermeyecek. Peki, gayrimenkulde aştı, vergi mükel
lefi değil; menkulde aştı, ücrette var ayrıca, o zaman, bunlar için ayrı ayrı mı beyanname verecek,
birleştirip verecek.
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MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Beyanname vermek zorundaysa bir
leştirecek hepsini, tek tekse birleştirmeyecek.
BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, sanıyorum. Sayın Bakan oldukça ayrıntılı güzelce anlaşılabi
lir biçimde hepimizi aydınlattılar, teşekkür ediyoruz.
Önergeye Hükümet katılıyor, değil mi?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Katılıyoruz.
BAŞKAN - Önerge üzerinde başka söz talebi?.. Yok.
Oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Bir başka önergemiz daha var, okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 44 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
maddenin eklenmesini arz ve talep ederiz.
Refik Aras

Yıldırım Aktürk

İstanbul

Uşak

Madde 45. - 193 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir.
“ Beyanname verilmeyen haller
Madde 86. - Aşağıda yazılı hallerde yıllık beyanname verilmez.
1. Tam mükellefiyette vergiye tabi gelir (yabancı memleketlerde elde edilenler hariç) sadecc
a) Tek işverenden alınan tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretlerden,
b) Birden fazla işverenden alınan, tevkif suretiyle vergilendirilmiş ve yıllık gayrisafi tuiarları
toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin birinci ve ikinci gelir dilimleri toplamınm yarısını aş
mayan ücretlerden,
c) Tevkif yoluyla vergilendirilmiş bulunan ve gayrisafi tutarları toplamı 103 üncü maddede
yazılı tarifenin birinci ve ikinci gelir dilimleri toplamının yarısını aşmayan menkul sermaye iratla
rından ve vergi alacağı dahil kuramlardan elde edilen kâr paylarından,
d) Tevkif yoluyla vergilendirilmiş bulunan ve gayrisafi tutarları toplamı 103 üncü maddede
yazılı tarifenin birinci ve ikinci gelir dilimleri toplamının yarısını aşmayan gayrimenkul sermaye
iratlarından,
e) Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlardan,
O Kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısımlarından,
g) Yukarıda sayılan kazanç ve iratların birkaçı veya tamamından;
ibaret ise,
2. Dar mükellefiyette vergiye tabi gelir sadece :
a) Tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler, serbest meslek kazançları, menkul ve gayrimen
kul sermaye iratları ile kurumlardan elde edilen kâr paylarından,
b) Diğer kazanç ve iratlardan;
c) Yukarıda sayılan kazanç ve iratların birkaçı veya tamamından;
ibaret ise.
Diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de I ve 2 numaralı bentlerde belirtilen
gelirler beyannameye ithal edilmez.”
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Gerekçe : Uygulama kolaylığı ve basitliği sağlaması, teşebbüs gelirleri aleyhine var olan eşit
sizliğin giderilmesi, tek işverenden ücret alanların, basit usulde ticarî kazanç elde edenlerin ve ger
çek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerin ağır vergi yüküyle karşı karşıya kalmamaları ve 85 inci
maddede yapılan değişikliğe paralellik sağlanması amaçlanmaktadır.
Bu değişiklik ile her gelir unsuru kendi içerisinde ayn olarak ele alınacak ve maddede belirti
len koşullarla bağlı olarak, beyanname verilmesinin gerekmediği durumlarda bu gelirler diğer ge
lirler nedeniyle verilmesi gereken yıllık beyannameye dahil edilmeyecektir. Buna göre, maddede
sayılan kazanç ve iratlar için hiçbir şekilde beyanname verilmeyecek, ticarî, ziraî ve meslekî ka
zançlar nedeniyle zorunlu olarak verilmesi gereken yıllık beyannamelere, bu kazanç ve iratlar ithal
edilmeyecektir. Böylece, gelirin toplanması bakımından ticarî, ziraî ve meslekî kazanç sahiplerini
cezalandırıcı bir mahiyet taşıyan ve bu mükelleflerin, maddede sayılan gelirierini de tutarı ne olur
sa olsun beyannamelerine ithal ederek daha fazla vergi ödemelerine yol açan mevcut düzenleme
kaldırılmaktadır.
BAŞKAN - Değerii arkadaşlar, bir evvel kabul ettiğimiz önergeyle oluşturduğumuz madde
nin tamamlayıcısı şeklinde, bu alt komisyonda da değeriendirilmişti.
Sayın Bakanım, yine, deminki gibi bir açıklama yaparsanız arkadraşlarımıza.
MALİYE BAKANI ZEKERtYA TEMİZEL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Aslında, bu maddeyi biraz önce açıkladık. Bu. biraz önce açıkladığımız uygulamanın madde
ye dönüştürülmüş şekli. Herbir sedül için beyanname verme sınırını belirieyen bir düzenleme bu.
Eğer, bir tek işverenden ücret alınıyorsa miktarı ne olursa olsun, kesin olarak beyanname verilme
yecektir 1 nci maddesi; çünkü, oradaki tarifeye göre vergilendiriliyor. Eğer, birden fazla işveren
den ücret alınıyorsa, bu ücretlerin toplamı Gelir Vergisi tarifesinin I999'da yürürlüğe girecek olan
birinci dilimi 2 milyan lira ikinci dilimi 5 milyar lira, ikisinin toplamının yarısı .3,5 milyar lira ya
pıyor. Bu, birinci zaten her halükarda ilk tarife diliminden kaynakta kesinti yapılır bu ücretlerin içe
risinden her ikisinde de yapılır; ancak, ikisinin toplamı; eğer, bu 3,5 milyar lirayı geçiyorsa artık
birinci dilimi atlamış ikinci dilim grubuna geçmiş demektir, o nedenle beyanname verme yüküm
lülüğü getiriyoruz zaten. Demek ki, birden fazla işverenden ücret aldığı takdirde bunların toplamı
3.5 milyar lirayı geçtiği zaman beyanname verilecek.
(c) bendinde tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan gayri menkul sermaye iratları; yani, bir iş
yeri olarak kiraya verilmiş ve bundan şu andaki sisteme göre yüzde 20 stopaj yapılıyor ise, bu da
3.5 milyar lirayı geçtiği zaman ancak beyan edilecek geçmiyorsa beyan edilmeyecek; çünkü, kay
nakla kesiliyor; ancak, kaynakta kesinti yapılmayan mesken olarak kiraya verilmiş bir yer ise bu,
oradaki sınırımız 240 milyon lira biliyorsunuz. Mesken olarak kiraya veriliyorsa yani stopaj yapılmıyorsa 240 milyon lirayı geçince beyanname verilecek, stopaj yapılıyorsa 3,5 milyar lirayı geçil
diği zaman verilecek. Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlar nedeniyle hiçbir şekilde be
yanname verilmeyecek. Kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı için beyanname ve
rilmeyecek; örneğin, 240 milyon liranın altında mesken olarak verilenler onun için beyanname ver
meye gerek yok. (c) bendini atlamışım oradada, menkul sermaye iratlarından banscdiyoruz. men
kul sermaye iratlarında da elde edilen gelirin net tutarı elbetteki bu şekilde 3.5 milyar lirayı geçme
si halinde 1999 yılında elde edilen gelirler için 2000 yılında beyanname verilmiş olacak. 1998 yılı
için ayrı bir geçici madde uygulaması var. Oradaki bu oranlar bu sene 1,5 milyar olarak uygulanan
bu oranlar, geçen sene için; yani, 1997 yılı için 1,5 olarak uygulanan bu oranlar 1998 yılı için 2,5
milyar lira olarak uygulanacak, 1999 yılında da 3,5 milyar liraya yükseltilmiş olacak. Bu düzenle
me böylece beyanname verilmeyecek unsuriarı belirtiliyor. Burada da diğer gelirier nedeniyle be
yanname verilmesi halinde; yani, ticari, zirai, mesleki kazançlarını kastediyoruz; eğer, bu l>eyanname verme sınıriannı aşmıyorsa bu gelirieri yine beyannameye dahil etme konusunda bir düzenle
me koymuş oluyoruz. Az önce belirttiğim düzenlemeyle bu düzenleme birbirinin peşinden gelen ve
birbirini tamamlayan iki tane düzenlemedir.
-
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BAŞKAN - Sorusu olan arkadaşımız?..
Buyurun Sayın Ayhan.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Önerge öndmüzde olmadığı için takip edemedik ama, anladı
ğım kadarıyla şunu sorayım: Kaynakta tevkifatla vergilendirilen gelirlerin miktarı birkaç kaynak
tan alıyorsa, birden fazla kaynaktan, o tevkifat tutarına bakıyoruz, bir de gelen tarifeye bakıyoruz,
bir üst tarifeye geçiyorsa o zaman birleştirip vergi... Mantık bu mudur?
M ALiYE BAKANI ZEKERİYA TEM lZEL (İstanbul) - İkisinin toplamı; yani, tevkif suretiy
le vergilenen diyelim ki, işyeri olarak bir yeri kiraya veriyorsunuz. Elde ettiğiniz kiranın toplamı brüt tutarı tabii ki burada- bir ve iki sayılı tarifenin; yani, 3„5 milyar lirayı geçiyorsa artık beyan
name veriyorsunuz. Bu şekilde hesaplanan vergiden daha önceden tevkif suretiyle ödenen vergiyi
düşüyorsunuz tabii ki beyanname verince.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Oradaki miktar bir ve iki tarife toplamı alıyorsunuz.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Alıp ikiye bölüyorsunuz.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Bu stopaj miktarına göre mi onu alıyorsunuz?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Hayır.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Yani, bazı ödemelerde yüzde 20'dir, bazılarında başkadır, ben
değişik tarifeleri saymayacağım; yani, o toplam miktarın değişmesi gerekmez mi, onun için soru
yorum.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Hayır, bu sadecc brüt miktar, elde
edilen brüt geliri içeriyor olay, o brüt gelirden stopaj oranı yüzde 20'de olabilir, LS de olabilir, 25
de olabibir, o farklı olabilir; yani, stopaj oranının farklı olması beyan edilecck gelirin miktarını be
lirlemiyor, o dilimler h)elirliyor.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Stopaj miktarınız oran itibariyle bir ve ikinin toplamının ortak
nispetini aşıyorsa veya o kadarsa onun beyannemede istememeniz lazım.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Doğru, onu yakalamaya çalıştık işte.
BAŞKAN - Başka sorusu olan arkadaşımız var mı? Yok.
Maddeye bu şekliyle Hükümet katılıyor?.. Katılıyoruz efendim.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Şimdi, normal maddeye geçmiş sayıyoruz. Eski şekliyle 44 diye söylüyoruz; ancak, bu kabul
etliğimiz iki önergeyle maddeleri izninizle normal sıralaması içinde zaten yerine koyacağız en son
tümünü bitirdikten sonra.
M ADDE 44:
(44 üncü madde okundu)
BAŞKAN - Maddeyle ilgili söz talep eden arkadaşlarımıza söz vereceğim.
Buyurun Sayın Ünaldı,
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli üyeler, 44 üncü mad
deyle ilgili görüşlerimi arz etmek üzere söz aldım ,saygılar sunuyorum.
4 4 üncü maddeyle, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi yeniden düzenleni
yor. Bu düzenlemeyle, daha önce yüzde 5 ile sınırlanan istisnalar kaldırılmış oluyor. Nedir bunlar;
genel bütçeye dair dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediye ve köylere bağış
lanan okul, cami, kreş ve spor tesisleriyle .50 yataktan fazla yurt, huzurevi, sağlık tesisleri. Aslın
da, bu önceki uygulama, sosyal devlet ilkesi ile bağdaşan, sosyal devlet ilkesinin gerektirdiği bir
istisnayı oluşturuyor. Tabii, Sayın Bakanımız, bunu nasıl değerlendirir bilmiyorum ama, bu sosyal
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devlet ilkesine uymayan bir düzenlemeyle bütün bunları yüzde 5 smırlan içerisinde getirmek bana
göre yanlış. Tabii, bunlara bu maddenin getirdiği şartlara vatandaşlarımızın da dikkat etmesini ben
isterim. İllerde çocuklarının çıraklık eğitimine göndermiş -bu hastane okul tarafını bırakalım- sa
hipsiz kalmış ortaöğretimde okuyan çocuklar, üniversitelerimizin önünde yurtsuz, barınmasız kal
mış yükseköğrenim öğrencilerimize, halkımız, hayır duyguları içerisinde, milli kültüre de sahip
çıkma anlayışları içerisinde sahiplenip, bunları ellerinden gelen imkanlarla yurt, barınma yeri yap
maya gayret ediyor. Fakat, milletin kendine sahip çıkmasından, milletin kendi evladına zor şartlar
da sahip çıkmasından rahatsız olan birtakım dayatmacı ve yasakçı çevreler, bugün, son zamanlar
da daha çok tartışılan birtakım fikirier üretmekte, bu çalışmaların içerisinde bulunan hayır sahiple
rine ithamlar getirmektedirier ve buralara karalama getirmeye çalışmaktadırlar ve bunlara engel çı
karmak istemektedirier. Vakıf ve demeklerin bu tip faaliyetlerine olumsuz bakan, belki bakış acı
larını yanlışlıklarından dolayı olumsuz bakan çevreler bu tip uygulamayı sanki talep ediyorlar. Ba
kanlığınızın sosyal devlet ilkesine aykırı olarak bu tip taleplere cevap verir mahiyette böyle bir dü
zenleme yapmasını, böyle bir düzenleme getirmesini yadırgadığımı özellikle ifade etmek istiyorum
ve bunun yanlış olduğunu söylemek istiyorum, hatta öyle ki, yanlız bu istisnalar değil, ondan ev
vel demek ve vakıflarla ilgili yüzde 5'lik tahdidin de küçük bir rakamla sınırlama olduğunu ,bunun
büyütülmesi gerektiğini de özellikle ifade etmek istiyorum. Bu istek ve taleplerimiz doğrultusunda
önergelerimiz var, değerii arkadaşlarımızın önergelerimizi destekleyeceklerini şahsen umuyorum.
B irde, bir som sormak istiyomm bu ifadelerimden sonra. "Bağış ve yardımın nakten yapılma
ması halinde" deniyor, bunun bir örneklemeyle açıklanmasında fayda görüyomm, madem yapılan
yapılar olduğuna göre, yurt olabiliyor, spor tesisi, okul cami olduğuna göre, herhalde en çok arsa,
gayri menkul yardımları gibi anlıyomm ben bunu, onların bu gelirie nasıl ifade edileceğini, vergi
ye nasıl yansıtılacağını anlamakta sıkıntı çekiyomm, bu hususta bir açıklama yapılırsa da memnun
olacağımı ifade ediyorum.
Saygılar sunuyomm.
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Ünaldı.
Sayın Hacaloğlu, buyuran.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerii arkadaşlarım; bu
madde ve sonra karşınıza gelecek olan 46 ncı maddede, sivil toplum örgütlerinin temel kurumlarını oluşturan vakıflar ve demeklerin gerek bu maddede bunlar tarafından, gelecek maddede bunla
ra yönelik yapılan ve yapılacak bağışlara yönelik belirti sınıriamalar getirilmekte ve genelinde ba
kıldığı zaman, bugüne değin 5 bini aşkın demek, bine yakın saptanmış vakıf ki, bu sayının çok da
ha fazla olduğunu bilmekteyiz, bunlann genel anlamda yeterinde denetim altına alınamamış olma
sı, Maliye Bakanlığımızı belirli düzenlemelere yöneltmiş olduğu anlaşılıyor. Ama, bütünüyle ba
kıldığında, bu yasa tasarısının belirti bölümlerinde yansımış olan sosyal devlet ilkesine yeterince
duyartı olmayan bir anlayışın, burada 44 üncü maddede de belirti şekilde yansıtıldığını ve şu anda
devletin yarattığı boşluğu doldudan kurumların faaliyetleri çerçevesinde bazı düzenlemelere gidil
diği görülüyor. Burada düzenlenmemiş olan maddeler; yani, halen yürürtükte olan maddeler, halen
yürürlükte olup da çıkartılması öngörülen maddeler ve düzenleme olarak getirilen maddeler üze
rinde ayrı ayrı değişiklik önergelerimiz vardır. Bunların hemen hemen tümü bu genel çerçeve için
de farklı konulara değindiği için, ben, her bir önerge üzerinde söz verildiği zaman ayrıntsıyla gö
rüşlerimi ifade edecek olduğumdan, genel görüşlerimi bu çerçevede koymak istiyorum. Bu bağ
lamda, hem bağış gerek nakten gerekse herhangi bir hizmetin ifası için inşa edilmiş birim olarak
yapılan bağışlar gerekse toplumun asgari 6 milyon kişiyi aşan özürtü kesime yönelik yapılması ge
rekli halen mevzuatımızda yetersiz olan ve sosyal devlet olarak yeterince sağlayamadığımız kucak
lamanın gösteremediğimiz özenin bir şekliyle burada bir bölümüne yönelik bir alt düzenlemenin
zorurilu olduğunu ifade ediyorum, sözlerimi burada noktalıyoram.
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Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Biz de size teşekkür ederiz Sayın Hacaloğlu.
Sayın Ergezen, buyurun.
ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - Sayın Başkan, Sayın Bakanım, değerli üyeler; gelir vergisi kanu
nun 89/2 maddesine göre "beyan edilen yıllık gelirin yüzde 5'ini aşmayan bağış ve yardıma o yılın
gelir vergisi matrahından düşülür” eski hüküm böyle; ancak, eski hükümde istisnai hükümler var,
gelir vergisi kanunun 89/2 maddesine 3239 sayılı kanunla eklenen ikinci fıkra hükümlerine göre
G elir Vergisi mükellefleri okul, cami, kreş, spor ve sağlık tesislerinde yapacakları bağış ve yardım
larda sınırlama kaldırılmıştır. Bu yeni hükümle bunu tamamen bu yüzde 5'in içine dahil etmiş olu
yoruz. Tabii, bu Amerika'da, dergilerden, kitaplardan edindiğimiz bilgiler kadar, kütüphanemiz
den, şu son söylediklerim okul, cami, kreş, spor ve sağlık tesisleri yapacaklar bağış ve yardımlar
da bu yüzde 20'dir bu rakam; ama, bizde ise bu tamamen muaf tutulmuş, istese yüzde 30, yüzde 40
olsun, isterse tamamı olsun. Bunu, biz, getirmekle; yani, .sınırlama yapılmakla bu yolla yapılan hiz
metler engellenmiş olacak. Bakınız, benim ilimde üniversite öğrencilerini devlet burs veremiyor,
okutamıyor, ne yapmış; o Bitlisli zenginlerin üçü beşi bir araya gelmiş, 500 600 öğrencinin tama
men ihtiyacını bundan karşılıyor. Bu zenginler ne yapıyor; Bitlik Devlet Hastanesinde diyaliz ma
kinesi alıyorlar, bu zenginler ne yapıyoriar; Bitlis gibi bir yerde acil servisin ihtiyaçlarını karşılı
yorlar, ambülansı alıyorlar, o vilayetin camisini yapıyorlar, okulunu yapıyorlar, yurdunu yapıyor
lar, bütün bu ihtiyaçları bu üç beş tane insan karşılamış oluyor, rakamı hesap etliğiniz zaman bu
yüzde 5'lerin üzerinde bir rakam. Şimdi, siz, buraya sınıdama getirdiğiniz zaman, devletin yapmak
la mükellef olduğu halde yapamadığı bu hizmeti bu yolla bizim hayırsever zenginlerimiz yapıyor
lar. Hatta bırakın bunu da; yani, yeşil kartlı hastalarımızın paralarını biz kendimiz gidip bu zengin
lerden kendimiz alıp götürüyoruz, tedavi ettiriyoruz, bu derece hayır sever insanlarımız var, biz
bunlara müteşekkiriz. Şimdi, bu durumda yüzde 5 ile sınırladığınız zaman; yani, bu sosyal hizme
ti, bu sosyal dayanışmayı engellemiş oluyoruz. Birkaç aydan beri konuşuluyor, birkaç aydan beri
esnafın içinde de konuşuluyor, vakıflarda da konuşuluyor. Meclisin kulislerinde konuşuluyor, bu
vakıflara yapılan, demeklere yapılan yardımları dayatmacıların sınır getirdiği, hükümetin bu du
rumda zoriadığı söyleniyor. Haşa, tenzih ederiz biz Bakanımızı; ama, gerçekten acaba böyle bir da
yatmanın sonucu mudur, böyle bir dayatmanın sonucuysa bundan vazgeçmemiz lazım. Siya.setin
patronları dayatmacılar değil, biz, seçilmişlerizi ve bunda biz kararlı olmalıyız, bu toplumun birta
kım gerçekten sosyal yaraları sarılmış oluyor, bu millet zaten zekatıyla sarmıyor; eğer, bu millet
zekatını vermemiş olsa, devletin başına fakir fukara bela olacak. Adam zekatını veriyor, vergisini
de veriyor bir de üstelik böylesi hizmetlere koşuyor; yani, çok mükemmel bir toplumumuz var, çok
güzel insanlanmız var, hayırsever zenginler var, bunların şevkini kırmayalım, toplumun bu sosyal
yaralarını Ankara'ya taşımayalım, mahallinde halledilsin. Yurt sorunu hallediliyor, devlete yük ol
muyor, demin saydığım hizmetler hallediliyor. Mesela, benim İlçemde müftüye ev yapılacak bu
zengine koşuyoruz, müftülük binası yapılacak bu zengine koşuyoruz, Kur’an kursu yapılacak bu
zengine koşuoyuz, daha nice hizmetler, bunları da hesap ettiğimiz zaman bunların sayıları matuf 
tur yüzde 5'in çok üstünde bir rakama ulaşıyor. Dolayısıyla, önergelerimiz var, mümkünse, tabii,
istirham ediyoruz. Amerika'da yüzde 20, bizim önceki kanununumuzda belli hizmetler için sınır
yok; ama, işin ortasını bulalım, mesela yüzde lO'a çekebilir miyiz diye düşünüyorum ve teşekkür
ederim.
BAŞKAN - Biz de size teşekkür ederiz Sayın Ergezen.
Sayın Polat, buyurun.
ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkanım, Sayın Bakanım; gerçekten, kanunun bu mad
desindeki şu muafıyeit sınırının kaldırılması, bende biraz önce konuşan Zeki Bey ile aynı fikirde
yim Sayın Bakanımdan özür diliyorum ama, ben. bunu Sayın Hükümetten ziyade, 28 Şubatın bir
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devamı olarak gelen bir zihniyetin baskısıyla geldiği kanaatindeyim, bu benim şahsi kanaatim.
Hatta, Sayın Bakanım, ben size bir gün önce Sayın Ertan Bey ile beraber birtakım irticai sermaye
olur mu olmaz mı diye sorduğumuz zaman, size samimi olarak inanıyoruz, siz kesinlikle böyle uy
gulama olmaz dediniz; ama, aynı akşam televizyonda Sayın Cumhurbaşkanımıza verilen brinfıngte en büyük itirazların da irticai sermayenin yükselmesi olduğu televizyonlarda kasıtlı olarak mı
bilmem bas bas belirildi. Şimdi, bir şey söyleyeceğim size, çok net olarak söylüyorum; şimdi, bir
insan cami veya vakıf veya yurt yapıyorsa bilhassa gelin doğu Anadolu'yu beraber gezelim. Bakın,
bir misal vereceğim, bizim Erzurum’da en büyük turistik otellerden bir tanesini mal sahipleri anla
şamadılar, bunu büyük bir hayır sahibi aldı, bir vakıf yurt olarak devretti, köy çocuklar eskiden o
otelin karşısından bile geçmesi mümkün olmayan o köy çocukları, şimdi orada büyük bir gururla
okuyorlar ve yatıp kalkıyorlar, bunları hakikaten büyük bir nimettir. Özel yurtları, camileri hepi
miz geziyoruz görüyoruz, tertemiz yurtlar. Bakın, İstanbul'da, Ankara'da bazı büyük yurtlar var,
gazetelerde okuyoruz, bilhassa kız öğrencilerin kaldığı yurtlarda bazen çok dedikodular görüyoruz,
o yurtlarda bunlar görülmediği için evlatları ta Erzurum'dan, Kars'tan, Tatvan'dan Ankara, İstan
bul'daki o yurtlara çocuğunu güvenle gönderiyor ve okutuyor; bunlar çok büyük bir hizmet görü
yorlar, bunları buradan kaldırmayın ve bütün samimiyetimle konuşuyorum. Şu kanunla getirmiş ol
duğunuz bütün iyi niyetleri, sırf şu özel şartı kaldırmakla Anadolu'da sıfıra iner sevginiz, bunu net
olarak söyleyeyim, sizler de buna layık değilsiniz. Bütün ricamız, bu maddenin tekrar yerine ko
nulmasını ve bunun buradan çıkarılmamasını sizlerden istiyorum.
Hepinizi saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Polat.
Buyurun Sayın Kaldırımcı.
NURETTİN KALDIRIMCI (Kayseri) - Sayın Başkan, Sayın Bakanım; saygılar sunuyorum.
Burada, daha önceki mevzuatta tanınan birtakım imkanlar sınırlandırılıyor. Vatandaşın, yine
kamuya, yine topluma yapacağı birtakım gönüllü katkıların önü kesiliyor. Bu konunun; eğer, çok
güçlü, makul gerekçeleri yoksa, ben meselenin yeniden gözden geçirilmesinde yarar var diyorum.
Sosyal devletten ikide bir bahsederiz; ama, biz, belki lafını etmeden sosyal devlet anlayışını
halka mal etmiş, vatandaş aracılığıyla sosyal devletin fonksiyonlarını bir bakıma ortaya koymuş bir
kültüre, bir sosyal dayanışma hayat tarzına sapibiz ve bununla da övünmek durumundayız; yani,
sosyal devletten bahsederek devletin yükünü artırmak aslında marifet değildir. Devleti küçültelim
derken, devletin verimliliğini artıralım derken sosyal devlet kaygısıyla halk için yapılacak, ülkenin
imarı için veya birtakım sosyal hizmetlerin ortaya konulması için yapılacak bütün yükü devletin üs
tüne yüklemek zannederim siyasi anlayış itibariyle bir değeriendirme yaparsak, çağdaş bir anlayış
değildir. Bizim halkımızın belki binlerce yıllık kültürümüzden gelen kendi inisiyatifiyle toplumun
hayat tarzına, toplumun hayat kalitesine gönüllü katkısı var ve bunu bizim teşvik etmemiz gerekir
ken, maalesef, halk, bu işlerle uğraşmasın herşeyi devlet eline geçirsin ve devlet bürokrasisi aracı
lığıyla sosyal hizmetler ifa edilsin diyoruz. Halbuki, demokratikleşme dediğimiz şey, vatandaşın,
toplumun yönetimine, toplumun hayat tarzına doğrudan ya da dolaylı olarak katılmasıdır. Hele, bu.
gönüllü olarak sağlanırsa, bunu teşvik etmemiz lazım. Demokrasi bir formel, biçimsel bir sistem
olarak algılanırsa bizdeki gibi olur; iki de bir ararejim tartışmaları ortaya çıkar. Halbuki, köyde,
kentte, her tarafta ülkede yaşayan insanlar, o toplumun meselelerine sahip çıkıyor, destek olmaya
çalışıyorsa, zannederim, bunu, hepimizin saygıyla karşılaması, sevinçle karşılaması gerekir. Ben,
Kayseri'den bir örnek vereyim. Şu anda, kesin tabiî rakamlar söylemem mümkün değil; ama. Kayseri'de ilköğretim okullarının yüzde 80'i, yüzde 85'i, ortaokulların, liselerin yüzde 80'i-83'i vatan
daş tarafından yapılmıştır, vatandaşlar tarafından yaptırılmıştır. Eğer, Kayseri'de çocuklarımızın
geleceğini -geçmiş dönemler itibariyle söylüyorum- devlete bıraksaydık, devlet, demek ki yapama
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yacaktı veya yetersiz yapacaktı. Biz, vatandaşın önünü kesmeyelim diyorum. Bunu bir imkân ola
rak kullanalım; ama, devletin malî sistemi gereği yapılması gereken birtakım tedbirler de varsa,
alınması gereken birtakım tedbirler de varsa onları da tabiî ihmal etmeyelim; ama, çok tarihî bir
belki hatanın başlangıcındayız, çok kritik bir karar aşamasındayız. Ben, Sayın Bakana ve Komis
yon üyelerine konuyu bir kere daha müzakere etmemiz gerektiğini hatırlatıyor; meselenin, sadece
bugünkü Hükümetle ilgili bir mesele olmadığını, çok stratejik bir ehemmiyet arz ettiğini belirliyor;
saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kaldırımcı'ya.
Sayın Cengil, buyurun.
SITKI CENGİL (Adana) - Sayın Başkan, Değerli Bakanım, değerli arkadaşlar; ben de biraz
önce konuşan arkadaşlarımın düşüncesine tamamen katılıyorum. Burada gördüğmüz kadarıyla,
yurt, hastane, kreş gibi sosyal içerikli faaliyetlerde sınırlama, bir daraltma, hatta tabiri yerindeyse
engelleme gibi bir düzenleme yapılmış. Bu, kesinlikle yanlış. Türkiye'nin gerçeklerine baktığımız
zaman, işte en fazla sıkıntıyı çeken, hepimiz üniversitelerde okuduk. Büyük illere giderken en sı
kıntısını çektiğimiz husus, kafamızı sokabilecek bir yer bulabilecek miyiz, bulamayacak mıyız; ya
ni, yurt meselesi. Bugün, devlet, bunu tam manasıyla halledememiş; vatandaş yapıyor, buluyor, bı
rakın bunları kösteklemeyelim, destekleyelim. Sonra sosyal devlet diyoruz. Hem de sosyal demok
rat bir partinin Hükümet ortağı olduğu bir dönemde böyle bir uygulamanın, böyle bir düzenleme
nin yapılmasını ben çok fazla mantıklı bulmuyorum. Bir sosyal demokrat arkadaşımız itiraz ediyor,
demokratik sol bir parti diyelim de C H Pye dokunmasın. Neyse onlar da nasıl olsa destek veriyor
lar, o kadar da f>ayını alsınlar, o kadar da olsun. Tabiî, bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bunun
çıkarılması lazım, eski haline getirilmesi lazım. Arkadaşlar, birtakım yerlerden dayatmalarla filan...
Ben böyle bir şeyin olduğunu düşünmek istemiyorum; varsa bile düşünmek istemiyorum. Bunun
çıkarılması lazım. Zaten biraz sönra madde görüşülürken, böyle bir şey var mı yok mu; ısrarlardan
bunu da bir nebzecik ipucu verecek bize.
Bir diğer önemli husus bu maddede; meslekî faaliyetlerini icra etmek üzere kendi işini kuran
özürlülerin Gelir Vergisi matrahına esas kazançlarına, bu kanunun 31 inci maddesinin 2 numaralı
bendinde yer alan esaslara göre hesaplanan yıllık indirim uygulanıyor. Tabiî, meslekî faaliyet di
yor. Bilmiyorum, dün arkadaşlar da burada açıkladılar, bu özürlülerin kaçta kaçı, yani yüzde kaçı
meslek sahibi; bunu tespit etmek lazım. Meslek sahibi olabilmeleri, normal insanlar kolay kolay
meslek sahibi olamıyorlar, bu özürlü insanlar nasıl meslek sahibi olabiliyor, yüzde kaçlan meslek
sahibi? Bunu ticarî gelirlerine de yani ticarî faaliyetlerde bulunuyorlarsa, bunlardan bırakın indirim
uygulamayı, tamamen vergi almamız lazım. Bu insanlar devletin sırtında yük olmuyarlarsa, devle
tin sırtına yük olmaktan kendilerini çıkarıyorlarsa, bunları tebrik etmek lazım, bunlardan vergi al
mamak lazım. Ben, bu esaslar çerçevesinde bu üçüncü bölümün de düzeltileceğini umuyor; hepi
nize saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Sayın Cengil, teşekkür ediyorum.
Sayın Özgün, buyurun.
İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Sayın Başkan, Değerli Bakanım, değerli arkadaşlar; tasarının
44 üncü maddesini görüşüyoruz; mevcut yasadaki okul, cami, kreş, spor tesisleri, yurt, huzurevi ve
sağlık tesisleri hus ısunda arkadaşlarımızın zikrettiği düşüncelere katıldığımı ifade ediyorum sade
ce, tekrarı olmaması bakımından.
Benim asıl üzerinde durmak istediğim husus, bu maddenin üçüncü fıkrasındaki özürlülerle il
gili konuya değinmek istiyorum. Sayın Cengil biraz önce konuşurken, bu özürlülerin sayısı nedir
dedi. İsterseniz, ben onun cevabını vereyim. Ülkemizde çalışan özürlü sayısı, nüfusumuza göre
aşağı yukarı yüzde I düzeyinde. Şimdi, bu özürlü vatandaşlarımıza, bu maddede bir değişiklik yap
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mak suretiyle bazı kolaylıkları getirmek durumundayız diye düşünüyorum. Bu konuda da bir öner
gemiz olacak; örneğin, esnaflıkla iştigal eden özürlülerden birinci derecede özürlü olanlar için yüz
de 90, ikinci derecede özürlü olanlar için yüzde 75, üçüncü derecede özürlü olanlar için yüzde 50
oranında, işe başladıkları tarihten itibaren iki yıl süreyle. Gelir Vergisinden muaf tutulmaları, iki
yılın hitamında, bu yasanın 31/2 maddesindeki yıllık indirim oranlarının uygulanması, yine bu
özürlülerin yakını bulunan mükellefler için de yine aynı yasanın 31/2 nci maddesindeki indirimle
rin uygulanması.
Diğer taraftan, mesleklerini serbest meslek olarak icra eden özürlülerden de, birinci derecede
özürlü olanlar için yukarıda belirttiğim oranlar geçerli olmak üzere, yine işe başladıkları tarihten
itibaren 2 yıl süreyle Gelir Vergisinden muaf tutulmaları gerekir diye düşünüyorum; çünkü, bu in
sanlar, hakikaten bir meslek sahibi olmuşlarsa, bir işyerini çalıştırabiliyorlarsa ve devlete de yük
olmadan bunu yapabiliyorlarsa, bizim de onlara bu yönde bir kolaylık göstermemiz gerekir diye
düşünüyorum. Çünkü, Anayasamızda Türkiye Cumhuriyeti devletin sosyal hukuk devleti olduğu
nu öngörmüştür. Ayrıca, bu insanlanmız kendi işyerlerinde kaliFıye personel çalıştırma zorunlulu
ğu ile karşı karşıyadırlar ve tabiatıyla işyeri maliyetleri de yüksek olmaktadır. Yine kendilerinin
kullandıkları birtakım araç gereçleri de dışarıdan ithal etmek, getirmek durumundadırlar. Bu ba
kımdan, bu önergemize destek vereceğinize inanıyor, saygılarımı ^sunuyorum.
BAŞKAN - Sayın özgün'e de çok teşekkür ediyorum.
Sayın Ayhan, buyurun.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; Gelir Vergisi Kanununun
89 uncu maddesini değiştiren bu madde bize güven vermedi. Bunu müsaadenizle arz edeceğim. Ba
kın, bu maddede halen yürürlükte olan, meri olan maddede ikinci bentten sonra gelen bir fıkra var,
ikinci fıkra diyelim. Genel bütçeye dahil dairelere katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine,_bclediyeler veya köylere bağışlanan, okul, cami, kreş ve spor tesisler ile 50 yatak, kalkınmada öncelik
li yörelerde 35 yatak kapasitesinden az olmamak üzere yurt, huzurevi ve sağlık tesislerinin inşası
dolayısıyla yapılan harcamalar, indirim konusu haline getiriliyor. Tamamını okumak istemiyorum.
Bu değişiklik ne zaman yapılmış, bu hüküm getirilmiş; 3239 sayılı Kanunla I985'te getirilmiş ve
bilahara Kurumlar Vergisi Kanununda bu eksiklik görülerek 2.6.1995'te 4108 sayılı Kanunla Ku
rumlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin 6 numaralı bendine de benzeri bir hüküm getirmiş,
burada önümdedir, aynı şekilde. Şimdi, burada bir felsefe var. Nedir o felsefe; 1985 yılı, Türkiye
yeni bir döneme girmiş, 12 Eylülden sonra sivilleşme var, gelişme var; yani, sivil kuruluşlar güç
lensin. halk kendi kendine, kendi ihtiyaçlarını inşa etsin, geliştirsin diye sosyal gayeli bu harcama
lar vergiden indirim konusu yapılmış. I995'te de -ki, o kanunun müzakerelerine bendeniz de katıl
dım Genel Kurulda- Kurumlar Vergisi Kanununa da bu koyulmuş. Şimdi, biz gelip bunu kaldırı
yoruz. Tabiî, Maliyeciler haklıdırlar; ne kadar çok istisna, ne kadar çok indirim olursa vergimiz o
kadar azalacak diyorlar; ama, müsaade edin, ben buna sadece malî nokatınazardan bakmıyorum.
Açın, bakın, basına, televizyonlara, haber bültenlerine, 28 Şubat 199Tden sonra çıkan haberlere ba
kın, hemen akabinde Millî Güvenlik Kurulu karariarı arasında madde madde var bunlar. Yurtların,
okullarla, demeklere ait, vakıflara ait, bunların Millî Eğitim Bakanlığına devri, ibadet yerleri inşa
sına, camilere tahdit getirilmesi; bu var. Evet, var; açın bakın, hayret etmeyin. İzne bağlanması, tah
dit getirilmesi yeni bir düzen. Biz, o zaman Hükümetteydik ve buna karşı da çıktım ben. Benim ya
zım da vardır o zaman.
Şimdi, biz Türkiye'yi sivilleştirecek miyiz, sivilleştirmeyecek miyiz, tabiî, bunu sadece cami
için söylemiyorum; okul var, yurt var, kreş var; yani, bu toplum sivilleşecek mi, kendini inşa ede
cek mi etmeyecek mi? Birileri çıkıyor bir yerden hayır diyor, bunları bunları yapmayacaksınız,
bunları bunları devletleştireceksiniz; yani, nereye gidiyoruz. Bakın, aradan bir yıl geçti, şimdi yine
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aynı noktaya geldik, tıkanma noktasına geldik. Gündemin birinci maddesi, haftalardan beri, Türki
ye'de her gün bu. Onun için, -ben Mâliyeyi Bakanımızı tenzih ediyorum, ama- bizim bu maddeyi
bırakmamız lazım. Eğer, bu halk, bu millet kendi ilçesinde, kendi iiinde,‘kendi bölgesinde okul ya
pacaksa, yurt yapacaksa, insanlara müzahir olacak, hizmet edecek olan birtakım kurumlan gelişti
recekse, bunlara mani olmamamız lazım. Yine, bu maddede tabiî kaldırılan bir hüküm daha var,
onu da arz edeyim. Burada araştırma ve geliştirmeyle ilgili harcamaları teşvik eden hüküm vardı.
Yine I985'te gelmiş, kuramların, ticarî işletmelerin, sınaî işletmelerin araştırma ve geliştirmeyle il
gili yapacakları harcamaları indirim konusu yapmışız. 2Laten, bu teşvik uygulamalarında da var ve
bugün kala kala teşvik aşağı yukarı bu sınıra geldi; yani, biz, hem sosyal gayeli birtakım harcama
ları, gayretleri geriletiyoruz, hem de araştırma ve geliştirmeyle ilgili birtakım gayretleri geriletiyoraz. Bilemiyorum, alt komisyonda ne kadar görüşüldü, ben alt komisyon çalışmalannda bulunma
dım; ama, Türkiye'nin demokratikleşmesi, sivilleşmesi ve sivil kurumların güçlenmesi önümüzde
ki en mühim meseledir. Buna giden yolu tıkamayalım diye söylüyorum. Bu, bizim meselemiz de
ğil, hepinizin meselesidir. Bütün Türkiye'nin meselesidir.
Bunu söyledikten .sonra da yine bu maddeyle ilgili şunu .sormak istiyorum. Yeni düzenlemede
birinci bentte yüzde 5 sınır var, ikinci bentte de yüzde 5 sınır var harcama konulan için. Şimdi, bun
lar, bir mükellef için toplam yüzde 5 midir kümülatif; yoksa, 5+5=10 mudur sınır. Orvu da öğren
mek istiyorum ve dediğim gibi, bu değişikliğin kaldırılmasını ve maddenin mevcut haliyle kalma
sının gerektiğini arz ediyorum, teşekkür ediyoram.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Tabiî, Sayın Bakan gerekli açıklamalarda kısa da olsa bulunacaklardır; ama, buradaki çalışmalanmızda alt komisyon olarak bilgi arzı için söylüyorum. Burada, ne kadarını kamu veya devlet
vergi olarak katılacaktır bu bağışlara, o düzenlemiştir. Burada kapsamdan çıkarılan hizmetler için
ilgilier vergileri kadar daha ya da vergisi ödendikten sonra kalan kısımlarını istiyorlarsa tamamını
bağışlayabileceklerdir.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - İndirim konusu olacak mı olmayacak mı?
BAŞKAN - Hayır olamayacak tabiî ki.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Ama, var şimdi, indirim konusu.
BAŞKAN - İşte, o indirim dediğiniz şey, vergisi kadar bir miktar değişecektir. Yani, bu ka
dar büyük imkâhâ olanlann fedakârlıklarının daha da yüksek olmasını teminen daraltılmıştır mad
denin kapsamı.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, bunu Anavatan getirmiş. Bugün de İktidardır;
bu, Özal'ın felsefesidir, onu da söylüyorum; yani, bundan geri mi dönüyorsunuz, dönmüyor musu
nuz?
BAŞKAN - Yürekten bağlıyız.
ASLAN P O I ^ T (& urum ) - Göreceğiz oylamada S^yın Başkan.
BAŞKAN - Ben alt komisyondaki çalışmalar sırasında Hükümetimizce getirilen metne bilim
sel araştırma ve geliştirme faliyetlerinin de kapsama dahil edildiğini ifade için söz aldım.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Yok, burada kapsamda yok.
BAŞKAN - Var efendim.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Nerede var efendim?
BAŞKAN - 2 numaralı bendi okursanız. Hükümetten gelen metinle alt komisyonumuzca de
ğiştirilen şekil arasında bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri de kaldınian hükümler arasın
dan ayıklanıp buraya dahil edilmiştir.
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Biraz da Sayın Bakanın açıklamalarını lütfen alalım.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Yüzde 5'in içine koymuşsunuz, yani sınırın içine koymuşsunuz.
Öbürü sınırsızdı, öbürü yüzde 20 idi.
BAŞKAN - Biliyorum, yukarıya ajdık.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Var değil, var demek haksızlıktır. Y üzde 20, yüzde 5'e düşür
müşsünüz.
BAŞKAN - Sonra tartışırız efendim.
Bakan Beyden bilgi alalım.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Teşekkür ederim Şayın Başkan.
Şu hususun, öncelikle değerli milletvekilleri tarafından bir defa daha bilinmesini istiyorum.
Biz, burada yaklaşık üç yıldır beraber çalışıyoruz ve karşılıklı olarak kendiliğinden oluşmayan ve
büyük bir ihtimalle zaman içerisinde davranışlardan kaynaklanan bir saygı ilişkimiz doğdu ve bu
saygı ilişkimizin hiçbir şekilde bozulmasını ne pahasına olursa olsun arzu etmeyen bir insanım. Bu
nu da hiçbir güç yaptıramaz zaten, kesinlikle yaptıramaz. Sizi temin ederim ki, bu konuda ne her
hangi bir şekilde bir düzenleme talebi, ne de herhangi bir şekilde şöyle bir düzenleme isteği asla
hiçbir yerden gelmemiştir. Kesinlikle gelmemiştir, söz konusu da olmamıştır. Hatta, bu vergi tasa
rısının düzenlenmesiyle ilgili olarak da ilgili kuruluşların endişelerinin veya karşı çıkmalarının öte
sinde herhangi bir olay da söz konusu değildir.
Bu vergi düzenlemesini yaparken iki tane temel amaç güttük. Bir tanesi, kayıtdışı ekonominin
kayıt altına alınması vesaire gibi genel anlamda verginin kavrayacağı olaylar. Bir diğeri de vergi
sistemini erozyona uğratan -bunu sık sık dile getirdim- kurumlardan vergi sisteminin armdırılması. Bunun dışında bu tasarının yapılması sırasında hiçbir unsur kale alınmamıştır. Bu iki tane unsu
run dışında. Öncelikle, bu tür yardımlara, vesairelere hiçbir şekilde karşı olmadığımızın bilinmesi
ni isteriz. Bunu sınırlandıran, yardım yapılmasını engelleyen herhangi bir olay kesin olarak yok.
Bizim Anadolu'da bir laf vardır "yörük sırtından kurban kesmek" diye. Bütün olay, verginin eroz
yona uğratılmasına yönelik olarak yapılmış olan bu düzenlemelerden sistemin arındırılması. Sadcce bu olay değil, onaltı tane değişik istisna kaldırdık bunun içerisinde.
Şimdi, bu olay daha önceden nasıl işliyordu? Yüzde 5'lik sınırın dışında yapılanlarla ilgili ola
rak aynî olanların değerlendirilmesi de dahil olmak üzere, yani herkesin gerçekten çok iyi niyetli
ve çok dürüst olarak bunların yapıldığını kabul etmenin yanında bu sistemin vergi erozyonuna se
bep olacak şekilde kullanıldığı da bizim tespitlerimizin arasında. Bir yurt yapımı sırasında yapış
maliyetini özellikle bu değerlemeler nedeniyle ikiye katlamak suretiyle böyle bir hayır müessesesinin bile vergi kaçırmada kullanıldığını tespit ediyorsunuz; yani bütün olay, çok büyük ölçüde ge
lip oraya dayanıyor. Bunun dışında da hiçbir endişe yok. Eğer, bir hayır yapılacaksa, bir yardım ya
pılacaksa, bunu sınırlayan kesinlikle bir olay yok. İyi, vergisi ödenmiş kazançtan yapılsın. Yoksa
devlet sırtından veya devlete verilecek vergiyi buraya verdiğiniz takdirde devletin yapması gereken
faaliyetler -arkadaşlarımız sık sık dile getirdiler olduğu gibi- gönüllü katılımların önünü kesmek
veya zaten devlet yerine getiremiyor bu faaliyetleri, bunlar yerine getirsin. Devlet yerine, vergi ala
madığı için getiremiyor. Aldığı zaman belki yerine getirecek. Yerine getirecekse, o zaman devlete
verilmesi gereken bir vergiyi rasyonel olmayacak şekilde İstanbul'da ben tanık oldum, üstelik bü
tün şeylerimize karşın geldiler ve buradan çözüp gittiler, iki tane okul var, iki okulun yanında tam
yola cepheli çocukların oyun bahçesi vesaire olarak kullandığı bir arazi daha var, oraya da başka
bir okul yapmak için ortalığa dökülündü. Dedik ki, zaten buraya gelecek çocuklar kalkacaklar ta
Ümraniye'den gelecekler, Kartal'dan gelecekler, Samandıra'dan gelecekler, götürün oraya yapın.
Yok efendim, burada reklam olacak, burayı istiyoruz dediler. Olayın, tamamen ve tamamen, bu tür
endişelerden kaynaklandığından kesinlikle emin olmanızı isteriz. Onun dışında herhangi bir derdi
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miz yok. Aynî olarak değerlendirme konusu çok büyük ölçüde, özellikle böyle sınırsız olması ha
linde. bir inşaatın komple olarak yapılması halinde büyük sorun yaratıyor; ancak, bir bakıyorsunuz,
birisi diyor ki, ben şu okulun yapımına bir kamyon çimento veririm. Bunu da kesmek istemiyorsu
nuz. Onu değerlendiriyorsunuz, o bir kamyon çimentoyu alıyorsunuz; ama, onun değerlendirmesi
ni beyan ettiği gelirle yüzdelemek suretiyle bunun içerisindedir diyorsunuz. Sayın Ergezen'in söy
lediğine o nedenle tamamen katıldım. Oran yüzde 5 azdır çoktur, ayrı bir olaydır. Ancak, şundan
kesin olarak emin olun. Eğer bir yardım yapılacaksa, bu ilkeyi Türkiye mutlaka benimsemek zo
rundadır. Vergisi ödenmiş kazançtan yapılmalıdır. Bunun önünü kesen yok. Kesinlikle yok ve kesilmemelidir zaten bunun önü. Öyle bir şey olur mu; olamaz. Ama, devletin alacağı bir vergiyi ol
duğu gibi, devlete vergi vereceğime götürüp iki tane okulun araşma kendi adımı yazacağım bir
üçüncü okul yazacağım diyorsanız, bu, rasyonel bir kaynak dağılımı değildir. Biz, vergi kanunla
rıyla buna olanak tanıyamayız. Yaptığımız olay bundan ibarettir. Sınırlaması konusundaki endişe
lerinize katılırım. Yüzde 5 yeterli midir, belki değildir; ama, şu andaki koşullar içerisinde yüzde
5'in de, özellikle bazı şeyler açısından, kurumlar ve şirketler açısından yüzde 5 kârın trilyonlara
vardığı bazı kurumlar vardır buralarda. Bütün bunların hepsini bir denge içerisinde getirip koydu
ğumuz olay budur. Bunun dışında, sizi bir daha temin ederim, kesinlikle herhangi bir amaç yoktur
ve bunun dışında da herhangi bir şey gütmedik. Özellikle de vergi sistemlerinin toplumun kaynak
larının irrasyonel olarak dağıtılması konusuna neden olmamak için, iyi bunun yüzde .‘i’ini vergiden
indir. Geri kalanını yapmak istiyor musun; hayhay yap; ama, vergisi cidenmiş kazancından yap bu
nu. Bunun ötesinde daha başka bir şey falan getirmedik, başka bir amacı da yok. Eğer, bu şekilde
tailışılırsa gerçekten çok anlamsız bir tartışma, gerçekten hiç günahı olmayan birtakım insanların
tartışmanın içerisine çekilmesi gibi birtakım şeyler olur. O konulara girmek istemiyorum, var mı
dır yok mudur; vardır yoktur; ama, şu olay da kesinlikle ve kesinlikle bu cür endişelerinde, bu lür
düşüncelerinde bir dahli yoktur; olamazdı da zaten; çünkü, bunun bir mantığı vardır. Mantığı oldu
ğu takdirde o zaman hiçbir şekilde yardım yapılamayacak denirdi. Böyle bir şey yok. Yardım ya
pılsın. Her şey yapılsın, yapılabildiği kadar yapılsın; ancak, vergisi ödenmiş kazançtan yapılsın.
Devletin fedakârlık edebileceği gelir olarak gösterdiği miktar, yüzde 5. Belki gelecekte yü/.dc 10
olur, belki yüzde 20'ye çıkar. Şu aşamada yüzde 5'tir. Devletin fedakârlık yapabileceği miktarı gös
teriyoruz biz burada. Yoksa, yardımın önünü kesmek veya yardım miktarını sınırlamak gibi bir
amacımız yok. İsterse, bütün ser\etini bağışlasın, isterse bütün gelirinin hepsini bağışlasın; ama. di
yoruz ki, devlet olarak bizim bu tür olaylarda vazgeçecemiz miktar yüzde .5'i kadardır. Çünkü, ıle\ letin de bu tür işlemler konusunda bir sorumluluğu vardır. Bunu yerine getirecektir. O nedenle, bu
nu daralttık. Hele özellikle kalkıp da bu tür hayır kurumlarmm veya mües.seselerinin arkasına sak
lanarak bir de vergi kaçınlıyorsa onun da önüne geçmemiz gerekir. Bunun dışında da başka hiçbir
amacımız yoktur. Sayın Başkan, teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, sorularımız var, bir saniye müsaade eder misi
niz...
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, müsaade ederseniz, tarzımı bozucu bir davranışa ihtiyacı
nız olmayacağı kanaatindeyim. Hepinize, yeterince, sırasıyla soru sorma aşamasına geldik; arzu
ederseniz imkân vereceğim.
Sayın Polat, buyurun.
ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Bakanım, bu muafiyet sınırını daraltmışınız, bu sınırı ge
nişletmemizde aynı şekilde yüzde 5'i 10 çıkarmak gibi müsamahalı bakıyor musunuz; yani, şu tam
muatiyetli olan kısımlarda, mesela okul var, cami var, kreş var, yurt var, bunları hep çıkarmışsınız.
Bari bunların yüzde 5 veya yüzde 10...
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M ALiY E BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Hayır, bunları kesmiyoruz zaten. Ya
ni, bu faaliyetleri yapmasına yine devam edecek o insanlar. Ama, bunlarla ilgili olarak vergiden in
direbileceği miktarı yüzde 5 diye sınırladık.
ASLAN POLAT (Erzurum) - Hayır, muafiyet onda yok diyor.
M ALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Hayır, otomatik olarak yukarıya gi
rer zaten. Genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, köylere -aynı maddedir zatenbunlara verildiği takdirde zaten onlar indirimden yararlanıyorlar. Burada bir konuda yanlışlık ya
pıyorsunuz; büyük ölçüde yanlışlık değil de bilgi eksikliği olabilir. Demek ve vakıflara yapılan ba
ğışlarda sınır zaten 5'tir, şu anda da yüzde 5'tir. Bunun dışındaki istisna, okulu komple olarak ya
pıp birisine bağışlama olayıdır. Yine aynı yerlere bağışlanacak. Maddenin başlığında, matlabında
bir değişiklik yok. Aynı yerlere yine bağışlansın; ama, devletin gerçekten fedakârlık yapabileceği
bir olay burada sınıriandınlıyor. Yok işte, devletin olanağı yok. Devletin de götüreceği bazı hiz
metler var, rasyonel olarak götüreceği hizmetler var.- Belirii yerierde yoğunlaşacak olan bağış, yar
dım, okul hastanelerinden artık İstanbul'da hastane yapılmaktan bir hal oldu bir noktaya gelinip de.
Bunların bağış ve yardımları yerine, devlet, bunlan rasyonel olarak dağıtsaydı, büyük bir ihtimal
le Anadolu'nun da. Güneydoğu Anadolu'nun da. Doğu Anadolu'nun da bir sürü yerinde bunları aç
ma imkânı olurdu.
BAŞKAN - Sayın Ayhan, buyurun efendim.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Bunlar ikinci bentte var diyorsunuz, burada vakıflar var, ku
rumlar var, onları da tarif etmişsiniz, oraya girer diyorsunuz. Bunlan zikretmeye lüzum yok. Ben
ikinci bendin sonunda veya sondan ikinci fıkra diyeyim; kendi araştırma ve geliştirme faaliyetleri
için, biz yüzde 20 indirim imkânı vermişiz. Sayın Başkan ifade etti, yeniye koyduk dedi. Orada
hepsi yüzde S'in içinde. A ynca, başkasına bağış şeklindedir; yani, kendi bünyesinde araştırma ge
liştirme yapacak olan kurumlan bu maksatla harcamalarını, indirim konusu yapmayı, daha önce ol
duğu gibi düşünmüyor muyuz?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Onu değiştirmedik efendim, o oldu
ğu gibi duruyor.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Değiştirmişsiniz.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Hayır, değiştirmedik.
BAŞKAN - O, bu maddenin sorunu değil Sayın Ayhan. O, zannedersem, ticarî kazançtan in
dirilecek unsurlar maddesinde yer alması lazım. Efendim, burada bakarsanız, mcvcut maddede son
dan ikinci fıkrayı okuyorum; mükelleflerin yılı içinde yaptıkları kendi araştırma ve geliştirme har
camaları tutannı geçmemek üzere ilgili dönemde ödemeleri gereken yıllık gelir vergisinin yüzde
20'sinin kanunî süresinde tahsilinden vazgeçilerek bunu erteliyor; yani, faizsiz kredi vermiş oluyor.
M ALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Yatırım indiriminde daha önceden
olduğu gibi, bir vergi kredisi sağlamış oluyoruz.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Bunu kaldırmışsınız, bunu tekrar bırakalım diyorum burada.
Bunu kaldırmanın gerekçesi nedir? Teknolojik gelişme yapacak, araştırma yapacak...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Araştırma geliştirme harcamalarıyla
ilgili yatırım indirimine bir fıkra ekledik, araştırma geliştirme yatırımlarıyla ilgili.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Bakanım doğrudur da, o yatırım teşvik belgesi alırsa ya
tırım indirimi konusudur. Yatırım teşvik belgesi almayacak falan firma, 10 milyar bu sene araştır
ma geliştirme laboratuvarında birtakım çalışmalar yapacak; bu bunu teşvik ediyor, yatırımı teşvik
belgesi konusu olmadan. Bunu niye kaldırdık.
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MALİYE BAKANI 2EKERÎYA TEMİZEL (İstanbul) - Efendim, bunlar zaten kurum; araş
tırma geliştirme faaliyetleriyle ilgili olarak ar-ge yatırımlarmı yatırm indiriminden yüzde 100 isti
fade eder bir hale getirdik, bir sağlıklı kurum olsun diye. Araşürma geliştirmenin de niteliği itiba
riyle en azından bir teşvikli araştırma geliştirme olması gerekliliği, bu şekildeki ertelemenin ötesin
de bunun için kaynak ayırmayı önceden sağlamak, miiesseseyi oraya taşıdığımızdan dolayı burada
gerek kalmadı diye düşündü arkadaşlarımız.
BAŞKAN - Sayın Hrgezen, buyurun.
ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - Sayın Başkanım, Sayın Bakanımızın biraz öncc bu yardımlarla il
gili söylediği ifadeye katılıyorum. Sorumu soracağım da izah ederek soımak istiyorum.
Yani, okul yapılıyor, 100 milyara yapacağı okul 200 milyara gösteriyor, bunları biz dc yıllar
dır görüyoruz. E)emin arkadaşlarımızla da görüştük, hakikaten bundan biz de rahatsızız. Acaba, bu
istisnai hüküm, yani 89'a 2'deki istisnaî hüküm kaldırılarak bu istismar büyük ölçüde önlenmiş ol
muyor mu? Bu büyük ölçüde önlenmiş oluyor. Dolayısıyla bu yüzde .S'i yüzde lO'a getirerek bu sı
kıntıları, hem gidermiş oluruz hem bu istisnaî hükmü kaldırmakla da bu izah ettiğiniz istismarın da
orta yerden kalkmış olacağı kanaatindeyim. Arz ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Sayın Bakan, bir cevabınız var mı?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Efendim, bu rakam konusu daha ön
ceden toplam olarak da beyan edilen kârlar üzerinden hareket edilerek bir noktaya varılarak bulun
maya çalışılan bir olaydı; yani, burada vazgeçeceğimiz gelirin tutarı, eğer böyle bir istikrar progra
mı uygulama konumunda olmayan bir devlet bütçesiyle karşı karşıya olun.saydı veya uygulamanın
belirli bir zamanından sonra getirilen bir olay olsaydı, bu olaya gerçeklen hiç karşı çıkmazdım. Bu
na asla karşı da olmazdım. Ancak, öyle bir konumla karşı karşıyayız ki, bağışlayın, sineğin kana
dından yağ çıkaracak konumda olan bir devletle karşı karşıyayız. Bütün sıkıntım orada. İçerik ola
rak katılıyorum; ama, konum itibariyle katılamıyorum böyle bir öneriye, yani, sıkıntıdan dolayı.
Yoksa, kesinlikle, ileriki bir tarihte, inşallah, bu maddeyi, hele istikrar programının uygulamasının
sonunda, 2000 yılında 1 daha görüşelim, derhal katılırım o önergenize. Hatla, şimdiden katılayım,
2000 yılından sonra uygulayalım.
BAŞKAN - Sayın Bakan, bu istikrar sözcüğünü telaffuz ederken, yüzünüzde bir tebessüm be
liriyor.
MALİYE BAKANI Zl-KERİYA I HMİZHL (İ.slanbul) - Sevincimden...
CEVAT AYHAN (Sakar\a) - Sayın Bakan, bu yüzde 5 arlı yüzde 5, yüzde 10' mudur; yok
sa...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA lE M İZ EL (İstanbul) - Anlayamadım... O yüzde .S’i nere
den...
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Birinci bentte yüzde .S var, ikinci bentte de mi yüzde 5 var?
BAŞKAN - İkinci bentte bir tane yüzde 5 var efendim.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - "...yüzde 5'i geçemez" diyor.
BAŞKAN - O sigorta katkıları...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - İkisi birbirinden farklı efendim, ayrı
ayrı... Doğru...
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim.
Madde üzerinde önergeleri okutuyorum;
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Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Tasan metninde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesini yeniden düzenleyen
44 üncü maddesinin 3 numaralı son fıkrası hariç metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Mustafa Ünaldı

Zeki &gezen

Konya

Bitlis

BAŞKAN - Sayın Ünaldı, önerge üzerinde ayrıca açıklama ihtiyacı varsa; buyurun.
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; önerge, aslında, açıkla
ma ihtiyacı varsa dediğine göre Sayın Başkan, anlaşılıyor yani, ne demek istediğimiz.
BAŞKAN - Gayet açık efendim.
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Biraz evvelki konuşmamızdan o anlaşıldı zannediyorum.
Bu maddenin getirilmesinin sosyal devlet ilkesiyle alakası yok, özürlülerle ilgili hükümler ha
riç. Biz, onun için, onu hariç tutarak, yeni gelen düzenlemenin kaldırılmasını istiyoruz. Niçin bu
nu istediğimizi özellikle ifade ettim. Vakıf ve dernek hizmetleri, aslında, vergiyle sağlanacak hiz
metlerin bir bölümü, bir kısmı; vatandaşa hizmet götürüyoruz, çevreye hizmet götürüyoruz; yani,
bu vakıf ve derneklerin yaptığı işler, bilfiil hizmetlerin içerisindedir. Onun için, bu kadarından vaz
geçiyoruz, şu kadarından vazgeçemeyiz tarzındaki değerlendirmeleri, ben, sosyal devlet ilkesiyle
beraber mütalaa edemiyorum. Hele Sayın Bakanın, bizim, burada bunları savunurken, karşımıza
bir de "kaçakçılık" ifadesini metnin içerisine, konuşmalarının içerisine katmasını üzüntüyle karşı
ladığımı da ifade etmek istiyorum.
Bakanlığın vazifesi kaçakçılığı önlemektir. Onu bizim karşımıza getiremez, getirmemelidir di
ye ifade ediyorum ve bu önergenin desteklenmesi gereğini arz ediyorum.
BAŞKAN - Önergeye Hükümet katılıyor mu?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Tasarının 44 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde tanzim edilmesini arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.
Mustafa Ünaldı

Aslan Polat

Sait Açba

Konya

Erzurum

Afyon

Madde 4 4 .1.- 31.12.1960 tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesine 9 ve 10 uncu
bent olarak aşağıdaki bent eklenmiştir.
9.- Esnaflıkla iştigal eden özürlülerden, birinci derecede özürlü olan yüzde 90, ikinci derece
de özürlü olanlar yüzde 75, üçüncü derecede özürlü olanlar yüzde 50 oranında işe başladıkları ta
rihten itibaren iki yıl süreyle Gelir Vergisinden muaftır, iki yılın hitamında bu yasanın 31/2 mad
desindeki yıllık indirim oranları uygulanır.
10.- Bakmakla yükümlü özürlü yakını bulunan mükellefler için aynı yasanın 31/2 maddesin
deki yıllık indirim tutarı uygulanır.
2 .- 31.12.1960 tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesine iki ve üçüncü
fıkra olarak aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
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2.- Mesleklerini serbest olarak icra eden özürlülerden, birinci derecede özürlü olanlar yüzde
90, ikinci derecede özürlü olanlar yüzde 75, üçüncü derecede özürlü olanlar yüzde 50 oranında işe
başladıkları tarihten itibaren iki yıl süreyle gelir vergisinden muaftır. İki yılın hitamında bu yasa
nın 31/2 maddesindeki yılhk indirim oranları uygulanır.
3 .- Bakmakla yükümlü özürlü yakını bulunan mükelleflere aynı yasanın 31/2 maddesindeki
yıllık indirim oranları uygulanır.
3 .- 31.12.1960 tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 89 uncu maddesinin başlığı aşağıda
ki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki 3 ve 4 numaralı bentler eklenmiştir.
Sigorta primi, teberru ve diğer indirimler.
3 . - Türk Ticaret Yasasının 3 üncü maddesinde ve 193 sayılı Gelir Vergisi Yasasının 40 ıncı
maddesinde tanımlanan ticarî kazanç grubuna giren ve bu meyanda gelir elde eden özürlü mükel
lefler 193 sayılı Kanunun 31/2 maddesindeki yıllık indirimden yararlanır. Bu indirim, bakmakla
yükümlü bulunduğu özürlü yakını olan mükellefler için uygulanır.
4.- Ücret geliri elde eden ve bakmakla yükümlü olduğu özürlü yakını bulunan kişilere de
31.12.1960 tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31/2 maddesindeki yıllık indirim tutarları
uygulanır.
. BAŞKAN - Önerge hakkında gerekçesinin okutulması mı?
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Gerekçesi okunsun.
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:
Gerekçe.
I
- Anayasamızda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sosyal hukuk devleti olduğu öngörülmüş
tür. Buna paralel olarak rekabet şartlarına özürlülerin uyum sağlaması bakımından aşağıdaki gibi
bir düzenleme gerekli ve zorunlu görülmüştür.
2 - G e re k 1475 sayılı İş Yasasının 25 inci maddesinin uygulanabilirliğinin öngörülen ccza ne
deniyle çoğu zaman olanaksız bulunması gerek 657 sayılı Yasanın 50 ve 53 üncü maddeleriyle sağ
lanan özürlü istihdamına uymayan kamu kurum ve kuruluşları yöneticilerine yönelik bir cezaî yap
tırım bulunmaması gerek özelleştirme uygulamalarından sonra özürlü kimselerin işlerini kaybetme
olasılığı gerekse de özel sektörün, yukarıda değindiğimiz İş Yasasının uygulamadaki boşluğu ve
yetersizliği nedeniyle, özürlü çalıştırmadaki isteksizliği, özürlüleri ister istemez serbest girişimcili
ğe yöneltmektedir.
Öte yandan, ülkemizde çalışan özürlü sayısının yüzde 1 düzeyinde bulunması da iş bulamayan
özürlüleri serbest girişimciliğe mecbur kılmaktadır.
3 - Kendi adına bir işletme açan ya da bir iş kuran özürlülerin,
a) Kalifiye personel çalıştırma zorunluluğu nedeniyle yüksek maliyetle ücret ödemek zorunda
kalmaları,
b) Kullanacakları özel araç ve gereçlerin Türkiye'de çoğu kez üretilmemesi ve bu araç ve ge
reçlerin dışarıdan ithal edilmesi zorunluluğu dolayısıyla da bunların yüksek düzeyde maliyetle te
min edilmesi nedeniyle de özürlülerin normal giderler dışında ekstra harcama yapması gibi bir kül
fetle karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır.
4 - Ayrıca, Anayasamızm 61/2 maddesi "devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına
intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır" hükmüne amirdir. Vergi Yasasında yapılması öngörülen aşa
ğıdaki düzenlemenin. Anayasanın bu maddesinin ruhuyla bağdaşacağı kuşku götürmez bir gerçek
tir. 1982 Anayasasının temel ilkelerinden olan genellik ve fırsat eşitliği ilkesini yukarıdaki mad
deyle birlikte değerlendirdiğimizde aşağıdaki değişiklik önergesinin hayata geçirilmesinin ne ka
dar önemli olduğu açıkça ortaya çıkacaktır.
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BAŞKAN - Önergeye Hükilmet katılıyor mu?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Sayın Başkan, izin verirseniz, bu ko
nuda daha önceden açıklama yapmadım; bu işin mantığı konusunda kısa bir açıklama yapmak isti
yorum. Yanlış anlamak, anlaşılmak istemiyoruz.
Bildiğiniz gibi, şimdiye kadar sakatlarla ilgili tek indirim, kırk yıldan beri, hatta kırkbeş yıl
dan beri bir tek ücretlilere ilişkin olarak getirilen istisna indirimiydi. Halbuki sermayesinden ziya
de bedenî faaliyetlerini kullanarak kendi yetenekleriyle birtakım işler yapan insanlara bu indirimin
genişletilmesi gerektiğini, hatta kendileri sakat olmamakla veya özürtü olmamakla biHikte ailesin
de özürlü bulunan, bakmakla yükümlü olduğu birisi olduğu takdirde bu indirimin de tanınması ge
rekliliği düşünüldü ve tasarıya koyup getirdik. Bu kırkbeş yıldan beri uygulanmayan; ancak, ger
çek anlamda bizzat kendi bedenleriyle, yani kendi fikirleriyle, kendi el emekleriyle çalışan serbest
meslek erbabanın da kapsama alınması, çocukları için de böyle bir avantaj getirilmesiydi.
Bizim vergi sistemimizin bir mantığı vardır. Kazançlar net olarak ikiye ayrılır. Bir tanesi, ser
mayeye dayanan kazançlar, bir tanesi de kendi bedeni faaliyetleriyle elde edilen kazançlar. Ücrct
gelirieri. serbest meslek gelirieri bedenî faaliyetlerle sağlanandır. Özüriülük. daha çok sermayeden
ziyade bedeni faaliyetleriyle ilgili kazançlara yönelik olmalıdır. Aksi takdirde, sadecc parasını ko
yup -hepsini elbette ki tenzih ediyoruz, bir bakkı dükkânı olan vesaire dc vardır burada, ama- sa
dece sermayesini koyarak bir iş kurmuş, hatta bedeni olarak pek katkıda bulunmayan insanlara
böyle bir uygulama getirdiğimiz zaman Gelir Vergisinin mantığına ters düştüğünden bunu getire
medik; yoksa, onlardan bir şey esirgediğimizden dolayı değil. Biz. yaptığımız her düzenlemede,
mutlaka bunun kötüye kullanma olanaklarının da başlangıçta engelleyerek hareket etmek zorunda
yız. Böyle bir şey dediğiniz zaman, trilyonlarca lira sermaye koyan insanların bundan ayrıdır deme
imkânınız yoktur. O nedenle, buradaki tek ayrım, bedenî, fizikî faaliyetlerine bağlı olan kazançla
ra bu istisnayı getirmek, sermayeye bağlı kazançlarda da bu istisnayı getirmemektir. Bu, Gelir V er
gisinin mantığına uygun olduğundandır. Bu ayrımı ortadan kaldıramadığımız sürece, maalesef, bu
önergelere katılamıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Önergeye Hükümet katılamamaktadır.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Yalnız, burada, yine, bu jgötürü serbe.st meslek ibaresinin redaksiyon çerçevesinde düzeltilme
sinin dikkatten kaçırılmamasını da arkadaşlarımızdan rica ediyorum.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Tasarının 44 üncü maddesinin 3 numaralı son fıkra hariç metinden çıkarılmasını ve 44 üncü
n addenın düzenlendiği 193 numaralı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesindeki yüzde 5 tah
didinin yüzde 10 olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Mustafa Ünaldı

Sait Açba

Konya

Afyon

Cevat Ayhan

Aslan PoİPt

2^ki Ergezen

Sakarya

Erzurum

Bitlis

BAŞKAN - Müteakip önergeyi okutuyorum...
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Okunmuş bir önergemiz vardı Sayın Başkan, oylanmadı.
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BAŞKAN - Hayır, o önerge konusunda açıklama ihtiyacı var mı; gerekçeyi okuttuk zaten.
Önergeye Hükümet katılıyor mu?
M ALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMÎZEL (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan tasarının 44 üncü maddesiyle düzenlenen 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 89 uncu maddesinin birinci fıki'asmın birinci bendinde yer alan "beyan edilen gelirin yüzde .S'ni
ve her bir kişi için asgarî ücretin yıllık tutarını" ibaresinin "beyan edilen gelirin yüzde lO'unu ve her
bir kişi için asgarî ücretin yıllık tutannın uç katını" olarak değiştirilmesi için gereğini arz ederiz.
Algan Hacaloğlu
İstanbul

Ali Topuz
İstanbul

Hilmi Develi
Denizli

BAŞICAN - Açıklama yapacaksınız...
Buyurun.
ALXj AN HACALOĞI^U (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli arkadaşlarım, bütçe
ve jlgili yasalar, kaynakların toplumun farklı katmanları arasında nasıl tahsis edileceği, nasıl kulla
nılacağı konusunda düzenlemeler getirir ve Parlamentonun görevi de zaman zaman bu konuda
mevcut eksiklikleri, yanlışlıkları, yetersizlikleri ve ileriye yönelik belirli alanlardaki yapılanmaları
özendirme çerçevesinde düzenlemeler yapılır. Hiçbir şey mutlak değildir, her şey İzafîdir ve teme
linde siyaset tercihleri vardır. Bundan sonraki bir önergemizde de üzerinde duracağımız gibi, yüz
de 5 indirim, devletin göze aldığı veya ancak katlabildiği bir çerçevedir diye bir hüküm, kesinlik
le, şimdiye kadar, örneğin, uygulanan bir çerçevedir; ama, pekâlâ günün koşulları içinde Avru
pa'nın ve ortak olduğumuz dünyanın eşitsizliğin en yoğun olduğu bir ülke olmamız, enflasyonun
yirmi yıldır en çarpık düzeyde olduğunun gerekçesi ve sosyal devletin son yirmi yılın uygulamala
rıyla çökertilme noktasına getirilmiş olması gibi gerekçeler, tüm bu alanlardaki kabullerin yeniden
ele alınmasına ve düzenlemeler yapılmasını gerekli olabilir.
Şimdi, burada getirelen düzenleme, gerekçesinde de vardır. Sosyal güvenlik sistemimiz, ne ya
zık ki, bir sosyal devletin haiz olması gereken çerçeveden son derece uzaktır. Böyle bazı kesimle
rin ileri sunmakta olduğu gibi, özelleştirilmesi veya tüketilmesi anlamında değil, etkinleştirilmesi,
güçlendirilmesi, rehabilite edilmesi anlamında yapılandırılmalıdır. Ancak, bunun paralelinde sos
yal devletin gereği olarak özel sigorta sistemlerinin de toplum içinde gelişmesi, böylelikle belirli
alanlarda yeni tasarı alanlarının yaratılması gerekçesiyle bu önerge verilmiştir.
Arz ediyorum.
BAŞICAN - Önergeye Hükümet katılıyor mu?
MALİYE BAICANl ZEKERİYA TEM lZEL (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim.
BAŞICAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Han ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan tasarının 44 üncü maddesiyle düzenlenen 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasının birinci bendininin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için ge
reğini arz ederim.
Algan Hacaloğlu
İstanbul
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- Genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idareleri ve belediyelere, köy

lere Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti sağlanmış vakıflara, kamuya yararlı olarak tescil edilmiş
derneklere, Türk Kanunu Medenisi gereğince kurulan vakıflara ve bilimsel araştırma ve geliştirme
faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar, bir tak
vim yılı içinde yapılan bağış ve yardımların toplamı o yıla ait beyan edilen gelirin yüzde lO'unu
aşarsa fazlası indirilmez.
BAŞKAN - Gerekçenizi rica edeyim.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Şimdi, burada getirilmiş olan ek ilave çerçeve, metinde
yer almayan sivil toplum örgütlerinin yine temel dayanağını oluşturan, vakıflar ve dernekleri de ku
caklayacak ve bunların, burada Sayın Bakanın ifade ettiğinin ötesinde bir gelirin yüzde lO'una ka
dar belirlenebilecek bir bağış ve yardım alanının indirime tabi tutulmasını hedef alıyor.
Şimdi, Sayın Bakan kendi genel değerlendirmesini yaparlarken "devlet vergi toplayamıyor,
devletin kaynakları kıt" dediler. Bu doğru; ancak, ne yazık ki, bu vergi tasarısı da öyle pek vergi
toplamaya yönelik ciddî iddiaları taşımıyor. Bir kere bunun altını çiziyorum.
Sosyal devlette belirli yükümlülükler vardır. Türkiye'de sosyal devlet çökme noktasına gel
miştir. Burada bazı kurum ve kuruluşların, özellikle burada ifade edildiği şekliyle tanımlanan ka
mu ve onun dışında Bakanlar Kurulu kararıyla vergi muafiyeti tanınmış vakıflar -ki, bunların sayı
sının 39 olduğunu bilmekteyiz- artı kamuya yararlı olduğu tescil edilmiş olan dernekler. Bunların
tümüne yönelik yapılacak olan bağışların belirttiğim çerçevede, yani, yüzde 5 değil, yüzde 10; ne
den; biraz daha fazla insanları bu konulara bağış yapmalarını özendirmek; çünkü, bunlar, kamuya
yararlılıkları tescil edilmiş olan kurumlardır. Kendi alanlarında belirli işlev görmekteler. Eğer, bu
şekilde bir gelir kaybına uğranılıyorsa, vergi kaybına uğranılıyorsa, verginin alınması gereken yer
den alınması için gerekli önlemleri alalım.
Evvelki gün burada bir madde kabul ettik, ben yoktum o aşamada. 250 milyon doların üzerin
deki yatırımlarda yüzde 200 vergi indirimi; yani, on yıl sürece 250 milyon dolarlık bir yatırıma, siz,
eğer getirisi yüzde 20 ise, on yıl süreyle vergi muafiyeti tanıyorsunuz, on yıl sonra da o biter zaten,
bir cennet. Burada vergi kaybı yok mu? Efendim, o istihdam yaratacak... Bunlar da sosyal bir işlev
görecek. Yani, sosyoekonomik yapının ekonomik tarafı var, sosyal tarafı var.
BAŞKAN - Sayın Hacaloğlu, toparlar mısınız lütfen.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Bu nedenle, sivil toplum örgütlerini, onu oluşturan ka
muya yararlı oldukları tescil edilmiş olan demekleri. Bakanlar Kurulu kararınca bu yararları tescil
edilmiş olduğu için vergi muafiyetine kavuşturulmuş olan vakıfları ve burada ifade edilen diğerle
rini; yani, önergede kapsanmış olan diğerlerini belirttiğim çerçevede belirleyerek, bunlara yapıla
cak her türlü makbuz karşılığı bağış ve yardımların bir takvim yılı içinde, toplam o yıla ait beyan
edilen gelirin yüzde lO'unu aşmamak kaydıyla fazlasının indirime tabi tutulmasına yönelik önerge
mizi sunmuş bulunuyoruz.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Önergeye Hükümet katılıyor mu?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEM tZEL (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
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Görüşülmekte olan tasarının 44 üncü maddesiyle düzenlenen 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının iki numaralı bendinin ikinci paragrafının aşağıdaki şe
kilde değiştirilerek madde metnine eklenmesi için gereğini arz ederiz.
Algan Hacaloğlu

Ali Topuz

Hilmi Develi

İstanbul

İstanbul

Denizli

Genel ve katma bütçeli kurum ve onlara bağlı kuruluşlara, il özel idarelere, belediyelere veya
köy tüzelkişiliğine bağışlanan okul, kütüphane, müze, kültür merkezi, cami, cem evi veya diğer
ibadet yerleri, kreş ve spor tesisleri ile 50 yatak, kalkınmada öncelikli yörelerde 35 yatak kapasite
sinden az olmamak üzere yurt veya huzurevi, her düzeyde sağlıkevi, sağlık ocağı, dispanser, klinik
veya hastane veya sağlık tesislerinin inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşa
sı için bu kurum ve idarelere yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut bu tür tesislerin faali
yetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü naktî veya aynî bağış ve yardımlar, burada sö
zü edilen okul, sağlık, kültür ve spor tesisleri için ihtiyacm varlığı ve yatırımın uygulama kuralla
rı açısından ilgili bakanlıkların, ibadet yerleri için Diyanet İşleri Başkanlığının onayı alınır.
BAŞKAN - Gerekçeyi mi okutayım açıklama mı yapacaksınız?
_ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Açıklayacağım. Oldukça önemli bir madde bu.
BAŞKAN - Buyurun.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli arkadaşlarım; bir
kurumun veya bir kişinin, toplumun kullanımı için, ilgili bakanlıkların uygun göreceği ihtiyaç çer
çevesinde ve yatırım uygulama kuralları içinde, sosyal altyapının gereği olan okul, kültür evi, kü
tüphane, müze, ibadet yerleri, sağlık evleri gibi doğal, sosyal altyapının önemli öğelerini oluşturan
alanlarda yapacağı yatırımm -bu yatırımdır çünkü- kendi cebinden yapacağı yatırımın karşılığını
diğer yatırımlarda olduğu gibi, yüzde 200 yatırım indiriminde olduğu gibi kendisine bir fazlasıyla
geri dönmeyecek olan yatırımın, bu çerçevede bugüne değin olduğu gibi, bu madde içinde yer al
ması ve şimdiye değin olduğu gibi, biraz da genişletilen tanım çerçevesinde; ki, mevcut uygulama
içinde kültür evleri yoktu, kütüphaneler yoktu, ibadet yerleri sadece cami olarak tanımlanıyordu,
laik bir cumhuriyetin temel ilkesine bu biraz ters idi; ama, hepsini kucaklayacak ve hepsinde ihti
yacın resmî mercilerce belirlenmesi kaydıyla bu konudaki yapılacak bağışların ve bu tür oluşturu
lacak yapıtların, binaların, tesislerin devam ettirilebilmeleri için her türlü nakdî ve aynî bağış ve
yardımların, bu çerçevede tekrar yasa metnine dahil edilmesi, çıkarılma nedenini anlayamadığımız
bu bölümün, bu genişletilmiş çerçeve içinde önergede yer almasını rica ediyorum. Özellikler Diya
netten sorumlu Devlet Bakanımız da buradalar. Zannederim, kendileri de, Türkiye insanının, Tür
kiye insanının genel kültüründe, geçmişinden kaynaklanan ahlakî değerleri içinde kendi özvarlığının bir bölümünü topluma yararlı olacak alanlarda bağışlayarak, okul yaparak, diğer kültür veya di
ğer alanlarda, ibadet alanlarında; ama, devletin denetimi altında, ihtiyaç ve kurallarıyla belirlenen
alanlarda, bunu yapmasını ve bunun çerçevesinde bugüne değin olduğu gibi indirimden yararlan
masını öneriyoruz. Bunun niye kaldırıldığını anlamakta da zorluk çekiyoruz.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Önergeye Hükümet katılıyor mu?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:

-
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Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan tasarınm 44 üncü maddesiyle düzenlenen 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 89 uncu maddesinin iki numaralı bendinin üçüncü ve dördüncü paragraflarının madde metni
ne eklenmesi için gereğini arz ederiz.
Algan Hacaloğlu

Ali Topuz

Hilmi Develi

İstanbul

İstanbul

Denizli

BAŞKAN - Buyurun Sayın Hacaloğlu.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, biraz evvel, biraz daha çerçevesini geniş
leterek mevcut yasada yer alan bir bende ilişkin önerge üzerinde konuşuldu ve ret olundu.
Şimdi, bu üçüncü ve dördüncü bentler doğal olarak onunla ilişkin ve yasada mevcut olup, ha
len mevcut Hükümet önergesinde yer almayan iki alt paragraftır. Bu paragrafları zaman almamak
için okumak istemiyorum; ama, biraz evvel, 50 yataklı huzurevi, yurt, Türkiye'nin bugün gerçekten
öğrencilerinin, devletin bütün katkısına rağmen, yeterli barınma imkânlarını bulamakdıkları bir or
tamda, güneydoğuda okulların yarısının kapalı olduğu bir ortamda, okullarda dersliklerinin ortala
ma 40'ın, 50'nin üzerinde olduğu bir zaman kesitinde, biraz evvel, özendirilmeyen sosyal duyarlılı
ğın doğal olarak bu paragraflara yansıtılarak yasama metninden çıkarıldığı anlaşılıyor Yasa metni,
herkesin önünde vardır; ben okumuyorum; ama, biraz evvelki madde gündemden düşünce bunun da
anlamının pek kalmadığı açık; ama, bu mücadeleyi, bu tartışmayı Genel Kurula taşıyacağız.
Sayın Başbakan ve Sayın Başbakan Yardımcısı "siz, asgarî ücretten vergi talep ettiğiniz süre
ce biz bu yasayı geri çekeriz, enflasyonla mücadele edilememesinin faturasını size ödetiriz" demiş
ti. Biz, bütün bu sosyal boyutlu talepleri aşağıya taşıyacağız ve asgarî ücrete ilişkin önerge de bi
raz sonra herhalde gündeme gelecek, orada asgarî ücret değil, bir başka sosyal boyutu ağır olan bir
çerçeve vardır O zaman, aşağıda siyasetin nereye, nasıl gideceğini hep beraber izleyeğiz.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Önergeye Hükümet katılıyor mu?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (Lstanbul) - Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Önerge kabul edil
m emiştir
Diğer önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan tasarının 44 üncü maddesiyle düzenlenen 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen üç numaralı bentte yer alan "kendi işini kuran
özüriülerin" ibaresinin "kendi işini kuran veya fiilen ticari faaliyette bulunan" ibaresiyle değiştirimesi için gereğini arz ederim.
Algan Hacaloğlu
İstanbul
BAŞKAN - Gerekçeyi okutabilir miyim Sayın Hacaloğlu?
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Okutabilirsiniz efendim.
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:
Gerekçe; Özürlülerin ekonomiye katılım ve katkılarını özendirmek için sosyal devlet anlayışı
nın gereği olarak önerilmiştir
BAŞKAN - Önergeye Hükümet katılıyor mu?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Biraz önce belirttiğim gerekçe nede
niyle, katılamıyoruz efendim.
-
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ALGAN HACALOCLU (İstanbul) - Ama, o gerekçe çok tutarlı değil burada.
BAŞKAN - Tabiî, gerekçeler ve iddiaların tutarlılığını ayrıca tartışamayız, takdir edersiniz...
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan tasarının 44 üncü maddesiyle düzenlenen 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 89 uncu maddesinin aşağıdaki dört numaralı bendin ilave edilmesi için gereğini arz ederiz.
Algan Hacaloğlu

Ali Topuz

Hilmi Develi

İstanbul

İstanbul

Denizli

4- Yıllık beyanname ile beyan edilen gelirin \ üzde 30'unu aşmaması şartıyla mükellefin şah
sına, eşine ve çocuklarına ait eğitim, özel ilk \ e ortaöğretim okul ücretleri ve her türlü eğitimle il
gili özel kurs ücretlerinin yarısı ile üniversite harçlarının tümü dahil olmak üzere sağlık, gıda, te
mizlik, giyim ve kira harcamaları tutarının yüzde 30'u, bu harcamaların Türkiye'de yapılması. Ge
lir veya Kurumlar Vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek ve tüzelkişilerden alınacak belgelerle tefsik edilmesi şartıyla, sigorta kuı^ıluşları tarafından karşılanan sağlık giderleri hariç, eş ve çocukla
rın kendi gelirleri için ayrı beyanname vermeleri halinde bunlara ilişkin harcamalar ayrıca indirim
kgnusu yapılamaz. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin beş numaralı bendi
uyarınca yapılan indirimler hariçtir.
BAŞKAN - Buyurun Sayın Hacaloğlu.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Dün indirimler görüşülürken ücretlere ilişkin, ücretlile
rin yapacakları tüm sağlık ve eğitim giderlerinin ve eğiliminin de tanımlaması yapılarak ifade edi
len belirli bir çerçevede; ki, o da burada da kapsanmakta, tüm okul giderieri, kurs giderierinin ya
rısı, tüm üniversite harçları da dahil olmak üzere, bunların, ücretlilerin vergi matrahından aylık baz
da düşürülmesini öngörmüştük ve Sayın Bakan buna bir sosyal düzenlemedir, o nedenle dikkate al
mıyoruz olarak tanımlanan bir ifadeyle katılmadığını ifade etti. Oysa vergi yasaları gelir artırıcı
olur, eşitliği sağlayıcı olur, etkinliği artırıcı olur ve sosyal boyutta vergide adaleli sağlayıcı boyut
ta olur.
Şifndi, burada getirilen düzenleme de, ücretler ile ücret dışı gelirierin ayrı beyannamelere tabi
tutulmasına ilişkin görüşümüz çerçevesinde; ama, her halükârda beyannameye tabi mükelleflerin
tüm sağlık ve eğitim giderlerini; ki, şu anda kapsanan indirim ötesinde bir çerçevede bu kesimi de
desteklemek ve temel sosyal ihtiyaçlar alanında belirli indirim yapmalarını sağlamak amacıyla bu
önerge verilmiştir.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Önergeye Hükümet katılıyor mu?
MALİYE BAKANİ ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim.
BAŞICAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu önerge kabul
edilmemiştir.
Müteakip önergeyi okutuyorum:
Han ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Tasarının 44 üncü maddesiyle düzenlenen 89 uncu maddesinin ikinci bendinde yer alan "yüz
de 5" ibaresinin "kalkınmada öncelikli yöreler için yüzde 10" olarak düzenlenmesini arz ve teklif
ederiz.
Aslan Polat

Zeki Ergezen

Erzurum

Bitlis
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BAŞKAN - Gerekçesi açık olan bir önergedir; Sayın Polat kısa bir açıklama yapsın gerekçe
olarak.
Buyurun.
ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkanım, bu getirdiğimiz önerge Sayın Bakanlığın son
bir ay içerisinde Doğu Anadolu'da getirdiği üç tane teşvikle aynen uyuşmaktadır; yani, hem KOBt'leri teşvik bakımından hem yatınmlan teşvik bakımından getirdiği önergelere uymaktadır.
Şöyle ki, kendilerinin de biraz önce belirttikleri gibi, birtakım zengin insanlar, İstanbul, Anka
ra gibi reklam olan yerlerde lüzumlu, lüzumsuz yatırımlar yapmaktadırlar; ama, yatırımların tümü
ne Doğu Anadolu ve kalkınmada öncelikli yöreler muhtaçtır. Bu yatırımların buralara getirilmesi
ni teşvik etmek de doğrudur.
Ayrıca, 8 yıllık eğitim dolayısıyla da, bilhassa Doğu Anadolu'da ve kalkınmada öncelikli yö
relerde hep taşımalı eğitim yapılmaktadır. Buralarda yurtlar olarak olsun, okul olarak olsun son de
rece ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçları teşvik etmek de son derece doğrudur. Dolayısıyla, bugüne kadar
getirilen bu teşvik kararnameleriyle de uyuşan ve hakikaten ihtiyaç olan bu bölgelerde yatırımları
teşvik etmek için ve bilhassa İstanbul, Ankara gibi büyük illere göçmüş bu yörenin zenginlerini teş
vik etmek bakımından uygun olacağı kanaatindeyim.
Destekleyeceğinizi zanneder, hepinize saygılar sunarım.
BAŞKAN - Bakanın da gönlünden geçiyor gibi bir izlenim edindim.
Benim de gönlümden geçiyor bu Sayın Bakan.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan...
BAŞKAN - Sayın Ayhan, önerge hakkında önerge sahibi değerli arkadaşım gayet açık ve ik
na edici bir açıklamada bulundular. İlave meşruhatınız mı var efendim?
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Yok efendim.
BAŞKAN - Önergeye Hükümet katılıyor mu?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Katılamıyoruz efendim.
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum;
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Tasarının 44 üncü maddesiyle düzenlenen 89 uncu maddenin iki numaralı bendinde yer alan
"yüzde 5" ibaresinin "kalkınmada öncelikli yöreler için yüzde 20" olarak düzenlenmesini arz ve
teklif ederiz.
Aslan Polat

Mustafa Ünaldı

Erzurum

Konya

BAŞKAN - Aynı mahiyette olduğu için, evvelki oylanmış önergeyle mahiyet birliği olduğu
için, oran değiştiği için, daha düşük oranı kabul etmeyen Yüksek Heyetinizin, daha yüksek oranı
kabul etmeyeceği düşüncesiyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
ge kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan Gelir Vergisi Kanununun 44 üncü maddesinin birinci paragrafındaki "yüz
de 5" oranının "yüzde 10" olarak değiştirilmesini arz ederiz.
Zeki Ergezen

Nurettin Kaldırımcı

Bitlis

Kayseri

-
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BAŞKAN - Daha önce oylanmış bir önerge olduğu için, başka bir işleme mahal olmadığını
düşünüyorum.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Komisyonumuzda görüşülmekte olan bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılmasına ilişkin
tasarının 44 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz.
Sait Açba

Mustafa Ünaldı

Aslan Polat

Afyon

Konya

Erzurum

Madde 44 - 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve
maddeye aşağıdaki üç numaralı bent eklenmiştir.
Sigorta primi, teberru ve diğer indirimler
3Meslekî faaliyetlerini icra etmek üzere kendi işini kuran veya ticarî faaliyette bulunan özür
lülerin Gelir Vergisi matrahına esas kazançlarına bu kanunun 3 1 inci maddesinin iki numaralı ben
dinde yer alan esaslara göre hesaplanan yıllık indirim uygulanır. Bu indirim, bakmakla yükümlü ol
duğu özürlü kişisi bulunan serbest meslek erbabı ile ticaret erbabı olanlar ve ücret geliri elde eden
ler için de uygulanır. İndirim, götürü usulde vergilendirilen serbest meslek erbabının ve ticaret er
babının götürü safî kazanç tutarına hizmet erbabının tevkifat matrahına uygulanır.
BAŞKAN - Sayın Açba, önergenizin gerekçesini mi okutalım?
SAİT AÇBA (Afyon) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan.
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:
Gerekçe: İstihdam, özürlülerimizin yaşadıkları sorunların başında gelmektedir. Mevcut ış ve
çalışma alanları vasıflı ve kalifiye elemanları tercih etmektedir. 1/1 OOO'de l'den daha az bir oran
da eğitim şansı yakalayabilen özürlülelere vasıf kazandırabilmek için ortaya konan çabalar yeterli
olamamaktadır.
Bilindiği gibi, işyerlerinin yüzde 2'lik özürlü çalıştırmak zorunluluğu vardır. Adına doğrudan
istihdam dediğimiz bu çalışma biçiminden yararlanarak kamu ve özel sektör işyerlerinde memur ve
işçi olarak istihdam edilen özürlülerin sayısı 500 bin liralık cezanın da yaptırım gücünden yoksun
olması nedeniyle, yüzde 2'lik bu kontenjanı bile dolduramamaktadır.
Esasen, devletin yıllardır sürdürüğü politikalar sonucu açılan çıraklık eğitim merkezleri, bece
ri kazandırma kursları, özürlülerin yapabilecekleri işler cetveli gibi uygulamalar bu insanlarımızı
küçük esnaf olmaya, kendi işini kurmaya yönlendirmektedir.
Tasarıdaki maddenin serbest meslek erbabına getirdiği kolaylık, özürlü kitlesi içinde çok küçü bir dilimi kapsamakta, asıl sorunlu olan bölümü dikkate almamaktadır. Zira, özürlülerin içinde
İlmî veya meslekî bilgiye ya da ihtisasa dayanan konuma gelebilmiş, avukat, muhasebeci, diş he
kimi, malî müşavir gibi serbest meslek erbabı olabilmişlerin sayısı son derece azdır. Bu bakımdan,
getirilen yeni hüküm, küçük esnaf durumundaki ticaret erbabını da kapsamalıdır. Böylece, istihdam
şansı bulamayan özüriüler de kendi işlerini kurmaya özendirilmiş olacaktır.
BAŞKAN - Önergeye Hükümet katılıyor mu efendim?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEM tZEL (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
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Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan kanun tasansmm 44 üncü maddesiyle değiştirilmesi öngörülen Gelir Ver
gisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasmm iki numaralı bendinde geçen "Türk Kanunu
Medenisi gereğince kurulan vakıflara" ibaresinin "Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan va
kıflara şeklinde" değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Y ıldırım AktUrk
Uşak
BAŞKAN - Önergeye Hükümet katılıyor mu?
M ALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Katılıyoruz efendim.
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu önerge kabul
edilmiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan kanun tasansmm 44 üncü maddesinin üç numaralı bendinin son cümlesi
nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim.
Yıldırım Aktürk
Uşak
"İndirim hizmet erbabının tevkifat matrahına uygulanır."
BAŞKAN - Önergeye Hükümet katılıyor mu?
M ALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Katılıyoruz efendim.
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu önerge kabul
edilmiştir.
Bu maddeyi, önergelerle yapmış olduğunuz, değiştirilmiş biçimiyle oylarınıza sunuyorum:
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Değerli arkadaşlanm, 45 inci maddeyle ilgili olarak evvelce yapmış olduğunuz mütalaalar ve
görüşler karşısında bir düzenleme yapılması ihtiyacı belirmiştir.
Bu ihtiyaca cevap verecek biçimde hazırlanmış olan önergenin görüşülebilmesi hususunu oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Hazırlanmış bulunan, sunulmuş bulunan önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan kanun tasansmm 45 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz
ve teklif ederiz.
Aydın Tümen

Yıldırım Aktürk

Ankara

Uşak

Madde 45 - 193 sayılı Kanunun 92 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
Bir takvim yılına ait beyanname:
I-

Gelirin sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olması halinde, izleyen yılın ocak ayı

içinde;
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Gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticarî kazançlardan ibaret olması halinde, izleyen

yılın şubat ayı içinde;
3 - Diğer hallerde, izleyen yılın mart ayı içinde;
Tam mükellefiyette vergiye tarha yetkili vergi dairesine, dar mükellefiyette Türkiye'de vergi
muhatabı mevcutsa onun Türkiye'de oturduğu yerin, Türkiye'de vergi muhatabı yoksa işyerinin, iş
yeri birden fazla ise bu işyerierinden herhangi birisinin bulunduğu yer vergi dairesine verilir veya
taahhütlü olarak postayla gönderilir.
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu önerge kabul
edilmiştir.
45

inci maddeyi, bu önergeyle yapılmış, değişik biçimiyle oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... 45 inci madde kabul edilmiştir.
Tasarının 46 ncı maddesini okutuyorum:
(46 ncı madde okundu)
BAŞKAN - Değerii arkadaşlarım, madde üzerindeki çalışmaları aşağıdaki oylamadan sonra
devam ettirmek üzere, oturuma ara veriyorum.
Teşekkür ediyorum.

Kapanma Saati: 17.26
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UÇUNCU OTURUM
Açılma Saati: 17.47
BAŞKAN: Biltekin ÖZDEMİR

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, zaman zaman, oylama ihtiyacı sebebiyle Genel Kurulumuz
da bulunma zorunluluğumuz geçici suretle oluyor. Ashnda, o bizim için bir ara verme dinlenme
imkânı da sağlıyor.
Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 46 ncı madde metni okunulmuştur ve
madde üzerinde söz talebinde bulunan arkadaşlarıma sırasıyla söz vereceğim. Sayın Hacaloğlu ve
Sayın Özgün, Sayın Karapaşaoğlu söz istediler.
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Sayın Başkan, ben söz istemiyorum; ama, teknik bir
hata tespit ettim, onu söyleyeceğim.
BAŞKAN - Peki.
Buyurun Sayın Balcılar.
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Sayın Başkan, Sayın Bakanım; (c) fıkrasında bana gö
re 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 20 nci maddesine göre kurulmuş vakıflar ifadesinin de
tadat edilmesinde fayda mülahaza ediyorum; bir. İkincisi, yine c fıkrasında ikinci paragrafla der
nek, vakıflara kuruluşları sırasında tahsis edilen sermaye ifadesinde demeklerin sermaseyi olmaz,
oradaki cümlenin düzeltilmesi lazım.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Sayın Hacaloğlu, buyurun efendim.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli arkadaşlarım; Mali
ye Bakanlığınca bize verilen bilgilere göre, halen Türkiye'de 67 700 dernek 5503 vakıf bulunmak
tadır. Bu demeklerin 446'sı kamu yararı tescil edilmiş demek, 186'sı ise Bakanlar Kurulu kararın
ca vergi muafiyeti hakkını kazanmış olan vakıf. Demek ki, 73 bin dernek ve vakıftan sadece 6(X)
bini doğrudan doğruya ya vergi ilişkisi içinde veyahut da tescil çerçevesinde daha yakın bir dene
tim mekanizması altındalar. Biraz evvel de belirttik, zannediyorum, buradaki herkes demokrasi
inancını içine sindirmiş bütün parlamenterlerimizin öyle olduğunu düşünüyorum. Herkesin sivil
toplum örgütü içinde derneklerin, vakıfların temel unsuriar olduğuna mutabık kalacaklardır. An
cak, Türkiye'de demeklerin önemli bölümünün hemşeri dernekleri, kalkındırma dernekleri, kumar
dernekleri ve adı öyle olmasa dahi fiilen kumar oynanan dernekler ve son zamanlarda laik demok
ratik cumhuriyetin temel değerierine gerekli duyariilığı göstermeyen faaliyetler içinde oldukları
ifade edilen demek ve vakıflar olduğu ifade edilmektedir. Burada Maliye Bakanlığımız, bütün der
nekleri belirli bir tevkifata tabi tutarak bunlara yapılacak olan gelir girişlerinin belgelenmesini he
def almaktadır. Bu arada, gerek sermaye piyasasındaki farklı enstrümanlar üzerinde, mevduat faiz
leri üzerinde ve diğer benzeri alanlarda bu kurumların konumlarına yeni açıklıklar getirilmekte.
Şimdi bir kere burada bir şeyi doğru koymamız lazım. Dernekler, vakıflar, ister vergi muafiyeti ol
sun ister olmasın bunlar temel kurumlardır, sivil toplum örgütleridir. Eğer bunların arasında ya.sa
dışına çıkan, yıkıcı faaliyeti olanlar, olumsuz faaliyeti olanlar varsa bunları önlemek devletin göre
vidir. Burada hiç kuşku yok. Burada mekanizmalar eksik işliyor ise. Maliye Bakanlığı dışındaki bü
tün keşimlerin bu konuda görevlerini yapmaları gerekir. Ve bu bağlamda Maliye Bakanlığının bu
radaki eksikliği görerekten tümüne yönelik olarak asgari düzeyde, en asgari düzeyde, sıfıra en ya
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kın düzeyde bir tevkıfatı öngörmesini benimsiyoruz. Umarım ki, bütün bu gelirlere yönelik belge
ler bu yasa çerçevesinde giderek çok genişleyen Maliye Bakanlığının denetim alanı içinde daha
sağlıklı.bir sivil toplum yapılanmasına katkıda bulunur. Çok zor bir alan. Ama burada bir şeyin al
tını çizmek istiyorum, burada özellikle gelirlerin mevduat ve sermaye piyasasında yürürlükle olan
kullanılan enstrümanlar üzerinde sadece ve sadece bazı kurumlan, bir bölümü daha evvelden mev
cut olan haklarını yani tevkifat yapılmama konumlarını kaldıran uygulamayı Bakanlar Kurulunca
muafiyet alınmış ve kumu yararı tescil edilmiş kuruluşları dışlayacak çerçevede tutmanın benzeri
kuruluşları dışlayacak çerçevede tutmanın anlamını da izah etmekte zorluk çektiğimi ifade ediyo
rum. Üzerinde durmak istediğim bir diğer nokta da vergi mevzuatımız içinde sermayenin tabana
yayılmasının temel göstergelerinden birisi olan anonim şirketlerinin hangi oranda hangi düzeyde
halka açıldıklarının göstergesi olan kriterlerin sağlıklı olmaması yeterli olmaması. Sağlıklılıktan
kastım şu tabi, şu anda menkul değerlerin, sermaye piyasasının aldığı karardır, hisseleri yüzde
düzeyinde kola edilmiş olan anonim şirketler halka açılmış olarak değerlendiriliyor. Ben geçmişi
anımsıyorum, farklı kriterler vardı o zaman. Halka açılmanın özendirildiği halk şirketlerin Desiyap'ın daha aktiv olduğu bir dönemde farklı kriterler kullanmaktaydı. Orada da yüzde 3 oran çok
göstermelik bir oran. Yüzde 5'i temel alarak yapılacak değerlendirmelerin yani anonim şirket ol
makla beraber üzerinde temelinde aile şirketi niteliğinde olan bu kuruluşları halka açmaya yeterli
özendirici mekanizmalara dönüşemediğini ifade etmek isliyorum. O nedenle önergelerimiz var,
halka açık olma kriterini daha farklı yeni tanımlanan çerçevelerde değerlendirmekte yarar olacağı
nı düşünüyorum.
Saygılar sunuyorum,
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Hacaloğlu.
Sayın Açba, buyurun efendim.
SAİT AÇBA (Afyon) - Sayın Başkan, değerli üyeler, tasarının 46 ncı maddesi gerçek sivil
toplum kuruluşları olan ve demokrasinin vazgeçilmez müesseseleri olan vakıf ve derneklerle ilgi
lidir. Dolayısıyla, bu maddenin genel kapsamına bakıldığında bu vakıf ve derneklerle ilgili maale
sef farksız birtakım mükellefiyetler ortaya çıkmaktadır.
Kurumlar Vergisi Kanununun vakıf ve demeklerinin iktisadi işletlemeleri dışında vergiye ta
bi olmayacakları ilkesi, vakıfların gayri menkul kira gelirleri için geçerli olması gerekmektedir.
Geçmişte uygulamaya bakıldığında, bu ilkeye riayet edilmiştir. Nitekim 3946 sayılı kanunla yapı
lan değişikliğe rağmen. Bakanlık, dört yıl önce çıkardığı bir tebliğiyle Kurumlar Vergisinden mu
af tutulan bir vakfın kira gilerlerinden tevkifat yapılmasına imkan bulunmadığını belirtmiştir, an
cak en son 26.12.1997'de çıkarılmış olan birtebliğiyle bunun tersine bir karar alınmış olduğunu gö
rüyoruz.
Bakanlığın aynı kanun maddesini dört yıl ara ile farklı yorumlaması, tebliği ile vergi koyma
sı, yine tebliği ile vergi kaldırılması anlayışı gerçekten mali anlayışta ciddi bir devlet anlayışıyla
bağdaştırmak pek mümkün değildir. Tabiî tebliğin iptali için Danıştaya başvurulmuştur. Dolayısıy
la bir bakımı bu yolda kanun çıkarmak suretiyle ne yapbileciktir kapatılabilecektir. Bu kurumlarm
özelliklerine baktığımızda, bu kurumlarm gerçek anlamda kamu hizmeti yaptıkları bir gerçektir.
Esasen vergi mükellefi olmayan kurumlardır. Sınırlı gelir kaynakları vardır ve sınırlı gelir kaynak
ları içinde gayri menkullerden elde etmiş olduğu kira gelirierinin de önemli bir yeri vardır, dolayı
sıyla bu gelirler bir bakımı vakfın amacını gerçekleştirmek açısından elzem olan gelirlerdir.
Bilindiği gibi. Bakanlar Kurulu kararıyla vergi muafiyeti tanınan ve kamuya yararlı vakıflar
ve derneklerin kira gelirieri 1997 yılı sonuna kadar vergilendirilmemiştir. Tabiî, bir bakıma bu dö
neme kadar kazanılan bir müktesep hakkı söz konusudur. Bu müktesep hakkın bu tarihten sonra
vergilendirmek suretiyle ortadan kaldırılması bir bakıma Türkiye'nin geçmiş olduğu olağanüstü dö
nemin genel anlayışı arasında bir paralellik kurma imkânını da ortaya çıkarabilmektedir.
-
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Bakanlar Kurulu karanyla vergi muafiyeti tanınan vakıfların ve demeklerin kiralarından ver
gi alınması kâr amacı güden özel sektör ile kâr amacı gütmeyen vakıf ve demekler arasındaki far
kı da bir bakıma ortadan kaldırmaktadır. Aynca, kira gelirlerinden alman vergi kiracıya da yansı
yabileceği düşünülecek olursa bir taraftan kiralayan ve kiracı arasında da geleceğe dönük olarak
birtakım sürtüşmelerin de ortaya çıkabilmesi doğaldır.
Şayet, ortadaki siyasal irade, siyasal otorite vakıf durumuna saygı duyan vakıf kurumuna say
gı duyan bir otorite ise, vakfı engelleyici düzenlemeler, vakıfların çalışmasını etkinliğini azaltıcı
düzenlemeler yapmaması gerekmeketir. Şayet çağdaş demokrasi öncelik olarak ele alınıyorsa, si
vil toplum örgütlerinin çalışmalarını etkin çalışmalarını engelleyici birtakım düzenlemelerin de ya
pılmaması gerekmektedir.
Yine, aynı maddenin (c) bendindeki hususlarla ilgili bazı değerlendirmeler yapılacak olursa,
ömeğin demeklerle ilgili olarak, demeklerin mali dâyanağına baktığımızda bu malî dayanağı daha
çok, üyelerin vermiş olduğu yıllık aidatlar ve yardımlar teşkil edilmektedir. Aidatları, zaten hiçbir
zaman için kâr gibi düşünmek mümkün değildir. Demekler bir mal topluluğu değildir, kişi toplu
luğudur. Aidatlar, geldiği amaca yönelik olarak bir taraftan harcanmaktadır ve harcandıktan sonra
toplanmaya devam edilmektedir. Tabiî, bunların gelir sayılmak suretiyle vergilendirilmesi, yine,
dernek kurumunun hukukî varlığına ters düşen bir tasarruf olarak değerlendirebilecektir.
Yine, vakıflara gelince, mal topluluğu olarak nitelendirebiliriz vakıtları. Tabiî, vakıfların ilk
kuruluş varlığı denilen, çok düşük bir varlıkla kurulduğunu iliy o ru z. Ana varlık fon denilen bir
fonda toplanan bu variık, kurucuların resmî senetler taahhüt etmiş oldukları yıllık ödemelerle veya
şartlı bağışlarla büyümektedir ve geliriyle, amacına yönelik bir şekilde hizmet sergilemektedirier.
Bu nedenle de, ana varlık fonuna yapılan bu ödemelerin gelir tarzında düşünülmemesi gerekir. Do
layısıyla, bu tarzdaki bir kaynağın da vergilendirilmesi uygun değildir. Bir bakıma, gerçek vakıflar
için durum böyledir.
Tabiî, bir de, yozlaşmış nitelikte birtakım vakıfları da bu arada değeriendirmek gerekir. Tabiî
demek niteliğinde olan sözde vakıflar vardır. 12 Eylül dönemi öncesi, bilindiği gibi derneklere yö
nelik bir çok kısıtlamalar söz konusu olmuştur; tabiî, bu kısıtlamalar sonucunda dernekler vakıflaşma eğilimi içerisine girmişlerdir. Tabiî, Türkiye'de ciddî anlamda vakfa yönelik, vakfm niteliği ve
şekli, mevcut yasalarda net olarak belirlenmediği için, mal variiğı olmayan ilk kuruluş variık şartı
mahkemelerce de aranmayan pek çok sözde vakıfların bu dönemde türemiş olduğunu görüyoruz.
Dolayısıyla, gerçek anlamdaki vakıflarında bu sözde, demek niteliğindeki vakıflaria yozlaşmış ol
duğunu görüyomz. Tabiî, bu durumlarda. Mâliyenin, yeni yasal düzenlemeler yerine, daha çok bir
çok vergi muafiyeti ve istisnalarda atılan geri adımlaria gerçek vakıfları da bir bakıma zarara uğ
ratmış olduğunu da düşünebiliriz.
Yine, Bakanlar Kurulu kararıyla vergi muafiyeti tanınan vakıflar, mevcut mevzuat gereği, yıl
lık brüt gelirlerinin en az yüzde 80'ini amaca yönelik gider olarak, yüzde 20'sini de yönetim ve ida
me giderierine sarf etmek zorundadır. Ortada, yüzde lOO'lük bir enflasyonu düşünecek olursak, ger
çekten, vakıfların sahip oldukları ana variık fonunun yüzde lOO'lük enflasyonist bir ortamda ger
çekten ciddî anlamda bir aşınmaya maruz kaldığını da görürüz. Tabiî, sadece enflasyon.değil, bir
de, bunun yanı sıra bu tarzda bir vergileme yöntemine başvurulduğu takdirde, vakıflar çifte bir dar
be yiğebileceklerdir. Dolayısıyla, böylece vakıfların gerçekten anlamda kamu hizmeti yapma yö
nündeki engeller ortaya çıkmış olabilecektir.
Yine, bir başka husus da, öngörülen uygulamaya baktığımızda, mevcut uygulamaya bakıığımızda, karşımıza bir taraftan mükerrer vergiye benzer bir durumu da ortaya çıkarmaktadır; çünkü,
ortada, vakıflara yönelik olarak artırılan fonlar, aidatlar olsun, yardım ve bağış tarzındaki fonlar, bu
fonlar, zaten, vergilendirilmiş kazançlardan elde edilen fonlardır, vergilendirilmiş bir kazanç söz-
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konusudur, dolayısıyla, vergilendirilmiş bir ka?^ncın, aidat ya da bağış şeklinde yansıması sonu
cunda, yine, tekrar bir vergileme söz konusudur, ki, bu çifte vergileme tarzında bir vergilendirme
yi ortaya çıkarmaktadır.
Tabiî, vakıf kurma İm, devletin tanıdığı vergi muafiyet ve istisnalar dikkate alınmak suretiyle
kurulmaktadır. Yani, vakıf kuranlar, bir bakıma, bunları da dikkate alarak vakıf kurma işine giriş
mektedirler. Dolayısıyla, vakıf müessesesi kuranlar açısından, yanı, vatandaşlar açısından bir bakı
ma böyle bir vergilemenin, devlete güven noktasında bir gü\en sarsıcı yönü olduğunu da .sö) le>cbiliriz. Yine, vakıf ve dernek tarzındaki oluşumların, bir bakıma, hızının azalması şeklinde hir so
nuç ortaya çıkabileceğini de belirtebiliriz.
Diğer bir önemli hususu da şu şekilde zikretmek mümkündür; Sivil toplum kuruluşları, şüphe
siz vakıflar ve derneklerden ibaret değildir, bunun yanı sıra, pek çok sivil toplum kuruluşları var
dır, burada da, kanunda da, bu toplum kuruluşları, sendikalar, odalar, borsalar, siyasî partiler sayıl
mış ve bunların stopaj dışında olduğu da açıkça belirtilmiştir.
Tabiî, bir tarafdan, bu çerçevede, dernek ve vakıfların aidat ve yardımlarının vergilendirilme
si, vergilemede eşitlik ve adalet prensipleri açısında düşündüğümüzde, gerçekten bu prensiplere
ters düşmektedir Hedef kitle, aşağı yukarı 100 bine yakın vakıf ve dernektir; dolayısıyla, bunlar,
gerçekten, Türkiye'de demokrasinin akciğerleri olarak nitelendirebileceğimiz, yine, sosyal doku
nun mimarları olarak nitelendirebileceğimiz kuruluşlardır ki, dolayısıyla, bu uyguluma veya btiylc
bir uygulama, toplumsal barış açısında bir bakıma bir sıkıntı da ortaya çıkarabilecektir
Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Açba'ya.
Sayın Ünaldı, buyurun.
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli üyeler; 46 ncı madde,
bu kanun metni içerisinde hakikaten önemli olarak düşündüğümüz, telakki ettiğimiz değişiklikler
getiriyor 44 üncü madde vesilesiyle de, bazı şeyleri vurgulamaya çalıştık, orada da, aynı şekilde,
toplumu önemle etkileyecek olan, toplumun kültürel yaşamını etkileyecek olan, toplumun kendi
kültürüne dönüşünü etkileyecek olan değişiklikler yapılıyor idi; sosyal devlet anlayışıyla bağdaş
mayan değişiklikler... Aynı şeyi burada da görüyoruz. Özellikle dernek ve vakıfları ikiye bölmek
gibi, iki türlü sınıflandırmak gibi bir garabet de, burada, madde içerisinde yer alıyor
Vakıf medeniyeti kurmuş bir milletin evlatlarıyız. Çağdaş toplumlarda, sivil toplum örgütleri
ne ve üçüncü sektör de denilen vakıf medeniyetine koşulmaktadır âdeta; ama, biz, neyse, her za
man, Mersine-tersine ifadesiyle söylenecek tarzda, ters işlemlerle meşgulüz. Bu sosyal yapımız içe
risinde olan, siyasî yapımız içerisinde olan gelişmelerle yakından ilgilidir
Bu yanlışlığı düzeltecek önergelerimiz olacak. Ümit ediyorum ki, arkadaşlarımız, bu yanlışı
düzeltmek için bize destek vereceklerdir Bu yanlışlık, değişik boyutlarda yorumlanması mümkün
olan bir yanlışlıktır Evvela demek ve vakıfları böyle ikiye bölmek ne demek; daha önce sosyal hiz
metlerine uygun olarak muafiyet varken, şimdi, onu yeniden vergilendirmek ne demek; bunu, şah
sen, herhalde geçirdiğimiz dönemle bağdaştırarak tarif etmek mümkündür diye düşünüyorum.
Ara dönem tartışmalarıyla, yakın alakası olan bir madde yer alıyor burada. Yani, ara dönem
tartışmaları, bu tasarıda, bir çok maddede kendini gösteriyor, özellikle de bu maddede kendini his
settiriyor ve fark ettiriyor
BAŞKAN - Bu dayatmacı maddelerden bir örnek verebilir misiniz?
MUSTAFA ÜNALDI (D evam la)- 4 4 efendim, verdim biraz evvel; dinlemiyorsunuz. Zatıâliniz çok meşgulsünüz, ondarw(iolayı söylediğimi...

-

425

BAŞKAN - Eğer siz, 44'ii bu maksatla örnek verirseniz, fazla örnek vermeye gerek yok. 44'ü
de öyle diyeceksiniz anlamına gelir.
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Başkaları da var, sırası gelince söyleriz Sayın Başkan.
Dayatmacı, yasakçı, zorba zihniyetler, millete kültürünü doya doya yaşatmaktan mâni olmak
gibi bir çalışmanın bir gayretin içerisindedirler. Bunun için her fırsatı kullanmaktadırlar. Tasarının
bu maddesini de, böylece etkilemiş olmalarını, doğrusu üzüntüyle karşıladığımı, özellikle ifade et
mek istiyorum.
Millete, diyorum, kültürünü doya doya yaşatmıyorlar. Bütün bu engellere, doya doya yaşama
sını engelleyen faktörlere karşı millet, elbette bir mücadele veriyor. Bu mücadele de vakıfların ve
derneklerin çok önemli fonksiyonu var.
Bu yaşlı dünya, çok zulümler görmüştür. Aslanlara yedirilen Hıristiyanlan görmüştür, engizis
yon mahkemelerin görmüştür, Hazreti İbrahim'i yakalamak için çocuk neslini yok eden uygulama
ları görmüştür, Hazreti Musa'yı yok etmek için Ben-i İsrail çocuklarının yok edilişini de görmüş
tür; ama, bu yaşlı dünyanın yaşlı tarihî şu gerçeği de tespit eder ki, sonunda, her zaman hak sahip
leri kazanmış, haklı olanlar kazanmış, haklı olanlar hakkını almıştır. Yine, bu millette inşallah bu
hakkı alacak, kim önüne geçmek isterse, önünde duramayacaktır. Yüce kültürünü yaşama imkânı
bulacak, yüce kültür değerleri bu noktada galip gelecektir.
Tarih yönünden değerlendirildiğinde sadece karşı çıkanlar, siyah bir nokta olarak belki kala
bilirler diye düşünüyorum. Dayatmacılık ve yasakçılıktan yana olan bu maddenin üzüntü verdiği
ni, bir kere daha ifadeyle saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ünaldı'nın tebliğine.
Sayın Polat, buyurun efendim.
ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkanım, bu madde de çok kısa olarak şunu söyleyece
ğim, bir önce ki, madde de belirttiğimiz endişelerimizi, bu maddede de yine görüyoruz. Gerçi, yi
ne. Türkiye'nin çeşitli vilayetlerinde art niyetle kurulmuş, tamamen adı vakıf olan; fakat, aslı ver
giden kaçmak veya birtakım kendilerinin çizdiği yollardan vergi kaçırmak olan bazı şirketler ola
bilir; fakat, Anadolu'nun çoğunu gezdiğimiz zaman, bu vakıf müesseselerinde, öğrenci yurtlarmda
devletin bakamadığı, koruyamadığı çocukların, fakir çocukların, orada, cıvıl cıvıl gözlerinden
okunduğunu gördüğümüz zaman, bundan samimi olarak söylüyorum, iftihar ediyoruz ve size, şu
kadar bir misal vereyim -yine, ben kendi memleketimden vereceğim- kurulan vakıflara, en büyük
yardımı yapanlar, Istanbulun en büyük gazino sahibi -adını vermeyeceğim, hemşerimiz- Fenerbah
çe Klübünün, Galatasaray Klübünün başkanı olan ve laik Türkiye'nin en büyük medarı iftiharı olan,
en üste gelen insanlarının o vakıflara yardım ettiklerini, bütün fayanslarını aldıklarını hepimiz bi
liyoruz; fakat, bu vakıfları, böyle, birtakım tevkifatlara tabi tutarak da, hakikaten o talebelerin, o
gençlerin okumalarına mani oluruz diye düşünüyorum.
Hakikaten, bizim yapamadığımız yardımı, devletin yapamadığı yardımı, ailesinin, eğitim için
bütün bir yıl içesinde 5 veya 10 milyondan fazla para veremediği, sırf otobüse bindirip, sadece oku
yacağı yere gönderip, okutan bu insanların, Anadolu gençlerine okuma imkânları veren bu insan
lara, bu vakıflara getirilecek birtakım engellerlen mâni olunacağını düşünüyorum.
Yine, ben. Sayın Bakanımıza -inanın samimiyetle söylüyorum- gerçekten çok inancım var;
ama, dün yine bakıyorsun ki, televizyonlarda bu vakıflarla ilgili yasayı uygulamadığı için Hükü
metin düşürülmesinden bahsedildiği bir dünyada, biz, hep bunları bir 28 Şubat veya gelecek 27
Mart dayatmaları altında yapıldığına dair bir endişemiz var. Sayın Bakanımızın yok; ama, bizim
var. Biz, isliyoruz ki, bu endişeleri giderecek uygulamaları yaparaktan, çok iyi niyetle hazırlanmış
ve inşallahta ülkemize faydalı olacağını umduğumuz -belki, pek çok endişelerimiz var bazı nokta

-

426-

larında, ama- bu verici kanun tasarısına gölge düşürülmemesi için, bu ilgili maddelerde düzelme
yapılmasını, yine, hiç olmazsa, bir önceki maddede reddedilen; ama, yine ısrarla vereceğimiz kal
kınmakta öncelikli yörelerde bu şeyin muaf tutulmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Polat.
Sayın Özgün, buyurun efendim.
İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Gelir Vergisi Kanununun 94
üncü maddesi, vergi tevkifatıyla ilgili hususları tadat etmektedir. Hükümetin getirdiği tasarı da, bu
tevkifat konusunda, kamu yararına çalışan vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımların, iç yüz
de hesabıyla tevkifata tabi tutulmasını öngören bir değişiklik burada söz konusudur.
Dernekler, bildiğiniz üzere, mal topluluğu değildir, kişi topluluğudur ve kuruluşta sermayesi
de bulunmamaktadır. Aidatlar, katılım payları, yardımla ve bağışlar, kâr değildir; belli bir amacı
gerçekleştirmek için, üyelerin yaptıkları ödemelerdir. Bunlar, vergiye tabi gelirler değildir; geldiği
gibi, derneğin amacına yönelik olarak harcanırlar, hatta, çok kere harcandıktan sonra toplanır. Bun
ların ilke olarak vergiye tabi gelir sayılması, dernek kurumunun hukukî varlığına ters düşen bir ta
sarruf olacaktır diye düşünüyorum.
Vakıflar ise, mal topluluğudur. İlk kuruluş varlığı denilen genellikle çok düşük bir varlık ile
kurulur. Ana varlık fonu adlı bir fonda toplanan bu varlık, kurucularının resmî senetlerle taahhüt
ettikleri yıllık ödemelerle veya şartlı bağışlarla büyür ve geliriyle amacı gerçekleştirebilecek düze
ye gelir. Ana varlık, hiçbir suretle harcanmaz; ancak, fonun gelirleri harcanır. Bu nedenle, ana var
lık fonuna yapılan ödemeler gelir değildir; gelir olmadığına göre de, vergilendirilmesi doğru değil
dir diyorum.
Burada sendikalar, odalar ve borsalar gibi kuruluşlar istisna edilmek suretiyle, bir yönden de
sivil toplum örgütleri arasında bir ayrımcılık yapılıyor havası sezinlenmektedir. O bakımdan, be
nim temennim, tasarıdaki 6 (c) bendi hükmünün tasarından çıkarılması isabetli olur diye düşünü
yorum.
Saygılarımı sunuyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özgün.
Sayın Karapaşaoğlu, buyurun.
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Sayın Başkanım, Değerli Bakanım, değer
li arkadaşlarım; konuya bir başka açıdan yaklaşmak suretiyle, biraz daha dikkatinizi bu konuya
çekmek istiyorum.
Biliyorsunuz, verginin matrahının ve verginin felsefesi açısından İktisadî işletmenin tanımı
içerisinde yer alan ve devamlı olarak yapılan ticarî, sınaî, ziraî faaliyetlerden söz edebilmek için,
bü işletmenin tedavül ekonomisine katılması, bir başka ifadeyle, işletmede üretilen malların veya
verilen hizmetlerin bir bedel karşılığı satılması gerekmektedir. Oysa dernek ve vakıflar, kazanç
paylaştırma dışında belli bir sosyal amacı gerçekleştirmek için kurulur.
Buna göre, dernek ve vakıfların eğitim ve sağlık hizmetleri vermek üzere gerekli tesisleri ku
rarak okul, hastane, sağlık ocağı, yurt, pansiyon gibi faaliyette bulunması, bu hizmetlerin bir bedel
karşılığı olmaksızın yerine getirilmesi, vergilendirilme konusu yapılamayacağı gibi, bunların de
vamlılığı açısından da, yapılacak yardımların tevkifat ya da değişik bir şekilde vergilendirilmesi
yukarı da bahis mevzu edilen kanunların 94, 121 ve 44 üncü maddelerine de aykırıdır.
Kanun düzenliyicisi olarak, bağış ve yardımları, kurumlar vergisi matrahı olarak kabul etmi
yorsunuz, edilmesi de mümkün değil. Öte yandan gelir ve kurumlar vergisi mükellefiymiş gibi tev
kifat yoluyla vergilendiriyorsunuz. Bu husus, vergi mevzuatımız sistematiği içinde mümkün olma
dığı gibi, toplumda genel kabul görmüş örf ve âdetlerimize de aykırı olacaktır. Dolayısıyla, bu hu
sus, toplumda umumî bir rahatsızlığı gündeme getirecektir.
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ülkemizde, orta halli vatandaşların harcamalarından kıstığı, vergilendirilmiş ücret ve gelirle
rini, bağış ve yardım olarak sosyal ve kamu hizmetlerini ifa eden demek ve vakıflara vermesi, bir
nevi imkân sahibinden alıp, korunmaya muhtaç insanlara aktaran kuruluşların karşılıksız tevzi fa
aliyetlerini vergilendirmektedir ki. Meclisimiz açısından, tasarı kanunlaştığı takdirde, gülünç bir
şeyde ortaya çıkacaktır. Vatandaş tarafından, vergi tasarınız, yardım toplayanlar ile yardım kabul
edenlerin vergilendirilmesi tasarısı diye basite alınmasına sebep olacaktır. Bu nedenle, tasarı da yer
alan 46 ncı madde ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94'e 6 maddesine eklenecek olan (c), (i)
ve (ii) bentlerinin tasarıdan çıkarılması gerekmektedir.
Sonuç olarak, tasarıda demek ve vakıflann, defter ve belge düzeninin sağlıklı olarak işlemesi,
malî disiplinin sağlanması açısından faydalı olacağı gerekçesiyle, demek ve vakıf gelirleri üzerin
den stopaj mecburiyeti getirilmesini gerekli kılan 94'e 6 maddesine eklenecek (c) ve alt (i) ile (ii)
bentleri, tasarı kanunlaştırıldığı takdirde, stopaj yoluyla demek ve vakıflara yapılan bağış ve yar
dımları kazanç kabul etmek suretiyle vergilendirilmesini öngörmektedir.
Bu kuruluşlar, malî, eğitim ve demekler kanunu açısından. Maliye, Millî Eğitim ve İçişleri Ba
kanlıklarınca meri mevzuatları gereğince denetlenmektedirler; dolayısıyla, kurumlar ve gelir ver
gisi mükellefi olmayan demek ve vakıfların tevkifat yoluyla yeni tasarıyla vergilendirilmesi, vergi
sistemimize de aykırı bulunmaktadır.
Daha önce Sayın Bakanımıza sorduğumuz bir soruda aldığımız cevap da şu idi: "Vergisi öden
miş kazançtan yapılacak tasarrufların tekrar vergilendirilmeyeceği hususu, felsefesi kabul edilmiş"
demişlerdi. İşte, bunu da gözönüne alarak, toplumumuza huzursuzluk getirmesi kuvvetle muhtemel
bü maddelerin gündemden çıkarılmasını teklif ve arz ediyor, saygılar sunuyorum efendim.
BAŞKAN -T e ş e k k ü r ediyorum Sayın Karapaşaoğlu.
Sayın Cengil, buyurun efendim.
SITKI CENGİL (Adana) - Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli arkadaşlar; ben, söze şöyle
başlamak istiyorum, maddenin görüşülmesi sırasında bir arkadaşımız şöyle bir cümle kullandı, ben,
bunu gayri ihtiyari kullandı kabul etmek istiyorum, "laik Türkiye Cumhuriyetinin temel ilkelerine
aykırı haretek eden vakıf ve demekler" diye. Halbuki, meri kanunumuza göre -bu cümleyi kulla
nan arkadaşımız da bilmelidir ki- böyle bir demek veya vakfın kurulamayacağı bilirler. Böyle bir
dernek veya vakıf varsa da, bu kanunlar çerçevesinde gereğini, gerekli merciler yapar. Bunu, bir
kere tespit etmek lazım.
Diğer bir husus. Sayın Maliye Bakanımız, bir önce ki, madde de, kendisine göre haklı olarak
"vergilendirilmemiş kazançtan bağış yapılması, devlet kesesinden yapılmış bağıştır, cömertliktir”
dedi. Bu bir yerde tamam, belki kabul görebilir; ama, burada, görüyoruz ki. hemen bir madde ön
cesinde durum böyleyken, bu madde de, vergisini ödediği kazancımdan istediğim vakfa, derneğe
yardım etmek istediğim zaman. Sayın Bakan "şu kadarını da bana vereceksin" diyor. Bir önceki
madde de, vergisini ödememişsen yapamazsın veya belli bir sınırı aşamazsın deniyordu, tamam,
kabul edilebilir; ama, burada, vergisini ödediğim kazancımdan dilediğim gibi tasarruf etmemi, di
lediğim gibi harcamamı niye engelliyorsunuz.
Ben, burada, bu maddeyi, yanlışlıkla konulmuş olarak kabul ediyorum, yoksa, sivilleşmemi
zin. demokratikleşmemizin gereği olan sivil kitle örgütlerinin önüne çekilmek istenen bir set ola
rak görmek istemiyorum. Bir. yanlış madde olarak konulmuş olduğunu kabul etmek istiyorum ve
Sayın Bakanımızın, her zaman yanlışlıkları düzelttiği gibi, bu yanlışlığı da düzelteceğini umuı et
mek istiyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Bağış ve yardımlarınıza kim mâni olur Sayın Cengil?
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SITKI CENGİL (Adana) - Ama efendim, şu kadannı bana vereceksin diyor.
BAŞKAN - İsterseniz verin bana bir bağış bakalım, mahsuru var mı.
SITKI CENGİL (Adana) - Burada var.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sataşma nedeniyle bir açıklamak yapmak istiyorum.
BAŞKAN - Kısa efendim, yeni bir söz hakkı doğurmaya imkân vermeyecek biçimde lütfen.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Tabiî.
Konuşmamda sarf etmiş olduğumu cümleleri bilerek kullandım. Yani, neydi o; Bugün 65 bin
demeğin ve 5 bini aşkın vakfın bir bölümünün laik demokratik cumhuriyet ve bu toplumun diğer
temellerine aykjrı faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin iddilara vardır, bu konuda da ilgili kamu ku
rum ve kuruluşlarının gereğini yapmalarını ifade ettim. Bunlar, tabiatıyla kuruluşlarında legallerdir
muhakkak; ama, belli ki, faaliyetlerinde sapmalar olmuştur, bunlar kimdir, nedir ilgililer bilir.
Açıklamam, bu çerçevede olmuştur.
NURETTİN KALDIRIMCI (Kayseri) - Sayın Başkan...
BAŞKAN - Efendim, herkese söz vereceğim.
CEVAT AYHAN (Sakarya) -Sayın Bakan bu konu hakkında bilgi vermiyor mu, biz, bilahara biz konuşsak... Bilgi olsa, belki bazı şeyleri söylemeyiz. Bazı şeyler düzenleniyorsa, önerge var
sa...
BAŞKAN - Yine de arkadaşlarımız bir içini boşaltsınlar diye düşündüm.
Sayın Kaldırımcı, buyurun efendim.
N U RE IT İN KALDIRIMCI (Kayseri) - Sayın Başkan, Sayın Bakanım; 44 üncü madde üze
rindeki görüşmelerimiz sırasında da, defaatla ifade ettik ki. kamuya, halkın katKisını sağlamak ya
da. birkısım toplum hizmetlerini halk aracılığıyla, halkın desteğiyle temin etmek husussunda vakıf
ların, demeklerin çok ciddî katkıları var.
Sonra, modem toplumla birlikte ortaya çıkan bu üçüncü sektör olgusu, zannederim, hepimizin
dikkatini çekmesi gereken bir husustur. Demokratikleşmeden söz ediyorsanız, sivilleşmeden söz
ediyorsanız, toplumsal hayatın finansmanına halkın katkısından söz ediyorsanız, herhalde, vakıflaşmayı teşvik etmeniz gerekiyor.
Eğer, bugünkü, önümüzdeki tasarıyla birlikte, daha önceki mevzuatla ve vergi muafiyeti tanı
nan vakıfların kiralarının vergilendirilmesi, vakıfların kuruluş sermayelerinin ve vakıflara yapıla
cak her türlü bağışların vergilendirilmesi, vakıflara tanınmış müktesep hakların bir kısmının elden
alınmasının çok makul, münasip gerekçeleri varsa, tabiî ki. buna saygı duyarız.
Ben. Sayın Bakanın açıklamalarına çok değer verdiğimizi hemen ifade edeyim ve şu hususun
netleşmesinde katkısını rica ediyomm: Acaba, bu tasarıyla vakıflaşma hangi yollarla teşvik edile
cektir; çünkü, vakıfların kanunî, hukukî, topluma katkısını sağlayacak şekilde düzenlenmesi ve bu
nun teşviki bir kamu görevidir; siyasî iradenin üzerinde bir yüktür. Yani. eğer, bu tasarıyla, birta
kım gerekçeler ileri sürülerek vakıflaşmanın önüne set çekilecekse, bu toplumsal hayatımız açısın
dan bir kayıp olur, demokrasimiz açısından bir geriye gidiş olur. Diyorum ki. bu tasarıyla, ne tür
bir teşvik söz konusu olabilecektir; yani, insanlar, ikna mı edilecektir, daha kaliteli vakıflaşma yol
lan yöntemleri mi bulunacaktır?
Bir de, mevcut tasarıyla ne tür olumsuzluklar önlenmek istenilmektedir ki, böyle bir düzenle
meye ihtiyaç duyulmuştur?
Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Düşüncelerinizi açıkladığınız için teşekkür ediyoram Sayın Kaldırımcı.
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Değerli arkadaşlarımdan. Sayın Bakanın açıklamalarına fırsat tanımadan önce görüş beyan
edecek... İşaret buyuran iki arkadaşımı görüyorum. Sayın Yülek ve Sayın Ayhan.
Önce Sayın Yülek'e söz veriyorum; buyurun.
I. ERTAN YÜLEK (Adana) - Sayın Başkanım, Sayın Bakanım, değerli arkadaşlarım; hakika
ten çok uzun bir maddeyi görüşüyoruz, oldukça uzun ve hakkikaten de çok teknik bir madde, çok
da teferruatı var.
Şimdi, açıkça şunu söyleyim ki, ben, bu konunun uzmanı değilim; ama, genel olarak da ver
giyle alakalı olarak da oldukça malumatım var. Buna rağmen, üyelerimizin, burada konuşarak ve
ya okuyarak anlayabileceği bir metin elimize gelmemiştir. Çok açık olarak söylüyorum ki, bu ka
dar uzun, bu kadar ehemmiyetli bir kanun tasarısının bu maddesi oldukça uzun ve bu uzunluğuna
rağmen, açıkça söyleyim ki, işin uzmanı olan arkadaşlara da sormama rağmen, birkaç defa okuya
rak ve çok dikkatli olarak altını çizmeleri hariç -ki, o bir kaç kişi kim vardır bilmiyorum- bu mad
deyi aklımızın alması mümkün değil.
Bakın, şimdi, şöyle bir karar verdik, dedik ki, orjinal metin bu. Hükümetin göndermiş olduğu
metin bu, değişiklikler bu, altını çizecektik ve bunu da yaptık ve son olarak da, yani, belki Hükü
metin gönderdiği tasarı önemli olmasa dahi, hiç olmazsa son sütundaki alt komisyonun vermiş ol
duğu kararlarda neler değişiyor, neler değişmiyor bilmek mümkün değil. Yani, bakın, bir uzman
arkadaşım var, ondan rica ediyorumu neresi değişti diye, "ben de iki üç kere bunu okudum; ancak,
altını çizebildiğim yeri çize bildim" diyor.
Şimdi, Allah için söyleyin arkadaşlar, yani, bu kadar önemli bir kanun önümüze böyle gelir
ise, bizim incelemeye vaktimizde yok, olsa da, bunun altını çizmenin bir hamallık olduğunu düşü
nüyorum benim için.
Bir de Sayın Başbakan dedi ki "eğer, bu kanun çıkmazsa enflasyonun sebebi bu kanunu çıkar
mayanlardır." Sanki, bundan evvel, bu kanun yokken enflasyon yüzde lO'un altında değildi. Yüz
de lO'un altındaydı bu kanun yokken de, zamanın da. Esasında tabiî belli oranda da vergiler enflas
yon! stir.
Şimdi, getirip de, bunu bu kadar, bizim elimize veya gözümüzün önüne anlayabileceğimiz ve
nerede, ne değişiklik yapılmıştır diye bunun cevabını dahi bulamayacak bir madde üzerinde, Allah
için söyleyin ben nasıl konuşurum. Nitekim, İktidar Partisine mensup arkadaşlar, hadi diyorlar ki,
biz. Hükümet ne getirdiyse bunu kabul ediyoruz; ama, bizim buradaki çalışmalarımız, gayretleri
miz engellemek değil, daha iyi bir metnin ortaya çıkarılmasıdır.
Nitekim, bundan evvel yapılmış olan birtakım düzenlemeler de, hakikaten, zannediyorum ki,
ittifakla aldığımız kararlardı; ama, eğer, siz "bunu böyle geçirelim" biz, üzerinde düşünüp de "ne
resi değişti neresi değişmedi" diyeceksek, o zaman da bunun sorumluluğunu biz almayız. Bunun
sorumluluğu sizindir.
Yani, ne olur. Uç gün geç çıksın bu; ama, üç gün geç çıkarken de, elimizde ciddî bir hadise ol
sun, ciddî olarak üzerinde konuşulmuş bir şey olsun. Yani, yarın Genel Kurula çıktığında, kamu
oyunda görüşülürken, biz bunları yine söyleyeceğiz; görüştürülmedi diyeceğiz ve önümüze, metin
ler ciddî olmasına rağmen, neyin doğru, neyin yanlış olacağını ve inceleme imkânı vermeyen bir
çabukluk içerisinde geçti ve teknik bakımdan da bugün teknoloji müsait olduğu halde, önümüze
bunları tefrik edecek bir imkânla getirilmedi. Getirilmediği için de, oturup çizmeye de vakit veril
medi. O zaman da, yani, bunun aşağıdaki, eğer bir ay sürerse bu, sorumluluğu bizim değildir, mu
halefetin değildir; doğrudan doğruya İktidarındır. Açıkça söyleyeyim; yani, eğer bir iş yapacaksa
nız, bu işi çıkaracaksanız, burada olgunlaştıralım, burada anlayalım. Sayın Bakanım gerekiyor.sa,
bazı meselelerde de olmasın; yani, işini çok meşgul ediyorsa, bunu de şey yapalım. Tam da üzeri
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ne geldi, sayın komisyon üyemiz, eski bakanımız; burada bir bakan gelmediği zaman onbeş daki
ka gelmezse kıyametler koparıyordu; haklıydı ve ben de onbeş dakikada bakan gelmezse bu İşi ta
til ederim dedim ve tatil de ettim; ama, şimdi, Allah için, ciddî bir iş yapıyoruz. Bu işi böyle ace
leye getirmeyelim; yani, bu aceleye getirmeyelim derken, hakikaten, şimdi, bakıyorum, çiziyorum
ben, o madde var mı, bu madde var mı; yok. İşte, anlayan varsa beri gelsin, vergi uzmanları da da
hil; çünkü o nlarda çizecek. Maddelerde o kadar çok değişiklikler yapılmış ki, altını çizerek gitmek
lazım. O arkadaşlarımız bilmediği için demiyorum; onlar bu işi çok iyi biliyorlar; ama, bilmeleri
ne rağmen, arayacaklar bunu, burada bu değişiklik, burada bu değişiklik oldu diye.
Onun için. Sayın Başkanım, rica ediyorum, bakın; yani, bu işe hakikaten biz müspet katkıda
bulunmak istiyoruz ve şu ana kadar da hiç kimse diyemez ki, muhalefettekıler bunu engelledi di
yemezler; ama, hakikaten de ciddî katkılarımız oldu ve ciddî değişiklikler de oldu. Aşağıda da ta
biî, bu değişikler sebebiyle herhalde sesimiz biraz kısılacak. Gelin, bunu, bilmiyorum, şimdi, haki
katen, bakıyorum, bakıyorum ben okurken, orası çizilmiş, bu çizilmiş. Rica ediyorum Sayın Başkanım, yani, bu teknoloji var. Bu teknolojiyi kullanalım, bundan evvel kullandık, zatiâliniz de bi
liyor ve dolayısıyla, şu güzel yapılan çalışma, açık söyleyeyim, bana hiçbir şey ifade etmiyor. Kâ
ğıt masrafından başka ve bunu yapan arkadaşların ziimanının israfından başka bir şey değildir; ama,
küçük küçük bunun altını çiziverselerdi, bugünkü bu teknolojiyle de bunu çizmek mümkün. Onun
için, yani, teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Şuradan da takip edilebilirse Sayın Yülek, kolay olacak.
i. ERTAN YÜLEK (Adana) - Efendim, fark ne; çünkü, bu yepyeni bir kanun tasarısı olsa, üze
rinde konuşuruz; ama, bir mevcut var, bir hükümet tasarısı var, bir de alt komisyonun getirdiği var.
Teşekkür ederiz; alt komisyon çok ince ve hakikaten de müspet değişiklikler yapmış; ama, ne
yi niçin yaptıklarını da bilmek istiyoruz. Yani, bir, mevcutla Hükümetin getirdiği arasında fark ne
dir onu görmek isteriz; iki. Hükümetin getirdiği tasarıyla alt komisyonun getirmiş olduğu arasıda
ki farkı bilmek isterim ben ki, size katkım oluyor. Yoksa, işte, burada açıkçası getirir ben de bir sa
at konuşurum şimdi geldiği zaman; ama, yüreğim sızlıyor, üzülüyorum. Açık söyleyeyim, bizim
zamanımız kadar, ben burada çok sevdiğimiz bir bakanı ve buradaki işi gücü olan bürokratlara da
acıyorum, zaman çünkü. Milletvekilini işi bu; onların da bu kadar zamanını israf etmeye hakkımız
yok ki.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yülek; ama, bu madde öyle bir maddeki gerçekten ver
gi sistemimizde, nasıl yazarsak yazalım, çarşaf gibi yazmak zorundayız. Çeşitli alt ayrıntılarına ih
tiyacımız olan bir düzenleme ihtiyacımız var. bu nedenle, bu konuyu öğrendiğiniz an zaten. Gelir
Vergisini de kavramış addedilirsiniz. Bunun da sayısı fazla olmamak gerekir.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Müfettiş olursunuz mu diyorsunuz yani.
BAŞKAN - Hayır, olamazsınız; yeterli değildir efendim, bir de kırk sene çalışmanız gerekir.
Buyurun Sayın Ayhan.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Teşekkür ederim. Tabiî, madde gerekçelerinde de bazı bilgiler
var; ama, vakit dar olduğu için, okuma fırsatı da olmayınca, burada Bakanı yoruyoruz ve müzake
reler de belki uzuyor. Ben, daha önceki bazı oturumlarda da söyledim, başka kanunlarda da; yani,
takdim şeyi mühimdir. Eğer, Başkan lütfeder de maddeyle ilgili derli toplu bir takdime zemin ha
zırlarsa, müzakereler kolaylaşır.
Şimdi, geleyim ana konuya. Bu madde, tabiî, vakıflar ve demeklerle ilgili, sendikalarla ilgili
birtakım yeni düzenlemeler getiriyor. Biz, birçok mektup alıyoruz, birçok telefon alıyoruz ki, siz
de alıyorsunuz şüpnesiz, demeklere, vakıflara yapılan teberrular, yardımlar, hayırlar, vergi konusu
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olur mu diyorlar. Tabiî, Türkiye'nin geldiği nokta da içler acısı bir durumdur; yani, güneşin doğu
şundan batışına, 16 trilyon faiz ödüyoruz. Hazine de bu hale gelmiş; yani, iflas etmişiz. Devlet if
las etmez diyordu hiçbir zaman Sayın Cumhurbaşkanı Başbakanlığında; ama, biz, ittas eder hale
gelmişiz. İstiklal Harbini yaparken, tabiî, kaynak yok, fukaralık çok, işgal her tarafta; iki çarığı olan
birini versin, iki çorabı olan birini versin diye, salma yapmıştır o zamanki hükümetler bütün Ana
dolu'ya uzanabildiği her yere.
Şimdi, Muhterem Bakanımız ve ekibi de tabiî, bu sıkıntı içinde, nerede ne bulursa toparlayıp
bu açığı kapatmak istiyor ve bu enflasyon da başka türlü düşmez; o da doğrudur; yani, gelir olma
dan, gider azaltılmadan, denk bütçe olmadan, içborç batağından kurtulmadan da Türkiye'nin çıkış
yolu yok. Onun için, haklı olarak tabiî, nerede ne olsa Hâzineye bir kıymık dahi olsa toparlayıp ge
tirmek istiyor. Yoksa, şairin dediği gibi "gördüm de hazanında bu cennet yurdu baykuş kesildim,
gül devrini göreydim bülbül olurdum" yani, durum iyi olsa, inanıyorum ki, o da daha cömert bir
takım imkânları tanıyacak.
Şimdi, bütün bunları söyledikten sonra da, şuna geliyorum; yani, gezdiğimiz yerlerde görüyo
ruz; yemek yediğimiz bir lokantada, bindiğimiz bir otobüste, yolculukta veyahut oturduğumuz bir
kahvede, birtakım insanlara gelirler, yardım toplarlar, hayır toplarlar; ellerinde makbuz vardır, ca
miyedir, Kur'an kurşunadır, okuladır, köprüyedir, birtakım hayır kurumlan nadir. Mesela, benim
ilimde. Fakirlere Yardım diye bir demek var; yaşlı kimseler içir huzurevi yapmış. Demek bu doğ
rudan doğruya, vakıf da değil. Huzurevi yapmış, kimsesiz yaşlı insanları topluyor, orada 50-60 ki
şi, 100 kişi barındırıyor. Sadece teburrularla yapıyor bunları. Gittim, gezdim birkaç defa da; giydi
riyor, yediriyor, ısıtıyor, yatırıyor, temizliyor, paklıyor. Bunlar, hayır dernekleridir; yani, şimdi ben
biliyorum, iki çarıktan birini alacak hale gelmişiz; ama, acaba, buraya kadar uz.anmamızm faydası
ne, zararı ne. Zararı şu: Bu, bütün Türkiye'de, vay be, derneklere yapılan yardımlardan da Hükü
met vergi alacak diye, müthiş aleyhte bir şey olacak. Acaba, bundan sarfınazar edebilir miyiz.
Sonra, bu, bir taraftan de demekleri gelirlerini göstermeden toplamaya, kayda girmeden top
lamaya ve harcamaya yöneltecek. Nitekim, dernekler umumiyetle şöyle yaparlar, bu tip hayır ku
rumlan, arkadaşların hepsi bilirler; projeyi önüne alır, bina mı yapacak, şunu mu yapacak, bunu mu
yapacak, harcamayı yapar, demiri alır, çimentoyu alır. Ondan sonra, sağdan soldan yardım toplar.
O zaman, bunlar kayda girmeden gidecektir. Yani, söylemek istediğim, acaba, burada bir düzeltme
yapabilir miyiz.
Ben, bunlan arz edeyim dedim; teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Buyurun Sayın Ergezen, buyurun; kısa ve veciz bir değerlendirme istirham ediyorum.
ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - Vallahi, veciz mi değil mi, bilemiyorum da. Sayın Başkan, vecizi
de kalmadı artık yani. Siz gerçi çok güzel idare ediyorsunuz, Allah razı olsun; kimisini tehdit ede
rek, kimisine gülerek, kimisinin gönlünü alarak, kimisine böyle gülücüklerle, hakikaten, güzel yön
lendiriyorsunuz; sizi tebrik etmek lazım.
Biraz önce, Cevat Bey, vergi alınması lazım; vergi alınarak enflasyon düşürülür dedi. Ben o
söze de katılmıyomm; yani, siz bu ülkede vergi toplamakla enflasyonu önleyemezsiniz. Vakıflann
parasını aşağıya çekerek önleyemezsiniz. Siz, israflan önleyin önce. Yani, yüzde 1.^0, yüzde
140'larla bono satacaksınız, milletten toplayacaksınız, toplayacaksınız, getireceksiniz, bütçenin
yüzde 40’ını, üç beş tane özel bankanın faiz tüccarına vereceksiniz. Bu sisteme, bana göre, köklü
bir çözüm getirmek lazım. Yani, ben yedi senedir burada milletvekiliyim, her iki senede bir Vergi
Kanunu değişir. 6,5 trilyona, kalkacaksınız, mevcut uçak iyi değil. Başbakana uçak alacaksınız;
efendim, kutlamalar, bilmem neler diye, 37 trilyon, 40 trilyon para harcayacaksınız; ondan sonra
da, paramız olmadı ne yapalım, bütçenin açıklan var. Gazetelerin yazdığını söylüyoruz; gazetele
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rin yazdığı yanlış mı. Bu memlekette, bir kere. Maliye Bakanı, bakanlar. Başbakan, bürokratlar ön
ce şu israfları bir önlesinler; bir. İkincisi, önce bu memlekette vurgunu, soygunu önleyin, yolsuz
lukları önleyin. Milletin kazancını emerek enflasyonu önleyemezsiniz. Bu millet size beddua eder,
haberiniz olsun. Ben, Anadolu'da gezip geliyorum; bu milletin sıkıntıları var. Bakın, ben bir şey
söylemek istiyorum, konuşmak istemiyordum, özür dilerim; yani. Sayın Başkanımızın güzel yöne
timiyle bu güzel komisyonda hiç kimseyi incitmeye hakkım yok, hiç kimsenin gönlünü kırmaya
hakkım yok. Benim, ancak bu güzelliğe katkıda bulunmam gerekir; ancak, böyle, kâğıt üstünde,
birtakım kelimelerle, düzeltmelerle bu memleket düzelmez Allahaşkına. Sabahleyin kalkın bakın,
güneş doğmadan, namaz vakti millet 10 bin lira daha ucuz almak için çoluğuyla çocuğuyla kuyruk
larda bekliyor. Bu memlekette yolsuzlukları önleyin; bu memlekette ciddî yolsuzluklar var. Bunu,
sağcısı da yapıyor, solcusu da yapıyor; bunu yapan Hükümet demiyorum, bakın, bu cümlemi yan
lış anlamayın. Ben, bir taassubu içinde konuşmuyorum. Alışılagelmiş olan muhalefet anlayışıyla da
konuşmuyorum. Ben, yıllardır bu yolsuzlukları görü>orum; ama. böyle, üstü kapanıp kapanıp gidi
yor. bir halt ettiğimiz de yok; yani, bir şey de çıkmıyor Allahaşkına. Çıkmıyor, vallahi var, billahi
var. Bu yolsuzlukları önlemek lazım, bu faizlerle bu milletin iliklerini emiyoruz; bunun önüne
geçn. Bakın, sizler belki tenkit ettiniz, geçtiğimiz, şu anda biz Faziletçi olduk da, Refahyol Hükü
meti döneminde. Şimdi Anasol-D diyoruz. Fazilet döneminde bir havuz sistemi geliştirildi; bu ha
vuz sisteminde, hakikaten, memleketin batık paraları bir yeriere toplanmaya başladı, faizler düşme
ye başladı, bonolar düşmeye başladı.
BAŞKAN - Ne zaman Sayın Ergezen.
ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - Bir dakika Sayın Başkanım...
BAŞKAN - Fazilet döneminde diye buyurdunuz da...
ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - Hayır, Refahyol döneminde de. şimdi biz Faziletteyiz dedim, bir
değişiklik oldu. İnşallah, yani, yine böyle dayatmalar olmaz da, millet hür iradesiyle gelir Mecli
se de, sağcımız, solcumuz birleşiriz de, parti taassuplarını bir taraf atarız da, birbirimizi suçlama
politikalarıyla politika yapmayız da, birbirimizin doğrularını destekleyerek şu memleketi düzlüğe
çıkarırız. Yani, ben bakıyorum, sıkıştığımızda vergi alalım, sıkıştığımızda vergi alalım... Maliye
Bakanı ne yapsın, tek başına Maliye Bakanının yapacağı. Mâliyenin bürokratlarının yapacağı bir iş
değil ki; bu, bir Hükümet meselesi, bu Meclisin meselesi; Hükümet bu işe el atsın. Bu memleket
te çok ciddî israflar var. Bu memlekette çok ciddî yolsuzluklar \ ar; keyfî harcamalar var. Bunların
önüne geçelim, şu memleket düzelir. Bu memleketin düzelmemesi için bir sebep yok; ama, biz işin
aslını bırakmışız, başka şeylerie uğraşıyoruz. Ben. bu memleketin çocuğu olarak, vatandaş olarak
konuşsam, ben bu memlekete vergi veriyorum. Benim bu vergimle benim helikopterim yapılmıyorsa, benim helikopterim Amerika'dan alınıyorsa, tsrail'dan alınıyorsa, benim füzelerim israil'dan alı
nıyorsa, benim silahlarım İsrail'den, Amerika'dan, Avrupa'dan alınıyorsa, bu vergiyle ben daha ne
kadar dayanabilirim. Benim vergimi toplayarak memleket kalkınmaz. Toplanan vergilerin millete
dönecek yatırımlara yönelmesiyle ancak bu ülke kalkınabilir. Senin, hep alan değil, satıp para ka
zanan bir ülke olman lazım.
Teşekkür ederim Başkanım.
BAŞKAN - Değerli arkadaşımın, tasarının 46 ncı maddesiyle ilgili bu değerii açıklamalarına
teşekkür ederim.
Sayın Aktürk'ün söz talebi var; buyurun.
YİLDİRIM AKTÜRK (Uşak) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Muhterem arkadaşlar, karşı sıralarda oturan hemen hemen bütün arkadaşların gönlünden ge
çen. bu maddenin (c) fıkrasının hemen kaldırılması. Ben. müsaade ederseniz, ona ne kadar yaklaş
tığımızı arz ederek, bu arkadaşlarımı büyük ölçüde ferahlatmak, rahatlatmak istiyorum. Biz dc ay
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nı düşüncelerin içinde geliyoruz. Mümkün olduğu kadar, vakıf müsessesesini zedelemeden, gele
neklerimize uygun bir tatbikat yapmak istiyoruz bir taraftan. Ancak, bir gerçek daha var; o da, ver
gi sistemimiz de ilk defa ciddî, bence, bugün itibariyle bir reform anlayışıyla ele almıyor. Mümkün
olduğu kadar, kayıplar, kaçaklar, çok yaygın bir şekilde konulmuş olan muafiyetlerden kaynakla
nan belge düzensizliğini ortadan kaldırıp, işte, vergi numarasından başlamak ve belge düzenini bi
hakkın bütün kılcal damariarımızda, bütün hücrelerimizde oturtmak amacını güdüyor. Bu amaca ne
kadar yaklaşırsak, hepimiz ileride rahat edeceğiz. Biraz evvelki arkadaşımın şikâyet ettiği, kamu
nun borçlanma meselesini vesaire de çözmüş olacağız; çünkü, ileri bir toplumun anlayışı içinde,
vergisini veren, idarenin de yakasına yapışıp, benim paramla ne yapıyorsunuz deme hakkını haiz
olacak ve hakikî demokrasi yönünde de bir adım atmış olacağız.
Şimdi, lafı uzatmadan, muhterem arkadaşlarım, yaptığımız, (c) maddesindeki vakıfları, başla
söz alan bir arkadaşım da ifade etti, Türkiye'de vakıflar 5 bin tane; bunlardan 186 tanesine vergi
muafiyet verilmiş Bakanlar Kurulu kararıyla. Türkiye'deki dernekler 67 bin tane; yine, bunlardan
450 tanesi, kamu yararına diye nitelendirilmiş tabirierie. Bu anlamda, 440 kamu yararına dernek ve
186 vergi muafiyet almış vakfın, ayrı bir statüde olduğu baştan beri kurumsallaşmış diye düşünür
sek, bu 650 civarındaki büyüklüğü, binde birle stopaj 1ayarak, yani, üzerinde bugüne kadar tevkifata tabi tutulmamış olan gelirlerinden veya sıfır oranında tevkifata tabi tutulmuş geliHeri, bağış ve
yardımlarından, binde 1 oranında sembolik olarak, bunları sadece belge sisteminin içine almak için
bir zerre, hiçbir yük olmayacak şekilde bir zerre, biraz sonra, bir önergeyle bunu kanunun içine aza
mî oranlar olarak koyuyoruz, her türlü rahatlığı sağlamak için. Binde 1 oranında bunlardan alına
cak yük. Kira bunun içinde değil. Diğer geri kalan demek ve vakıflar içinde yüzde 2 oranında, yi
ne burada da sembolik olmaya büyük ölçüde yaklaşarak ve belge düzenine geçmiş olmayı sağla
mak için, yüzde 2 de bir yük değil dikkat ederseniz.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Binde 1 hangileri için?
YILDIRIM AKTÜRK (Uşak) - Binde I, kamu yararına dernekler ve kararnameyle vergi mu
afiyeti verilmiş olan vakıflar; bunlarm toplamı, 650 müessese oluyor.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Ama, onlar zaten imtiyazlı, onlara çok bağış yapılabiliyor ver
gisiz firmalardan falan. Siz, tersini koruyorsunuz yani.
YILDIRIM AKTÜRK (Uşak) - Sayın Ayhan, aslında, daha evvel geçtiğimiz bir maddede de,
yüzde 5 gelirierden bağış, bu adreslere giderse, bir anlamda matrahtan indirilebiliyordu. O anlam
da, bunların statü olarak bir farklılığı uygulanagelmiş. Burada, sadece binde 1 ile yüzde 2 gibi, bir
birinden çok düşük bir farklılık var...
t. ERTAN YÜLEK (Adana) - 20 katı fark var.
YILDIRIM AKTÜRK (Uşak) - 20 katı da, yani, bir noktada Bakanlar Kurulunun keyfiyetine
de bırakmadan, keyfî bir uygulamaya da bırakmadan, biraz sonra getireceğimiz önerge, zannediyo
rum, bu tarafta rahatlık sağlıyor; azamî limitler olarak bu binde 1, yüzde 2 rakamlarını telaffuz edi
yor ve belge sisteminin içine almaktan başka bir amaç gütmediğini de böylece ortaya koyuyor.
Zannediyorum, bütün konuşmaların ana noktaları buydu.
Şimdi, kira gelirierinin yüzde 20 stopaja tabi tutulması, işte, bazı arkadaşlarım, bunun huku
ken tartışma konusu olduğuna işaret ettiler, kanun mevzuu değil. Bakanlar Kurulu kararıyla yapı
lan bir uygulama. Eğer, yüksek yargı, bir anlamda bunun yanlış olduğunu ifade ederse, herhalde,
düzeltilecektir kendiliğinden; ama, burada hedef alınan gelirler, hiçbir şekilde, kavranmamış, bel
gelenmemiş, stopaja tabi tutulmamış gelirier. Bunların içinde, vakıflara yapılan tcburru da var;
ama, binde 1 deyince de, müsaade edin de, zaten yani, bir anlamda pul parası bile değil.
i. ERTAN YÜLEK (Adana) - Yüzde I yapalım.
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YILDIRIM AKTÜRK (Uşak) - Lütfen, bu kadar da şeye saygı duyalım.
Teşekkür ederim, saygılar sunarım.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Bir cümle söyleyebilir miyim Sayın Başkan.
BAŞKAN - Buyurun Sayın Ayhan.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, Yıldırım Beyin ifade ettiği binde I ve yüz
de 2; biz, binde l'le büyük holdinglerin, ensesi kalınların kurduğu güçlü vakıflar, zaten bunlar im
tiyazlıdır. Bunlara, kurumlar ve mükellefler para verir, yardım eder, teburru da bulunur, yüzde 5'in
içine girer ve zaten onların gelirleri var. Öbür taraftan, fukara vakıfların sırtına da, halk vakıfları
nın sırtına da yüzde 2; 20 kat fark. Hiç olmazsa, bir şey koyacaksak, ayırmadan, aynı emsali ko
yun; yani, benim sevdiğim arkadaşım, kardeşim; ama, bunu izah edemezsiniz. Biz bir kere konul
masına tamamen karşıyız da, şimdi sizinki Nasrettin Hocanın eşeğini kaybedip semersiz bulması
na benziyor; olur mu, yüzde 5'i siz koydunuz, biz koymadık ki.
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan.
Değerli arkadaşlarım. Sayın Aktürk'ün açıklamalarına biraz daha dikkat buyurursanız, kendi
leri binde l'lik oranın, kamu yararına demekler ile vergiden muaf tutulan vakıflara inhisar ettirildi
ğini ifade ettiler.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Diğerleri kamu yararına değil mi Sayın Başkan?
BAŞKAN - Müsaade buyurunuz... Sayın Ayhan, hukukî bir izahatta bulunuyorum. Kamu za
rarına olmayan herkes, hukuk önünde kamu yararına diye değerlendirilmiyor, siz de biliyorsunuz.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Hepsinin eşit olması lazım.
BAŞKAN - Onun, ekstra nitelikler aranarak, bu niteliğe kavuşturulması söz konusu. Şimdi,
bu konuda Bakanlar Kurulu değerlendirmiş, ilgili bakanlıklar değerlendirmiş, bir sonuca varmış.
Bunları, işte, zengin vakıflarıydı, fakir vakıflarıydı vesaire gibi değerlendirmek, o zaman, sizin
şimdiye kadar bütün hükümetlerce verilen muafiyet düzenlemelerini zenginlerin kullanması biçi
minde değerlendirmesi gerekir ki, bu da hakça bir değerlendirme olmaz.
Ben, şimdi. Sayın Bakana da, lütfetsinler, açıklamalarda yer almayan ek mütalaalarını serdetsinler diye söz veriyorum.
Buyurun Sayın Bakan.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Aslında, bir vergi sistemi içerisinde bu tür düzenlemelere bu kadar tartışma ayrılması gerçek
ten bizlerin de kesin olarak zor kabul edeceğimiz bir olay.
Gelir Vergisi Kanunu ilk defa çıkarılırken, demek ve vakıfların vergilendirilmesiyle ilgili ola
rak gerekçede yer alan olayı sizlere okumak istiyorum: "Cemiyet ve tesislere ait İktisadî işletmele
rin vergiye tabi tutulmaları, kendiliğinden anlaşılacağı üzere, bir prensip icabıdır. Mütekâmil ver
gi sistemlerinde değil, yalnız cemiyet ve tesislere bağlı olan İktisadî işletmeler, hatta, doğrudan
doğruya cemiyet ve tesislerin kendileri de vergiye tabi bulunurlar. -Bu, Gelir Vergisi Kanununun
gerekçesi- Biz de verginin doğrudan doğmya cemiyet ve tesislere kadar teşmili şimdilik muvafık
görülmezse de, bunlara bağlı İktisadî işletmeleren tekliflnde tereddüt edilemeyeceği aşikârdır."
1950'Ii yıllar; geliyoruz, 1998 yılına. 1998 yılında da, demek ve vakıfların vergilendirilmesi
konusundaki koşuliar kesin olarak oluşmamıştır; yerden göğe kadar sizlere katılıyorum. Dernek ve
vakıflardan vergi almak gibi bir olay için, özellikle onların gördüğü işlevler nedeniyle, şu anda da
bir tereddüt yoktur; vergi alınmamalıdır. Yalnız, eğer, sistemi kayıt altına almak istiyorsanız. Sa
yın Aktürk'ün belirttiği gibi ve özellikle de buralara belirli yerlerden belirle kaynaklar aktarılıp da,
oraların nereye gittiği konusunu bizzat demek yöneticileri bile bir süre sonra merak etmeye başlı
yorlarsa, bu kadar geniş bir alanı tamamen böyle denetimsiz bırakma olanağına sahip değiliz.
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Demek ve vakıflara benzer kuruluşlardan siyasî partiler. Anayasa Mahkemesince denetlen
mekte, onun hesap ve usulleri belirtilmektedir. Sendikaiann -geçende yasasını çıkardık Türkiye
Büyük Millet Meclisinden- nasıl bir denetime tabi olacakları ve ne şekilde kayıt tutacakları da bel
lidir. Aynı şekilde, kanunla kurulmuş olanlarda da, bunlara ilişkin çok net denetim hükümleri ka
nunda teker teker yazmaktadır her şeyiyle beraber. Burada, bütün ilişki sadece vergi mükellefleri
nin verdiği bağışlar, indirdikleri bağışlar ve yaptıkları masraflarla ilgili bir olaydır.
Şu anda demek ve vakıfların yatırımlarını dikkate aldığımızda, bu alanı tamamen belge dışı
bırakmamız halinde, burada ortaya çıkacak kayıp ve kaçaklar, kendiliğinden takdir edilecek bir
olaydır. Şunun altını özellikle çizmek istiyoruz, arkadaşlarımız da çizdi: Burada, dernek ve vakıflaria ilgili olarak getirilen olay, demek ve vakıfların vergilendirilmesi olayı değildir. Bir iç stopaj
koymak suretiyle, bunlara belge düzenin getirmeye çalışıyoruz; amacımız, kesinlikle fiskal değil,
tamamen kayıt amaçlıdır. Yeter ki, bunlarla ilgili bir kayıt tutulsun ve gidildiğinde, sadece bunu
devlet değil; yani, bunların yaptıkları masraflar var. Dolayısıyla, belirli kişilere aktarılan miktariar
var. Bu belgeler. Vergi Usul Kanununa göre tutulması gereken belgeler olarak oraya konulmazsa,
bunlardan, bu gelirieri elde edenlerin de denetlenmesi mümkün olmaz. Sadece, bunu, ufak yatırım
lar olarak almamak gerekiyor. Bunu kurmadığımız takdirde, bunların belgelerinin vesairelerinin
doğmluğunu. Vergi Usul Kanununa uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğini aramadığımız tak
dirde, burada, gerçek anlamda bir boşluk yaratırız. O nedenle de, gerekirse, dernek ve vakıflardan
bu şekilde, binde l'lerle, yüzde l'Ierle alınmışları, kendilerine yine veririz, iade de ederiz; herhan
gi bir sorun da olmaz orada.
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım. Sayın Bakanın açıklamalarına dikkat buyurmanızı rica edi
yorum.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEM tZEL (Devamla) - Dolayısıyla, buradaki amaç, kesin
likle ve kesinlikle fıskal değildir. Böyle bir amacımız da yoktur. O nedenle, düşük tutulabileceği
kadar tutulacak, önergelere de katılacağımızı, zaten alt komisyonda net olarak belirttik. Buradaki
amacımız, ne demek ve vakıfların faaliyetleriyle ilgili herhangi bir engelleme yaratmak ne geliHerin belli bir kısmına göz dikmek... Tamamen katılıyomm; devlet, kalkıp da yardım kuruluşlarının
gelirierine göz diktiyse, artık, orada devletin işlevleri konusu tereddütlü olmaya başlamıştır; ancak,
bu alanda kullanılan kaynakların miktarı, şu anda, neredeyse yarım katrilyonlar düzeyine gelmiş
tir, çok yükselmiştir. Buradaki kayıtdışılığı kayıt altına almaktan başka hiçbir amacımız yoktur ve
gütmüyoruz.
O
nedenle, binde 1 midir, yüzde 1 midir; hangi oranda takdir buyuruyorsanız, tamamen takdirierine bırakılmış bir olaydır; sadece. Vergi Usul Kanununun kayıt sisteminin içerisine girsin, bi
zim için yeterdir. Bunun dışında da başka amacımız yoktur değerii arkadaşlarım. Gerçekten yok
tur...
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Ayırımcılık olmaması lazımdır.
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım. Sayın Bakanın açıklamaları da tamamlanmıştır.
Soru niteliğinde olmak üzere, söylemek istediğiniz bir şey var mı?
Sayın Polat, buyurun efendim.
ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Bakanım, biraz önceki ifadenizde, her iki vakfın da bin
de I olmasına yeşil ışık yaktınız şeklinde anladım; öyle mi? Önerge verilirse, kabul edilir gibi an
ladım.
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Polat.
Bütün somları alalım. Bakanımız ondan sonra cevap vereceklerdir.
Sayın Yülek, buyurun efendim.
-
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i. KRTAN YÜLEK (Adana) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Sayın Bakanının izahatın
dan sonra, tabiî, mesele daha da tavazzuh etti. Sayın Bakan belirttiler ki, ilk kısımda ticarî işletme
lerinden veya sınaî işletmelerinden elbette vergi alınmalıdır. Neden; çünkü, haksız rekabeti bozar.
Yani, birileri alır; hatta bununla da alakalı bazı şikâyetler sizlere de gelmiştir. Falan yerdeki ihale
ye bir vakfın işletmesi girmiş, öbür adamdan 10 milyon dolar daha az vermiş. Niye verildi dediği
niz zaman; benim rekabetimi bozdu diyor. Rekabeti bozmaması lazım. Bu gibi meseleler, ticarî ha
le döndüğü andan itibaren, yardım olmaktan çıkmıştır ve bunlarda, hiçbir şekilde ayırımcılık yapıl
mamalıdır; doğrudur.
İkincisi, Sayın Bakan, çok önemli bir nokta "bizim meselemiz fiskal değil, sadece bu mesele
yi kontrol altında tutmak, hatta kayıt altına almak suretiyle, bazı dağınık iş yapan kimseleri de, ta
biri caizse, zapturapta almak" dediler. O da güzel, onun için. Sayın Bakanım da çok şey buldular;
gelin, bunun ikisini de binde l'e veya ikisini de yüzde l ’e tutturalım; çünkü...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Yüzde l'i aşamaz şeklindeki bir dü
zenleme uygun olur; gerekirse, bir süre sonra stopaj oranını kaldırmak suretiyle kayıt altına aldık
tan sonra olabilir...
i. ERTAN YÜLEK (Devamla) - O da olabilir; çok daha doğrudur. Yani "bu konudaki düzen
leme yüzde l'i aşmamak üzere. Maliye Bakanlığınca düzenlenir" deyin.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - "Bakanlar Kurulunca..."
i. ERTAN YÜLEK (Devamla) - "Bakanlar Kurulunca..." Böyle bir önergeyi biz verelim...
Teşekkür ederim.
M ALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Olur...
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, teşekkür ediyorum.
Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır; sırasıyla okutacağım...
YILDIRIM AKTÜRK (Uşak) - Sayın Başkan, müşterek önergemizden başlarsanız, zaman ka
zanmış oluruz...
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Okunsun efendim...
BAŞKAN - Sayın Ünaldı, müsaade ederseniz, arkadaşlarımızın arzuları da dikkate alınarak,
bir önerge hazırlandığı için, lütfederseniz, vakitten de tasarrufu teminen...
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Konuşmayız...
YILDIRIM AKTÜRK (Uşak) - Müşterek önergemizden başlarsanız...
BAŞKAN - Arkadaşlarımız da izin verirse...
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Bizim esas kendimize ait düşüncelerimizi ifade eden müsta
kil önergemizdir; okunsun...
1. ERTAN YÜLEK (Adana) - Konuşmayız...
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Önergemiz işleme girsin Sayın Başkan.
BAŞKAN - Önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Tasarının 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesini yeniden düzenleyen 46 ncı maddesinde, pa
rantez içi hükümlerindeki değişikliğin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Mustafa Ünaldı

Aslan Polat

Konya

Erzurum

BAŞKAN - Önergeye Hükümet katılıyor mu?
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MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Katılamıyoruz efendim.
BAŞKAN - Oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Tasarının 46 ncı maddesinde, çerçeve metinde yere alan parantez içi ifadeden "... kanunla ku
rulan demek ve vakıflar ile... ve demek ve vakıflar ile..." ibarelerinin çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz.
Mustafa Ünaldı

Aslan Polat

Nurettin Kaldırımcı

Konya

Erzurum

Kayseri

BAŞKAN - Önergeye Hükümet katılıyor mu?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Biraz önce gerekçesini açıkladım
efendim. Katılamıyoruz.
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu önerge kabul
edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyomm:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Tasarının çerçeve 46 ncı maddesindeki çerçeve metninde "kanunla kurulan dernekler ve va
kıflar..." ibaresinden sonra gelmek üzere "kalkınmada öncelikli yörelerde kurulmuş her türlü der
nek ve vakıflar..." ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.
Mustafa Ünaldı

Aslan Polat

Konya

Erzurum

BAŞKAN - Önergeye Hükümet katılıyor mu?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Katılamıyoruz efendim.
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan çeşitli vergi kanunlarında değişikliği öngören yasa tasarısının 46 ncı mad
desiyle düzenlenen Gelir Vergisi Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı ben
dinin (b) alt bendinin i) paragrafının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için gereğini arz ederiz.
Algan Hacaloğlu

Ali Topuz Hilmi Develi

İstanbul

İstanbul

Denizli

" 6 (b )i):
Kurumlar Vergisinden istisna kazançlara isabet eden kısım düşüldükten sonra, 7.S inci madde
nin ikinci fıkrasının I, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından. Kurumlar ile Gelir ve
Kurumlar Vergisi mükellefi olmayanlara ve muaf olanlara ödenenler dahil,
I.
Halka açık anonim şirketlerde, anonim şirketin hisselerinin asgarî yüzde 30'unun borsada
kote edilerek halka açılması kaydıyla, bu oran Bakanlar Kurulu tarafından 3 misline kadar artırıla
bilir."
BAŞKAN - Şeklinde değiştirilmesi önerilmektedir.
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Sayın Hacaloğlu'undan da kısa bir açıklama rica edeyim.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli arkadaşlarım; biraz
evvel, genel hakkmdaki konuşmamda, halka açık şirket tanımının, yeni, gerçekçi, gerçekten serma
yenin halka fiilen açılmasının göstergesi olacak çerçeveye oturtulması gerektiğini ifade eltim. O
nedenle, burada. Sermaye Piyasasmca yüzde 5 olarak tamamlanmış olan asgarî borsaya kotc edil
me limitini yüzde 30 olarak belirlenmiştir.
Bir de, metinde, yeni önergeyle, önemli bir değişiklik yapılmaktadır. Yani, Hükümetimiz, bir
çok alanda bir taraftan muafiyetleri kaldırırken, diğer taraftan da sosyal katmanlardan vc kesimler
den kaynak aktarmasının önünü açabilecek bazı önlemlere set çekerken, burada "kârın sermaye ila
vesi, kâr dağıtımı sayılmaz" ibaresini ilave etmiştir. Tabiî, bunun, sermaye terakümüne katkısı var
dır; ama, aynı zamanda, yatırımlar için yapılan yeni düzenlenme için, bugüne değin olmadığı dü
zeyde, özendirici bir mekanizma, çerçeve getirilmiştir. O nedenle, o ibare, önergemizle çıkarılmak
istenmektedir.
Arz ediyorum.
BAŞKAN - Önergeye Hükümet katılıyor mu?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Sayın Başkan, kısa bir açıklama yap
mama izin verirseniz...
BAŞKAN - Buyurun.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Biz, daha önceki bir uygulamada,
özellikle, başka kurumlar tarafından yapılacak olan düzenlemelerin önünün, buradaki vergi yasala
rıyla kesilmemesi ve oradakilere atıfta bulunularak Bakanlar Kuruluna tanınan yetkiler çerçevesin
de, olayın götürülmesi gereğini belirtmiştik.
Bu, halka açık anonim şirketlerle ilgili tanımlama, biliyorsunuz. Sermaye Piyasası Kurulunda
yapılıyor. Şu andaki uygulamada, şirket nominal sermayesenin borsaya kote edilecek miktarının
tüm yıl boyunca yüzde I5'in üzerinde olması ve 100 kişiyi aşması koşuluna bağlıdır. Bununla ilgi
li olarak, belki, önümüzdeki hafta görüşeceğiniz Sermaye Piyasası Kanununda yeniden değişiklik
yaparak, halka açık anonim şirketlerin tanımını yeniden vermektedir bunlarla ilgili olarak. Bunlar
da, mutlaka, ikili bir ayırımın yapılması, bu oranların çok büyük farklılıklar içereceği anlamına gel
mez başlangıçta; ancak, gelecekte yaptığınız düzenlemelerle, eğer halka açık anonim şirketleri teş
vik etme konusunda bir karara varılırsa. Hükümete o konuda bir esneklik tanımaktadır sadece bu;
yoksa. Sayın Hacaloğlu'nun belirttiği gibi, yüzde 5'lik şirket açılması da iş midir sanki, olayına ka
tılırım; yüzde 5, gerçekten büyük değildir; ancak. Sermaye Piyasası Kurulu, çıkarmış olduğu teb
liğde "3 yıl içerisinde, bu yüzde 5 oranını yüzde I5'e çıkarmadığı takdirde, bundan yararlanamaz"
diye bir düzenleme yapıyor. Biz, bunların hepsini ortadan kaldırırsak -tebliğdeki düzenleme- bu
konuda sıkıntı yaratırız endişelerini taşıyoruz. Yoksa, fikir olarak, içeriğine karşı değilim bu ola
yın. Onu açık söylüyoruz.
İkinci konu, şu anda, bir tek konunun, çok net bir şekilde teşvik edildiğini bu vergi düzenle
mesinde söyledik; o da, yatırımların teşvikiyle ilgili bir olaydı. Eğer, bir şirket, otofinansman ya
ratmak istiyorsa, yani oluşturduğu kârı ortaklarına dağıtmayıp da yatırımlarında kullanacaksa, bu
nu semiayesine ekliyorsa, artık, bunu, bir kâr dağıtımı olarak vergilendirmenin bir manası yok. O
zaman, sermayesinden bir kısmını, sermayesine eklediği bir kısmını alma anlamına gelir. Değişik
olarak yorumlanabilir; ama. buradaki amaç, çok net bir şekilde, kâr çekilmiyorsa, işletmede serma
ye ilave ediliyor vc yatırımda kullanılıyorsa, artık, bunu, kâr dağıtımı olarak kabul etmenin bir ma
nası yok; çünkü, dağıtılmayan bir kazançtır. Daha sonra, şirketin tasfiyesi vesairesi söz konusu ol
duğunda, elbette ki vergilendirilecektir.
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Bu nedenlerie, katılamıyoruz efendim.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Zaten, arkadaşlarımın da bilgileri olduğu üzere, önümüzdeki çarşamba günü, saat 14.00'teki
oturumumuzda. Hükümetimizce getirilmiş bulunan Sermaye Piyasası Kanunu Tasarısının değer
lendirilmesi sırasında bu hususları da nazarı dikkate alma imkânımız olacaktır.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, burada. Bakanlar Kuruluna, oran açısın
dan 3 misline kadar artırabilmek üzere bir yetki de verilmektedir.
BAŞKAN - Önergenizde... Evet, zaten, yüzde 25'e kadar Bakanlar Kurulunun, halen de dü
zenleme yetkisi vardır.
Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan tasarının 46 ncı maddesiyle düzenlenen Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü
maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendine ilave edilen (c) alt bendinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesi için gereğini arz ederiz.
Algan Hacaloğlu

Ali Topuz

Hilmi Develi

İstanbul

İstanbul

Denizli

"(c) Vakıflar ve demeklerin, kanunla kurulan demek ve vakıflar ile sendikalar, meslek cxlaları ve bunların üst kuruluşları, borsalar, siyasî partiler ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı
ile Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Vakfı hariç, İktisadî işletmelerden el
de edilenler dışında kalan ve tevkifata tabi tutulmamış olan her türlü gelirlerinden dernek ve vakıf
lara kumluşları sırasında tahsis edilen sermaye, üyelerine emeklilik aylık ve ikramiyesi vermek
üzere çalışan vakıfların aidat gelirleri hariç, sıfır oranda tevkifata tabi tutulmuş gelirleriyle, bağış
ve yardımlar dahil, yüzde 0,15..."
BAŞKAN - Gerekçesi konusunda...
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Gerekçe aynen okunsun.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, önergelerin birer fotokopisini verirseniz bizlere;
takip edemiyoruz hiçbir zaman...
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyomm:
Gerekçe;
İstisnası yukarıda belirtilen kurum, vakıf ve dernekler dışındaki tüm vakıf ve derneklerin ge
lirleri üzerinde yasayla yüzde 0,5 oranında vergi tevkifatı getirilerek, bu kuruluşların gelir kaynak
larının belgelenmesi sağlanırken, bu uygulamanın sivil toplum yapılanmasının temel unsuriarını
oluşturan vakjf ve demeklere malî yükün, en asgarî düzeyde, sıfıra yakın düzeyde tutulması hedef
alınmıştır.
BAŞKAN - Önergeye Hükümet katılıyor mu?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu önerge de kabul
edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyomm:
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Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan tasarının 46 ncı maddesiyle düzenlenen Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü
maddesinin birinci fıkrasının 7, 8, 9 ve 14 numaralı bentlerinin parantez içi hükümlerinin aşağıda
ki şekilde değiştirilmesi için gereğini arz ederiz.
Algan Hacaloğlu

Ali Topuz

Hilmi Develi

İstanbul

İstanbul

Denizli

"Kanunla kurulan dernek ve vakıflar. Bakanlar Kurulu kararı ile vergi muafiyeti tanınmış va
kıflar, kamuya yararlı oldukları resmen tescil edilmiş dernekler, dernek ve vakıf olmamakla birlik
te, odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasî partiler, emekli ve yardım
sandıkları gibi vergi uygulamalarında demek ve vakıflar, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vak
fı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Vakfı hariç olmak üzere, dernek vc
vakıflar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil..."
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Gerekçe okunsun...
BAŞICAN - Gerekçeyi okutuyorum:
Gerekçe:
Bakanlar Kurulu kararıyla vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve kamuya yararlı oldukları res
men tescil edilmiş demekler ile Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ve Türk Silahlı Kuvvet
leri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Vakfının bugüne değin olduğu gibi, bundan sonra da, mev
duat faizlerinden bono ve tahvil ile Toplu Konut İdaresi ile Kamu Ortaklığı İdaresince çıkarılan
'menkul kıymetlere sağlanan gelirlerden, faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr paylarından,
menkul sermaye iratlarından levkifat yapılmaması öngörülmektedir.
BAŞKAN - Önergeye Hükümet katılıyor mu?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Katılmıyomz efendim.
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu önerge de kabul
edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan bazı vergi kanunlarında değişik yapılmasına ilişkin tasarının 46 ncı mad
desiyle eklenen (c) alt bendinin i) bölümünün aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz.
"i) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu menfaatına yararlı sayılan
demekler için münhasıran özürlülere hizmet amacıyla kurulan vakıf ve demekler hariç..."
Sait Açba

Mustafa Ünaldı

Afyon

Konya

BAŞKAN - Gerekçenin okutulmaması konusunda uzlaşmamız vardı Sayın Ünaldı...
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Bu, onun istisnası Sayın Başkan.
BAŞKAN - Zaten, bütün uygulamaları istisna yaptık zatiâliniz ve arkadaşlarınızca...
Gerekçeyi okutuyorum:
Gerekçe:
Özürlü insanlarımızın topluma kazandırılması, kimseye muhtaç olmadan bağımsız yaşayabi
len insanlar olarak üretken kılınması için eğitilmesi ve istihdam edilmesine ilişkin yürürlükte olan
mevzuat, ne yazık ki yeterli olama.nıştır.
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özürlülerle ilgili faaliyette bulunan demek ve vakıflar, devletin bu çalışmalarına destek ol
mak, eğitim ve istihdam alanında yaşanan sıkıntıları azaltabilmek amacıyla, çeşitli girişimlerde bu
lunmaktadırlar. Bu kuruluşların açtıkları kurslar ve işletmelerde, özürlüler meslekî beceriler kazan
makta ve çalıştırılmaktadır. Bütün dünyada sivil toplum örgütlerinin öne çıktığı günümüzde, çok
kısıtlı olanaklarla bu işlevlerini sürdürmeye çalışan özürlülerie ilgili demek ve vakıfların destek
lenmesi gerekirken, getirilmek istenen vergi yükü, bu kuruluşların faaliyetlerini zorlaştıracaktır.
Getirilmek istenen vergi, diğer sivil toplum kuruluşları gibi, düzenli ve yeterii aidat gelirieri olma
yan, münhasıran özürlülere hizmet amacıyla kurulmuş, varlıklarını sürdürme çabasında olan der
nek ve vakıfların işyerlerine kapatmalarına ve geçimlerini bu yolla sağlayan çok sayıda özüriünün
işsiz kalmasına neden olacaktır.
BAŞKAN - Sayın Alişan ve arkadaşlarının da aynı mealde bir önergesi vardır; onu, ayrıca ka
yıtlara alarak, birlikte işleme tabi tutuyorum.
BAŞKAN - Önergeye Hükümet katılıyor mu?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN - Bu iki önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu
önergeler, aynı mahiyette, biriikte işleme tabi tutularak. Heyetinizce reddedilmiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte kanun tasarısının 46 ncı maddesiyle. Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü madde
sinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendine eklenen (c) alt bendinin i) ve ii) alt bentlerinin aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Aslan Polat

Refik Aras

Erzurum

İstanbul

Nurettin Kaldırımcı

Mustafa Ünaldı

Yıldırım Aktürk

Kayseri

Konya

Uşak

"i) Bakanlar Kurulunca, vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu menfaatlarma yararlı sayı
lan dernekler için, bu bent gereğince yapılan tevkifat, binde l'den fazla olamaz.
ii) Diğer vakıf ve dernekler için, bu bent gereğince yapılan tevkifat yüzde l ’den fazla olamaz.
BAŞKAN - Önergeye Hükümet katılıyor mu?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Katılıyoruz efendim.
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu önerge, oybiriiğiyle kabul
edilmiştir.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, oybirliğiyle değil... Cevat Ayhan muhaliftir ya
zılsın lütfen...
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, zabıtların düzeltilmesini rica ediyorum...
"Oybirliğiyle" değil efendim...
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Oybirliği yok Sayın Başkan...
BAŞKAN - Oybiriiğinin oyçokluğu şeklinde düzeltilmesi suretiyle, maddeyi, önergeyle ya
pılmış olan değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu madde
Kabul edilmiştir.
C:EVAT AYHAN (Sakarya) - Bu madde, kanunu en çok engelleyecek olan maddedir.
REFİK A IM S (İstanbul) - Bu kadar yumuşadıktan sonra mı?!
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CEVAT AYHAN (Sakarya) - Hayır, hiç yumuşaması yok... Bu, Mâliyeyi aşan bir mesele...
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, bu madde üzerinde yeterince tartıştık, daha evvel kabul et
miş bulunduğunuz, tasarının 49 uncu maddesinde yer alan ifadelerin, yine, temmennileriniz istika
metinde daha net ifadelerini tenıinen, aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ilişkin hususu bilgilerini
ze, görüşme konusunu izinlerinize; okuduktan sonra da onaylarmıza sunacağım.
Önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 49 uncu maddesinin yeniden görüşülmesi suretiyle, aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Refik Aras

Yıldırım Aktürk

İstanbul

Uşak

"Madde 49 - 193 sayılı Kanunun 117 nci maddesinin başlığı ve birinci fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.
"Yıllık Beyana Tabi Gelirler Üzerinden Tahakkuk Eden Vergilerde Ödeme
1- Ocak ayı içerisinde verilmesi gereken beyannameyle bildirilen gelir üzerinden tahakkuk et
tirilen Gelir Vergisi, ocak, nisan, temmuz aylarında,
2- Şubat ayı içerisinde verilmesi gereken beyannameyle bildirilen gelir üzerinden tahakkuk et
tirilen Gelir Vergisi, şubat, mayıs, ağustos aylarında,
3- Mart içerisinde içerisinde verilmesi gereken beyannameyle bildirilen gelir üzerinden tahak
kuk ettirilen Gelir Vergisi, mart, haziran, eylül aylarında olmak üzere, üç eşit taksitte ödenir.
BAŞKAN - Önergeye Hükümet katılıyor mu?
MALİYE BAIO^Nİ ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Katılıyoruz efendim.
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir.
49
uncu maddeyi, önergeyle yapılan değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Değerli arkadaşlarım, yemek için oturumumuza ara veriyorum.

Kapanma Saati: 19.24
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DÖRDÜNCÜ OTURUM
BAŞKAN : Biltekin ÖZDEMİR
Açılma Saati: 20.15

BAŞKAN- Arkadaşlar, hoşgeldiniz.
Tasarının 50 nci maddesi dahil görüştük; yalnız, 48 inci maddeyi. Sayın Hacaloğlu'nun bulu
nacağı bir çalışma oturmunda görüşmek üzere ertelemiştik, diğer bazı maddeler meyanında.
Tasarının 48 inci maddesini okutuyorum:
MADDE 4 8 - 1 9 3 Sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir.
"Gelir vergisine tabi gelirler;
2 000 000 000 liraya kadar

% 15

5 000 000 000 liranın 2 000 000 000 lirası için
300 000 000 lira, fazlası

%20

10 000 000 000 liranın 5 000 000 000 lirası için
900 000 000 lira, fazlası

%25

25 000 000 000 liranın 10 000 000 000 lirası için
2 150 000 000 lira, fazlası

%30

•50 000 000 000 liranın 25 000 000 000 lirası için
6 650 000 000 lira, fazlası

%35

50 000 000 000 liradan fazlasının 50 000 000 000
lirası için 15 400 000 000 lira, fazlası

%40

oranında vergilendirilir."
BAŞKAN- Söz konusu tarife, 1999 yılı başından itibaren yürürlüğe konulacak bir tarifedir.
1998 yılına ait geçici maddede bir başka geçiş tarfesi öngörülmüştür, bunu arkadaşlarımız biliyor
lar.
Bu madde üzerinde söz talebinde bulunan arkadaşlarıma sırasıyla söz vereceğim.
Buyurun Sayın Hacaloğlu.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerii arkadaşlarım; bu
madde, yasa tasarısının bütününden daha çok tartışıldı nedense; daha maddeye gelinmeden evvel
tartışıldı. Nereden kaynaklandığını, parti olarak bilememekle beraber -buna Saym Genel Başkanımız da dahil- bu maddeye yönelik, getirilebilecek, tasarıdan farklı önergelerin belki de engellen
mesi amacıyla asgari ücretin GelirVergisi kapsamı dışında tutulması halinde, bu yasa tasarısının
Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminden geri çekileceği. Hükümetin en yetkili kişileri tarafın
dan ifade edildi.
Bunlar, televizyonlarda yapıldı; tartışılamadı ve doğal olarak da en etkin iletişim aracı olan TV
ile yanlış bilgiye dayanan; ama, belki de bir şekli ile bu tasarıya yansıyan bir anlayışı özümleyerek,
toplumu bir şekilde yönlendiren bir değeriendirme şekli, zannediyorum bu tasarıda büyük yara aç
tı kredibilitesinde azalma yarattı.
Burada çok temel olan olay. Gelir Vergisinin şu anda adeta bir ücret vergisine dönüşmüş ol
ması ve bu tasarı ile de bu boyutun yeterince değiştirilmeden bu imajı, bu sonucu yaratacak bir de
ğişim önerilmeden önümüze getirilmesi.
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Birşeyin altını çizmek istiyorum; bugün Fazilet Partili bir arkadaşım dile getirdi; alt komisyon
da dile getirildi ve sık sık kamuoyunda tartışılır; zaten ücretliler net alır, onun vergisini ya devlet
öder ya da işveren öder.
Piyasa ekonomisi ve üretim araçlarının temel öğelerinin tanımlanmasının bilimsel çerçevesi,
ücretin brüt olduğu ve bunun üzerinde ödenen verginin her halükârda o emeği ile, ücreti brüt ola
rak hak etmiş olan tarafından ödendiği, onun bir hakkı, payı olduğu; eğer, o yükte bir azalma olur
sa, o azalmanın da doğal olarak, brüt ücretin içinde azalacak vergi payı nedeniyle, o azalmanın net
ücreti artıracak olma gerçeği. Gidiniz, Batı ülkelerinde hiçbir çalışan size ücretini net olarak ifade
etmez; bilmez de. Bilse de yaklaşık bilir. Gidin, serbest piyasada çalışanlara sorun; herkes brüt üc
retini bilir, türlü şekillerde kesintiler yapılır, beyanname de verir,vesaire..
Bunu aşmamız lazım; herkesin gelirine brüt çerçevede bakmamız lazım ve öyle bakıldığı za
man da, herkesin kendi brüt geliri içinde ne kadar vergi yükü taşıdığının değerlendirilmesi lazım.
0 vergi, o emeği ortaya koymuş olan kişinin emeğinin karşılığıdır ve topluma olan ödemesi
dir; mükellefiyetidir, kendi ölçeğinde.
Ben bunları, herkesin bildiği şeyleri niye söylüyorum; yani, gerçekten bunları konuşuyorsak,
çünkü yarın bu vergi indiği zaman, zaten çok söyleniyor, asgari ücret vergi dışı kaldığı zaman ser
maye bunu istiyor, zaten sermaye ödüyor, ücretlinin de vergisi değişmeyecek, sadece işveren o mü
kellefiyetten kurtulacak diye tanımlanıyor. Tabiî, bunu aşmanın türlü yolları var; ama, toplum ola
rak verginin bir mükellefiyet olduğu, herkesin bunu ödemekle yükümlü olduğu, ücretlilerin de bu
nu ödemekle yükümlü olduklarını ve ödedikleri verginin kendi emekleri içinde bir payı ve oranı ol. duğu ve o oranın ne olduğunun farklı katmanlar arasındaki millî gelir dağılımının eşit paylaşımı
açısından vergi rejiminin önemli bir araç olduğunu düşünmemiz lazım.
Bu getirilen önerge. Hükümetin tasarısı, en çok vergi veren kesimden -gelir vergisi açısından
ifade ediyorum- yüzde 15 oranında, en alt vergi veren kesimde de yüzde 10 oranında bir azaltma
getiriyor.
Biliyoruz; ücretlilerin millî gelir içindeki payının ne olduğu ve gelir vergisi içindeki payını ifa
de ediyoruz; ama, bu düzenleme gerçekten şu anda, dünya ülkelerinin çok büyük bir bölümü için
de eşitsizliğin en yoğun olduğu bir ülke olarak Türkiye'de vergide sosyal adalet sorununa parma
ğını basmıyor. Efektif vergi oranlarına bakıldığı zaman, zaten verginin hangi düzeylerde olduğu bi
liniyor. Gerçek anlamda vergisini ödeyenler bordro mahkûmları; ister özelde ister kamuda; yani üc
retliler.
Maliye Bakanına teşekkür ediyoruz. Biraz evvel ikramda bulundular, bu ortamda bu olur; ama.
Sayın Başkanımızın dediği gibi, asgarî ücret alanlar, her gün şunu yeseler maaşları tükenir, başka
hiçbir şey yapamazlar; şunu yerler ve maaşları biter, Türkiye bu. Şimdi, bu gerçeği görmemiz la
zım. Hepimiz görüyoruz da, ben de, yine ahkam kesmek havası içinde değilim; ama, bir siyasetçi
olarak bir daha altını çizmek istiyorum, bizim için en önemli madde. Yani, bir vergi tasarısı, bizce
iki şeyi yapmalı, tabiî üç şeyi;
1 - Vergide adalet,
2 - Özellikle bugünkü Türkiye'nin bugünkü koşullarında enflasyona karşı mücadele etmenin
enstrümanlarını ortaya koymalı,
3Kayıtdışı ekonomiyi kayda alıp, vergi denetimini etkinleştirecek mekanizmalar ki, o alan
da oldukça, hem tanımla hem diğer mekanizma oldukça reform nitelikli düzenlemeler var. O bo
yutuna teşekkür ediyoruz; ama, ilk iki söylediğim alan yetersiz. Enflasyona karşı enstrümanlar de
yince, ben, muhakkak enflasyon muhasebesini kastetmiyorum, esasında, yani enflasyona karşı mü
cadelenin aracı vergi gelirlerini artırmaktır. Şu anda, özellikle daha evvel söyledik... Tabiî, bu da
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artıracak bir dönem içinde, doğal olarak artıyor; ama, hep ifade ettik, üç yıllık istikrar programı or
tada olmayan istikrar programı, ortada olmayan hedefler vesaire vesaire -daha evvel konuştuğum
için girmiyorum- orada bir eksiklik var, onu çok tartışacağız. Ama, vergide adalet, o nedenle de bir
öneri getiriyoruz; ücret gelirleriyle ücret dışı gelirlerin ayrı tarifeye bağlanması ve vergisini peşin
ödeyen ücret geliri sahiplerinin özellikle yirmi yıldır yüzde 70 enflasyonla yaşayan bir ortamda, ya
şadıkları mağduriyet ve paylaştıkları özverinin artık diğer kesimlerce de paslaşmasını sağlayacak
bir oran düzenlemesinin; ama, özellikle alt gelir gruplarında, en alt gelir gruplarında biraz daha in
sanca, insan onurunu korumasına katkıda bulunacak, onuru düzeyinde demiyorum, ona katkıda bu
lunacak bazı düzenlemelere açık olduğumuzu ortaya koymalıyız.
Batı ülkelerinde uygulanıyor, uygulanmıyor, şurada, işte, şu anda, eskiden Doğuda olup da,
şimdi demokrasiye geçme çabasında olan üç-dört ülkede uygulanıyor; ama. Batı ülkelerinde uygu
lanmıyor ayrı tarifeli uygulamalar. Bunlar, hiçbir şey ifade etmez. Dünyanın yüz ülkesini sayın,
hepsi arasında eşitliğin en bozuk olduğu, enflasyonun en yüksek olduğu ve enflasyonun en uzun
süreli olduğu ülkesiniz.
Beyanname... Biz, örneğin, yani, bir ara Sayın Bakan, bugün veya dün, ücretlilerin de beyan
name kapsamı içinde olabileceğini belirttiler ki, yani, zaten bir işyeri dışında birden fazla işyerin
de eğer ücret alıyorsa beyanname vermekle mükellef bizde de; yani, ona pekâlâ ileride zaten geçe
cektir Türkiye bir aşamada, onu düşünen bir Maliye yapısının, pekâlâ iki tarifeli bir uygulamaya
geçmesinde hiçbir sakıncanın olacağını zannetmiyoruz. Maliye, o kadar kapsamlı bir düzenleme
getiriyor ki, işi bugüne göre, her halde üç beş misli artacak önümüzdeki günlerde. Maliye İdaresi
nin. bunun da altından kalkacağına inanıyoruz.
Tarifeler, oranlar meselesi: Şimdi, bir önergemiz var. Bu önergemiz okunacak, o zaman onun
üzerinde konuşacağım; ama, alt gelir gruplarında asgari ücretin vergi dışında tutulması, kayıtdışı
ekonomi özendirici bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor, doğrudur; ama biraz evvel vakıflar için,
"binde I kayıtla vakıfları denetim altına alalım" dedik. Yani, bu anlayış tabiî oranların düzenlen
mesi için de pekala geçerlidir.
Türkiye, bir farklı vergi tarifesi sistemine, ücretliler için geçmek zorundadır. Konu, sosyal pat
lama noktasına gelmiştir. Bizlerin zaman zaman asgari ücret vergi dışında tutulacaktır şeklinde ta
nımladığımız şey, gerçek anlamda asgari ücret ve ona yakın düzeyde vergi alanlardan sıfıra yakın
düzeyde vergi alınmasıdır.
Vergi sisteminin gerekli olduğu bir oran korunup, ama sıfıra yakın bir verginin alınmasıdır.
Hepinize saygılar sunuyorum.
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum.
Madde üzerinde başka söz talebinde bununan arkadaşım var mı?.. Buyurun Sayın Araş.
REFİK ARAS (İstanbul)- Sayın Başkanım, Sayın Bakanım; bundan evvelki tarifede biliyor
sunuz 1997 yılında uygulanan tarife 500 milyondan başlıyor ve yüzde 25 nisbetinde vergiye tabi.
Yeni düzenlenen tarife 2 milyar liradan başlıyor. Demekki burada 4 misli iyileştirme var, bunu göz
den ırak etmeyelim.
Eski nisbet 25. 98'de yürürlüğe girecek; ama bu nisbet de 15. Yani, buradaki iyileştirmeyi de
mâliyenin, senelerdir konuşulup yapılmayan iyileştirmeyi de gözden ırak tutmayalım. 500 milyon
luk rakam 2 milyara ibla edilmiş, yüzde 25’lik nisbet de yüzde 15'e indirilmiş. Devletimizin imkan
ları elverse de tabanı biraz daha düşürebilsek; ama, bir taraftan bunu söylüyoruz, bir taraftan da
"enflasyon niye düşmüyor?" diye soruyoruz. Devletin imkanları ancak buna elveriyor.
Bu düzenlemeyi getiren hükümeti kutluyorum, teşekkür ediyorum.
BAŞKAN- Buyurun Sayın Açba.
-
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SAİT AÇBA (Afyon)- Sayın Başkan, değerli üyeler; madde 48 ile ilgili bazı temel değerlen
dirmeler yapmak istiyorum.
48 inci maddede en düşük vergi oranı yüzde 15 ve en yüksek vergi oranı da yüzde 4() olarak
ön görülmektedir. Bu yıl için uygulanan vergi oranlarıyla karşılaştırıldığında 5 puanlık bir düşüş
söz konusudur.
Burada mükelleflerin vergi karşısında bir direnci söz konusudur. Doğal olarak bir dirençtir bu,
çünkü vergi oranlarına baktığımızda gerçekten vergi oranları yüksektir; dolayısıyla bu maddede de
bu oranın yüksekliliğinden dolayı düşürülmesi hedeflenmektedir.
Vergi oranları yüksek olduğu için, mevcut sistemin tamamıyla kayda alınması konusunda bü
yük sıkıntılar yaşanmaktadır; yani, mükellefler üzerindeki vergi yükü, ödenebilir ve makul seviye
lere çekilmediği müddetçe vergi kayıp kaçağı her zaman için söz konusu olabilecektir; mevcut sis
temde kayda alınamayacaktır.
Bu oranların düşürülmesi makul bir gelişmedir; ancak, bu oranların bize göre yüzde 10-30 ara
sında bir marj içinde düşürülmesi daha uygun olacaktır; yani, en düşük vergi oranının yüzde 10 ol
ması, en yüksek vergi oranının da yüzde 30 olması, Türkiye'deki mevcut kayıt dışı olan kazançla
rın kayda alınması, yani kayıtdışı ekonominin kayda alınması açısından daha yararlı olacağı kanaatindeyiz-Şüphesiz oranlardaki bu düşüşler, malî idarenin gelir akımları açısından birtakım kayıp
ları da söz konusu olabilecektir ama bu kayıpları öyle zannediyorum, mevcut kayıtdışı kalan kay
nakların kayda alınmasıyla birlikte daha uzun vadede bu kayıplar da giderilmiş olacaktır.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN- Teşekkür ederim.
Buyurun Sayın Polat.
ASLAN POLAT (Erzurum)- Sayın Başkanım, bu getirilen teklifte, önceki tekliflere göre bir
düzenleme, bir iyileştirme olduğu zaten görülüyor; bu yönde buna bir itirazımız yok; mesela, alt di
lim olarak 2 milyar lira alınmış. Bundan önceki dilimde 2 milyar liraya yüzde 35 civarında bir ver
gi verilirken, bundan yüzde 15 olması konusunda makul görüntü görülüyor; fakat, işin realitesi bi
raz daha farklı olabilir; bugün bir gazetede vardı, 4 kişilik bir ailenin fakirlik sınırı 152 milyon li
ra olarak kabul edilmiş...
ABBAS İNCEAYAN (Bolu)- 2 milyar lirada, 400 milyon lira eder.
ASLAN POLAT (Devamla)- Tamam; "iyileştirme var" dedim; onu baştan söyledim. Alt di
limleri 5(X) milyon liradan 2 milyar liraya çıkartması, hatta bunu yüzde 25-15’e indirmek değil de;
bunun muhatabı 2 milyar lira, yüzde 35 görünüyor burada; bu avantaj; bunu peşinen söyledim ben.
Bir konu daha söylemek istedim, o da şu: Bugün gazetelerde yine var, 4 kişilik ailede fakirlik
sınırını uzmanlar 152 milyon lira olarak kabul etmişler. Şunu anlatmak istiyorum: Yani, yüzde 15
vergi dilimi fakirlik sınırında olan bir insandan aldığımız vergi. Onun için bir zorlanma var; alt di- '
lim için söylüyorum, üst dilimler için birşey söylemiyorum.
Bir noktayı daha vurgulamak istiyorum: Bugüne dek çok dedikodusu yapılıyor; asgari ücret
ten vergi alınıp alınmaması meselesi. Saym Bakanımız biraz sonra diyecek ki, "asgari ücretten ver
giyi kaldırdığınız zaman -zannedersem bir defa söyledi 370 trilyon mu demişti, öyle bir şey- yıllık
kayıbımız oluyor" demişti; "500 trilyon bir kayıbımız oluyor" demişti. 500 trilyonu da hükümet bu
lamadığı için asgari ücretten almaya kalkıyor; ama, halk da şunu söylüyor Sayın Bakanım; Kara
deniz otoyolu 150 trilyonluk işi, 15müteahhidi çağırıp emsali yüzde 35-40 ile giden işi yüzde 15'le
verirseniz vatandaşlara, arada da yüzde 20-30' luk bir kayıbı halk kabul ederse, bu vergiyi vermek
te zorlanır.
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Şunu söylemek istiyorum: Tabiîki devletin para almadan iş yapması mümkün değil. Şu mem
lekette yürüyen, okula giden, otoyolda giden herkes devlete birtakım vergileri vermek zorunda ol
duğunun bilincinde olmalıdır; ama, bu insanların iki şıkta tatmin olması lazım Sayın Bakanım; ye
ri gelmişken bunu söylemek istiyorum.
Birincisi, asgari olarak fakirlik sınırının üstünde bir para alması lazım ki, bu vergiyi rahat ola
rak versin.
İkincisi de, Türkiye Cumhuriyetinde herkes birinci sınıf vatandaş olduğunu, göğsünü gere ge
re söylemesi lazım, bunun üzerinde de durmak istiyorum.
Siz, bizden vergi alıyorsunuz; alın. Biz askere de gidiyoruz; ama, benim kızım üniversite ka
pısından giremediği müddetçe de ben bu vergiyi niye veriyorum diye de düşünüyorum. O ızdırabı
çeken bir insanım; yani, Türkiye'de tek tip eğitim yapılacak, tek tip eğilime benim kızımı alamadı
ğınız müddetçe, ben her zaman için bu vergiyi verirken de, askere giderken de bir tereddüde düşü
yorum. bunu ne için söylüyorum; herkesten rahatlıkla vergi alabilmemiz için, iki şıkkın üzerinde
tekrar durmak istiyorum: Birincisi, herkesin hayat şartı olarak fakirlik sınırının üstünde bir para ka
zanması; İkincisi de, herkesin, devletin getirdiği imkanlardan birinci sınıf vatandaş olarak yararlan
ması.

r

Yaptığınız çalışmalarda bir düzelme var; hakkınızı inkar etmiyoruz, teşekkür ediyoruz; ama,
benim gönlüm arzu ederdi ki, asgari ücreti vergi dışı bırakacak bir düzenleme ile gelebilseydik. Ne
kadar imkanlarını zorlar, bu işe ne kadar yaklaşırsanız bizden o kadar olumlu kanaat alırsınız ve yi
ne de şunu söylüyorum; ben bu devlete vergi veren vatandaş olarak, kızım da üniversitede ağlama
dan okuduğu müddetçe de daha da rahat bir vergi veririm diye düşünüyorum.
Hepinize saygılar sunarım.
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum.
Ben merak ediyorum; belki Sayın Bakan ileriki açıklamalarında vurgularlar: Şu tarifeye hiç
dokunmasalardı da, asgari ücreti vergi dışında, sırf o konudaki değerlendirmeleri bertaraf için, ter
cih etselerdi, muhtemelen kayıpları daha az olurdu. Demek istediğim, çok fazla özveriyle Hükümet
bu işin önüne gelmiştir.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul)- Başkanlar taraflı olmaz Sayın Başkan.
BAŞKAN- Bir gerçeği tespit için söyledim.
Buyurun Hadi Bey.
M.HADİ DİLEKÇİ (Kastamonu)- Sayın Başkan, Sayın Bakanım; arkadaşların hep eleştirile
riyle karşı karşıya kaldık. Cetvele bakıyoruz, yüzde 25'lik dilim, yüzde l.S'e düşürülmüş; yüzde
.S.S'lik dilim yüzde 4()'a düşürülmüş; yani, şimdi bu eleştiriyi yaparken hemen soruyorum Hacaloğlu'na, dün hükümetteydiniz, neden yapmadınız; size de soruyorum, siz dc hükümetteydiniz neden
yapmadınız?
ASIDAN FK)LAT (Erzurum)- Biz 28 Şubattan dolayı yapamadık; yapıyorduk yani. (Gülüşme
ler)
Korkarım siz de 27 Marttan dolayı yapamayacaksınız.
M.HADİ DİLEKÇİ (Devamla)- Biraz insaflı davranmakta fayda var gibi düşünüyorum ve te
şekkür ediyorum.
BAŞKAN- Buyurun Sayın Ayhan.
CEVAT AYHAN (Sakarya)- Muhterem Başkan, muhterem üyeler; Gelir Vergisi Kanununun
veya bu Vergi Kanun Tasarısının, Gelir Vergisi bölümünün en mühim maddesini görüşüyoruz. Bu
madde, mükelleflerin ödeyecekleri vergilerle ilgili olan bir maddedir.
-
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Ben, bu Gelir Vergisi Kanununa baktım; bu kanun I960'ta çıkmış ve bugüne kadar 39 defa de
ğiştirilmiş; yani, senede bir defadan da fazla değişmiş ve bazı değişiklikleri de hatırlıyorum; eko
nomik denge vergisi, net aktif vergisi falan diye bir kanun konuştuk. O kanunda da artık bu işler
dengeye oturacak diye konuştuk. Epeyce yüklü bir parayı da metazori, vatandaştan tahsil ettik, adı
na da vergi dedik; Varlık Vergisi gibi bir tahsilattı o.
Şimdi, önümüzde vergi ile ilgili yeni bir düzenleme var. bu tarife cetvelinde yüzde 55'lik dili
mi yüzde 40'a düşürmüşüz. Bunlar, yüksek vergi gruplarıdır; yani, bunları 15 puan aşağı düşürür
ken çalışanları 10 puan düşürmüşüz. Açar bakarsak, 1960'taki ilk dilimlere, yüzde lO'dur en düşük
dilim. 12 Eylülün cunta döneminde, ara rejiminde, yüzde 40'a çıkarmışız, sonra da bunu çok parti
li sisteme geçince, 83'ten sonra tedricen birer puan düşürerek, 35'e, 30'a, 25'e kadar düşürmüşüz.
Şimdi yüzde I5'e düşürüyoruz; yüzde 40'tan, henüz inebildiğimiz yüzde I5'tir, bu kanun çıkarsa.
Elbette bu bir iyileştirmedir; ama, burada bu kadar yaparken, yüksek gelir gruplarına da 15 pu
an birden düşmenin hiçbir haklılığını göremiyorum, onu söyleyeyim. Vatandaşın bu kadar geçim
sıkıntısı içinde olduğu bir dönemde gönül isterdi ki bunu daha da aşağı çekelim, çekebiliyorsak ki,
kademeli olarak yüzde lO'a çekme hedefi var, tasarının; bunu daha hızlı aşağı doğru çekelim ve va
tandaşı rahatlatalım.
Hakikaten vatandaş, vergi vermekten muzdariptir. Siz ne kadar isterseniz, vergi dairelerinin
kapılarının üzerinde "vergisi ödenmiş kazanç kutsaldır" falan diye birtakım uydurma şeyleri yazın
oraya; ama, vatandaş bunun böyle olduğuna inanmıyor.
Ben bir vesile ile daha anlattım; kamu kuruluşlarında o kadar israf var ki, şimdi bir bakanlığın
Kuşadasmda bir tesisi var; muazzam bir tesis. Türkiye'nin en turistik bölgesinde. Niye yaptınız bu
nu?.. Afetzedeleri iskân için yaptık.. Peki, 20 yıldır hiç afetzede getirdiniz mi buraya?.. Yok.. Ni
ye?.. Tabiî kendi keyifleri için; yani, bürokrasi kendini tahkim ediyor. Eğitim tesisi adı altında ya
pıyor bunları. Daha önce yoktu bu. Bunları satın; milletin cebine elimizi sokacağımıza, bakın şim
di 4-5 katrilyon ilave vergi toplamak istiyoruz. Kaçırandan alalım ama, kaçırmayandan da alıyo
ruz. Vakıflara, demeklere kadar uzanıyoruz, birtakım şeylere uzanıyoruz; yani, birtakım haklı şey
leri de kısıyoruz. Ben bir şey demiyorum; değerli Maliye Bakanı ve erkânının vazifesi, malî siste
mi ayakta tutmaktır; elbette bir yerden para bulmaya çalışacak; ama, onlara da üzülüyorum,Allah
yardım etsin; çünkü, çok talihsiz bir dönemdeler; faiz batağına düşmüş, her gün 16-17 trilyon faiz
ixieyen bir ülkenin mâliyesini yönetmek çok çok, bir şairin dediği gibi; "bedbaht âna derier ki, elin
de cühelanın heder olmak için £:esbi kemali hüner eyler." Yani, şimdi cühela sözünü değiştirin bu
rada da, bu kötü şartlarda hüner ortaya koymak da çok zor. Bu arkadaşlarıma başarılar diliyorum
ben; Sayın Bakana ve mesai arkadaşlarına.
Bir de,Türkiye’de siyasî konjonktür de çok müsait bir şeyde değil; demokrakinin ara rejimler
le tehdit altında olduğu,tartışıIdığı ve halkta güven hissinin de giderek azaldığı bir dönemde yeni
bir vergi paketini başarılı kılmak çok daha siyasi konjonktür bakımından talihsiz bir dönemdir.
Bu tasarının çok haklı tarafları var.eksik tarafları var, yanlış tarafları var; ama, yanlışlardan bi
ri de buradaki düşük gelir grupları için indirimin az, yüksek gelir gruplan için daha fazla olması da
tartışılacak konulardan birisidir.

^

Bunları ifade etmek istedim, teşekkür ederim.
BAŞKAN- Değerii arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
Buyurun Sayın CengiI.
SITKI CENGİL (Adana)- Sayın Başkan, değerii arkadaşlar; tabiî herşeyde olduğu gibi vergi
cilikte de güven çok önemli bir husustur. Arkadaşlar d a değindiler, o vesile ile ben de değinmek is
tiyorum; vergisini bihakkın ödeyebilmek için bu verginin gittiği >crdcn de emin olması lazım; ya
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ni güven duyması lazım; vergiyi ödediği yere güven duyması lazım. Ben, şu veya bu iktidar diye
kastetmek istemiyorum; ama, maalesef vatandaş, vergiyi öderken bunları yerli yerine harcayacağı
nı veyahut da vatandaş onu kazanırken gösterdiği titizliği, çektiği sıkıntıyı, harcayanların, devletin
de aynı titizliği göstereceğine inanmıyor. Bu bir gerçek, bunu kabul etmemiz lazım.
Gerçeğini söylüyorum; seçim bölgenize gittiyseniz esnafı ziyaret edin, hemen girer girmez bi
ze dedikleri şey şudur: "Biz yüz bin liralık tahta sandalyelerde oturup bu parayı kazanıyoruz; ama,
siz gidip orada milyarlık koltuklara yatırıyorsunuz. Biz bu vergiyi size nasıl verelim?..Bu gerçek
mi, değil mi arkadaşlar; bu, her tarafta konuşuluyor mu, konuşulmuyor mu; kafamızı kuma sokma
nın alemi yok ki!.. Biraz önce "ihalelerde" dediler. Bu da gerçek. Bunları bilmemiz lazım. Bu söy
lenenlerin tamamı doğru mu değil mi; ama, başka bir doğru var, nedir, o da şudur: Bir şeyin şuyuu,
vukuundan beterdir. Şu anda devletin durumu budur. Hükümetlerin durumu budur. Bunu izale et
memiz lazım. Bunu izale etmediğimiz müddetçe, vatandaş hakkıyla, gönül rızasıyla vergisini öde
meyecektir. Her mükellefin başına birer tane maliye memuru da koysanız,polis de koysanız, vergi
kaçak ve kayıbını ödeyemezsiniz; gönlüne yatmadıkça, içinden gelmedikçe.
Bu tespiti yaptıktan sonra bir başka yanlışı düzeltmek istiyorum. Sayın Algan Hacaloğlu, Fa
zilet Partili bir arkadaş konuşurken -gerçi o arkadaşımız şu anda burada yok- "ücretliler vergi öde
miyor; devlet ödüyor, çalıştıran ödüyor" gibi söyledi. Bunu arkadaşımız ya tam manasıyla anlata
madı veyahut da Sayın Hacaloğlu'nun dikkatleri başka tarafa kaymıştı. Arkadaşımız şunu vurgula
mak istedi: Biz, bu insanlardan vergi almayalım; madem durum böyle ise, bu insanların ücretleri
ni net olarak ödeyelim, daha fazla ödeyelim manasında söyledi arkadaşımız, bunu da antiparantez
belirtmiş olayım.
Türkiye'nin gerçekleri ortada. Bugün, asgari ücretliler...
BAŞKAN- Sayın Cengil, komisyon üyesi arkadaşlarımın eksikliklerinin telafisi en az sizin ol
duğu kadar bana da düşer. Siz kendi görüşlerinizi belirtin lütfen.
SITKI CENGİL (Devamla)- Kendi görüşüm, o arkadaşımızın görüşü de böyle de bir yanlış an
laşılma -tutanaklara da geçsin diye söylüyorum- ortadan kaldırılsın, yanlış anlaşılmasın.
Asgari ücretle çalışanların aldıkları ücret belli. Türkiye'nin hayat şartları da belli. Bunları he
pimiz de biliyoruz. Asgari ücretten vergi almayalım dediğimiz zaman. Maliye de bir yerde, ben as
gari ücretten almazsam nereden alacağım diye ortaya çıkıyor.
ABBAS İNCEAYAN (Bolu)- Maksat uzun söylemek değil.
SITKI CENGÎL (Devamla)-Müsaade ederseniz, eğer konuşmak gibi bir şeyiniz varsa, dağar
cığınızda bir şey varsa söylersiniz, biz de dinleriz. Konuşurken laf atmanın alemi ypk. Yanlış bir
şey olduysa, ortaya koyarsınız, biz de memnuniyetle, ölçüleri içerisinde dinleriz.
Asgari ücretten vergi alınmaması lazım; ama. maliye alıyor. Niye alıyor, söyleyeyim: Asgari
ücretten vergi almak bir yerde nasıl ki, daha önce hayat standardını koyduysak, hayat standardını
koyalım, hayat standardı üzerinden alalım, çalışma hayatındaki kaçakları takip edemediği için,
kontrol altına alamadığı için, bu da bir yerde hayat standardı olarak konulmuş ve vergiyi de alıyor.
Bunu kaldırmamız lazım. Bugün, asgari ücretle çalışan bir insanın vergi verebilecek gücü yoktur.
Vergi verirse, bu, adaletsizlik olur.
YILDIRIM AKTÜRK (Uşak)- Necati Çelik Çalışma Bakanıyken öyle demedi ama.
SITKI CENGİL (Devamla)- Necati Çelik Çalışma Bakanıyken öyle dedi mi demedi mi bilmi
yorum, kendisi burada değil...
BAŞKAN- Böylece düzeltmiş olduk Sayın Cengil.
SITKI CENGİL (Devamla)- Hayır, düzeltmiş olmuyoruz; bir iddia var, onu, arkadaşımız bu
rada olsa cevaplandırırdı, ben bilmiyorum. Benim düşüncem budur; parti olarak da budur.
-
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Asgari ücretten vergi almamamız lazım, artı, eğer alacaksak, bunu, buradaki oranların dışında
tutmamız lazım. Bu, yüzde 5 olabilir. Arkadaşlarımızdan Sait Bey de ifade ettiler, buradaki oran
lar da belli ölçüde indirilmiş; ama, ben şahsen bunu makul görmüyorum; alt Ubanı 10, üst tabanı
da 30 olarak değiştirilirse daha makul olur, böylece vergi kayıp kaçağını da önlemiş oluruz.
BAŞKAN- Sayın Cengil, sözleriniz zabıtlara geçmiştir. Hasbelkader Maliye Bakanlığı koltu
ğuna oturursanız, buradan geçemezsiniz,
SITKI CENGİL (Devamla)- O zamana kadar inşallah Sayın Maliye Bakanımız durunıu düzel
tir, bize de böyle bir şey bırakmaz. Ben bunu temenni ediyorum. (Gülüşmeler) O sıkıntı bize kal
maz, inşallah bir kaç ayın içinde düzeltir.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN- Buyurun Sayın Özgün.
İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir)- Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Sayın Başkan, I3eğerli Bakanım, değerli arkadaşlar; Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü mad
desi, Gelir Vergisine tabi gelirkrin vergileme oranlarını ifade etmektedir. Mevcut uygulamaya gö
re hükümetin getidiği tasarıyı mukayese ettiğimiz zaman Gelir Vergisi oranlarından bir indirime gi
dildiği görülmektedir. Bu, olumlu bir gelişmedir; ancak, benim buradaki tenkitim, yüksek gelir el
de edenlerde bu oranların daha çok indirilmiş olması, alt gelir gruplarında da daha az indirime gi
dilmiş olmasıdır.
Bu oranların aşağı çekilmesinden dolayı, tabiatıyla vergi gelirlerinde bir miktar düşme olacak
tır. Ben burada Sayın Bakana, bir hususun altını çizerek sormak istiyorum; Sayın Bakanım, bu ver
gi oranları öteden beri mükelleflerimizin vergi oranlarının yüksek olmasından dolayı, vergi ödeme
me noktasında bir dirençleri vardı, vergiden kaçınma gibi bir davranış biçimleri vardı. Getirdiği
miz bu indirimlerle, bu direnci kırabileceğimize inanıyor muyuz?. Eğer bunu kıramazsak, çünkü
arkasından tehlikeli bir durum ortaya çıkacak; çünkü bu vergi oranlarının düşmesinden dolayı, al
dığımız mevcut vergilerde bir eksilme olacak; ama, buna mukabil kayıt dişiliği önleyip de o arada
ki farkı kapatamazsak, gelirlerimizi artıramazsak, kamu finansmanında daha büyük açıklara ve
ekonomide de enflasyonisl baskıların artmasına neden olabilecektir.
Ben bu noktada o direncin kırılacağına inanıp inanmadığınızı samimi olarak sormak istiyo
rum. Konu buraya gelince, enflasyon muhasebesine tekraren atıfda bulunmak istiyorum; keşke enf
lasyon muhasebesine geçseydik diyorum.Eğer enflasyon muhasebesine geçmiş olsaydık, bilanço
lar daha şeffaflaşmış olacak, birtakım muvazaalı finansal işlemler de ortadan kalkacak, önemli bir
ihtiyaç olan enflasyon muhasebesi ile, böylelikle daha çok vergi alma imkanımız ortaya çıkmış ola
caktı. Ben bir an için enflasyon muhasebesine geçildiğini varsayıyorum; bir kaç yıl içinde enflas
yon gerçekten sıfıra düştüğünü de varsayıyorum, o zaman Devlet İstatistik Enstitüsünün açıkladı
ğı veya Maliye Bakanlığımn açıkladığı yeniden değerleme oranı zaten sıfır olur, o zaman da enf
lasyon muhasebesi mevzuatta yer alsa da pratikte bir hükmü kalmamış olacak; yani, geçmememi
zi bir türlü anlayamıyorum. "Geçmiş olsak, indireceğiz" diyorsunuz; "onun için geçmiyoruz" di
yorsunuz; çekin o zaman, çektiğinizi kabul edelim, o zaman geçmiş olsak bile, netice itibariyle de
ğerleme oranı veya enflasyon katsayısı düşük olacağından dolayı pratikte bir anlamı olmaz. Aynı
yere varmış oluruz diyorum.
Saygılar sunuyorum.
BAŞKAN- Acaba dikkatimden mi kaçıyor; bize verilen yazılı metinde, "maddenin aşağıdaki
şekilde değiştirilmesi" değil de, "maddenin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi" ol
ması gerekir; çünkü, maddenin ikinci fıkrasında. Bakanlar Kuruluna yetkiler veren bir hüküm ol
ması lazım.
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Teşekkür ediyorum değerli arkadaşlarıma.
Made üzerinde, Saym Bakanın açıklamaianna imkan tanımadan önce, önergeyi de okutayım;
belki önerge ile taıuaınlauacaktır, sonra da Saym Bakana, önergeye katılıp katılmaması aşamasın
da açıklama imkanı veririz, maddeyi tamamlamış oluruz.
Önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan çeşitli vergi kanunlarında değişikliği öngören yasa tasarısının 48 inci mad
desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için gereğini arz ederiz.
Algan Hacaloğlu

Ali Topuz

İstanbul

İstanbul

M ADDE 48.- 31.12.1960 tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinin
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Gelir Vergisine tabi gelirler, aşağıdaki nispetlerde vergilendirilir:
1. Gelir Vergisine tabi ücretler;
1 000 000 000 liraya kadar yüzde % 3
3 000 000 000 liranın 1 000 000 000 lirası için 30 000 000 lira; fazlası yüzde 10,
8 000 000 000 liranın 3 000 000 000 lirası için 230 000 000 lira; fazlası yüzde 20,
15 000 000 000 liranın 8 000 000 000 lirası için 1 230 000 000 lira; fazlası, yüzde 25,
25 000 000 000 liranın 15 000 000 000 lirası için için 2 980 000 000 lira; fazlası yüzde 30,
50 000 000 000 liranın 25 000 000 000 lirası için 5 980 000 000 lira; fazlası yüzde 35,
50
000 000 000 liradan fazlasının 50 000 000 000 için 14 milyar 730 milyon lira; fazlası yüz
de 40 oranında vergilendirilir.
2. Gelir vergisine tabi ücret dışı gelirler:
2 000 000 000 liraya kadar yüzde 15,
5 000 000 000 liranın 2 000 000 000 lirası için 300 000 000 lira, fazlası için yüzde 20,
10 000 000 000 liranın 5 000 000 000 lirası için 900 000 000 lira, fazlası yüzde 25,
20 000 000 000 liramn 10 000 000 000 lirası için 2 150 000 000 lira; fazlası yüzde 30,
30 000 000 000 liranın 20 000 000 000 lirası için 5 150 000 000 lira; fazlası yüzde 35,
60 000 000 000 liranın 30 000 000 000 lirası için 8 650 000 000 lira fazlası yüzde 40
60 000 000 000 liradan fazlasının 60 000 000 000 lirası için 20 650 000 000 fazlası yüzde 45
oranında vergilendirilir.
BAŞKAN - Açıklama yapacaksınız.
Buyurun.
AI jGAN h a c a l o ğ l u (İstanbul) - Bu teklifte görülebileceği gibi iki temel unsur var. Biri
si, vergisini peşin ödeyen ücretlilerin bir tarife çerçevesinde vergilendirilmesi, vergisini, gelirin
gerçekleştiği yılı takip eden yıl içinde ödeyen gelir dışı ücret sahibi kişilerin vereceği vergilerin ta
rifesini belirieyen bir ikinci tarife; yani, iki tarifeli bir sistem. Birisi, vergisini peşin ödüyor. Diğe
ri, ortalama bir yıl gecikmeli ödüyor. Enflasyon olmayan ortamda doğal olarak bu iki tarifede bu
lunan kesimler için vergi yükü açısından bir farklılık oluşmaz; ama, yıllardır, yirmi yıldır Türkiye
bir yüksek enflasyon yaşamıştır ve bunun bedelini ücretliler ödemişlerdir. İkinci temel olgu, düşük
gelir gruplarının, gerek ücretli kesim için gerekse ücret dışı kesim için düşük tutulması anlayışı.
-
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Türkiye’deki memur ve çalışanlarm yüzde 98'i muhtemelen, yani, bilimsel bir ifade değildir
bu; ama, tahmin ediyorum yüzde 95'i 3 milyar liranm altında brüt ücret akmaktadır; ücretlileri kas
tederek söylüyorum; tahmin ediyorum devlet memurları için de bu geçerlidir. Bu kesim artık gözetilmelidir. Bu kesimin üzerindeki vergi yükü olabildiğince azaltılmalıdır; yani, devlet bir taraftan
veriyor gözüküp cebine koyacak, diğer taraftan memurun cebinden alacak. O anlayış içinde, ücret
lilerin, hem devlet için hem özel kesimde 1 milyar liraya kadar olan bölüm yüzde 3 oranında ver
gilendirilmesi önerilmektedir. Bu kesim, halen düşük olan asgarî ücreti de belirli düzeyde yüksel
diği anda dahi kapsayacak; yani, genel anlamıyla, asgarî ücreti onun yakınındaki en alt kesimi ku
caklayan bir kuşaktır; 3 milyar liraya kadar olan bölüm de, diğer tüm çalışanların yüzde 90'ını ku
caklayan bir kuşaktır. Onun dışındaki, onun üzerindeki oranlar, burada tasarıda getirilmiş olan de
ğerlere yakın oranlardır ve yüzde 40 oranı en yüksek ücret geliri için 50 milyardan fazlası olarak
korunmuştur.
Ücret dışı gelirlerde ise, yüzde 15 yüzde 45 skalası önerilmektedir; yani, en yüksek gelirin ver
gisi, önergede olduğu gibi yüzde 40 değil, yüzde 45'e çıkarılmakta; ama, bugünkü yüzde 55'in al
tında bir düzeyde tutulmakta. Bunun da doğal bir nedeni var; yani, bir yıl gecikmeyle vergisini öde
yen bu kesim eşit ek bir yükü paylaşmak anlayışı içinde daha yüksek bir oranla vergilendirilmek
tedir. Oranları dinlediniz; ancak, burada da en alt gelir grubu olan 2 milyar liraya kadar olan kesim
yüzde 15 düzeyinde vergilendirilmesi hedef alınmaktadır. Ben ilk konuşmamda -geneli üzerinde
ki- bunun gerekçelerini izah ettim. Şimdi, bir arkadaşım "bunları ne diye zamanında siz yapmadı
nız" diye falan... Bunların tartışmasını aşağıda yaparız. O, buradaki tartışmaların üslubu değil; aşa. ğıda yaparız bunu, hakkınızı sorarsınız; ama, vergi reformları öyle sık sık yapılmaz. Şimdi, biz, bu
seksen küsurluk tasarıyı bir aydır uğraşıyoruz, iddia ediyorum, iki ay da aşağıda uğraşacağız; geç
ti, geçti, geçmedi, geçmedi, bilemem; ama, tüm unsurlanyla, toplumun tüm ilgili kesimleriyle Ma
liye Bakanı aylardır uğraşıyor, yoğun bir çabadan sonra ortaya konan bir seksen maddelik değişik
liği bir daha yapma şansınız uzun bir süre sonradır; yani, ortaya konan çabanın ortak iradenin te
mel soruları çözmeye yönelik ortaya çıkması Türkiye toplumunu rahatlatacaktır. O bakımdan, bu
reform olarak tanımlanan, belirli boyutlarıyla reform niteliği taşıyan, belirli boyutlarıyla o reform
tanımına yakışmayan -ki, bu boyutu da onlardan biridir- vergi adaleti boyutu bu defa dikkate alı
narak değerlendirilmek üzere teklif olarak sunulmuştur.
Arz ediyor, teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Hacaloğlu.
Sayın Bakan, bu önergeye katılıyor musunuz?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Değerli milletvekilleri, yapılan vergi düzenlemelerinin genellikle bazı sınırlayıcıları vardır;
yani, siz isteseniz de bazı düzenlemeleri yapıp, anında ortaya koyma olanağına sahip değilsiniz.
Bunların başında da içerisinde bulunduğunuz ekonomik ortam gelir. Dolayısıyla, kamu finansman
dengesini tamamen gözardı ederek bir vergi düzenlemesi yaparsanız, yaptığınız düzenlemenin or
taya çıkaracağı olumsuz etkiler bazı kesimlere olumlu etkiler getiriyor gibi olsa bile çok kısa süre
içerisinde ortadan kaldırır götürür. O nedenle de yapılan her düzenlemede vergi dairesi ve özellik
le davulu boynuna asmış olanlar bu sorumluluğu kesin olarak duyarlar, bunun başka bir yöntemi
yoktur. Elbette, gönül ister ki bütün bunların hepsi düzgün ekonomik koşullarda verilsin, sistem
gerçek anlamda adaleti ve hakkaniyeti, ikisini beraber sağlamak zorundadır, sağlasın.
Vergi oranları, genellikle vergilemede hem adaleti hem de hakkaniyeti beraberce sağlaması
gereken bir düzenlemedir ve bunlar bu hakkaniyet ve adaleti, ikisini birlikte, hem vergi oranlarıy
la hem vergi dilimleriyle birlikte sağlarlar artı tarifenin dikliği; yani, dilimlerin birden bire çok dik
olarak yükselmesi veya kademe olarak gitmesi de bu adaletin sağlanmasında diğer bir uygulama
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dır. Vergi oranları verginin ödenmesinde özelliide toplumda da böyle bir yakınlık varsa, psikolojik
sının da oluşturur aynı zamanda. Yani, belirli bir orana geldikten sonra artık onu isteseniz de, ya
ni çok kazanandan çok daha fazla vergi alacağım diyerek istediğinizi yapsanız da müthiş bir dire
nişle karşılaşır. Bu direnişin oluşacağı eşiği çok iyi yakalamak zorundasınız; bu, bir nevi vergi tek
niğidir. Eğer, onu yakalamazsanız, şunun üzerinden de şu kadar alayım dediğiniz takdirde alamaz
sınız onu; aksine, tersine etkisi olur ve gelir kaybına neden olursunuz. O oranı korusanız belki da
ha fazla vergi alacaksınız. Ancak, o oranı korumama nedeniyle daha fazla vergi alırsınız. Dolayı
sıyla da böyle bir tarife yaparken, böyle bir düzenlemeye giderken bütün faktörlerin hepsini göz
önüne almak zorundaydık.
Değişik ülkeler -burada haklı olarak dile getirildiği gibi- vergi tarifeleri konusunda değişik uy
gulamalar yapmaktadırlar. Bu ekonominin koşullarına bağlıdır, o ülkelerin durumlarına bağlı bir
olaydır. Bazı ülkelere bakarsanız, vergiden istisna ettikleri miktarları yüksek tutarlar, oranlan çok
yüksekten başlatırlar. Bazılarına bakarsınız hiç vergiden istisna kazanç yoktur; ancak, çok düşük
oranlardan başlar. Örneğin, İtalya'da yüzde lO'dan başlar; ancak, vergiden istisna bıraktıklan her
hangi bir olay yoktur. İsveç'e baktığınız taktirde, İsveç'te indirilen miktar çok çok yüksektir. Buna
rağmen tarife yüzde 25'ten başlamaktadır; ama, o ülkenin sağladığı diğer sosyal olanaklar nedeniy
le bütün bunlann hepsinin ona katılması zorunludur diye düşünülür; bizde de bütün bunlann hep
sini uygulama olanağımız vardır. Biz de, her zaman olduğu gibi, şimdiye kadar hem birtakım hak
lar vermiş hem de o hakların hepsini sürekli işe yaramaz bir düzeyde tutmuşuz. Biz, hem vergiden
indirilecek, ayırma nazariyesine uygun olarak ücretlilere bir hak tanımışız; ancak, bu hak şimdiye
kadar hiçbir anlamı olmayan düzeylerde seyretmiş, 1997 yılına gelene kadar bu olay 3 milyon lira
civannda seyretmiş. İlk defa olarak 9 milyon lira düzeyine; yani, yüzde 200 civannda artınlarak 9
milyon 450 düzeyine çıkarıldı. Bu oranı daha fazla çıkarmak mümkün, belki de çıkarılacak; ancak,
bu bütçe performansınıza, yarattığınız kaynaklara bağlı olarak yapılacak bir olay. Bunu 6 küsur
milyon lira birden artınrken bunu oniki milyon lira olarak da artırmak mümkündü; ama, kayıpları
nızı dikkate almak zorundasınız, bunun başka çaresi de yok zaten. O nedenle de bunları yaparken,
bunları düzenlerken biraz önce belirttiğim gibi, yaptığınız düzenleme, eğer neden olduğu olumsuz
luklar nedeniyle ortadan kalkıyorsa, bunu yapmamaya çalışıyorsunuz. Bu konuda her zaman başanlı olur musunuz; hayır. Bazen psikolojik fakörler, bazen korkarsınız, çekinirsiniz. İşte, biraz ön
ce Sayın Cengil'in belirttiği gibi, yani, bu, gerçekten insanın başına geldiği zaman bunu çok somul
olarak hissedersiniz; çünkü, ödemek zorunda olduğunuz, karşılamak zorunda olduğunuz dünyanın
harcaması vardır; bunu dengelemek zorundasınız, bir gün içerisinde bunu yapma olanağınız yok
tur. İşte, o nedenle bizim altından kalkabileceğimizi düşündüğümüz düzenleme, huzurunuza getir
diğimiz bir düzenleme oldu.
Daha önceki yıllarda reel gelirin yıl içinde kavranmaması nedeniyle, özellikle yılı içerisinde
vergilendirilenlere daha fazla avantaj getirilmesinin bir anlamı da vardı; ancak, yaptığımız daha ön
ceki bir düzenlemeyle artık bütün kazançları, elde edildiği zaman çok ufak zaman dilimlen farklı
lıklarıyla kavramak suretiyle bu konuda bir hakkaniyet sağladık; işte, hakkaniyet olayı burada.
Şimdi, ayn bir tarife; ayrı bir tarifenin avantajlan da vardır, dezavantajlan da vardır; bunlara gir
mek istemiyoruz. O nedenle, bütün dezavantajlarının, avantajlarından farklı olduğunu görerek tek
tarifeyle huzurunuza geldik.
Yaptığımız düzenlemeyle, vergi dilimleriyle, 2 milyar liradan 1997 yılında 62.5 milyon lira
vergi alınıyordu. 1998 yılında bundan 450 milyon lira vergi alınacak; 1999 yılında da ,300 milyon
lira vergi alınacak. Şimdi, çok net bir şekilde bunun 325 milyon liralık bir avantaja dönüştüğünü
görüyoruz, hem dilimler vasıtasıyla... Bunu daha aşağı indirmek mümkün mü; mümkün. Bunun
yetkisi nerede var; bunun yetkisi de şu anda herhangi bir değişiklik yapmadığımız Gelir Vergisi
Kanununun 123 üncü maddesinde var. Bakanlar Kurulu istediği takdirde bu yüzde 15 oranını da,
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dilimlen de ekonominin konjonktürünü göz önüne alarak 10 puan mdirmcye; yani, yüzde 5'e indir
meye, dilimleri de açmaya yetkilidir. Bizim getirdiğimiz kanun tasarısı ekonominin koşullarını göz
önünde tutarak budur, yarın düzeldiği taktirde. Bakanlar Kurulu bunu indirsin. Asgarî ücretin ver
gi dışı bırakılması, yıllardan beri Bakanlar Kurulunun yetkisindedir, bu konuda herhangi bir düzen
leme yapmaya gerek yoktur hepinizin bildiği gibi; ancak. Bakanlar Kurulu bu yetkisini kullanma
mıştır; kullanmamıştır ya da kullanamamıştır sonuç olarak. Bakanlar Kurulunun bu yetkiyi kulla
namaması nedeniyle, bütün yükün hepsini bir döneme yıktığınız takdirde ortaya çıkacak olan 400
trilyon lirayı... Herhangi bir düzenleme veya iyileştirmeden önce yaparsanız bunu I katrilyon lira
olarak bütçeye yazmak zorunda kalırsınız; gerçeğimiz budur. İşte, bu gerçeklerden hareketle, sizin
huzurunuza getirebileceğimiz, yani altından kalkabileceğimizi tahmin ettiğimiz düzenleme budur.
Zaten, yaptığımız düzenlemelerle, örneğin 1998 yılı içerisindeki tarife uygulaması nedeniyle ücret
lilere 115 trilyon liralık, memurlara 35 trilyon liralık, beyannameli mükelleflere de 91 trilyon lira
lık bir avantaj sağlıyoruz; toplam 241 trilyon lira; altından kalkabileceğimiz bu. Bunun ötesindekinin altından kalkabileceğimizi zannetmiyoruz, göze alamıyoruz, olayımız bu; yani, bu olayı göze
almak ya da göze alamamak. Bunun sorumluluğunu üstlendiğimiz için göze alamıyoruz. O neden
le getirebildiğimiz, en uygun olduğunu düşündüğümüz bu ekonomik koşullarda tarife budur. O ne
denle, bunun dışındaki bir önergeye katılamıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge
kabul edilmemiştir.
Bir önerge daha vardır; okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
48 inci maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
"Asgarî ücret değerine kadar yüzde 0; 3 milyar liraya kadar yüzde 15; 6 milyar liraya kadar 4
milyon 500 bin artı yüzde 20; 12 milyar liraya kadar 10 milyon 500 bin artı yüzde 25; 30 milyar li
raya kadar 15 milyon artı yüzde 30; 60 milyar liradan fazlası için 24 milyar artı 35 olarak düzen
lenmesi.
Mustafa Ünaldı

Cevat Ayhan

Konya

Sakarya

BAŞKAN - Sayın Bakan, önergeye katılıyor musunuz?
M ALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Katılamıyoruz Sayın Başkanım.
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu önerge
kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
I’lan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Tasarının 48 inci maddesinde yer alan "yüzde 15, yüzde 20, yüzde 25, yüzde 30, yüzde 35,
yüzde 40 ibarelerinin, sırasıyla yüzde 10, yüzde 15, yüzde 20, yüzde 25, yüzde 30, yüzde 35" ola
rak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Sait Açba

Mustafa Ünaldı

Afyon

Konya

Gerekçe: Vergi oranlarının yukarıdaki gibi düşürülmesi vergi direncini biraz daha bırakabile
cek ve kayıtdışı olanın daha da daralması şeklinde ortaya çıkan sonuç, fiskal sonuçları itabariyle
daha yararlı olabilecektir.
BAŞKAN - Hükümet bu önergeye katılıyor mu?
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MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Katılamıyoruz efendim.
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu madde kabul edilmiş
tir.
Tasannın 49 uncu maddesini okutuyorum...
REFİK ARAS (İstanbul) - 4 9 ’u yaptık... 51'e geldik Sayın Başkanım.
BAŞİCAN - Bakalım efendim.
Tasarının 50 nci maddesini görüşmüşüz, doğrudur, geçici vergi.
Tasarının 51 inci maddesini okutuyorum;
Madde 51 - 193 sayılı Kanunun mükerrer 123 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir.
" 1. Bu Kanunun mükerrer 111 inci maddesinde yer alan maktu had ve tutarlar, 1.1.1998 tari
hi itibariyle geçerli olan had ve tutarlarına yükseltilmiştir.
2. Bu Kanunun 21, 23/8, Ek 2, 4 7 ,4 8 , 69, 86 ve 87 nci maddelerinde yer alan maktu had vc
tutarlar her yıl önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden
değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarlarının
yüzde 5'ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu surette tespit edilen had vc tu
tarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir.
3. Bu Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesinin gelir dilim tutarları hakkında
bu maddenin 2 numaralı fıkrası uygulanır. Vergi tarifesinin gelir dilimlerine karşılık gelen kanunî
vergi oranlarını her bir dilim için ayrı ayrı veya topluca 5 puana kadar indirmeye veya kanunî had
lerine kadar yükseltmeye Bakanlar Kurulu yetlilidir."
BAŞİCAN - Bakanlar Kuruluna, çeşitli had ve miktarların ve nisbetlerin değiştirilmesi imkâ
nını belli limitler içinde tanıyan bu madde üzerinde söz talebi?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
M A lJY E BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Efendim, 87 nci madde kalktı, orada
bir redaksiyon yetkisi alırsanız.
BAŞKAN - Evet, yeniden 85 ve 8 6 ,87’yi de içerecek şekilde yeniden düzenlendiği için, o ara
da diğer maddelerde de, eğer vaktiyle kabul ettiğiniz maddelerle bir çelişki varsa, onları da redakte edecek şekilde Başkanlık Divanı olarak bize yetki verdiğiniz için de sizlere teşekkürlerimizi su
nuyorum.
Müteakip maddeyi -geçici madde 44- okutuyorum;
Madde 5 2 - 193 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
"Geçici Madde 44 - Götürü usule tabi ticaret erbabından Gelir Vergisi Kanununun bu Kanun
la değişik 47 ve 48 inci maddelerinde sayılan basit usule tabi olmanın genel ve özel şartlarını
31/12/1997 tarihi itibariyle taşıyanlar 1/7/1998 tarihinden itibaren basit usule tabi olurlar.
Basit usule tabi mükelleflerin, 2000 yılı sonuna kadar ilgili vergilendirme dönemleri için be
yan edecekleri safî kazanç tutarlarının. Gelir Vergisi Kanununun, bu Kanunla değişmeden önceki
46 ncı maddesine göre intibak ettirildikleri derecelerin bulundukları yöreler itibariyle belirlenen ve
1998 yılında uygulanacak olan götürü safi kazanç tutarlarını (1999 ve 20(X) yıllarında yeniden de
ğerleme oranında artırılan tutarları) aşması halinde; beyan edilen tutarlar yerine bu tutarlar vergi
lemeye esas alınır. 1/7/1998 tarihinde basil usule tabi olanlar için kıyaslamada 1998 yılma ilişkin
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6 aylık götürü safî kazanç tutarı esas alınır. Bu uygulamada, takvim yılı içinde işe başlayan veya
işi bırakan mükelleflerin götürü safî kazancı, işe başlanılan ay hariç tutulmak ve işin bırakıldığı ay
tam sayılmak siretiyle hesaplanan tutardır. Bu süre içinde 48 inci maddede yazılı hadler aranmaz.
31/12/2000 tarihinde basit usule tabi olmanın şartlarını topluca taşıyanların kazançları, şartları ta
şıdıkları sürece takip eden yıllarda da basit usûle göre tespit edilir.
Yapılan denetimlerde, bir takvim yılı içinde iki defa belge almadığı veya vermediği tespit edi
len mükellefler, intibak ettirildikleri derecenin bir üstünden, birinci dercceden vergilendirilenler
ise, intibak ettirilen derecelere ait safî kazanç tutarları % 50 oranında artırılmak suretiyle bulunan
tutar üzerinden vergilendirilirler."
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, basit usule geçişin intibak hükümlerini düzenleyen bu mad
de üzerinde tarihleri itibariyle Hükümet tarafından yeni bir talep yoksa...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Yürürlük tarihini daha önceden ko
nuşmuştuk Sayın Başkan "artık, 7 nci ayda bunu yetiştirmemiz mümkün değildir" diye. Dolayısıy
la, "yürürlüğe 1.1.1999 tarihinde girsin" demiştik.
BAŞKAN - O açıdan gerekli redaksiyonu yapmak üzere madde üzerinde söz sahibi arkadaşı
mız da bulunmadığı için, maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Madde kabul edilmiştir.
Buyurun Sayın Bütün.
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkanım, biz, aşağıda kamu çalışanları sendikala
rıyla ilgili kanun tasarısını görüşürken, orada, mesela, gerçekten, birçok maddeyi, organlar, esaslar
ve seçimlerle ilgili bir madde de düzenlemek varken, her biri böyle tek tek madde olmuş, görüşme
bayağı uzuyor. Şimdi, geçici maddeler var orada onbeş tane. Aslında, hepsi bir geçici madde veya
bentler şeklinde düzenlenebilirdi. Burada da geçici maddeler var. Nitekim, bunlar geçici olarak uy
gulanıyor. Bunların hepsinin bir madde ve fıkra, bent olarak düzenlenmesinin daha yararlı olacağı
kanaatindeyim; hem aşağıdaki görüşmeyi hızlandırır hem buradaki görüşmeyi hızlandırır; bunu arz
ediyor, saygılar sunuyorum.
('EVAT AYHAN (Sakarya) - Bütün tasarıyı tek madde yapalım isterseniz.
BAŞKAN - Müteakip geçici maddeyi okutuyorum:
"CJeçici Madde 45 - 1. Götürü gider esasına göre vergilendirilen çiftçilerin, 1997 takvim yılı
na ilişkin ziraî kazançları. Gelir Vergisi Kanununun, bu Kanunla değişmeden önceki 53 ve 54 ün
cü maddeleri hükümleri gereğince vergilendirilir.
2.
Gelir Vergisi Kanununun, bu Kanunla değişmeden önceki 53 üncü maddesi hükmü gereğin
ce götürü gider veya gerçek kaz.anç usulüne göre vergilendirilen ziraî kazanç mükelleflen
31.12.1997 tarihi itibariyle bu Kanunun 54 üncü maddesinde yazılı ölçüleri aşmamaları halinde
1,1.1998 tarihinden itabaren ziraî mahsulleri ve hizmetlerinin satış bedeli üzerinden yapılan tevkifat suretiyle vergilendirilirler."
1. ERTAN YÜLEK (Adana) - Sayın Başkan, burada da yine...
BAŞKAN - Burada ihtiyaç yok Sayın Yülek, çünkü, zaten yıl sonu itibariyle meseleyi düzen
lediği için...
Sayın Bakan, var mı bir ihtiyacınız?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Hayır, I nci fıkrasına artık ihtiyaç
kalmadı Sayın Başkan; olay bitti, maalesef.
Yani, daha önceden çıkmış olsaydı, 1997 yılı vergileri İ998'de de buna göre vergilendirilsin
diye getiriyorduk; ancak, çıkmadı, mart ayı da bittiğine göre, bu olay bitti sayılıyor.
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i. ERTAN YÜLEK (Adana) - Görüyorsunuz, bakın, eğer, ben müdahale etmeseydim, oynayacaktmız...
METİN ŞAHİN (Antalya) - Hayır, önergemiz vardı.
BAŞKAN - Sevgili arkadaşım, önce yönlendiririm, sonra da düzelterek neticelendiririm.
Şimdi, değerli arkadaşlarımdan birinci fıkranm metinden çıkarılarak, ikinci fıkranın başındaki
(2) rakamını da metinden çıkararak geriye kalan kısmının geçici 45 inci madde olarak düzenlenme
si kaydıyla bu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
i. ERTAN YÜLEK (Adana) - Sayın Başkanım, bir dakika...
BAŞKAN - Sayın Bakandan olumlu işaret alarak...
i. ERTAN YÜLEK (Adana) - Önerge var mı?..
M ALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Bu yasa çıktıktan sonra da, zaten, bu
yeni ölçülere tabi olacak, herhangi bir şeyi kalmayacak; yani, boşluk yaratmıyoruz.
1. ERTAN YÜLEK (Adana) - Bir şey sormak istiyorum.
BAŞKAN - Buyurun.
i. Eİ^TAN YÜİ.EK (Adana) - Bakın, hakikaten, yönlendirdim diyorsunuz. Ben, bunu böyle
söylemcseydim, önerge var denildi; hani önerge?
METİN ŞAHİN (Antalya) - İşte.
i. ERTAN YÜİ.EK (Adana) - Okumadan oylanıyor.
BAŞKAN - Sayın Yülek, şimdi de tartışmayı oraya açmayın. Bakın, size bilgi arz edeyim.
Önergelerin farkındayım. Siz, eğer, bana Başkanlık Divanı olarak yetki vermeseydiniz, lx-n öner
geyi işleme koyacaktım.
1. ERTAN YÜLEK (Adana) - Ama, bakın...
BAŞKAN - Yani, şu konuları sizin bu kadar açmanız, hakikaten bekraundunuzla uyuşmuyor,
istirham ederim.
i. ERTAN YÜLEK (Adana) - Ne demek yani, bu şey değil ki...
BAŞKAN - Yani, bunların böyle yapılması gerektiğini sizin bilmeniz...
1. ERTAN YÜI.EK (Adana) - Efendim, bilmiyorum, bakın, ben, o anda, siz hemen geçince,
normal olarak sizin izahat vermeniz lazımdı.
YILILIRIM A K l't lRK (üşak) - Ertan Bey burada kasıt yok.
i. ERTAN YÜI.EK (Adana) - Kasıt meselesini aramıyorum Yıldırım Bey.
Bu meseleyi böyle aceleye getirirseniz, yani... Bakan Beyden izahat alalım dediğim anda SaBaşkan çıktı başka şeyler söylemeye başladı. Halbuki, Sayın Bakan ne diyecekti; efendim, şu
maddeyi böyle çıkarın diyecekti ve bu mesele de kendiliğinden halledilecekti; ama, biz müdahale
ettiğimiz anda konuşmaya başladılar. Ben, müdahale edince siz önerge var dediniz; öyle mi?
>111

BAŞKAN - Sayın Yülek, lütfen sadede gelin.
1. ERTAN YÜLEK (Adana) - Efendim, sadede getirmeye siz manı oldunuz.
BAŞKAN - Beni hoşgörün efendim, affedin beni efendim.
I. ERTAN YÜLEK (Adana) - İkinci bir mesele daha var... Bakın, şöyle var: "... i. 1.1998 tari
hinden İtibaren ziraî mahsulleri ve hizmetlerinin satış bedeli üzerinden yapılan tevkıfat suretiyle
vergilendirilirler."
Ben, şimdi soruyorum: Ocak ayında satışlar yapıldı, ama tevkifat yapılmadı.

-

458

-

MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Yapıldı, yapıldı, şu nnda yürürlükte
zaten o hüküm. Şu anda da zaten bütün satışların hepsinde tevkifat var; ama, oranları yüksek değil.
İ.ERTAN YIILEK (Adana) - Yani, burada yeni, yeni bir şey...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Orada boşluk yaratmamak için zaten
koyduk Sayın Yülek onu. Yani, şu anda zaten ziraî mahsuller satıldığı zaman yine tevkifat yapılı
yor.
İ.ERTAN YÜİvEK (Adana) - Ama, tevkifatın nispeti...
MALİYE BAKANİ ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - 2/4
BAŞKAN - Sayın Yülek, benim arz ettiğim de bir eksiklik olmadığını gördük.
Bu çerçevede, maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Oeçici 45
inci madde kabul edilmiştir.
46 ncı maddeyi okutuyorum:
“Geçici Madde 46. - Diğer kazanç ve irat tutarmın hesaplanmasında; bu Kanunun yürürlük ta
rihinden önce iktisap edilen gayrimenkullerin elden çıkarılması halinde bunların maliyet bedeli ola
rak, 1998 yılı genel beyan döneminde beyan edilecck emlak vergisi değeri esas alınır. 1.1.1999 ta
rihinden önce iktisap edilen ve menkul kıymetler borsasında işlem gören hisse senetlerinin bu ta
rihten sonra elden çıkarılması halinde bunların maliyet bedeli olarak, 1998 yılının son işlem günün
de b)orsada oluşan ortalama fiyatı; 1.1.1999 tarihinden önce iktisap edilen menkul kıymet yatırım
tonlarının katılma belgelerinin elden çıkarılmasında 1998 yılının son günündeki değeri esas alına
bilir. Bu maddeye göre maliyet bedeli kabul edilen tutarlar, cndekslenmiş maliyet bedeli kabul edi
lir ve iktisap tarihinden; gayrimenkullerde emlak vergisi beyanname verme süresi sonuna, hisse se
netlerinde 1998 yılı sonuna kadar olan süre için yeniden endeksleme yapılmaz."
BAŞKAN - Madde üzerinde, müsaade ederseniz Sayın Bakandan çok kısa bir açıklama ala
lım; tereddütler varsa, onu da tavzih edelim, sonra oylamaya geçelim.
Buyurun Sayın Bakan.
MA1>İYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) -T eş e k k ü r ederim Sayın Başkan.
Bu, daha önceki 80 ve 82 nci maddelerin işlemesi için gerekli olan bir değer yükseltme mad
desi; yani, yasa yürürlüğe girdiği zaman, maliyet bedeli olarak beyan edilecek Emlak Vergisi de
ğerlerinin yeniden rayiç bedele çekilmesiyle ilgili. Yalnız burada beyan dönemindeki Emlak Ver
gisi beyanları dedik, bu da, maddenin daha önceki yürürlük tarihi göz önüne alınarak yapılmış bir
düzenlemeydi; şu anda. Emlak Vergisi beyannamelerinin birkısmı verildi. Yasa yürürlüğe girdik
ten sonra, hu şekilde beyanname vermiş olanlara beyannamelerini yenileme, isterlerse yenileme
hakkı getirilecek. Emlak Vergisiyle ilgili gelecekteki düzenleme de yapılmış olacak. İstiyorsa, ver
meyenler, buna göre değerlendirilip, fahiş bedelden verecek, yasa çıkarsa.
İ.ERTAN YÜI.EK (Adana) - Son bir ek Emlak Vergisi beyanname verme şeyleri dağıtıldı, o
bununla mı alakalı?
M A IJY E BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İ.stanbul) - Hayır, bununla ilgili değil. O normal,
şu anda mevcut yasayı yürütmek zorundayız, o mevcut yasa yürüyor. Ona göre, asgarî beyan de
ğerleri esas alınarak bir beyanname yapılıyor, veriliyor şu anda; ancak, isterlerse mükellefler, bu
beyan değerlerini rayiç ijedele çekmek suretiyle maliyet b>edcli olarak kullanacaklar, onunla ilgili.
Emlak Vergisiyle ilgili düzenlemede hüküm koyacağız.
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Onun dışında, daha önceden alınmış olan hisse senetlerinin satılması nedeniyle oluşan değer
artışlarını vergilendirmemek için, yasanın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle oluşmuş olan değerini
maliyet bedeli sayacağız. Yani, aldığı tarihte, diyelim ki bir hisse senedi 100 liraydı, gelmiş gelmiş
gelmiş yasanın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 1 000 lira olmuş; eğer onu 1 200 liraya satarsa, ara
daki 1 1000 lirayı vergilendirmiyoruz, yasanın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle almış olduğu değe
ri maliyet bedeli olarak kabul ediyoruz, ondan sonraki değer artışlarını vergilendiriyoruz. Böylece,
yasanın yürürlüğünden önce oluşmuş olan değer artış farklarının vergilendirilmemesine ilişkin
böylece bir olanak tanınmış oluyor.
İ.HRTAN YÜLEK (Adana) - Esasında görüldüğü kadar, basit bir madde değil, çok önemli bir
madde.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Doğru, önemli bir maddedir.
Bu, şu anda oluşacak, geçmişte oluşacak değerlerin vergilendirilmemesi için getirilmiş bir
maddedir bu. Malî milattan önce oluşmuş olan değer artışları vergilendirilmemek için getirilmiş bir
düzenlemedir.
BAŞKAN - Söz talebi olan arkadaşımız var mı? Yok.
Önerge var mı? Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
(jeçici madde 47'yi okutuyorum:
“Geçici Madde 47. - Bu Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle sahip olunan ve mevcudiyeti
Devivt tarafından veya Devlet güvencesinde tutulan kayıt ve siciller ve diğer kanaat getirici vesi
kalarla ispat edilen kıymetlerden karşılanan mal edinimleri ve harcamalar nedeniyle bu Kanunun
82 nci maddesinin 2 numaralı fıkrasına göre tarhiyat yapılamaz.
Bu maddede geçen kanaat getirici vesika tabiri; banka, banker, aracı kurumlar ve benzeri ma
lî kurumlar, po.sta idaresi, noterler ile tapu, trafik gibi kamu kurum ve kuruluşlarının kayıt ve bel
geleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ikinci kitap üçüncü kısmında yer alan belgeleri ifade
eder.
Mükelleflerin bu kayıtlarda yer almayan veya yukarıda sayılan vesikalarla kanıtlanamayan na
kit para, mevduat sertifikası, döviz ve benzeri kıymetlerini, bu Kanunun yayımı tarihini izleyen
ikinci ayın son iş gününde bankalar ve tevdiat kabul edilen diğer kuruluşlarda asgari bir gün sürey
le bulundurmaları şartıyla, bu kıymetlerden karşılanan mal edinimi ve harcamaları hakkında da yu
karıdaki hükümler uygulanır. Bankalar vc tevdiat kabul eden diğer kuruluşlar mükelleflerin bu ko
nudaki taleplerini yerine getirmeye mecburdurlar.
Maliye Bakanlığı bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Bir soru sormak istiyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN - Buyurun Sayın Hacaloğlu.
AİXîAN HACAL.OĞLU (İstanbul) - Madde 47'nin üçüncü paragrafında, geçen bankalar dı
şında diğer mevduat kabul eden diğer kurumlar kimdir ve ne diye dahil edildiler o konuda açıkla
ma rica ediyorum.
Başka sorusu olan arkadaşımız var mı?
Buyurun Sayın Bakan.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Değerli milletvekilleri, bu düzenleme, vergi kanunuyla getirilen yeni vergilendirme rejınıınm
geçmişte oluşmuş olan değerleri etkilememesi açısından, geçmişe yürümemesi açısından oluşturu
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lan bir malî milat düzenlemesidir. Yani, şimdiye kadar vergi yasalarıyla istisna ve muafiyetler kapsammda tutulan ya da gelirin tanımına girmemesi nedeniyle vergiiendirilemeyen birçok kazanç un
surundan ötürü oluşmuş olan insanlarm değerleri vardır, vadıklan vardır.
Dolayısıyla, bundan sonra her türlü kazanç, kaynağı nc olursa olsun, belirli bir miktarın üze
rini aştığı zaman vergiye tabi tutulacağına göre, geçmişte oluşmuş değerlerin bu kapsam içerisinde
hiçbir şekilde gelirle ilişkilendirilmemesi gerekir. Belirli bir tarihte -bunun için burada bir tarih ko
nuyor- yasanın yürürlüğünden sonra belirlenecek bir gün olacak bu, belirli bir tarihte bir gün sü
reyle devlet tarafından tutulan ya da devlet güvencesinde tutulan kayıtlarda yer alma koşulunu ge
tiriyoruz. Burada devlet tarafmdan tutulan veya devlet güvencesinde tutulan kayıtlar derken de, şu
anda devlet tarafından tutulan kayıtlar tapu kayıtlarıdır örneğin, devlet güvencesinde tutulan kayıt
lar, bankalar devlet güvencesinde ve onun denetiminde olduğu için bankalardır; iki tane örnek.
Onun dışında yine devlet tarafından kontrol edilen aracı kurumlar vardır. Kendisine mevduat top
lama yetkisi verilmiş özel finans kuruluşları vardır, buradaki tevdiat kabul eden kuruluşlardan ka
sıt bu. Bu şekildeki talepleri, bu tip kuruluşların yerine getirmeme ihtimaline karşı da yasaya bir
yükümlülük konuldu. Yani, bir bankaya götürüp de ben bir günlük burada sizin bankasında tutaca
ğım dediği takdirde, bu bankaların, hayır ben bunu bir günlüğüne de olsa kabul etmiyorum, bir gün
lüğüne kabul etmiyorum gibi engellemeleri ortadan kaldırmaya yönelik olarak getirilen bir düzen
leme oldu bu. Bu tarih itibariyle bu kayıtlarda yer alan unsurlarla ilgili olarak daha sonradan 80 in
ci madde, 81 inci madde ve 82 nci maddeler uyarınca herhangi bir şekilde gelirle ilişkilcndirme iş
lemi yapılmayacak.
Bunun dışında bu kayıtlarda yer almayan birçok unsur olacak. Bunlar genellikle .soru olarak
geldiği için hemen açıklamakta büyük yarar görüyorum. Örneğin, evinde bir antika tablosu söz ko
nusu olacak. Bunlarla ilgili olarak iki tane yöntem vardı devletin elinde; ya bütün in.sanların hep
sinden servet beyannamesi isterdi, bunun altından devlet de kalkamazdı, bir de toplumda yarataca
ğı huzursuzluğu da göze alamazdı kimse zaten, böyle bir olayın üzerine kesinlikle gidilmedi. Öyle
bir şey yerine, daha sonradan evde bulunan altmdı, kıymetli eşyalardı, tabloydu vesaireydi. halıy
dı, antika kilimdi gibi, bunların da daha sonradan satılarak servetin şekil değiştirmesi halinde mut
laka belgeye dayandırılması zorunluluğu getirildi. Yani, benim elimde altm vardı, ben bunu btızdurdum denildiği takdirde, olur, hayhay, bozdurmuş olabilirsin; nereye bozdurdunuz, hangi k u 
yumcuya verdiniz; ilgili kuyumcunun makbuzu olduktan sonra, bunlarla ilgili de geçmişe dönük
herhangi bir ilişkilcndirme söz konusu olmayacak. Bu, tamamen vergi mükellefi olmayan veya ti
carî işletmelerinin dışındaki kişilerin özel servetleriyle ilgili bir düzenleme olarak düşünüldü ve te
mel düzenleme mantığı da bu.
MUSTAFA ÇİLOĞLU (Burdur) - Bunun süresi yok mu Sayın Bakan?
MALİYE BAKANI ZEKERÎYA TEMİZEL (İstanbul) - Artık, ne zaman ortaya çıkarsa, çık
tığı tarihte zaten bunları kayda alınması esas olacak. Yani, kayıt dışı ekı^nominin bir günde kayda
alınması gibi bir şey söz konusu olamıyor maalesef. Yani, belki sistemin yumuşak tarafı denilebi
lir ama, her halükârda bunu bir şekilde, yani şekil değiştirdiği anda, çıktığı anda ortaya mutlaka
kayda alınacak.
İ.ERTAN YÜLEK (Adana) - Bir ticarî müessesenin sahibi, şahsî eşyası olarak geldiğinde, bi
raz evvel belirtmiş olduğunuz tablo, altın şu veya bu, onun hesabı sorulacak mı? Yani, adam tica
ret yapıyor da şimdi, ama, o ticaretiyle ilgili, şirketinde birtakım mallan varsa zaten belli, şahsının
tapusuyla alakası varsa o tarihte gidip müracaat edilecek, bir de aynı adam ticaret yapıyor, ama,
evinde sizin beyan ettiğiniz altını veya tablosu var, üç sene sonra veyahut da bir sene, altı ay son
ra bunu bozdurdu -işine kattı veya katmadı- o zaman kendi ticarî müessesesi ile bunun irtibatı ku
rularak, sen bu altını bu ticarî kazançtan mı edindin demek ihtimali var mı?
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MALİYE BAKANI Z E K ER İ^A TEM tZEL (İstanbul) - Hayır yok. O şekilde kendi şahsî var
lığının şeye dönüştürüldüğünü söylediği takdirde, ilk sisteme girişi itibariyle bunun onun ilişkilendirilmesi diye bir şey yok. Ama, başka bulgular nedeniyle onun vergi kaçırdığı veya gelirle ilişkilendirilmesi söz konusu olmaması koşuluyla, yani, çok net bir şekilde bir ticarî faaliyetini falan tes
pit ettiyseniz zaten onun her halükârda geliri oradan yakalıyorsunuz. Ama, onun dışında, onunla
ilişkilendirilemeyen bu tür unsurlar kesin olarak aynı kapsamda mütalaa edilccek ve ilk defa siste
me girerken, şunun şu kadarını şuna sattım dediği andan itibaren o ilişkilendirilmemek için yeterli
belge olacak.
İ.ERTAN YÜLEK (Adana) - Ama, bazı işgüzariar şunu yapabilir; sen bunu aldın, o halde, ben
senin gideceğim, geçmişteki...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Hayır olarak olamaz; onu belirtiyo
ruz orada.
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan sorum şu: İki aylık süre verilmiş burada, ya
yını tarihinden itibaren, iki ayın son gününde bulundurmak diyor bir gün, iki ay içinde bir gün bu
lundurmak şeklinde...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Son günü derken, aynı variiğm deği
şik kişiler tarafından, değişik zamanlarda konulmasını engellemeye çalışıyoruz. Hepsi aynı tarihte,
aynı anda bir gün boyunca bulunacak.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - İki ayın son günü...
M A IJY E BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Bu arada yurt dışında parası varsa,
bir yerlerde varsa, bunları getirsin, devlet tarafından veya devlet güvencesinde tutulan kayıtlara
koysun diye.
CEVA'r AYHAN (Sakarya) - Döviz varsa, parası varsa...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - l)öviz olarak koyabilir.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Menkul şeyler varsa, onları da belgeleyecek. Altın, ziynet ve
kıymetli madenler varsa, onları böyle bir yere depo etme şartı yok. Ama, ileride, bir sene sonra, üç
sene sonra benim buyum vardı dediği anda, satış belgelerini çıkar bakayım diyccek.
İSMAİİ^ ÖZGÜN (Balıkesir) Sayın Bakanım, bloke ettirilecek olan bu kıymetler, malî suçla
rın araştırılması mevzuatı çerçevesinde soruşturma konusu edilebilir mi, olabilir mi?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Burada belirttiğimiz konu, bu kıy
metler baz alınmak suretiyle, bunlaria gelirier ilişkilendirilmeyccek, bunlar baz alınarak veya bu
ralardan hareketle herhangi bir vergilendirme işlemi yapılmayacak diyoruz. Ancak, ilgili İjşinin
zaten mahkemeler veriyor biliyorsunuz karapara aklama suçları veya karaparayla ilgili şeyleri, il
gili mahkeme bizim bunu vergilendirmemiz veya vergilendirmememiz zaten onun suç niteliğim or
tadan kaldırmıyor, daha sonradan herhangi bir mahkeme ortaya çıkıp da bu şu karapara aklama fa
aliyetinden ortaya çıkan olaydır dediği andan itibaren, o şekilde verilmiş olan kararın gereği mut
laka yerine getirilir. Biz, bununla, ona herhangi bir af veya smıriama getirmiyoruz.
Buyurun Sayın Yülek.
İ.ERTAN YÜI.EK (Adana) - Buradaki konuşmalar, bundan sonraki uygulamalar esnasında
birtakım ihtilafların çözülmesinde kanunî bir gerekçe olarak gösterilmesi bakımından önemli. Y a
ni, yarın ihtilafa düştükleri zaman, acaba kanun koyucu bu konuda ne düşünmüş denir ve o zaman
ki uygulamada çok önemli ipuçları verir, kaynak olur. Onun için de, bazı maddelerin, önemli mad
delerin üzerinde konuşup da bu suallerin açıklanmasında bugün bazılarını sıksa dahi, ileride kanu
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nun uygulanması bakımından fevkalade ehemmiyetli kaynak olur, kaynakça olur. Onun için, ben
bu meseleleri biraz açıyorum ki, bu vergi ihtilafında meselelerin çözümünde yardımcı olsun diye.
Bu, tam manasıyla bir servet beyanıdır. Bunun bir kısmı belli bir günde, bir kısmı da devreye
girdiği andadır.İkinci ayın sonunda, devlet tarafından veya devletin güvencesi altında bulunan ku
ruluşların envanterinde gösterdiğimiz veya orada gösterdikJeriniz bu bir servet beyanıdır; ama, ba
sitleştirilmiş bir servet beyanıdır. Tapu vesaire gibi; çünkü, hepsini o gün için ben alıyorum diyor
ama, şimdi kullanmıyorum diyor. Ne zaman, ileride kullanırım sana diyor. Yani, bir oturup yazma
değil, ama yazmamasına karşı da senin o andakilerin hepsini tabiri caizse fotoğraf çekiyor, bu fo
toğrafların bir kısmını diyor şimdi kullanıyorum veyahut da lazım olduğu zaman, bu fotoğrafını ge
tirir önüne koyarım diyor. Bunu ben gayri menkuller için,burada sayılanlar için. Sayın Bakanın da
izahat verdiği gibi, onları söylüyor. Ama, bir kısım da diyor ki, o fotoğrafta görünmeyen yerler var
ama, o açığa çıkmamış, onları da kullanmaya kalktığın anda yine servetine işlerim diyor.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Belgelemek zorundasın.
İ.ERTAN YÜLEK (Adana) - Tabiî, belgelemek zorundasın; o manada tabiî. Belgelemek de
mek, senin servet beyanına bu işlendi demek.
Dolayısıyla oldukça, belki akıllıca veya kurnazca hazırlanmış bir servet beyanıdır bu. Yumu
şak servet beyanı veya ben, kumazcayı yanlış kullandıysam şey yapmak istemiyorum, ustacayı kul
landım da bir de kurnazca tabirini kullandım, hakikaten, Cevat Bey daha doğru tabin kullandı yu
muşakça bir servet beyanıdır. Faydası ne; her şeyi kayıt altına alıyorsun. Mahzuru ne; servet beya
nının belli bir süre mahzuru görüldü, bilahare bazı iktidarlar bunu kaldırdı.
İki, bugün veyahut da birkaç gün evvel bir parti liderinin, şimdi ismini vermeyeyim, yazısını
okudum, bu, tamamen, bu gibi şeyler ekonomiyi tıkayacak ve ileride ekonominin başında önemli
problemler ortaya çıkaracak uygulamalardır diyor. Ben vergi uzmanı olmadığım için bilmiyorum
ama, onu söyleyen iyi bir danışmandan istifade etmiş; dolayısıyla çok önemli bir madde.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Buyurun Sayın Ayhan.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Bu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tamamına şamil oldu
ğuna göre, yurt dışında insanlarımız var. Yani, bu iki aylı süre, bunların duyması ve oradaki döviz
lerini getirip burada bloke etmesi için, duyurma bakımından söylüyorum, pratikte işler mi, ileride
problemler çıkar mı?
BAŞKAN - Başkaca söz isteyen?..
Sayın Bakan, buyurun.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan,
Öncelikle, Sayın Yülek'in yorumlamasına, yani "servet beyanıdır" şeklindeki ifadesine katıl
madığımı belirtmek istiyorum. İn-sanlardan, aslında, herhangi bir beyan falan islemiyoruz. Bu, da
ha sonradan yaptığımız gibi, kayıtdışmda kalmış unsurların kayıt içine alınması konusunda tanınan
bir olanaktır. Şimdiye kadar niye bütün bu unsurların hepsi kayıt dışı, niye dövizler özel kasalarda
saklanıyor? Şu anda özel kasadakiler sisteme girmiş olsalar, büyük bir ihtimalle döviz rezervlerin
de net bir değişiklik olacak. Neden? Çünkü, şu andaki vergileme rejimi nedeniyle. Yani, onu, ke
sin, sisteme koyduğu andan itibaren, şu andaki vergileme rejimi gereği olarak, biraz önce belirtti
ğimiz nedenlerle aile reisi beyanı, gelirin toplanması unsurlarını da çok net olarak ortaya koyduk;
bütün bu unsurlar nedeniyle...
Aslında bunların sisteme girmiş olması, sisteme sokulması herhangi bir beyan ifade etmiyor.
Servet beyanının bir tek sonucu vardır; ya servet üzerinden vergi alırsınız ya da servet kıyaslama
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sı sureliyle vergi alırsınız. Bizim tasarımızda bu ikisi de, adı da hiçbir zaman anılmadı, hiçbir şe
kilde düşünülmedi de; ne servet üzerinden ne de servet kıyaslaması suretiyle herhangi bir olay yok.
Geçmişte Türkiye'nin yaşadığı deneyim, servet kıyaslaması suretiyle alınan bir vergiydi. Öyle bir
olayımız kesin olarak yok.
Yurt dışında olan t;ım mükellefler açısından, yurt dışında paralan olanlar açısından, bizim,
yurt dışındaki, özellikle Merkez Bankasının döviz tevdiat hesapları vesaireleri açısından da böyle
bir kanıtlama olayımız var, zaman darlığı itibariyle zaten bu iki aylık süre o. Türkiye'de bulunan
insanların yurt dışındaki hesaplarını, devlet tarafından tutulan veya devlet güvencesinde tutulan bir
unsur olarak kabul etmemiz mümkün değil takdir ediyorsunuz ki; bunun, kayıt içerisine alınması
gerçekten, bizim devletimizin, yani Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kayıtları ya da güvencesi al
tında getirilmesini bir zorunluluk olarak görüyoruz; başka türlü bunun çözümü yok, altından kal
kamayız alsi takdirde.
CHVAT AYHAN (Sakarya) - Mükellef olmayanlar için?..
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMÎZEL (İstanbul) - Mükellef olmayanlar için zaten ya
pabileceğimiz herhangi bir şey yok o açıdan; yani, onları pek fazla zorlamıyoruz.
CEVAİ' AYHAN (Sakarya) - Bugün, Türkiye içinde ikâmet edenlerin de mükellef olmayan
ların, yarın bu kaynaklarını kullanabilmesi için mükellef oldukları zaman, bu blokajı yapması la
zım.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMlZEL (İstanbul) - Eğer yurt dışında oturanları kastedi
yorsanız...
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Yurt içinde oturan için dc bu zarurî değil mi? Şimdi mükellef
değil, ama bir sene sonra mükellef olduğu zaman, 5 milyar koyduğu zaman, 50 milyar, siz diye
ceksiniz ki bunu nereden buldun, nereden kazandın bunu diyeceksiniz? Yani, mükellef olmayanla
rın için de bu bloke etme şartı var.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Zaten mükellef olmayanlar için dc
kesin olarak geçerli olan bir olay. Şahsî varlığı olduğu için. Türkiye'de oturup da yurt dışında pa
rası olanlar açısından bunu bu süre içerisinde getirip, Türkiye Cumhuriyeti I>;vletinin güvencesin
deki ya da tuttuğu kayıtlardan birisine yazdırması gerekiyor, yer alması gerekiyor; o zorunluluk.
Aksi takdirde onun altından kalkmak da mümkün olmaz, sistemi işletmek de mümkün olmaz.
BAŞKAN - Tarihlerde bir yumuşatma veya değiştirme gereği duyuyor musunuz? Çünkü, bu
tasarı tahminlerinizden biraz uzun sürdü...
Herhangi bir değişiklik önerisi yok.
Geçici 47 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu madde
kabul edilmiştir.
Geçici 48 inci maddeyi okutuyorum;
“Geçici Madde 48. - Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflen (adi, kollektif ve adi komandit şir
ketler dahil), işletmelerinde mcvcut olduğu halde kayıtlannda yer almayan emtia, makina, teçhizat
ve demirbaşlarını kendilerince veya bağlı olduklan meslek kuruluşlarınca tespit edilecek rayiç be
del ile 1.7.1998 tarihine kadar bir envanter listesi ile vergi dairelenne bildirmek suretiyle defterle
rine kaydedebilirler. Bu suretle beyan edilen kıymetlerin satılması halinde satış bedeli bunların def
tere kaydedilen bedelinden düşük olamaz. Bildirime dahil edilen varlıklar için amortisman ayrıl
maz.
Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, bu madde hükümleri uyarınca aktiflerine kay
dettikleri emtia için ayrı; makina, teçhizat ve demirbaşlar için ayrı özel karşılık hesabı açarlar. Em
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tia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi halinde sermayenin
unsuru sayılır ve vergilendirilmez. Makina, teçhizat ve demirbaşlar envantere kaydedilir ve ayrılan
karşılık birikmiş amortisman addolunur. İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ise söz
konusu emtiayı defterlerinin gider kısmına satın alınan mal olarak kaydederler. Bu maddenin uy
gulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”
BAŞKAN - Sayın Bakan, değiştirme ihtiyacını duyduğunuz hususlara değinir misiniz?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Efendim, bu, yasanın yürürlülük ta
rihi itibariyle yedi aylık bir süre vererek böyle bir şey getirilmiştir. Dolayısıyla, yukarıdaki şeyde
olduğu gibi, ikinci ayın son iş gününe kadar gibi yayımı tarihinden itibaren bir süre konulunca, (ienel Kurulda ne kadar süreceğini bilemeyiz bunların, yasanın ne zaman çıkacağını bilemeyiz. Çık
tığı andan itibaren hüküm ifade edecek bir düzenleme yapılmasında fayda vardır.
İ.ERTAN YÜLEK (Adana) - Bu maddeyle, bundan evvelki madde birbıriyle çok yakından il
gili iki madde. Birisi şahısların daha çok sahip oldukları serveti veya malların tespitiyle alkalalı. Bu
da, işletmelerin kendisinde bulunan, mesela adamın almış olduğu bir makine var, o makineyi ge
tirmiş, ikinci el almıştır, ama, belki hakikaten hesaplarında göstermemiştir. Bu çoktur. Çünkü,
adam, bunun alışında, verişindeki birtakım vergilerin tahakkukunu uzak durmak için gider falan
yerde bir makine almıştır, koymuştur; bu, İstanbul'da küçük işyerlerinin pek çoğunda böyle kayıt
sız makine teçhizat vardır; pek çok hem de; mal da vardır, o da faturasız girmiştir. Bu madde, hem
bu makine teçhizatı hem de stoklarında bulunan veya bulunmayan, bulunmayandan kastım şu.
adam, bulunmuyor ama bunu göstennek istiyor. Burada stoklarında bulunan bulun emtiayı diyor,
. siz bunları belli bir süre içerisinde beyan edeceksiniz.
Dolayısıyla ben şunu da söylüyorum. Sayın Maliye Bakanımız, biz Cevat Beyle daha yumaşatmıştık, servet beyanı değil dediler ama, bu, belli bir süre için elbette neyiniz var, neyiniz yok,
bunun vergi yönünden demiyorum, ilerideki vergilendirme yönünden. Şu anda değil, ilerideki ver
gilendirme veya kayıt alma yönünden, bu, tabiî, yine de servetin devlete bir beyanıdır veya başka
larına beyanıdır. Dolayısıyla, tabiî, bu, yine herhalde kayıtlara alma yönünden önemli. Bir de, işte
bu stok; yani, af kelimesini çok bakanımız sevmiyor.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Buna diyebilirsiniz; bununla, bir ne
vi stok affı getiriliyor; ama, belirli vergileri alınarak getiriliyor yalnız.
i. ERTAN YÜLEK (Devamla) - Tamam, ama, ben o stok affına da çok karşı değilim. İnsan
ların belli bir süre sıkıştıktan sonra, böyle bir şeyini stok olarak bildirmesinde belki dc şey var ya
ni.
BAŞKAN - Zamanında gereğini yerine getirseydiniz de sıkışmasaydınız kölü ınü olurdu Sa
yın Yülek?
I. ER'İ'AN YÜLEK (Devamla) - Efendim, böyle birkaç tane kanun tasarısı da bizim zamanı
mızda geçti. Eskiden istihsal vergisi vardı, arkadaşlar belki hatırlar, I985'e kadar vardı. l98.‘S'te,
KDV ile birlikte 7 tane vergi kaldırıldı. O 7 verginin yerine KDV getirildi. O zamana kadar, me.scla, hakikaten, bilmiyorum Metin Bey de hatırlar mı; pamuk ipliğinde yüzde 30, yün ipliğinde yüz
de .35'e varan istihsal vergisi vardı. Dolayısıyla, herkes, bu istihsal vergisinin yüksekliği sebebiyle,
böyle ambarlarını pamuklarla doldururlardı veya iplikle doldururlardı. Belli bir süre sonra bir yan
gın çıkardı; bu suretle, stok affı yerine, yangın affı gelirdi. Bunlar olur efendim, tekstilin içerisindekiler bunu biler.
Bakınız, ben, şunu söyleyeyim, o istihsal vergisindeki o yüksekle o vergileri beyan etmeme,
Türkiye'deki tekstil sektörünün motoru olmuştur. Bakınız, niye Türkiye'de tekstil sektörü bu kadar
önemli gelişme gösterdi; çünkü, orada servet teraküm etti. O teraküm eden servet, bilahara yatırı
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ma dönüştü.hatta aynı anda, süratle yatırıma dönüştü ve o yatırım sonucunda, Türkiye'de oldukça
büyük şey oldu. Efendim, şimdi, tabiî, bunu diyecekler, ne var; dünyada birtakım vergisiz kalkın
ma modellerini bugün gündeme getirenler var; çünkü, özel sektör bunu, yani, yiyeceği yemek, iş
te bir tane daha çikolata getirsen, yemem, adamın yiyeceği belli, gideceği belli; ne yapacak bunu;
Cenabı Allah, insanların içinde, güç sahibi olma, kuvvet sahibi olma, zengin olma arzusunu ver
miş, mal mülk sahibi olma yetkisini vermiş; dolayısıyla, o servetleri topluyor ve mala mülke yapı
yor; ama, devlet ne yapıyor; devletin acı durumunu söyleyeyim; işte hepimizin bildiği, kırk yıldan
beri, elli, altmış yıldan beri yapılmayan ve hatta idare edilen Cumhurbaşkanlığı Köşkü içerisinde
ki 20 trilyon lira Muhafız Alayına beş yıldızlı otel olarak yapılıyor. O 20 trilyon liraya Türkiye'de
yirmi tane tesis yapılırdı l'er trilyonluk. Dolayısıyla, Huber Köşkü yapılırken de, ta Güney Afri
ka'dan özel granit getiriliyor. Bunu şey için söylemiyorum; yani, falan yeri tenkit için söylemiyo
rum, özel sektörün servetinin yatırıma dönüşmesinin ve bir iş üretme bakımından, işyeri açma ba
kımından da ne kadar faydalı olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla, ben, hani, bazı arkadaşlar, efendim
ne olur, yani vergi kaçırdıysa, ona sahip mi çıkıyorsun; o manada söylemiyorum. Yalnız, orada te
raküm eden servetin, daha sonra mobilize edilerek, Türkiye'nin kalkınmasında fevkalade itici bir
güç olduğunu görüyoruz. Eğer, Türkiye, 15 milyar dolara varan, 10 milyar dolara varan tekstil ih
racatı yaptıysa, bundan dolayı yaptırmıştır diyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Sayın Özgün, buyurun.
İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Sayın Başkan, Değerli Bakanım, değerli arkadaşlar; gcçıci 4X
inci maddede Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri, işletmelerinde mevcut olduğu halde, kayıt
larında yer almayan emtia, makine teçhizat ve demirlaşlarını kendilerince veya bağlı oldukları mes
lek kuruluşlarınca tespit edilecek rayiç bedeliyle, burada 1.7 olarak zikrediliyordu, sanıyorum o de
ğişecek. Envanter listesiyle vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydederler deniliyor.
Şimdi, madem burada bir malî milat başlatılıyor. O halde. Sayın Bakanım, geçmiş yıllara yö
nelik bir defter affına da gitmek lüzumu burada yok mudur; çünkü, siz diyorsunuz ki. bugüne ka
dar kayıtlarınızda olmayan emtialarınızı, demirbaşlarınızı, makinelerinizi bildiriniz; ama, o yıllara
ait defter ve belgelerinizi de inceleyebilirim daha sonra diyorsunuz. Şimdi, bu mükellef nasıl gö
nül rahatlığıyla, nasıl güvenip de bunları beyan edecek; geriye dönük bir defler affı da getirilme
liydik ki, gayet gönül rahatlığı içerisinde, yarın öbürgün bu kayıtların incelenmeyeceğini bilerek,
doğru dürüst bir beyanda bulunurlardı diye düşünüyorum.
BAŞKAN - Tam bir af olurdu.
İSMAİL ÖZGÜN (D e v a m la )-T a m bir af olurdu. Bu, birinci husus.
Bir diğer husus da; şimdi, bu servet ve stok affı getirilerek, her ne kadar, sız, biraz önce "elen
dim, bu bir servet beyanı değildir" gibi bir beyanda bulunmuş olsanız da, ben, bunun artık servet
artışlarının vergilendirilmesinin imkân dahiline bu şeylerle girdiğine kanaat ediyorum. Artık, esnaf,
küçük çiftçi ve sanatkâr veya herhangi bir kişi, servet veya harcama artışlarından dolayı vergilen
dirilebilecektir. Oysa, ben, hatırlıyorum, 1984 yılına kadar Gelir Vergisinde otokontrol aracı ola
rak beyan dışı kalan gelirlerin kavranması amacıyla uygulanan servet beyanı, birinci sınıf tacirler
için uygulanıyordu; yani, birinci sınıf bilanço usulüne göre defter tutan mükelleflen kapsıyordu;
oysa, şimdi, bu, birinci, ikinci sınıf olduğuna bakılmaksızın, tamamıyla bütün mükellefleri veya
mükellef olmayan insanları da kapsayabilecek bir duruma getirilmiş bulunuyor diyorum. İkinci hu
sus olarak da bunu ifade ediyorum.
Saygılarımı sunuyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özgün.
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Sayın Polat, işaret buyurdunuz, buyurun.
ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkanım, şu anda söylemek istediğim olaylarm büyük
bölümünü arkadaşlar da söylediler; ama, bir defa daha, çok kısa olarak ben de beyan etmek istiyo
rum.
BAŞKAN - Tekrar yerine, tamamlayalım.
ASLAN POLAT (Devamla) - Tabiî, tabiî, sizde biliyorsunuz, tamamlayarak kısa konuşuyo
rum.
Burada mal ve hizmet teçhizatların bildiriminde bir güven esası gerekmektedir; yani, burada
büyük tezat şudur: Bilhassa, yine, ben kendi bölgelerimizden örnek vereyim; Doğu ve Güneydoğu
Anadolu'da, isteseniz de istemeseniz de, Türkiye'nin batısından, belki de çoğu yerde daha faturasız
mal veya hepimizin de bildiği kaçak mallar falan filan vardır ve vatandaşın elinde de birtakım mal
ve para birikmiştir. Şimdi, biz bize samimî olarak konuşalım; Doğubeyazıt'tan, Ağrı'dan veya bir
hudut şehrinden bir vatandaş geldi, size, benim 100 milyar liralık malım var dedi. O adamın da es
ki teçhizat defterierine baktım?, defterde de hiçbir şey görünmüyor. Maliyeciler bunu incelemeye
ceğine nasıl garanti, güven verebilir; birincisi bu; yani, çok net böyle, .sanki bir oltayı attın, ağa, ba
lık gelir gibi bir şey olur yani, bunun gerçeği bu. Onun için, ben düşünüyorum ki, biraz evvel İs
mail Beyin dediği, madem bunu istiyoruz, bunu bir defter affıyla maziyi affedelim, bundan sonra
kilere ciddî olarak bakalım demek de doğrudur.
Sayın Bakan, ikinci bir konu da şu; Bu konularda tekrar şunun üzerinde çok net olarak durmak
istiyorum. Mal ve teçhizat affından vatandaşın güvenmesi için, sivil idareye de güvenmesi lazım.
• Sivil idareye güvenmek demek, sivil idarenin devam edeceğine güven demektir; ama, Türkiyemizde, maalesef, her yıl şubat veya mart aylarında rejimlerin değişeceğine dair bir beklentinin gelme
si, vatandaşın sivil idareye karşı güveni de sarsılıyor. Şimdi, siz, bu kanunu çok net olarak getiri
yorsunuz; ama, sizin bir ay sonra burada olacağınızın güvencesi ne; bizim 28 Şubattan sonra ne ka
dar güvencemiz varsa, marttan sonra da sizin o kadar güvenceniz var. Onun için, şimdi bütün va
tandaş şunu söyle söyler; ben bu teçhizatı getirdim, bu malı verdikten sonra, acaba, marttan sonra
bir şeyler olursa, gelenler de aynı güveni bana veririer mi? Onun için, bunu kayda bağlamak için,
bunu defter affıyla getirirseniz, çok daha mantıklı olur diye düşündüğümü söylemek isterim; birin
cisi bu.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Polat.
A S lJ \N P O I ^ T (Devamla) - Bir dakika, bitiriyorum Sayın Başkan.
Şimdi, yine bir başka şeyden bahsetti Sayın Bakanım; bu konularda küçük esnaflar çok büyük
problemler içerisinde; çünkü, küçük esnaflarda hem stokta bulunan; fakat, defter kayıtlarına girme
diği malları vardır hem de faturasız malları çok vardır. Onun için, bu güveni siz nasıl açıklarsınız,
bilemiyorum, o güveni verirseniz, çok faydalı olur diye kanaat ediyorum.
Şimdi, Sayın Bakanım, bakın, bizi yine yanlış anlamayın; ama, şimdi malî milat getirdiniz,
malî milada niye buraya gelirken 28 Şubat dediniz de, başka bir tarih demediniz, ya 25 Şubat de
seydiniz Ispir'in kurtuluşu olurdu, içimizde rahatlardı; yani, 28 Şubat niye dediniz, bütün millete o
korkuyu getirip koydunuz. Onun için...
BAŞKAN - Sayın Polat, onu ıslah ettik, biliyorsunuz.
ASLAN POLAT (Devamla) - Ettiniz, ama, o korku kaldı içimizde, o korku, inanki, içimizde
kaldı.
Netice olarak, ben şunu söylüyorum, size güveniyoruz; ama, bilinkı. bu malî milattan dolayı
da, bu ifadeden dolayı da insanlarda korku olduğunu belirtiyorum, yine de, hayırii olsun diyorum.
Sağ olun.
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BAŞKAN - Efendim, teşekkür ediyorum.
Saym Bakan, hakikaten, vatandaşlara olta atıp, tuzağa düşürülmelerini düşünmüyorsunuz hiç
şüphe yok ki.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Kesinlikle Saym Başkan, aklımızdan
bile geçmez.
BAŞKAN - Öyle bir şeyi asla düşünmüyorsunuz, düşünmediğinizi bize anlatırsanız iyi olur.
Sayın Bakan, buyurun efendim.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Değerli milletvekilleri, yeni bir düzenleme yapıyoruz, yeni bir düzenleme geliyor, vergi oran
ları değişiyor, geçmişle ilgili vergilendirilmeyen kazançların geçmişle ilişkisinin kesilmesine çalı
şıyoruz; ancak, nereden bakarsak bakalım, özellikle vergi oranlarının yüksekliği, hâlâ yüksek bu
luyoruz; ama, vergi oranlarının yüksekliği, geçmişte oluşmuş olan belirli olumsuzluklar ve mükel
lefin kendisini koruma ihtiyacı gibi nedenlerle, şu anda vergi yükümlülerinin büyük bir kısmı ver
gi kaçakçısı konumuna getirmişiz.
Bu arada, sistemimize belirli unsurlar girmiş çok net bir şekilde. Bu unsurların bir kısmı, şu
anda bir vergilendirme yapmaya kalktığımız takdirde, gerçekten anlamda ifade edebilecek konum
da; ancak, herhangi bir şekilde geçmişle ilişki kesilemediği için, sürekli olarak öyle bir işlem yap
maya kalktığınızda, onun zaman aşımından önceki dönemlerden geldiği iddia edilmekte; dolayısıy
la da, madde etkinliğini yitirmektedir.
Şu anda stoklarda mal yer almamasının temel nedeni. Katma Değer Vergisi ziyaıdır çok bü
yük ölçüde ve tabiî, Katma Değer Vergisini ödememek için veya düşük ödemek için veya hiç öde
memek için, alınan malların satılması halinde Gelir Vergisi ziyaı ortaya çıkmakta; kısacası, bu zin
cirleme olay devam edip gitmektedir. Şimdi, getirilen düzenlemelerden sonra, artık, bunların olm a
yacağını varsaymak zorundayız. Eğer bunlar devam edecekse, yaptığınız düzenlemenin bir mana
sı yok.
Gelir tammınm değişmesi nedeniyle, geçmişle ilişkiyi kestik; ancak, şu anda, ticarî kazanç
mükellefleri açısından da, işletmelerinde bulunduğu halde, kayıtlarına geçirilmemiş olan iki türlü
emtia ile karşılaşırız; bir kısmı bunların döşeme ve demirbaşlarıdır, bir kısmı da sattıkları emtiadır.
Döşeme ve demirbaş, hem belirli işletmeler için söz konusudur hem de serbest meslek erbabı
için söz konusudur. Bir avukatın yazıhanesinde bilgisayarı vardır, masası vardır, sandalyesi vardır,
bir şeyleri vardır sonuç olarak; ancak, belgelerini kesin olarak göremezsiniz, yoktur, belgesiz ola
rak alınmıştır. Aynı şekilde, bir işletmenin bütün raflarının hepsi mal doludur; envanterine baktığı
nızda, kaydı envanterine, neredeyse, tamtakır kurubakır gibi bir olaydır orası. Bütün bu olumsuz
lukları ortadan kaldırmak gerekiyor.
Burada bizim istediğimiz olay, geçmişe dönük olarak gerçek anlamda bir af çıkarmak değil;
çünkü, af kanunlarının, Türkiye'ye, gerçekten, zararı olmuştur, hiçbir yararı da olmamıştır. Ne ka
dar af kanunu getirildiyse, o kadar olumsuzluk yığılarak devretmiştir; yani, ben, en azından yedi ta
ne af kanunu gördüm şimdiye kadar, hiçbirisinden olumlu sonuç alınmadı. O nedenle de, bu olay
da geçmişe dönük olarak bir af kanunu çıkarmanın herhangi bir manası olduğunu düşünmüyoruz
ve asla da telaffuz etmedik. Ancak, mevcut malların Katma Değer Vergisinin ödenmesi halinde,
bunların envantere kaydedilmek suretiyle kayıtlı legal bir hale getirilmesini sağlıyoruz.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Katma Değer Vergisini...
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MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (Devamla) - Katma Değer Vergisini; ancak, Kat
ma Değer Vergisi oranmı indirimli olarak alıyoruz. Bizim burada getirdiğimiz, biraz önce af diye
telaffuz ettiğim tek olay, örneğin yüzde 15 Katma Değeri yüzde 10 olarak almaktır. Yani, eğer Kat
ma Değer Vergisinin oranı yüzde lO'un üzerindeyse, bunu 10 olarak alıyoruz; ancak, burada, döşe
me ve demirbaş açısından bunlar mahsup edilemeyeceği için, bu reel Katma Değeri aşağı yukarı
karşılamaktadır.
Bunun dışında, düşük oranlılarda da, yürürlükteki oranın yüzde 50'sini alıyoruz, yarısını alı
yoruz; yani, yüzde 8'e tabi olan işte bir emtianın yüzde 4 Katma Değer Vergisini ödediği takdirde
bu kişi, bunu envanterine kaydediyor. Ancak, bu mallar satıldığı zaman, envanterine kaydedildiği
için, satılırken yüzde 8 oranıyla satılacak, dolayısıyla yüzde 4 oranını da bunlardan mahsup etme
olanağı çıkacak. Katma Değer Vergisinin de mantığı bozulmayacak. Dikkat ediyorsanız, burada,
düşük oran uygulamak suretiyle, herne kadar reel miktarını, cezalarını, vesairesini; çünkü, onu bul
duğunuz andan itibaren cezalarını, vesairesini alacaksınız. İşte bizim almadığımız olay, envantere
bunları kaydet. Katma Değer Vergisini yüzde lO'un üzerindeyse yüzde 10 olarak öde, yüzde lO'un
altındaysa yarısını öde, bu envantere kaydedilmeme, vesaire nedeniyle geçmişe dönük olaraktan,
işte Katma Değer Vergisini ödemedin, gecikme zammıydı, cezasıydı, kusur cezasıydı gibi olayları
almıyoruz. Bizim yaptığımız olay, sadece, kayıtlı hale getirdiğimiz emtia ile ilgili, döşeme, demir
başla ilgili herhangi bir ceza uygulaması yapmasını kesmektir.
İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - KDV yönünden öyle de Sayın Bakanım, Gelir Vergisi...
MAİ.İYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (Devamla) - Ama bunlar satıldığı zaman zaten o
maddenin içerisinde var biliyorsunuz; yani, o değerden daha aşağı olmamak üzere satılacak bütün
bunların hepsi, satıldığı zaman, maliyet bedeli olarak kaydettiği miktarla, bunların da bedelleriyle
ilgili olarak, o kadar büyük sorumluluk üstlenmiyoruz, odalarına sorumluluk bıraktık değerlendir
meyle ilgili.
Aİ.GAN HACAİ^OOiAI (İstanbul) - Sayın Bakan, bu uygulamada ne kadar Katma i^eğeı
Vergisi gelecek?
MAİ.İYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEİ. (Devamla) - Gerçek anlamda tahmin etmek
mümkün değil; yani, bununla ilgili olaraktan çok net bir şey koymadık, zaten vergi tahminlerimi
zin içerisinde de yok. Yani, bunun hangi boyutlarda olduğunu tahmin etmek mümkün değil. İstan
bul Ticaret Odası değişik bir rakam söylüyor, bu boyutlardadır diyor, başka bir tanesi daha değişik
söylüyor. O konuda, gerçekten değerlendireceğimiz herhangi bir veri yok; ancak, buradaki amacı
mız, artık, bu tarihten sonra, benim işletmemde vardı, yoktu, falan filan gibi bir olayla karşı karşı
ya kalınmayacak. Herhangi bir inceleme elemanı, o tarihten sonra. Katma Değer Vergisi Kanunu
nun 9 uncu maddesinin ikinci bendine göre, herhangi bir işletmeye gittiği takdirde, örneğin, masa\ I gördü, bilgisayarı gördü; hayırlı olsun, bilgisayarınız da güzelmiş, faturasını görebilir miyim; falıırası yok. Faturası yoksa, o takdirde, envanter listenizde yer alıyor muydu; almıyordu. O zaman,
o andan itibaren, artık, onun hem Kalma Değer Vergisini hem de cezalı olarak ziyaı uğrattığı ver
giyle ilgili vergilerini almaya başlayacak.
Biz, sistemi kayıtlı hale getirmeye çalışıyoruz, bütün derdimiz bizim bu. Artık, o miladı koy
duktan .sonra, o tarihten sonra, hem envanter listesinde yok hem de belgesi yoksa, onun vergileri
nin ödenmesinden ilgililer sorumlu zaten. Katma İ3eğer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesi ikin
ci bent, 9/2, şu anda yürürlükte, biz bunu herhangi bir şey getirmiyoruz; ama, bu maddenin işleme
si için geçmişle ilişkisinin bu şekilde kesilmesi gerekiyordu. Hangi avukata gidildiyse ve\,a dişçi
ye gidildiyse, genellikle babaları çocuklarının ergcç dişçi veya avukat olacağını düşünerekten hu
malzemeleri almışlar, bir tarafta stok etmişler; olay bundan ibaret. Biz, bu uygulamayla bunu kesi
yoruz.
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Katma Değer Vergisini de aidığıınız andan itibaren, bizim açımızdan, devlet açısından bir ka
yıp söz konusu olmuyor. Elbette ki, daha önceden onu satmış olan insanlar açısından bir kayıp söz
konusu olabilir; ama, şimdi de altında kalkamıyoruz zaten, o zaman da altından kalkamayacağız
söylenmediği sürece, ona inme olanağımız yok; uygulama bundan ibaret.
Basit af kanununa kesin olarak karşıyız geçmişe dönük olaraktan. Bir şekilde kayda geçirip,
vergisini alıp, geleceği kurtarmaya çalışıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
YILDIRIM AKTÜRK (Uşak) - Sayın Başkan, bir karışıklık oldu.
BAŞKAN - Ne gibi karışıklık oldu? Alt komisyonda maddelerin teselsülü değiştirildi, karışık
lık, acaba, bu yüzden oldu zannedildi?
YILDIRIM AKTÜR (Uşak) - Ama, şu anda okunan geçici madde 48'de, stoklarda emtia var,
miktarda yoktu; bunun Katma Değer Vergisi ödemesi söz konusu değil henüz. Bir de muhasebe ka
yıtlarında var.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Fiilen yok.
YILDIRIM AKTÜRK (Uşak) - Fiilen yok, orada var.
MALÎYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - 0 , 49 uncu maddede, ikisinde de var
efendim.
BAŞKAN - İki maddede düzenlendi, ifade etti Sayın Bakan.
YILDIRIM AKTÜRK (Uşak) - Şimdi, 48 inci geçici madde içinde vergileme beyanı var mı?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Geçiçi 13 üncü maddeye bakacaksı
nız efendim.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Bir önerge var; okutuyorum.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkanım, soruları henüz sormadık.
BAŞKAN - Bazı hususları, düzeltici, belki, önergeyi de okutalım; varsa, sorulara devam eder.
Önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan tasarının 52 nci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 48 in
ci maddesinde yer alan ” 1.7.1998 tarihine kadar” ibaresinin "bu kanunun yayımı tarihini izleyen
üçüncü ayın son işgününe kadar" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Refik Aras

Yıldırım Aktürk

İstanbul

Uşak

1. ERTAN YÜLEK (Adana) - Sayın Başkanım, buradaki espriyi, bir önceki maddedeki süre
ye de yansıtalım.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - İki yükümlülük birbirinden çok fark
lı Sayın Başkan. Birisinde, belki hiçbir şey yapmalarına gerek olmayacak. Örneğin, ben, hiçbir şey
yapmayacağım, param bankada, bir tane de evim var, topuda kaytılı, benim yapacağım bir şey ora
da; ama, burada listeliyeceğim, ticaret odasına gideccğim, değerlendireceğim, o işlem nedeniyle,
burada, üç ay belki...
BAŞKAN - Ben de, orada bir şey öğrenmek istiyorum Sayın Bakan, belki söylediniz ben yok
ken; burada, bankalar ile tevdiat kabul eden kuruluşlar demiştik. Bu tevdiat kabul etme, mevduat
kabul etme, mevduat kabul edebilme, ilgili kanunları gereği anlamına gelmelidir.
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MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Tabiî efendim, ilgili kanunları gere
ğince, şu anda Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından mevduat kabul etme, tevdiat kabul et
me yetkisi verilmiş olan, yani, devlet güvencesindeki kuruluşlar.
BAŞKAN - Burada kabul edebilen dememişiz de, yani, bankalar ve tevdiat kabul eden; geti
rirsin tevdiatmı, kabul ettim diyebilir miyim?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Hayır, bu devlet güvencesinde ve
devlet tarafından... Devlet güvencesinin olması için devletten mutlaka bir izin alması gerekiyor za
ten.
BAŞKAN - Kiralık kasalar veya buna benzer nedenlerle bir sorunumuz olur mu?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Kiralık kasa zaten geçerli olmaz; o,
.sadece kasanın içerisinde, mutlaka...
BAŞKAN - Banka nezdinde, devletin güvencesinde... Bir sorun gelmesin diyorum. Bankalar,
ilgili mevzuatı uyarınca mevduat kabul eden diğer kuruluşlar da diye geliştirelim, daha net olsun.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Alt komisyonun bir ilavesi olduğu
için, biz, bunu bu anlamda aldığımızdan dolayı, yani...
BAŞKAN - Bu şekilde redakte etme yetkisini uygun görür müsünüz arkadaşlar; teşekkür edi
yorum.
Sayın Ayhan, buyurun efendim.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Teşekkür ederim.
Muhterem Başkan, muhterem üyeler; Muhterem Bakanımızın verdiği bilgiyle, şimdi bu 47'dc
ve 48'de, mükellefler -birtakim mükellefler için söylüyorum- nakitlerini, dövizlerini beyan edecek
ler, bloke edecekler, menkul değerlerini deklare edecekler, belirleyecekler ve 48'de de ticarî emti
alarını ve demirbaşlarını deklare edecekler. Kayıtlarda olmayan, stokta olan, fiilen var, yok. Şim
di, bunlar bunu beyan ettikleri zaman, bunlarla ilgili herhangi bir tahkikat konusu açılmayacak ken
dilerine vergi ziyaı diye geriye dönük bir muamale yapmayacaksınız; bu, bir şeydir taahhüttür;
ama, bir başka vesileyle, o mükelleflerin defterlerine girdiği z,aman kontrolörler, hesap uzmanı ve
ya Maliye görevlileri, tetkik ederken, sen bak şu da var, zaten kendin de beyan etmişsin bunu; bir
başka vesileyle, şikâyet üzerine, ihbar üzerine, şu veya bu vesileyle veya numune alma tekniğiyle
onu inceleme ihtiyacı duydunuz, gittiniz. Bak, senin zaten beyanın var, stoğunda olduğu halde kay
da girmemişsin, demirbaşını girmemişsin, nakdin şu kadar var, dövizin veya başka şey, başka yer
de yastık altında saklamışsın, şu tarihte beyan etmişsin. Gel bakalım bunlar ilgili, vergi ziyaı ile il
gili bir tahrirat yapalım diyecek mi demiyecek mi?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Bu, bir toplumsal barışa yönelik bir
olay, kesinlikle almayacak, yani, almasına gerek de yok zaten.
CEVAT AYHAN (l)evamla) - Yani, herhangi vesileyle, mükellefln defterinin tetkikinde, bü
tip beyanları, ne olursa olsun, vergi tahriratına esas alınmayacak.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Alınmayacak, zaten muhasebe kayıt
larının ne şekilde yapılacağı da burada belirtildiği için, o şekilde tutulmuş olan bir muha.sebe kay
dında matrah farkı çıkarmak mümkün değildir.
BAŞKAN - Bu hususta böylece zabıtlara geçirilmiş oldu Sayın Ayhan.
CEVAT AYHAN (IDevamla) - Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Ben de teşekkür ediyorum.
Madde üzerinde önerge vardır; okutuyorum:

471 -

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan tasannın 52 nci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 48 in
ci maddede yer alan "1.7.1998 tarihine kadar" ibaresinin "bu kanunun yayımı tarihini izleyen üçün
cü ayın son işgününe kadar" şeklinde değiştirilmesini are ve teklif ederiz.
Refik Aras

Yıldırım Aktürk

İstanbul

Uşak

BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu düzeltme kabul
edilmiştir.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Geçici 49 uncu maddeyi okutuyorum:
"Geçici madde 49.- Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit şir
ketler dahil) kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde mevcut olmayan mallarını, bu Kanunun
yayımlandığı tarihi takip eden ayın sonuna kadar, aynı neviden mallara ilişkin cari yıl kayıtlarına
göre tespit edilen gayri safî kâr oranını dikkate alarak faturalamak ve her türiü vergisel yükümlü
lüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirebilirier. Gayri safi kâr oranının
cari yıl kayıtlarına göre tespit edilemediği hallerde mükellefin bağlı olduğu meslek cxialarmın belideyeceği oranlar esas alınır. Bu madde hükmünün uygulanmasına ilişkin olarak geçmişe yönelik
ceza ve faiz uygulanmaz."
BAŞKAN - Envanter ile diğer kayıtlar arasındaki uyumu sağlayan bir düzenlemedir.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Mükellefin ne mükellefiyeti olacak bunları beyan ettiği zaman;
satmış, beyan etmemiş, göstermemiş gelirini, stokta görünüyor, bunları beyan etti; beyan ettiği za
man değeriyle gelire girecek... Evet, tamam, vergi matrahı haline gelecek.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEİ. (İstanbul) - Sayın Başkan, buradaki düzenleme,
biraz önceki maddenin tam tersi bir düzenleme. Öbüründe mal var, kayıtlarda gözükmüyordu. Bu
rada, kayıtlarda, mal almış, gözüküyor, muhtelif şekillerde satılmış; ancak, mal yok ama, kayıtlar
da hâlâ gözüküyor.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Açıktan satmış.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Bu takdirde, bütün bununla ilgili ver
gisel yükümlülüklerinin tamamınım yerine getirmek koşuluyla, bu satışlarıyla ilgili olarak herhan
gi bir cezaî müeyyide yapılmaksızın, normal gelir vergisinin, vesairesinin ödenmesine olanak ta
nınmakta.
BAŞKAN - Bana kalırsa, burada biraz vergi alacaksınız Sayın Bakan.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Tabiî, tabiî, burada vergi alacağız.
Vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek koşuluyladan kastımız odur.
BAŞKAN - Sayın Cengil'in de bir sorusu var, buyurun.
SITKI CENGİL (Adana) - Tabiî, buradan. Sayın Bakanım, inşallah epcyce vergi alır; yalnız,
bana göre vergi alabilmesi için, başta İsmail Beyin de ifade ettiği gibi, malî milat madem ilan edi
yoruz, defter affının da getirilmesi lazım. Eğer, siz, defter affını getirmezseniz, bundan bir para fi
lan alamazsınız, beyan etmezler. Defter affinı getirirseniz, bakın, Türkiye’de, senede, ne kadar mü
kellefin incelendiği biliniyor, yani, çok az bir oranda inceleniyor. Z;ıman aşımını da dikkate aldı
ğımız zaman, benim şahsî kanaatim...
BAŞKAN - Sayın Cengil, sorunuzu sorar mısınız?
SITKI CENGİL (Devamla) - Hayır, bu soru değil, madde üzerinde konuşuyorum.
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BAŞKAN - Hayır, anladım da, defler konusu daha önce konuşulduğu için...
SITKI CENGİL (Devamla) - Ama, bu madde, bununla daha direkt ilgili, yani. Maliye bura
dan bir şey bekliyor, bir gelir bekliyor, artı, kayıtların oturmasını bekliyor, kayıtdışılığın önlenme
sini bekliyor. Bana göre, tabiî, katıiınır katılınmaz ayrı mesele, bu iki amacın da gerçekleşebilme
si için, defter affının mutlaka getirilmesi lazım, yoksa neticede bir şey elde edemezsiniz.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Cengil.
Sayın Yülek, buyurun.
i. ERTAN YÜLEK (A d ana)-A caba, size bundan evvel bakın bir müdahalemiz oldu, 1.7.1998
değişti. Burada o müdahaleye lüzum yok; ama "takip eden birinci ayın sonu" denilmiş; acaba, yi
ne, aynı birtakım devam ederken de, işte, bazı hallerde de, meslek odalarının, vesair gireceğini söy
lüyor; acaba, bunu da, bundan evvelki maddede olduğu gibi, yani, ikinci ayın veya üçüncü ayın so
nuna kadar getirmekte fayda yok mu diye düşünüyorum. Çünkü, şimdi, bakın, bununla birlikte,
Türkiye'deki bütün ticaret erbabı, esnafı, köylüsü, herkes, böyle bir hercümerc olacak, işte, milad
yani, milad 2000 olmuş, herkesin her gün kullandığı kelime, bu da bunların milad olunca, acaba,
burada, zamanı uzatarak, biraz daha... Mali müşavire ihtiyacı olacak, adam, hakikaten, diyecek ki,
benim deflerim var mı, yok mu diyecek...
Arkadaşlar, bir aylık hadise çok kısadır.
BAŞKAN - Yani, ayın önüne ikinci desek olur mu Sayın Bakan?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Aslında, burada kayıtlar var zaten,
tutuyor; yani, fiili olaraktan. Burada çok büyük güçlüğü yok bu mükelleflerimizin. Bunlar, daha
çok, bavul ticareti nedeniyle alımları olan; ancak, bir şekilde bunları vermiş, göndermiş, kayıtları
nı kapatamayan mükellefler, çok net bir şekilde. Yani, tarihi takip eden, büyük ölçüde bunların ka
yıtları var, kayıtlara girildiği takdirde, bir fiili envanterle beraber bu net olarak ortaya çıkıyor.
BAŞKAN - Yani, ikinci ayın sonuna kadar diye bir defa bir ay kazandırdık.
Teşekkür ediyorum Sayın Yülek'e. Sayın Bakana da...
Sayın Ayhan, sizin de galiba bir söz isteğiniz var.
Buyurun.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Şimdi, bu bavul ticareti dedi muhterem Bakanımız; ama, bavu
lun tabiî tekerrür sayısına bağlı ve kıymetine de bağlı içindekilerin, birde, benim bildiğim, büyük
ölçüde toptancılık yapanların, ticaret yapanların da, çok kayıtdışı satışları var. Bugünkü enllasyonda, firmaların kendini koruması için bundan başka da çıkış yolu yok, onu da söyleyelim. Yani, biz,
kendi düzenimizle, enflasyonumuzla vergi kaçırmayı, faturasız satışı teşvik ediyoruz; düzen bu.
Bunu, iş hayalını bilen ve iş hayatını bilen maliyecilerimiz de yakın bilirler, defterdarlarımız.
Şimdi, bu açıklar, stok açıklan çoktur; bunları beyan cdecekse, bunlardan da, ortalama kâr
haddine göre fatura alacak, bunları beyan edecek; külliyetli miktarda vergi gelecektir. Bu vergiyi
de, bir ay içerisinde, iki ay içerisinde, iki aya çıkardınız, beyan ettiği anda ödemesi mümkün olma
yacağı için kaçınacaktır, ödemediği zaman cezaya girecek, gecikme cezasına girecek. Onun için,
bir de, eğer, bu sistemi çözecekseniz, buna, bir de bir taksit getirin, üç beş ay cezasız bir vadeye
dökün bunu, bu dizaynı tamamlamak lazım, bu mekanizmayı, onun için söylüyorum. Zaten, psiko
lojik olarak bir tedirginlik var, bu gelen bir servet beyanıdır. Şimdi, bakın, benim burada, önümde
bir not var, bir ara varlık vergisine bakmışım, yine, cumhuriyet hükümeti yapmış bunu, yıllar ön
ce. İlçe ayırmış, gayrî müslümler g cetveli demiş, Müslümanlar m cetveli demiş, dönmeler d cet
veli demiş, üç çeşit vergiyi vurmuş sırtına, canını çıkarmış; bunu da, maliyecilerin kitaplarında
okuyorum, o dönem şeylerin. Yani, 1900 şu yılda da getirmişiz, ekonomik denge vergisi demişiz,
ondan sonra net aktif vergisi, geçmişe dönük vergi salmışız mükellefin üzerine; yanı, bu tedirgin
lik var.

-

473

-

Bir dördüncüsünü de söyleyeyim, kusura bakmayın, uzatmak istemiyorum. Birtakım kurum
lar kalkıyor, bu yeşil sermaye, bu irticaî sermaye tasnif yapıyor; yani, yarın, bir başka düzende, gel
bakalım, senin şu kadar malın var, ver bakalım şu kadar vergi diye sopalı bir düzen gelmeyecek mi,
bundan da emin değil vatandaş, tedirgin bir dönemdeyiz, onun için, kolaylaştırıcı bir düzen üzerin
de düşünelim diye söylüyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Buyurun Sayın Aktürk.
YILDIRIM AKTÜRK (Uşak) - Sayın Başkan, teşekkür ederim.
Muhterem arkadaşlar, hakikaten, geçici 48 ve 49 uncu maddeler, yani, bu stokla ilgili konuda
ciddî bir gelir bekleniyorsa, bunun, piyasaları da şoka sokmaması için ve gerçekçi olarak alınabilir
olması için, alınabilir kılacak mekanizmanın da çalıştırılması lazım. Ben, Sayın Ayhan'ın görüşü
ne katılıyorum. Yani, mademki kişileri açık bir beyana davet ediyoruz, o beyanı yaptığında, mad
deten imkânı olmadığı için, hâlâ yanlış beyan yapma mecburiyetinde kalmaya, işte, o nakite çıka
rıp oluşturamadığı için peşin olarak, hâlâ bir kaçak yola tevessül etmekten de alıkoymamız lazım.
Burada, rahatlatıcı tedbir şeyle olabilir tabiî ki, karşılığını alarak, bir vade farkının üzerine makul
bir faiz koymak olabilir, aynen, belki, kamunun kendi elinde fazla aldığı vergiyi iade ederkenki fa
iz oranı gibi, makul bir faiz oranıyla, bunun; yani, ayrıca nemalandırılması gibi bir açıkgözlülüğe
tevessüle sebebiyet vermeyecek şekilde düzenlenmesi; aksi takdirde, beklenen gelir diyelim ki, 1
katrilyon liraysa, bunun, sistemden; yani, bir özel sektörden, teşebbüs gücünden kamuya emilme
si, ekonomiyi şoka sokabilir. Ben, makro açıdan da baktığımda, bu konuda, bu telkinde bulunma
yı yararlı görüyorum, üzerinde eğilmemizde yarar var diye düşünüyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Sayın Bakan, genellikle, eğilimler, size, bu konuda bir yetki verilmesinin uygu
lamada yararii olacağı izlenimini verdi bana, sizi bir yetkilendirelim bu konuda.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Sayın Başkan, aslında, bu iki ay son
ra beyan edilecek olanlarla ilgili, biliyorsunuz. Kalma Değer Vergisi veya yükümlülüklere ilişkin,
örneğin, bu Gelir Vergisine giriyorsa, müteakip yıldaki Gelir Vergisi beyannamesine girecek, he
men o gün verilecek bir Gelir Vergisi beyannamesi değil. Bundan oluşacak kârlar yıl içerisinde olu
şuyorsa, izleyen yılın ilgili ayında verilecek bir Gelir Vergisi beyannamesi. Ortaya çıkan vergisel
yükümlülük. Katma Değer Vergisiyse, izleyen ayın 2.5'ine kadar verilecektir. O nedenle, her birisi
için ayrı ayrı düzenleme yapma imkânı olmadığından dolayı bunu bu şekilde dedik. Yani, vergisel
yükümlülüklerin hepsi. Gelir Vergisi vesaire ve.saire, hepsi birden yerine getirilemiyor zaten bura
da.
GEV AT AYHAN (Sakarya) - Sayın Bakan, müteakip yıl değil, Uç aylık vadelerie ödeyecek
bunları bilançosuna girdiği anda.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (Devamla) - Hayır, bunlar geçmişte oluştuğu için
bunlar açısından herhangi bir sorun falan yok, geçmişte oluşan bir olay olacak bunların hepsi.
Şimdi, o nedenle, burada, sadece Katma Değer Vergisi açısından, yani, burada ortaya çıkmış
olan Katma Değer Vergisi açısından, iki ay, artı, bir de 25 günü var. İkinci ayın sonunda, müteakip
ayın 25'inde verecek. Eğer, bunu zamanında ödeyemezse, yani, orada, gerçekten çok büyük stok
lar bulundurmuş, hepsini satmış ve şimdiye kadar hiç beyan etmemiş ise. doğru, orada, birden bi
re büyük bir Katma Değer Vergisi ortaya çıkar ve onun ödenememesi sözkonusu olabilir, o durum
da. idarenin yetkisi vardır zaten, tecil talebinde bulunur, onu taksitlendirme yapılırsa yüzde lO'luk
tecile girer; yani, idarenin ödediği faize girer. Yani, sistemin içerisinde böyle kurumlar var. Eğer.
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bununla ilgili bir düzenlemeye girersek, çok karmaşık bir şey yaratırız diye böyle düzenlemiştik,
takdirlerinize sunuyoruz tabiî.
BAŞKAN - Mamafih, Sayın Bakan, bu dediklerinizi kolaylaştırıcı ve aydınlatıcı olması bakı
mından, size, bir açık yetki verelim. Siz, bir yetki yazdırın arkadaşlarımıza, uygun yere bu yetkiyi
verelim, gerektiğinde kullanırsınız. Zaten vardı; onu biraz daha düzenleyelim arkadaşlar. Onu ar
kadaşlarımız teknik yönden bir çalışsınlar, size daha sonra arz ederiz.
Teşekkür ediyorum tüm arkadaşlarımın olumlu katkılarına.
49
uncu maddeyi, biiahara, bu hususu kavrayacak biçimde tekrar bir önergeyle tashih etmek
üzere oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 49 uncu madde kabul edilmiştir.
Geçici 50 nci maddeyi okutuyorum:
GEÇİCİ MADDE 50 - 1.1.1999 tarihinden önce yatarım teşvik belgesine bağlanan yatırım
harcamalarına. Gelir Vergisi Kanununun bu kanunla değişiklik yapılmadan önceki ek I ve ek 4 ün
cü maddeleriyle, ek 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası hükümleri ve Kurumlar Vergisi Kanunu, bu
kanunla kaldırılan mükerrer 8 inci maddesi hükmü, 1.1 1999 tarihinden sonra yatırım teşvik belge
sine bağlanmış olan yatırım harcamalarına ise, sözkonusu maddelerin bu kanunla değişik hüküm
leri uygulanır.
BAŞKAN - Yeni düzenlemelerin bu seneki teşvik belgelerine uygulanmayacağını açıklığa ka
vuşturan bir düzenleme.
Buyurun Sayın Yülek.
İ.ERTAN YÜLEK (Adana) - Zannediyorum ki. Sayın Bakanım, burada, yeni kanunda birta
kım daha avantajlar geliyor; ama, bu avantajlar da mesela, belki, daha yüksek oranda, yüzde .30,
yüzde 40 çıkar. Şimdi, bunun manası şu; adam, 1.1.1999'a kadar teşvik belgesi almışsa, onda uy
gulanacak asgariyet yüzde 30; ama, teşvikçilikte umumî bir kaide vardır, esas, Türkiye, hukuktada
bu geçerli olan uygulamadır Biz, hep teşvik kararlarının sonuna bir madde ekleriz, deriz ki: Bu ka
rarın yürürlüğe girmesinden önce almış olan teşvikler, lehinde olan hükümler burada varsa, bu da
buna uygulanır. Dolayısıyla, siz, hakikaten ne yapacaksınız; adam diyecek ki, o yüzde 10 için son
üç ay hiç teşvik belgesi almayacak.
BAŞKAN - Yani, siz, buradaki I Ocak 1999'u, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce d i
ye değiştirin mi diyorsunuz?
İ.ERTAN YÜLEK (Adana) - Sayın Başkan, 1.1.1999 yapılır, bir madde ilave edilir veya de
nilebilir ki, bu kanun, bundan evvel lehinde olan hükümler bundan sonra uygulanır.
BAŞKAN - Bir soralım Sayın Yülek, Sayın Ayhan da katkıda bulunsunlar, ondan sonra bir
soralım.
CEVAT AYHAN - Efendim, şimdi, malumunuz, tabiî, yatırım teşvik belgeli yatırımlar, ,‘SO
milyar liradan 500 milyara kadar, 10 trilyona kadar, 20 trilyon liraya kadar yatırımlardır. Bunlar,
iki yıl da olur, üç yıl da, beş yıla kadar devam eden uzun dönemli yatırımlar olabilir. Şimdi, bir fir
ma, 1.1.1999'dan önce teşvik belgesi almış veya 1997'de almış veya 1998'de almış, yatırıma devam
ediyor, bir başka firma da, 1 Ocakta yatırım teşviki belgesi almış, rekabeti bozucu bir tesirdir; ya
ni, yıllardan beri uygulanan, bunu, maliyeci arkadaşlarda, hepiniz de iyi bilirsiniz. Yani, kanunlar
da, lehte olan hükümler otomatikman uygulanır. Ceza Kunununda da uygulanır, malî kanunlarda
da uygulanır. Vergi Kanunlarında da uygulanır. Onun için, bu maddeyi buradan komple kaldırma
mız lazım.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Sayın Bakan, buyurun.
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MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Aslında, teşvik müessesesi, ccm müessesesinden çok farklı bir olaydır. Teşvik müessesesiyle,
yapılmış olan şeyler, bitmiş olan şeyleri teşvik edemezsiniz, o olay bitmiştir. Dolayısıyla, yeni ya
pılacak olaylara, eğer, sen bunları yaparsan, bak, sana yeni teşvikler getirdim demektir bu olay. Do
layısıyla, lehe hükmü veya teşvik hükümlerinin daha önceden başlamış olan yatırımlara, artık, teş
vik edilecek bir hali kalmamış, zaten başlamış o olay. Bir de, onun ötesinde, böyle bir düzenleme
getirildiği takdirde, mevcut yatırımlara da, birden bire, durduk yere, fol yok yumurta yok, bir avan
taj vermiş olursunuz. Şimdi, böyle bir avantaj vermeyi kesin olaraktan kimse düşünmez zaten, dü
şünmemesi de gerekir doğal olarak; ama, bu yeni getirilen düzenlemeler, yani, bunu kim uygular
bilinmiyor, I .l.l9 9 9 ’dan demek suretiyle, artık, bizim böyle teşviklerimiz var ey millet, yatırım
yaptığınız takdirde bize, bundan sonra böylelerinden yararlanacaksınız demek anlamına geliyor.
Yoksa, geçmişte yapılan yatırımlara böyle bir şey verirseniz, durduk yere ona avantaj sağlamış
olursunuz ki, bunun bir manası olamaz zaten. Bu düzenlemenin yapılma nedeni odur Sayın Yülek.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, burada bir bilgi eksikliği var.
BAŞKAN - Mü.saade buyurun, söz talebinde bulunan arkadaşlar var.
CEVAT AYHAN - Bir bilgi eksikliği var, onu tashih edeyim; yani, I.l.l999'dan önce almış
olan teşvik belgesi yatırım yapılmış demek değil ki, yani, belgeyi almış, yatırım fiilen devam edi
yor, uygulanmış yatırım indirimi varsa, z^ten, onlar, geri dönmez; ama, müteakip yapılacak harca
malar...
BAŞKAN - Anlaşıldı efendim.
Buyurun Sayın Aktürk.
YILDIRIM AKTÜRK (Uşak) - Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; evet, bugüne kadar, ya
tırım teşvik konusunda alışılagelmiş bir usul, neredeyse, bir Anayasa maddesi gibi yorumlanan mü
teşebbis açısından, lehine yeni bir kural çıkarsa, teşvik belgesinde, yapmamış olduğu yatırım için
veyahut da, imkân varsa, bu yeni kurallar vergi düzeni ise, o yatırım işletmeye alındığında, ona da
uygulanır, özellikle, yatırım indirimi tarifi buna girer. Belge kapanmadıysa ve henüz işletmeye
alınmadıysa. O açıdan, aksi takdirde haksız bir rekabet sözkonusu oluyor.
Aslında, teşviklerde, genel mekanizma, gelişen bir ülkede, en başta yoğun teşvik verirsiniz, gi
derek, teşvikleri tedrici olarak azaltmak esası vardır. Bir anda, bir hevesle, düne kadar verdiğiniz
teşviklerin dozunu artırmak, pek alışılagelmiş bir yaklaşım değildir. Özellikle aynı sektörde yatı
rım yapıyorsa, diyelim ki, çevre, diyelim ki yük.sek teknoloji, onları, bir evvelki sene başlamış ol
duğu için daha büyük bir hak sahibidir bir anlamda, bundan evvelki belgeyi almış olan kişi. Onla
rı köreltmek sözkonusu olmamalı, bir de, haksız bir rekabetin içerisine ilmemek gerekir. Ben de,
bu görüşe katılıyorum; yani, lehinde hükümler yatırımcı için uygulandığnda, o yatırımın daha da
gelişmesine şevk verir.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Sayın Bakan, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış olan teşvik bel
geleri uyarınca, yapılmış olan yatırımlara, yatırımın gerçekleştirilmiş kısmına eski hükümlerin, ka
lan kısmına yeni hükümlerin uygulanması lehindeyse mükellefin, acaba, mümkün görülür mü Ba
kanlığınızca?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Sayın Başkan, daha önceden, 4108
sayılı Yasada da, yatırım indirimiyle ilgili olarak geçmişle yapılmış değişikliklerde de, başlamış
yatırımlara, artık, başlamış, bunun teşvik edilecek hali kalmamıştır diye kesin olarak uygulanmadı.
Şimdiye kadar, yatırım indirimiyle ilgili olarak, teşvik belgelerinin verilmesi açısından öyle, ta
mam, o uygulandı; ama, vergi uygulaması bakımından, şimdiye kadar verilmiş olan teşviklere böy
le bir uygulama yapılmadı, eğer, yapılırsa, ilk defa yapılmış olacak.
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BAŞKAN -Z atiâliniz sayesinde bu hidayeti gösterirseniz uygun olur diye ben de şahsıma ko
nuştum.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Ben de, içerik olarak, verilmiş olan
bir teşvik, yapılmış, başlamış olan bir yatırımın, bitmiş olan bir şeyin teşvik edilmesi gibi bir kav
ramı kabul edemiyorum Sayın Başkan, açık söylemek gerekirse; yani, o olay başlamıştır artık.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Bir şeyi tavzih edelim; yani, yatırım indirimi uygulanmışsa, ge
ri dönüp, ona ilave bir şey verelim demiyoruz biz, yatırım indirimini uygulamış; ama, uygulanma
mış yatırım harcamaları varsa, ona, yeni hadlerin uygulanması lazım, kalan bölümüne, bizim söy
lediğimiz budur, geri dönmeyeceğiz.
BAŞKAN - Bendeniz de onu arz etmeye çalıştım.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Ben de size yardım etmek istiyorum.
m a l i y e BAKANI ZEKERİYE TEMİZEL (Sakarya) - Şimdi, Sayın Başkan, yeni birtiikım
müesseseler getirdik, yani, yepyeni müesseseler getirdik. O nedenle de, özellikle, endekslemeyi dc,
daha önceden uygulanmış olan başka şeyler var, şimdi, daha değişik, hemen anında, yıl içinde uy
gulama olanağı getirdik. Bunlar, yepyeni teşvik unsurları, yeni yatırımlara uygulanarak gidilir. E s 
ki yatırımın yarısına yapılmış, yarısına yapılmamış eklenmesi halinde, içerisinden çıkılmaz bir hal
alır bu yatırım indirimi uygulaması. Gerçekten içerisinden çıkılmaz.

BAŞKAN - O zaman. Sayın Bakan, hiç olmazsa, bu kanunun yayımından itibaren düzenle
nenlere yeniyi uygulasak da, ta yılbaşına kadar insanların yatırım yapmalarını geciktirmesek, uy
gun olmaz mı? Çünkü, siz diyorsunuz ki, gelecek sene başından itibaren ben bunu uygulayacağım,
o z^man, ben de, bekleyeceğim bir 10 puan yararlanayım diye; onu nasıl karşılarsınız?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Şimdi, Sayın Başkan, biraz evvel ar
kadaşlarımla tartıştığım olay da o idi. Yatırım belgeleri, eğer, yatırım başlamamışsa yeniden revize edilme olanağına sahip ediyorsunuz, dolayısıyla, bekleyip de, yeniden yatırım belgesini revize
ederekten, yeni bir yatırım belgesiymiş gibi onu uygulaması mümkün olabilir; I . I. I999'a kadar da
gerçekten bekler. Bunun yaratacağı sonuçlar ne olur şeklinde, şu anda onu tartışıyorlar zaten. Ya
ni, başlamış olan yatırımlar için kesin olarak altından çıkılamaz bir hal olduğunu kesin olarak ka
bul ediyoruz; onlar, artık, başlamıştır, bitmiştir; ama, başlamamış teşvikli yatırımlar için böyle bir
olanak da varsa ne olura, birazdan, arkadaşlarımız kesin yanıt verecekler, ben de, size aktarayım;
artık, ben de çok şey düşünememeye başladım, açıkça söyleyeyim.
BAŞKAN - Bir de, hayır, daha teşvik belgesi de almamışım, kanun çıkmış, ertesi günü belge
alacağım; onlara da, siz, eski hükümleri uygulatıyorsunuz bu maddeyle.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbal) - Evet, yürürlük tarihini 1, 1.1999 koy
mak suretiyle, böylece, bu konuda ortaya çıkabilecek bütün şey düşünceleri 1999 yılına atmak su
retiyle, bugünden uygulanan bir şey olmadığını çok net olarak bu maddede gösteriyoruz efendim.
BAŞKAN - Ben, sizin, ce.saretiniz dolayısıyla bu maddede yeni bir geliştirici düzenleme ya
pacağınızdan çok ümitliyim.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Teknik düzenlemesini bir değerlen
dirsinler, eğer, çok büyük bir sorun çıkmıyorsa değerlendiririz.
BAŞKAN - Hem bunu, hem de daha önceki rica ettiğimiz hususu, 49'la ilgili hususu arkadaş
larımız bir tamamlaya dursunlar.
Bu çerçevede değişiklik yapılmak üzere bilahara 50 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, oylamayalım, bilahara değişikliği görüp, öyle
oylayalım.
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BAŞKAN - Bir daha oylayacağım beyefendi, yani, maddeyi geçmek için yaptım, bir önceki
maddede de aynı yöntemi uyguladığım için.
Geçici madde 51'i okutuyorum:
GEÇİCİ M AD D ESİ - Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerince, 31.12.1997 tarihinden son
ra başlayan ilk hesap döneminin birinci üç ayhk dönemi için geçici vergi beyannamesi verilmez.
Bu dönemin geçici vergisi, ikinci üç aylık dönemin geçici vergisiyle birlikte beyan edilir ve tahak
kuk eden vergi. Gelir Vergisi mükelleflerince beyanname verme süresi içerisinde, Kurumlar Ver
gisi mükelleflerince, biri, beyanname verme süresi içerisinde, diğeri, izleyen ayda olmak üzere iki
eşit taksitte ödenir.
1997
yılına ilişkin olarak verilen yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannameleri üzerinden ta
hakkuk ettirilen geçici verginin, bu kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan taksitleri ter
kin edilir. Ödenen taksitler, geçici vergi beyannameleri üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edi
lir. Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilmiş Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri, 1998 yı
lı içinde sona erecek özel hesap döneminin sonuna kadar bu kanunla değiştirilmeden önceki hü
kümlere göre geçici vergi ödemeye devam ederler.
BAŞKAN - Burada, zannedersem. Sayın Bakan, madde metnindeki ilk üç aya ilişkin düzen
lemelerinizi ilk altı aya ilişkin olarak revize ederek maddeyi geliştirmemiz lazım. Böylece; çünkü.
Uç aylık bir süre geçmiş oluyor. Diğer ifadelerde de, buna paralel, arkadaşlarımız redaksiyon yapa
dursunlar, bilahara, onu o şekliyle kabul etmiş oluruz.
Bu haliyle maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu madde de,
bu haliyle, bilahara gözden geçirilmek üzefe kabul edilmiştir.
Geçici madde 52'yi okutuyorum:
GEÇİCİ MADDE 52 - 1998 takvim yılına ait gelirler 1 milyar liraya kadar yüzde 20, 2 mil
yar liranın I milyar lirası için 200 milyon lira, fazlası yüzde 25; 4 milyar liranın 2 milyar lirası için
450 milyon lira, fazlası yüzde 30; 8 milyar liranın 4 milyar lirası için 1 milyar 50 milyon lira, faz
lası yüzde 35; 16 milyar liranın 8 milyar lirası için 2 milyar 450 milyon lira, fazlası yüzde 40, 16
milyar liradan fazlasının, 16 milyar lirası için 5 milyar 650 milyon lira, fazlası, yüzde 45 oranında
vergilendirilir.
BAŞKAN - Efendim, bu maddeye şahsen Hükümetimiz adına teşekkür ederim şahsım itiba
riyle. Halen Hükümetinize ödemiş bulunduğumuz vergilerin, şu tarife, yanılmıyorsam, bize, vergi
lerimizin yüzde 20'si kadar bir red ve iade imkânı getirmektedir mahsuben de olsa.
Önerge vardır; okutuyorum.
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan Çeşitli Vergi Kanunlarında Değişikliği Öngören Yasa Tasarısının Geçici
52 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için gereğini arz ederiz.
Algan Hacaloğlu

Ali Topuz

Hilmi Develi

İstanbul

İstanbul

Denizli

Gcçici madde 52- 1998 takvim yılına ait ücret dışı gelirler 2 milyar liraya kadai yüzde 20, 5
milyar liranın 2 milyar lirası için 400 milyon lira, fazlası için yüzde 25; 10 milyar liranın 5 milyar
lirası için 1 milyar 150 milyon lira, fazlası için yüzde 30; 20 milyar liranın 10 milyar lirası için 2
milyar 650 milyon lira, fazlası için yüzde 35; 30 milyar liranın 20 milyar lirası için 6 milyar 1.50
milyon lira, fazlası için yüzde 4 0 ,6 0 milyar liranın 30 milyar lirası için 10 milyar 150 milyon lira,
fazlası için yüzde 45; 60 milyardan fazlasının 60 milyar lirası için 23 milyar 650 milyon lira, faz
lası için yüzde 50 oranında vergilendirilir.
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Gerekçe; 48 inci maddeyle Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yapılan değişik
likle, ücret dışı gelirler için öngörülen tarifeye, geçiş dönemi için yeniden belirlenmektedir.
BAŞKAN - Önerge üzerinde Sayın Hacaloğlu, daha önce geniş açıklamalarda bulunmuşlardı;
ama, kendi takdirleriyle, bir munzam açıklama yapabilirler, kısa da olsa.
Teşekkür ederim, işaretinizden sizin konuşmayacağınızı anladım.
Hükümete söz veriyorum; önergeye katılıyor mu Hükümet?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu önerge kabul
edilmemiştir.
Bir önerge daha vardır, onu okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Geçici 52 nci maddesinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz, için gereğini
arz ederiz.
1998 takvim yılına ait gelirler 500 milyon liraya kadar yüzde O, 500 milyondan 2 milyar lira
ya kadar yüzde 20; 4 milyar liraya kadar 2 milyar lirası için 300 milyon lira, fazlası için yüzde 25;
8 milyar liraya kadar 4 milyar lirası için 800 milyon lira, fazlası için yüzde 30; 16 milyar liraya ka
dar 8 milyar lirası için 2 milyar lira, fazlası için yüzde 35, 16 milyar liradan fazlasının 16 milyar li
rası için 4 milyar 800 milyon lira, fazlası için yüzde 40 oranında vergilendirilir.
Mustafa Ünaldı

Arslan Polat

Sait Açba

Konya

Erzurum

Afyon

BAŞKAN - Önergeye Hükümet katılıyor mu?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu önerge kabul
edilmemiştir.
Başka önerge yoktur.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Geçici 53 üncü maddeyi okutuyorum:
GEÇİCİ MADDE 53 - Bu kanunun yayımından önce ihraç edilen her nevi tahvil ve hazine
bonosuyla, Toplukonut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan men
kul kıymetlerden sağlanan gelirlerden yapılan Gelir Vergisi tevkifatı sırasında Gelir Vergisi Kanu
nunun, bu kanunla değişmeden önceki 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 5 numaralı bendi hük
mü uygulanır
BAŞKAN - Bunu biz alt komisyon olarak niye getirdiydik Sayın Bakan?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Efendim, bu, şu anda yürürlükte bu
lunan hisse senetleriyle ilgili olarak eski rejime göre vergilendirilme olanağını korumak için getir
dik. Değiştirildiği takdirde, bunlara, istemeden, çok büyük bir değer artışı yaratıyoruz, vergileme
rejimini eski hükümlerde tutmak suretiyle, bunlara, gereksiz yere bir değer artışı yaratmamak için
getirmiştik.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum, çok iyi yapmışız.
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Bu madde de kabul edilmiştir
Cieçici .54 üncü madde olarak bir madde önerilmektedir; onu okutuyorum.
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Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan kanun tasansının 52 nci maddesiyle 193 sayılı Kanuna eklenmesi öngörü
len geçici madde 53'ten sonra gelmek üzere aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz.
Refik Aras

Yıldırım Aktürk

İstanbul

Uşak

Geçici Madde 54- Bu kanunun 45 inci maddesiyle değiştirilen 193 sayılı Kanunun 86 ncı mad
desinin birinci fıkrasının bir numaralı bendinin b,d,c ve d alt bendlerinde yer alan hadler yerine,
1998 yılı gelirlerine uygulanmak üzere 2 milyar 500 milyon lira esas alınır.
Gerekçe: 1998 yılı için geçerli olan Gelir Vergisi tarifesinin kabul edilmesiyle birlikte, söz ko
nusu bentlerde yer alan hadlerin tutarı, 1997 yılı için geçerli olan 1 milyar 500 milyon liraya kar
şılık gelmektedir. Oysa, yürürlükteki mevzuata göre, söz konusu hadlerin tutarı 2 milyar 250 mil
yon liradır. Bu nedenle, söz konusu bentlerde sayılan gelir unsurları için beyanname verme sınırı
nın biraz daha artırılarak 2,5 milyar lira olarak belirlenmesi amaçlanmaktadır.
BAŞKAN - Bu madde, tarifenin kabul ettiğimiz maddelere göre sağladığı imkânı, biraz daha,
1998 yılı için olumlu bir yaklaşım içinde değerlendiren bir geçici düzenlemedir.
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Ne getiriyor, bilgi verseydiniz.
BAŞKAN - Gayet açık aslında; ama, isterseniz. Sayın Bakan açıklasınlar.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEI. (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Efendim, bu her bir kazanç unsuru için beyanname verme sınırını, bir ve ikinci tarifenin top
lamının yarısına oranlamıştık; ancak, 1998 yılı için bir geçici tarife uyguluyoruz. Geçici tarifenin
bir ve ikinci diliminin ortalaması, bu yıldaki beyan sınırıyla eşit oluyor. Halbuki, Bakanlar Kuru
lunca yayımladığımız tarife 2 milyar 250 milyon lira; yani, bu düzenlemeyi yapma.sa'k bile, beyan
name verme sınırı 1998 yılı için Bakanlar Kurulu kararıyla 2 milyar 250 milyon olarak...
CEVAT AYHAN (Sakarya) - 1997 gelirleri için?..
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - 1998 gelirleri için.
Bu 2 milyar 250 milyon lirayı, gelecek yılki tarife ve bu yılki tarife dikkate alınarak ortalama
bir hale; 2,5 milyar liraya çekiyor.
BAŞKAN - Tavazzuh etti, değil mi efendim?
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu önerge de, geçici 54 üncü
madde olarak tasarının 52 nci maddesine bağlanmıştır.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, bakın, arkadaşlarımız gidelim diyorlar.
BAŞKAN - Tasarının Kurumlar Vergisiyle ilgili bcilümleri üzerinde...
Değerli arkadaşlarım, geçici 54 üncü maddeyi de içeren tasarının, 44 ilâ 54 üncü maddelerin
den oluşan tasarının 52 nci maddesini bütünüyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir.
Ancak, biraz sonra arkadaşlarımızın hazırlıkları yine nazarı dikkate alınacaktır; onu bekliyo
ruz.
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Bizim önergemiz de dikkate alınacak mı Sayın Başkan?
BAŞKAN - Bütün önergeler işlem görecektir efendim.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, gidelim diyoruz.
BAŞKAN - İDeğerli arkadaşlarım, arkadaşlarımızın devam talebi vardır; zatiâlilerinizin de ara
verme talebi vardır.
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CEVAT AYHAN (Sakarya) - Takdir de size aittir.
BAŞKAN - Takdir de bana ait olmakla beraber, yarın sizin bulunma olasılığınızı da az gör
düğüm için...
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Hiç gelemeyeceğiz yarın.
BAŞKAN - Çalışmalara da daha çok katılmanızı arzu ettiğim için, devam etmenin uygun ola
cağın; mütalaa etmekteyim.
Onun için, tasarının 53 üncü maddesini okutuyorum:
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KURUMLAR VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
Madde 53.- 3/6/1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin
birinci fıkrasının 6 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"6. Genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve
köylere. Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan
derneklere ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara mak
buz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5'ine kadar
olan kısmı.
Bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde bağışlanan veya yardımın konusunu teşkil
eden mal veya hakkın maliyet bedeli veya mukayyet değeri, bu değer mevcut değilse Vergi Usul
Kanunu hükümleri dairesinde takdir komisyonlarınca tespit edilecek değeri esas alınır.
Bu uygulamanın usulü Maliye Bakanlığınca tespit olunur."
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebinde bulunan Sayın Cengil var.
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sabahleyin arkadaşımızı gerilim yaratmakla itham ediyordu
nuz konuştuğu zaman,
BAŞKAN - Sayın Cengil, buyurun efendim.
SITKI CENGİL (Adana) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; aslında, ben Komisyon üyesi ol
saydım, konuşmayacaktım; bırakır giderdim; ama, benim öyle bir hakkım olmadığı için, konuşma
ya mecburum. Bu şartlarda. Sayın Bakana bakıyoruz, takip edecek hali kalmamış; Komisyona ba
kıyoruz, takip edecek hali kalmamış; İktidar sıralarına bakıyoruz, kimse yok; onlar da içeride din
lenip dinlenip geliyorlar; ama, siz, ısrarla, "bunu bitireceğiz" diyorsunuz, "bitirmemiz lazım" diyor
sunuz; ama, bir şeyi unutuyorsunuz -arkadaşlar da ifade ettiler- burada ne kadar katkılarımız az
olursa. Genel Kurulda, aşağıda, ondan daha fazla vakit kaybedersiniz; onun altını çizerek belirtmek
istiyorum.
Biz, burada tribünlerde oynamıyoruz; yani. Genel Kurulda, çıkıp da, bunları istediğimiz gibi
eleştirelim diye bir iddiamız, bir niyetimiz yok. Tribünlere oynamak isteseydik "bırakın nasıl geçi
rirlerse geçirsinler. Genel Kurulda da çıkar, herkesin huzurunda bunları istediğimiz gibi tenkit ede
riz" derdik. Biz katkı sağlamak istiyoruz; ama, maalesef, siz, bunu görmezlikten geliyorsunuz ve
yahut da size "şu tarihler arasında bu çıkacak" denilmiş, bu talimata uygun olarak da hareket edi
yorsunuz Sayın Başkan. Bunu belirttiğim için de üzgünüm.
Bu bir ön açıklamaydı; şimdi, konuya geleyim.
Aslında, Gelir Vergisi Kanunuyla alakalı, buna benzer bir düzenleme yapılmıştı. Orada dedik
ki: Siz, yurttu, kreşti, camiydi; daha doğrusu sosyal içerikli faaliyelicre gidebilecek olan paranın
oniınü kesiyorsunuz, bu tür faaliyetlerin içerisinde bulunacak insanları bir yerde engelii\orsuııu/..
Aynı şeyi, burada, tekrar, bu maddede söylüyorum.
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Yalnız, burada önemli bir husus daha var; araştırma ve geliştirme faaliyetlerine de darbe vu
ruyorsunuz. Bakmız, dünyaya baktığımız zaman, ilerlemiş ülkelerin gayri safî hâsılalarının büyük
bir bolümü araştırma ve geliştirmeye gidiyor; ama, Türkiye'de, bu binde 3 civarındadır. Halbuki,
gelişmiş ülkelerde bu yüzde civarlarında, Türkiye'de binde 3 civarındadır. Bilmiyorum hangi amaç
la, hangi mantıkla, hangi akılla, bunu, burada engelliyoruz; onu da bilemiyorum. Burada, bir önce
ki madde de diyor ki: "Araştırma ve geliştirmeye vergisinin yüzde 20'sini ayıran, harcayan mükel
leflere, bu miktar üç .sene ertelenir. Üç sene sonra tekrar o vergiyi alıyorsunuz; ama, burada bunu
da kaldırmış oluyorsunuz. Bu niye kaldırıldı, sebebi nedir, onu da bilemiyorum. Tabiî, gecenin bu
saatinde bunu sağlıklı izah edebilmek, sağlıklı tespit edebilmek de mümkün değil. Belki bu konu
da katkısı olabilecek arkadaşlarımız olur; ama, bu saatten sonra da bu mümkün değil. Anlaşılan, bu
haliyle gidecek; artık aşağıda konuşacağız, aşağıda üzerinde geniş manada duracağız.
Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Sayın Bütün, buyurun.
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkanım, şimdi, tabiî, yasa çıkarmak Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin görevi; sadece iktidarın değil, bence, muhalefetin de görevi yasa çıkarmak
tır.
Tabiî, bu vergi tasarısı aylardır tartışılıyor, çıkarılması gerekiyor ve gerçekten, burada yapılan
görüşmeler, tartışmalar ve katkılar da gösteriyor ki, doğru bir düzenleme yapılıyor, birlikte yapılı
yor ve ülke için yapılıyor, Türkiye için yapılıyor. Onun için, haklı olarak, saatin gecikmesini görü
yorum; ama, bir de bu tasarının gecikmesinden dolayı gerçekten ülke çok şey kaybediyor. İşte, ver
gi alınmadığı için borç alınıyor, borç alındığı için de hepimizin şikâyet edildiği ranta gidiliyor.
Hükümetin çalışmaları ve bizim gördüğümüz kadarıyla, bu tasarının çıkmasıyla beraber, ger
çekten, bir kere vergi kayıpları önlenerek, Türkiye'nin iç borçlanması gereksinimi azaltılacak ve
böylelikle de, Türkiye, ranta daha az para aktaracak ve arkadaşlarımızın söylediği gerek sosyal ge
rek yatırımlara dönük daha çok yatırımlar yapılacak, bütçe açıkları kapatılacak.
Burada, tamam, kanun tasarısı beklesin, iki gün sonra, beş gün sonra çıksın; ama, Türkiye'nin
her gün faize 5-6 trilyon lira, 15 trilyon lira ayırdığını düşünürsek, bir hafta gecikmesi demek, ran
ta 50 trilyon lira daha çok gitmesi demektir.
SITKI CENGİL (Adana) - Faize bir şey getirmemişsiniz kı...
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Getirmemişiz değil; bakın, birçok maddede, gerek kayıt
altına alınması gerekse stokların belli noktada vergilendirilmesi, vergilendirilmeyen kazançların
vergilendirilmesi yoluna gidilmesi, bütün bunlar gelir artırıcı unsurlar. Onun içerisinde, dar gelir
lilerin, memurların Gelir Vergilerini düşürücü unsurlar var. Onun için, katkı yapmanızda yarar gör
düğümü arz etmek istiyorum. Yasa tasarısının da, doğru olarak, muhalefetin de katkısıyla bir an ön
ce çıkması gerektiğine inanıyorum.
Yalnız, ben, biraz önceki konuşmamı yine tekrarlıyorum. 5422 sayılı Kanunun maddelerini
değiştiren bunun, dört maddenin yine bir maddeyle düzenlenebileceği kanaatindeyim; çünkü, 53
üncü, .54 üncü, 55 inci ve 56 ncı maddeler, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununu değiştiriyor.
14 üncü maddesinin, 22 nci maddesi, 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir ve geçici
27 nci madde eklenmiştir şeklinde orayı değiştiriyoruz; yani, yeni bir kanun şekli olarak yapmıyo
ruz. Neticede, bu kanunun sayısı, diyelim ki 5600 olursa, 56(X) sayılı Kanun da, bu şekilde...
BAŞKAN - O konudaki önergelerinizi inceletiyorum; hukukî bir sıkıntı ve sakınca yoksa, bılahara dikkate almak üzere, onu dikkate alacağız.
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ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Bu çok büyük zaman kaybma neden oluyor. Aşağıda da
gördük. Sendikalar Kanununda birlikte düzenlenmesi gereken birçok madde ayrı ayrı düzenlenmiş.
Arkadaşlarımız da gerçekten burada kalsınlar. Tamam, arkadaşlarımız 01.00 filan diyorlar, bir sa
at daha çalışalım.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Hayır, biz gidiyoruz, siz devam edeceksiniz.
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Sayın Bakanım, bir saatten bir şey olmaz, gidene kadar
24.00 olur.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Hayır, yarınki toplantıya CHP de katılmıyor, biz dc katılmıyo
ruz. Siz devam edecekseniz, yarın da devam edelim.
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Burada bir şeyi hassasiyetle söyleyeyim. Arkadaşlarımız
tabiî onu kastetmiyorlar; ama, bunu da böyle yaparsanız, aşağı şöyle olur şeklindeki de biraz bizi
tehdit gibi geliyor. Onun için, onu da söylemeseler, daha iyi olur.
Saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, şimdi Sayın Hacaloğlu'na söz vereceğim.
Sayın Ünaldı arkadaşımız, zaman zaman incitici deyimler kullanmaktadır. Ben, ona tekabül
cevap vermek istemiyorum.
Bizim buradaki çalışmaları geciktirmemizin amacı... Yoksa, yarın arkadaşlarımız katılsa, ben
şimdi çalışmaya ara veririm ve yarın sabahtan itibaren devam imkânını sağlarım; ama, siz, paıli
olarak, yarın, ondan sonraki gün, onu izleyen gün, hatta pazartesi günü gelemeyeceğinizi ifade et
tiniz. Biz de, bu kadar gecikemeyeceğimizi ifade ettik.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Bu gece bitirecek misiniz?
BAŞKAN - Şimdi, takdir ediniz ki, bu ihtiyaçlar, sizlerle birlikte olma arzumuzu telif etmek
zorundaydı. Bunun benim önerdiğimin dışında bir çözümü varsa, buyurun söyleyin. Yani, ben, bu
tasarıyı. Hükümetimizin programı çerçevesinde, bu hafta zarfında neticelendirerek. Yüksek Ko
misyonumuzun kararını Genel Kurulumuza sunmak durumundayım. Bu itibarla, yarın teşrif edece
ğinizi bilsem, şu anda, çalışmalarımızı, yarınki uygun göreceğiniz bir saate alırım; hiçbir mahzuru
yok.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Bizim yarın 10.00'dan gece 24.00'e kadar toplantımız var.
BAŞKAN - Anladım; ama, burası Plan ve Bütçe Komisyonu. Tüm arkadaşlarımın, burada, 12
saat aralıksız, 20 saat aralıksız o toplantıda bulunma zorunluluğu benim buradaki çalışmalarımı ak
satırsa, takdir edersiniz, bu takdirde, sizin oradan bu çalışmalara katkıda bulunacak bir çözümü ge
liştirmeniz zorunluluğu vardır. Değerli Bakanım, bunu sizin takdir etmeniz lazım. Burada bizi gay
ri ciddî bulan veya iyi niyetli bulmayan arkadaşlarımızın ciddiyet ve niyetlerinin takdirini de ben
size bırakıyorum.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, biz bu kanunu bugün de bitirsek, yarın da
bitirsek ne değişecek? Bırakın -CHP de aynı şeyi istiyor- salı günü toplanalım, bitirelim kanunu;
yani, bu akşam bitirseniz, ne değişecek; yani, ne netice alacaksınız? Bu Komisyon da Hükümetin
emir kulu değil ki; siz de Hükümetin emir kulu değilsiniz. Komisyon kendi gündeminin sahibidir;
Hükümet öyle talep eder, böyle talep eder; ama, iki gün sonra da olsa bunu bitirir; yanı, mesele budur.
ASLAN R)1,AT (Erzurum) - Sayın Başkan, siz haklısınız da, bir de bizim haklılığımızı dü
şünün. Şimdi, Türkiye'de, bir siyasî hareketle, bizim İktidarda olan partimiz kapatıldı. Yem bir par
ti kurulmuş, yeni bir partiye gelmişiz. Yeni partinin ıl teşkilatlarını, ıl başkanlarını seçeceğiz; siya
sî partiler böyle kurulur. Biz de, bunu, cuma günü, günler öncesinden programla, milletvekilleri cu
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ma günü akşam saat 24.00’e kadar toplanacak, 24.00'te alman kararlara göre, gidip, il teşkilatlarmda. II bünyesinde çalışmalar yapacaklar. Siz de bizi anlamak zorundasmız. Bakın, biz de sizinle sa
at 23.00'e kadar çalışıyoruz; bilmiyorum, ama, şu saatten sonra gitmez.
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, komisyon gündemine hâkimdir, ko
misyon gündemi bellidir.
I. ERTAN YÜLEK (Adana) - Arkadaşlar, elbette, biz, bu kanunların, bu tasarının çıkmasın
da -siz de gördünüz- hakikaten, canı gönülden birtakım katkılarda bulunuyoruz ve zannediyorum

ki, yapılan değişiklikler de hakikaten yararlı değişiklikler olmuştur; teknik hatalar, düzeltmeler ol
muştur. Eğer biz olmasaydık, eminim ki alt komisyon üyesi arkadaşların ihmalinden değil; fakat,
tamam biz bunu görüştük diyerek, geçer giderdi; birtakım düzeltmeler oldu.
Diğer taraftan, hemen hepimizin programı. Meclisin çalıştığı günleri içine alır; Meclisin çalış
madığı günler için, çok istisnai haller dışında, yapmadık. Bizim de, biraz evvel Sayın Polat'm söy
lediği gibi, belli bir çalışmamız var. Bu çalışma da en az bunun kadar önemlidir, hatta, demokrasi
nin gereği, bundan daha önemlidir; çünkü, Türkiye'de bir parti kapatılıyor ve o partinin grubu da
ğılıyor, teşkilatı dağılıyor. Burada, demokratik rejimin en tabiî gereği, vazgeçilmez unsuru partiler
dir. Şimdi, biz, bu teşkilatımızı tamamlayamamışız; ama, denildi ki: "Bir program yapın. Bu prog
ram için, işte önümüzdeki cuma günü başlayalım; hatta, cumartesi de devam edebilir; bundan son
ra herkes memleketine gitsin ve Meclisin açıldığı gün de burada olsun.”
Biz, medenî insanlarız. Medeni insan demek, zamanına az çok hükmeden insan demektir; ya
ni, bilemiyorum, inanın ki. Sayın Başkanım, ben, bugün, gittim kayboldum iki defa. Bugün akşam
üzeri, benim çok önemli, 15 gün evvel verilmiş bir misafirim vardı, yurt dışından gelmiş misafirim
vardı. Hiç kimseyi rahatsız etmeden gittim ve fazla kalmadım; yemeğin yarısında "ben özür diliyo
rum, Meclis çalışmalarım var" dedim ve bunun için, buraya geri geldim. Niye; bilemiyorduk, yarı
nı da bilemiyorduk... Dolayısıyla, bilemediğimiz için... Öyle bir şey olsaydı, belki derdik ki, arka
daş yapmayın etmeyin, Başkanıyla konuşun. Sekiz kişiye bize de uyardık; ehemmiyetini biliyoruz.
Haklı olarak da diyeceğimiz şu ki: Ya bu milletvekilinin aslî görevi. Evet, bu milletvekilinin
aslî görevidir; ancak, programlı bir çalışmada aslî görevidir. Meclisin çalıştığı günlerde inhisar et
tirmek de sizin bir eksikliğinizdir.
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - O zaman, 01.00’e kadar çıkaralım, ondan sonrası...
OI.(X)'e kadar çalışalım.
i. ERTAN YÜLEK (Adana) - Bakın, affedersiniz, dün gece siz yoktunuz; biz, burada, haki
katen Sayın Bakanımızla...
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Ben, dün gece vardım.
i. ERTAN YÜLEK (Adana) - Hissettim yani ben; hakikaten, benim anlama şeyim durdu.
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Tamam, ara verdik işte.
i. ERTAN YÜLEK (Adana) - Dedim ki, biz bunu bırakalım, yarın, hakikaten, sabahleyin ilk
önce Sayın Başkan da espri yaptı "bak, uyanınca, bu iş kendiliğinden çözülüyormuş" dedi, çözül
meyen problemi de çözdü.
Şimdi, biz tam oniki saatten beri buradayız; birkaç saat ara verdik ve oniki saatten beri, kapa
lı, bu meselelerin üzerinde, ciddî meselelerin üzerinde durulmaz.
/
Efendim, kesintiz eğitim... O kesintisiz eğitim siyasî bir karardır. O siyasî karar için, yığdık
milleti, geldik.
A S I ^ N POLAT (Erzurum) - Orada karar alınmıştı.
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i. ERTAN YÜLEK (Adana) - Karar alınmıştı, biz o kararı engelledik açıkçası; ama, burada
engellemeye niyetimiz yok; biz burada katkılar yapıyoruz ve hakikaten des zaten Uç dört yeri -işte
gördünüz- düzelttik hep beraber ve güzel de oldu.
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Gelen yine gidiyor Sayın Başkanım. İki saat çalışalım,
ondan sonra...
i. ERTAN YÜLEK (Adana) - Yani, bilmiyorum da, D YPden kimse kalmadı. Zannediyorum
ki, Algan Bey'in de bir önergesi var.
ASLAN POLAT (Erzurum) - Yine 27 Marta uygun bir durum.
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - 28 Şubattan öğrendik; 27 Martta bir şey varsa, 28 Şubat
ta daha çok şey vardır.
BAŞKAN - Çalışmalarımıza devam etme istikametinde görüş beyan eden arkadaşlarımızın
işaret buyurmalarını rica ediyorum; teşekkür ediyorum.
Tasarının 53 üncü maddesini okutmuştum.
Madde üzerinde Sayın Hacaloğlu'na söz veriyorum; buyurun efendim.
ALGAN HACALOĞLÜ (İstanbul) - İzin verirseniz, çalışma gündemine ilişkin bir cümle de
ben söylemek istiyorum. Konu kapanmıştır ve komisyon kendi gündemine de hâkimdir. Sayın Baş
kan, sizin tensiplerinizle, nihayet, burada bir çalışma düzeni her zaman kurulur ve geçmişte de bu
böyle olmuştur. Yalnız, bugün. Genel Kurulda Sendika Yasasının 9 uncu maddesi görüşülürken ara
verildi. Salı günü Olağanüstü Hal Yasası görüşülecek; çarşamba günü ya Sendikalar Yasası geri çe
kilecek ve muhtemelen olması gereken şey öğretmenlerin ek tazminat vesairesiyle ilgili büyük bir
beklenti içinde olan tasarısı görüşülecektir veyahut da Sendikalar Yasası devam edecek vc ondan
sonra o gelecek; yani. Vergi Yasasının, en iyi ihtimalle. Sendikalar Yasası gündemden çıkmak kaydıyla, perşembeden evvel gelmesi söz konusu değil; en iyi ihtimalle ve Sendikalar Yasasının gün
demden çıkması kaydıyla... Bunu da. arkadaşlarımızın, çalışma programı belirlerken uzlaşma ihti
yacını da dikkate alarak göz önünde bulundurmalarını rica ediyorum.
BAŞKAN - Çok teşekkür ederim. Sayın Hacaloğlu'nun tahlillerine katılıyorum.
ALGAN HACALOĞLÜ (İstanbul) - Söyleyeceğim o kadar, başka bir yorumum yok.
BAŞKAN - Hayır, katılıyorum... Zaten, o tahlile aynen katıldığımız için, bu çalışmaların bu
hafta tamamlanması mecburiyeti vardır.
ALCiAN HACALOĞLÜ (İstanbul) - Efendim, o zaman bildirirdiniz hafta sonu. Ben bugün
akşam tren bileti aldım; onu geri verdim, yaktım, Ali Bey gitti; yani, dakikada bir bu programlar
belirlenmez. Hafta sonu çalışalım, tamam; daha evvel konur, herkes ona göre program yapar; biz,
siyasetçiyiz. Onu kapatıyorum; yani, gündeminize hâkimsiniz, söyleyecek bir şey yok. Yani, tek lalaflı da çalışabilir burası; ben de yarın yokum. Olmamamın nedeni de bir şey değil; yani, öyle prog
ramlandı. Bugün de ona göre programladım; gittim, uçak bileti aldım. Gündüz söylenmedi; birkaç
kere sordum.
Hfendım, devam ediyorum... Yani, Sayın Başkan nasıl takdir ederse, odur.
Şimdi, bu konuda da fazla konuşmayacağım. Yani, daha evvel, benzer bir düzenleme, burada
getirdiğimiz önerge reddedilmişti. Şimdi, bu Kurumlar Vergisi kapsamı içinde gündeme gctınlmekte; ancak -bir arkadaşım değindi- ben, gerçekten. Hükümetin getirmiş olduğu hu yasa tasarı
sında, önceliklerin, gelişme stratejileri bakımından tam nereye oturduklarını kestirmekte zorluk çe
kiyorum. Burada, konuyu, araştırma ve geliştirmeyle ilgili maddenin çıkarılması bağlamında dile
getiriyorum. Türkiye'de, eğer, özendirilmesi gereken tek bir alan varsa, budur. Para verin, akların,
cebine para koyun. Batıda bunu yapıyorlar, Uzakdoğu’da yapıyorlar, cebine para koyuyorlar; kim
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se gık demez. Tek özendirilmesi gereken bir alan varsa, o da budur. Her nasılsa, genel anlamda sek
tör öncelikleri belirlenmeden, sadece "smai yatırımlar" diyerek görülmemiş düzeyde yatırım indi
rimleri getirilirken, burada yıllardır devam eden; ama, Türkiye'nin koşulları içinde yeterince geliş
meyen araştırma geliştirmeye açılan teşvik alanı kaldırılıyor. Bunun gerekçesini anlamakta zorluk
çekiyorum.
Önergelerimiz vardır. Önergeler okunduğu zaman, belki çok kısa bir çerçevede değineceğim.
Saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Madde üzerinde önergeler vardır; okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan çeşitli vergi kanunlarında değişikliği öngören yasa tasarısının 53 üncü
maddesiyle düzenlenen Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının 6 nu
maralı bendinin birinci alt bendinde yer alan "yüzde 5'ine kadar olan kısmı” ibaresinin "yüzde
lO'una kadar olan kısmı" olarak değiştirilmesi için gereğini arz ederim.
Algan Hacaloğlu
İstanbul
BAŞKAN - Sayın Hacaloğlu?..
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Gerekçe okunsun.
BAŞKAN - Gerekçesini okutuyorum;
Gerekçe:
Sosyal devlet yapılanmasına önemli katkılarda bulunan kurumlara ve ilgili kamu idarelerine
makbuz karşılığında bağış ve yardımların özendirilmesi.
BAŞKAN - Önergeye Hükümet katılıyor mu?
MALİYE BAİCANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Efendim, zaten, bunun şu andaki uy
gulaması da yüzde 5'tir; o nedenle katılamıyoruz. Yalnız, burada şu konuya belirtmekle yarar var;
arkadaşlarımızla da onu tartıştık. Bu araştırma geliştirme yatırımlarının teşvikiyle ilgili olarak,
özellikle yatırım indirimine getirilen Ar-Ge yatırımları için yüzde lOO'lük teşvik, artı, bir de bu tür
şeyler için ayrılan fonun, zaten, ayrıldığı andan itibaren; yani, yapılacağına karar verildiği andan
itibaren anında ayrılması nedeniyle, bunun kredi olarak verilmesinin anlamsızlığı nedeniyle bunun
üzerinde duruldu. Yalnız, şimdiki değerlendirmeler sırasında çok somut olarak gördük ki, şu anda
devam eden ve başlamış olanlar da var. Dolayısıyla, bu araştırma geliştirmeyle ilgili olarak özel
likle 1997 yılında başlamış olanların bu olanaklarını ellerinden almamak... Yeni başlayanlara da,
zaten, her halükârda. Bakanlar Kurulu kararıyla yüzde 100 teşvik veriliyor ve bir de. üstelik, bu şe
kilde yapılacaklar için fon ayırma olanağı da tanınıyor.
Hem onun hem bunun birlikte uygulanması olanağı pratikte zaten yoktur; ancak, şu anda baş
lamış olanların korunmasında da yarar olduğu kanısına vardık. Eğer uygun görülürse, bunu geçici
maddeyle koruyalım; geçici maddeyi de araştırmalar açısından koruyalım. Bu konudaki bir düzen
leme, zannediyorum, ayrıca da bunların üzerinden geçici vergi alınmaması konusunda da bir dü
zenleme yapmak suretiyle -çünkü, bunların hepsi başlamıştır- korumasında yarar vardır diye düşü
nüyoruz. Eğer, komisyon uygun görürse, öyle bir önerge verirlerse. Hükümet olarak buna katılırız.
BAŞKAN - Bir önerge hazırlayalım.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Ancak, şu anda da, zaten. Kurumlar
Vergisinde yüzde 5'lik bir uygulama vardır. Kurumlar Vergisi matrahında yüzde 5 çok büyük bir
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oran olmaktadır. O nedenle de, yüzde 5 oranının korunması nedeniyle önergeye katılamıyor; an
cak, bu konuda yapılacak bir değişikliğin uygun olacağını düşünüyoruz.
BAŞKAN - Arkadaşlar, zabıtlara geçmesi bakımından ifade ediyorum: Hatırlayacağınız gibi.
Fazilet Partisinden arkadaşlarımızın parti toplantılarını nazarı dikkate alarak, kendilerine, gerek bu
akşam geç saatlere kadar çalışılmak suretiyle çalışmalarda bulunmalarını teminen gerekse yarınki
toplantıları dışındaki cumartesi, pazar saatlerinde kendilerinin kabul edecekleri saatlerde çalışma
yı, önermiştim; ama, arkadaşlarımız bu önerilerden hiçbirisine katılma imkânlarının bulunmadığı
nı ifade ettiler.
Bunu şunun için söylüyorum: Yarın çalışmalarda kendilerinin bulunmaksızın yürütüldüğü id
diasının değerlendirilmesi sırasında bu hususun dikkate alınmasını tespit için ifade ediyorum.
Diğer taraftan, gecenin bu saatinde, gerek Cumhuriyet Halk Partisinden değerli arkadaşımın
gerekse İktidar Grubuna mensup 20 dolayında arkadaşımın gerekse muhtemelen bir geçici neden
le dışarıda -şu anda aramızda bulunmuyor- odada bulunan değerli arkadaşımın da katıldığını zabıt
larda ifade edilmesi bakımından faydalı gördüm ve zabıtlara geçmesini teminen, bu değerlendirme
yi ve tespiti yaptım; ifade etmek istiyorum.
Bu konularda Sayın Bakanın da, koruyucu şekilde, bir bakıma kazanılmış gibi görünen hakla
rı koruyucu yeni düzenlemelerle hazırlanan önergede Hükümet olarak bize yardımcı olmasını rica
ediyorum.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Efendim, önergem ayrı konudaydı; o oylanmadı henüz.
BAŞKAN - Bu önergenin gerekçesini okuttum.
Hükümet bu önergeye katılıyor mu?
M A IJY E BAKANI ZEKERİYA TEMtZEL (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim.
Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu önerge kabul edil
memiştir.
Diğer bir önerge var; okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan çeşitli vergi kanunlarında değişikliği öngören yasa ta.sarısının .S3 üncü
maddesiyle yürürlükteki yasa metninden çıkarılması öngörülen >422 sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendinin ikinci paragrafının aşağıdaki
şekilde değiştirilerek, yasa metnine ilave edilmesi için gereğini arz ederim.
Algan Hacaloğlu
İstanbul
Genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, tx;lediyelcre veya
köylere bağışlanan okul, kütüphane, müze, sanat galerisi, kültür merkezi ile sinema, tiyatro, o|X-ra,
bale ve konser gibi kültürel ve sanat.sal etkinliklerin sergilendiği tesisler ile .“İO yatak, kalknımada
öncelikli yörelerde 35 yatak kapasitesinden az olmamak üzere, yurt ve huzurevleri, sağlık tesisle
ri, kreşler, spor tesisleri inşaası dolayısıyla yapılan harcamaların veya bu tesislerin inşaası için il
gili kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerinin devam ettırilebilmeleri için yapılan her tüHü nakdî ve aynî bağış ve yardımların bilimsel araştırma ve geliş
tirme faaliyetlerinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına >apılan her türlü bağış vc yardımların
yüzde .“lO'si, ancak burada sözü edilen bağış ve yardıma konu tesisler için ihtiyacın variiğı \ e >aiınmın uygulama kuralları açılarından ilgili bakanlıkların onayı alınır.
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Gerekçe:
Sosyal devletin çok ihmal edildiği bir ortamda sosyal altyapmm temel alanlarmı oluşturan sağ
lık, eğitim, kültür, spor gibi sektör ve alt sektörlerde yetersiz olan tesis düzeyi ve altyapı eksikliği
nin hızla kapatılabilmesi için Kurumlar Vergisi kapsamında olan kurumların kamu denetim ve di
siplini altında bağışta bulunmalarını özendirmek için.
BAŞKAN - Önergeye Hükümet katılıyor mu?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEM tZEL (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan çeşitli vergi kanunlarında değişikliği öngören yasa tasarısının 53 üncü
maddesiyle yürürlükteki yasa metninden çıkarılmasını öngören 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendinin 4 ve 5 inci paragraflarının ya
sa metnine ilave edilmesi için gereğini arz ederim.
Algan Hacaloğlu
İstanbul
Gerekçe:
Araştırma geliştirme harcamaları en çok özendirilmesi gereken alandır. Sanayileşme ve tekno
lojik yapılanma sürecimizin bu temel eksiklik alanına özendirilmesine devam edilmesi için bu tek
lif sunulmuştur.
BAŞKAN - Araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara yapılacak yar
dımların da yararlandırılmasını teminen alt komisyonda da bir düzenleme yapmıştık bu madde üze
rinde.
Bu önergeye Hükümet katılıyor mu?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Efendim, biraz önce belirttiğim çer
çevede yapılacak bir düzenlemenin uygun olacağını düşünüyoruz.
BAŞKAN - Dolayısıyla, buna katılamıyorsunuz.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Evet, buna katılamıyoruz.
BAŞKAN - O düzenleme yapılacağı için katılamıyorsunuz.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan tasarının 53 üncü maddesine aşağıdaki hükmün ilave edilmesini arz ve tek
lif ederim.
Süleyman Hatinoğlu
Artvin
3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fık
rasının 6 numaralı bendine aşağıdaki alt bentler ilave edilmiştir.
Her türlü gençlik ve spor faaliyetlerinde spor malzemelerinin yapım ve alımında gençlik vc
spor saha ve tesislerinin yapım, bakım, onarım ve işletilmesinde sponsorluk yapan mükelleflerin

-

488

-

sponsorluk konusu mal veya hizmetlerine ilişkin harcamaları. Sponsorluk yapan mükelleflerin bu
harcamaları gider olarak gösterebilmeleri için Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden uygunluk
belgesi almaları zorunludur.
Gerekçe;
Spor hizmet ve faaliyetlerinde devlet desteğinin gençliğimizin nüfus oranına göre kesafeti dik
kate alınarak yetmediği, bu itibarla, çeşitli kurum ve kuruluşlar ile şahısların maddî desteklerinin
sağlanmasının önemli olduğu ve daha çok destek sağlanmasında büyük ihtiyaç duyulduğu, bundan
dolayı bu düzenlemenin yapılması halinde gençlik ve spor tesislerinde patlama olacağı görüş ve dü
şüncesindeyiz.
BAŞKAN - Gerekçeye yeterli diyorsunuz değil mi?
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Yeterli...
BAŞKAN - Sayın Bakan bu önergeye katılıyor musunuz?
M ALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Efendim, katılamıyoruz maalesef.
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir.
Değerli arkadaşlarım, madde üzerindeki önergeler de tamamlanmıştır.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 53 üncü madde alt ko
misyondan gelen biçimiyle kabul edilmiştir.
54 üncü maddeyi okutuyorum:
MADDE 54. - 5422 sayılı Kanunun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ Madde 22. - Dar mükellefiyete giren yabancı kurumlarm vergiye tabi kazancının Gelir Ver
gisi Kanununun 80 inci maddesinde yazılı diğer kazanç ve iratlardan (telif, imtiyaz, ihtira, işletme,
ticaret unvanı, alameti farika ve benzeri gayri maddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında
alınan bedeller hariç) ibaret bulunması halinde,.yabancı kurum veya Türkiye’de namına hareket
eden kim.se bu gibi kazançları iktisap tarihinden itibaren 15 gün içinde anılan Kanunun 101 inci
maddesinde belirtilen vergi dairelerine beyanname ile bildirmeye mecburdur.”
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.
Önerge yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 54 üncü ınaddc kabul
edilmiştir,
55 inci maddeyi okutuyorum:
MADDE 55. - .5422 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin başlığı ile birinci ve ikinci fıkıalan
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ Kurumlar vergisi ve geçici vergi oranı
Kurumlar vergisi, bu Kanuna göre tespit olunan kurum kazancından % .30 oranında alınır.
Kurumlar vergisi mükellefleri, cari vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup edil
mek üzere. Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 nci maddesinde belirtilen esaslara göre üçer ay
lık kazançları üzerinden % 25 oranında geçici vergi öderler.”
BAŞKAN - Alt komisyonda değiştirilerek huzurunuza sunulmuş olan bu madde üzerinde söz
talebi?..
REFİK ARAS (İstanbul) - Sayın Başkan...
BAŞKAN - Buyurun Sayın Aras.
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REFİK ARAS (İstanbul) - Yanılma payı...
BAŞKAN - 120 nci maddede belirtilen esaslara tabi olduğu için, atfen düzenlenmiştir bu hu
sus.
MALÎYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Ana maddedeki yanılma payından
bunlar da yararlanıyorlar efendim.
BAŞKAN - Madde üzerinde önerge yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu madde kabul edilmiş
tir.
56 ncı maddeyi okutuyorum:
MADDE 56. - 5422 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçici Madde 27. - Bu Kanunun yayımı tarihinden önce mükellefiyetini iş ortaklığı olarak
tesis ettirmiş olan kurumlar, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içerisinde vergi dairesi
ne başvurarak Kurumlar Vergisi Kanununun bu Kanunla değiştirilen mükerrer 6 ncı maddesindeki
ihtiyarilik hakkından yararlanabilirler. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit et
meye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”
BAŞKAN - Sayın Bakan, buradaki bir aylık süre yeterli mi? Takdir ediyorsunuz...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Efendim, yeterli olacağını düşünüyo
ruz.
BAŞKAN - Madde üzerinde başka söz talebi?.. Yok.
Önerge yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 56 ncı madde kabul edil
miştir.
57 nci maddeyi okutuyorum:
BEŞİNCİ BÖLÜM
KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU
İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
MADDE 57. - 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 3174 sayı
lı Kanunla değişik İkinci Kısım İkinci Bölüm başlığı ile 13 üncü madde başlığı “Araçlar, Petrol
Aramaları ve Teşvik Belgeli Yatırımlarda İstisna” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki (d)
bendi eklenmiştir.
“d) Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslim
leri (Şu kadar ki, yatırımın teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi halinde, zama
nında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsis edi
lir. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın
kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren
başlar.” )
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?..
YILDIRIM AKTÜRK (Uşak) - Sayın Başkan, söz istiyorum.
BAŞKAN - Buyurun efendim.
YILDIRIM AKTÜRK (Uşak) - Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; ben bu konuda alt ko
misyona da bu hususu arz etmiştim; bir kere daha işaret edeyim.
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Şimdi, burada getirilen kolaylık KDV istisnası. Bugüne kadarki uygulamada Katma Değer
Vergisi belli bir tarihe kadar erteleniyordu; erteleme kaldırılıyor, sadece bu dar kapsama istisna ge
tiriliyor; ama, önerim, teşvik belgesinde yer alan yatırım malı teslimleri ibaresinin makine, teçhi
zat teslimleri yerine kullanılması; çünkü, makine teçhizat teslimleri dar bir tanım. Bunun dışında,
mesela, özellikle enerji projelerinde -b ir misal vereyim- ana yatırımı teşkil eden çelik aksam,
elektrik, elektronik donanımlar, tesisat, soğutma, ısıtma sistemleri, alüminyum çelik borular, halat
lar ve buna benzer yatırım kalemleri bu sınıflama içinde olmadıkları için Katma Değer Vergisi öde
nerek ithal edilebileceklerdir bundan böyle. Bu, ciddî bir sakınca getirmektedir. Özellikle, teşvik
belgesi almış yatırımlarda geriye bir adım olduğu için, bir geçici maddeyle teşvik belgesine bağ
lanmış olanlar geçmiş haklardan istifade edilir dense bile, bir de şöyle bir husus vardır. Çok geniş
bir yatırım alanında, şu anda özellikle Enerji Bakanlığında müzakereler sürmektedir; yani, sözleş
meler henüz imzalanmadığı için teşvik belgesine de bağlanmamıştır; çünkü, Danıştay onayları fi
lan vardır, özellikle enerji sektöründen bahsediyorum. Bunlarda bu fiyatlar verilirken ihale açılmış
tır, bilmem ciddî milletlerarası ihalelerie bir yarışma ortamında davet edilmişlerdir, buyurun, görü
şelim diye. Kendilerine ihale şartları olarak konulanlarda KDV erteleniyordu; dolayısıyla, ödemiyoriardı ve o şartlara göre bir fiyat vermişlerdi.
Şimdi, bir anda, bunlar istisna diyoruz, dar bir tanım, makine ve teçhizat teslimleri, onun dı
şında teşvik belgesi almış olanlar da kurtarıyor; ama, müzakere prosesinde olanlar bir noktada ek
bir yükle karşı karşıya kalıyoriar. Bu, özellikle enerji sektöründeki bu rahatsızlık, belki üç beş ay
gecikmeye bile sebebiyet verebilir; bir şey de kazandırmıyor. Belki, zaten, ana amaç, makine ve
• teçhizat derken, biraz evvel işaret ettiğim yatırım malı denilen ve yerli teslimatı da söz konusu ola
mayacak olan bazı mal gruplarıdır. Onun için, teşvik belgesinde bunlar tadat edilir. Açık açık lis
tede bu mallar tadat edilmiştir. Herhangi bir şekilde kaçağı, herhangi bir şekilde standart hammad
deye yer olmayacaktır. Zaten teşvik gözüyle bakıldığında, bunların ithal gereği olduğu için bunla
ra bu kolaylık getirilmiştir.
Bence, teşvik belgesinde yer alan yatırım malı teslimleri daha doğru bir ifade olacaktır.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Madde üzerinde başka söz talebi?.. Yok.
Önerge yok.
Maddeyi oylarınıza...
YILDIRIM AKTÜRK (Uşak) - Sayın Bakan, görüş olarak...
BAŞKAN - Görüşü aldık ve zabıtlarımıza dere ettik. Bir önerge olmadığı için de...
YILDIRIM AKTÜRK (Uşak) - Soru olarak en azından şey yapalım... Sayın Bakanın bir gö
rüşünü alalım.
B A Ş K A N -A lalım ,
Buyurun Sayın Bakan.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Daha önceden de izah etmeye çalıştık alt komisyonda. Bu, yatırım teşvik belgelerinde belirti
len yatırım mallarıyla ilgili gruplar halinde bunlar sayılmaktadır. Makine teçhizat bir grup içerisin
de. İşte, bu grup içerisine girmeyen inşaat vesaire malzemeleri ikinci grup içerisinde. Bu grupların
içerisinden herhangi birisinin değil de, .sadece makine teçhizata yönelik olması bu olayın, diğerle
ri üzerindeki vergi yükünden dolayı üzerierinde kalacak olan vergiden kurtulunması amacına yö
nelik bir olay bu. Bunun içerisinde, arsası var, betonu var, demiri var, vesairesi var; yani, bunlar
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artık makine ve teçhizat yatırım malı grubunda özel olarak sayılan gruplardan değil; alt grupta be
lirtilen olaylardı. Şu andaki, zaten, sorun, yurtdışından bunların getirilmesi halinde böyle bir teş
vikten yararlanması, vergilerinin ertelenmesi, yurtiçinden alınması halinde böyle bir erteleme ola
nağının olmamasıydı. Yaptığımız düzenlemeyle aslında, yurtdışından getirildiği zaman yabancı ya
tırım mallarına, bu anlamdaki makine teçhizata, böyle bir olanak tanınmasına karşın, aynı makine
teçhizatın yurtiçinde yapılması halinde böyle bir olanaktan yararlanmamasıydı. Bununla büyük öl
çüde bu adaletsizliği kaldırmaya yönelik olarak bir düzenleme yaptık. Yoksa, alanın tamamını kap
sayarak yatırım malları kapsamını genişleterek böyle yeni bir teşvik getirmedik burada katma de
ğer açısından. Yani, şu andaki sistemde yurtdışından bu makine ve teçhizatı getirdiğiniz zaman
Katma Değer Verginiz erteleniyor; yurtiçinden aldığınız zaman ödeniyor, daha sonradan -iadesiy
le ilgili düzenlemeyi şu anda hatırlamıyorum; ama- sonuç olarak yurtiçinden ithal edilenler ile yur
tiçinde imal edilenler arasında tam anlamıyla bir farklılık vardı. Bu maddeyle amaçladığımız konu,
sadece bu farklılığı gidermekti, bu adaletsizliği gidermekti. O nedenle, çok sınırlı olarak tutma ge
reği ortaya çıktı.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu madde kabul edilmiş
tir.
Değerli arkadaşlarım, geçici maddelerle ilgili olarak, daha evvel Maliye Bakanlığının ve Ba
kanımızın değerlendirmesine sunduğumuz üç husustan iki tanesi kabili tatbik bulunmamış ve her
hangi bir değişiklik önergesine kendileri tarafınan mahal görülmemiştir. Buna mukabil, geçici 49
uncu maddeye, şimdi takdirlerinize sunacağım bir önergenin hazırlığına yardımcı olmuşlardır.
Önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 52 nci maddesiyle Gelir Vergisi Kanununa eklenen ge
çici 49 uncu maddenin sonuna aşağıdaki hükmün eklenmesini arz ve teklif ederiz.
Refik Aras

Yıldırım Aktürk

İstanbul

Uşak

Bu madde gereğince yılı içerisinde ödenmesi gereken vergilerin ödeme sürelerinde değişiklik
yapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Gerekçe;
Maddenin uygulanması sonucu ödenecek vergilerin ödeme süresinin normal ödeme süresin
den farklı olarak belirlenmesine veya bu vergilerin ertelenebilmesine imkân tanımak üzere bu de
ğişikliğin yapılmasına gerek bulunmaktadır.
BAŞKAN - Önergeye Hükümet katılıyor mu?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Katılıyoruz efendim.
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
52 nci maddenin bu çerçevede ve bu önergeyle yapılmış olan değiştirilmiş biçimine geçici
maddeleriyle birlikte tekrar, tümüyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Tasarının 58 inci maddesini okutuyorum...
M ALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Sayın Başkan, izin verirseniz, bu ara
da biraz önceki konuyu Sayın Hacaloğlu'nun önergesini de kapsayacak şekilde bütün ayrıntısıyla
tartıştı arkadaşlar. Bu araştırma geliştirme masraflarıyla ilgili olarak vergi kredisi sağlanması şek-
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ündeki yürürlükteki madde, getirdiğimiz düzenlemeyle, aslında işlevini yitiriyor çok büyük ölçü
de; ancak, eğer, mükellefler bu işlevini yitirmiş olan kurumdan mutlaka yararlanmak istiyorlarsa,
herhangi bir sakıncası olmuyor aslında onu orada tutmanın. Hiçbir şekilde işlemeyecek bir madde
olmuş olsa bile, bu araşürma ve geliştirmeyle ilgili olarak sanki bir hakkın ortadan kaldırılması şek
linde algılanabiliyor. O nedenle de, bunun yerinde kalmasında, işlevsiz olmasına karşın herhangi
bir sakınca görmüyoruz. Eğer, uygun görüyorsanız, bunun, bu fıkranın burada korunması, ayrıca
tekriri müzakereyle, tabiî Gelir Vergisine de dönmek suretiyle, aynı fıkranın, aynı şekilde orada da
kalmasının uygun olacağını düşünüyoruz.
Ancak, bir daha tekrar ediyorum: Özellikle yatırım indiriminde yaptırdığımız değişiklikten
sonra herhangi birişlevi kalmıyor; yani, bunun bu şekilde işlemesinin hiçbir anlamı kalmıyor; çün
kü, öbür düzenleme bundan çok daha büyük avantaj getiriyor.
REFİK ARAS (İstanbul) - Böyle oluyorsa neden yapalım?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Ama, kaldırılan bir işlev gibi olma
ması için, yani, birisi öbüründen yararlanmıyorum, yatırım indirimi falan istemiyorum; sadece bu
nunla uğraşmak istiyorum derse de olabilir diye.
BAŞKAN - Yani, 53 üncü maddede alt komisyondan gelen biçiminde herhangi bir değişiklik
gereği görüyor musunuz?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Hayır, onda değişiklik yapmadan, sa
dece 3239 sayılı Yasayla eklenen fıkrayı da koruyalım anlamında...
BAŞKAN - Yani, kaldınlan bir fıkraydı, kaldırılanlar arasından bunu çıkararak yerinde koru
mayı sağlayalım diyorsunuz.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Burada madde yeniden yazıldığı için
kaldırılanların arasında sayılmamıştı o maddeye ekleme şeklinde.
BAŞKAN - Bu konuda redaksiyon biçiminde gereğini yapmak üzere yetki alalım komisyonu
muzdan.
M ALÎYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Yalnız, öbür maddede de aynı şekil
de yapıyorsanız, onu sağlıyorsanız, teknik olarak herhangi bir mahsuru yok.
BAŞKAN - Birlikte, paralel. Hükümetle düzenleyerek gereğini yapmak üzere oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Teşekkür ediyoruz.
Tasarının 58 inci maddesini okutuyorum:
MADDE 58. - 3065 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin 4 numaralı fıkrasının (g) bendine,
“ Külçe altın, ...” ibaresinden sonra gelmek üzere "... külçe gümüş,..." ibaresi ile fıkranın sonuna
aşağıdaki (k) bendi eklenmiştir.
“k) Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan ikti
sadi işletmelerin varsa ve işyeri teslimleri.”
BAŞKAN - Buyurun Sayın Hacaloğlu.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, sadece Sayın Bakana bir sorum olacak.
Bilgi çağma girerken kitap, dergi, eğitim ve kültürel amaçla kullanılan bu tür gereçler, haber
leşmenin en yaygın araçlarından biri olan gazete ve bunların girdileri olan gazele kâğıdı ve kâğıt.
Zannederim, bunlar külçe gümüşten daha değerii unsuriar. Acaba, Sayın Bakanlık, bunlarda da
KDV'de sıfır oranını önerebilirier mi?
Teşekkür ediyorum.
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BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan.
MALJYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Sayın Başkan, Katma Değer Vergisi
bir mahsup sistemidir. Dolayısıyla, herhangi bir şekilde Katma Değer Vergisi tahsilatı olmadığı
takdirde, üzerinde yığılan Katma Değer Vergilerinin mahsup edilememesi sonucunu doğurmakta,
dolayısıyla da, uygulamada teknik açıdan çok büyük zorluklar yaratılmaktadır. Belirli mallar itiba
riyle Katma Değer Vergisi oranlarının değiştirilmesi belirli gruplar arasında, bir gruptan, bir liste
den diğerine alınması Bakanlar Kurulunun yetkisinde olan bir olaydır; ancak, şu andaki sorun bu
şekilde yığılmış olan, mahsup edilemeyen Katma Değer Vergilerinin ne yapılacağı konusundadır;
iade sistemi işlememektedir büyük ölçüde bunlarla ilgili olarak; iade sistemi işlemediği zaman da,
gider yazılamamaktadır ve bunların üzerinde yığılıp yıllardan beri gelmektedir.
Biz, bu yasada bununla ilgili bir düzenleme getiriyoruz çok büyük ölçüde. Onun dışında da ki
tapta, gazetede vesairede Katma Değer Vergisi oranlarının değiştirilmesi için bir yasal değişikliğe
gerek yok; Bakanlar Kurulu kararıyla bu düzenleme yapıldıktan sonra gereken düzenlemeler yapı
lacaktır.
Burada, altında veya gümüşteki yapılan düzenleme, bunun, aslında kiloyla tartılarak yapıldığı
üzerine herhangi bir katma değer ilave edilmemesinden kaynaklanmaktadır. Zaten altında da şu an,
altının külçe değeri Katma Değer Vergisi matrahının dışında tutulmakta, işleme nedeniyle üzerine
konulan katma değer Katma Değer Vergisine tabi olmaktadır. Gümüşte de altına benzer bir düzen
leme yapılmaktadır. Madde olarak aynıdır, borsada işlem görmektedir; yani, herhangi bir şekilde
katma değeri olmayan ve külçe olarak değerlendirilen şeylerin değer olarak ifade edilenlere benzer
bir düzenleme yapmaktan ibarettir,
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Madde üzerinde başka söz talebi?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 58 inci madde kabul
edilmiştir.
59 uncu maddeyi okutuyorum:
MADDE 59. - 3065 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin 3297 sayılı Kanunla değişik 2 numa
ralı fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Şu kadar ki 28 inci madde uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim
vc hizmetlerle ilgili olup yılı içerisinde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek
sınırı aşan vergi iade olunur. Maliye Bakanlığı bu fıkranın uygulamasına ilişkin usul ve esasları tes
pit etmeye yetkilidir.”
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.
Önerge yok.
Sayın Bakanın bir açıklama isteği var.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Sayın Başkan, biraz önce bahsetti
ğim madde bu. Yani, şimdiye kadar Katma Değer Vergisi oranlarını indirdiğimiz anda, ilgililerin
yüklendikleri Katma Değer Vergilerini iade olanağı yoktu. O nedenle de Katma Değer Vergilerini
belirli alanlarda indiremiyorduk; indirsek bile bir anlamı olmuyordu. Bu madde bu şekilde indirim
li oranın tespit edilmesi nedeniyle iadesi yapılamayan Katma Değer Vergilerini iade olanağı getir
mektedir. Böylece de artı Katma Değer Vergisi oranlarının belirli mal ve hizmetler itibarıyla indi
rilme olanağı ortaya çıkmaktadır.
BAŞKAN - Yalnız, burada hiçbir sınırlama, toparlama, kayıt öngörülmemiş; tümüyle Maliye
Bakanlığına böyle bir yetki verilmiş.
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MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Hayır efendim. Bakanlar Kurulunca
tespit edilen sının aştığı takdirde...
BAŞKAN - Bunu Bakanlar Kuruluna dönüştürmüştük alt komisyonda.
MALİYE BAICANİ ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) —Maliye Bakanlığı sadece bunun uy
gulamasının usul ve esaslarını, iadesi nasıl yapılacak vesaire gibi usulleri belirleyecek.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 59 uncu madde kabul
edilmiştir.
60 ıncı maddeye bağlı geçici 13 üncü maddeyi okutuyorum:
MADDE 60. - 3035 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“Geçici Madde 13. - Bu Kanunun 52 nci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici
49 uncu madde uyarınca beyan edilen makine, teçhizat ve demirbaşların bedeli üzerinden % 10 ora
nı, genel ve yükseltilmiş orana tabi emtianın bedeli üzerinden % 10 oranı, diğer emtianın bedeli
üzerinden bu emtianın tabi olduğu oranların yarısı esas alınarak katma değer vergisi hesaplanır ve
ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenir. Makina, teçhizat ve demirbaşlar
üzerinden ödenen bu vergi hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez. Emtia üzerinden öde
nen vergi genel esaslara göre indirilir. Bu emtia, makina, teçhizat ve demirbaşlar için Katma De
ğer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin 2 numaralı fıkrası hükmü uygulanmaz.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.
Önerge vardır; okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 60 ıncı maddesiyle Katma Değer Vergisi Kanununa ek
lenen geçici 13 üncü maddesinde yer alan "geçici 49 uncu madde" ibaresinin geçici 48 inci madde
olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Refik Aras

Yıldırım Aktürk

İstanbul

Uşak

BAŞKAN - Madde teselsülündeki sıranın buraya uygun şekilde yansıtılmasını temınen veril
miş olan bu önergeye Hükümet katılıyor mu?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Katılıyoruz efendim.
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
miştir.
Maddeyi önergeyle yapılmış değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler. . Kabul et
meyenler... Bu madde kabul edilmiştir.
60 ıncı maddeye bağlı geçici 14 üncü maddeyi okutuyorum;
“Geçici Madde 14. - Bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar alınan yatırım teşvik belgelerin
de yer alan yatırım mallarından, makine ve teçhizat niteliği taşımayanlar için Katma Değer Vergi
si Kanununun bu Kanunla kaldırılan 49 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanır."
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu madde kabul edilmiş
tir.
60 ıncı maddeye bağlı geçici 15 inci maddeyi okutuyorum:
“Geçici Madde 15. - Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce bina inşaat ruhsatı alınmış olan
inşaatlara ilişkin olarak;
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a) Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri,
b) Sadece 150 m-’yi aşmayan konutlara münhasır olmak üzere kanunla kurulmuş sosyal gü
venlik kuruluşlar ve belediyelere yapılan inşaat taahhüt işleri.
Katma değer vergisinden müstesnadır.”
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.
Önerge yok.
Sayın Hacaloğlu, buyurun.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli arkadaşlarım; bura
da konut inşaatlarına yönelik olarak, bu kanunun yayımlandığı tarihten önce bina inşaat ruhsatı
alınmış olan inşaatlara ilişkin olarak şeklinde bir çerçeve çizilerek, (a) ve (b) bentleri koşulları or
taya konulmuştur. Bunu konut yapmak amacıyla temel inşaat ruhsatı için müracaat edilmiş inşaat
lar şeklinde bir çerçeveye oturtmak, belirli müktesep hakların saklı tutulmasını sağlayacaktır. Ya
ni, müracaat etmek, belli şekilde arsanın alınma sürecinin aşılması ve belirii bir ön projenin tamam
lanması süreçlerini içerir. Temel ruhsatı için müracaat edildiği zaman, belirli bir aşama kaydedil
miştir. Bir o çerçeveye dikkatinizi çekmek istiyorum; birde, bu 150 metrekare konusunda yıllarca
evvel bu kriter getirildi. Yani, bunun da farklı tanımları vardır; bu 150 metrekarenin hangi esasa
göre belirlendiğine ilişkin. Bir yerde, biz, belediyelerin kiralık konut üretiminin özendirilmesin!
önerdik; o reddedilmişti. Bence, burada, artık, giderek artan sorun nedeniyle, bu rakamı küçültmek
te yarar var, 150 metrekareyi. B irde, milletvekilleri kooperatiflerinin, hiçbir şekilde, hiçbir alanda
özendirilmemesinin yasalarda yer almasında artık yarar görmekte olduğumu ifade ediyorum.
BAŞKAN - Vatandaşlar arasında ayırımcılık gözeten işbu son önerinin...
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Efendim, yazılı önergemiz yok; artık bu saatten sonra
şifahî konuşacağız; böyle, biraz da sohbet edercesine.
BAŞKAN - Madde üzerinde başka söz talebi yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum; Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Bu madde kabul edilmiştir.
Geçici Madde I6'yı okutuyorum:
"Geçici Madde 16.- Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi uyarınca Bakanlar Ku
rulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerie ilgili olup, bu kanunun yayımını izle
yen ayın sonuna kadar indirilemeyen vergi tutarı gelir veya Kurumlar Vergisi matrahının tespitin
de giderek olarak dikkate alınabilir. Gider olarak yazılan bu vergi tutarı indirim konusu yapılamaz.
Temel gıda maddeleriyle ilgili olanlar hariç olmak üzere, gider yazılmayan vergi tutarı iade edil
mez."
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkanım, bu geçici maddelerin, bir madde içinde
bent olarak düzenlenmesiyle ilgili sözlü önergemi bildiriyorum.
BAŞKAN - Bu, üçüncü defa almış olduğumuz ikazın, dördüncüsünde tekdire, beşincisinde
tarda, altmcısında da hapse dönüştürüleceğini zannediyorum Sayın Bütün.
EiSAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Zabıtlara geçsin diyorum Sayın Başkanım.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
60

ıncı maddeye bağlı geçici maddelerden oluşan tasarının 60 ıncı maddesini tümüyle oyları

nıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Gider Vergileri Kanununun 30 uncu maddesine ilişkin, tasarının 61 inci maddesini okutuyo
rum;
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ALTINCI BÖLÜM
GİDER VERGİLERİ KANUNUN
İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
MADDE 61.- 13.7.1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesi
nin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Bakanlar Kurulu, bu maddede belirtilen vergi oranını, bankalar arası mevduat muameleleri,
bankalar ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulsm aracı kurumlar arasındaki borsa
para piyasası muameleleri ve diğer banka ve sigorta muameleleri için ayrı ayrı veya birlikte % l'e
kadar indirmeye ve yukarıdaki oranı aşmayacak şekilde yeniden tespit etmeye yetkilidir.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?..
Sayın Hacaloğlu, buyurun efendim.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) -T o pluk on ut inşaatlarının, özellikle. Başbakanlık Toplu
Konut İdaresi ile konut yapı kooperatifleri çerçevesinde yürütülen inşaatların özendirilmesi ama
cıyla, burada, bir "ancak" maddesi koyarak. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi ile bankalar tarafın
dan konut yapı kooperatiflerine açılan konut kredilerinden. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
alınmaz diye bir alt madde getirebilirsek, zannederim, kamu sektörü için yararlı olur.
Teşekkür ediyorum.
Efendim, önerge sunmadım bu konuda, şifahen ifade ediyorum.
BAŞKAN - Bir önerge vardır; okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı met
ninde yer alan. Gider Vergileri Kanunu ile İlgili Değişiklikler" başlıklı bölümün 61 inci maddesiy
le, 13.7.1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasın
da öngörülen değişiklikten sonra gelmek üzere, aşağıdaki metnin eklenmesini arz ve talep ederiz.
Şinasi Altıner

Hayrettin Uzun

Karabük

Kocaeli

Mustafa Balcılar
Eiskişehir

Süleyman Hatinoğlu

Mustafa Küpeli

Artvin

Adana

Madde 61.- Bakanlar Kurulu, bu maddede belirtilen vergi oranını, bankalar arası mevduat mu
ameleleri, bankalar ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan, aracı kurumlar ara
sındaki borsa, para piyasası muameleleri ve diğer banka sigorta muameleleri için ayrı ayrı veya bir
likte yüzde l'e kadar indirmeye ve yukarıdaki oranı aşmayacak şekilde yeniden tespit etmeye yet
kilidir.
Şu kadar ki. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi ile bankalar tarafından konut yapı kooperatillerine açılan konut kredilerinden. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi alınmaz.
Gerekçe: Bilindiği gibi. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi ve bankalar tarafından verilen konul
kredilerinin, kooperatifler tarafından kullanma ve geri ödeme sürelerine tahakkuk ettirilen faiz, kul
landırılan kredinin iki katını aşmaktadır. Bu nedenle, faize uygulanan yüzde 5 oranındaki Banka ve
Sigorta Muameleleri Vergisinin, kredi maliyetlerindeki payı, yaklaşık yüzde lO'u bulmaktadır. Bu
değişikliğin yapılması, ülkemizde halen devam eden konul sorununun çözümü için önemli bir teş
vik olacaktır.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Efendim, ben de katılıyorum o önergeye.
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BAŞKAN - Evet deme imkânı var mı Saym Bakan, kısmen de olsa. Bir ufak nispet dahilin
de, gecenin bu saatinde...
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Efendim, üstelik, önerge, bizden gelmiyor.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMÎZEL (İstanbul) - Sayın Başkan, bunun...
BAŞKAN - YüzUnüz güldüğüne göre, hayır diyeceksiniz gibi, korkuyorum.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMlZEL (İstanbul) - Hayır, eğer böyle bir düzenleme ko
nusunda, Komisyon, takdirini kullanacaksa, bunun yeri burası değil. İstisnalarla ilgili 29 uncu mad
deye bir (r) bendi eklemek suretiyle bunu yapmamız gerekiyor. Çünkü, orada düzenleniyor; bura
da oranlar düzenleniyor. Eğer aynı önergeyi kooperatifler aracılığıyla veya Toplu Konut İdaresi ve
ya bankalar tarafından açılan konut kredileri dolayısıyla lehe alınan paralar şeklinde o bende bir ila
ve yaparsak, böyle bir istisna getirmiş oluruz.
Böyle bir olaya karşı o kadar kolay bir şekilde karşı gelmek mümkün değil. Burada sadece fiskal amacı söylerim; yani, o sorumluluğu artık herkes duyuyor, bütün Komisyon üyeleri; o nedenle
de, eğer düzenlenecek ise, 29 uncu maddeye bir fıkra eklenmesi şeklinde önergenin değiştirilmesi
ve takdirlerinize bırakıyorum.
BAŞKAN - Söz konusu önergenin, istisnaları düzenleyen 6802 sayılı Kanunun ilgili madde
sinin bahsedilen fıkrasına eklenmesi suretiyle düzeltilerek işleme konulmasını oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge, yerine yerleştirilmek üzere kabule edilmiştir.
Teşekkür ediyorun ayın Bakan. Kooperatif dünyası adına, onların bir vekili umumisi olarak te
şekkür ediyorum.
HADİ DİLEKÇİ (Kastamonu) - Sayın Başkan, bir noktayı belirtmek istiyorum.
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Çok hayırlı bir iş yaptınız Sayın Bakan.
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Bakan, teşekkür ediyoruz.
BAŞKAN - Sayın Hatinoğlu, bu konudaki hassasiyetinize ve yakın ilginize ayrıca şükranları
mı sunarım. Saym Dilekçi de memnuniyetini ifade edecektir; söz veriyorum kendisine.
HADİ DİLEKÇİ (Kastamonu) - Ben de eski bir kooperatifçi olarak Sayın Bakanıma bu konu
da teşekkür ediyorum; ancak, bir ayırım yapılmasında da fayda görüyorum. Şöyle ki. Yazlıklar...
Ki, bir zaman. Sayın Bakanım bu ayrılmıştı; yani, ikinci konut yazlık yapım konusu var idi, bu kap
sam dışında bırakılmış idi. Lüks konutlar, yine kapsam dışına bırakılmış idi. Yine, aynı zamanda,
yapı kooperatiflerinden ayrı -ki, yapı kooperatiflerinin amacı, dargelirlinin ev edinme gayesidir.
Şimdi, bunun yanı sıra, bu kooperatifler aracılığı adı altında değişik konumlar var; bu konumları
da ayırmak gerekir burada. Yani, hepsini kapsamına katarsak, sıkıntı olur mu, onu düşünüyorum.
Teşekkür ediyorum.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Doğru; olur; yani, selektiv yapılabi
lir tabiî ama...
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Böylece, biraz önce kabul ettiğiniz, kooperatiflerle ilgili husus, tasarıya 61 inci madde olarak,
şu anda kabul ettiğiniz 61 inci madde de, 62 nci madde olarak tasarıdaki sıralamada yerini almıştır.
Teşekkür ediyorum.
Tabiî, maddeler, tabiî, kabul edilen yeni maddeler oldukça, madde numaralarının sıralanması
hususunda da. Başkanlık Divanının, maddelerin teselsül ve tevalisini teminen yetkilendirildiğimizi düşünüyorum.
Tasarının, Emlak Vergisi Kanunuyla ilgili hükümlerine ilişkin 62 nci maddesini okutuyorum:
-
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YEDİNCİ BÖLÜM
EMLAK VERGİSİ KANUNU
İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

MADDE 62. - 29.7.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 8.- Bina vergisinin oranı binde 2'dir. Meskenlerde bu oran binde 1 olarak uygulanır.
Bakanlar Kurulu, bu oranları, yarısına kadar indirmeye veya üç katına kadar artırmaya yetkilidir.
Bakanlar Kurulu, Türkiye sınırları içinde tek meskeni olup, bu meskenlerinde bizzat oturan
lardan, gelirieri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlanndan aldıkları aylıklardan
ibaret bulunanların veya bunlardan kendileri üzerine kayıtlı meskeni olmayanların, anılan kurumlardan aylık almayan ve herhangi bir geliri de bulunmayan eşlerinin, aynı nitelikteki meskenlerine
ait vergi oranlarını sıfıra kadar'indirmeye yetkilidir. Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin bizzat otur
maları şartıyla tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygu
lanır. Muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulan
maz.
Yeni inşa edilen bina veya binalann vergisi, arsasının (veya arsa payının) vergisinden az ola
maz."
BAŞKAN - Tasarı üzerinde söz talebi?..
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan...
BAŞKAN - Mutadı hilafına...
Buyurun Sayın Hacaloğlu.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Bakan, değeri! arkadaşlarım; bina
vergisi, oldukça indirildi. Yani, herkes, bakıyorum, bundan memnun. Nedir; işte, yüksekti, göste
rilmiyordu, şimdi indi, herkes gerçek rayiçini beyan edecek. Umuyorum.
En azından, burada, birden fazla konutu olanların, sadece bir konutlarının, yasada belirtilen
oranda vergilendirilmesi, birden fazla konutu olanlar için, bu oranın, diğer genel bina vergisi ora
nında en azından tutulmasmda yarar olduğunu belirtmek istiyorum. Yani, bina vergisi oranı binde
2; meskenlerde bu oran binde I. Yalnız, bu, sadece bir konut için geçerii olmalıdır.
İkinci husus da, bu yasanın hemen her yerine hakim Bakanlar Kurulunun iradesine her şeyi
terk ediyoruz. Bazı yerierde karariılık yarariidır. Burada, bir meskeni olanlara ilişkin, işte, belirli
koşullar içinde vergi oranını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir ibaresinin vergi oranı sıfırdır şeklin
de belirtilmesinde ve kesin nitelik kazandırılmasında da yarar olduğunu belirtiyorum.
Teşekkür ediyorum.
Önerge vermedim.
BAŞKAN - Sayın Bakan, bir açıklama yapmak isterier mı efendim?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Efendim, burada. Bakanlar Kurulu
yetkisi, sosyal koşullara göre ve duruma göre değeriendirilecek falan bir olaydır. O nedenle, yetki
nin kullanılmasının uygun olacağını düşünüyoruz. Gerçekten de, bina vergisi oranlan düşürülmüş
tür şu anda ve gerçek bedelin beyan edilmesi ve bu şekilde beyan edilecek gerçek bedellerin de, bu
gayrimenkullerin maliyet bedeli olacağı dikkate alınırsa, böyle bir düzenleme pek büyük bir sakın
ca yaratmamaktadır.
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ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Saym Bakanım, bir de, bölgeler arasında bir farklılık dü
şünüyor musunuz?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Yok; orada değerler düşük olduğu
için...
ALGAN HACALX)ĞLU (İstanbul) - Sayın Bakan, ben, ikinci konutlar için bir değerlendirme
yaptım; ona yönelik bir görüş vermediniz veyahut da gerek görmediniz.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - İkinci konutlar, zaten her halükarda
bundan yararlanamaz diye hükmümüz var zaten. Yüksek oranlı olarak uygulanmasını diyorsanız
eğer, muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulan
maz.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Hayır; ama, ikinci konut değil o. Ben, ikinci konut... İki,
üç, beş, on konutu olanlar var.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Ha, sayısal olarak; ikincil değil anla
mında...
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Hayır; on konutu olan var, elli konutu olanlar var; kira
layanlar var, beş konutu olan var. Yani, bunlardan sadece bir konut indirimli olsun, diğerleri, nor
mal bina vergisi oranında; yani, binde 2 olarak vergilendirilsin.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Bütün uygulamacılarm hepsi, bunun
tespitinin farklı belediyelerde olması nedeniyle, tespitinin çok güç olduğu, bir belediyeden bilgi
alıp öbürünün bundan haberdar olmasının zor olacağı nedeniyle uygulanamayacağını söylüyorlar.
BAŞKAN - Amaç, gerçek değeri üzerinden beyan edilmesi hedeflendiği için...
YILDIRIM AKTÜRK (Uşak) - "Bizzat oturanlar" diyor; ama, ben yanlış mı anlıyorum?
"Meskenlerinde bizzat oturanlar" diyor başta. Yani, birden fazla konutu varsa, bir tanesine...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Zaten bir tanesine indirim oranını uy
guluyoruz, öbürlerine indirim uygulayamıyoruz.
BAŞKAN - Peki, konu anlaşıldı sanıyorum arkadaşlar.
Herhangi bir önerge yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Diğer maddeyi okutuyorum;
MADDE 63.- 1319 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir.
"Genel beyan dönemini veya vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde mükellefi
yetin başlangıç yılını takip eden yıllarda, bu Kanunun 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına göre
tespit edilen matrah üzerinde hesaplanan bina vergisi, her takvim yılının başından itibaren o yıl için
tahakkuk etmiş sayılır."
BAŞKAN - Madde üzerinde görüş beyan eden arkadaşımız?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 64'ü okutuyorum:
MADDE 64.- 1319 sayılı Kanunun 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 18.- Arazi vergisinin oranı binde l'dir. Arsalarda bu oran binde 3 olarak uygulanır.
Bakanlar Kurulu, bu oranları, yansına kadar indirmeye veya üç katma kadar artırmaya yetkilidir."
BAŞKAN - Evet, biz, bunun. Komisyonda, biliyorsunuz, katlarını aşağıya indirmiştik. Bakan
lar Kuruluna verilen yetkiyi.

-

500

-

Buyurun Sayın Hacaioglu.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli arkadaşlarım; bilin
diği gibi, Türkiye'de sermaye terekkUmUnün, daha doğrusu, zenginlik kaynağının önemli alanların
dan biri, kentsel rantlardır ve bu alan yıllardır denetlenememiştir, spekülatif hareketler ve kent rant
larının belirli şekilde, belirli kesimlere kanalize edilmesi, gerçekten, çarpık yapılanma kadar, sağ
lıksız servet transferlerine neden olmuştur. Burada, arazi vergisinde oran binde I , arsalarda ise bin
de 3 olarak getiriliyor. Bu oranlar da düşürülmüş vaziyette tabiî.
Ben, gene, bütüne baktığım zaman, esasında bütün bu oranları fazla düşürdük kanaatini taşı
yorum. Diliyorum ki, tekrar ifade ediyorum, bu çerçeve içinde, yakın bir çapraz denetim sağlaya
rak, yani, burada, kaynağa giderek, bunları gerçekten...
Şimdi bir de şahıslara beyan yöntemi getirdik; yani, yeniden, artık, daha evvel belirlenen, be
lediyelerce belirlenen birim fiyatlar yerine, işte, herkes beyan edecek gerçek fiyatını. O çerçeve
içinde, arsaların, arsa olarak tutulmasını caydırıcı bir çerçevede yasa düzenlemesine yaklaşmakla
yarar olduğunu belirtiyorum. Yani, arsalann, uzun süre, arsa niteliğiyle tutulması, kent rantlarının
denetimine zorluk getiriyor, artışına kaynak oluşturuyor. O nedenle, binde 3 olarak belirtilen arsa
üzerindeki oranın yeniden değerlendirilip değeriendirilemeyeceğini Sayın Bakanın takdirierine su
nuyorum.
BAŞKAN - Eski metin, sadece "arazi" olarak geçiyor tabiî. Şimdi biz onu ikiye böldük.
Sayın Bakan, bir görüş oluşturabildiniz mi?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Fiilen uygulanmasının çok zor ola
cağını düşünüyoruz. Yani, haklı olunabilir gerçekten. Arsayı almış, beş sene tutuyor, işte, beş se
neden sonra oran belki artırımlı olarak uygulanabilir; ama, bazan da, gerçekten, alınıp da, üzerine
inşaat yapamayacak kadar da fakir insanlar açısından bir ayırım getiremeyiz. O açıdan uygulama
sı çok zor olan bir düzenleme olduğunu düşünüyoruz; ama, şu anda zaten vergilendirme rejimi iti
bariyle bu tür rantları Gelir Vergisi kapsamı içerisinde vergilendirdiğimiz için büyük ölçüde orta
dan kalkıyor o sakınca. Sadece Emlak Vergisi oranlarıyla onu daha ağır vergilendirmek çok zor bir
uygulamadır.
BAŞKAN - I>;ğerii arkadaşlar, maddeyi oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir.
Madde ö-S'i okutuyorum;
MADDE 65. - 1319 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir.
"Genel beyan dönemini veya vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde mükelleliyetin başlangıç yılını takip eden yıllarda, bu Kanunun 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına göre
tespit edilen matrah üzerinde hesaplanan arazi vergisi, her takvim yılının başından itibaren o yıl
için tahakkuk etmiş sayılır."
BAŞKAN - Herhangi bir görüşü olan arkadaşımız?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 66'yı okutuyorum;
MADDE 66.- 1319 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiş ve dördüncü fıkrası kaldırılmıştır.
"Genel beyan dönemini veya vergi değerini tadil eden sebeplerin mevcudiyeti halinde, mükel
lefiyetin başlangıç yılını takip eden yıllarda emlak vergisi matrahı, her yıl, bir önceki yıl matrahı
nın Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranında
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artırılması suretiyle bulunur. Ek süreye rağmen beyanname verilmemesi halinde, 32 nci maddeye
göre belirlenen matrahlar hakkında da, ilgili bulunduğu yılı takip eden yıllarda aynı işlem yapılır.
Bu fıkranın uygulanması ile ilgili usulleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
BAŞKAN - Alt Komisyonda aynen benimsenen metin.
Herhangi bir görüş belirten?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 67'yi okutuyorum:
MADDE 67 - 1319 sayılı Kanunun 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 32.- Ek süreye rağmen beyanname verilmez ise, vergi. Vergi Usul Kanununun 72 nci
maddesine göre kurulan takdir komisyonu marifetiyle takdir edilen rayiç değer üzerinden re'sen
tarh edilir.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığınca İçişleri Bakanlığının
görüşü de alınarak hazırlanacak yönetmelikle belirlenir."
BAŞKAN - Bu madde de alt komisyonda aynen benimsendi.
Görüşü olan?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 68'i okutuyorum:
SEKİZİNCİ BÖLÜM
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU
İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
MADDE 68. - 8.6.1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 7 nci
maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Veraset tarikiyle veya sair suretle ivazsız bir tarzda mal iktisap edenler, iktisap ettikleri mal
ları, S[X)r-Toto Teşkilatı ile yarışma ve çekilişi düzenleyen gerçek ve tüzelkişiler ikramiye kaza
nanların ikramiyelerinden kesilen vergileri, bir beyanname ile bildirmeye mecburdurlar.
Şu kadar ki, bu Kanunun 3 üncü maddesinde yazılı şahıslar ile 4 üncü maddesinin birinci fık
rasının (ı) bendinde yazılı şahıslar, bu bentte yazılı iktisapları, 16 ncı maddesinin son fıkrasına gö
re, kazandıkları ikramiyeler üzerinden vergi tevkifatı yapılanlar ise bu ikramiyeleri için beyanna
me vermezler."
BAŞKAN - Alt komisyonda aynen benimsenen metin.
Herhangi bir görüşü olan arkadaşımız?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 69'u okutuyorum:
MADDE 69. - 7338 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir.
"3. Gerçek veya tüzelkişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile futbol müsabakalarına ait
müşterek bahislerde, yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip eden aym 20 nci gü
nü akşamına kadar"
BAŞKAN - Bu madde de aynen benimsenen maddelerden bir tanesi, değişiklik olmadan.
Herhangi bir görüşü olan?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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Madde 70'i okutuyorum:
MADDE 7 0 .- 7338 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 16. - Veraset ve İntikal Vergisi aşağıda yazılı oranlar üzerinden alınır.
Veraset yoluyla
intikallerde
vergi oranı
M atrah

(yüzde)

İvazsız
intikallerde
vergi oranı
(yüz«Jg)

İlk

10 000 000 000 lira için

1

10

Sonra gelen

20 000 000 000 lira için

3

15

Sonra gelen

40 000 000 000 lira için

5

20

Sonra gelen

80 000 000 000 lira için

7

25

10

30

Matrahın

150 000 000 000 lirayı

aşan bölümü için

Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanu
nu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde he
saplanan dilim tutarlarının yüzde 5'ini aşmayan kesirler dikkate almmaz. Bakanlar Kurulu, bu su
retle tespit edilen tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir.
Futbol müsabakalarına ait müşterek bahislerle gerçek ve tüzelkişilerce düzenlenen yarışma ve
çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde oran % 20 olarak uygulanır. İkramiyenin aynî olarak ödenme
si halinde fatura değeri esas alınır."
BAŞKAN - Buyurun Sayın Hacaloğlu.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Tasarının genel çerçevesinde. Bakanlar Kuruluna, genel
de, hemen hemen her durumda verilen yetkiler, yani, oranları değiştirmeye yönelik verilen yetki
ler, oldukça geniş marjlarda tutuldu; ama, burada, nedense, yarısına kadar artırma ve indirme şek
linde. Ben, bunun, "3 katına kadar" diye değiştirilmesini ve ola ki, gelecek hükümetlerin, oluşabi
lecek koşullarda bu yetkiyi kullanabilmesine bir alan açılmasını öneriyorum. Bu bir siyasî tercih
tir.
BAŞKAN - Zaten, mevcut yasa "10 katına kadar" diyor. "Mevcut haliyle 10 katına kadar" di
yor galiba. Yanlış değilse, yandaki metinde baktım da. Öneride yok da, mevcut halinde...
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Evel, "mevcut hali 10 katına kadar..."
BAŞKAN - Aslında, biz, alt komisyonda. Bakanlar Kurulu, işte, çok geniş alanlar içinde oy
namasın gibisinden düşünmüştük.
Sayın Bakan, nasıl karşılıyorsunuz.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Benim önerim, 3 katma gibi...
M A IJY E BAKANI ZHKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Sayın Başkan, daha önceki yıllarda,
bu matrah dilimlerinin yeniden değerleme oranında artırılması diye bir olay yoktu. Dolayısıyla,
matrahlar artırıldıkça alınacak verginin azalması olanağını tanımaktadır; yani, daha önceden 1 mil
yar lira veraseten intikal ederken, şimdi, yeniden artırılacak; örneğin, yüzde 60'sa yeniden değerle
me oranı, bir sonraki yıl, bu, 16 milyar liraya çıkacak, ondan sonraki yıl 32 milyar... Yani, bu mat
rah dilimleri yıl içerisinde zaten sürekli artacak. Eskiden böyle bir olanak yoktu. O nedenle de, bun
lar yarım kat dahi artırdığı takdirde, yeniden değerleme oranıyla beraber çok büyük miktarlara ula
şacak bir değerdir bu.
BAŞKAN - Yani, kendi içinde otomatik artıyor zaten.
-
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MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (Islanbul) - Evet; yani, daha önceden olmadığı
için böyle bir olay, şimdi bu olayı getirip, ayrıca bir de artırma olanağı tanındı. O nedenle sınırlı
tutuldu.
BAŞKAN - Sayın Hacaloğlu, uygun herhalde değil mi efendim.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Yani, daha evvel de 10 katına idi, şimdi yarım katma in
miş. Yani, ben, belirttim görüşümü.
BAŞKAN - Yeniden değerlendirme meselesi devreye girdiği için otomatik yükseliyor diyor
arkadaşlar.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Tabiî, yetkiler kullanılır, kullanılmaz; ama, her zaman
yetki alma konusunda Sayın Hükümet...
BAŞKAN - Neyse, Hükümet pek talep etmiyor herhalde.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
71 inci maddeyi okutuyorum;
MADDE 71.- 7338 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
"Tasdikname ibraz etmeyen hak sahiplerinin istihkaklarından, veraset yoluyla intikallerde
yüzde 5, ivazsız intikallerde yüzde 15 oranında vergi karşılığı olarak tevkifat yapıldıktan sonra, ba
kiyesini verebilirier. Tevkifatı yapanlar, tevkif ettikleri parayı en geç bir hafta içerisinde bulunduk
ları yerin mal sandığına yatırmaya veya kefaleti bağlı bulundukları vergi dairesine yazıyla bildir
meye mecburdurlar.
Tevkifat yapmadan para ve senet verenlerle tevkif ettikleri parayı yukarıda belirtilen süre içe
risinde mal sandığına yatırmayanlardan (hâkimler hariç), tevkif etmeye ve yatırmaya mecbur ol
dukları paralar Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre gecikmc
zammı tatbik edilerek tahsil edilir. Tevkifatı yapan ilgili kuruluşların, bu görevleri süresinde yeri
ne getirmeyen sorumlularından, tevkif etmeye ve yatırmaya mecbur oldukları paraların % lO'u ora
nında ayrıca ceza tahsil olunur.”
BAŞKAN - Bu maddede Komisyonumuzda aynen benimsenmiş.
Herhangi bir görüşü olan?.. Yok.
ALİ RAHMİ BEYRELİ (Bursa) - Tutanağa yanlış geçmesin; burada "keyfiyeti" "kefaleti" di
ye okundu. Onu düzeltirsek...
BAŞKAN - Okuma hatası olmuş; dikkate alacağız Sayın Beyreli; teşekkür ederiz. Aslî tuta
nak zaten gelecek.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
72 nci maddeyi okutuyorum;
MADDE 7 2 .- 7338 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir.
"Veraset ve İntikal Vergisi, biri tahakkukundan itibaren bir ay içinde, diğerieri ise, tahakkuku
nu takip eden altıncı, onikinci ve onsekizinci aylarda olmak üzere, dört eşit taksitte (gerçek ve tü
zelkişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazananlara ödenecek ikramiyeler ile Spor Toto
Teşkilatınca futbol müsabakalarına ait müşterek bahisler dolayısıyla dağıtılacak ikramiyelerden ke
silen vergiler beyanname verme süresi içerisinde) ödenir."
BAŞKAN - Herhangi bir görüşü olan arkadaşımız?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
73 üncü maddeyi okutuyorum;
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DOKUZUNCU BÖLÜM
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNUYLA İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
M A D D E 73.- 18/2/l% 3 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 9 uncu mad
desinin dördüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri kaldırılmış, maddeye beşinci fıkradan önce gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"(I). (II), (III) ve (IV) sayılı tarifelerde yazılı taşıtlar için vergi, taşıtların kayıt ve tescilinin ya
pıldığı yerin vergi dairesine ödenir."
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bütün.
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkanım, bu konuda, hem bir soru hem de bir şey
yapmadığım için..
Özellikle kullanılan taşıtlarda alım satım vergileri çok yüksek olduğu için, genellikle alım sa^
tim yapılmıyor, plakalar el değiştiriyor. Ben biliyorum, bir dönemde de yapmıştım, bir araba yet
miş defa el değiştirdi; ama, alım satım yapılmadı. İtimata yönelik, o alıyor, gidiyor, plaka devam
ediyor. Burada, tabiî, özellikle bu işi yapanlar için alım satım vergisi çok yüksek. Neticede, gerçek
ten, birçok araba itimata dayanarak Anadolu'da satılıyor. Burada, özellikle bir düşüş yapıldı mı;
çünkü, 10 yaşından büyük arabalarda bu düşürüldüğü takdirde... Bir de, burada, gerçekten alım sa
tım yapılmadığı için arabalar genellikle bir başkasının adına bir başka yerde dolaşıyor, birçok nok
tada alım satım yapılmıyor. Daha sonra kayboluyor, birçok nedenlere de sebep oluyor alım satım
yüksek olduğu için.
Bu konunun açıklanmasını istiyorum.
BAŞKAN - Buyurun Sayın Müsteşarım.
MALİYE BAKANLIĞI MÜSTEŞARI ERDOĞAN ÖNER - Sayın Başkanım, burada. Motor
lu Taşıtlar Vergisinin miktarlarıyla ilgili herhangi bir düzenleme öngörülmemiştir. Sadccc, iş e m e 
yi sağlayan taşıt pulları uygulamadan kaldırılmaktadır.
Harada, Sayın Büliin'ün söylediği konuda, eğer, mülkiyet devredilmezse vcyahul vekalelnameyle intikal etmediği takdirde, mülkiyet kimin üzerindeyse, sorumluluk, vergi nuikelleriyeti onun
üzerinde devam etmektedir.
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Vergi mükellefiyeti devam ediyor da. şimdi, hu alım sa
tım yapılmadığı için devletin kaybı oluyor. Onu çözecek, düşürücü bir önlem yapiibilir miyiz ya
ni..
BAŞKAN - Teşvik edici ol. 'ım diye...
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Mesela, bakınız, ben yelmiş kere el değiştirdi diyorum.
Her birinden l'er milyon alsaydık, bu alım satım yapılırdı; ama, 5 milyon islediğiniz z^man veya .S
yüz ile I milyon istediğiniz zaman bu yapılmıyor. Tıpkı Emlak Vergilerindekileri düşürdüğümüz
gibi yüzde 1-2, burada da düşürülmesi lazım; onu söylemeye çalışıyorum; çünkü, siz de bunu bili
yorsunuz ki, bir araba, bakıyorsunuz sekiz on kişide alınıp satılıyor; ama, hiçbirisi bunu noterde ve
ya trafikte tescil etmiyor. Bunu, demin söylediğimiz anlamda, vergilerin yatmaması, cezalar baş
kalarının üzerine geliyor, toplanıyor, bilmem ne oluyor, yani, birçok sıkıntısı da var. Alım salımı
sürekli hale getirecek, az vergiyle daha çok kişinin alıp satmasını teşvik edecek bir düzenleme ya
palım diyorum.
MALİYE BAKANLIĞI MÜSTEŞARI ERDOĞAN ÖNER - Efendim, arz etliğim gibi, ra
kamlarda bir değişiklik yok.
ESAT B i r r Ü N (Kahramanmaraş) - Yani, gelmişken yapalım diyorum; eğer, uygun görüyor-
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MALİYE BAKANLIĞI MÜSTEŞARI ERDOĞAN ÖNER - Bu, bu alana girmiyor.
YILDIRIM AKTÜRK (Uşak) - "Yeni arabalarda değil" diyorsunuz.
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Tabiî, tabiî... İkinci ellerde; yeni arabalarda değil.
MALİYE BAKANLIĞI MÜSTEŞARI ERDOĞAN ÖNER - Trafikte veya resmî merciilere
bir intikal söz konusu olduğu takdirde, olayın intikali halinde ancak bunlar takip edilebiliyor. Fi
ilen, bu durum vaki olmakla beraber, tespit edilmediği takdirde yapılacak bir şey yok.
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Ben notere gitmemelerinin sebebini söylüyorum.
MALİYE BAKANLIĞI MÜSTEŞARI ERDOĞAN ÖNER - Vergi vermemek için.
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Hayır, yüksek olduğu için; yani, diyelim, bir arabada, o
zamanlar...
MALİYE BAKANLIĞI MÜSTEŞARI ERDOĞAN ÖNER - Özel tüketim vergisi kanununda
bu konuda düzenleme yapacağız.
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Ama, onun çıkıp çıkmayacağını bilmiyorum; ama, bura
da çok kayıtdışı oluyor, ben, size söyleyeyim. Yani, gerçekten, burada en çok kayıtdışı, bu eski ara
baların alım satımında. Bir araba on galeriye giriyor, çıkıyor; ama, hiçbirinde resmî işlem yapılmı
yor. Bunun için, bu kayıtdışını önlemek açısından buradaki verginin düşürülmesini ve daha çok
kayda geçmesi için bir çözüm.
MALİYE BAKANLIĞI MÜSTEŞARI ERDOĞAN ÖNER - Tabiî, bu Motorlu Taşıtlar Ver
gisi olduğu için, bu, yıllık vergi. Sizin söylediğiniz. Taşıt Alım Vergisi konusuna giriyor.
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Taşım Alım Vergisiyle ilgili diyorsunuz.
MALİYE BAKANLIĞI MÜSTEŞARI ERDOĞAN ÖNER - Evet, bu. Taşıt Alım Vergisi. Bu
Motorlu Taşıtlar Vergisi yıllık, mülkiyetten ötürü ödenen vergi.
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Taşıt Alım Vergisini diyorum zaten.
MALİYE BAKANLIĞI MÜSTEŞARI ERDOĞAN ÖNER - Vergi numarası uygulamasının
başlamasıyla birlikte bunun daha azalacağını...
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Sayın Müsteşarım, resmî işlem yapılmıyor. Dolayısıyla,
nasıl vergi numarasını kullanacaksınız ki...
BAŞKAN - Noterler bundan sonra işlem yapmayabilir.
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Efendim, zaten notere de gitmiyorlar.
MALİYE BAKANLIĞI MÜSTEŞARI EREKDĞAN ÖNER - Notere de gitmeyen halleri söy
lüyorlar.
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Kayıtdışı olarak ben sana satıyorum, üç ay biniyorsunuz;
bir galeri başkasına satıyor, bir başkası bir başkasına satıyor; on galeri arasında, itimatla, resmî iş
lem yapılmadan alınıp satılıyor. Bunun da sebebi. Taşıt Alım Vergisinin yüksek olması, onu söy
lemeye çalışıyorum ve kayıtdışı ticareti teşvik ediyor. Bakın, yetmiş kişi...
REFİK ARAS (İstanbul) - Büyük şehirlerde olmaz.
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Bakın, traktörde alım satım vergisi düşük olduğu için
adam hemen alır notere gider. Ama, araba olunca... İstanbul diyorsunuz... İstanbul'da bile, adam ta
nışıyor galeriyle; adam galeriye bırakıyor, galeri işlem yapmıyor; galeri bir müşteriye satıyor, o, bir
başkasına satıyor. İstanbul'da da itimat üzerine yapıyorlar. Çok büyük, müthiş bir kayıtdışı alım sa
tım var burada. Bir araba on galeriye çıkıyor, on el değiştiriyor. Hiçbir resmî işlem yapılmıyor, no
tere gidilmiyor, paralar alınıp veriliyor. Onun için, bir düzenleme yapalım diyorum.
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MALİYE BAKANLIĞI MÜSTEŞARI ERDOĞAN ÖNER - Özel tüketim vergisinde, bu ta
şıl alım vergileri tekrar ele alınacağı için, yeniden düzenleneceği için, çok sayıdaki vergi, tek ver
gi haline icra edilecek. Burada, zaten, bu, bu verginin konusuna girmiyor.
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Geçici bir fıkra olarak falan düşünülebilir.
BAŞKAN - Tasarının 73 üncü maddesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
73 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Damga Vergisi Kanunuyla ilgili değişiklikleri içeren 74 üncü maddeyi okutuyorum:

ONUNCU BÖLÜM
DAMGA VERGİSİ KANUNUYLA İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
MADDE 74.- 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin
birinci fıkrasına aşağıdaki hüküm eklenmiştir.
"Şu kadar ki her kâğıt için hesaplanacak vergi tutan (I) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar
saklı kalmak üzere 200 milyar lirayı aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azamî tutar, her tak
vim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında
artırılır."
BAŞKAN - Hükümetçe 500 milyar lira olarak önerilen ve alt komisyonda 200 milyar lira ola
rak sınırlandırılan bu madde üzerinde görüş talebinde bulunan arkadaşımız?.. Yok.
Önerge vardır; okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşmekle olduğumuz Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
metninde yer alan "Damga Vergisiyle İlgili Değişiklikler" başlıklı bölümün, 74 üncü maddesi ile,
1/7/1964 tarihli 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Hayrettin Uzun
Kocaeli

Mustafa Balcılar
Eskişehir

Süleyman Halinoğlu

Mustafa Küpeli

Şinasi Altıner

Artvin

Adana

Karabük

Madde 74.- Şu kadar ki her bir kâğıt için hesaplanacak vergi tutarı (I) sayılı tablcxla yer alan
sınırlamalar saklı kalmak üzere 500 milyar lirayı aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azamî tu
lar her takvim yılı başında geçerli olmak üzere o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme
oranında artırılır.
Ancak, Başbakanlık Toplukonut İdaresi ile bankalar tarafından konul yapı kooperatiflerine
açılan konut kredileriyle ilgili bu kredi kuruluşlarıyla yapılan mukavelenameler, taahhütnameler ve
lemliknamelerden Damga Vergisi alınmaz."
Gerekçe:
Başbakanlık Toplukonut İdaresi ve bankalar tarafından açılan konut kredilerinin miktar olarak
yetersizliğinin yanı sıra, bu kredilerin, gerek kooperatif tarafından kullanılması aşamasında gerek
se kredinin ferdileşmesi aşamasında iki kez ipotek muamelesi yapılmaktadır. Bu ipotek muamele
leri, kullanılan kredinin ortalama yüzde 200 fazlasıyla yapılmaktadır. Bu işlemler sırasında alınan
damga resmi, kredi maliyetinin yükünü yüzde 7 oranında artırmaktadır. Bu değişikliğin yapılması,
ülkemizde halen devam eden konul sorununun çözümü için önemli bir teşvik olacaklır.
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BAŞKAN - Nevzat Bey, buradaki 200 milyar liralık limiti, bu nevi Damga Vergisine tabi kâ
ğıtlar açısından daha makul bir miktarla kısıtlayacak bir sıcak yaklaşım benimsenemez mi?
200 milyar rakamını, buralarda daha makul bir had olarak belirleyen, vergi alınmaması biçi
minde değil de, bilmem anlatabildim mi... Ne dersiniz?
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Alt komisyonda öyle bir görüş olmuştu.
BAŞKAN - 500'ü 200'e genelde çektir; ama, bu nevi kâğıtlar için, yani, şurada belirtilen kâ
ğıtlar için, daha düşük bir rakam belki de mümkün olabilir.
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Sayın Bakanın görüşünü alalım.
M ALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRÜ NEVZAT SAYGILIOĞLU - 2982,
1984'ten beri 1997'nin sonuna kadar üç defa uzatıldı. Fiskalitesi açısından şimdi getirilen düzenle
me sürekli hale geliyor ve 1982'den daha ileriye gidiyor. Mukavelenameler, temliknameler, taah
hütnameler...
BAŞKAN - Hayır, vergi alınamazı kabul etmiyoruz. Vergi alınmaz diye bir şey yok.
MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRÜ NEVZAT SAYGILIOĞLU - Belki
indirimli olarak anlamında diyorsunuz.
BAŞKAN - Evet yani...
MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRÜ NEVZAT SAYGILIOĞLU - Biraz
evvel kooperatiflerle ilgili...
BAŞKAN - Mesela, bu nevi hallerde, 50 milyar lirayı geçemez...
MALİYE BAKANLIĞI G EIJR LE R GENEL MÜDÜRÜ NEVZAT SAYGILIOĞLU - Zaten
50 milyar tutmaz, hiçbir zaman tutmaz.
BAŞKAN - Hayır, kcK>peratif, tutar bir müteahhitle bir anlaşma yapar. Örneğin, toplam I tril
yonluk bilmem kaç tane yapar. Bunun toplam Damga Vergisi miktarı 100 milyar lirayı tutuyorsa,
bu, 50'yi geçemez gibi...
MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRÜ NEVZAT SAYGILIOĞLU - 50
milyar lira deriz; ama, çok dürüstçe bir şey söyleyeyim, bu Mesa ve benzeri büyük şirketlere yarar.
Ama, Komisyon çok isterlerse...
BAŞKAN - Damga Vergisinin mükellefi, kâğıtları imza edenlerdir. Mesa imzalıyorsa, o alır;
kooperatif imzalıyorsa, o verir.
Şimdiye kadar buna ihtiyaç duyulmadığına göre. Hükümette katılmadığına göre, önergeyi oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu önerge kabul edilmemiştir.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde, alt komisyondan
gelen şeyliyle kabul edilmiştir.
75 inci maddeyi okutuyorum:
ONBİRİNCİ BÖLÜM
HARÇLAR KANUNUYLA İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
M ADDE 75.-2/7 /1 96 4 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı "Tapu ve Kadastro İşlem
lerinden Alınacak Harçlar" başlıklı (4) sayılı tarifenin I numaralı bölümünün onüçüncü fıkrasının
(a) bendindeki "binde 36 ve binde 18 oranları, sırasıyla "binde 10 ve binde 5" yirminci fıkrasının
(a), (c), (d), (e) ve (O bentlerindeki "binde 48 oram" "binde 10" olarak değiştirilmiştir.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.
Önerge vardır; okutuyorum:
-
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Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşmekte olduğumuz Vergi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
metninde yer alan "Harçlar Kanunuyla İlgili Değişiklikler" başlıklı 75 inci maddesiyle, 2/7/1964
tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı "Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar"
başlıklı (4) sayılı tarifenin 1 numaralı bölümünün onüçüncü fıkrasının (a) bendinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Şinasi Altıner

Hayrettin Uzun

Karabük

Kocaeli

Mustafa Balcılar

Süleyman Hatinoğlu

Mustafa Küpeli

Eskişehir

Artvin

Adana

"MADDE 7 5 .- 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı "Tapu ve Kadastro İş
lemlerinden Alınacak Harçlar" başlıklı (4) sayılı tarifenin I numaralı bölümünün onüçüncü fıkra
sına (a) bendindeki "binde 36 ve binde 18 oranları, sırasıyla "binde 10 ve 5" yirminci fıkrasının (a),
(c), (d), (e) ve (O bentlerindeki "binde 48 oranı" "binde" olarak değiştirilmiştir.
Bu Kanuna bağlı "Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar" başlıklı (4) sayılı tarife
nin I numaralı bölümünün yedinci fıkrasındaki (a) ve (b) bentlerindeki harçlar ile Noter Harçları
başlıklı 2 sayılı tarifenin I numaralı bölümümün birinci fıkrasında öngörülen harçlar, konut yapı
kooperatifleri için uygulanmaz.
Gerekçe: Konut yapı kooperatiflerine destek olmak amacıyla açılan Başbakanlık Toplukonut
İdaresi kredilerinin kullanılması için kooperatif mülkiyetindeki gayrimenkullerin ipotek aşamasın
da ve ferdileşmesi aşamasındaki ayrı ayrı alınan harçlar kredi maliyetinin yaklaşık yüzde 1.4 ora
nında artırmaktadır.
BAŞKAN - Bu nevi mevzi düzenlemelerie toplukonut seferberiiğine herhangi bir olumlu kat
kıda bulunabileceğimizi cidden tereddütle karşılıyorum. Bu sebeple. Sayın Dilekçi'nin bu işe sıcak
bakmasına rağmen, kendisinin de şimdi belirteceği görüşüne rağmen, şimdi görüşünü alıyoruz.
Buyurun Sayın Dilekçi.
HADİ DİLEKÇİ (Kastamonu) - Sayın Başkanım, şimdi, kooperatifçilik açısından ben şey ya
pıyorum. Yani, gelir açısından. Sayın Bakanım ve Maliyeci arkadaşlarım haklı olabilirier.
Şimdi, bir kooperatifin, ki, hakiki bir kooperatifin, ihtiyaç sahibi olan kooperatiflerin arsa alımında bir bedel ödüyoruz; ferdileşmeye geçtiği anda tapu işlemlerinde bir para alıyoruz; yani, bu
rada, şu maddeyle, kooperatifçiliği bir noktada baltalamış olur muyuz? Hiç olmazsa, burada "2(XX)
yılına kadar" gibi bir ibare kullanırsak... Ki, Türkiye'nin pek çok yerinde bu konuyla ilgili bîina te
lefonlar geldi, biriik telefonları geldi. Yani, burada, bir kısıtlama... Ki, bir tapunun alımında .3 mil
yar, 5 milyar gibi bir meblağ tutuyor; yani, kooperatifçiler, hakiki ihtiyaç sahibi insanlarımız bu
nun ödemesinde zoriuklar çekiyoriar. Yani, bunu, bir süreye yayabilir miyiz, bilemiyorum.
Ben, bunu arz ediyorum; teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Sayın Dilekçi, bunu, alt komisyonda da bir hayli tartıştık; gerçekten de. Hükümet
le, teknisyenlerie, k(xjperatif yetkilileriyle... Buradan daha ileri bir mesafe kat etmek imkânımız, fi
ilen, sistemin zedelenmemesi açısından pek mümkün görülmedi doğrusu.
MUSTAFA BALCILAR (tîskişehir) - Sayın Bakan, ilk önergeyi verdiğimizde sıcak bakmış
lardı. Sayın Bakanın görüşünü alalım.
BAŞKAN - Banka ve sigorta muameleleri vergisi açısından bir kolaylık yaptık. Yani, orada
fazla bir şey yoktu.
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SÜLEYMAN HATÎNOÖLU (Artvin) - Burada da bir şey yok Sayın Başican.
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Malî portresi açısından...
BAŞKAN - Malî portresi açısından da bilmiyorum; bu konuda Sayın Müsteşar ne diyor.
Buyurun.
MALİYE BAKANLIĞI MÜSTEŞARI ERDOĞAN ÖNER - Sayın Başkanım, bu iktisaplar
sırasında alınan harçlar yüksek olduğu için -tenkit edilen harçlar- malumunuz olduğu üzere, zaten
büyük oranda azaltılmıştır; 9.6'lardan, taraflar için 1'ere, yani, toplam 2'ye indirilmiştir. Burada, ta
bi, kendisi iktisap edeceği için, sadece birlik bir oranı ödeyecektir. Dolayısıyla, böyle bir şey geti
rilmesi halinde, bir önceki maddede arz ettiğimiz mahzurlar, bu mükellefiyet için de söz konusu
olacaktır. Bu nedenle, katılamıyoruz.
BAŞKAN - Yani, evvelceki alınan miktarlar beşte l'ine indirildi. 48'den lO'a inmiş. Beşte
l'ine indiği için, yeterli bir kolaylık, genelde harç kolaylığı için sağlanmıştır.
Önergeye Hükümet katılmıyor.
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.
75 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir.
76 ncı maddeyi okutuyorum:
ONİKİNCİ BÖLÜM
BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUYLA İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
Belediye Gelirleri Kanunuyla İlgili Değişiklikler
MADDE 76.- 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa aşağıdaki müker
rer 83 üncü madde eklenmiştir.
"Esnaf muaflığı belgesi harcı
Mükerrer Madde 83.- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde yazılı şartları
taşıyan ve anılan madde gereğince belge almak mecburiyetinde bulunan küçük esnaf ve sanat er
babının faaliyette bulunduğu yer belediyesince verilecek esnaf muaflığı belgesiyle, bunların her yıl
yenilenmeleri esnaf muaflığı belgesi harcına tabidir."
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.
Önerge yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir.
77 nci maddeyi okutuyorum:
MADDE 77.- 2464 sayılı Kanunun 84 üncü maddesine aşağıdaki 6 numaralı bent eklenmiştir.
"6. Esnaf muaflığı belgesi harcı: 6.000.000

I 2.(X)0.000"

BAŞKAN - Bu limitler arasında -6.000.000 12.000.(X)0- Bakanlığın veya belediye meclisinin
oynama yetkisi olacak, yani, icranın.
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.
Önerge yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir.
Bakanlığın 65TyIe ilgili değişiklik önergeleri var...Nereye koyacağız...
Peki, maliye hizmetleri sınıfını I78'e mi koydunuz?
M ALİYE BAKANLIĞI MÜSTEŞARI ERDOĞAN ÖNER - Evet
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BAŞKAN - Bence, en uygun yere koymuşsunuz. Diğer yerlere sığmazdı çünkü...
Değerli arkadaşlarım, onüçüncü bölüm, şu ana kadar vergi kanunlarıyla ilgili değiştirilen iba
relere ilişkin bir bölümdür 78 inci madde. Muhtelif kabul ettiğiniz maddelerin değişikliklerine uy
gun olarak diğer ilgili maddelerde değiştirilmesi gereken ibarelere ilişkindir. Gerek evvelce alt ko
misyonda gerek bugünkü çalışmalarımız sırasında çeşitlr ibare değişiklikleri olmuştur. Bu ibare de
ğişikliklerinin görüşmediğimiz maddelerde de değişikliklerini temin etmek üzere bir madde vardır.
Bu maddeyi okutacağım. Uygun görürseniz gerekli redaksiyon ve uyumunu sağlayacak şekilde
Başkanlık Divanına yetki alacağım ve maddeyi tasviplerinizden geçireceğim.
78 inci maddeyi okutuyorum:
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DEĞİŞTİRİLEN İBARELER
MADDE 7 8 . - 4 / l / l % l tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun;
1- 30 uncu maddesinin 7 numaralı bendinin ikinci paragrafında yer alan "...yapıldığı dönem
de elde edilmiş ve vergisi ödenmemiş kazanç olarak dönem..." ibaresi "mevcudiyetinin tespit edil
diği dönemden bir önceki dönemde elde edilmiş ve vergisi ödenmemiş kazanç olarak ilgili dö
nem.." şeklinde,
2- 72 nci maddesinin ikinci fıkrasının başında yer alan "arsalara ait asgari ölçüde birim.." iba
resi, "arsa, arazi ve binalara ait..." şeklinde,
'3- 173 üncü maddesinin birinci fıkrasının I numaralı bendinde yer alan "...muaf olan esnaf ve
çiftçiler..." ibaresi "...muaf olan esnaf ve gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler..." 2 numara
lı bendinde yer alan "...ile götürü gider usulüne tabi olan çiftçiler..." ibaresi "...şeklinde, "...ile ger
çek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler;"
4- 234 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "...tüccar ve şerbet meslek...” ibaresi "...ser
best meslek...", 235 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "götürü usule tabi veya vergiden
muaf çiftçilerden..." ibaresi "...gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden..." şeklinde,
- 240 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Götürü" ibaresi, "Basil", 2.51 inci madde
sinin birinci fıkrasında yer alan "...ticaret, sanat ve serbest meslek..." ibaresi "...serbest meslek...",
6- Mükerrer 298 inci maddesinin birinci fıkrasının parantez içi hükmünden "imtiyazlı şirket
ler hariç" ibaresi, I numaralı bendinden "Değeri 5.000 lirayı geçmeyen İktisadî kıymetler,... özel
maliyet bedelleri..., sinema filmleri..." ibareleriyle 4 numaralı bendinden " "....bina...” ibaresi çı
karılmış ve I numaralı bendinde yer alan “... maliyet bedellerine eklenmiş bulunan kur farkları..."
ibaresi “.... maliyet bedellerine eklenmiş bulunan kur farkları ve kredi faizleri...” olarak,
7. 3 3 1 inci maddesinin parantez içi hükmünde geçen “(kaçakçılık, ağır kusur ve kusur...)” iba
resi “(Vergi ziyaı cezası ve ....)” olarak,
8. 333 üncü maddesinin üçüncü fıkrası “ Bu Kanunun 359 uncu maddesinde yazılı fiillerin iş
lenmesi halinde bu fiiller için 359 ve 360 ıncı maddelerde öngörülen cezalar bu fiilleri işleyenler
hakkında hükmolunur.” şeklinde,
9. Dördüncü kitabının ikinci kısmında yer alan üçüncü bölüm, ikinci bölüm olarak,
10

. 335 inci maddesinde yer alan “kaçakçılık, ağır kusur veya kusurda...” ibaresi “....vergi zi

yaı cezasında.....” olarak,
11.
336 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ .... kaçakçılık ve usulsüzlük veya ağır ku
sur ve usulsüzlük veyahut kusur ile usulsüzlük....” ibaresi “.....vergi ziyaı ve usulsüzlük....” şeklin
de. ikinci fıkrasında yer alan “.... kaçakçılık, ağır kusur veya kusur...” ibaresi “ ... vergi z iy a ı...” ola
rak.
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12. 337 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
si “ .... vergi z iy a ı...” olarak,

icaçakçılık, ağır kusur, k u s u r...” ibare

13. 363 üncü maddesinin ikinci cümlesi “Bu hareketler kaçakçılık suçu cezasını gerektiren bir
fiile iştirak mahiyetinde olduğu takdirde haklarında ayrıca bu Kanunun 360 ıncı madde hükmü uy
gulanır.” şeklinde,
14- 367 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “.... 344 üncü maddenin 1-6 numaralı bent
lerinde yazılı kaçakçılık suçlarını veya kaçakçılığa teşebbüs suçlannı...” ibaresi “ .... 359 uncu m ad
dede yazılı kaçakçılık suçlannı...” olarak, dördüncü fıkrası da “359 uncu madde uyarınca uygu
lanan hapis cezası, vergi ziyaı cezası veya usulsüzlük cezalarının ayrıca uygulanmasına engel teş
kil etmez.” şeklinde;
15. 371 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “.... kaçakçılık ‘(338,346, 347 nci madde
lerde yazılı şekilde yapılanlar dahil) ağır kusur ve kusur mahiyetindeki” ibaresi “... vergi ziyaı ce
zasını gerektiren (360 ıncı maddede yazılı iştirak şeklinde yapılanlar dahil)” şeklinde, aynı fıkrada
yer alan “ ....kaçakçılık, ağır kusur ve kusur cezalan kesilmez.” ibaresi “... vergi ziyaı cezası kesil
mez.” şeklinde, 2 numaralı bendinin parantez içi hükmü “(kaçakçılık suçu teşkil eden fiillerin iş
lendiğinin tespitinden önce)” şeklinde, aynı maddenin ikinci fıkrasında geçen “.... kaçakçılık ve ka
çakçılığa teşebbüs fiilleri işleyenler hakkında 338, 346 ve 347 nci madde hükümleri...” ibaresi
“....kaçakçılık suçlannı işleyenler hakkında 360 ıncı madde hükmü...” şeklinde,
16. 374 üncü maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinde yer alan “Kusur, ağır kusur ve
kaçakçılık cezalanndan....” ibaresi “Vergi ziyaı cezasında...” şeklinde, ikinci fıkrası da “Ancak 336
ncı madde hükmüne göre vergi ziyaı cezası ve usulsüzlüğün birleşmesi halinde kesilecek ceza, ver
gi ziyaı cezası için belli edilen süre içinde kesilir.” şeklinde;
B) 21.7.1953 tarihli ve 6183 Sayılı Amme Alacaklannın Tahsil Usulü Hakkında Kanunun; 9
uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesinde sayılan
kaçakçılık halleriyle mükerrer 347 nci maddesinin 1 numaralı bendinde belirtileni...” ibaresi “213
sayılı Vergi UsuLKanununun 344 üncü maddesi uyannca vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren
haller ile 359 uncu maddesinde sayılan....” şeklinde, 51 inci maddesinin üçüncü fıkrasında geçen
“.....kaçakçılık, ağır kusur ve kusur cezaları....”ibaresi “ .... vergi ziyaı cezası. ..” şeklinde;
C) 31.12.1960 tarihli ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun;
1. 7 nci maddesinde geçen “ Sair kazanç ve iratlarda....” ibaresi “ Diğer kazanç ve iratlarda....”
2. 37 nci maddesinde ve 51 inci madde başlığında ve birinci fıkranın ilk cümlesinde yer alan
“ ....götürü....” ibaresi “.... basit....” ,
3. 50 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “.... yıllık alış, satış ve hasılat....” ibaresi
“ ....yıllık hasılat....” ,
4. 64 üncü maddesinin son fıkrasındaki “.....46 ncı maddede....” ibaresi “.....69 uncu madde
de...”
5. 64 üncü maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinde yer alan “....götürü usulde tespit
edilen ticaret, sanat ve serbest meslek erbabı....” ibaresi “....basit usulde tespit edilen ticaret ve gö
türü usulde tespit edilen serbest meslek erbabı....”,
6. 57 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ Muafiyetten veya götürü gider usulünden
gerçek usule geçen çiftçilerin... “ ibaresi “Gerçek usule geçen çitfçilerin...”,
7. 59 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan
ri yerine..." ibaresi “... işletme hesabı yerine...” ,

işletme hesabı veya götürü gider usulle

8. Mükerrer 75 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “...1/3’ü...” ibaresi “ 1/5’i...”.
9. 86 ncı maddesinin 1 numaralı bendinin (b) alt bendinde ve 87 nci maddesinin birinci fıkra
sında yer alan "... arızi serbest meslek kazançlan...” ibareleri “... diğer kazanç ve iratlar...”,
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10. 86 ncı maddesinin 2 numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan “ Değer artış kazançları
\ eya arızi kazançlardan...” ibaresi “Diğer kazanç ve iratlardan...” ,
11. 86 ncı maddesinin 1 numaralı bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde yer alan “225 milyon li
rayı” ibareleri “ 103 üncü maddede yer alan tarifenin ilk iki gelir dilimi toplamının yarısının üç ka
tını, (c) alt bendinde yer alan “Götürü usulde vergilendirilen ücretler, ticarî ve meslekî kazançlar
dan,” ibaresi “Götürü usulde vergilendirilen ücretler ve meslekî kazançlar ile gerçek usulde vergi
lendirilmeyen ziraî kazançlardan,”
12. 87 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “225 milyon lirayı” ibareleri “ 103
üncü maddede yer alan tarifenin ilk iki gelir dilimi toplamının yarısının üç katım” ,
13. 88 inci maddesinde yer alan “ ... 54 üncü maddeye göre hesaplanan gider fazlalığından do
ğanlar dahil, mükerrer 80 inci maddede yazılı değer artışı kazaçlarından...” ibaresi “... 80 inci mad
dede yazılı diğer kazanç ve iratlardan...” ,
14. 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının 13 numaralı bendinde yer alan “Götürü usule tabi
olan ticaret ve serbest meslek erbabı...” ibaresi “Götürü usule tabi serbest meslek erbabı..."
15. 108 inci maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendinde yer alan “Götürü usulde tespit
edilen ticari kazançlar ile serbest meslek kazaçlarında...” ibaresi “Götürü usulde tespit edilen ser
best meslek kazaçlarında...”,
16. 109 uncu maddesinin birinci fıkrasının 3 numaralı bendinde yer alan “Götürü usulde tes
pit edilen ticarî kazançlar ile serbest meslek kazançlarında...” ibaresi “Götürü usulde tespit edilen
serbest meslek kazaçlarında...” ,
17. 87 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “... ticarî, meslekî...” ibaresi ile ikinci fıkra
sında yer alan “ ...ticarî ve meslekî...” ibaresi "... meslekî...”,
18. 110 uncu maddenin 2 numaralı fıkrasında yer alan “... götürü ticaret ve serbest meslek ka
zancı...” ibaresi “ ... Götürü serbest meslek kazancı...”,
19. Mükerrer 121 inci maddesinde yer alan “Götürü usule tabi ticaret ve serbest meslek...”
ibaresi “Götürü usule tabi .serbest meslek...”,
20. Geçici 35 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasında yer alan “ 1.1.1990-31.12.19S)9...” ibare
si “ 1.1.1990-31.12.1998...” ,
21. 121 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan parantez içi hükmü “(Götürü usulde tespit
edilen meslekî kazançlar için ödenen vergi hariç)",
22. 85 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İstisna hadleri içinde kalan kazanç ve irat
lar için yıllık beyanname verilmez.” ibaresi “İstisna hadleri içinde kalan kazanç ve iratlar ile ger
çek usulde vergilendirilmeyen ziraî kazançlar için yıllık beyanname verilmez. Diğer gelirler
nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye ithal edilmez.”
23. 87 nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan“... kazanç ve iratların istisna hadleri içinde ka
lan kısımları...” ibaresi "... kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısımları ile gerçek usul
de vergilendirilmeyen ziraî kazançlar..." şeklinde;
D) 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun;
1. Mükerrer 6 ncı maddesinde geçen “... kazancını paylaşmak amacıyla kurdukları...” ibare
sinden sonra gelmek üzere “ve vergi dairesinden bu şekilde mükellefiyet tesis edilmesini talep el
likleri” ,
2. 44 üncü maddesinde geçen “...kesilmiş olan vergiler...” ibaresinden sonra gelmek üzere
“(yatırım fonlarının katılma belgeleri ile yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kâr
paylan üzerinden fon veya ortaklık bünyesinde hesaplanan vergiler dahil)” ibareleri eklenmiş.

-

513

-

3. 12 nci maddesinin 7 numaralı bendinde geçen “ .....sair kazanç ve iratlar...... ” ibareleri “di
ğer kazanç ve iratlar”,
4. 24 üncü maddenin birinci fıkrasmda geçen
kazanç ve iratlan...”

sair kazanç ve iratları...” ibareleri

diğer

5 .4 5 inci maddenin (b) bendinde geçen “.....arızî kazançlar tabirleri. Gelir Vergisi Kanununun
mükerrer 80 inci ve 82 nci maddeleri...” ibareleri
diğer kazanç ve iratlar tabirleri Gelir Vergisi
Kanununun 80 inci maddesi....”
6.
“Geçici 24 üncü maddenin birinci fıkrasında yer alan “.... 31.12.1998...” ibaresi
3 1.12.2003...”, ikinci fıkrasında yer alan “... % 25...”, “...% 0,75...”
% 28,75...”, “ % 32,5...” iba
releri sırasıyla
30..., “... % 0,70...”, “...% 37...”, “% 33,5....” şeklinde;
E) 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;
1. 4008 sayılı Kanunla değişik 9 uncu maddesinin 2 numaralı fıkrasında yer alan "... kaçakçı
lık cezası uygulanmaz.” ibaresi... vergi ziyaı cezası uygulanır.” ;
2. 17 nci maddesinin 4 numaralı fıkrasının 3297 sayılı Kanunla değişik (b) bendinde yer alan
“ ... vergiden muaf olan küçük çiftçiler ile kazançları götürü gider usulüne göre tespit edilen çiftçi
ler...” ibaresi “ ... gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler...” ;
3. 4108 sayılı Kanunla değişik 38 inci maddesinin I numaralı fıkrasında yer alan “ ... götürü
usulde tespit edilen ticaret ve serbest meslek...” ibaresi "... götürü usulde vergilendirilen serbest
meslek...” şeklinde;
F) 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (c) bendinde yer alan
“ Motorlu taşıtlar vergisi taşıt pulu esasına göre tahsil edilen taşıtlar hariç olmak üzere noterler...”
ibaresi, “ Noterler...” şeklinde;
G) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 97 nci maddesinin (a) fıkrasında yer
alan “... müzelerin giriş ücretlerinin %40’ı” ibaresi, “müzelerin giriş ücretlerinin %20’si” şeklinde;
H) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer .30 uncu maddesinin birinci fıkrasının son
cümlesindeki "... 100 lira...” ibaresi, "... 1 000 lira...” şeklinde;
I) 492 sayılı Harçlar Kanununun;
1. Mükerrer 138 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki “ ... 100 lira...” ibaresi, “ ... I 000 lira...”,
2. 8 sayılı tarifesinin V I-18 numaralı maddesinin (a) bendindeki “tik tahsil...” ibaresi “ İlköğ
retim...”, (b) bendinde yer alan “Orta tahsil...” ibaresi “Lise...” şeklinde;
J) 3100 Sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmala
rı Mecburiyeti Hakkında Kanunun mükerrer 8 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasında geçen “... mü
kellefler, kaçakçılığa teşebbUs etmiş sayılırlar. Bu mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununun
360 ıncı maddesinde yer alan ceza uygulanır.” ibaresi “... Mükellefler adına Vergi Usul Kanunu
nun 353 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yazılı özel usulsüzlük cezası kesilir.” şeklinde;
K) 3.12.1988 tarihli ve 3505 sayılı Kanunun 3946 sayılı Kanunla değişik geçici 2 nci madde
sinde yer alan “ 31.12.1998" tarihi “31.12.2003” şeklinde;
değiştirilmiştir.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Bu maddenin son fıkrasında "müze giriş ücretleri ve madenlerden belediyelere pay" ibaresinin
"madenlerden belediyelere pay" şeklinde şeklinde daraltıldığı görülmektedir.
Sayın Hacaloğlu'nun...
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Bendeki eski şekli, sonraki şekli farklı herhalde...
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BAŞKAN - Alt komisyonda değiştirilen şekli düzeltilmiş...
MALÎYE BAKANI ZEKERİYA TEM İ2EL (İstanbul) - Evet, yüzde 40 yüzde 20'ye iniyor
efendim.
BAŞKAN - Evet, onu değiştirdiğimiz için...
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Yani,biz belediye gelirlerini sürekli azalttık.
MALÎYE BAKANI ZEKERtYA TEMÎZEL (İstanbul) - Şimdi, o değil de belediyelerin mü
zelere ilişkin verdikleri hiçbir hizmet yok. Halbuki, o müzelerin korunması, yeniden onârımı vesair gibi bütün yükümlülüklerinin hepsi Kültür Bakanlığmda, müze giriş ücretleri, örneğin Topkapı
Müzesinin gelirleri bu şekilde dağıtılıyor; ama, belediyenin Topkapı Müzesine yönelik hiçbir hiz
meti yok. O nedenle, bu oranı azaltmak suretiyle, hatta, Refik Beyin ayrı bir önerisi var; büyükşehir belediyesine değil de ilgili belediyeye verilsin şeklinde...
REFİK ARAS (İstanbul) - Çünkü, bir müze ya da sarayın...
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Özür dilerim.
Sayın Bakan, bunun kabul edilebilir bir gerekçesi olabilir; ama, belediye hizmetlerinin karşı
lığında aldıkları gelirler, çok geniş bir alan; yani, bir nokta olarak düşünürseniz, o noktada haklı
olabilirsiniz; ama, şu anda, belediyeler, hele alt belediyeler, ilçe belediyeleri, bir çok alanda...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Bu 2464 sayılı Kanunla ilgili bir dü
zenlememiz var. O geliyor, o kapsam içerisinde ayrıntısıyla bir düzenlemeye giriyoruz; ancak, bu
rada, gerçekten müzelere dönük olarak belediyelerin verdiği hiçbir hizmet yok; öyle olunca da,
bunlar, gelirsizlikten dolayı gittikçe çöküyoriar. O nedenle, bu yüzde 40 ibaresinin yüzde 20'ye in
dirilmesi, müzelerin kurtuluşu açısından önemli; ancak, hangi belediye sınıriarı içerisindeyse, ör
neğin, Eminönü Belediyesi Topkapı'nın bütün hizmetlerini görür; ancak, buradan hiçbir kuruş pay
almaz.
REFİK ARAS (İstanbul) - Ben, onu öneriyorum. Sayın Bakanımada arz eltim. Burada müze
lerden alınan yüzde 20'lik payı belediyelere verelim. Hangi belediyelere; büyükşehir belediyesine...
BAŞKAN - Alt komisyonda değiştirmedik mi?
REFİK ARAS (İstanbul) - Değiştirdik; ama, büyükşehir belediyesine veriyoruz. Oysa ki, mü
ze hangi belediye sınırları içindeyse oranın pisliğini bilmem nesini o belediye yapıyor, hiç değilse
ilgili belediyesine verilim.
BAŞKAN - Büyükşehir belediyelerinin kuruluşu hakkında 3030 sayılı Kanunun...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Bu hüküm 3030'da değil elendim,
3030'da değil de buraya parantez içi hüküm konmuş "bu şekilde alman paralar büyükşehir beledi
yesine gider" denmiş.
YILDIRIM AKTÜRK (Uşak) - Parantez kardırılabilir mi?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Kaldırılabilir. Kaldırılan hükümler
de kaldırabiliriz.
REFİK ARAS (İstanbul) - Hangi belediye sınıriarı içerisindeyse ona verelim.
Eminönü Belediyesi, günde bilmem kaç bin ton çöp topluyor, bir kuruş almıyor. Bir mantığı
yok ki bunun.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Doğrudur. 2464'te çözmek gereki
yor.
BAŞKAN - Müzesi olmayanlar ne yapacak?
REFİK ARAS (İstanbul) - Efendim, onlara zaten pay yok. Müze ve saray hangi belediye sınıriarı içerisindeyse o ilçenin belediyesine verelim; çünkü adam hizmet yapıyor.
-
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ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Eminönü Belediyesini ANAP kaybedecek; ona göre...
REFİK ARAS (İstanbul) - O açıdan söylemiyorum... Ben hizmet açısından söylüyorum...
BAŞKAN - Beşiktaş Belediyesinden kazanınz Beyefendi...
REFİK ARAS (İstanbul) - Algan Bey, gerçekten o niyetle konuşmuyorum; ama, madem ki
hizmetini, yükünü o çekiyor, ona verelim. Bundan daha makul ne olabilir.
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Büyükşehir olmadan küçukşehir de olmaz; paylaştıra
lım...
BAŞKAN - Esat Bütün tarafından paylaştırılır diyelim. Bir hüküm koyalım, uğraşsın dursun
efendim.

^

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Hangi belediye sınırları içindeyse ona verelim. Fiilen,
orada yapılan bir hizmetin bedeli alınacak.
BAŞKAN - Büyükşehir belediyesi olmayan yerlerdeki müzelerin durumu ne olacak?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Oradaki belediyeye ait olacak, orada
bir problem yok.
REFİK ARAS (İstanbul) - Orada bir problem yok, problem büyükşehirlerde. Orada parantezi
"ilgili belediyeye" diye düzelteceğiz.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - İş o kadar basit değil esasında. Ana alterlerde; yani hiz
metlerde, yani, sorun modelin kendisinde yatıyor.
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, şimdi, müsaade ederseniz, buraya fazla müdahil olmayalım
şu aşamada diye öneririm; çünkü, şu madde, 1985 yılında kabul edilirken, muhtemelen bunun yan
sımaları da hesap edilmiş olabilir. İfade ettiğim gibi...
YILDIRIM AKTÜRK (Uşak) - İlk defa büyükşehirlere gelir oluşturmak için bir paket olarak
düşünülmüş...
BAŞKAN - Bu, dediğim gibi, ileride 3030'u -yerel idarelerle ilgili düzenlemeler de geliyorve belediye gelirleri ve belediyelere merkezî idareden pay ayrılması vesair gibi çeşitli kanunları gö
zetirken, zaten, şöyle bir sıkıntı var, metropol belediyeler, büyükşehir belediyesinin kendilerini ez
diğini iddia ediyor, çeşitli yerlerde, tersi de var. Bunlara yeni bir yaklaşımla bakılması ihtiyacı var.
Burada, bunu çözebileceğimiz kanaatindeysek çözelim, bu işe münhasır.
REFİK ARAS (İstanbul) - Parantezi, hangi belediyenin sınırları içerisindeyse o belediye ve
rilir diye düzeltelim. Hazır önümüze gelmiş bir olay, pratik, hemen önümüzde çözebilir. Ne var
bunda?
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Pratik bir uygulama yapalım efendim, bir başlatalım.
İlerisi için de bir örnek olsun.
REFİK ARAS (İstanbul) - Niçin inandığımız makul bir şeyi yapamıyoruz?
BAŞKAN - Şunu arz ediyorum Sayın Aras, aksine bir düşüncem yok da... Şimdi, bu nevi m ü
zelerin yönetim şekli, ilgili belediyesince mi yönetiliyor, yoksa, büyükşehir belediyesince mi onu
bilmiyorum daha. Siz biliyor musunuz? Eğer, müzeler, büyükşehir belediyesinin denetim ve yöne
timindeyse durum farklı olabilir.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Hayır, burada müzelerin yönetim ve
denetimiyle ilgili olarak herhangi bir yükümlülüğü yok büyükşehir belediyelerinin; zaten bu neden
le o düzenleme yapıldı. Büyükşehir belediyeleri, yüzde 40 payını almasına karşın müzelerin korun
masına, onanmma, yenilenmesine yönelik hiçbir hizmet vermiyorlar. Onun için de müzeler, örne
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ğin Topkapı Müzesinin çok büyük geliri olmasına karşın şu anda çöküyor, gidiyor. Hiç değilse,
oradan, belirli bir miktar geliri müzelerin kendisine, yönetimleri için bırakınak; ama, hangi beledi
ye smıriarı içerisindeyse, temizlik vesair gibi hizmetleri nereye veriyorsa onlara vermek mantıklı
gözüküyor; ancak, bir tek konuyu katılıyorum; bununla ilgili olarak başka bir yetki vesaire görev
verildiyse ben de artık onları yapmıyorum dersek zor durumda kalabiliriz; bir tek onu bilmiyoruz
şu anda.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Çok makul gibi gözükmekle beraber, büyükşehir ve ilçe
belediyesi için yasal düzenlemeyle ayrıntısıyla değeriendirilmediği sürece sorun çıkabilir. Şimdi,
örneğin Topkapı Sarayında, bu çevreye Sultan Ahmet Meydanına yönelik altyapı hizmetleri yok,
temizlik hizmetleri büyükşehir belediyesince verilecek. Siz, Eminönün'de bulunduğu için bu kay
nağı Eminönü Belediyesine aktarırsanız, hiç benimsemediğim büyükşehir belediyesi kalkıp yasal
sıkıntı yaratacak şeylere yapabilir; hizmet keser vesair, vesair...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Gerçi, bu maddenin devamında bir
hüküm daha var "büyükşehir belediyesi, tahsil ettikleri bu payın yüzde 75'ini genel nüfus sayımı
na göre ilçe belediyelerine dağıtır" diye de bir hüküm var ama, dağıtmıyor fiilen.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Dağıtmak zorunda...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Dağıtmıyorlar, fiilen dağıtmıyoriar,
bir kuruş bile vermiyorlar. Ama, yasada var.
.REFİK ARAS (İstanbul) - Nasıl takdir ederseniz efendim.
BAŞKAN - Peki, o zaman, biz, ilçe belediyelerine versek de yüzde 25'ini büyükşehir beledi
yelerine vermesini yazsak... Bakalım ne oluyormuş...
YILDIRIM AKTÜRK (Uşak) - Dağıtımı biz yapalım...
REFİK ARAS (İstanbul) - Yüzde 20'nin yüzde ,5'i büyükşehire yüzde I5'i...
O zaman bir adım atalım. Allah'ın her günü adam oradan tonlarca çöp topluyor, bir kuruş ge
liri yok.
ALİ RAHMİ BEYRELİ (Bursa) - Birkaç turistik tesis iki tane belediyenin smıriarı içerisinde
olursa ne olacak?
REFİK ARAS (İstanbul) - Hangi ilçe belediyesi smıriarı içindeyse o belediyeye verilecek.
BAŞKAN - Efendim, şimdi "yüzde 75'i zaten ilçe belediyelerine tefrik edilir" diye yazmış.
Onu verdiğini kabul edeceğiz. Kaldı geriye yüzde 25, yüzde 2.5'i büyükşehirden alırsak ölmez. Bu
itibaria. Sayın Aras'ın dediği sizin ek bilgilendirmeniz muvacehesinde daha da haklılık kazanmış
tır.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Ama, sadece bir tek belediyeye de
ğil de bütün ilçe belediyeleri arasında paylaştıracak; yani,Eminönü belediyesi dışında, Topkapı
Müzesini örnek olarak alırsak, diğer belediyeler bundan pay alırken artık alamayacaklar.
REFİK ARAS (İstanbul) - Beşiktaş'ın sınırları içindekini de Beşiktaş alacak...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Beşiktaş alacak, ama Kâğıthane'nin
içerisinde birşey yoksa...
REFİK ARAS (İstanbul)- Kim hizmet veriyorsa o alacak...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Hayır, ben, mantık olarak bir şey de
miyorum, ortaya çıkacak koplikasyonları belirtiyorum .sadece.
BAŞKAN - Efendim, değiştirilen ibareleri içeren 78 inci maddede, gerek bugünkü çalışmala
rımızda üst komisyonca yapılan düzenlemeler, gerek Hükümetçe sunulan metinlerde yapılan deği
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şiklikler dikkate alınarak, bu maddenin yeniden redaksiyon ve revizyon anlamında gözden geçiri
lerek düzeltilmesi ve düzenlenmesi koşuluyla ayrıca müzelerden alınan işbu payların, müzelerin
bulunduğu ilçe belediyelerine ödenmesini temin edecek şekilde bir fıkra düzenlenmesi suretiyle...
MALİYE BAKANI ZEKERtYA TEMİZEL (İstanbul) - Kaldırılan hükümlere o fıkrayı ko
yarsak sorunu çözüyoruz o zaman...
BAŞKAN - ... ve bu maksadı teminen gerektiğinde kaldırılan hükümlere de gerekli revizyo
nu yapmak konusunda Başkanlığımıza izin görev ve yetki verilmesi ve maddenin, bu çerçevede ka
bulünü tasviplerinize sunmadan önce önergeleri okutuyorum;
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan çeşitli vergi kanunlarında değişikliği öngören yasa tasarisının 78/A/l mad
desiyle değiştirilen 04.01.1%1 tarih ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 30 uncu maddesinin yedin
ci bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için gereğini arz ederiz.
Algan Hacaloğlu

Ali Topuz

Hilmi Develi

İstanbul

İstanbul

Denizli

7 .-4 0 0 8 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle eklenen bent. Maliye müfettişleri, hesap uzmanları
ve Vergi Usul Kanunun 135 inci maddesi gereğince diğer yetkililerce yapılan incelemeler sırasın
da, mükellefler her türlü harcama ve tasarruflarını vergisi ödenmiş veya vergiye tabi olmayan ka
zançlardan sağladıklarını kanıtlayamazlarsa, harcama ve tasarrufların vergiye tabi tutulmuş veya
vergiye tabi olmayan kazançlardan sağlandığı kanıtlanamayan kısmı harcama ve tasarrufun mev
cudiyetinin tespit edildiği dönemden bir önceki dönemde elde edilmiş ve vergisi ödenmemiş ka
zanç olarak ilgili dönem matrahının takdirinde dikkate alınır.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, bir cümleyle açıklayabilir miyim.
BAŞKAN - Buyurun Sayın Hacaloğlu.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Bu önerge. Maliye Bakanlığının mutfağıyla ilgili; yani,
bu konuda, bizlerin fazla söz söyleme hakkımızın olmaması gerektiğine inanıyorum; ancak, bu tür
talepler, o mutfakta ekmek veren kesim tarafından getirilmiştir. Alt komisyonda, zannediyorum.
Sayın Bakan ve Sayın Başkan da ve Maliye Bakanlığı adına. Hükümet adına bu konuda olumsuz
görüş verilmiştir gerekçeyle; ama, ben, tekrar, bir kere daha dikkatlerine sundum.
Arz ediyorum.
BAŞKAN - Önergeye Hükümet katılıyor mu?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Efendim, daha önceden de belirttiği
miz gibi, bu madde incelemesi, henüz daha Türkiye'de oturan bir olay değil. Dolayısıyla, denetim
siz olarak yapılması halinde, o arkadaşlarımıza güvenmediğimiz anlamına kesinlikle gelmiyor, bu
konuda, onları, bütün çalışanları tenzih ediyoruz; ancak, çok kontrollü bir şekilde uygulanması ge
reken yeni bir düzenlemedir. Hatta, o konudaki yetkili kurumların merkezî denetim elemanlarında
bile, bu konuda belirli bir sınırlama vardır. Daha sonraki dönemlerde, bu deneme yetkisinin geniş
letilmesini umarak şu aşamada uygun göremiyor ve katılamıyoruz.
BAŞKAN - Önergeye, Hükümet, bu gerekçelerle katılamıyor.
Oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilememiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan çeşitli vergi kanunlarında değişikliği öngören yasa tasarısının 78/B mad
desiyle yeniden düzenlenen 21.07.1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
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Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "5 bin" ibaresinin "1 milyon" ola
rak dördüncü fıkrasının ise, aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için gereğini arz ederiz.
Algan Hacaloğlu

Ali Topuz

‘Hilmi Develi

tstanbul

İstanbul

Denizli

Bakanlar Kurulu, gecikme zammı nispetinin, aylar itibariyle topluca veya her ay için ayrı ay
rı yüzde lO'una kadar indirmeye, kanunî hadlerini aşmamak üzere yeniden düzenlemeye ve gecik
me zammı asgarî miktarını üç katına kadar artırmaya yetkilidir.
B A ŞK A N -G erekçesi?..
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Unuttum konuyu şimdi, çok oldu. Başta yazmıştım.
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu?
MALİYE BAKANI ZEKERÎYA TEMİZEL (İstanbul) - Efendim, bu, gecikme zammı nispet
lerinin. Bakanlar Kurulu yetkisi çerçevesinde indirilip artırılmasıyla ilgili bir düzenleme, şu anda
ki mevcut yasada "yüzde 30'una kadar indirmeye" ibaresi "yüzde lO'una kadar indirmeye" şeklin
de değiştirilmekle "iki katına kadar" ibaresi de "üç katına" çıkarılmakta. Aslında, yetki artırılıp in
dirilirken. dengelenmektedir. Sakıncalı görmüyoruz. Kabul edilebilir. Takdire bırakıyoruz.
Yukarıdaki "5 bin lira " ibaresinin milyon liraya yükseltilmesi zannediyorum birazcık fazla
olabilir; çünkü, o birazcık fazla olmuş. Eğer, 100 bin ibaresi kullanılıyorsa 100 bin veya .SOO bin
civarında olursa uygun olur; yoksa, 1 milyon lira...
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Efendim,ben ".5(X) bin" olarak düzelttim onu.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - "500 bin" olarak düzeltilirse uygun
efendim.
BAŞKAN - "5 bin" ibaresinin "500 bin" olarak, dördüncü fıkrasının ise, okuduğumuz biçi
miyle değiştirilmesine ilişkin, işbu önergeye Hükümet itiraz etmemektedir.
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir
Maddeyi, bu önergeyle ve evvelce arz ettiğim çerçevede oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Bu madde kabul edilmiştir.
Değerli arkadaşlarım, bundan sonra "Diğer Hükümler" başlıklı ondördüncü bölüm gelmekte
dir; ancak, 5 adet önerge vardır.
Bu önergeleri yürürlük maddesinden önce, müstakil bir bölüm açarak düzenlememiz gerekti
ği için, 79 uncu maddeyi okutuyorum:

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DİĞER HÜKÜM1.ER
Kaldırılan hükümler
M A D D E 79. — I. 4.1.1%1 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun;
a) 30 uncu maddesinin 5 ve 9 numaralı bentleri, mükerrer 49, 72 nci maddesinin üçüncü fık
rası, 74 üncü maddesinin (b) fıkrası ile (c) fıkrası (ikinci paragrafı dahil), 182 nci maddesinin 4 nu
maralı bendi, mükerrer 185. 193 üncü maddesinin 2 numaralı bendi, mükerrer 194, mükerrer 196,
220 nci maddenin 9, 10 ve II numaralı bentleri, 234 üncü maddesinin birinci fıkrasının I numara
lı bendi ile 268 inci maddesinin ikinci cümlesi,
b) 3 38 ,345,346,347, bölüm başlığı ile birlikte mükerrer 347,348, ,349, mükerrer 349,3.50, 3.58
ve 361 inci maddeleri, 352 nci maddesinin 1 inci derece usulsüzlüklerle ilgili 4 numaralı bendi,
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c) 376 ncı maddeyi takiben 205 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle eklenen bölümde yer alan
ek 2, 3, 4, 5 inci maddeleri;
2. 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 38
inci maddesi ile aynı Kanunun 107 nci maddesine 3946 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile ekle
nen üç, dört ve beşinci fıkraları,
3. 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;
a) 10, 11, 12, 13, 14, 17, 23/4 ve 60 ncı maddesi,
b) Mükerrer 80 ve mükerrer 81 inci maddesi,
c) 87 nci maddenin üçüncü fıkrasının parantez içi hükmü,
d) 112 ve mükerrer 112 nci maddesi,
e) Mükerrer 116 ncı maddesi,
O Geçici 27 nci maddesi,
g) Mükerrer 75 inci maddesinin son fıkrası,
h) 4 0 ıncı maddesinin 5 ve 7 numaralı bentlerinin parantez içi hükümleri,
ı) Geçici 39 uncu maddesinin 5 numaralı bendi,
4. 3.6.1949 tarihli ve .5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun;
a) 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelen kısmı,
b) 7 nci maddesinin 7 numaralı bendi,
c) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının 3 ve 6 numaralı bentleri,
d) Mükerrer 8 inci maddesi,
e) 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası,
O 2 0 nci m addesinin d ö rdün cü fıkrası,

g) Mükerrer 40 ıncı maddesi,
h) Geçici 25 inci maddesi,
5. 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;
a) 3 üncü maddesinin (d) bendi,
b) 10 uncu m addesinin (O bendi,

c) 20 nci maddesinin 3 numaralı fıkrası,
d) 31 inci maddesi,
e) 49 uncu maddesinin 3986 sayılı Kanunla eklenen ikinci fıkrası,
6. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun mükerrer 8, 10 uncu maddenin ikinci fıkrası, 20 nci
maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları, 31, 35 ve 39 uncu maddeleri,
7. 197 sayılı Motoriu Taşıtlar Vergisi Kanununun; 3418 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle ek
lenen 13 üncü maddesinin (d) bendinin ikinci paragrafının ilk cümlesinden sonra gelen kısmı ile (c)
bendinin birinci paragrafı ve son paragrafı,
8. 1.7.1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 13 üncü maddesi,
9. 2.7.1965 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun;
a) 63 üncü maddesine 3824 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle eklenen fıkralar,
b) 136 ncı maddesi,
c) (8) sayılı tarifesinin “H-İhracatçı ruhsatnameleri ve ithalatla ilgili belgeler” bölümü,
d) (8) sayılı tarifesinin V I-18 numaralı maddesinin (b) bendinde yer alan (Orta ve lise kısmı
ayrı ayrı olmak üzere) hükmü,
-

520-

e) 8 sayılı tarifesinin Vll - 1 numaralı maddesi,
yürürlükten kaldınimışür.
BAŞKAN - Önergeleri okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan çeşitli vergi kanunlarında değişikliği öngören yasa tasarısının 79/b madde
si ile 21.7.1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 107 nci
maddesinden çıkarılan üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraların, maddeye ilavesi için gereğini arz
ederiz.
Algan Hacaloğlu

Ali Topuz

Hilmi Develi

İstanbul

İstanbul

Denizli

BAŞKAN - Önergeye Hükümet katılıyor mu?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul)-V ergi borcunu ödemeyenlerin ilanıy
la ilgili olarak. Vergi Usul Kanununda da oldukça geniş bir yetki aldık. Bunların ilanını orada ya
pabileceğiz zaten her halükarda. Onun ötesinde de, vergi yüzsüzleriyle ilgili bir kavram değişikli
ği; yani, sadece borcunu ödemeyen mükellefler, onların ilanı tamam, yapılacak zaten; ancak, onun
ötesinde vergi yüzsüzü diye tanımlanacak o yanlış kavramı değiştirip, vergi kaçakçılığı konumuna
gelirdik. Orada, bu sorun tam anlamıyla çözüldü ve buna ihtiyaç, daha doğrusu, yanıl verdiği için
bu ihtiyaca da, katılamıyoruz.
BAŞKAN - Esasen, vergisini beyan edip tahakkuk ettirmiş ve zamanında ödeyememiş kişile
re, vergi yüzsüzü şeklinde bir değerlendirme getirilmesinin de fevkalade yanlış olduğunu, daha ev
velki çalışmalarımız sırasında da işaret etmiştik.
Buyurun Sayın Hacaloğlu.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli arkadaşlarım; esa
sında, vergi yüzsüzü tanımının, basından alınarak, bu mekanlara indirilmesinin bir anlamı olduğu
nu zannetmiyorum. Yani, resmî belgelerin hiçbir yerinde vergi yüzsüzü lanımı yoktur, yasalarda
yoktur; ama, biz kullanıyoruz. Burada verilmiş olan yetki kullanılır, kullanılmaz; ama, var olan ve
bir süre kullanılan bir yetkidir. Ben Sayın Bakana katılıyorum, getirilmiş olan; yani, ınevcul bu yet
ki, beyannamesini vermiş, ödemede gecikmiş olan kesimi kapsıyor; ama, öyle bir durum olabilir
ki, bakanlık bunu da kullanma ihtiyacı içinde olabilir. O anlayışla kalmasında yarar gördük; takdir
sizin.
BAŞKAN - Önergeye Hükümet katılmıyor.
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu önerge kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşmekle olduğumuz vergi kanunlarında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı metnin
de yer alan "Kaldırılan hükümler" başlıklı bölümün 79 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının 3.6.1949
tarihli 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun (b) bendindeki 7 nci maddenin 16 numaralı bendi
yürürlükten kaldırılmayarak, aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesini arz ve teklif ederiz.
Hayrettin Uzun

Mustafa Balcılar

Kocaeli

Eskişehir

Süleyman Hatinoğlu

Şinasi Altıner

Mustafa Küpeli

Artvin

Karabük

Adana
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Madde 79 Esas mukavelelerinde sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması, idare meclisi başkan ve üye
lerine kazanç üzerinden hisse verilmemesi, ihtiyat akçelerinin ortaklara dağıtılmaması ve münha
sıran ortaklar ile iş görülmesine dair hükümler bulunması şartıyla faaliyete geçen üst kuruluşa gi
ren kooperatifler, esas mukavelelerde yukarıdaki şartlar mevcut olmakla beraber, fiilen bu kayıt ve
şartlara uymayan kooperatifler, muafiyetten faydalanamazlar.
BAŞKAN - Önergeye Hükümet katılıyor mu?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Efendim, zaten kaldırılan bir madde
yok. Alt komisyonda bu konudaki hata düzeltildi. Yani, şu anda 16 ncı bent yürürlükte.
HADİ DİLEKÇİ (Kastamonu) - Bu madde, 1163 sayılı Kooperatifler Yasasında da var zaten.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Tabiî, bu durum şu anda kaldırıldı;
herhangi bir sorun yok.
BAŞKAN - Önergenin tertip tarzı, işleme konulmasını mümkün kılacak mahiyette görülme
diğinden, tarafımdan hıfzedilmiştir.
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Bu kanunda bulunmasının bir mahzuru var mı?
BAŞKAN - Kaldırıldığı için ifade ettiler Sayın Bakan.
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, değişik bir şey beklemiyorduk.
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, bu madde de, bir önceki maddede arz ettiğim çerçevede,
gerekli hallerde redaksiyon ve revizyon ve diğer maddelerie uyum değişiklikleri de yapma konu
sunda yetkilendirilmek suretiyle Başkanlık Divanının, maddenin tasvibini oylarınıza sunuyorum:
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde bu şekliyle kabul edilmiştir.
Geçici hükümleri okutuyorum;
Geçici Madde I. - 1.1.1998 tarihinden önceki vergilendirme dönemleri için 6183 sayılı Am
me Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin ibare değişikliğinden önce
ki hükmü geçeriidir.
213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre uygulanan kaçakçılık, ağır kusur ve kusur cezalarından;
vadesi 1.1.1998 tarihinden önce olup, bu tarih itibariyle ödenmemiş olanlar ile l.l. 1998 tarihinden
sonra kesinleştiği halde ödenmeyenlere, vade tarihinden ödendikleri tarihe kadar geçen süre için
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre gecik
me zammı uygulanır.
BAŞKAN - "Geçici hükümler" başlığının da çıkarılmak suretiyle, çünkü kendileri zaten geçi
ci maddeler. "Geçici hükümler" ifadesine yer vermeden, maddenin geçici madde 1 olarak yer al
ması...
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.
Önerge yok
Bu şekliyle maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul
edilmiştir.
MUSTAFA BALCILAR (Eiskişehir) - "Geçici hükümler" başlığının kalmasında fayda var Sa
yın Başkan.
BAŞKAN - Tertip şekli itibariyle gerek yok dediler arkadaşlar.
PLAN ve BÜTÇE KOMİSYONU MÜDÜRÜ - O zaman çerçeve gerekir. Bu kanunun da ge
çici maddeleri olduğu için çerçeve yapılmaması gerekiyor.
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MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - 8 0 inci maddeden sonra...
BAŞKAN - 80, yürürlük maddesi olduğu için, ondan sonra olmaz.
Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum:
Geçici Madde 2. - 1998 yılı genel beyan döneminde; 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun
bu kanunla değişik hükümlerine göre beyan edilecek matrah üzerinden tarh edilecek vergi, anılan
Kanunun bu Kanunla değişmeden önceki hükümlerine göre hesaplanacak vergiden düşük olamaz.
Düşük olması halinde fark vergi cezasız olarak idarece tarh edilir.
BAŞKAN - Böyle bir ihtimal var mı?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Çıkarsa, olabilirse.
BAŞKAN - Uygulamayacağınız bir madde yazmışsınız diye düşünüyorum.
Bir önerge vardır; okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan tasarının, geçici 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve
teklif ederiz.
Refik Aras

Yıldırım Aktürk

İstanbul

Uşak

Geçici Madde 2 - Bu kanunun yayımı tarihinden önce, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun
bu kanunla değişmeden önceki hükümlerme göre beyanda bulunan mükellefler, dilerlerse, bu
kanunun değişik hükümlerine göre genel beyan dönemini izleyen iki ay içinde dc yeniden beyan
da bulunabilirler. Ancak, 1998 yılı genel beyan döneminde 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, bu
Kanunla değişik hükümlerine göre beyan edilecek matrah üzerinden tarh edilecek vergi, anılan
Kanunun bu Kanunla değişmeden önceki hükümlerine göre hesaplanacak vergiden düşük olamaz.
Düşük olması halinde fark vergi cezasız olarak idarece tarh edilir.
Gerekçe; Verilen önergeyle bu kanunun yayımından önce beyanname veren emlak vergisi
mükelleflerine, bu kanunun değişik hükümlerine göre yeniden beyanname verme imkânı sağlan
maktadır.
BAŞKAN - Hükümet bu önergeye katılıyor mu?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Katılıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN - Niye katıldığınızı öğrenmeye çalışıyorum.
BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - 82 nci madde uyarınca gayrimenkullerin satılması halinde, emlak vergisi değerinin maliyet bedeli olacağına ilişkin bir düzenleme yap
tık. Ancak, bu düzenlemelerin, emlak vergisi beyan döneminden önce yürürlüğe girileceği var
sayımıyla beyan döneminde de rayiş bedeller; yani, asgarî beyan değeri yerine, rayiş bedellerin
beyan edileceğini varsaydık. Ancak, şu anda beyan dönemi. Dolayısıyla, yasanın ne zaman yürür
lüğe gireceğini de bilmiyoruz. Bu arada, beyannamesini veren birçok vergi yükümlüsü de var. O
insanlara ilave bir yüküm vergi beyannamesini vererek, maliyet bedellerini artırma olanağı
tanıyoruz. Oranlar da düştüğü için zaten o oranlar üzerinden ödeyecekler. Dolayısıyla, böyle bir
madde olmazsa, mükelleflerin bir kısmı, asgarî beyan değeri üzerinden beyan elmiş olacaklar, bir
kısmı rayiş bedel üzerinden beyan etmiş olacaklar. Asgarî beyan değeri de, özellikle maliyet olarak
alındığı takdirde, çok düşük kalacak.
m a l iy e

BAŞKAN - Yeniden beyan et, düzelt diyorsunuz.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Düzelt diyoruz; evet.
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
-
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Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum:
Geçici Madde 3. - 2982 sayılı Kanun hükümlerine göre, 31.12.1997 tarihine kadar vergi,
resim ve harç istisna ve muaflı kİ an ndan yararlananlardan, söz konusu Kanunun 8 inci maddesinde
yazılı şartlara uymayan kişi veya kurumlardan anılan maddeye göre alınması gereken vergi, resim
ve harçlar alınmaz ve bunlar adına ceza kesilmez.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.
Önerge yok.
Geçici 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu mad
de kabul edilmiştir.
Değerli arkadaşlarım, daha önce arz ettiğim gibi. Maliye Bakanlığının kuruluş ve görevleri
hakkında 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye çeşitli maddeler ilavesini ve değişiklikleri
içeren birkaç önerge vardır. Bu önergelerin yürüriük maddesinden önce 15 inci bölüm olarak ve
178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede
değişiklikler başlığı altında yer alacak biçimde kabul edildiği takdirde maddeleştirilmesini ve diğer
maddenin de, müteakip maddelerin de buna göre teselsül ettirilmesini teminen bu önergeleri okut
up, takdirlerinize ve tasviplerinize sunacağım.
Değerii arkadaşlarım, bu düzenlemelerie, gerçekten ağır bir sorumluluk ve yükümlülük altına
girmekte olan Maliye Bakanlığı, birkısım personeline belli nitelikleri, özellikleri, yetki ve sorum
lulukları taşıyan birkısım Maliye Bakanlığı personeline genel düzenlemeler yapılıncaya kadar, bazı
maddî ve bir bakıma da manevî iyileştirmeler içeren önergeler vardır. Önergelerin detayları hak
kında, okudukça, gerekirse, bize. Bakanlık bilgi veririer. Düzenlemeler vardır; bu, tamamen, Yük■sek Heyetinizin takdir ve ta.svipleriyle ilgilidir. Bu bakımdan, bu akşam veya yarın görüşülmesi
takdirierinize ilişkindir. Yalnız, bir an önce görüşüp, bildiğiniz gibi ve kabul ettiğiniz üzere, çalış
malarımızın raporumuzla biriikte yarın akşam tamamlanıp. Genel Kurulumuza sunulması için
gereğini yapmak durumumuz vardır. Bu konuda, değerii arkadaşlarımın söz talepleri var.
Sayın Balcılar'a söz veriyorum; buyurun efendim.
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerii arkadaşlar; bu
önergelerle ne geleceğini tam net olarak bilmemekle birlikte, f>ersonel rejimiyle ilgili bir düzen
leme yapılacağını tahmin ediyorum. Çok mantıklı şeyler olabilir. Yalnız, böyle ciddî bir personel
rejimindeki değişiklik veya ilavelerin niye Hükümet tasarısında olmadığını, niye Bakanlar
Kurulunda bir Hükümet tasarısı sevk edilirken görüşülmediğini ben bilmek isterim. Sonradan mı
icap etti; o zaman, bu kanun biter yeni bir kanun teklifi hazırlanır, tasarı halinde gelir ve kanuna
monte edilir. Dolayısıyla, Bakanlar Kurulunda görüşülmeyen bir konunun, burada. Komisyonda,
ilavesini çok da doğru bulmuyorum; ama. Sayın Bakan, gerekçesini izah etsin.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Başka söz talebinde bulanan arkadaşım?..
Sayın Aktürk, buyurun.
YILDIRIM AKTÜRK (Uşak) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Muhterem arkadaşlar, ben, geneli üzerindeki çalışmalarımızda da, çeşitli vesilelerde de, belli
bir vergi reformunun tatbikatta başarısının, vergi teşkilatının bir silkelenmesinden, bir kalite sıç
raması yapmasından geçtiğini işaret edegeldim. Onun için, bir anlamda, özlük haklarıyla ilgili bir
düzenlemenin de, bu kanunun aslî bir parçası olması gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde, bura
da kuru bir metni teşkilata teslim edeceğiz; ama, bugünkü şartlar içinde uygulamada çok ileri adım
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atmış olamayacağız. Çünkü, çok fazla bir şekilde izleme, takip, yepyeni bir kalite anlayışıyla
çalışan bir teşkilat söz konusu olması gerekiyor.
Sayın Bakan da, bizi burada bilgilendirken, çeşitli vesilelerle, bu intibaı verdiler. Buraya kadar
hepsi tamam; ancak, hakikaten gecenin bu saatinde, bence bir ara çözüm olarak bilgilenelim. Sayın
Bakan, ayrı ayrı başlıklar üzerinde bize ilave bilgiler sunsunlar; ama, arkadaşlarım da uygun görür
lerse, yann iki saatlik bir seansla, bunun üzerinde, bir uyumuş kalkmış olarak burada elimizden
geleni yapalım. Ancak bu ikisi birarada olursa, aşağıya derlitoplu ve tamamlanmış bir metin intikal
ettirmiş olacağımıza inanıyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Sayın Hatinoğlu, buyurun.
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; tabiî yoğun bir
çalışma neticesinde kanunun bu sonuç bölümüne geldiğimizden büyük bir memnuniyet duymak
tayım. Yoğun bir vergi paketinde çalışmalar yapıldı. H1bette ki, her nimetin bir külfeti, her külfetin
de bir nimeti olması lazım. Arkadaşlar, gerçekten. Maliye mensuplan. Sayın Bakanımız başta ol
mak üzere yoğun bir çalışma yaptılar. Tabiî ki, bu ağır bir vergi yükünün hem tatbikatını hem ic
rasını hem takibini yürütecek olan bu personelin, bugünkü 657 kapsamındaki ücretler politikasıyla
götürülmesi mümkün değil. Bunu hepimiz kabul ediyoruz. Elbette ki, farklı bir şeylerin verilmesin
de cidden yarar görmekteyiz; çünkü, memurlarımız, işe göre ücret, ihtiyaca göre ücrct, adama göre
ücret sistemlerinde gerçekten de bu işin ağıriiğı ve yükü nispetinde ve oranında bir ücretin de belir
lenmesi gerekmektedir. Ancak, tabiî buradaki teşkilat kanunuyla beraber, eğer 6.S7 kapsamı
içerisindeki dengeleri bozmayacak şekilde -daha önergeleri görmedik- ö.ST'nin herhangi bir hük
münü zedelemeyecek şekilde, bu yükü taşıyan Maliye mensuplarımıza bir imkân sağlayıp da bir
şey verebileceksek, buna taraftarım; ama, genel dengeleri bozacak bir şekilde, ayrı bir uygulama
yapmayı düşünüyorsak, o zaman, bu bize külfet de olabilir, o zaman bu tasarıyla beraber. Bakan
lar Kurulundan, cidden o şekilde gelmesinde yarar vardı, ki o şekilde de gelmesi zaten mümkün
değil. Ancak, teşkilat kanununun içerisinde, 657 kapsamının dışında olmak kaydıyla eğer bir değer
lendirmeyi bu paketin içerisine koyabiliyorsak, bcnce bir sakıncası yok diye düşünüyorum. Ancak,
tabiî önergeleri henüz göremedik, mahiyetinin, içeriğinin ne olduğunu bilmediğimiz için; ama.
Maliye mensuplarının farklı bir ücret politikasıyla bir şeyler verilmesinden yana olduğunu da
belirtmek istiyorum.
I cşekkür ederim.
BAŞKAN - Bu konuda görüş beyan edecek arkadaşım Sayın Bütün; buyurun.
ESA T BÜTIIN (Kahramanmaraş) - Ben de, gerçekten, hem kamu çalışanlarının hem Maliye
çalışanlarının, yeni bir ücret, özellikle de buradaki düzenlemelerden sonra ekonomik yönden güç
lendirilmesinden yanayım. Ancak, bir tek kaygım var; Sayın Maliye Bakanımızın ve Sayın Maliye
mensuplarının... Biraz once Sayın Hacaloğlu da bir önerge verdi, milletvekili konutları bunun
dışında kalsın diye. Bunun da yanlış anlaşılarak, sanki vergi tasarısında böyle bir şey, bir leke veya
Maliyeciler kendilerine bir ek şey sağlıyorlar şeklinde anlaşılmasından kaygı duyuyorum. Bugün
görüşelim veya yarın görüşelim; Maliye Bakanlığı yasasını düzenleyelim; ama, onu ayrı bir tasarı
olarak veya ayrı bir önerge olarak yapabilirsek daha iyi olur diye kanaatim var. Vergi tasarısına
böyle bir ekleme, sanki yanlış anlaşılabilir diye endişem var.
Saygılar sunuyorum.

*

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Bakan, önergeleri okuyalım.

- 525 -

METİN ŞAHÎN (Antalya) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; sanıyorum, bu Maliye persone
linin biz de mahiyetini bilmemekle beraber, altkomisyonda Sayın Bakan ve yetkili arkadaşlar, bi
ze bir açıklama yapmışlardı bu konuda. Böyle bir öneride bulunmak istediklerini bize ifade etmiş
lerdi. Biz de o zaman bunu görüşmelerin tekrar değerlendirelim diye görüş beyan etmiştik. Doğal
sonuç olarak önümüze gelmiş bulunuyor. Bunu bu tasarıdan ayrı düşünmemizin doğru olmadığı ka
nısındayım. Bu tasarıyla beraber aşağıya inmesi lazım. Daha sonrası bunun yeniden hükümet tasa
rısı olarak yeniden buraya gelmesi ve sonuçlandırılmasının belki istenmeyen zorlukları çıkabilir.
Biz buna inanarak, destek olabileceksek bunun yarına bırakılmasını da doğru bulmuyorum. Takdir
edelim, değerlendirelim, biz bundan eğer bir sıkıntıya düşüyorsak, ondan sonra karar verelim, er
teleyip ertelememeye. Bir görüşelim, belki, tatmin olabileceğiz. Belki kimseyi rahatsız etmeyecek
bir düzenleme öneriyorlardır. Bunu görmemizde yarar vardır diye düşünüyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Sayın Hacaloğlu, buyurun.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Altkomisyonda bu konuyu bize verilen bilgi çerçevesin
de değerlendirmiştik ve ilke olarak uygun olacağı ortak kanaati aramızda hasıl olmuştu; ancak, ay
rıntıları üzerinde bir çalışma yapılıp getirilecekti. Bu kanaati şimdi de taşımaya devam ettiğimi ifa
de ediyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Sayın Aras, buyurun.
REFİK ARAS (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Bakanım, değerli arkadaşlarım; belli yorum
larda bulundular; yani. Maliye genellikle Türkiye'de senelerden beri nedense parayı toplayan bir
bakanlıktır; ama, harcamaya gelince kimseyi kötülemeyeyim ama, Toprak-Su teşkilatının bilmem
başkanı falanca pozisyona gelmiştir de Mâliyenin 80 tane defterdarı var. İşte, geçen altkomisyon
da konuşurken öğrendim ki, yani bir Toprak-Su'daki genel müdür yardımcısının, yahut da müdü
rünün altındaki bir pozisyona düşmüş. İnsanları şu anda Maliye Bakanlığı, gündeme getirmekle
kendi Sayın Bakan başta olmak üzere bütün "stuff" kendilerini riske etmişlerdir. Tabiî, yasa bugün
var, yarın kim gelir o belli olmaz; ama, bunu göze alan bu büyük yükün altına giren in.sanlarm hak
ettikleri şeyleri de yasal dengeler içerisinde vermemiz çok doğaldır ve birlikte bunu aşağıya indir
memizin daha doğru olacağını sanıyorum; şahsî kanaatim böyledir, arz ederim.
Teşekkür ediyorum.
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Sayın milletvekilinin mantığına katılmıyorum; söz is
tiyorum.
BAŞKAN - Buyurun Sayın Balcılar.
MUSTAFA BALX!İLAR (Eskişehir) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; tabiî, Refik Bey, ma
liyecilerle karşı karşıya olduğumuz için onları mukayese ediyorlar. Asker de kendisini bilmem
kimle mukayese eder, polis de bilmem kimle mukayese eder. Bu memlekette kamunun görevlerini
devlet memurları yaparlar. Tapu memuru da kendisine göre çok önemli ve memleket için çok ya
rarlı görev yapmaktadır. Dolayısıyla, memurlar arasında bu şekilde farklı düzenlemeler yapılması
bugün Türkiye'yi bu hale getirmiştir. 27-28 civarında farklı personel rejiminin uygulandığını ve
bundan fevkalade rahatsız olduğunu söyleyen Sayın Bakan, şimdi bir 29 uncusunu uygulamaya.
kalkarsanın bu da doğru değildir. Ha, vergi denetmeninin ekonomik yönden güçlü olması lazım;
rüşvete vesaireye tevessül etmeyecek şekilde daha önergeleri görmedik. O önergelerde bu şekilde
sadece vergi denetmenleri için bir şey getiriliyorsa tamam. Defterdar sağlık müdürüyle mukayese
lidir veya tapu müdürü ile defterdar arasında fark yoktur,bana göre. O da devlet memurudur, bel
li bir birimin vilayetteki müdürüdür, öbürü de tıaşka bir birimin müdürüdür. Dolayısıyla, önergele
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ri gördükten sonra eğer az sayıda belli meslek gruplarına veriliyorsa, prensiple katılıyorum, ama,
tüm maliye camiasına farklı bir muamele yapılıyor ise diğer devlet memurlarından farklı bir uygu
lama gündeme geliyor ise bunu vatandaşa izah edemeyiz. Yarın arkasından askerler derler ki, biz
de isteriz. Falan grup der ki, biz de isteriz. Bunun altından bu parlamento kalkamaz.
Daha önergeleri de görmedik. Sayın Bakan bir bilgi versin.
BAŞKAN - Tabiî, Sayın Bakana bu görüşler belli olduktan sonra sonunda bu konuda açıkla
ma yapma, değerlendirme imkânı elbette vereceğiz. Yalniz, değerli arkadaşlarım, ben de kişisel
olarak şunu ifade edeyim: Önergelerin önemli bir bölümü doğrudan doğruya Maliye Bakanlığı ça
lışanlarının özlük haklarından ziyade yani maddî hususlardan ziyade başlangıçta da arz ettiğim gi
bi bakanlığın teşkilata ilişkin bazı sorunlarını ve maliye hizmetleri sınıfı diye bir sınıfı tarif ederek
yola koyulmaktadır. Onun dışında bir önergemiz vardır ki, o önergede maliye hizmetleri sınıfı ola
rak tanımlanan ve sınırlı sayıda olan bir gruba belli bir miktara kadar bir ödemeyi burada bakanın
yetkisine bırakmaktadır. Onun dışında kalanlara da yine burada öngörülen limitin yarısı düzeyinde
bir başka limit öngörülerek bir takdirde bulunabilme imkânı sağlamaktadır. Yani, arkadaşlarımızın
müşterek kanaati sağlıklı bir düzenlemeyle bu konuda destek verilmesi istikametindedir diye yo
rumluyorum ve kişisel olarak da bir çözüm bulmamız gerektiğini düşünüyorum.
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Hükümet tasarısı olarak gelsin.
BAŞKAN - Bunu tabiî, komisyonumuz takdir eder, zatialinizin görüşü de saygıya değer el
bette, ama. Sayın Bakandan da bir bilgi alalım, gerekiyorsa bu çalışmayı arkadaşlarımızın kararı
nasıl oluşursa, bu gece tamamlarız, gerekirse yarın üzerinde çalışmaya başka bir grup arkadaşımı
zın önerisi tasvip görürse devam ederiz.
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, önergeleri bir görelim, belki daha ra
hat karar veririz, problem daha iyi çözülür. Sayın Bakan daha sonra izahat versinler.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Yalnız, önergelere geçmeden önce
bir konuda izahat vermek isterim Sayın Başkan.
(lördüğüm kadarıyla arkadaşlarımız, bir Maliye Bakanının, Hükümetin bilgisi olmadan bura
ya böyle bir düzenleme getireceği konusunda bir kuşkusu var Bizim hükümet anlayışımız. Hükü
metimizde hiçbir şeyi gizlememeyi gerektirir Sayın Balcılar.
Biz hayatımızın hiçbir evresinde böyle birşey yapmadık, bundan sonra da yapmayız. O neden
le de bu düzenleme Yüksek Planlama Kurulunda da. Bakanlar Kurulunda da bütün hükümet üye
lerine anlatılmış, onayları alınarak gelmiştir buraya. Başbakanın da onayı alınarak gelmiştir.
MUSTAFA BALCII-AR (Eskişehir) - Hükümet tasarısında yok Sayın Bakanım, onu ifade et
mek istedim.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Hükümet tasarısının düzenlenmesi
sırasında görüşülen konular bunun dışındaydı. Çünkü, orada görüştüğümüz konular ekonomik ve
sosyal konseyde toplumun birçok kesiminde ayrıntılı olarak anlatıla anlatıla gelen bir konuydu; bu,
bizim iç işimiz. Dolayısıyla, toplumun tüm kesimlerinde anlatılan bir tasarının içerisinde bunun yer
almaması gayet doğaldı; ancak, orada böyle bir vergi tasarısının uygulanabilmesi için mutlaka ma
lî hizmetler sınıfı ve Maliye Bakanlığı Teşkilatında bazı düzenlemelerin gerek i olduğu bunun da
mutlaka Plan ve Bütçe Komisyonuna götürüleceği içeriğinin de ne olduğu konusunda kısa bilgi ve
rildi herkese ve bu çerçeve içerisinde onayları alınarak getirildi. Yoksa, hiçbir Maliye Bakanı otu
rup da böyle bir düzenlemenin arkasına böyle maddeleri koymaz; ondan kesin olarak emin olun.
Maliye Bakanlığı personeli şimdiye kadar bu işleri bu koşullarda götürmüştür, bundan sonra da gö
türür; ondan da kesin olarak endişeniz olmasın. Hâlâ 49.S00 liraya biz maliye memurunu çalıştırı
rız, ondan da endişeniz olmasın. O sizin kıyasladığınız sağlık müdürü ile defterdar kıyaslamasında
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sağlık müdürü, sağlık hizmetleri sınıfındadır, oradaki savcı adliye hizmetleri sınıfındadır. Şu anda
bütün sınıfların hepsi oluşturulmuş, mesleklerinin güçlüklerine göre belirli grupların içerisine kon
muştur. Bu grupların içerisinde şimdiye kadar yer almayan sınıf da mali hizmetler sınıfıdır. Yaptı
ğı işler genci idare hizmetleri sınıfı içerisinde sayılmayacak kadar kalifikasyon gerektirir. Ayrıca,
burada zaten belirlik koşullara sahip olmak, sınavla girilmek, kariyer ve liyakat esasına göre belir
li bir sınavdan geçtikten sonra yeterlik alanlara uygulanacak bir yöntemdir bu. Ya Türkiye için böy
le bir mali hizmetler sınıfını uygun görürsünüz ya da görmezsiniz, görmediğiniz takdirde olay de
vam eder, getirilen ücret düzenlemeleriyle ilgili olarak altkomisyonda yeteri kadar tartışma yapıl
mıştır burada. Orada dile getirilen konu, özellikle ek tazminatlarla ilgili olarak, ek ödemelerle ilgi
li olarak herhangi bir farklılık, emeklilikte bir yansımanın vesairenin, ekgöstergelerin uygun olma
yacağı konusu belirtildiğinden dolayı sadece görevle ilgili olarak bir tazminatla yetinilmiş bir olay
dır. Onun dışındaki maddelerde bölge teşkilatı kurulmasıyla ilgilidir. Onun dışındaki ikinci düzen
leme de bir maliye akademisi kurulmasıyla ilgilidir. Dolayısıyla yani bu devletin gelecekteki b(iyle bir sınıfa olan ihtiyacının bazını oluşturmak, altyapısını oluşturmak için bir düzenleme getiril
miştir. Yoksa, böyle yangından mal kaçırır gibi hudaya getirip de personel düzenlemesi yapacak
bir kadromuz da yoktur. Özellikle de ben sizlerin huzurunuza böyle birşcyle çıkmam. O nedenle
takdir tamamen sîzlerindir, biz bir düzenleme yapıp getirdik, şimdiye kadar getirdiğimiz düzenle
melerin de hepsi böyleydi. Buraya getirilip de burada değiştirilen düzenlemelerin hepsinin altında
Bakanlar Kurulunun imzası yoktur üstelik de. Geldi burada tartışmalar sırasında, belırii şeyler çı
karıldı, belirli birşeyler kondu. Eğer, Bakanlar Kurulundan getirilmeyen hiçbir maddeyi burada
koymayacaksanız eğer, şu tasarının altkomisyondaki çalışmalar sırasında eklediğiniz bütün madde
lerinin hiçbirini kabul etmemeniz gerekir.
Teşekkür ederim Sayın Bakan.
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, bu konuyu bu akşam karara bağlamak konusuyla yarın değeriendirme konusundaki tercihinizi almak durumundayım.
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Bu akşam karara bağlayalım.
BAŞKAN - Bu akşam karara bağlanmasını uygun gören arkadaşlarımın işaret buyurmalarını
rica ediyorum...
Önergelerin okutulmasına başlıyoruz...
MUSTAFA BALCILAR (Eîskişehir) - Sayın Başkan, bir l.S dakika ara verelim; önergelerden
birer fotokopi verin. Sayın Bakan genel prensipleri izah etti.
BAŞKAN - Peki; çalışmalarımıza 10 dakika sonra devam etmek üzere önergeleri çoğaltıp il
gilenen arkadaşlarımıza sunalım.

Kapanma Saati: 02.12
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BEŞİNCİ OTURUM
Açılma S aati: 02.30
BAŞKAN : Biltekin ÖZDEMİR

BAŞKAN -

Değerli arkadaşlarım, önergeler üzerindeki çalışmalarımıza başlıyoruz.

Sırasıyla önergeleri ayrı ayrı mütalaa edeceğiz ve bir karara bağlayıp neticelendireceğiz. Öner
gelerden ilkiyle Maliye Bakanlığının Gelirler Genel Müdürlüğü, Bölge Müdürlüklerinin Merkezle
ri ve Kapsadığı İller bakımından yeni ve kapsamlı ve bu tasarının başarıya ulaşmasında da gerekli
bir düzenleme önerilmektedir.
Önce bu önergeyi okutup üzerinde işlem yapacağım.Bilahara bu önergeleri arz ettiğim bölüm
içerisinde madde sıralamalarını kendi içinde tutarlılığını sağlayacak şekilde sıralandırırız.
I inci önergeyi okutuyorum :
Plan ve Bütçe Komı.syonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan kanun tasarısına aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz.
Refik Aras

Hadi Dilekçi

İstanbul

Kastamonu

Madde : a) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevlen Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 343 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesi ile değişik .34 üncü
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; söz konusu madde de belirtilen 3 sayılı
cetvel ek l'dcki gibi yeniden düzenlenmiştir.
"Bakanlık Taşra Teşkilatı, Gelirler Bölge Müdürlükleri ile Defterdarlıklardan oluşur. Ek 3 sa
yılı cctvelde belirtilen bölgelerde Gelirler Bölge Müdürlükleri kurulabilir. Yeni kurulacak iller ay
rıldıkları ilin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğü Merkezine bağlanır.
b) 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 543 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin l.S
inci maddesiyle eklenen ek madde 8'in ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Bölge müdürlüklerinde bölge müdürünün yönetimi altında denetim, planlama ve uygulama,
istihbarat ve bilgi işlem, rapor izleme ve değerlendirme faaliyetleriyle eğitim ve destek hizmetleri
ni yürütülmesi için yeteri kadar bölge müdür yardımcısı görevlendirilir.
c) 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 543 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15
ıncı maddesiyle eklenen tik 9'un birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkradan
sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir:
"(Jelirler Bölge Müdürü, bölge müdür yardımcıları vasıtasıyla bölgesindeki bilgi işlem hiz
metlerinin belirlenen ilkelere uygun olarak yürütülmesini, istihbarat ve istatistik bilgilerinin topla
nıp değerlendirilmesini ve ilgili birimlere aktarılmasını, emrindeki vergi denetmenlerinin denetim
çalışmalarının planlanmasını ve bölge müdürlüğünün eğitim hizmetlerinin yürütülmesini sağla
makla görevlidir."
"(îelirler bölge müdür yardımcıları, bölge müdürlüğünün işbirliği ve kotırdinasyon içinde ça
lışması ve verilen görevlerin yerine getirilmesinde bölge müdürüne yardımcı olurlar. Gelirler böl
ge müdür yardımcıları vergi inceleme yetkisine haiz bakanlık merkez denetim elemanlığı görevin
de en az 8 yıl bulunmuş olanlar ile devlet memuriyetinde en az 15 yıl bulunmuş olan Gelirler Ge
nel Müdürlüğü şube müdürleri, bilgi işlem merkezi müdürleri, vergi dairesi müdürleri, vergi mü
dürleri, gelir müdürleri ve takdir komisyonu başkanları arasından atanırlar.
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EK 3 sayılı cetvel; Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü, Gelirler Bölge Müdürlükle
rinin Merkezleri ve Kapsadığı İller:
Bölge Müdürlüğü Merkezi: Adana; Kapsadığı iller; Adana,Hatay, İçel, Kahramanmaraş, Os
maniye.
Ankara; Ankara, Afyon, Çankırı, Kastamonu, Kırıkkale.
Antalya; Antalyla,Burdur,Isparta Bursa;Bursa, Balıkesir, Bilecik, Esskişehir, Kütahya, Yalova.
Erzurum; Erzurum, Ağn, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Erzincan, Gümüşhane, İğdır, Kars.
İstanbul;lstanbul.
İzmir; İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Muğla, Uşak.
Kayseri; Kayseri, Kırşehir, Nevşehir,Niğde, Sivas, Yozgat.
Kocaeli; Kocaeli, Bartın, Bolu, Karabük, Sakarya, Zonguldak.
Konya; Konya, Aksaray, Karaman.
Malatya; Malatya, Elazığ, Tunceli.
Samsun; Samsun, Amasya, Çorum, Sinop, Tokat.
Şanlıurfa; Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin.
Trabzon; Trabzon, Artvin, Giresun, Ordu, Rize.
Tekirdağ; Tekirdağ, Çanakkale, Edime, Kırıklareli.
Van; Van, Batman, Bitlis, l-Iakkari, Muş, Siirt, Şırnak.
BAŞICAN - Esasen mevcut olan bir örgütlenmeyi Türkiye genelini dikkate alarak ve ihtiyaç
ları ve uygulamadan gelen talepleri de değerlendirerek yeniden düzenleyen bu bölge teşkilatlanma
biçimi üzerinde daha önce ben de tetkikatta bulundum; fevkalade yerinde bir düzenleme diye dü
şünüyorum bunu. Bu itibarla, arkadaşlarımdan bu önerge üzerinde söz talebinde bulunanlara sö/.
vereceğim. Söz talebinde bulunan yoksa önergeye Hükümet katılıyor mu diye de soracağım.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Katılıyoruz.
BAŞKAN - Hükümet bu önergeye katılıyor.
Değerli arkadaşlar, Kocaeli, âdeta İstanbul kadar, bilhassa büyük kuruluşların merkezleri de
oluşu itibariyle hatta kimi bakımdan İstanbul'a bile önceliği olan bir vergi merkezi olma özelliğine
kavuşmuştur.
CAFER TUFAN YAZICIOÖLU (Bartın) - Kocaeli, Sakarya ayrı bölge olabilir mi? Sanayi
Bakanının takdirlerine arz edelim.
BAŞKAN - Yani, bu herhalde bir bilgilenme, çalışma ve bir değerlendirme sonucunda sağlan
mıştır. O itibarla, arkadaşlarım müsaade ederlerse bu bakanlığın önerisi üzerinde biz burada bölge
oluşturma gibi bir bilgiye ve çalışmaya müstenit olmayan değişiklik yapmayalım.
Mesela, benim gönlüm de başka şeyler istiyor; ama, telaffuz etmiyorum.
Ben isterdim ki, bütün bölgeler Samsun’a bağlı olsun.
Sayın Hatinoğlu, Artvin ile ilgili bir dileğiniz mi var ?
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Yok. Genelde, tabiî ki bu kuruluşun yeniden yapılaş
ması şeklinde biraz daha genişleme getiriyor, daha aktif bir yapı görünüyor. Diğer bakanlıklarda
ki, kuruluşlardaki bölgesel yapıya uygun bir yapıda bile olsa, çok fazla bir sakınca görmüyorum.
Yani makul bir yapı var.
BAŞKAN - Sayın Bakan, isterseniz bu konuda susmamız gerektiğine dair bize bir cümle söy
leyin,
-
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MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul)- Estağfurullah Sayın Başkanım; hay,
hay.
Değerli arkadaşlar, bölge merkezleri belirtilirken 3 tane temel kriter arandı. Bu bölge merkez
lerinde özellikle denetim elemanlarının mahallileşmekden kurtulması ve mümkün olduğu kadar
büyük kentlerde istihdam edilip sürekli olarak da giderek oralarda denetim yapması esas alındı.
Böylece sürekli olaraktan aynı küçük bir ilde oturan 5-6 tane denetim elemanı birinci yıldan son
ra mahallileşip o insanlarla sürekli karşı karşıya kalmaktan ötürü vergi hizmetlerini gerçekten ba
ğımsızlık içerisinde yerine getirememelerinden ötürü bunları mümkün olduğu kadar büyük kentler
de toplanıp normal zamanlarda o kentin de denetimini sağlamak, diğer zamanlarda da oralara ge
lip gitmeleri şeklinde örgütlendi; temel kriterlerden bir tanesi bu.
İkinci kriterimiz, bilgisayar altyapısını, bilgi işlem altyapısı idi.Bütün bunların hepsinde birer
tane bilgi işlem merkezi, özellikle istihbarat ile toplanan bilgilerin buralarda depolanması ve o de
netim elemanların gittikleri yerlerden buralara ulaşaraktan büyük ölçüde, bunları kullanması şek
lindeydi. Bilgisayar altyapısı için diğer destek hizmetlerinin de buralarda olup olmadığı kriterine
bakıldı.
Bir üçüncü kriterimiz de, şu andaki mevcut bina, yeni yatırımlara falan şu anda ve kısa süre
de fazla olanağımız yok. Nerede bu ihtiyacımızı karşılayacak bina var ise, nereler uygunsa ve ne
reler en kısa süre içinde bitecekse oraları temel alaraktan gittik olayın içerisine ve mümkün oldu
ğu kadar da tek bir vasıtayla ulaşılabilecek yerleri seçmeye çalıştık. Bunun sonucunda en rasyonel
olarak'bu çıktı. Dediğimiz gibi ufak tefek bazı sapmalar söz konusu olabilir; ama, diğer sapmalara
göre en uygun kriter olarak ortaya çıktı, çok net bir ayırımın bunların ötesinde olamayacağını tak
dir edersiniz.
Evet, daha önceki düzenlememizde bu 12 bölge olarak düzenlenmişti; o 12 bölgeye bakıldığı
takdirde, bir ile gitmek için çok değişik yerlerden falan gitmek de gerekiyordu, direkt olarak bir
ulaşım imkânı da yoktu.
Rasyonel olduğunu zannediyoruz, oldukça sınırlandırıldı, başka bir kriter de bulmak mümkün
değildi zaten.
Al>İ RAHMİ BEYRELİ (Bursa) - Çanakkale bölge müdürlüklerini ilk defa...
M A IJY E BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (Devamla) - Hayır, bir de buradaki güç; diğer
bölge müdürlükleri gibi hizmetten öte oluşturacağınız güce bağlı bir olay gidebilsin diye. Çanak
kale, Tekirdağ kopuk bir yer değil diye düşündük.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum arkadaşlarıma.
Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu önerge kabul
edilmiştir.
Bakanlık içerisinde bir maliye akademisi kurulmasına ilişkin bir başka önerge vardır, bu öner
geyi okutup değerlendirmelerinize sunacağım:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan Kanun tasarısına aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz.
Refik Aras

M.Hadi Dilekçi

İstanbul

Kastamonu

M A D D E - 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmün
de Kararnameye aşağıdaki ek madde ilave edilmiştir.
“ Ek Madde.. - Maliye Bakanlığında yardımcı hizmet birimi olarak “ Maliye Akademisi Baş
kanlığı” kurulmuştur. Maliye Akademisi Başkanlığının görevleri; Bakanlık personelinin çağdaş
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yönetim teknikleri ve malî mevzuat konulannda bilgilerini artırmak, mcxlern kamu yönetiminin ge
reklerine uygun, yenilikçi ve gelişmeye açık birer yönetici olarak yetiştirilmelerini sağlamak, hiz
met içi eğitim faaliyetlerini yürütmek, kurs, panel, konferans ve seminerier düzenlemek, malî ida
renin geliştirilmesi konularında araştırma, inceleme ve anketler yapmak, bunları yayımlamak ve
önerilerde bulunmak, kamu mâliyesi ve ekonomi yönetimi alanındaki gelişmeleri, uygulamaları ve
yayımları izlemek ve Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır.
Maliye Akademisi Başkanı müşterek kararname. Başkan Yardımcıları ise Bakan onayı İle atanıriar. Bunlar sırasıyla. Bakanlıktaki Genel Müdür ye Genel Müdür Yardımcıları için ilgili mevzu
atında öngörülen tüm haklardan aynen yararianıriar. Akademik kadrolarda istihdam edilecek öğre
tim elemanları Maliye Bakanı tarafından atanır. Bunların statüleri, aylık ve özlük haklarında 2547
sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümleri uygula
nır. Bakanlığın görev alanına ilişkin olarak Akademinin eğitim ve öğretim programlarında yer alan
dersleri vermek amacıyla öğretim elemanı kadrolarına atanacak Bakanlık personelinde. Bakanlık
kadrolarında en az onbeş yıl çalışmış ve bu süre içinde Genel Müdür Yardımcısı, eşiti veya daha
üst düzey görevde bulunmuş olma şartları aranır. Bunlar, 657 sayılı Devlet Memurian Kanununun
43 üncü maddesi (B) bendinin üçüncü paragrafı hükmü kapsamında sayılıriar. Akademide ücrct
karşılığı ders vermek üzere akademik kadroya bağlı olmaksızın görevlendirilen Bakanlık persone
line 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre sınav ve haftada 20 saati geçmemek üze
re okutmanlar kadar ders ücreti ödenir.
Maliye Akademisinde uzmanlık ve denetmenlik yetiştirme programı düzenlenebilir. Bu prog
rama alınacak Bakanlık personeli ile Bakanlık personeli olmayanların; maliye, iktisat, kamu yöne
timi, işletme, hukuk, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi, iş idaresi dallarında en az dört yıl sü
reli öğretim veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca
onaylanmış yerii ve yabancı yükseköğretim kurumlarının birinden mezun veya yukarıda belirtilen
dallarda yüksek lisans veya doktora öğrenimi yapmış olmaları, uzmanlık ve denetmenliklerin ö/.el
yönetmeliklerinde yer alan diğer şartları taşımaları ve Bakanlık tarafından yapılacak eleme ve di
ğer sınavlarda başarılı olmaları şarttır. Bu şartları taşıyanlardan Bakanlık personeli olmayanlar Ma
liye Hizmetleri sınıfı kapsamına dahil “ Memur” unvanlı kadrolara aday olarak atanıriar. Uzmanlık
ve denetmenlik programına alınanların yetiştirilmeleri, çalıştırılmaları, eğitimde başarılı sayılmala
rı, hangi hallerde başarısız sayılacakları ile uzman ve denetmen yardımcılığı kadrolarına naklen ge
çirilmeleri, memuriyet ve meslekî adaylıklarının kaldırılıp kaldırılmamasına ilişkin usul ve esaslar
yönetmelikle düzenlenir. Bunların uzman veya denetmen yardımcılığına geçirilmeden önceki eği
tim süreleri uzman veya denetmen yardımcılığı kadro unvanında geçmiş sayılır.
Maliye Akademisinde eğitime tabi tutulacak personel eğitim süresince aylıklı izinli .sayılır ve
kadrolarına ilişkin hertüriü haklardan yararianmaya devam ederier. Bunlara geçici veya sürekli gö
rev yolluğu ödenmez. Katıldıkları eğitimi başarıyla tamamlayanlar görmüş oldukları eğitim süresi
nin iki katı süre geçmeden Bakanlar Kurulu Kararı veya müşterek kararname ile yapılacak atama
1ar hariç olmak üzere Maliye Bakanlığı dışında bir kamu kurum veya kuruluşunda görev alamaya
cakları gibi naklen geçiş talebinde de bulunamazlar. Maliye Akademisinde eğitim ve öğretime ta
bi tutulacakların seçilme esas ve usulleri, eğitim ve öğretim programları, bu programların süresi ile
bunlara ilişkin takvimin hazıHanması, eğitim ve öğretime ilişkin ölçme, değeriendirme ve sınav
esas ve usulleri, disiplin ve sicil işlemleri, eğitime alınanların aylıklı izinli sayılmaları ile yukarı
daki hükümlerin uygulanmasına ilişkin hususlar yönetmeliklerie düzenlenir. Ekli (3) sayılı listede
yer alan kadrolar ihdas edilmiş ve bu liste (4) sayılı Cetvel olarak bu Kanun Hükmünde Kararna
meye eklenmiştir.
Bakanlığın merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında Maliye Hizmetleri sınıfına dahil
“ Memur, Yoklama Memuru, Veznedar, İcra Memuru, Tahsildar, Çözümleyici, Programcı, Prog
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ramcı Yardımcısı. Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama İşletmeni” kadrolarına atanan memurlar
Maliye Memuru unvanını haizdir. Maliye Memuru olabilmek ve bu kadrolara atanabilmek için ge
nel hükümler dışında Bakanlık Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde belirtilen meslekle il
gili yüksek öğretimi bitinmiş olmak, otuz yaşından gün almamış olmak ve Bakanlık tarafından açı
lacak Maliye Memurluğu sınavında başarılı olmak şartları aranır. Maliye Memurluğu sınavını kaza
nanlar, kadro imkânları ölçüsünde ve başarı sırasına göre hizmet gereği de dikkate alınarak yukarı
da belirtilen kadrolara aday Maliye Memuru olarak atanırlar. Bunlar, bir yıl süreyle teorik ve uygu
lamalı eğitime tabi tutulurlar. Bunlara geçici veya sürekli görev yolluğu ödenmez. Bir yıllık eğitim
sırasında veya sonunda başarılı olamayanlar, olumlu sicil alamayanlar, hal ve hareketleri memuri
yetle bağdaşmayanlar ile devamsızlıkları tespit edilenlerin Aday Maliye Memurluğu ile ilişikleri ke
silir. Aday Maliye Memurlarından eğitim süresi sonunda başarılı olanlar ve olumlu sicil alanların
adaylıkları kaldırılır ve bulundukları kadrolara asaleten atanırlar. Bu maddede şartları yerine getir
dikten sonra aday maliye memurluğu kadrolarına naklen atananlar eski kadroları adaylık süresince
saklı tutulur ve bunların aday maliye memurluğu ile ilişiklerinin kesilmesi halinde, memuriyetten çı
karılmalarını gerektirir bir hali bulunmaması kaydıyla eski kadrolarına yeniden atamaları yapılır. Bu
l'ıkra hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
I.'^.11.19% tarih ve 4208 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesinde yer alan “en geç altı ay”
ibaresi “31.12.1998 tarihine kadar” şeklinde uygulanır. Anılan Kanunun uygulanması sırasında
karşılaştıkları şüpheli işlemleri bildirmekle yükümlü olanlar, bu bildirimleri nedeniyle sorumlu tutulamaV,lar. Hizmetlerinden yararlanmak üzere Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca gö
revlendirilen konusunda uzman f>ersonele söz konusu Kanunun 14 üncü maddesi ikinci fıkrasının
(c) bendinde belirtilen göstergeleri aşmamak üzere verdikleri hizmet karşılığında aynı usul ve esas
lara göre ödemede bulunulabilir.”
GKREKÇE ; Maliye Akademisinin Maliye Bakanlığı teşkilatı içinde yardımcı hizmet birimi
olarak örgütlenmesi amaçlanmakta. Maliye Akademisi Başkanlığının görev ve yetkileri ile çalışma
esas ve usulleri belirlenmekte. Maliye Akademisi Başkanlığı için gerekli öğretim elemanı kadrola
rının ihdası öngörülmekte, uzmanlık ve denetmenlik programı ile diğer programlara alınacaklarla
ilgili genel esaslar belirlenmekte. Maliye Memuru unvanı verilecek kadrolar sayılmakta, söz konu
su kadrolara nitelikli personel çalıştırılması için aranılacak şartlar belirlenmekte ve bu kadrolara sı
navsız naklen atama yapılması engellenmektedir. Ayrıca, 4208 sayılı Kanunun uygulanmasında
karşılaşılan güçlüklerin giderilebilmesi amacıyla, anılan Kanunla ilgili yeni düzenlemeler yapıl
maktadır.
BAŞKAN - Önergede 75 kişilik bir eğitim elemanı kadrosu da vardır; 10 profesör, 15 doçent,
40 öğretim görevlisi, 10 okutman.
Zannedersem bu. Maliye Bakanlığının görevlerinin uzmanlık isteyişi dikkate alınarak perso
nelinin hizmet içinde en üst düzeyde yetiştirilmelerine yardımcı olmak üzere düzenlenmiş veya o
ihtiyacı gidermek üzere tertiplenmiş bir yaklaşımı içermektedir.
Bu, esasen bir ölçüde vardır; fakat, bu daha organize ve düzenli bir biçime getirilmektedir;
çünkü, Maliye Bakanlığında gerçekten her personel çok özel yönetmeliklerine uygun olarak eği
tilmekte ve yetiştirilmektedir.
Bilgileriniz için arz ettim.
Buyurun Sayın Çelebi.
SÜİ.EYMAN ÇELEBİ (Mardin) - Efendim tabiî, bunun maiiye akademisiyle ilgili ola: ık bu
rada istihdam ettirilecek olan 75 kişilik bir kadronun ülke bazında önemli bir yer tutmayacağını he
pimiz yakinen bilmekteyiz; ama, şöyle bir şey aklıma geldi; Acaba gelişmiş ülkeler \ hangisinde
emsal olarak akademi kurulmuştur? Yani, emsal olaralc var mı. varsa nerelerdir diV' lilgilenmek
istedim.
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Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Saym Hacaloğiu buyurun.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli arkadaşlarım; Mali
ye Bakanlığı görüşmelerini tamamladığımız, yani, bu bölüm dışında tamamladığımız yasayla ge
rek gelirin tanımı çerçevesinde gerekse denetim alanını genişletmesi nedeniyle kendine yeni bir
ufuk çizdi, önemli bir sorumluluk üstlendi ve bakanlık şimdi yeni bir iddia ile daha kaliteli hizmet
için daha nitelikli personel ve yetenek, beceri vesaire çerçevesinde bir düzeye bakanlığı çıkartabil
mek için eğitimin gerekliliğini işaret ederek bunu kurumsallaştırma arayışı içinde.
Tabiî, bu, bir ihtisas konusu. Yani, ben. olayı her boyutuyla bu kısa zamanda değerlendirme
konumunda değilim. Yalnız, kafama takılan bir-iki soru var. Maliye Bakanlığı kendi personeline
belli düzeyde eğitim verdiğini biliyoruz. Maliye Bakanlığı Türkiye'nin gerçekten belirli nitelikleri
ni yıllardır korumuş bakanlıklardan biri; ancak, bir akademi, akademik ortamda beslendiği sürccc
akademik ortamdan kopmadığı sürece kendi özelliklerini korur ve geliştirir diye düşünüyorum.
Yani, bir teşbih yaparsak, hiç bunu Maliye Bakanlığıyla özdeşleştirmek istemiyorum da. Kı
raç toprakta devedikeni büyür; ama, gül büyümez.Yani, buradan şunu söylemek istiyorum...
BAŞKAN - "Desert gloom" dedikleri sıkıntıları vardır.
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Evet.
Şimdi benim aklıma gelen enstitü, yani, Ankara Üniversitesinde Gazi Üniversitesinde tama
men bakanlığa yönelik tanımlanan çerçevede bir enstitünün kurulması ve bu enstitünün mümkün
mertebe burada tanımlanan amaca yönelik oluşturulması ve buraya hizmet vermesi.
Bu arada tabii, akademik eğitim boyutu da olur; ama, tanım itibariyle enstitü faaliyetlerini
gösterir ve böyle bir çerçevede doğal olarak akademik personelin orada yerleşik şekilde görev yap
ması, temin edilebilmesi, kendilerini geliştirebilmeleri, onların kendi kalitelerinin korunabilmesi
falan daha kolay olur.
Şimdi, burada sayın bakanın atamasıyla profesörlerin temin edilmesi, buralarda görevlendiril
mesi, doçentlerin temin edilmesi, yani, bu; ben şu veya bu bakanla ilgili söylemiyorum. Geleceğe
yönelik baktığımız zaman yani bir bakanlık bünyesi içinde böyle bir... Bu, sıradan bir kurs olayı
değil; sıradan bir kurs olayı olsa, bunu farklı bir düzeyde tutarsınız. Yani, ben bunu daha çok bir
enstitü olarak algılamak, ama, bu enstitüyü uygulamalı alana belirli spesifik malî uygulama alanı
na yönelik hizmet veren bir enstitü olarak görmek ve bunun için de malî alanda araştırmalar vesa
ireler filan da yapan bir işlev üstlenecek, bir organizasyon olarak tanımlanmasında ileriye yönelik
bu faaliyetlerin gelişmesi bakımından da, yurtdışıyla ilişkileriyle diğer üniversitelerle ilişkileriyle,interdiscipliner ilişkiler içinde daha güçlü olabileceğini düşünüyorum ve daha da kolay kurulur
öyle bir şey. Zannediyorum Meclis buna daha kolay yardımcı olur.
Böyle bir değerlendirme yapma ihtiyacını duydum, teşekkür ederim.
BAŞKAN - Hatinoğlu, buyurun.
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Saym Başkan, Saym Bakan, genelde ülkenin gelir vc
gider dengesini yeniden yapılaştırmayla bu yoğun çalışma neticesinde bir düzenlemeye gidiyorsu
nuz.
Gerçekten 1 inci önergeyi az önce bölgesel yapılaşma sistemini takdirle karşılıyorum; ancak,
bu önergeyi bir kere okuduk, çok kapsamlı bir önerge, çok fazla detayılı olarak tam anlamış deği
lim bu saatte Sayın Bakanım.
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Yalnız şu soruların cevabını öğrenmek istiyorum; Bugün bu şekilde Türkiye'de iki tane aka
demi var, bir polis akademisi var, bir de Gülhane Askerî Tıp Akademisi var. Yani, bunun dışında
bütün akademiler ve yüksekokullar artık YÖK Yasasının içerisinde 2547 kapsamı içerisinde müta
laa edilmekte.
Şimdi burada önergeye baktığımız zaman bir akademi yapısını görüyoruz. Yani, akademi, öğ
retim elemanlarıyla beraber üniversitelik bir akademi kuruluyor; ama, içeriğine baktığımız zaman,
yapacağınız hizmetin gereği bakımından hizmet içi eğitimi verecek olan, yani, dışarıdan bir lise
mezununun yahut da şu okul mezunlarını alacak değil, kendi bünyesinde yetiştirdiği elemanları,
uzmanları daha da ileriye doğru eğiticek bir seviyeye doğru geliyorsunuz. Ama, burada 2547 sa
yılı Yüksek Öğretim Kanunu ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu hükümleri uygula
nır dendiği an, bu, tamamen o zaman yükseköğrenim kapsamı içerisisinde bir okul durumunda, ya
ni, bir akademik durumunda oluyor kanaatini taşıyorum.
Yani, buna YÖK, mutlaka karşı çıkabilir. Yasalara acaba eşdeğer bir durumda dengeleri boz
maz mı? Bu konuda acaba Yüksek Öğrenim Kurumuyla hiç görüşüldü mü? Bu şekilde tabiî, aka
demik bir yapıyla maliye uzmanlarının ve kadrosunun ekibinin hizmet içiyle beraber daha iyi ye
tiştirilmesini de canı gönülden destekliyoruz, ona taraftarız; ama, bir yükseköğrenimle karşı karşı
ya kaldığımız kanaatini de taşımaktayım. Bu konuya biraz açıklık getirilmesini istiyorum.
Teşekkür ederim Sayın Bakanım.
ftAŞKAN - Sayın Bakan, buyurun; bize açıklık getirir misiniz.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Arkadaşlarımızın bir açıklama yapılmadan, bu tür tereddütleri gayet doğaldır Sayın Başkan.
Öncelikle şunu belirteyim: Bu tür uygulamalar, başka ülkelerde de var; Belçika'da var, örne
ğin Almanya'da var. Adının mutlaka akademi olması şart değil, burada, adına akademi denilip, iş
levleri tayin edilmiş bir kurumdan bahsediyoruz.
Örneğin, Almanya'da, üniversite bitirmiş hukuk fakültesi mezunları, bu şekilde kurulmuş bir
eğilim kurumuna alınırlar; teorik ve pratik olarak 2 yıllık bir eğitimden geçerler; yani, her dersi gö
rürler, o dersle ilgili olarak, gidip, vergi dairesinde uygulamasını görürler onun. Bunun sonucunda
başarılı olanlar da, denetim elemanı olarak veya denetim elemanı yardımcısı olarak ilgili kadrola
ra atanırlar.
Belçika'da, bildiğim kadarıyla bir akademi var; adı da zannediyorum "Akademi." Fransa'da
daha değişik bir şey vardır, Eîcole National Administrative olarak. Ancak, o üniversitenin tamamen
dışında, tam anlamıyla devlete yönetici yetiştirmek üzere kurulan bir okuldur.
Bizim buradaki amacımız, aslında, şu anda ortaya çıkmış olan bir boşluğu doldurmaya yöne
liktir. Daha önceden, biliyorsunuz, bizim maliye meslek liselerimiz vardı ve bizim ara eleman ih
tiyacımızı çok büyük ölçüde bunlar karşılardı; şu anda bunlar yok. Zaten, lise düzeyinde ara ele
man ihtiyacına da devletin pek fazla ihtiyacı yok. Şu anda, biz, elemanlarımızı, direkt olarak üni
versitelerden alıyoruz, kendi hizmet içi eğitimimiz çerçevesinde yürütüp, sonra da kurslarımıza ta
bi tutuyoruz. Yükselmek için mutlaka belirli kurslardan geçirmek zorundayız. Ancak, bu şekilde
alınan elemanların, sadece maliye elemanları tarafından yetiştirilmesi bu konuda bir boşluk yaratı
yor, Buradaki akademinin bir akademik unvan, ilave bir diploma veya ilave bir akademik unvan
verme gibi herhangi bir şeyi yok.
İki tür eleman alacak; bunlardan bir tanesi, şurada belirtilmiş olan okullardan, işte, dört yıllık
yük.sckokul vesaire gibi, eğitimi görmüş olanlar, sınava girmek suretiyle, bu akademiye kabul edi
lecekler. Onun dışında, üniversiteyi yeni bitirmiş, şu üniversiteleri yeni bitinniş insanlara da açık
bu akademi. Buralara alındıktan sonra bu insanlar, özellikle öğretim görevlisi olarak Bakanlığın
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içerisinden ve uygulamadan gelmiş insanlar; ayrıca, alınmış olan, şuradaki 25 tane akademik kari
yere sahip insanlar, aşağıdaki okutmanlar, büyük ölçüde yabancı dil eğitimi vesaire verecek olan
lar. Bunların teorik ve uygulama derslerinden sonra, her birisini gönderip, vergi dairelerinde veya
Maliye Bakanlığmın ilgili birimlerinde, muhasebatında, bütçesinde uygulama eğitimlerine tabi tu
tulacak, dersi görecek, dünya uygulamalarını alacak, gidip pratiğini ilgili biriminde yapacak. Bun
ların sonucunda başarılı görüldüğü takdirde de, belirli kadrolara atanacaklar bunlar. Yeniden bir sı
nava girme zorunlulukları yok, getirdiğimiz tek değişiklik odur. Bunlar, bu akademiye girerken sı
navdan geçecekler. Zaten, belirli bir aşamasında da asaletlerinin tasdik edilmemesi, orada başarı
sız olmaları, disiplinsiz olmaları halinde de çıkartılacaklar. Yani, bununla, gerçek anlamda malî
hizmetler sınıfına eleman yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Burada, ilave olaraktan alınacak olan, her ha
lükârda üniversitelerden veya böyle bir kadro bulamadığımız takdirde. Sayın Hacaloğlu'nun belirt
tiği gibi, üniversitelerin ilgili birimlerinden burada görevlendirme şeklinde olacak.
Buradaki akademik unvan, sadece ve sadece özlük haklan açısından; yani, buraya gelip de bir
profesörü görevlendirdiğimiz zaman, atadığımız zaman, bunun alacağı maaş da, bilmem ne fakül
tesindeki veya enstitüsündeki maaştan daha farklı olmasın anlamındadır. Onun ötesinde herhangi
bir olay yok.
Yükseköğrenimle karşı karşıya gelmesi söz konusu değil; çünkü, onlarda rekabet halinde, on
ların verdiği diplomalardan bir tanesini vermeyecek; sadece ve sadece malî hizmetler için eleman
yetiştirecek.
Bununla ilgili olarak, altyapısı, aşağı yukarı tamamlanmış bir ünitemiz var, bitti; yani, önü
müzdeki günlerde faaliyete geçecek. Buraya, her yıl, belki de, yüzlerce öğrenciyi alıp, eğitmeyi
amaçlıyoruz; yani, birkaç kişi, bir grup, 10 kişi, 15 kişi olayı değil, sürekli olarak hem elinizdeki
onbinlerce kadroyu eğiterek yetiştereceksiniz; çünkü, bunların da malî hizmetler sınıfına intibak et
tirilmesi, yükselmeleri, kariyer sahibi olmaları, ancak böyle bir eğitimden geçmelerine bağlı bir
olay. Bu, gerçek anlamda bir baz Maliye Bakanlığı için. Ancak, kesinlikle teorik eğitim ağırlıklı bir
olay değil. Gelip orada, sürekli olarak bir şeyler versinler, bir tez hazıriasınlar, arkasında da bilmem
ne unvanını alsınlar amacı kesin olarak gütmüyor. Ancak, maliye akademisini bitirmiş, kariyer ele
manı yapmayı amaçlıyoruz. Şu anda kariyer elemanı yetiştirdiğimiz bizim kadrolarımız, denetim
elemanlarımız, merkezi denetim elemanlarımız ve uzmanlıklarımızdır. İşte, bu uzmanlıklarımızın
alt yapısını... Çünkü, biz, yıllarca Uç yıl, dört yıl bunları veriyoruz, küçük gruplar halinde veriyo
ruz. Halbuki, Maliye Bakanlığının çok kısa süre içerisinde, onbinlerce insan yetiştirme ihtiyacı var.
Bu, böyle bir ihtiyaçtan kaynaklandı. İlave olarak ne bir akademik unvan verme amacını taşıyor ne
Maliye Bakanlığından tamamen kopuk bir ünite yaratma amacını taşıyor; aynı zamanda da, hiçbir
şekilde de tabiî, başka üniversitelere rakip olma veya Universitelerie rekabet etme gibi bir amacı d:ı
asla taşımıyor, böyle bir olay da kesin olarak yok. O nedenle, üniversitelerie karşı karşıya değil, bir
ihtiyaç. Bu ihtiyacın giderilmesi konusunda getirilmiş olan bir eğitim kurumu. Adına akademi de
ğil de, daha uygun bir ifade bulsaydık, belki onu da kullanabilirdik; ama...
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - "Hizmetiçi eğitim ve araştırma merkezi başkanlığı"
düşünülebilir.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Denilebilirdi... Yani, akademi der
ken, buraya, özellikle, üniversitesinden direkt olarak öğrenci çekebilme amacını da taşıyordu oldu
ğu gibi. Yani, daha memuriyete girmeden de, o insanlar oradaki eğitimden geçtikleri takdirde, bu
raya girebilsin amacından kaynaklandı o. Hizmetiçi olduğu takdirde, önce memuriyete alıp, ondan
sonra memuriarınızı eğitme amacını taşıyordu bu olay. Halbuki, şimdi, direkt olarak üniversiteler
den de aynı nitelikteki insanları alıp, bu eğitimlerden teorik ve pratik geçirip, hemen anında kulliinacağmız insan haline getirmek. Eski maliye meslek liselerinde olduğu gibi. Maliye meslek lisesi
ni bilirmiş çocukları, hemen anında ilgili birimlere tayin edip, kullanma imkânımız vardı bizim.
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ALİ RAHMİ BEYRELİ (Bursa) - "Eğitim ve geliştirme merkezi."
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Yani, her birisinin bazı mahzurları çı
kıyor.
BAŞKAN - Benim de bir önerim olacak isim için...
Sayın Hacaloğlu, sorunuz var herhalde; buyurun.
ALGAN HACAI.OĞLU (İstanbul) - Evet efendim.
Sayın Bakana verdiği için teşekkür ediyoruz. Yalnız, benim kafamda hâlâ tam canlanmadı.
Önerilen akademi, benim kafamda hâlâ askıda görünüyor, arada kalmış bir yapı.
Şimdi, kadro açısından profesör, doçent ve öğretim görevlisi deniliyor. Yani, bu tanım yapıl
dığına göre, tabiatıyla, bunu maaşı için, özlük hakları için böyle koyduk demek yeterli değil. Pıofcsör ve doçent, ancak, akademik ortamda gelişir, akademik ortamda ilişkili olursa kurumaz. Yani,
muhakkak, profesör ve doçent konumunda olan bir kişi, bir üniversite ilişkisi içinde, rotasyona gi
rerek, araştırma yaparak vesaire; yani, bir akademik ortamdan beslenerek kendi konumunu korur.
Hayır, biz onunla ilgili değiliz.. İşte, bir noktada oradan buradan bazı kişileri; ama, unvanlarında
doçentlik, profesörlük vardır, artık onları üniversite ortammdan kopartırız, getiririz. Bakanlığımız
da sen al, bizim bu elemanlarımızı, memurlarımızı, bizim koyacağımız kriterler etrafında eğil,
kurslara tabi tut. Bence, zaten, burada, araştırma vesaire başka boyutlar da var getirdiğiniz hedef
ler arasında. Yani, işin özüne biraz ters gibi geliyor bana. O nedenle, benim, aklımda, yine, üniver
siteyle, bir tarafı üniversiteyle bağlantılı; çünkü, şimdi, zaten üniversiteleri bu çevreleriyle organik
bağlantılı üniversite uygulamaları önem kazanıyor, belirli alanlara veyahut da alt sektörlere veya
hut da çevrelerine duyarlı akademik aktiviteler giderek yaygınlık kazanıyor. O bakımdan, uygula
manın ne ölçüde başarılı olacağı konusunda şüphelerim var; eğer, üniversiteden kopartılırsa, bir
enstitü yapısı içine oturtulmazsa.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Benim de. Sayın Bakan bir önerim olacak değerlendirilmesi için. Adına bunun
"maliye eğilim akademisi" desek. Biraz daha, çağrışım olarak amaca yaklaşırız diye hissediyorum.
Yani, önüne eğitim konulmasında, Türkçe kullanımı açısından büyük bir şey yok. Bunu öneriyo
rum.
Bir de, maliye meslek liselerimiz kalktı mı artık, kalkacak mı?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Yani, büyük ölçüde işlevini yitirdi
zaten, yatılılıkları 1993 yılında...
BAŞKAN - Hele bu kurulunca, iyice yitirecek.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Yatılılıkları ve mecburi hizmetleri
kalktı, sıradan lise haline dönüştü ve şu anda da zaten, yatılılıkları yok, mevcut öğrencilerini tasfi
ye etmekle meşgul.
BAŞKAN - Yeni öğrenci alınmıyor mu?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Yeni öğrenciler, Ankara'dakine şu
anda alınmadı biliyorsunuz. Zaten, binası vesairesi nedeniyle çöktü, şu anda bir tek İzmir'de kaldı;
o da mevcut öğrencilerini tasfiye ediyor. Onunla ilgili de bir düzenleme yapıp, yeniden, en azın
dan, taa 194()'lı yıllardan gelen bu okulun bir sembol olarak korunması konusunda çaba gösteriyo
ruz.
Ama, her halükârda, bunların da zaten, mezunlarının tamamı üniversiteye devam ediyor. Bili
yorsunuz, daha önceki yıllarda, bizim maliye meslek lisesi mezunlarının aşağı yukarı yüzde 98'i
üniversiteye gider ve neredeyse tamamı da seçilerek alındığı için, doktor, mühendis vesaire unvan
larını alarak giderlerdi.
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BAŞKAN - Yani, öneri, maliye mesleic liselerine artık öğrenci alınılmaması; birincisi. Düzen
leme yaparsak, onu gerekli şekilde yapalım.
İkincisi de, bu maliye akademisinin önüne de bir eğitim sözcüğü koyalım.
MALİYE BAKANİ ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Olabilir, itirazımız yok...
BAŞKAN - Maliye eğitim akademisi yapalım; bunun eğitim amaçlı olduğunu da daha net gö
rünsün dedim.
Bu çerçevede, önergeyi, bu değişiklikleri ve ihtiyaçları giderecek şekilde, düzenlemeleri de
içerecek şekilde değiştirmek üzere, arkadaşlarımızın onaylarına sunacağım: Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Maliye Eğitim Akademisi hayırlı uğurlu olsun diyorum.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - O kadar üniversiteyi o kadar kolaylıkla kurduk, bir aka
demi de böyle kuralım.
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Bunda, yine epey fikir mütalaa edildi.
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, I geçici, 2 ana madde içeren önergelerimiz var.
Bunlardan bir tanesi görüşülmeden, diğeri görüşülemez konumunda; çünkü, birincisinin kabu
lüne bağlı İkincisi. Özlük hakları, maliye hizmet sınıfıyla ilgili düzenlemelere bağlı olarak özlük
hakları önerilmiş. Onun için, önce bu önergeyi okutuyorum:
Maliye hizmetleri sınıfının teşkili hakkındaki önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan kanun tasarısına aşağıdaki maddesinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.
Refik Aras

»

İstanbul

M.Hadi Dilekçi
Kastamonu

MADDE ..- 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmün
de Kararnameye aşağıdaki ek madde ilave edilmiştir.
Hk Madde..- 6.S7 .sayılı Devlet Memurları Kanununun .^6 ncı maddesinde sayılan hizmet sınıl
larına ilave olarak ve anılan kanun kap.samında dikkate alınmak üzere "Maliye Hizmetleri Sınıfı"
tesis edilmiştir. Bu sınıf. Maliye Bakanlığı merkez taşra ve döner sermaye teşkilatı kadrolarında
olup; sınavla Maliye Memurluğuna alınanları. Hazine Avukatları ile şef ve daha üst unvanlı kadro
larda bulunanları, mesleğe özel yönetmelikleri uyarınca yarışına sınavı ile girenleri, bunlardan en
az üç yıl süreli meslek içi eğitimde veya özel bir yeterlilik sınavından sonra atananları kapsar, l-.kli (!) sayılı listede yer alan kadroları iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Karaınanıcııı ıkı
( I ) sayılı Cetvelin Maliye Bakanlığına ait ilgili bölümlerinden çıkarılmış, ekli (2) sayılı listede >cr
alan kadrolar ihdas edilerek, 190 .sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki ( I) sayılı ( ’etvclın ıl
gili b(ilümlerine eklenmiştir.
Maliye hizmetleri sınıfı kapsamındaki personel bu Kanun uyarınca yapılan sınıf değişikliğin
den önceki hizmet sınıtlarına göre; 651 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinin
(b) bendi hükümleri veya anılan Kanuna ekli 1 ve 2 sayılı Cetvellerde belirtilen ekgöstcrgclerticn
ve söz konusu Kanunun "Zam ve Tazminatlar" başlıklı Ek Maddesi kapsamındaki zam ve ta/mı
Hatlardan yararlanmaya devam ederler. Yeni ihdas edilen birinci derece İşletme Bölge Müdürü kad
rosuna atananlar. Genel Müdürlük veya Başkanlık Daire Başkanı için belirlenmiş olan ekgöstergc
ve makam tazminatı, birinci derece İşletme Bölge Müdür Yardımcıları ise Defterdar Yardımcısı
için belirlenmiş ek göstergeden yararlanırlar. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 4.3 üncü madde
sinin, uzman çalıştırılmasına ilişkin hükümlerine göre. Maliye Bakanlığının taşra teşkilatında Mu
hasebe Uzmanı çalıştırılabilir. Bunlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesi, or
tak hükümler bölümünün (A) bendinin 11 inci fıkrasında belirtilen, bir derece yükseltilmesinden \ e
anılan Kanunda Gelir Uzmanları için belirlenmiş ekgösterge, zam ve tazminatlardan yararlanırlaı-,
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657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 26 ncı maddesi ve anılan Kanuna ekli 4 sayılı Ma
kam Tazminatı Cetvelinin 8 inci sırasına göre makam tazminatı ödenmesinde; 15.4.1997 tarihin
den önce belirtilen sırada sayılan görevlere ilişkin denetim birimlerine girmiş bulunanlar ile daha
önce bu görevlere atanmış olup, söz konusu tarihten önce emekli olanlardan en az üç yıl süreli yük
seköğretim mezun olanlar, sadece eğitim seviyesi açısından dört yıl süreli yükseköğretim mezunu
kabul edilir.
Gerekçe: Yapılan bu düzenlemeyle. Maliye Bakanlığının görev ve yetkileri ile devlet içinde
ki önemi dikkate alınarak, hizmet gereklerine uygun nitelikli personel istihdamını teşvik etmek
amacıyla sınava tabi tutulmak suretiyle atananların ayrı bir hizmet sınıfı içine alınması öngörül
mekte, halen Genel İdare Hizmetler sınıfı kapsamında bulunan bazı kadro unvanları ile avukatlık
hizmetleri sınıfına dahil Hazine Avukatlarının, Maliye hizmetleri sınıfı kapsamına alınması amaç
lanmakta, Maliye Hizmetleri sınıfı kapsamına alman personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununa göre ödenmekte olan ekgösterge, zam ve tazminatların hizmet sınıfı değişikliği dikkate
alınmadan ilgisine göre önceki hizmet sınıfına aynen yararlandırılması amaçlanmakta, yeni ihdas
edilen kadro unvanlarının malî haklarının seviyesi belirlenmekte. Bakanlık taşra teşkilatında Mu
hasebe Uzmanı çalıştırılması öngörülmekte, özel yönetmelikleri uyarınca yarışma sınavı sonucu is
tihdam edilecek ve üç yıl sürecek meslek içi eğitimden sonra yeterlik sınavında başarılı olmaları
halinde. Muhasebe Uzmanlığına atanacak olan Muhasebe Uzman Yardımcılarının da, emsali uz
manlıklara yeterlilik sınavından sonra verilen bir dereceden yararlandırılması sağlanmakta ve bun
ların gelir uzmanları için belirlenmiş ekgösterge, zam ve tazminatlardan yararlanacağı açıklığa ka
vuşturulmakta, Maliye Hizmetleri Sınıfı kapsamındaki personelin ekgöstergeleri yeniden düzen
lenmekte ve denetim elemanlarına ilk kez, 15.4.1997 tarihinden itibaren 570 sayılı Kanun Hük
münde Kararname hükümleri ile makam tazminatı verilmesinde ortaya çıkan sorunların çözümlen
mesi amaçlanmaktadır.
BAŞKAN - rx-ğerli arkadaşlarım, bu düzenlemede işaret edcceğim bir iki nokta var, maksa
dı daha iyi ifadeye matuf olmak üzere.
Bunlardan birincisi. Maliye Hizmetleri Sınıfı, Maliye Bakanlığı merkez, taşra ve döner serma
ye teşkilatı kadrolarında olup .. Maliye Bakanlığı, merkez, taşra ve döner sermaye -Sayın Müsteşann da dikkat etmesini rica ediyorum- kadrolarında olup, sınavla Maliye Memurluğuna alınanları,
bir bu grup oluyor sanki, ifade tarzından. İkincisi, Hazine avukatlarını; üçüncüsü şef ve daha üst
un\ anlı kadrolarda bulunanları grup grup düşünürsek, bir de mesleğe özel yönelmclikleri uyarınca
>arışma sma\ ı ile girenleri, her kimse onlar... Bir de "bunlardan en az üç yıl süreli meslek içi eği
limden \ey a ö/el bir yeterlilik sınavından sonra atananları" işte, bu son ibare, burada anlamsız ha
le geliyor. ,^u manada: Onlar, zaten girmiş, bu girenlerden en az üç yıl süreli meslek içi eğilimden,
ö/.el \ctcrlilik sınavından sonra atananlar cinslerim mi kavrıyor? Orada biraz, maksadınızı tam iyi
ifade einıemişsmiz diye duşünüyorum; bir.
IkiiK'isi, öğrenim şarlı öngörülmemiş burada. Her halükârda, bir öğrenim koşulu, bu sınıf için.
İliç olnıa/sa lise ve>;ı denjzı düzeyi gerekiyorsa en az, bunu öngörmek gerekir diye düşünüyorum;
ikl.
Bu başka husus da. ikinci paragrafın beşinci satırındaki "Genel Müdürlük veya Başkanlık Daııv Başkanı ıçın.." ile "...veya Başkanlık" ibaresine gerek yok. Cienel Müdürlük. Daire Başkanı ekgoslergesi yetiyorsa, öteki de yetiyor demektir, fuzulî o, onun çıkarılması lazım.
Onun dışında, başkaca bir maruzatım bulunmamaktadır
Arkadaşlarımdan, görüş beyan edeceklerinde işaret buyurmalarını rica ediyorum.
Sayın Bakan da benim görüşlerime katılıyorsa, arkadaşlar bunları dikkate alarak metni redakte ederler ve ben de metni, başkaca görüş sahibi de bulunmadığı için, oylarınıza sunarım.
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MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Bir şey daha belirteyim Sayın Baş
kan: Burada, şu anda ki almış oldukları ekgöstergeleri, bu makamlardakilerin ekgöstergeleri ve ma
kam tazminatlarının dışında ilave herhangi bir artış yapılamamaktadır burada. Sadece, almış olduk
ları olduğu gibi bunlara geçiyor.
BAŞKAN - Oraya dokunmadım zaten.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Hayır, onu belirtmekte yarar görüyo
rum.
Malî Hizmetler sınıfı... Kesin olarak verilmiyor diye orada belirtiyor altında; yani, ilave hiçbir
artış, bunların. Malî Hizmetler Sınıfı olarak. Genel İdare Hizmetlerinden, Malî Hizmetler Sınıfına
geçirilen ekli listelerdeki kadroların hiçbir tanesinin ekgöstergesinde bir milimlik bile bir değişik
lik yapılmamakta, aynen devam etmektedir. Yani, ek Malî Hizmetler Sınıfının, şu anda, ziiten Ma
liye Genel İdare Hizmetlerinde almış oldukları ekgöstergeleri neyse, aynen devam ediyor, hiçbir
artışları yoktur.
BAŞKAN - Pekala.
Diğer işaret ettiğim noktalara katılıyor musunuz?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Katılıyoruz.
BAŞKAN - Onları, o zaman arkadaşlarımız buna göre düzeltirler.
Buna da teşekkür ediyorum.
Yeni bir kadro da ihdas edilmiyor, mevcut kadroların hizmet sınıfı buna göre değiştiriliyor.
Bu çerçevede önergeyi oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Bir başka önerge vardır; onu okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan kanun tasarısına aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz.
Refik Aras

M. Hadi Dilekçi

İstanbul

Kastamonu

"Madde - 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir."
"Mali Hükümler
Ek Madde - Maliye Bakanı;
a) Bakanlığın merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında Maliye Hizmetleri sınıfına dahil
kadrolarda çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlara, en yüksek devlet me
muru aylığının (ekgösterge dahil) brüt tutarının %200'üne kadar Maliye Hizmetleri Tazminatı ola
rak ek ele m ey e yaptırmaya;
b) Bakanlığın merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında (bağlı kuruluşlâr dahil) olup Ma
liye Hizmetleri sınıfı kapsamı dışında kalan diğer personele (sözleşmeli ve akademik personel da
hil); en yüksek devlet memuru aylığının (ekgösterge dahil) brüt tutarının %100'üne kadar Ek 'l'a/,minat olarak ödeme yaptırmaya;
yetkilidir.
Görev yapılan birim, işin özelliği ve yoğunluğu, görev mahalli, görevin önem ve güçlüğü, per
sonelin hizmet sınıfı, kadro unvanı, derecesi ve atanma biçimi gibi kriterlere göre yapılacak Mali
ye Hizmetleri ve Ek Tazminat ödemelerinin nispetleri ve ödemeye ilişkin diğer usul ve esaslar Ma
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liye Bakanı tarafından tespit edilir.Ayrıca, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 135 inci maddesinde
ki yetkiyi haiz denetim elemanları için; (a) bendinde yer alan tavan puan dikkate alınmaksızın, aza
mi 90 puanı geçmemek suretiyle ek puan tespit etmeye ve bu ödemeleri; birim, unvan, hizmet ye
ri, teftiş, denetim ve inceleme mahalli, yapılan işin özelliği, personel sayısı sınırlaması ve benzeri
kıstaslar çerçevesinde, gerektiğinde dönem veya gün hesabıyla ödetmek suretiyle belirlemeye ve
uygulatmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
Yukarıda belirtilen tazminatlara hak kazanmada ve bunların ödenmesinde 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun aylıklara ilişkin hükümleri uygulanır ve bu tazminatlardan Damga Vergisi
hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz. Söz konusu ödemeler ilgili birimlerin bütçelerinden
karşılanır. Ek ödeme öngörülen kadro unvanlarına vekâlet edenlere uygulanacak tazminatların be
lirlenmesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Zam ve Tazminatlar" başlıklı Ek Madde
si uyarınca çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararında yer alan esaslar uygulanır. Döner sermaye say
manlık personeline mevcut hükümler çerçevesinde döner sermayelerden her ne ad altında olursa ol
sun yapılacak ek ödemeler ilgisine göre Maliye Hizmetleri Tazminatı veya Ek Tazminat ödemele
ri ile kıyaslanarak bunlardan sadece net tutarı yüksek olanı ödenir.
Maliye Hizmetleri veya Ek Tazminat alanlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hüküm
leri çerçevesinde; haklarında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanan personele bu tedbirlerin kal
dırıldığı tarihe kadar (görevden uzaklaştırma tedbirlerinin kaldırılması halinde bu dönem için geri
ye doğru bu tazminat ödenmez) olumsuz sicil alanlara üç ay süreyle, anılan Kanunun 125 inci mad
desine göre cezalandırılan ve cezası kesinleşmiş bulunanlardan; uyarma cezası alanlara bir ay, kı
nama cezası alanlara üç ay, aylıktan kesme cezası alanlara altı ay süreyle, kademe ilerlemesinin
durdurulması cezası alanlara kademe ilerlemesinin durdurulması süresince bu tazminatlar öden
me/. Ayrıca; sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri, kanser, verem ve akıl hastalık
ları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gö.steren hastalığa yakalananların kullandıkları ha.stalık
ı/.ınleri ve hastalıkları sebebiyle resmî yataklı tedavi kurulularında yatarak tedavi görülen tedavi sü
reler hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aş
ması halinde, aşan sürelere isabet eden bu tazminatlar %25 eksik cSdenir."
(jerekçe: Maliye Hizmetleri sınıfı kapsamında bulananlar ile bu kapsam dışında kalanlara ila
ve olarak cklencek tazminat oranları belirlenmektedir.
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, bu düzenlemeyle. Maliye Bakanlığında biraz önce kabul et
liğiniz düzenlemeyle. Maliye Hizmetleri sınıfına alınmış olan personele, 110 milyon lira brüte ka
dar, bunların dışında kalanlara da, 55 milyon civarında brüte kadar bir ödeme yapabilme imkânın
da, Maliye Bakanına yetki verilmektedir.
Bu, tabiî, kademeli surette verileceği için, aslında, verilebilecek rakamın ortalaması da, neti iti
bariyle baktığımızda. Mâliyenin cimriliği de cümle alemce malum olduğu üzere, yine de, belki, ye
tersiz kalabilecektir.
Yalnız, iki noktada (inerim olacaktır Hükümete. Bunlardan birisi, burada, denetim elemanları
ıçın işbu 200'lük yüzdenin. Bakanın yetkisiyle yüzde 300 olarak düzenlenmesini -gereğinde kullan
mak üzere- öneriyorum.
İkincisi de, denetim elemanları ile mesleğe, maliye hizmetleri mesleğine özel yarışma sınavıy
la girenler dışındakilerin. Maliye Bakanlığına intisap ettikten itabaren, ancak, en az, iki yıl Mâliye
de hizmet yaptıktan sonra bu tazminata müstahak kılınmalarının uygun olacağını; böylece de, çe
şitli şekillerdeki geçişleri, belli bir süre Mâliyede bir emek gösterdikten sonra istihkak kesbedileceğinin bilinmesini ve uygulamada da Bakanlığa kolaylık getireceğini mütalaa ediyorum. Hüküme
tin takdirlerine sunuyorum bu önerimi.
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SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, 300'e okey, söylediklerinize katılıyo
ruz, ücret ödenmesinde hiçbir zaman sakıncası yok; yalnız...
BAŞKAN - Belli bir grup için diyorum.
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Belli bir grup için. Denetim grubunda olanlar için...
BAŞKAN - Ve özel yarışma sınavıyla...
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Yalnız, önergenin zamanı iki yıl. Bence çok fazla; ya
ni, tazminatların hiçbirinden yararlanmadan orada çalışılması biraz fazla geldi bence. Bir yılla sınırlansa, daha cazip bir hale gelmesi için.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Eğer, yanlış anlamadımsa Sayın Baş
kan, dışarıdan Maliye Bakanlığına olan akını önlemek için iki yıllık bir süre öngörüyorlar, (jcrçi,
bu düzenlemeye göre, her halükârda sınava girip de, maliye hizmetleri sınıfına intisap etmeden, za
ten maliye hizmetler kadrosuna almak mümkün değil. Yani, gelse bile Maliye Bakanlığına genci
idare kadrosuna gelir, bundan yararlanamaz. Ancak, her halükârda böyle bile olmuş olsa, bu tür
akını engellemek için bir veya iki yıllık bir süre uygun bir düzenlemedir.
BAŞKAN - Süre konusunda bir ısrarım olmaz; bir yıldan az olmamak kaydıyla. Yalnız, bu sü
reye tabi tutulmayan iki grup olmalıdır yine. Bunlardan birisi, belirttiğim gibi denetim elemanları,
öbürü de, mesleğe özel yarışma sınavıyla katılanlar. Onlar, her halükârda olacaktır.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Yalmz, Sayın Başkan, belki gözü
nüzden kaçtı, denetim elemanları için ayrıca 90 puanlık bir ilave vardır; dolayısıyla 290 puana çı
kıyor zaten denetim elemanları için.
BAŞKAN - Onu görmemişim 100 yaparız.
M ALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - 390'a çıkarmayı öneriyorsanız, bizce
bir mahsuru yok, onu söylemeye çalışıyorum.
BAŞKAN - Hayır, orada bir sakınca yok; ama, dengeleri açısından 3(X)'lük bir puanın şu aşa
mada yeterli olabileceği kanaatindeyim. Onu da kıdemlerine göre, zaten dar bir yelpaze içinde ve
receksiniz; giren genç elemanlara da az vermemeniz gerekir tabiî. Olabilir, ona bir şeyim yok.
Bu çerçevede, yaklaşık, yıllık 50 trilyon lirayı da geçmemek üzere Maliye Bakanına yetki vc
relim. O parayla yetinir Sayın Bakan.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Sayın Başkan, bunun bütün yükü sa
dece 4-4,.‘5 trilyon lira olar bütün bir yıl bunların hepsine verildiği takdirde ki, ona ulaşana kadar
Maliye Bakanlığı kaç yıl geçirir, ondan hiç endişe etmeyin.
Yalnız, değerli üyelere birkaç bilgi sunmak istiyorum burada: Şu anda, bir vergi dairesi mü
dürü, 8.5 milyon 917 bin lira para alıyor. Yeni müdür yapıyorsunuz, gönderiyorsunuz, trilyonlarca
lira şey yapıyor. Yaptığımız düzenlemeyle verdiğimiz miktar sadece 116 milyon lira. Yani, bu da,
üstelik, sadece ve sadece, buradan ödenecek tazminattan kaynaklanan bir olay.
Aynı şekilde, bir vergi denetmeni; yani, kalkıp da, vergi inceleme konusunda yetki verdiğiniz
yeni denetmen işe başladığında 1(X) milyon % 5 bin lira para alıyor. Bununla getirdiğimiz düzey
122 milyon 975 bin lira. Yani, burada verdiğimiz olay, kesin olarak herhangi bir şey değil. Sadece
bir sınıf ihdas edip, artık siz maliyecisiniz, belirli eğitimlerden geçerek buraya gelirsiniz, kariyer
memurusunuz, buralara geçmeyen insanlar buraya gelmez. Şu anda, bizim verebileceğimiz bundan
ibaret; ama, bundan sonra, inşallah, başkaları da sizin bu niteliklerinizi göz önünde bulundurarak
verir deniliyor.
Bir müfettişin mesleğe girdiği anda aldığı para veya bir hesap uzman yardımcısının 146 mil
yon lira. Bankalarda, bu, bunun tam üç katıdır, bir bankaya girdiğinde. Bütün aldığı paranın hepsi
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bu. Biz, bunu, sadece 198'e çıkartıyoruz; yani, yapabildiğimiz olay, bu koşullar altında bu. Aslın
da, sınıf ihdas etip de, yine Sayın Başkanın belirttiği gibi, maliye cimriliğini, yine koruyoruz. Ko
rumaya çalıştığımız olay, kesinlikle ve kesinlekle, artık, bir sınıf oldukları ve özel olarak bu aka
demik eğitim kurumu da büyük ölçüde bunun için. Artık, siz bir sınıfsınız. Maliyece|ik bir meslek
tir. Ancak, buralardan geçtikten sonra bu işe insanlar talip olsunlar. Herkes, her önüne gelen, kesin
olarak buralara gelip bu işleri yapıyorum imajına kapılmasın. Şu ilk etapta yaratmaya çalıştığımız
imaj bundan ibarettir. Onun dışında başka herhangi bir olayımız da yoktur.
BAŞKAN - Bu 4,5 trilyon buyurduğunuz aylık değil mi Sayın Bakan.
M A İJY E BAKANI ZHKERİYA TEMÎZEL (İstanbul) - Yıllık.
BAŞKAN - Eğer, o rakam 4,5 trilyon liraysa, bu puanları artırmayı önereceğim.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Sayın Başkan, ilk etapta, şu tanımla
maya göre. Maliye Bakanlığında bu kadrolara atıyacağımız insan sayısı sadece 13 748 kişi.
BAŞKAN - (A) grubuna mı?
M A İJY E BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Evet. Daha sonradan, bu sınavları vesaireleri gerçekleştirdikten sonra atayabileceğimiz insanlar var; ancak, onlar bütün bunların hepsin
den, kariyerlerinden, eğitimlerinden veya sınavlardan geçirdikten sonra söz konusu olabilecek.
ESA T BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Atanana kadar bir şey yok mu Sayın Bakan?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Atanana kadar yok. İlk etapta; yanı,
bu konuda sağlam tutmak zorundayız. Bu sınıfsa, otomatik olarak bütün maliye memuru, malî hiz
metler sınıfına geçsin diye bir şey yok.
BAŞKAN - Sayın Bakandan, o zaman bir şey öğrenelim, (A) grubu için dediği doğru.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Atanmayanlarla ilgili olarak...
BAŞKAN - (B) grubu var.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Diğer personele 55 milyon lira bürüte kadar, öyle bir yetki alıyor Maliye Bakanlığı; yani, onları da tamamen, binlerini artırırken, on
ları da aşağıda destek hizmetleri verenleri dışında tutamıyoruz.
REFİK ARAS (İstanbul) - Toplam kaç kişi?..
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Malî hizmetler sınıfına dahil değil;
ama, onlarda zannediyorum 10 bin kişi civarında. Şoförler, daktilograflar, yardımcı hizmetliler ve
saire gibi destek hizmeti görenlerin hepsi.
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Maliye Bakanlığı çalışanları tamamen yararlanıyor, değil
mi?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Zaman içerisinde. Birden bire yarar
lanma diye bir olay yok. İlk etapta, şu anda, sınavla gelinen memurluklar yararlanıyor. Bizde me
mur düzeyinden yukarısı her kademe, mutlaka sınavla gelinir. Onlar yararlanıyorlar. Diğerlerinin
yararlanması için de belirli bir şekilde sınava tabi tutmak, burada tanımladığımız kriterlere uydu
rarak oluyor.
ESA'I BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Bürilt miktardan yararlanmıyorlar mı?
M A İJY E BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - İlk etapta yararlanabilirler tabiî. Ya
nı, o bürüt miktardan onlar atanmadığı sürece yararlanabilirler.
ESAT BİJTÜN (Kahramanmaraş) - Bütün maliyecilere bir şey veriyoruz.
M A İJY E BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Evet, veriliyor.
BAŞKAN - Bizim de hesabımız işte o çerçevede olduğu için...
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MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - O zaman artar biraz, onda haklısınız.
BAŞKAN - Onun hesabını, elbette, en iyi siz yaparsınız. Bu konuda başkaca görüş beyanın
da bulanan arkadaşım?.. Yok.
Bu ince redaksiyonlarla önergeyi hayırlı uğurlu olması dileğiyle değerli arkadaşlarımın onayı
na sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Bir de, son bir geçici madde vardır, bu intibakları sağlayacak şekilde, onu okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan Kanun tasarısına aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz.
Refik Aras
İstanbul

M. Hadi Dilekçi
Kastamonu

“Geçici Madde. — a) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte. Maliye Bakanlığı merkez, taşra
ve döner sermaye teşkilâtında Genel İdare Hizmetleri sınıfına dahil Memur, Yoklama Memuru,
Veznedar, İcra Memuru, Tahsildar, Çözümleyici, Programcı, Programcı Yardımcısı, Bilgisayar İş
letmeni, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni dışında kalan ve Maliye Hizmetleri Sınıfı kapsamına
alınan kadrolarda halen çalışmakta olanlar veya bunlardan aylıksız izinli bulunanlar herhangi bir
şart aranmadan ve başka bir işleme gerek kalmaksızın Maliye Hizmetleri sınıfına dahil aynı unvan
ve dereceli kadrolara atanmış sayılırlar. Ancak, ilgili Kanun hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığı
kadrolarıyla devredilmiş ve devredilecek saymanlık, döner sermaye veya fon .saymanlarının Mali
ye Hizmetleri sınıfındaki “Sayman” kadrosuna atanmış sayılabilmeleri veya atanmaları için Mali
ye Bakanlığı Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği uyarınca sözkonusu kadro unvanıyla ilgi
li sınavlarda başarılı sayılmış olmaları şarttır. Maliye Bakanlığı merkez, taşra ve döner sermaye Icşkllâtlarında Yardımcı Hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda görev yapan personelden asgari lısc \ c
dengi okul mezunu olanlar, son üç yılda olumsuz sicil veya disiplin cezası almamış olmaları kay
dıyla yaş şartı aranmaksızın Maliye Bakanlığınca belirlenecek esas ve usuller çcrçcvcsıııdc
.^1.12.2(XX) tarihine kadar bir yılda ikiden fazla olmamak üzere her bir kadro unvanı için yapılacak
sınavlar sonucunda başarılı olmaları halinde. Maliye Hizmetleri sınıfına dahil aynı unvanlı kadro
lara atanırlar.
190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvelin Maliye Bakanlığı bt'lıımıınde yer alan Genel İdare Hizmetleri sınıfına dahil “ Memur, Yoklama Memuru, Veznedar, lcı;ı Mc
muru. Tahsildar, Çözümleyici, Programcı, Programcı Yardımcısı, Bilgisayar İşletmeni, Vcn l l;ı/n
lama Kontrol İşletmeni, Sayman” unvanlı kadrolardan bu Kanunun yayımı tarihinden itibaıcıı hı r
ne suretle olursa olsun boşalan kadrolara açıktan, kurum içinden veya diğer kurumlardan alanıu ya
pılmaz. Maliye Bakanlığına devredilecek saymanlık, döner sermaye ve fon saymanlıklarına ilişkin
kanun hükümleri saklıdır.
Yukarıdaki hükümlere göre sınıfları değiştirilen personel, ihdas edilen kadroların genel hü
kümlere göre dağılım ve vize işlemlerinin tamamlanması beklenmeden yeni sınıf ve kadro unvan
larına ait her türlü malî, sosyal ve diğer haklardan yararlanırlar. Ayrıca, sözkonusu kadro un\ an \ c
derecelerden bağlanmış olan emekli, adi malûllük ve vazife malûllüğü ile dul ve yetim avlıkları
hakkında da bu Kanunla yapılan değişiklikler başkaca bir işleme gerek kalmaksızın dikkate alınır.
b)
Maliye Hizmetleri sınıfına atanmış sayılan veya atanan personele, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun “Zam ve Tazminatlar” başlıklı Ek Maddesi uyarınca 12.1.1998 tarih ve
98/10543 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde önceki sınıf, kadro ve dereceleri itibariyle
ödenmekte olan zam ve tazminatlar, yeni bir düzenleme yapılmaksızın mevcut esas, usul ve oran
lara göre ödenmeye devam olunur. Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, ihdas edilen birinci İş
letme Bölge Müdürleri Daire Başkanları, İşletme Bölge Müdür yardımcıları ise derecelerine göre
diğer illerin Defterdar yardımcıları için anılan Bakanlar Kurulu Kararında belirlenen zam ve taz
minatlardan yararlanırlar.
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c)
Bu Kanunun yayımlandığı tarihte. Muhasebat Genel Müdürlüğü, Gelirler Genel Müdürlü
ğü, Millî Emlak Genel Müdürlüğü ile Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Kotırdinasyon Ku
rulu Başkanlığı “ Uzman" kadrolarında (A.P.K. Uzmanı dahil) en az üç yıldır görev yapmakta olan
lar, olumsuz sicil almamış olmaları ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü mad
desinin (b) bendinde belirtilen yönetmeliklerin meslekle ilgili şartlarını (yaş şartı hariç) taşımaları
kaydıyla; bir defaya mahsus olmak üzere, çalışmakta oldukları birimler tarafından sözkonusu yö
netmelik esaslarına göre Devlet Muhasebe Uzmanlığı, Devlet Gelir Uzmanlığı, Devlet Malları Uz
manlığı veya Maliye Uzmanlığı için yapılacak ilk yeterlik sınavına alınırlar ve başarılı olmaları ha
linde anılan kadrolara atanırlar.
BAŞKAN - Bu önerge üzerinde yaptığım tetkikatta fevkalade isabetli düzenlemeler olduğunu
görmüş bulunuyorum. Tamamen intibakı öngören düzenlemelerdir.
Başkaca görüş beyanına ilişkin bir işaret de göremediğim için onaylarınıza sunuyorum: Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Bu bölüm, bu önergelerle teşekkül etmiştir.
Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
Tasarının 80 inci maddesini okutuyorum. Tabiî, bu maddeler ve diğer Başkanlık Divanına ver
diğiniz yetkiler konusunda. Hükümetten, ilgili gelirlere ilişkin... Sayın Bakan, maddelerle ilgili ça
lışmalarımızı tamamlayıp, raporumuzu tekemmül ettirip, yarın geç saatlerde de olsa Genel Kurula
ulaştırılmak. Meclis Başkanlığımıza sunmak üzere yapacağımız çalışmalarda. Bakanlığınızın üst
düzey ilgili ve konuya girmiş olan arkadaşlarımızı, öğleden sonra saat 14.00'ten itibaren, buradaki
arkadaşlarımızla müşterek çalışma konusunda görevlendirmenizi ve bize yardımcı olmanızı. Ko
misyon olarak istirham ediyorum.
80 inci maddeyi okutuyorum:
Yürürlük
Madde 80. — Bu Kanun;
a) 9, 10, II, 12, 14, 15, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 50, 51, 62, 64 maddeleri ile 52 nci maddesi ile
Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 52 nci madde hükmü, 60 ıncı maddesi ile Katma Değer
Vergisi Kanununa eklenen geçici 15 inci madde hükmü ve 78 inci maddesinin (A) fıkrasının 7-16
numaralı bentleri, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda değişiklik ya
pan (B) fıkrası ve (E) fıkrasının 1 numaralı bendi, 79 uncu maddesinin 1 numaralı fıkrasının (b)
bendi 4 numaralı fıkrasının (c) bendi, 1.1.1998 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) 6 ncı maddesi 31.12.1998 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
c) 2, 30, 48, 49, 73, 78 inci maddesinin (D) fıkrasının 2 numaralı bendi ve (F) fıkrası ile 79
uncu maddesinin; 3 numaralı fıkrasının (e) ve (O bentleri, 4 numaralı fıkrasının (b) ve (d) bentleri.
5 numaralı fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentleri, 7 numaralı fıkrası 1.1.1999 tarihinde,
d) 57, 58, 59, 60 ıncı maddeleri ile Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen geçici 14 ve ge
çici 16 ncı maddeler, 46 ncı maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 6 numara
lı bendine eklenen (c) alt bendi, 78 inci maddesinin (G) ve 79 uncu maddesinin 5 numaralı fıkrası
nın (e) bendi ile 10 numaralı fıkrası, bu Kanunun yayımını izleyen aybaşında,
e) 27 nci maddesi 1998 yılı gelirlerine de uygulanmak üzere yayımı tarihinde,
f) 39 uncu maddesinin Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin 4 numaralı bendini değiş
tiren hükmü, 1998 yılı gelirlerine de uygulanmak üzere yayımı tarihinde,
g) 45 inci maddesi, 1.1.1999 tarihinden sonra verilen beyannameler için uygulanmak üzere ya
yımı tarihinde,
h) 46 ncı maddesinin Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 6 numaralı bendinin (b)
alt bendini değiştiren hükmü 1998 gelirlerine de uygulanmak üzere yayımı tarihinde.
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i)

55 inci maddesi, 1998 yılı gelirlerine de uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

j) 31, 32, 33 üncü maddeleri, 78 inci maddesinin (C) fıkrasının 2-5 ve 12-17 nci bentleri ile
(E) fıkrasının 2 ve 3 numaralı bentleri 1.7.1998 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
k) 79 uncu maddesinin 4 numaralı fıkrasının (O bendi, 1.1.1999 tarihinden itibaren verilecek
beyannamelere uygulanmak üzere yayımı tarihinde,
I)
78 inci maddesinin (C) fıkrasının 8 numaları bendi, 1.1.1999 tarihinden sonra elde edilen kâr
paylarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde,
m) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürüriüğe girer.
BAŞKAN - Değerii arkadaşlarım, bu maddede de birtakım eksiğimiz veya değişiklikler olma
sı ihtimali vardır; redaksiyon konusunda Başkanlık Divanımızı yetkilendirdiğinizi gözlerinizin işa
retinden anlamış bulunuyorum.
SÜLEYMAN HATÎNOĞLU (Artvin) - Kabul Sayın Başkan.
BAŞKAN - Diğer taraftan, geçici maddelerin bir madde çerçevesinde birleştirilerek, madde
sayısının azalatılması konusunda. Sayın BütUn'ün ve arkadaşlarının evvelce vermiş oldukları öner
genin de gereklerinin yerine getirilmesi için görevlendirilmemizi ve bu çerçevede bu maddeyi tas
vip etmenizi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
81 inci maddeyi okutuyorum;
Y ürütme
Madde 81. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN - Bakanlar Kuruluna hayırlı uğuriu yürütmeleri temennisiyle, bu maddeyi de oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tasannın başlığının, yapılan değişiklikleri de içerecek şekilde düzeltilmesini ve tasannın ta
mamını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Değerli arkadaşlarım, gerçekten, alt komisyonumuz olarak. Plan ve Bütçe Komisyonu olarak,
yoğun ve yorucu bir biçimde çalışma gösteren çok değerli arkadaşlarıma, özellikle Cumhuriyet
Halk Partisi...
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Ülke yararına olacağına canı gönül
den inandığımız ve sizlerin de bu inancı pekiştirmekte gerçekten olağanüstü gayret gösterdiğiniz
bu tasarının ülkeye yararlı olmasını diliyoruz.
Türkiye'nin, böyle bir tasarıya, gerçekten ihtiyacı vardı; ancak, bu ihtiyacın toplumun tüm ke
simleri tarafından benimsenilmesi, özellikle de sizlerin desteğini kazanması çok büyük bir olaydı.
2^ten, bu şekilde bir özveri gösterilmeden böyle bir tasarının veya çalışmanın da gerçekleşti
rilmesi mümkün değildi. O nedenle, başta siz olmak üzere Sayın Başkan, tüm Komisyon üyeleri
ne, Hükümetimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz.
Aynı şekilde, siz teşekkür ettiniz; ama, bu çalışmaları bütün güçleriyle destekleyen kadronu
za, personelinize ve bizleri usanmadan burada izleyen basın mensuplarına da, yine. Hükümetimiz
adına teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.
Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
BAŞKAN - Emin olunuz arkadaşlar, gözlerim yaşardı.
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