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Malatya Üyesi Hamdi özer; memleketin İM 
kampa bölündüğünü, bunu bâzı Parlömanterle-
rin de desteklediğini ve bu duruma Parlâmen
tonun seyirci kalmamıyacağını beyan etti. 

Elâzığ üyesi Salim Hazerdağlı; 1989-1970 
devresinde yağmur ve karın çok a.3 yağması ve 
ilkbaharın da yağışlı geçmemesi sebebiyle Ana
dolu'nun büyük bir kısmının kuraklığa mâruz 
bulunduğunu, önümüzdeki sene feci olaylarla 
karşılaşmamamız için derhal alınmasına baş
lanması gereken tedbirleri açıkladı. 

Kars Üyesi Mehmet Hazer; usul hakkında 
söz alarak; gündem dışı konuşmaların İçtüzük
te geniş mütalâa edildiğini, ancak tatbikatta 
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Âdâna üyesi Muslihittin Yılmaz Mete; bü
tün dünyada olduğu gibi, memleketimiz genç
liğinin de bir bunalım içerisinde bulunduğunu, 
bunda tahrikçiler aramaktan ziyade gençliğin 
isteklerinin incelenmesine önem vermenin ye-

Sayfa 
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve iktisadi işler, Bayındır
lık, Ulaştırma ve İmar ve İskân, Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân ko
misyonlarından 3 er üye alınmak suretiy
le kurulan Geçici Komisyon raporu (Mil
let Meclisi 1/202; Cumhuriyet Senatosu 
1/1081) (S. Sayısı : 1408) 861:895 
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B) Yazılı sorular ve cevapları 896 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye
si Mehmet özgüneş'in Kat mülkiyetine 
dair yazılı soru önergesi, Maliye Bakanı 
Mesut Erez'in cevabı (7/655) 896 

rinde olacağını, Cumhuriyet Senatosundaki 
gruplardan seçilecek üyelerle bir komisyon ku
rularak konunun tetkik edilerek bir rapora 
bağlanması gerektiğini belirtti. 

Tabiî Üye Suphi Gürsoytrak; Başkanın 
Araştırma önergesini içtüzüğün 133 ncü madde
sine uygun bulmadığından Başkanlık Divanına 
havale ettiğini bildirmesi üzerine, Başkanın tu
tumu hakkında söz alarak; Türk Havayolları 
A. Ortaklığının durumu hakkında verdiği öner
genin yetkili olmıyan mercilere havalesinin 
Anayasanın üyelere tanıdığı denetim hakkını 
kısıtlayıcı bir işlem olduğunu beyanla Başkanı 
İçtüzüğü uygulamaya davet etti. 

Başkan ; Tabiî Üye Suphi Gürsoytrak'm 
önergesi işletmenin bütün işlemlerini içine ala
cak tarzda yazıldığı cihetle 133 ncü maddedeki 
«belli bir konu» tâbirini aştığını genişliği sebe
biyle isteğin burada reddi halinde esas araştı
rılması gerekli konunun da araştırmadan mah
rum kalabileceğini bildirdi : 

1970 yılı Bütçe kanunu tasarısının görüşül
mesinde uygulanacak esaslar ve programa ait 

ı ı ^irai« tu 

1. — GECEM TUTANAK ÖZETİ 
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Danışma Kurulu kararı görüşüldü ve aynen ka
bul olundu. 

Ankara Üyesi Turgut Cebe'nin Adalet Par
tisinden ayrıldığını bildiren yazısı okundu, bil
gi edinildi. 

Komisyonlarda açık bulunan üyelikler için 
yapılan seçimden Genel Kurulda salt çoğunlu
ğun bulunmadığı anlaşıldı. 

2. — G-ELEN 

Tezkere 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri 
Kâmil Karavelioğlu ile Ahmet Yıldız'm yasama 
dokunulmazlıkları hakkında Başbakanlık tez
keresi (3/868) (Anayasa ve Adalet Komisyo
nuna) 

Raporlar 

2. — Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadro
ları ile merkez kuruluşu ve görevleri hakkın
daki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılma
sına dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro 
cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair 
2 . 7 , 1962 tarihli ve 58 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 1/203; Cumhuriyet Senatosu 1/1073) 
(S. Sayısı : 1405) 

3. — 28 Şubat 1959 tarihli ve 7245 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesiyle 14 Ocak 1938 tarih
li ve 3312 sayılı Hariciye Vekâleti Teşkilâtı 
Kanununa eklenen maddenin değiştirilmesine, 
mezkûr 3312 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesine. 30 Haziran 1939 tarihli 
ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar ek
lenmesine ve 5 Mayıs 1969 tarihli ve 1173 sa
yılı Kanuna ek (3) sayılı cetvelin değiştirilme
sine dair kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (Millet Meclisi (2/110; 
Cumhuriyet Senatosu 2/287) (S. Sayısı : 1407) 

4. — 6623 sayılı Türk Havayolları Anonim 
Ortaklığı Kanununun 19 ncu maddesinin değiş-

5 Mayıs 1970 Salı günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere birleşime saat 16,45 te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Denizli 

Mehmet Ünaldı Hüseyin Atmaca 
Kâtip 

Kayseri 
Sami Turan 

KÂĞITLAR 

tirihnesi ve bu kanuna geçici bir madde eklen
mesi hakkında kanun tasarısının Millet Mecli-
3İı:.c3 kabul olunan metni ve Cumhuriyet Ssna-
tosıı Malî ve iktisadi îşler, Bayındırlık, Ulaş
tırma ve İmar ve iskân ve Bütçe ve Plân ko
misyonlarından 3 er üye alınmak suretiyle ku
rulan Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 
1/211; Cumhuriyet Senatosu 1/1079) (S. Sa
yısı : 1408) 

5. — 6802 sayılı Gider Vergisi Kanununa 
^k kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
ılıman metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
'"":sİ3":!i İsler, Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar 
"3 isk-în, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Büt-
••3 vo Plân komisyonlarından 3 er üye alınmak 
-yetiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (Mil-
V* Meclisi 1/202; Cumhuriyet Senatosu 1/1081) 
(S.Sayısı : 1408) 

6. — 19 -. 2 . 1949 tarihli ve Milletlerarası 
?ara Fonu ve Milletlerarası imar ve Kalkınma 

lasına katılmak için Hükümete vetki veril-
lesine dair 5018 sayılı Kanuna ek Milletlerara
sı Para Fonu Anasözleşmesinde değişiklik ya
pılmasına dair Anlaşmanın uygun görülmesi ve 
Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası imar 
ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hüküme
te yetki verilmesine dair Kanunun 798 sayılı 
Kanunla değişik 2 nci maddesinin değiştirilme
si hakkında ka,nun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Malî ve İktisadi 
İsler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 3 er 
üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon 
raporu (Millet Meclisi 1/1; Cumhuriyet Sena-

| tosu 1/1080) (S. Sayısı : 1409) 

«•» • a 
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BİIİİNOİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Ataîay 

KÂTİPLER : Ömer Ucuaa! (Eskişehir), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır. Birleşimi açıyorum. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Başkanın; Avrupa Konseyiınv Jeuruhış 
yıldönümü münasebetiyle, Konseyin amaç re ceı-
hşma eüavJ.arı ile başarılarına dair demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri, 5 Mayıs 1949 tarihinde Londra'da inıza-
lanan ve 8 Ağustos 1949 da katıldığımız Avrupa 
Konseyinin kuruluş yıldönümü. Avrupa Günü 
olarak kutlanmaktadır. Avrupa Konseyinin ana
cı, üye devletlerin müşterek mirasları olan ide
al ve ilkeleri koruma ve gerçekleştirme, ekono
mik, sosyal ilerlemelerini kolaylaştırmak ve 
üyeleri arasında daha sıkı t i r birlik meydana 
getirmektir. Bu amaca, müşterek menfaatleri 
ilgilendiren meselelerin tartışılması, anlaşmalar 
akdi; sosyal, kültürel, bilimsel hukukî ve idari 
alanlarda birlikte hareket edilmesi, insan hak
larının ve anahürriyellerinin korunup daha da 
geliştirilmesi yolu ile varılmaktadır. Avrupa 
Konseyi yüksek ve idari ideallere dayanmakta
dır. Batı - Avrupa'nın en büyük bölgesel top
luluğu olan Avrupa Konseyi bölgesel işbirliği, 
iktisadi işbirliği, hukukta işbirliği gibi temel 
amaçlar yanında eğitim, malî idareler, doğal 
kaynaklar, kültür, sağlık ve sosyal iğler ve in
san hakları alanlarında çalışma ve dayanışma 
çabalarına dayanmaktadır. Avrupa Konseyinin 
hazırladığı ilk büyük sözleşme, Avrupa insan 
Hakları ve Anahürriyetlerini Koruma Sözleşme
ğidir. Bu Sözleşme ile Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu tarafından 1940 de ilân edilen is an Hak
ları Evrensel Beyannamesinde vasılı hak ve hür
riyetleri garanti altına almaktadır. 

Avrupa Konseyinin, adı geçen sözleşmesinin 
ayrı bir özelliği vardır. Hükümlerin uygu
lanmasında Hükümetleri bağlayıcı bir maka-
ııizmanın kurulmuş olmasıdır. Avrupa İnsan 
Hakları Komisyonu, İnsan Hakları Mahkemesi, ( 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesinin uygulanması ile gö
revli bulunmaktadırlar. Birleşmiş bir Avrupa 
fikri içinde milletlerin korkulardan, sıkıntılar
dan uzak, insanca yaşama haklarına sahibola-
rak bütün insanların mutluluğunu sağlamak, 
şüphesiz ki, temel bir unsurdur. İnsanlık aile
sinin bütün üyelerinde bulunan haysiyetlerin ve 
bunların eşit ve devri kabul etmez haklarının ta
nınması hususunun, hürriyetlerin, adaletin ve 
dünya barışının temel olmasını, insan hakları
nın tanınmaması ve hor görülmesinin insanlık 
vicdanında insanı isyana sevk eden kaba kuvve
te sehebolmuş bulunmasına, dehşetten ve yok
sulluktan kurtulmuş insanların içinde söz ve 
inanma hürriyetlerine sahibolacakları bir dün-
yanm kurulması en yüksek amaçları olarak ilân 
edilen incan Hakları Beyannamesini Avrupa 
C;ününde zihin faaliyetlerimiz içinde canlandır
mak samrmı ki, çok yerinde olacaktır. 

Birleşmiş bir Avrupa fikrinin yerleşmesi ve 
gerçekleşmesinde, yaşadığımız bu bölgede insan 
topluluklarının geleceğinin daha iyi olması umu
du da vardır. Avrupa Gününde zıt çekişmele
rin, gölgeli günlerin kaygıları yerine, demokra
tik nisamın bütün icaplarını gerçekleştirmiş, bü
tünü ile kalkınmış, refaha kavuşmuş bir Tür
kiye'yi germek hakkımızdır. Ve bu mesnedi 
emin ve muhkem şekilde sağlamak da görevi
mizdir. Avrupa Konseyinin 21 nci kuruluş gü
nünde kaygıları, iç kavgaları ve bunların ne
denlerini yenme amacına yönelmiş güe birliğini 
yürekten diliyorum. 

Türk ulusu bu güce sahip, bu seviyeye ulaş
maya layıktır. Avrupa Gününün tüm insanlar 
için iyi ve mutlu günlere erişmenin yakın ve 
gerçek bir tarih olmasını Yüksek Genel Kuru-
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lunuz adına diliyor ve ifade ediyorum, öyle sa
nırım ki, bu ifade, Atatürk'ün «Yurtta bari3. 
dünyada barış» ilkesinin bir kes daha 3rürekkı-
rimizde bütün sıcaklığı ile yaşadığının bir ak
si olacaktır. 

Genel Kurula saygılar sunarım. (Âlbşlar) 

:2. — Maleıtya Üyesi Hamdi Özer'in; <'/<<;n> 
birleşimde kendisine vâki isnadı ret ve evini na
sıl yaptırdığına ve her parlcmantere ma! İH ya
nında bulunma mecburiyetinin konulması yengi
ne dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, geçen tutanak 
hakkında Sayın Hamdi Özer söz istemektedir. 
Sayın Özer hangi hususta geçen tutanak için söz 
istiyorsunuz? 

HAMDİ ÖZER (Malatya) - - Sayın Başka
nım, bir itham karşısında kaldım. Bu b a k ı d a n 
hiçbir kimseye sataşmadan sadece bu itham hu
susunu izah edeceğim. 

BAŞKAN — Geçen birleşimde hakkınızda 
vâki olduğunu ifade ettiğiniz hususlarda, zapta 
geçmiş bulunan kısımlara sarahat vermek ve 
bunları düzeltmek üzere, sadece bu hususlara 
mahsus olmak üzere, geçen tutanak hakkında 
söz veriyorum, buyurun. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 
değerli senatörler; her Parlömanterin şerefin
de Yüce Parlâmentonun ve Büyük Türk Mil
letinin de şerefi vardır. Bu şeref, itham ka
ranlığı altında hapsedilemez. Onu aydınlığa 
çıkartmak namus borcu olmalıdır. Bundan ön
ceki birleşimde Sayın Mehmet Hazer, Mason 
locaları hakkındaki konuşmamı kınadıkları 
için, kendilerine «Neden gocunuyorsun?» diye 
mukabelede bulundum. Buna cevabolarak, «Ben 
levazım subayı değilim, levazımdan apartman 
yaptırmadım ki gocunayım.» diye buyurdular. 

MEHMET HAZER (Kars) — Ben, böyle bir 
şey ifade etmedim. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Kendilerine, 
«Ben levazım subayı değilim ve onlarla iftihar 
ederim, en az senin kadar namusludur.» diye 
oturduğum yerden seslendim. Muhterem arka
daşlar, yine de huzurunuzda Sayın Mehmet Ha-
zer'e teşekkür ederim. Çünkü, Anayasamız ve 
kanunlarımızdaki bir boşluğu ortaya koymuş
lardır. Hakkımda Senato araştırması yapılarak 
gerçeklerin aydınlığa çıkmasını talebediyor-

clum, yazı da cebimde. Fakat Anayasamız bu 
araştırmayı yalnız Hükümet icraatındaki ko
nulara bırakmıştır. Halbuki her Parlömanterin 
bu gibi hesaplara tabi tutulması şarttır. İşte 
yarası olmıyan o zaman gocunmaz ve alın ak
lığı ile pırıl pırıl milletine hesap verir. Bugün 
aramızda bir Suat Hayri Ürgüplü güneşi var
dır. Onunla iftihar ediyoruz. Milletimizin si
nesinde otağını kurmuştur. O da hesabını açık-
almla ve ısrarla vermiştir. Şimdi bir Parlöman-
ter olarak, hepimiz için bu hesabı vermek is
tiyorum. Anayasa ve kanunlarımız frenliyor. 
Niçin frenliyor bunu? Neden her Parlömanter 
bir mal beyannamesi vermeye mecbur edilmez, 
neden böyle herkes biribirini ithamcı olur? în-
sarJar şerefli olduğu nisbette başkalarının da 
şereflerine saygılı olması gerekir ama, bu <bir 
müeyyide değildir. Sayın Mehmet Hazer de 
her Parlömanterin kendisi gibi şerefli olmasını 
arzu edeceğinden eminim. Bu bakımdan itha
mına karşı kısaca açıklama yaparak, kendile
rini de müsterih etmeye çalışacağım. 

BAŞKAN — Kendilerini değil efendim, za
bıtları düzeltmiş olacaksınız. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Peki efendim, 
evvelâ şuna inanmak gerekir ki, sınıfı ne olur
sa olsun, Türk subayı, maddenin esiri değil, 
faziletin, feragatin ve haysiyetin eseridir. Esa
sen, muhterem arkadaşlar bir itham için bir 
kütlenin ismini destek ve delil olarak göster
mek çok ayıptır ve çok cüretkâr bir saldırıdır. 
Bir kimsenin meslekini şaibeli göstermek için 
o meslekin ahlaken ve kanunen meşru olmama
sı gerekir. 

BAŞKAN — Sayın özer bir dakikanızı rica 
edeyim. Ben zabıtları tetkik ettim. Sayın Meh
met Hazer, bir mesleki şaibeli göstermemiştir. 
Tartışma sadece ikiniz arasında geçmiştir. Ne 
siz, ne Sayın Hazer bir meslekin şerefini tartış
ma konusu edemezsiniz. Bu yönü ile görüşme
nizi bu sahaya inhisar ettirmeyin. Sadece za
bıtları düzeltme yönüne gelin, aksi takdirde 
sözünüzü keserim. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Peki Sayın 
Başkan, zaten arz etmek istediğim husus ıbil-
haısa budur. Dünyanın her hangi bir yerinde 
bir hukukçu, katili ve hırsızı beraet ettirmek 
suretiyle, maktulün kanını ve hırsızın malını 
midesine indirdi diye, hukuk mesleki zedelene-
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mez, lekelenemez. Bu bakımdan bunu arz et
tikten sonra, bilhassa asıl zaptın düzelmesi ve 
sizin gibi şerefli bir Parlömanter olduğumu kı
saca arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 1953 yılında bir pi
yade yüzbaşısı idim. Ondan iki sene evvel 2 800 
liraya taksitle ve ilk taksitini de eşimin kolun
daki bileziklerle ödemem suretiyle 84 metre
karelik bir arsa aldım. Emlâk Kredi Bankası
nın, şahısların, Emniyet Sandığının müfcaaddit 
defa buraya, ipotek suretiyle, yardımları var
dır. Böyle ikmal edilmiştir. Kendi arzumla 
emekli olduğum zaman hâlâ ipotekli idi. Bu
gün dahi ipoteklidir. 

Türk subayı, her şerefli Türk gibi, mahru
miyet bölgelerinde yaşamıştır. (C. H. P. sıra
larından «Gündem dışı ile ne ilgisi var?» «Bu
nunla zaptın ne alâkası var?» sesleri) 

Çeşitli bölgelerde çoluk çocuğumu ilâçsız, 
doktorsuz bırakmak suretiyle dertli etmiştir 
ama kendisine veya çocuklarına ilâç kabilin
den de olsa haram lokma yedirmemiştir. 

Muhterem arkadaşlar; şunu arz ediyorum, 
hesaplar açık olmalı. Çok istirham ediyorum, 
Parlömanterler de hesap vermelidir. Benim 
mevzuubahsedilen binam Beyoğlu Sicil Mu
hafızlığının 1111 sayılı kaydında mevcuttur. 
Çok istirham ediyorum, tetkik edilsin, fakat 
gülünmesin. Çünkü, mütemadiyen üzerinde ipo
tek, ipotek, ipotek. Tutar tarafı kalmamıştır. 
Kalabalık çocuklarım ve nüfusum var, borçla
rım var ama namusluyum, şerefliyim. Namus
lu olduğum için vurguncuların da karşısında 
olacağım, nüfuz ticaretçilerinin de karşısında 
olacağım. Siyonizmin de karşısında olacağım, 
anarşizmin de karşısında olacağım. 

Hepinize hürmetler sunanm. (Alkışlar) 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Başkan, 
benim ifade etmediğim, kasdetmediğim birta
kım ithamları bu kürsüden arkadaşım bana 
malettiler. Müsaade buyurursanız, ben ne le
vazım subayı, ne şöyledir, ne böyledir diye bir 
şey ifade etmedim. Siyonizm localarını da mü
dafaa etmedim. Müsaade buyurursanız, iM 
cümle ile, ben de kendilerine bunu ifade et
mek istiyorum, zaptısabık tashihi maksadiyle. 

BAŞKAN — Tashih ettim Sayın Hazer. Si
zin ikazınıza ihtiyaç olmadan, derhal müdaha
le ettim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Ben, geçen 
birleşimde kürsüden konuştum. Sonra, yap
mak istediğim konuşma bu tutanak değil, yine 
geçen tutanak hakkındadır. 

BAŞKAN — Mümkün değil Sayın Hazer. 
Gelecek birleşimde ayrıca bu tutanağın düzel
tilmesi için söz istersiniz, ancak o zaman müm
kün. 

MEHMET HAZER (Kars) — Efendim, bu 
tutanak hakkında değil ki benim tashih ede
ceğim husus, geçen tutanak hakkındadır. 

BAŞKAN — Şimdi, içtüzük hükümlerine 
göre geçen tutanak hakkında ancak bir birle
şim sonra söz almak mümkündür. Çünkü, geç
miş tutanakta sizin bir görüşmeniz olmadı, ye
rinizden müdahaleniz oldu. Vaktiyle müracaa
tınız olmadı, bu sebeple söz veremiyeceğim, öizür 
dilerim. 

3. —• Cumhurbaşkanınca 8. Ü. Kasım Gülek'-
in, Avrupa günü münasebetiyle, Konseye nasıl 
(lir(ligimize, bugün Konseyin ileri derecede kuv
vetli bir üyesi olduğumuza ve Türkiye'nin Av
rupa Birliği yolunda hizmete devam edeceğine 
dair demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı iki konuşma tale
bi vardır. Sırasına göre okutuyorum. 

Yüce Başkanlığa 

5 Mayıs Avrupa Konseyinin kuruluş yıldö
nümüdür. Ve Avrupa günü ilân edilmiştir. Bu 
münasebetle gündem dışı kısa söz rica ederim. 

Saygılarımla. 
Kasım Gülek 

BAŞKAN — Sayın Gülek, 5 Mayıs Avrupa 
günü münasebetiyle biraz önce Genel Kurulun 
duygularını aksettirdiğim zannı ile bir konuş
ma yapmış bulunuyorum, buna rağmen şayet 
kurucusu olduğunuzu ifade ettiğiniz, Avrupa 
Konseyi, kuruluş yıldönümü hakkında kısa bir 
konuşma yapacaksanız söz vereyim. Çok kısa 
bir konuşma yapmak üzere buyurun. 

KASIM GÜLEK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Yüce Senatonun sayın üyeleri, biraz evvel 
Sayın Başkan 5 Mayıs Avrupa günü dolayısiy-
le gayet veciz beyanlarda bulundu. 18 Avrupa 
Konseyi memleketinde olduğu gibi, Türk Par
lâmentosunda da Avrupa gününün kutlanması 
bu yoldan yapılmış oldu. 
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1949 yılında kurucu üyelerden biri olarak 
katıldığım Avrupa Konseyinin açılışı dolayı-
siyle ben sadece bir hâtıramdan bahsetmek için 
huzurunuzdayım. 

Sayın arkadaşlarım, Avrupa Konseyi ilk 
meydana geldiği vakit Türkiye buna dâhil de
ğildi. Türkiye, Avrupalı değildir diye bizi Av
rupa Konseyine almak istememişlerdi. O vakit 
Dışişleri Bakanı merhum Necmettin Sadak'la 
beraber bir heyet halinde Slazburg'a gittik. 
Orada büyük gayretler sarf edilerek Avrupa 
Konseyine katılmamız sağlandı. 

Bizim karşımıza çıkanlar şunu diyorlardı; 
Türkiye'nin Avrupa'da ancak ufacık bir par
çası vardır. Türkiye'nin tutumu Avrupalı de
ğildir, Türkiye Müslümandır. Bunun karşısına 
biz şöyle çıktık. Dedik ki; «Türkiye'nin, filha
kika Avrupada kendi mesaha! saJthiyesinin an
cak ufak bir parçası vardır; ama Avrupa Kon
seyine giren memleketlerin bir çoğu, bu parça
dan daha da ufaktır. Türkiye'nin Avrupalı olup 
olmadığı hususuna gelince : Türkiye, Atatürk'
ün açtığı yoldan Avrupalı olduğunu, Avrupa 
ya da, Dünyaya da göstermiştir. Türkiye'nin 
Müslüman bir devlet olduğu konusuna gelince : 
Avrupanm, dine dayanmıyan bir topluluk yap
mak yolunda olduğuna inanıyoruz Artık orta
çağ görüşü ile, yalnız bir dine bağlı milletlerin 
topluluğu değil, bir ideale inanmış, demokratik 
görüşe inanmış, hürriyete inanmış memleketle
rin bir topluluğu kurulma yolundadır kanısın
dayız. Bundan dolayı Türkiyen'ih bu birliğe 
girme hakkıdır» dedik. Bunlar tuttu, Türkiye, 
Avrupa Konseyine girdi. Bugün 21 nci yılında 
olan Avrupa Konseyinin şerefli bir üyesiyiz. 
özel bir durumumuz var. 4 büyük Devletten 
sonra gelen Türkiye'dir, ingiltere, Fransa, Al
manya ve italyan'ın 18 er delegesi var; 5 nci 
olarak 10 delege ile Türkiye gelir. Bizden son
ra 8, 7, 5, 3 delege golir. Katıldığımız Avrupa 
Konseyine inandığımız gayeler yolunda hizmet 
etmekteyiz. Avrupa Birliği yolunda hizmetler 
etmekteyiz. Bu yol, Türkiye'nin devamda ka
rarlı bulunduğu bir yoldur. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

4. — Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın, me
murların durumuna, Personel Kanununun geti
rilmemesinin mahzurlarına dair demeci. 

I BAŞKAN — Sayın Alpaslan'ın, gündem dı
şı konuşma önergesi vardır. Okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
Devlet hizmetlerinin yürütülmesi ve görev

lilerin, içinde bulunduğu şartlardan dolayı âcil 
tedbir istiyenler hakkında gündem dışı söz rica 
ediyorum. 

Saygılarımla. 
S Artvin 
I Fehmi Alpaslan 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, buyurun. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Çok muh

terem arkadaşlarım, her gün müteaddit defa 
muhatabolduğum bir soruyu ele almak suretiy
le Hükümetin dikkatini çekmek ve mâruz kaldı
ğımız sistemlerden pek cüzi bir kısmını da Hü
kümete yöneltmek üzere gündem dışı söz almış 
bulunuyorum. 

Hepiniz ve her birimiz ayrı ayrı vatandaşla 
temas ettiğimiz zaman, zannediyorum ki; aynı 
şikâyetlere mâruz kalıyoruz. Nedir, nasıl olu-

I yor? Anlaması pek zor; vatandaş Devlet daire-
I lerinden şikâyetçi, Devlet dairesinde çalışanlar 

kendi hallerinden şikâyetçi ve tabiatiyle hepsi 
evrilip çevrilip politikacıdan, bizlerden şikâyet
çi halde. Nereye gidersek, artık ismini dahi 
anarken, insanın ne olacağını düşünmesi lâzım-
gelen Personel Kanunu mevzuu karşımıza diki
liyor. Bilmiyorum, arkadaşlarımıza kimse sor
muyor mu? O kadar çok rahat mıdırlar? Ama, 

I ben muhtelif vesilelerle ve her gün birçok defa 
I bu suale mâruz kalıyorum. Türk Devlet haya

tında vazife almış insanlardan biri olarak, Hü
kümet adamlarımızın beyanlarını ciddiye al
mak suretiyle verebileceğimiz cevap, zannediyo
rum ki, artık sonunu buldu. Yıllardır devam 
eden bu Personel Kanunu mevzuu bir ara iflâs 
etmiş halde idi; ama yeniden canlandı. Mahiye
ti nedir, muhtevası nedir? Hiç birimizin malû
matı yok ve Mart ayında getiriyoruz, Martın 
bitiminde geliyor, Nisanın ilk haftasında geli
yor, bütçe ile beraber Meclise gelecek ve hâlâ 
Personel Kanunu yek. 

I Sayın Başbakanın, çok sene evvel, sözünü 
senet yapmak suretiyle söylediği sözlerin neti-

I cesi de çıkmadı. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Unuttu onu. 
FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Şimdi, 

I benim şahsan sözüne çok güvendiğim ve bu 
I mevzuu asıl işliyen merciin başında bulunan 
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Sayın Maliye Bakanının sözleri de, zannediyo
rum M, aynı şekilde, en azından iflâs etmiyorsa 
bile zaıfa uğruyor ve her gün çok çok şeylerin 
söylenmesine sebeboluyor. Nedir yani bu? Eğer 
Personel Kanununu hakikaten Hükümet çıka
racaksa, çıkarabileceği tarihi, aklını kullanmak 
suretiyle, tesbit ve ondan sonra resmen ilân 
eder veya hazırlanmışsa; ki; Hükümete sevk 
edildiğini duyuyoruz. Getirir ve meclislerin 
tetkikine sunar. Olmıyacaksa, artık Devlet dai
relerinde vazife gören veya vazife görür görü
nen kişileri daha fazla meşgul etmenin de bir 
mânası yoktur. 

Bir lâçkalıktır almış, yürümüş. Hakikaten 
üzülüyorum, bu memleketin adamı olarak üzü
lüyorum. iktidarın mesuliyeti içerisinde olmı-
yan insanım; ama memleket hepimizindir ve biz 
de Devlet hayatında vazife almış insanlarız. 
Nereye gidersek bir lâubalilik alınış yürümüş. 
Memura gidiyorsunuz; adam geçim sıkıntısı 
içerisinde olduğundan bahisle âdeta işleri eli
nin tersiyle itiyor. Bereket ki, mahdut sayıda 
çalışkanı dürüst, mesuliyetini müdrik memur 
vardır da Devlet hayatını bunlar yürütüyor. 
Yani Türkiye'nin bu derece başıboşluk içerisi
ne düştüğünü ben hatırlamıyorum. En sıkıntılı 
zamanlarda dahi bu derece başıboşluğa düşme
di. Biraz silkiniversin bu Hükümet. Biraz ken
dine gelsin ve biraz da sözünün sahibi olsun. 
Bunu bilhassa çok acı bir dil olarak ifade edi
yorum. Biraz da sözünün sahibi olsun. 

Bir millet, bir toplum, yöneticile*in sözleri
ne artık inanmaz hale gelirlerse o yöneticiler 
ne kadar büyük cevher olurlarsa olsunlar o 
toplumu idare etme kudretinden mutlak suret
te mahrum kalırlar. Bugünün iktidarının kud
retsizliği, muvaffakiyetsizliği benim umurumda 
değil; ama benim bağlı olduğum Devlet mefhu
munun hergün biraz daha zedelendiğini gördü
ğüm için üzülüyorum ve bu meseleyi de genel 
olarak Devletin mâna ve medlulü üzerinde bi
raz dikkati çekmiş olmak için, aktüel mesele 
halinde bulunan Personel Kanununu ortaya 
koymak suretiyle görüşlerimi ifade ediyorum. 

Tekrar ediyorum. Bu Personel kanunu ne 
gün gelecekse getirsinler artık herkesi beklet
mekten kurtarsınlar ve biraz da kendimize gel
mek suretiyle bu devletin daha fazla zaıfa uğra
masına mahal vermiyecek bir tutumun içerisine 

Hükümetimiz girsin. Bunu, hulûs ile söylüyo
rum. Belki kendilerine en yakın olanlardan da
ha çok yakınlık duygusu içerisinde ifade ediyo
rum. 

Saygılarımı sunarım. 

5. — Maliye Baham Mesut Erez'in; Personel 
Kanunu hazırlıklarının son safhasına geldiğine, 
karşılığının bütçeye konduğuna gecikmelerin 
konunun çok teknik olmasından ileri geldiğine 
dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı, gündem 
dışı mı söz istiyorsunuz? 

MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Gündem dışı 

BAŞKAN — Gündem dışı olarak buyurun. 
MALÎYE BAKANI MESUT EREE (Kütah

ya Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem se
natörler, huzurunuza, Personel Kanunu ile il
gili çalışmalar hakkında bilgi vermek için gel
miş bulunuyorum. Bu kanunla ilgili olan ücretli, 
maaşlı memurlarımızın ve haliyle onların da 
temsilcisi durumunda oku milletvekili ve sena
tör arkadaşlarımızın bu konu ile ilgili olarak 
gösterdikleri hassasiyeti takdir etmemek müm
kün değildir. 

Huzurunuzda şunu arz edeyim. İd, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun malî hükümleri
nin, bir reform niteliğinde olması ve o şekilci". 
yürürlüğe konulabilmesi iein yapılan çalışmalar 
hiçbir saman bu kadar ciddî olmamıştır. Bir 
defa sevk ettiğimiz bütçede bu iş için 2 milyar 
510 milyon lira ödenek koyduk, En. Hükümetin 
bu ine ne kadar önem verdiğini ve ne kadar cid
diyetle ele almış olduğunu göstermeye kâfidir. 

Benim tarih rdkreden, «falan tarihte gelo-
cektir» diye hiçbir beyanım yoktur. Binaenaleyh, 
Personel Kamımı ile ilgili çözlerim ne iflâs e':-
mişti:\ ne ele za'fa uğramıştır. Muhterem ar
kadaşlarımın şunu gayet iyi bilmelerini bilhassa 
istirham ediyorum, bu konu ile ilgili olarak 
Maliye Bakanı sıfatiyle söylediğim sözler iflâs 
ettiği vs za'fa uğradığı takdirde beni bu va
zifede röremiyeceksiniz. 

FHHMİ ALPASLAN (Artvin) - - İflâs et
medi, ama za'fa uğradı. Başbakanın söyleri iflas 
etti. 

MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Simdi, bu konunun fevkalade hali müs-

858 — 



C. Senatosu B : 65 

kül bir konu olduğunu takdir buyurursun. 
Bütçe ile birlikte Devlet Memurları Kanununu ! 
sevk etmek istiyordulı. Bir, iki teknik nokta • 
çıkmıştır. Halen bu noktalar da halledilmiştir. ; 
Bütçe Komisyonunda söyledim, yine tekrar erli- \ 
yorum, Personel Kanunu ile ilgili tasarı, bütçe i 
ile, bütçe Parlâmentodan çıkmadan, Parlâmen- | 
tonun bir yerinde buluşacaktır. Ve demek ki, j 
bütçe nihayet Mayıs ayı sonuna kadar kanunlaş- j 
mak durumunda olduğuna göre, bu ay içerisinde . 
Personel Kanunu Meclislere geleceğini ümîdedi-
yorum. Hazırlıkları, gayet küçük bir, iki nokta 
müstesna, ikmal edilmiştir ve zannediyorum ki, J 

4. — BAŞKANLIK DİVANÎNİN GEHEL 

1. — Tabiî Üye Suphi Gürsoytrak'ın Türk I 
Havayolları ve Uçuş Servisi Anonim Ortaklıkla- I 
rı işletmelerindeki huzursuzluk konusunda araş
tırmalarda bulunmak üzere bir C. Senatosu Araş
tırma Komisyonu kurulmasına dair önergesi. 

BAŞKAN — Cumhuriyet »Senatosu arar;fir
ması istiyen bir önerge vardır, okutuyorum. 

Cıımhuıiyat Senatosu Başka s lığına 

Gürlerden beri Türk basını ve kamu oyunda 
ve zaman Kaman da gerek Cumba* riyet Senarova 
gerek Millet Meclisinde muhtelif üyeler tarafın
dan 6623 sayılı Kanunla kurulmuş buiarmn Türk 
Havayolları Anonim Ortaklığı ile Uçak Servisi 
Anonim Ortaklığının içinde bulunduğu huzursuz 
durumu açıklıyarak Hükümeti, tedbir a İm. ay a 
çalıştıklarına tanık olduk. 

Olayların, Hükümetin tedbir alma kabiliye
tinden daha süratli gelişmesi, büyük çapta yol
suzluk İddialarının yer alması, yönetici, teknik 
ve uçucu personelin karşılıklı olarak birbirleri
ni suçlıyan iddiaları, üstiiste uçakların kırılması 
ve birçok seferlerin iptal edilmesi ve uçak alıma | 
konusundaki yolsuzluk söylentileri karcısında I 
bu milli müesseseyi korumak için olayları ger
çek hüviyeti ile tesbit etmek, sorumluları mey
dana çıkarmak ve alınması gerekli tedbirleri 
saptamak için aşağıdaki hususlar hakkında ana
yasanın 83 nci ve İçtüzüğün 133 ncü ve 134 ncü 
maddeleri gereğince bir Senato araştırması ya- i 
puması zarureti ortaya çıkmış bulunmaktadır. 
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cnümûsdoki hafta bu tamamen bitmiş olacaktır, 
sonra da huzurunuza sevk edilecektir. 

Elbette ki, insanın, sosunun sahibi olması ga
yet iyi bir şeydir. Biz, siyasi iktidar olarak, şim
diye kadar ne s'iyledikse bunu yapmaya çalış
tık ve yaptık. Daha geçen sene emekli nıevzua-
tiyle ilgili kanunun bir reform niteliğinde ola
rak Meclislerden geçtiğini hatırlıyorsunuz. Per
sonel r.îfoınıu gibi, personel rejimi gibi önemli 
bir konuyu ıslah etmek ve bunu prensiplere irca 
etmek ve memurlarımızın malî güçlüklerini hal
letmek, siyasi iktidar olarak yine bize nasibola-
caktır. 

Hepinize saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

KIT2ÜLÂ SUNUŞLARI 

i Cereğini rica ederim, 
Saygılarımla. 

Tabiî üye 
Suphi dürsoylrak 

Madde 1. — T.H.Y. Ortaklığının zararına, 
ALTUS adlı özel turizm şirketine çıkar sağlan
dığı, 

Madde 2. — Şirket uçaklarının Haç mevsi-
rainds ortaklık zararına kullanılmış olması, 

Madde 3. — Şirket zarar ederken birçok 
adedde bedel-Tİs biletlerin muhtelif şahıslara ve 
bir yabancı sefarete tahsis edilmiş olması, 

Madde 4, — Ortaklıkla ilgisi bulunmıyan bası 
şahısların masraflarının şirkete ödetilmiş olması, 

IJadde 5. — Şirketin uçuş harekâtının em-
riyeile icra edilmemesi, 

Madde 6. — Bö 9 Jet uçaklarının alınmasın
da ve kiralanmasında millî çıkarların aleyhine 
hareket edilmiş olması, 

Maddo 7. — îleron va DO-7 uçaklarının satıl
masında ortaklığın çıkarlarının yeteri kadar ko
runmamış olması, 

Madde 8. — KLM. Şirketi ile yapılan bakım 
anlaşmasının ortaklık aleyhine olması, 

Madde 9. — Yabancı uçak şirketleri ile ya
pılmış bulunan ikili anlaşmaların şirket aleyhine 
olması, 

Madde 10. — Yönetim ve Uçak Servisi hiz
metlerinin şirket aleyhine bir durum almış ol
ması, 
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Madde 11. — Yüksek kademedeki bir şahsın 
kişisel masraflarını şirkete ödettirmiş bulunması, 

Madde 12. — Yetersiz ve meslekle ilgili ol-
mıyan bâzı şahısların yüksek ücretlerle ortak
lığın yurt içi ve yurt dışı görevlerinde çalıştırıl
dığı iddiaları. 

BAŞKAN — içtüzük hükümlerine göre gs-
reği yerine getirilecektir. 

2. — Cumhurbaşkanınca S. V. Nadir Nadi'nin, 
Cumhuriyet Senatosu Üyeliğinden istifası ve bu 
talebin Genel Kurula arzına dair Başkanlık Di
vanı tezkeresi. 

BAŞKAN — Bir sayın üyenin Cumhuriyet 
Senatosu üyeliğinden çekilme dilekçesiyle, Baş
kanlık Divanının kararı vardır, okutuyorum. 

30 . 4 . 1970 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosundan istifa ediyorum. 
Bilguıize sunar gereğinin yapılmasını, emirleri
nizi saygılarımla rica ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Nadir Nadi 

İçtüzüğün 161 nci maddesi gereğince Sa
yın Nadir Nadi'nin çekilme talebi gerçekliği, 

adı geçenin İstanbul'dan Sayın Başkanı ara
yıp bu yazık talebini teyidetmesiyle tesbit edil
diğinden, Sayın Nadir Nadi'nin çekilme tale
binin Genel Kurula sunulması kararlaştırıldı. 
İbrahim Şevki Atasağun Sim Atalay 

Başkan Başkanvekili 
Ömer Ucuzal Hüseyin Atmaca 

Kâtip Kâtip 
Nahit Altan Akif Tekin 
idare Âmiri idare Âmiri 

Sami Turan 
Kâtip 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Sayın Nadir Nadi, 1884 yılından bu yana 

Cumhuriyet Senatonunda üyelik görevini şeref
le ve başarı ile yapmış bir arkadaşımız olarak 
ayrılmasından sonra kendisine daha nice nice 
şerefli başarılar diler ve Cumhuriyet Senatosu 
üyeliği devrindeki arkadaşlığımızı yürekleri
mizde sıcak tutacağımızı Genel Kurula ifade 
etmek isterim. Gündemimize geçmeden önce 
6 Mayıs 1970 Çarşamba günü saat 15,00 te 
Cumhuriyet Senatosu ile Millet Meclisinin Bir
leşik Toplantı yapacaklarını bilgilerinize suna
lım. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Mülı Eğitim Bakanlığı kuruluş kadrola
rı ile merkez kuruluşu ve görevleri hakkındaki 
2287 sayılı Kamında değişildik yapılmasına dair 
olan 4926 saydı Kanuna bağlı kadro cetvellerin
de değişiklik yapılmasına dair 2.7. 1962 tarihli 
ve 58 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının Mület 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Millî Eğitini ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi 1/203; Cumhu
riyet Senatosu 1/1078) (S. Sayısı : 1405) (1) 

BAŞKAN — Şimdi, gündemle ilişkin bir 
önerge vardır, okutuyoruum. 

Yüksek Başkanlığa 

«Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları 
ile merkez kuruluşu ve görevleri hakkındaki 
2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cet-

(1) 1405 
sonundadır. 

Sıra Sayılı basnıayazı tutanağın 

velîerinde değişiklik yapılmasına dair 2.7.1962 
tarihli ve 58 sayılı Kanuna ek kanun tasarı
sı» tabedilerek sayın üyelere dağıtılmış bu
lunmaktadır. 

Tasarının, önemine binaen gelen kâğıtlar
dan gündeme alınarak gündemdeki diğer iş
lere takdimen, öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 
Ankara 
Yiğit Köker 

BAŞKAN — 1445 Sıra Sayılı Millî Eğitim 
Bakanlığı kuruluş kadroları ile merkez kurulu
şu ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanun
da değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı 
Kanuna bağlı kadro cetvellerinde değişiklik 
yapılmasına dair 2 . 7 . 1960 tarihli ve 58 sa
yılı Kanuna ek kanun tasarısı basılmış, sayın 
üyelere dağıtılmış bulunmaktdır. Ancak, ba
sılma tarihinden bu yana 48 saat geçmiş de
ğildir. Bu sebeple gelen kâğıtlardan gündeme 
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alınması istenmektedir. Bu hususu oylarınıza 
arz ediyorum. Kaoul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Gündeme alınmış bulunan bu kanun tasarı
sının gündemde bulunan diğer işlerden önce 
görüşülmesi hususuu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunup, okunmaması
nı oylarınıza arz edeceğim. Komisyon raporu
nun okunmasını kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Komisyon raporunun tümü üzerinde söz is-
tiyen?... Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Okunan önergede ivedilik hususu da mev
cut idi. ivedilik hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları ile 
merkez kuruluşu ve görevleri hakkındaki 2287 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 
4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde 
değişiklik yapılmasına dair 2 . 7 . 1962 tarihli ve 

58 sayılı Kanuna ek Kanun 

Madde 1. — 2 . 7 . 1962 tarihli ve 58 sayılı 
Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele ilişik (1) sayılı 
cetvelde gösterilen kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen...? 
Yok. Maddeyi cetvelleriyle beraber oylarınıza 
arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — 2 . 7 . 1962 tarihli ve 58 sayılı 
Kanuna bağli (4) sayılı cetvele ilişik (2) sayılı 
cetvelde gösterilen kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen...? 
Yok. Maddeyi cetvelleriyle beraber 'oylarınıza 
arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen...? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunun hükümlerini Mali
ye ve Millî Eğitim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen...? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde leh ve 
aleyhte söz istiyen?... Yok. Tümünü oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Gerekli işlem yapılmıştır. 

2. — 6802 say ıh Gider Yergileri Kanununa 
ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadi İsler, Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar 
ve İskân, Dışişleri, Turizm ve Tanıtına ve Büt
çe ve Plân komisyonlarından 3 er üye alınmak 
suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (Mil
let Meclisi 1/202; Cumhuriyet Senatosu 1/1081) 
(S. Sayısı: 1408) (1) 

BAŞKAN — Gündemle ilişkin iki önerge 
vardır. Aynı konuda olmasına rağmen ikisini 
de ayrı ayrı okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

1408 sıra sayılı, 6802 sayılı Gider Vergileri 
Kanununa ek kanun tabedilerek Sayın üyelere 
dağıtılmış bulunmaktadır. Kanunun önemine 
binaen gelen kâğıtlardan gündeme alınarak 
gündemdeki diğer bütün işlere takdimen ve 
öncelikle görüşülmesini arz ederim. 

Maliye Bakanı 
Kütahya Milletvekili 

Mesut Erez 

Yüksek Başkanlığa 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa ek ka
nun tabedilerek sayın üyelere dağıtılmış bu
lunmaktadır. 

Kanunun, önemine binaen gelen kâğıtlar
dan gündeme alınarak, gündemdeki diğer bütün 
işlere takdimen ve öncelikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Ankara 

Yiğit Köker 
BAŞKAN — Gerek Komisyon Başkanı ge

rek Sayın Maliye Bakanı 6802 sayılı Gider Ver
gileri Kanununa ek kanunun Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve iktisadi İşler, Bayındırlık, Ulaştırma 
ve İmar İskân, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, 

(1) 1408 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
mondadır. 
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Bütçe ve Plân Komisyonlarından 3 er üye alın-
,ıak suretiyle kurulan Geçici Komisyonda gö

rüşülmüş bulunan kanun tasarısının basılmış, 
dağıtılmış vs fakat aradan 48 saat geçmemiş ol
ması sebebiyle gelen kâğıtlardan gündeme alın
masını istemektedirler. Önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyehler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanun tasarısının gündemde bulunan diğer 
idlerden önce görüşülmesi istenmektedir. Bu hu
susu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Eomisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz edeceğim. Komisyon 
raporunun okunmasını kabul edenler... Kabul 
etnıiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyenler: C. H. P. Gru-
pu adına Sayın Gündoğan, Güven Partisi Grııpu 
adına Sayın Turan. 

G. H. P. Grupu adına Sayın Gündoğan, bu
yurun. 

0. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (istanbul) — Sayın Başkan, çek değerli 
arkadaşlarım; ekonomik hayatımızı çok yakın
dan ilgilendiren bir kanunun müzakeresinde, 
üzülerek ifade edeyim ki, kanunun ağırlığı ile 
mütenasip bir hava içinde bulunmadığımız ve 
her zamanki ihmalimizle bu işe başladığımız, 
söylenmeden geçilecek basit bir olay değildir. 
Gönlüm bu kabil kanunların, çok önemli sayı
larak, icabettirdiği önemle ele alınmasının, Par-
lâmentsrizm yararına sayılmıyacak kadar fay
dası olduğunu söyliyerek avunmuş olacağım. 
Bu avuntu içinde görevimize başladığımı arz 
ederim. 

Arkadaşlarım,, 6802 sayılı ya da ünlü ismiy
le Gider Verdisi Kanununa eklenen iki madde 
ile Türkiye, ekonomik ve maliye alanında yep 
yeni bir düzen içine girmek üzeredir. Şayet bu 
kanunu getirildiği gibi kabul buyurursanız 
Türkiye'de malî ve ekonomik hayatta çok önem
li bir değinildiğe yol açmış olacaksınız ve Türk 
vatandaşının bir yandan Anayasal hakları çiğ
nenmiş olacak, diğer yandan büyük vatandaş 
kütlesi ekonomi alanında içinde bulunduğu 
ezici şartların daha da ağırlaşmış olduğu bir 
ortama itilmiş olacaktır. Bunun yanında ikti
darda bulunan bir partinin aynı zamanda güt
mekte olduğu ekonomi politikasının da iflâ

sının çok aşikâr bir örneğini, bu kanun mü
zakeresi vesilesiyle, görmüş olacaksınız 

Bir başka özellik daha tanımış olacaksınız : 
O da böyle kanunların, bu yollardan geçiril
mek suretiyle, Türkiye'de Yasama Meclisleri 
yerine yürütme göreviyle ödevli olan icranın, 
idarenin, Hükümetin âdeta kanun yapma sa
lâhiyetini elde etmesi yolunu açmış olacaksı
nız. 

Bu söylediklerimi şimdi teker teker ispata 
çalışacağım : İflâs mamasında âkibeti tâyin 
edilen müflis bir tüccarın durumu ne ise 
A. P. iktidarının, bu kanun vesilesiyle, uygu
ladığı ekonomi ve malî politika bakımından 
durumunun aynı olduğu gözlerinizin önüne de
lilleriyle serilecektir. Deliller, tarafımdan ken
di düşüncelerime ya da zati delillerime, zati 
belgelerime dayanarak ortaya konmıyacaktır. 
Delillerimi; Anayasaya, İkinci Beş Yıllık Plâ
na, Hükümetin bugüne kadar devam edegalen 
icraatına, bu arada beyanlarına dayanacağım. 
Ve böylece iddia ettiğim gibi Türkiye'de bir 
iflâsın, bir politika iflâsının numunesini mü
dellel olarak gözlerinizin önüne sermeye çalışa
cağım. Bir taraftan da Türk halkının nasıl bir 
büyük soygun düzeni içine tekrar itilmekte ol
duğunu ifade etmeye çalışacağım. 

Bu kanun, önce Anayasaya aykırı bir Ka
nun. Çünkü, bu kanun iki madde olmakla be
raber, aslında 6802 sayılı Kanunun kapsamına 
giren bütün maddelerden alman İstihsal Ver
gisini; nisbet olarak, oran olarak ve Hüküme
tin takdiri içinde % 100 - yahut bir misli, aynı 
neticeye varır - artırma yetkisinin Hükümete 
verilmesi tekniği ile, yolu ile çıkarılmak iste
nen bir kanun. 

Bu kanun; Meclislere, Anayasa tarafından 
verilen yasama yetkisinin Hükümete devri su
retiyle Hükümet eliyle çıkarılmak istenen bir 
kanundur. Oysa, Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının beşinci maddesinde yerini bulan hü
kümle, yasama yetkisini, Yasama Meclisi istese 
dahi devredemez. Çünkü, Anayasamızın bağlı 
olduğu kuvvetler ayrılığı prensibi ve mad
delerin açık hükümleri buna mânidir. 

Bundan başka; bu kanun bir vergi kanu
nudur. Anayasamızda kanun yapma yetkisi
nin, yürütme ile görevli olan Hükümete devre-
dilemiyeceğine dair madde, bu kanunun Ana
yasaya aykırılığını ispat etmeye yetmez ise, 
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Anayasamızda başka bir madde de bu kanu
nun Anayasaya aykırılığını ispata yetecek ma
hiyettedir. 

Bilindiği gibi, Anayasamızın 61 nci mad
desi, Türk vatandaşlarına vergi koymayı, an
cak Yasama Meclislerinin yaptıkları kanun
larla kabul edilebilir bir hukukî statü olarak 
tesbit etmiştir. Vergi koyma yetkisinin münha
sıran Meclislere aidolduğu bir ülkede, 6802 
sayılı Gider Vergisi Kanununun oranlarını, 
şimdi çıkaracağınız bu kanunla Hükümete 
yetki vererek, bir misli daha artırmayı kabul 
ederseniz 5 nci maddeden başka, 61 nci maddei-
nin hükümlerine de aykırı hareket etmiş ola
caksınız, 

Bu, düpedüz, kanun mahiyetinde Kararna
me isdarma cevaz vermekten öteye hiçbir an
lam taşımaz. Dekre Buva ismi ile anılan mües
seseyi Türkiye'de işletmek mümkün değildir. 
Kanun kudretinde kararname çıkarma yetkisi
ni Türkiye Anayasası Hükümete vermemiştir. 

Ama görülmektedir ki, bu kanımla böyle 
bir yetki devrine ve yetki alınmasına gidilmek
tedir. Böyle bir yetkinin devri, 61 nci madde sa
rahati karşısında, bu kanımda Hükümetin Gi
der Vergisi oranlarını yüzde yüz arttırma sa
lâhiyetini almasına karşı, Komisyonumuz ve 
Hükümet bana cevap vermek lû t funda bulu
nursa Anayasa Mahkemesinden sadır olmuş bir
takım kararlan ileri sürecekler ve, sanıyorum 
ki, öylece, kendilerinin simdi sevk ettikleri bu 
kanunun Anayasaya aykırılğı hususundaki mad
delerin Anayasa Mahkemesince başka bir mü
nasebetle ele alındığını ve Anayasa Mahkeme
since bu maddelerin şu anlama geldiğine dair 
verilen hükümler bulunduğunu söyliyecekler 
ve İreni cevaplandıracaklar. 

Ama, hemen söyüyeyim, benim «Anayasa
ya aykırı bir kanun mu çıkarıyorsunuz?» id
diama karsı ileri sürecekleri Anayasa Mahke
mesinin kararlarını ben de okudum ve biliyo
rum. Lâkin dikkat edilirse bu konuda A::ayasa 
Mahkemesi kararları, Hükümetin veya komis
yonun sandığı gibi, bu kanunu sevk etmeye on
ları haklı gösterecek mahiyette değildir. 

İlk evvelâ şunu katiyetle bilmelerini iste
rim; Hiç bir- Anayasa Mahkemesi kararı, taal
luk ettiği, evvelden, hallettiği hukukî meseleden 
•öteye hiçbir hüküm ifade etmez. Her mahkeme 

kararı gibi, Anayasa Maiblkemesi karan da han
gi konu kendi huzuruna getirilmiş ise, veri
len karar ancak, o konuya has ve tahsis edil
miş olur. Bunun dışındakilere teşmili edilemez. 

Hele Anayasa Mahkemesi kararları büsbü
tün teşmil edilemez. Çünkü, Anayasa Mahke
mesi kararları, kanunların Anayasaya uygun
luğu veya aykırılığı konusunu tetkik eder. Ta
biî olarak oluşan bir hâdiseyi, bir mahkeme ye
rinde şu veya bu suretle hükme bağlayan hâ
kimin kararı ile, Meclislerin, çalışma mahsulü 
olarak, şuurla, bilinçle çıkardıkları kanunları 
Anayasaya aykırılığını tetkik eden, Anayasa 
Mahkemesinin verdiği karar, başka meselelerde 
emsal teşkil etmez. Bu konuyu unutmamak lâ-
zımgelir. 

Bundan başka, Anayasa Mahkemesi karar
larının bu konuda yetki devri anlamına gelmi-
yecek şekilde hüküm serd ettiği iddiası, tam 
'ispatlanacak bir iddia değildir. O kararlarda, 
teknik ve idarei hususların Hükümet eliyle dü
zenlenebileceği imkânı kabul edilmiştir. 

Esasa taallûk eden hususlarda, yasama yet
kisinin başkalarına devredilemiiyeceği açıkça 
belirtilmiştir. Bu kanunda da vergi oram değiş
tirilmekte ve hangi kalemlerden ne miktar ver
gi alınacağı veya indirileceği; oranların mut
lak olarak tesbiti, Bakanlar Kurulu Kararna
mesi ile saptanacaktır, denmektedir. 

Hal böyle olunca, konusu,, matrahı belli cî*a 
dahi, verginin oranı, Yasama Meclislerince tam 
ve kesin olarak saptanmadığı müddetçe oran 
üzerinde düzenleme yetkisini kullanmak ve bu 
yetkinin Hükümet eli ile istimali, tanı bir yetki 
devridir. Ve 61 nci maddede, Türk vatandaş
ları üzerine konacak yahut Türk vatandaşları
nın tabi olacağı vergi yükümlülüklerinin ka
nunla konacağı hükmüne aykırı olacaktır. 

Anayasa Mahkemesine gidildiğinde bunun 
'böyle olduğunu tesbit etmek mümkün olacak
tır. 

Kaldı ki, şayet onların, daha doğrusu kar
şıtı bulunduğumuz güçlerin, komisyonun ve Hü
kümetin anladığı ve inandığı mânada Anaya
sa Mahkemesi kararlarının emsal teşkil edeceği 
ve saire gibi sakil hukukî anlayışı muteber ad
dedersek, o takdirde, ben de kendilerine de
rim ki; 933 sayılı Yetki Kanununu iptal eden 
Anayasa Mahkemesi kararında, esbabı mucibe-
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sini hikıiyoruz ama, mutlaka kararname ısdarı 
suretiyle malî yülküm veya fonların, kamu fon
larının başka bir yere nakli hususu tâyin ve 
tesbit edilmiş olsa dahi, kadro unvanı olsa 
dahi, mümkün değildir demiştir. Demeye mec
burdur. Aksi takdirde 933 sayılı Yetki Kanu
nunun iptaline gerekçe bulamazsınız. 

Hasıl ki, belediyenin tabelâ resimlerinin, Be
lediye Meclislerince saptanmasına dair kanu
nun Anayasa Mahkemesince iptal edildiğine 
dair elimizde bir Anayasa Mahkemesi kararı 
oııevcudolduğu gibi. 

Heüie bu kararı; verginin konusu, matrahı, 
tarh ve cübayeıt usulleri, zaman aşımı itirazları 
vs sair eleri belirtildikten sonra, böyle yapıl
dığı takdirde Hükümetin diğer hususları dü-
ı.'6îiliyeceği anlamını almaz. Yakıştırmadır. Bu 
yakıştırmaya da cevaz yoktur. 

Kanaatitmizos, Kanunun Anayasa acısından 
niteliği budur. Ve Yüksek Heyetinize tekrar, 
tekrar arz ediyorum; bu kanunu buradan böy
lece çıkardığınız takdirde, Anayasaya aykırı bir 
hareket ihya edilmiş olmıyacak; bundan isonra 
da yürütme organı daima bu yoldan giderek, 
yassıma yetkisini devralmaya imkân kazanmış 
olacaktır. Bunu da hesabötmiş olmanız lâzım
dır. 

Türkiye'de; kanımca, siyasi bunalımın da, 
ekorjemik bunalımın da; bir ölçüde; baş se-
bopkrinden birisi; üst yapı sebebi gibi gözük-
ınîsine rağmen, A. P. iktidarının anlayışı ile, 
Anayasa arasındaki temel çelişkidir. A. P. ikti
darı, bu Anayasanın dışında bir düşünce tarzı
na sahiptir ve Anayasanın bütün kayıtların
dan kurtulma yolunda hiçbir mania kalmaması 
için elinden gelen gayreti sarf etmektedir. 

Bu arada hükümet Anayasa düzeninin dı
şına çıkarak, yasama yetkisini dahi üzerine al
mak gibi çok üryan, Türkiye Anayasa'sı kar
şısında, müdafaası kabil olmıyan tâbir caizse, 
vahşi biı- yetki istemektedir. Sanırım ki, Ada
let Partisi iktidarının bütün çabası budur. Ana
yasa dışına başka türlü çıkamıyacağını bildiği 
için, kanunla anayasa dışına çile.yorum görün
tüsünü vermek üzere Yasama Meclislerinin yet
kisini kendi üzerine almak istemektedir. Hal
buki, bildiğiniz gibi, Anayasamız buna mâni
dir. Ama, gcTÜyorum ki, Adalet Partisi İktida
rı bütün bunalımlara ve içinde bulunduğumuz 
fevkalâde ahvale rağmen; affedersiniz bir sil

kinme ve canlanma ihtiyacını duymuyor, kendi 
hükümetini her fırsatta yakından kontrol et
mek ihtiyacını duymuyor. Bu itibarla, yalnız 
Başbakan Süleyman Demirci'den veya onun ida
resinden çıktığı iddia edilen bunalımların, bir 
ölçüde, artık bu kadar zaman geçtikten ve hâ
diseler ayan beyan olduktan sonra Adalet Par
tisi Parlâmento kanatlan tarafından doğru bi
çimde ele alınmaması, onların da sorumluluğu
nu açıkça gerektiriyor. Ve Adalet Partisi İkti
darı ile Süleyman Demirel yönetimi arasında, 
hiç değilse, Parlâmento kanatları arasındaki 
paralellik vatandaşın gözünden kaçmıyor. Sade
ce... 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Ka
rnınla ne alâkası var bunun Beyefendi? Söz is
tiyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sadece 
bir Hükümet Başkanına veya hükümetteki aza
lara yönelmiştir itirazlarla Türkiye'deki buna
lımların kalkacağını sanmak biraz hamhayal 
oluyor ve tecrübeler bize onların yalnız olma
dığını gösteriyor. Türkiye'deki bunalımın köklü 
bir bunalım olduğu ve Parlâmento kanatlarm-
ca sımsıkı bir surette iyice kontrol edilmediği 
için de devam edeceği anlaşılıyor, işte, bu ka
nun onlardan biridir. Şayet, Adalet Partisinin 
Meclis veya Senato kanatları bu kanun üze
rinde gerekli hassasiyeti göstermiş olsalardı, 
siyasi bunalıma, oldukça yararlı bir ışık tutma 
imkânını bulacaklardı. Ama, olmuyor, olmuyor. 
Çünkü, Türkiye'de bu, bir nevi hastalık halin
de sürüp gidiyor. 

Şimdi, bn kanunun Anayasa'ya göre duru
munu ve siyasal bunalım içindeki yerini böyle
ce arz ettikten sonra, kanunun maliye politi
kası açısından ve hele ekonomi politikası açı
cından doğruluğu, yararlılığı, ya da yanlışlığı 
ve zararlarını eleştirmeye sıra gelmiştir. 

Şunu hemen belirteyim ki, bu kanunu haklı 
göstermek için gerekçeden itibaren; Hükümet 
ve bu kanunun kanunlaşmasını sağlamak mak~ 
sadiyle Millet Meclisinde ve Senatoda kurulan 
komisyonların sarf ettikleri mesailer sonunda 
istihsal ettikleri raporlarında, belki bugüne ka
dar hiç düşmedikleri nisbe'tte, büyük bir acze, 
yanılgıya ve bizzat resmî dokümanlarla çelişki
ye düşmüş bulunuyorlar. Teker teker bunları 
belirtmeye ve anlatmaya çalışacağım. Bu kanun 
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üzerinde çalışan Parlâmento komisyonları ka
natları size doğru bilgi, vermemekle âdeta bile
rek, sizleri yanıltmaya çalışmaktadırlar. Bu ra
porlarda ileri sürülen gerekçeler, iddialar ve 
varılan mesnetler tamamen hakikat dışıdırlar. 
Böyle olduklarını ispat için bir kaç dokumana 
el atmak mecburiyetinde kalacağım. Vaktinizi 
aldığım için kusura bakmayın, zira önemli bir 
kanundur, önemini de belirtmek için bâzı ra
kamlarla sizlere malûmat vermeye çalışaca
ğım. 

Şimdi, bu kanunun ekonomi politikası ve 
maliye açısı bakımından zararlı olacağını ve 
buna mukabil raporda faydalı olduğunu ispata 
yarıyan birtakım sözlerin, resmî belgelere ay
kırı olduğunu, şimdi yavaş yavaş, huzurunusa 
getireceğim. 

önce bu kanunun vasıtalı vergi kanunu ol
ması hasebiyle âdil olımyan bir vergi kanunu ] 
olduğu yolunda sepkeden itirazlara Sayın Ma
liye Bakanı dâhil, onunla aynı paralelde olan 
Adalet Partisi Grııpu ve Komisyondaki sözcü
lerinin beyanlarını ele alalım. 

Vasıtalı Vergi kanunlarında sosyal adaletin 
ileri derecede zedelendiği iddiamızı karşıbyaı 
Sayın Bakan ve Adalet Partisi yetkilileri, Vası
talı Vergilerin adaletli ve adaletsiz olduğu mü
nakaşasının geride kalmış olduğunu, modern 
vergi ve ekonomi politikalarında Vasıtalı ve Va
sıtasız Vergi münakaşalarının bırakıldığını, bi
naenaleyh, eğer doğruyu söylemek lâzım gelir
se - onların ifadesi ile - âdil olmıyan Vasıtalı 
Vergiler, âdil olan Vasıtasız Vergiler, - ya da 
tersine - vardır diyorlar. Durumun böyle oldu
ğunun teorik münakaşasına girmeye hacet gör
meden hemen kendi iktidarları zamanında ha
zırlanmış ikinci Beş yıllık plândan, şimdi oku
yacağım bâzı satırlar, kendilerine kâfi derecede 
cevap teşkil eder sanırım. 

Vasıtalı veya vasıtasız vergilerin gıayriâdil i 
veya âdil oldukları hususundaki münakaşayı 
plân yapmış ve bu doküman 1967 de, bildiği
niz gibi, Meclislilerin onayından geçerek resmî 
bepge haline gelmiştir. Ve yine, bildiğiniz gi
tti, bu plân dokümanı Adalet Partisinin katıksız i 
iktidarı zamanında hazırlanmış,- bir doküman
dır. îkinci Beş Yıllık Plân dokümanının 106 - j 
107 ve 108 nci sayfalılarında bunlar çok açıkça j 
yazılıyor ve hülâseten deniyor ki, -vaktinizi I 

I almayayım- «vasıtalı vergilerin sosyal adalet 
açısından, ya da - sosyal lâfını bir tarafa "bı
rakarak - adaletli vergi olma açısından zararla
rını müdrikiz, bunların özellikle Türkiye'de ver
gi gellirlerinin % 60 ını teşkil ettiğini nazarı iti
bara alarak bünyelerinden gelme adaletsizlik
lerini gidermek, İktidarlarımızın boynunun bor
cudur» deniyor. Ve bu zaciarliarı azaltmak ya 
da kaldırmak için vergi reformu namı altında 
alınacak birtakım tedbirleri sıralıyor ve mu
hakkak vasıtalı vergilerin azaltılması ya da 
öneminin azaltılması, hetfe hele tesirinin zarar
dan uzaklaştırılması ve faydalı hale getMimed 
yoluna gideceklerini katiyetle plân dokümanın
da tesbii etmiş oluyorlar. Daha da ileri gide
rek aynı plân dokümanında şimdi müzakere 
konusu olan Gider Vergisinin çok mahzurdu bir 
vasıtalı vergi olduğu dile getiriliyor ve bu
nun hemen Katma Değer Vergisi şekline dönüş
türülerek adaletsizlikten arındırılacağı ileri sü
rülüyor. Ve hakikaten Katma Değer Vergisinin 
daha âdil bir vergi olduğu yolunda doküman
lar s'erd ediliyor. Kaldı ki, bu husus plân 
ilkesi olmaktan başka bütün diğer gelişmiş ül
kelerde artık bugün bizim uygulamakta oldu
ğumuz kaba Gider Vergisi, yahut Masraf Ver
gisi yerine Katma Değer Vergisi sistemi uy-
gubnmakladır. Katma Değer Vergisinin bu 6802 
sayılı Kanunun muhtevası ilıe Gider Vergilerin
den çok daha modern âdil bir vergi olabildiği, 
bünyesindeki unsurların hususiyetinden ileri 
gelmektedir. Bunu izah etmeye kalkarsam bi-
raı bilgi söylemiş olmak oüacaktır. Ama, şu 
kadar söyliyeyim; katma değer bilindiği gibi, 
el yordamı ile değil, input ve avutput sistema
tiğinin tam anlamı ile uyguflandığı bir ekono
mik düzen içinde alınan vergidir. Bu, doğru 
göstergeye dayanan bir vergidir. Amıa, bugün 
binim 6802 sayılı Kanunda şu maldan şu ka
dar, şu maldan bu kadar deyip kabala pazar 

j bir vergi, almadan elbette çok daha. iyidir. 
Hele, hele bu vergiye tabi allan zincirleme 

üretim vetiresi içinde birbirlıeriy'ıe münasebette 
bulunan vergi mensuplarının birbirlerini kon-
irol etmesi bakımından Katma Değer Vergisinin 

İ üstünlüğünü inkâr etmeye kimsenin mecal 
yoktur. Bu itibarla Katma Değer Vergisine dö-

J niîşîürmesi öngörülen Gider Vergisini, sayılan 
I bütün mahzurları ile muhafaza etmek kusuru, 
' bu Hükümetin veya bu Hükümetli destekliyen 
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iktidarın; • bu yetmiyormuş gibi şimdi bütün 
mahsurları ile muhafaza edilmek istenen vergi
nin Hükümet eli ile % 100 oran artımına tabi 
tutıdmasınduki kusur ve kabahatin plân dokü
manı karsısında kime ait ve raci olacağı ve 
nasıl bir ekonomi politikası iflası ile k a m kar
şıya olduğumuzu gösterme "bakımından, plân 
dokümanının 108 ve 107 nci maddesiyle, yıllık 
programa akseden maddeleri,, sanırım kî; iddia
mı ispata yeter delil olacaktır, 

.Vasıtalı vergilerin neden dolayı zararlı oldu
ğu hususunda biraz sonra vereceğini izahattan 
da anlaşılacağı üzere, sadece bu öider Vergi
sindeki büyük mahzurların giderilmeuıiş olma
sını, aslında bir ihmal telâkki etmiyoruz. Ada
let Partisinin ekonomi politikacının çok kötü 
bir biçimde uygulanmakta devam, ettiğini işa
ret etmek için söylüyoruz, 

Bu vergi kanununun doğruluğunu ispat sa
dedinde raporlarda ileri sürülen başka bir söz 
var. Bu söz de galiba bir anlam taşımak için de
ğil de, söylenecek, yahut haksız bir delili haksız 
çıkarmak iein biraz böyle cesurca davranan Lir 
biçimde ortaya konmuş, Bakınız ns denmiş: 
«Bilindiği gibi hür ekonomik rejimlerde geli
rin dağılımı büyük dengesizlikler göstermekte
dir. Hür ekonomik düzenin getirdiği en belli-
başlı sakınca da budur.» Yaşılacak şey, Adalet 
Partisi iktidarı döneminde her 
minele. relir 

enonouuu rob
ada bÜ3:b.k dengesizlikler 

görüldüğünü söylemek büyük aşama, ılüküme-
ti ve onu destekleyenleri, hakikaten intibaha gel
miş olmaları bakımından, alkışlamak lâzım. De
mek ki, hür ekonomik rejimlerde gelir dağılımı 
çok kötü imiş. Elbette bunun karşısında yetkili
lerin; hür olmıyan ekonomik rejimlerde gelir 
dağılımı fevkalâde mükemmeldir ve eşitlik iğin
de gider anlamını çıkararak bana cevap verme
ye kalkmıyacaklarını sanırım, Çünkü, burada 
her hangi bir dil cambazlığı yapmıyoruz. Bir 
kanunun müzakeresini, yapıyoruz. Ama, har eko
nomik rejimlerde gelir dağdım.!, adaletsizlik 
çok kötü imiş. öyle midir, değil, midir? Sanıyo
rum ki, bu «Eür ekonomik rejimlerde^ sözü 
yanlıştır. Türkiye'de .adalet Partisi eli ile yürü
tülen im onların adına, «ölür ekonomik rejirm 
tesmiye ettikleri, kendi ekonomi politikaları, ha
kikaten gelir dağılımı adaletsizliğini Türkiye'
de korkunç bir duruma getirmiştir. Adalet 

Partisinin marifetidir bu gelir dağılımındaki 
korkunçluk. Kür ekonomik rejimin tabiî sonu
cu değildir, öylesine hür ekonomik rejimler 
vardır ki, gelir dağılımı Türkiye'deki gibi değil
dir ve nisbeten adaletlidir, Ama, o Hükümetler
de Adalet Partici iktidarı gibi bir iktidar değil, 
başka tür iktidarlar vardır. Ondan dolayı ora
da gelir dağılımı adaletsizliği bu kadar derin 
değildir. Türkiye'de gelir dağıhmı adaletsizli
ğinin ne kadar derin ve kötü olduğunu göste
ren resmî bir belgeye dayanacağım. Bu belge 
Türk - İş Genel Kuruluna sunulan 11 Mayıs 1970 
tarihli rapor olacaktır. Bilmem gördünüz mü? 
Burada güzel göstermiş. Türkiye'de nüfusun 
% 20 d millî gelirin % 61 ini, nüfusun % 80 i 

deyimle söylersek nüfusun 1/5 i, gelirin 4 5 ini, 
nüfusun 1,3 ü de gelirin 2/3 ü almaktadır. Hele 
meseleyi daha somutlaştırıp da aile gibi ünite
lere indirmiş olursak şöyle bir fecî gelir dağılımı 
tablosu ile karşı karşıya kalıyoruz. 

Bakınız bu raporda ne diyor. «Geliri ortala
ma 1 580 865 TL olan 1 719 aile bulunmakta. 
Buna karşı 269 211 aile de yılda I 379 lira ile 
geçinmektedir.» 

i Değerli arkadaşlarım, görülüyor ki, Türki-
i ye'de gelir dağılımı hür ekonomik rejimin tabiî 
| sonucu değil. Adalet Partisi eline düşmüş Tür-
j İriye'nin ekonomik rejiminde onun ekonomik po

litikasının yarattığı bir sonuçtur. Binaenaleyh 
ranorda «Hür ekonomik rejimde gelir dağılımı 
adaletsizdir.? sözü Adalet Partisine hastır ve 
ona ittir. : OkSS it değildir. 

Brğerli arkadaşlarım, şimdi deniyor ki, «Hür 
ekonomik rejimlerde mevoudolan gelir dağılımı 
adaletsizliğini işte getirdiğimiz bu kanun ile bir 
miktar düzelteceğiz,» Semen söyliyeyim, gider 
vergileri ya da vasıtalı vergiler yolu ile gelir 
dağılım" adaletini sağlamaya muvaffpk olmuş 
çok az ülke vardır Çünkü geü.r dağılımı ada
letsizliği; vergilerin şr ve3"a bu şekilde alınma
sından ziyade kaynakta başlıyan bir adaletsiz
liktir. Bunu, kaynağında halletmezseniz sonra
dan yapacağınız bütün ameliyelere rağmen bu 
adaletsizlik devam edegelecektir. 

Gelir dağılımı adaletsizliği kaynakta başlar 
derken yaratılan ekonomik fazlanın sahiplerine 
akması düzeni kurulmadıkça, yani kim ne3«i üre
tiyor da o ürettiği ekonomik değerin sahibi ol-

866 — 
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ma olanağına kavuşahiliyorsa, öyle bir cliisen 
varsa o memlekette gelir dağılımı adaletsiz ol
maz. Ama, Türkiye'de olduğu gibi, özellikle 
Adalet Partisi iktidarı zamanında görüldüğü 
gibi, Türkiye'de üretilen bütün ekonomik de
ğerlerin hakiki sahipleri, onları üretenler bü
tün ekonomik fazlayı kendilerinin dışındaki 
sınıflara; aracılara, tefecilere, kapkaççılara 
her türlü spekülatörlere kaptırmakta devam 
ederlerse ve Adalet Partisi gilbi bir iktidar da 
bu düzeni, bu rejimi, bu ekonomik gidişi ol
duğu gibi muhafaza etmekte ısrar ederse, ge
lir dağılımı adaletsizliğinin, bilâhara alınacak 
Gider Vergisi kanalı ile düzeltilmesi olanağı 
yoktur. Bu olanağı iddia edenlerin bugüne 
kadar hiçbir adaletsizliği düzeltemedikleri, ge
lir dağılımındaki adaletsizliğin gittikçe şiddet
lendiğini biraz evvel okuduğum Türk - iş ra
porundaki rakam göstermektedir. Düşününüz 
efendiler; 269 bin şu kadar yüz aile, senede 
1 319 lira ile geçinen bir memlekette yaşıyor
sunuz ve ibu memleket yedi yıldan beri de 
Adaleit Partisi veya onun türünden bir parti
nin idaresindedir. En az beş yıldan beri Adalet 
Partisi idaresindedir. 1 319 lira ile geçinen bir 
aile Türkiye'de mevcut ise, gelir dağılımı 
adaletsizliğinin aslında kaynakta daha doğru
su adaletsizliğin tohumlarının, bozuk düzenin 
döl yatağında filizlendiğini kabul etmeye mec
bursunuz. Neden, 1965 ten beri iktidarda oldu
ğunuz halde 1 319 lira ile bir sene geçinen 
ailelerin sayısını düşürmediniz de artırdınız? 
Demek ki, bu raporda ileri sürdüğünüz iddia, 
bu gelir dağılımı adaletsizliğini kaldıracak 
araç olmıyacaktır. Eliniz yanacaktır. Neden 
yanacaktır? Bugünkü düzen içinde bu yolda 
gelir dağılımı adaletsizliğini düzeltmeye kalk
mak, yani Gider vergilerini bir misli daha ar
tırmak, gelir dağılımı adaletsizliğini bir misli 
daha bozmak olacaktır. Yine bu kürsüden, in
şallah sağ olursak, bir gün diğer bir kanun mü
nasebetiyle sizinle bu hesabı göreceğiz. Onun 
için raporda «Gelir dağılımı adaletsizliğini dü
zeltmek için bu kanunu getirdik» doğru olmı-
yan sözünü sarf ettiğiniz için sizi bu araştırma 
sonucu ile mahkûm ediyorum. Eğer bu rapo
ra karşı bir raporunuz varsa, sözlerimin hük
münden kendinizi kurtarabilirsiniz. Ama her 
halde, bunun için de birtakım sözler söyliyecek-
siniz. 

Değerli arkadaşlarım, bu raporda ikinci bir 
doğru olmıyan şey vardır; yalan tâbirini kul
lanmamak için söylüyorum. Deniyor iki; «Konu, 
plân hedeflerinin gerçekleşmesi ve iktisadi 
gelişme açısından ele alınınca, kanunun bu an
lamda büyük bir önem taşıdığı görülür, ikti
sadi gelişme ve büyümenin temel direklerin
den birisi, ekonomide kullanılmaya elverişli 
fonların sermaye /veya hâsıla katsayısı, yeterli 
teknolojik gelişmeye elverişli rantabl ve pro-
düktiv yatırımlara yönelmesi, sektörler ara
sında fon ihtiyaçlarına ve özelliklerine dengeli 
bir şekilde dağılması, enfrakstrüktür ortamın 
bireysel teşebbüslerin gelişmesini artıracak, 
istihsal önceliklerinin seçimine imkân verecek 
koşullara varmasına yardımcı olacak şekilde 
kullanılmasıdır.» 

İşte, Türkiye'de söylenmiş büyük ekonomik 
yanlışların en önemlilerinden birisi bu raporda 
yerini almıştır. 

Şimdi, bu kanun ile vergi toplıyacak olan 
Sayın Maliye Bakanı ya da Adalet Partisi İk
tidarı, işittiğiniz gibi, ne yapacakmış bilir mi
siniz? Artık o vergi sayesinde hâsıl olacak pa
ra sayesinde Türkiye'deki bütün ekonomik çar
pıklıkları düzeltecekmiş. Nereye, nasıl yatırım 
yapılacağını, rantabl yatırımların nerede bu
lunduğunu, verimli yatırımların hangi sahaya 
inhisar ettiğini, özellikle sermaye hâsıla katsa
yısı bakımından öncelik kazanan alanlara ya
tırım yapılmasını bu vergi ile başaracaklarmış, 
sayın Hükümet mensupları. Şaşılacak şey, deh
şetli şaşılacak şey, .sonsuz yanlış bir düşünce. 
Neden yanlış bir düşünce? Çnkü, bugüne ka
dar Adalet Partisi iktidarının uygulıyageldiği 
ekonomik politikası devam edecek demek isti
yorlar, bu raporun bu maddesi ile. Yani, açık 
konuşalım, kamu fonlarını, Devlet kaynakla
rını özel kesime aktarmak suretiyle sürdürü-
legelen sanayileşme politikasına daha da hız 
vereceğiz, daha bol kaynak elde edeceğiz, di
yorlar. Başka hiçjbir anlamı yok. Bu çetrefilli 
yazılmış ama, bu kanunun müzakeresi sırasın
da komisyonun başkanı birçok sözler etmiş bu 
arada selek'tif yatırım, rantabl yatırım, fon ih
tiyaçlarının tanziminde bu kanunun önemini 
söylsımişlerdir. 

Şimdi soruyorum sayın Hükümete, açıkça 
buradan beyan ediyorum : Adalet Partisi ikti-
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darının kamu fonlarını özel kesime aktarmak 
suretiyle sanayileşme politikası iflâs etmiştir. 
Bütçe açıklarının hakiki nedeni, Adalet Par
tisi iktidarı tarafından hız verilen kamu fonları
nın özel kesime aktarılması olayıdır. Sebep, 
hakiki sebep budur. Yalnız bir yılda 2 mil
yar 900 milyon gibi kamu fonunun özel kesi
me aktarıldığına dair tahminler vardır. Her 
geçen yılda bu kamu fonlarının aktarılması 
tekniği, geliştirilmektedir. «Efendim, yanlış mı 
yapılmaktadır?» Evet yanlış yapılmaktadır. 
Adalet Paartisi ile bu kürsüden 6 yıldan beri 
yaptığımız savaşta bu konu bizim esas görüşü
müz olmuştur. Adalet Partisi iktidarının uy
guladığı bu sistem, yani kamu fonlarının özel 
kesime aktarılma sistemi, tekrar ediyorum, on
lara has bir felsefedir; bizim, karşısında bu
lunduğumuz. kısmen karşısında bulunduğumuz, 
bir felsefedir. Neden dolayı karşısındayız? 
Bizim tarihî görüşümüz öyledir, biz Devlet
çiyiz de ondan. Hayır, modern ekonominin, 
özellikle Türkiye şartlarının icaplarının, 
bugün Adalet Partisinin hareket ettiği 
tarzda, hareket etmemeyi emrettiği için 
biz kamu fonlarının özel sektöre akta
rılmasının karşısına çıkmışızdır. Tarihî 
nedenle değil, gerçek nedenle, bugünkü ne
denle, bugünkü ihtiyaçların bizi sevkettiği doğ
rular yüzünden biz, kamu fonlarının ak
tarılmasına karşı çıkmışızdır. «Nereden bunu 
iddia edebiliyorsunuz» diyebilirsiniz, iddia edi
yorum; çünkü, bu raporda belirtildiği gibi, 
sermaye hâsıla kat sayısı özel sektörde yük
sek değildir, aksine kamu sektöründe sermaye 
hâsıla kat sayısı yüksektir. Rakamların şöyle 
olması muhtemeldir, İstatistik Enstitüsüne göre. 
Şayet, özellikle sabit sermaye yatırımları na
zarı itibara alınırsa, kamu sektöründe 100 lira
lık yatırım yapılmışsa, bunun dönüşü, yani ve
rimi 161 Türk Lirası olmuştur. Buna mukabil 
özel sektörün 100 Türk Lirası sermaye yatı
rımı ile elde ettiği katma değer 115 lira civa
rında kalmıştır. 

Şimdi, Devlet istatistik Enstisünün verdiği 
rakamlara göre, daha çok katma değer yara
tan 100 ü % 161 yapan bir sektörden onları 
esirgiyorsunuz. 100 ü ancak 115 yapan bir sek
töre aktarmak suretiyle smai kalkınma sü
recini başlatmış olduğunuzu iddia ediyorsunuz. 
Bu, mümkün değil. Bu hesap karşısında si

zin politikanızın, tâbiri âmiyanesiyle müflis ol
duğunu söylemekten öteye kelime yoktur. Ka
bule mecbursunuz. «Hayır, bu rakamlar doğru 
değildir» demek âdetiniz olabilir. Çünkü, dün 
akşam Sayın Başbakanın 1968 yılında yaptığı 
Parlâmento konuşmalarını ihtiva eden bir ki
taba göz attığım zaman birbirine benzemez, 
fakat aynı konuda mütaaddit rakam vererek 
konuşmalar yaptığını gördüğüm zaman samimî 
olarak üzüntü duydum. 

Benim söylediğim, istatistik Enstitüsü ra
kamlarından alınmıştır. Sermaye hâsıla kat 
sayısı, kamu sektöründe üstündür. Peki, ser
maye hâsıla kat sayısının kamu sektöründe 
yüksek olmasına rağmen «nasıl olur da kamu 
fonlarını özel sektöre aktarırsınız» dediğimizde, 
sizin kafanızda hemen kurtulmanızı sağlıyaca-
ğını sandığınız bir umacı doğuyor. «Görüyor 
musunuz; Cumhuriyet Halk Partisini, özel sek
tör aleyhtar lığı yapıyor? Kamu fonlarının 
özel sektöre aktarılmasına aleyhtarlık ediyor.» 
Diye ucuz polemiğe giriveriyorsunuz. Biz, özel 
sektör, kamu sektörü düşüncesinden önce bu 
toplumun sanayileşmesi olanağının neye bağlı 
olup, neye bağlı olmadığı konusunda çaba 
sarfeden bir partiyiz. Ve düzen değişikliği 
programiyle millet huzuruna çıktığımız zaman 
bu memlekette özel sektör, kamu sektörü, mavi 
beyaz ayırımı ya da mezhep ayrılığı gibi gerek
siz bir münakaşadan önce nasıl olur da bu 
memleket sanayileşme süresine girer, hesabını 
yapıyoruz? İşte kamu sektörüne öncelik ver
mezseniz, kamu fonlarını kamu sektörü eliyle 
yatırıma tahsis etmezseniz, sermaye hâsıla kat 
sayısının düşük olduğu bir alana kamu fonla
rını aktarırsanız sanayileşme olanağına ka
vuşamazsınız dediğimiz zaman bizi beş yıl 
önce birtakım sol düşüncelere bulaşmış kafala
rın eseri ve mahsulü olarak suçluyordunuz. 
Ama, şimdi size, beş yıl sonra kamu sektörü
ne yatırılan fonların kat sayısının 100 e na
zaran 161 olduğunu, buna mukabil özel sek
töre yatırılan fonların da 100 ün 1İ5 civarına 
ancak çıkabildiğini söylediğimde hattâ 1968 -
1969 rakamları alınırsa 95 civarına düştüğünü 
söylediğim zaman cevabınız ne olacaktır, şim
di? Yine mi bize solcu diyeceksiniz? Eğer şu 
rakamları; ki, Türkiye'nin gerçeklerini akset
tiriyor, ifade ediyorsak ve bu, Türkiye'nin le
hine olan bir gidişse ve bunu enlemiyorsak, bu 
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da solculuksa bizim kabulümüz. Ama, siz tersine 
«Bu solculuktur, deyip, millet kafasını bulan-
dırıp, portmantoda şapka aratmaya kadar mil
leti ifsadederseniz, milletin kafasında birtakım 
imajlar yaratmaya devam ederseniz bir şey ol
maz. Halik Partisi iktidarı belki daha iki sene 
gecikir. Ama, Türkiye'nin sanayileşmesi, sizin 
yüzünüzden çok geriye kalacaktır. O zaman de
meye meciburum; lütfen istatistik Enstitüsünü 
kaldırınız. Ya da vicdanınıza elinizi basınız, 
sermaye hasıla kat sayısından yürüyerek hangi 
kesimin Türkiye'de sanayileşmeyi başarmak ba
kımından müspet rol oynadığına lütfen eğili
niz. Bu rakamlara bakınız. Bırakınız solu, sağı. 
Sanıyor musunuz kamu fonlarının, 2 milyar 900 
milyon liranın özel sektöre aktarılması yüzün
den, mütemadiyen içinde bocaladığınız bütçe 
açığını bu çıkaracağınız kanunla kapatacaksı
nız? Hayır. Daha çok açacaksınız. Çünkü, en
flâsyona başvuracaksınız. Neden vuracaksınız? 
Sizi enflâsyona götürür bu kanun. Çünkü, bu 
kanunun bütün marifeti vergi alınan madde üze
rinden halkın zarar görmesidir. Hiç kimsenin 
kılı kıpırdamıyacaktır, bu vergi maddelerini 
alan halktan başka, zarar garmiyecektir kim
se. Bu, tüccarın aleyhineymiş. Sanmıyorum, 
ben tüccarın aleyhine şimdiye kadar bir kanun 
sevk edildiğini ve çıktığını ve onun da zarar et
tiğini görmedim. Olmaz. Çünkü; o, gayet basit, 
voleyboydâki pasör gibidir. Hemen aktarır elin
deki topu. Kime, asıl o şutu atana yani halka. 
Bu maddeleri alacak adamın üzerine bindirir, 
bu sizin koyacağınız vergileri. Oradan alacak
sınız zaten. Yani aslında siz, kamu fonu özel 
sektöre aktarırken Devletin bilmem en zengin
lerinden aldığınız paraları yine onlara sanayileş
mek için veriyor değilsiniz. Halktan aldığınız 
vergilerden teşekkül etmiş kamu fonlarını gü
ya sanayileşecektir diye birtakım yerlere tevzi 
ederek onların kurdukları yalın kat sanayinin 
sermayesini, çok kazanandan değil, halktan 
alıp veriyorsunuz. Bütçe açığınız oradan çıkı
yor. Oradan çıktığı gibi de bu verdiğiniz serma
ye ve fonlar halkın sırtından çıkıyor. Gayet 
açılk. Çünkü bu Gider Vergisi ile siz, halkın en 
zaruri üç tane ihtiyacına hitabetmiş olacaksınız 
Çünkü, bu Gider Vergisinin % 35 - 40 oram 
yün ve pamuk ipliklerinden alınıyor. % 15 i 
madenlerden, % 18 i akaryakıttan alınmakta
dır. Demek ki, bu Gider Vergisinin taallûk et

tiği maddelerin halkın zaruri ihtiyaçlarının 
mevzuları. % 75 ni halkın kullandığı maddeler 
üzerinden aldığınız bu Gider Vergisinin topla
mından elde ettiğiniz paraları bir de sanayileş
meye yarıyacaktır diye şu veya bu kesime ka
mu fonlarını aktarırsanız kimden vergi alarak, 
kimden para toplıyarak, kime verdiğinizi size 
açlklıyanlar bulunur elbet. Sayın Maliye Bakanı 
«Bu Vergi Kanununu çıkarın, lüks eşyadan ver
gi almaya çalışacağız ve böylece de sosyal ada
leti sağlıyacağız.» diyorsunuz. Ama, o zaman 
kendinizi çelişkiden kurtarmanız lâzım. Hem 
bir taraftan finansman ihtiyacı içinde kıvrım 
kıvrım kıvranıyorsunuz ve Gider Vergisine el 
atıyorsunuz. Bir taraftan da, «Biz lüks mad
delerden vergi alacağız» diyorsunuz. Efendim 
benim, lüks eşya dediğin şeyden vergi almaya 
kalkarsan o finansman ihtiyacını karşılayamaz
sın ki. Zorunlu olarak bu verginin taallûk etti
ği zaruri tüketim eşyalarına yükleneceksin Sa
yın Bakan. Hiç çaren yok. Bir gün yine burada 
karşılaşacağız, yine bizim elimize bir kaç rakam 
geçecek ama sizden sonra geçecek. Mesele, bu
rada zaten. Müşkülâtımız da burada. 

FERİD MELEN (Van) — Düzen değişecek. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Şim

di... Onun, biz kendi işimiz olarak bileceğiz, 
kimseyi karıştır mıyacağız ona. Onu, biz geldi
ğimiz zaman hem yaparız hem size anlatırız. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Nereye geliyor
sunuz? 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Şimdi; 
siz, Gider Vergisinin taallûk ettiği bu kalem
leri ihmal ettiğinizi söyleyiniz. Ama, bir gün 
dahi iktidarda kalsanız, buradan vergi almıya-
cağınızı bana taahhüdediniz ki, ben size inana
yım. Mümkün mü? Değil tabiî. Çünkü, bu kanu
nun taallûk ettiği konu bu. 

«Gider Vergisi yoliyle ne yapacakmışız efen
dim?» Ekonominin bilhassa sanayileşmenin doğ
ru yola girmesini sağlıyacakmışjsınız. Bir ben
zetme yapmamla müsaade ederseniz; bir ar
kadaşıma sordum, doğru buldu, söyliyeyim; bu, 
galiba sizin, Aya giderken arızaya uğrayan 
Âpollo 13 aracının çaresizlikten Ay Modıülü-
ııün Ayda kullanılması gereken bir motorunu 
•fiteşliyerek yön tâyin etanenize benziyor. Bü
yük tehlikeler içinden inşallah çıkarsınız, tabiî 
nıemleket bakımından. Sanıyorum ki, siz bu 
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Gider Vergisi yolu ile Apollo 13 ün yol sapıt
ması içindesiniz, çok ümidiniz var, aşna salmı
yorum. Çünkü, siz bu Gider Vergisini kuldan
dınız, 5 yıl kullandınız, aslında 1957 de çık
ın; §, 15 sene kullandınız. Bugün Türkiye'de kur
duğumuz sanayiin derinlemesine ve Türk kal
kınmasına yararlı biçimde bir nitelik kazan
masına yaradı mı? Aksine, bu Gelir Vergisi 
yolu ile topladığınız paralarla aktardığınız 
kamu kaynaklarının özel sektör eliyle yalınkat 
(tüketim eşyası yapan, gıda, içki v.s. gibi eşya 
yapan sanayie kaydı. Türkiye'de siz sanayi tü
rünü tanımlamaya kalksanız, beni cerh edebilir 
bilisiniz? Siz, makina yapan sanayii kurdunuz 
mu? Bu vergiden aldığınız paraları aktardığı
nız insanlar eliyde, nasıl fon saptırılması, yani 
yol düzeltilmesi aracı olarak kullanacaksınız 
bu vergiyi? Aksine, oranlarını çoğaltacaksınız 
"bu verginin, yani bugünkü sanayileşmekteki 
belli yollardan yaptığınız çarpıtılmayı daha da 
•nddctılendirssdksiniz. Si£e safi beyanda bulu
nuyorum; siz, iktidar olarak kamu kaynağı 
'Eİktar,m3.'3i suretiyle veyahut çok ileri giden, 
baddi asmış enfrastürüktür yatırırndariyle sana
yileşmeyi çarpıtmış bir iktidarsınız. Türkiye 
gerçeklerinin ve ihtiyaçlarının dışında bir sana
yileşmeye âdeta zorda itmiş bir iktidarsınız. 
öylesiniz ki, bugün Türkiye Ortak Pazara ne
den giriyor, neden giremiyor, münakaşasını ya
pıyorsak bu, sizin yüzünüzdendir. Ortak Paza
ra biz girmişiz, siz girmişsiniz hikâyelerini bu
raya koyup da, işin ekonomik tarafını, ekono
mik politika tarafını, sanayileşme ve kalkınma 
sürelerinin münakaşasını gözden kaçıranıazsı-
nız. Evet, biz girdik. Belli tarihte yazıyor, ama 
belli bir ekonomi politikası takib edeceğimizi Bi
rinci Beş Yıllık Plânda yazan bir partiyiz. Ya
nı, kamu kaynaküarını daha büyük sermaye 
hâsıla kat sayısına bağlı olan kamu kaynakla
rını derinlemesine ve esaslı sanayileşme yolun
ca kiillauacağnııızı bilerek plânlıyarak Ortak 
Pazara girnır^i göze aldık. Sizin gibi kamu kay
raklarını bilmediğimiz bir kesime aktarıp, bu
günkü gazoz sanayiine erişmeyi düşünmedik 
it iz. Sizin gibi bugün hâlâ Ortak Pazara gire
lim mi, girmiyeli mmi diye gazetelerde durma
dan neşriyat yapılmasına sebep teşkil edecek 
bir Türkiye'yi tasavvur etmedik biz. Sayın Ma
liye Bakanının Antalya gezisinde yaptıkları 

konuşmaların akisleri bugün hâlâ Milliyet Ga-
^sfcsinde münakaşa halindedir. 

Ne vakitten beri biliyor musunuz? 1970 in 
başından beri değil, 1969 un sonundan beri. 
Konuşuyoruz, efendilerimiz, Hükümıetimiz gidi-
yor, kendisine ayrıcalık tanınsın diye Ortak Pa
zar ülkelerine müracaat ediyor, her müracaatı 
reddedsiliyor. Gene bu belgede açıkça yazışma
lar var, Türk - iş raporunda var. Biz, işçi ko
kusunda öncelik tanınsın diye ne kadar müca
deleler yapmışız, fakat adamlar bize kendi dil
lerime sadece nâzikçe hayır demişler. Bâzı 
mahsûllerimiz hakkında, ihraç mallarımız hak
kında bâzı imkânlar elde etmeye çalışmışız, su
reti nazikâne ret ile karşılaşmışız. Hele çok 
TnühtacoMuğınmız kredi konulunu pek ağ ẑına 
rfmaz olmuşlar. Yailan yazmıyorsa gazeteler ve 
benim elimdeki mister Hacket raporu yalan de
ğilse, bir profesöre gösterdikten sonra doğru 
olduğuna inandım, size Konsorsiyum teklifte 
bulunuyor, «lütfen gelişme hızınızı indiriniz, 
yatırımlarınıza azaltınız, borçlarınızı ödemenin 
çarecine bakınız, turizmden başka yere pek o 
kadar fazla kaynak aktarımayınız tarım nıem-
ıleketi olmak daha iyidir, bizimle eğer entegre 
olmak istiyorsanız; ki, derhal olmanız lâzım, 
öyle 8, 12 ve 22 yıllık düzenleri kabul etmeniz 
lâzım. Size, daha fazla, hususi muamele yapa
mayız, zaten o kadar fazla da sizin bize vere
ceğini- bir şey yok. Tarımsal ürünler bakı
mından biz dahi zorduk içindeyiz, birtakım 
sürpiülerimiz var, biz de düşünüyoruz, siz, 
bize halâ incir saıtmaya çalışıyorsunuz» diyor
lar. Eh... bu Parlâmento kürsüsünde bunu, si
zin politikanızın kötülüğüne, verdiği neticele
rin olumsuzluğuna işaret ötmek için söylüyo
rum ve çek üzülüyorum, Hakikaten çok üzülü
yorum. Samimî bir vicdanla üzmüyorum. Bura
da, büioe konuşması sırasında da ifade ettiğim 
gibi, Ortak Pazar ülkeleri karşısında düştüğü
müz bu durum, aslında hacalet vermiştir. O sa
man da söylediğim gibi, tekrar ediyorum; Or
tak Pazarla olan ilişkilerinizi ayarlamanız, çok 
iyi bir şekilde düzenlemeniz lâzım. Acele edi
yorsunuz, sıkıntınızı billiyorunı, 170 küsur mil
yon lira borcunuz var, borçlar kapıda, dış fi
nansman kaynaklarınız sıfırı tüketmiş, çok 
ihtiyacınız var paraya işçi dövizlerini kaldır, 
bugün ayakta duracak haliniz yok. Can ve kan 
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p.ıhasma demiyeyiaı, ama işgücü karşılığında 
biraz ayakta durabiliyoruz. Buna, siz sebebol-
duğunuz, Türkiye'yi bu hale getiren A. P. ik
tidarıdır, Demirel iktidarıdır. Türkiye, bu hale 
gelmiyeceiktii. Türkiye, basbayağı kendini, bu 
geçiş dönemine girerken, az çok güçlü bir haile 
getirebilirdi, şayet politikanız, biraz evvel arz 
ettiğim gibi, sakim ve sakat olmasa idi. Tür
kiye'yi, kalkındırma süresinle başlatamadınız, 
sokamadınız, tersine oldu. Bir sürü âtıl kapa
sitenin yattığı bir ülkedir bu ülke. Üst üste 
tekstil, üst üste gıda, üst üste içki, üst üste tü-
flkctim eşyası fabrikası kurdurmuşısunuzdur. Hem 
dış ham iç kaynakları böylece sarf etmişiz.. Şim-
C\ bir de karıkıyorsunuz, tekrar okuyorum : 

«Ekonomide kullandığımız sermaye hâsıla 
kat sayısı yeterli teknolojik gelişmeye elveriş-
ı, rantabl, proidüktif yatıranlara,.» 

iyi lâf ediyorsunuz. Sizin, kusura bakmayın, 
marifetiniz bu. Bugüne getirmişsiniz memleketi. 
Bundan sonra mıyapacaksınız? Hem de ne ile? 
Gider Vergisi Kanunu yüzîde yüz artırma ola
nağını Hükümette bahşjetaniş olduğumuz tak
dirde. Buna, Türkiye'nin müsaade etmemesi, 
daha doğrusu Parlâmentonun müsaade etme
mesi lâzımdır. Çünkü, bugünkü duruma sebe-
bolan bir aracı, daha şiddetli kullanma yolun
dan başka hiçbir anlam taşımaz bu. Taşımaya
cağı bellidir. Kurduğunuz sanayiin çarpık bir 
sanayi olduğunu ben burada, başka bir vesile 
iic, isbat etmiştim. Şimdi tekrar etmeye mecbu
rum, çünkü bu kanunla siz güya, fonları ya
da yatırılabilir fonları, tasarrufları - öyle diye
lim - Devlet eliyle topladığınız tasarrufları bi-
laz sonra geleceğim; bir de iddia ediyorsunuz 
fazla talebi de bununla önliyecekmişısiniz, müm
kün mü değil mi onu da anlatacağım - Evet, ne 
yapacaksınız; tasarrufları verimlli alanlara 
sevkedecelksiniz. Edemezdiniz, demediniz. Çün
kü, sanayimizin çarpıklığı, yanlık yolda oldu
ğunuz, hammadde bakımından dışa çok bağlı 
bir sanayi türü yarattığınız gerçeği ile size ce
vap veriyorum. Böyle değil mi? Çektiğimiz sı
kıntı nedir şimdi? Hammadde sıkıntısı. Neden? 
Yabancı para ile alınan hammadde sıkıntısı. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Gazoz 
şişesi bulamıyoruz. 

G. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN-
DOĞAN (Devamla) — Bulamazsınız, siz bu gi

dişle, size inhisar ederek söylüyorum, setre de 
bulamıyacalksınız. Efendim, bu itibarla bu ver
giyi haklı göstermek için sarfe&tiğiniz çaba ve 
bu argümanlarınız yanlış. Yanlış değil, hilafı 
hakikat. 

Diyorsunuz ki, «toplam taleple, toplam arz 
arasındaki dengesizliktir ki, Türkiye'de bir
takım bozukluklar, özellikle ödeme bozukluk
ları yaratıyor, ya da kaynakların kötü kulla
nılması sonucunu doğuruyor. Binaenaleyh, biz 
bu Gider Vergisini alırsak toplam talebi kısar, 
toplam arza uyarız». 

Şimdi tekrar edeyim, bunu nmû yapacaksı
nız izahı mümkün değil daha az şiddetle kul
landığınız bir aracı daha çok şiddetle kullan-
dığıınz zaman sonuç bumdan fena olacaktır. Na
sıl önliyemediniz bugüne kadar, bir sürü sana
yi dalında birçok üst üste yığılı âtıl kapasite 
yaratan bir işi, gene önliyemiyeceksiniz. chıli-
yeceğim deyip, meseîlâ, talebin çok olduğu sa
halardan vergi alacağım dediniz mi, talebin çok 
üldıığn sahalarla o sahaların yapacakları mal
ları alanlara vergi yükliyeceğim, deımektir. İp
likte talep çoktur, pamuk ipliğinden vergi ala
cağım ; alın, ne olacak? En çok kullanılan mad
de olan iplikten alacağınız vergi, halkın sırtına 
yüklenecek, ondan sonra o aldığınız vergi ile 
gidip de bizim usulümüzde yatırım yapsanız bir 
nerece, öylede yapımıyorsunuz, onu da başkası
na aktarıyorsunuz, «ben topladım, sen ne ya
parsan yap diyorsunuz» 

Bir taraftan, bu kanunu doğru göstermek 
için, yetkililer demişler ki, «vergi alınmadan ön
ce her şey belli oluyor. Biz öyle bir 
vergi tekniği getireceğiz ki kimse bilme
sin, duymasın, sabahleyin herkes halksın, 
•b^mem hangi maldan alman istihsal Vergi
cinin oranını % de şu kadar arttırmış olan bir 
Hükümet kararnamesi iCie karşı karşıya kalsın 
ve böylece hiç kimse kaçırmadan, saklamadan 
vergi vermiş olsun» Şaşılacak şey. Türkiye'de 
bugüne kadar en seri vergileme metodlan he
men haber alınmış ve ona göre de tedbir alın
mıştır ama, aslında Türkiye'de vergi alınacağı 
ya da bir mal üzerinde her hangi bir dış ve iç 
ticari işlem, bilhassa Hükümet canibinden gelen 
bir hareket sebebi ile vâki olacaksa bunun he
men belli çıkar gruplarına duyurulup o madde
lerin ya stok edildiği, ya elden çıkarıldığı, aşa-
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ğ. - yukarı, 50 yıla yakın bir tecrübe ile, hattâ 
Birinci Cihan Harbini içine alan bir tecrübe ile 
belli iken, böyle bir hareket tarzı tutacağınızı 
ve bundan dolayı da muvaffak olacağınızı sanı
yorsanız, kanaatimce, aldanıyorsunuz. Kaldı ki, 
ben bunu biraz onet de bulmuyorum. Türkiye'
de yaşıyanların sabahleyin kalktıkları zaman 
hangi mallarda ne miktar vergi vereceklerini 
Hükümet kararnamesi ile öğrenmeleri bir nevi 
işkence gibidir. Bu itibarla doğru ve yerinde 
bir öneri saymıyorum. 

Şimdi, sözlerimi bağlamak için müsaadeni
zi rica ediyorum. Bu vergi, bir Vasıtalı Vergi 
olarak her Vasıtalı Verğiniin bünyesinde taşıdığı 
mahzurları da beraber getirecek ve hangi mala 
el atarsanız; ki, vergisini yükselteceğiniz mal
lar, halkın, düşük gelir tabakalarının teşkil et
tiği halkın kullandığı mallar olacaktır, büyük 
bir hâsıla elde etmek istiyorsanız o takdirde 
bütün bu vergi yüklemeleri halkın sırtına yük
lenecektir ve Adalet Pantisinin Türk halkına 
r-.va gördüğü ekonomik işkenceyi bir kat daha 
artıracaksınız demektir. Bundan bu kanunu 
kurtaramazsınız. «Yalnız lüks tüketim eşyasın
dan vergi alacağını» derseniz, o takdirde çok 
az bir hâsıla elde edeceksiniz demektir. Çün
kü, lüks tüketim eşyasını alan adamların bu 
vergiye kattıkları pay, hem azdır, hem onla
rın aldıkları sahaların bir kısmı da uluslar 
arası pazarlardır. 

Ticaret Odalarının yayınladığı bir belge 
var, o belgede nasıl oluyor da sizinle aynı 
paralelde olan sınıfların, size muarız olduk
ları gözüküyor, şaşılacak şey diyemiyeceğim 
çünkü, aslında o sınıfların yapacakları büyük 
spekülâsyonların fiyat artışlarının resmî bel
gesi olsun diye bu itirazları ortaya koydukla
rını sanıyorum. Hangi malın fiyatını artıra
caklara hemen «bunun sebebi hükümettir, Hü
kümet Gider Vergisi Kanununda oranları artır
dı da ondan biz de artırdık» diyecekleridir, 
yine bir kaos içinde, halk neyin neden bu ka
dar fiyata satıldığım bilmemekte devam ede
cektir. Ticaret Odalarının söylediği sözleri bu
lada tekrar etmiyeceğim, doğru yönleri var ve 
bu bakımdan nazarı itibara almadığınızı göre
rek artık iktidarın çaresiz kaldığını anlıyorum, 
beraber olduğu sınıflarla da çatışma halindedir. 
Katma değer vergisi getirnıiyeceğiniz anlanıı-
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| m çıkarmamakla beraber, üç yıldan beri plâ
nın öngörmesine rağmen katma değer vergisine 
geçmediğinize göre daha bir müddet bu Gider 
Vergisi ile çalışacağınız belli oluyor. Bunun 
size gerekli finansman kaynaklarım sağlamaya 
yetmiyeceği, sağlasa dahi halkın büyük ıztıra-

ı bı pahasına, bu finansman kaynaklarını elde 
edeceğiniz belli, bütün argümanlarınız, bence 
yanlış, sizin yapacağınız şey; herşey bir tara
fa, samimî olarak söylüyorum; artık çok aşi
kâr olduğu veçhile, çekemediğiniz bu iktidar 
yükünü bırakmaktır. 

RİFAT ÖZTÜRKGİNE (istanbul) — Millet 
bırakmıyor. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bun
dan, siz çok fayda göreceksiniz, başka çareniz 
kalmamıştır. Ne Demire! düşse, benim kanaa
timce düşecektir, ne de siz Gider Vergisini yüz
de yüze çıkarsanız, hattâ konsorsyomun rah
metine uğraşanız, ne de ortak pazara ve saire 
gibi uluslararası finanse kapital çevrelerinin.. 

I M. ORHAN TUĞRUL (Bilecik) — Rüya gö-
Î üyorsun. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Mer-
I frameti gibi iyiliklere de mâruz kakanız, siz 

•artık bu memleketin yararına bir ekonomi poli-
I likası, bir sosyal politika yürütecek gücden, he

le hele mânevi gücden mahrum .olmuş bir ikti
darsınız. Bu, sizin kendi başınıza getirdiğiniz 
akıbettir, hiç kimsenin dahli yoktur. Size bu 
kürsülerde ve dışardan C. H. P. si, ya da bu 
memleketin gerçek ihtiyaçlarım bilenler, çok 
uzun çabalar sarf ederek, en olumlu önerileri 
gösterdi, ama, siz fevkalâde yalın bir anlayışın 
zebunu olarak memleketi bugün, hakikaten için
de yaşanılmıyacak kadar sıkıntı verici, buna
lımlar ülkesi haline getirdiniz Akıbet, sizi mut
laka ama mutlaka gerekli cezaya çarptıracak
tır ve, tekrar ediyorum, bu millet sizden kurtu
lacaktır, gerçek iktidarına kavuşacaktır. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına 
Sayın Sami Turan. 

"GÜVEN PARTİSİ GRUPÜ ADINA SAMİ 
TURAN (Kayseri) — Sayın Başkan, sayın se
natörler, Sayın Cumhurbaşkanının Anayasanın 
61 nci maddesine uygun olmadığı gerekçesi ile, 

I Anayasanın 93 ncü maddesine istinaden, bir 
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daha görüşülmek üzere T. B. M. Meclisine iade 
edilen 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa ek 
kanun tasarısı, Millet Meclisinde esasa taallûk 
etmeden ve yalnız tasarının stoklar kısmında 
cüzî bir değişiklik ile kabul edilmiş ve Yüce 
Senatoya gönderilmiştir. Ve Senato Karma Ko
misyonu da Millet Meclisinin kararına uymuş
tur. Anayasamızın 61 nci maddesinin 2 nci ben
di, «vergi, resim, harçlar ve benzeri malî yü
kümler ancak kanunla konulur» hükmünü âmir
dir. 

Görüştüğümüz tasan ise, vergi nisbet ve had
lerini bir misline kadar artırma ve indirme mak
sadı ile yeni malî yükümler konulmasında kul
lanılabilecek olan bu sürekli ve elâstiki yetkiyi 
Bakanlar Kuruluna âdeta ve fiilen mezkûr ka
nun içinde, bu kanun tasarısı ile sınırları tâyin 
edilmiş yeni bir kanun hükmünde, kararname
ler çıkarmak hakkını tanımaktadır. 

Halbuki, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
Bakanlar Kuruluna kanun mahiyetinde karar
nameler çıkarma yetkisini vermemiştir ve bu 
yönden 61 nci maddeye bu tasarı aykırıdır. 

Muhterem senatörler, kamu giderlerini kar
şılamak için vergiyi, gerek sosyal ve gerekse 
ekonomik bakımdan çok zararlı sonuçlar do
ğuran açık finansman usulüne tercih ettiğimizi 
her vesile ile söylemekteyiz. Vasıtalı vergilerin 
mutlak olarak adaletsiz verdiler olduğunu ve 
bunlara hiçbir suretle başvurulmıyacağını id
dia edenlerden de değiliz. Vergi tekniğindeki 
gelişmeler son zamanlarda Vasıtalı vergilerde 
ayırma prensibinin uygulanmasına ve bu ver
gilerin malî güce hitabedebilir vergiler haline 
gelmesine imkân vermiştir. 

Modern vergicilikte ise, düzenlenmiş Vası
talı vergiler sistemi, Vasıtasız vergiler yanında 
bir memleketin vergi sistemini âdil bir bütün 
haline getirebilir. Vergi sistemimizin, vergi yü
künün fertler ve zümreler arasında âdil bir su
rette dağılmasına imkân vermesi için, doğru-* 
dan doğruya vergi gücüne hitabeden vergilerle, 
Vasıtalı vergiler arasında vergi adaleti ile, ikti
sadi icapları bağdaştıran bir prensip kurulma
sı icabeder. Yeni vergiler konurken daima bu 
nisbetin kurulmasına dikkat edilmelidn-. 

Ayrıca, birinci derecede ihtiyaç maddesi ol
masalar dahi istihsal Vergisi mevzuuna giren 
maddelere yapılacak zamların veya diğer Vası

talı vergilerin artmasının fiyatlar ve maliyetler 
üzerinde olumsuz etkiler yapması tabiîdir. Geç
miş tecrübeler, bu vergilerde yapılan artırma
ların, fiyatları ve maliyetleri yükseltme sure
tiyle, bir maliyet enflâsyonu, doğur
duğunu ve hayat pahalılığını artırdığını 
göstermiştir. Enflâsyon, geçim sıkıntısını 
önlemek üzere tedbir düşünmek zorunda olduk
ça, başka bir yoldan bunları kamçılamanın doğ
ru bir yol olmadığı kanısındayız. 

Bu sebeple, ek finansman ihtiyacının karşı
lanması için Vasıtalı vergilere fazla yüklenil-
mesini doğru bulmuyoruz. Kaatimizce, açıkla
rı karşılama konusunda tutulması gereken sa
lim yol, vergi sisteminde başlanmış olan ıslâ
hatı tamamlamak, vergi zâyiini önleyici tedbir
leri kuvvetlendirmek, vergi dairelerini ve ver
gi murakabe organlarını güçlentirmek, mahallî 
idareler maliyesini İslah etmek, İktisadi Dev
let Teşekküllerini, artan ölçüde kaynak yapa
cak, duruma getirmek ve israfları önlemek
tir. 

Gerek 1 nci ve gerekse A. P. iktidarı tara
fından hazırlanarak yürürlüğe konmuş olan 
2 nci Kalkınma Plânında yer alan bu esaslara 
geçen dönemde Hükümet uymamıştır. Bugün
kü sıkıntılarımızın kaynağı budur. Sosyal ve 
iktisadi bakımdan zararlı gördüğümüz zam ted
birlerine başvurmaya mecbur kalışımızın so
rumlusu iktidardır. Bunun yükünü çeken ise, 
vatandaştır, iktidarın yetersizliği ve becerik
sizliği, daima Anayasayı zorlamak ve Anayasa 
dışına çıkmak hevesini yaratmaktadır. Şu an
da 2 nci plân döneminin 3 ncü yılında bulunu
yoruz. Gerek kamu sektöründe ve gerekse özel 
sektörde cebrî ve köklü tasarrufların ve dış 
kaynakların devamlı surette plân hedeflerinin 
gerisinde kaldığını görüyoruz. Açık finansman
lara başvurulmasının başlıca âmili budur. Açık 
finansmana gidilmesi ise, hem ekonomideki 
dengeyi bozmakta ve hem de istikrarı sarsmak
tadır. Ekonomide dengenin bozulması, fiyat is
tikrarının korunmaması gerçek kalkınmanın 
tahakkukuna engel olmuştur, ve olmaktadır. 
Bu husus 1970 vık programında açık bir suret
te itiraf ve kabul olunımugtur. öteden beri 
önemle üzerinde durduğumuz, kabul ve şikâyet 
ettiğimiz bir hastalığın, Hükümetin imzasını 
taşıyan resmî bir vesikada kabul ve teyidedil-
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miş olması görüşlerimizin, ne kadar hakikat ol
duğunu ortaya çıkarmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, görüşülmekte olan ta
sarının 1 nci maddesinde vergi nistaet ve hadle
rinin yükselmesi hususunda Bakanlar Kurulu
na yetki veren hüküm yer almaktadır. Madde; 
yalnız, mer'i nisbetleri değil, ileride kanunla 
değiştirilecek nisbetleri de bir misline kadar 
artırmasına imkân vermektedir. Meselâ, vergi 
nisbeti % 30 ola,n bir madde için Bakanlar Ku
rulunun nisbeti yalnız % 60 a kadar çıkarabile
ceği zannedilmemelidir. ileride, kanuni nisbet 
% 40 a çıkarsa, Bakanlar Kurulu kararı ile 
bu nisbet % 80 yapılabilecektir. Yani, bu ta
sarı kanunlaşınca, kanunun kendisine verdiği 
yetkiye istinaden, Gider Vergisine tabi bir mad
denin vergisi % 100 artırılırsa, Hükümet ta
sarrufu, neticede yeni bir malî yüküm tevlide-
decektir. Bu yüküm bir kanunla değil, bir ka
rarname ile ihdas edilecektir. Bu malî yükümü 
yüklenecek olan nihai mükellef yine tüketici
dir. 

Bu verginin lüks eşyalara konacağı söyle
niyor. Bu vergiyi ödiyecek kimseler, iddia edil
diği gibi, sadece yüksek gelir sahiplerinden iba
ret olmıvacaktır. Zira, Gider Vergisi mevzuuna 
giren maddeler umumiyetle harcıâlem madde
lerdir. Zengin, fakir herkesin istihlâk ettiği 
maddelerdir. Akaryakıt, her türlü giyecek mad
deleri, bez, basma, tiril, kumaş, elektrik - hava
gazı, her türlü demir ve bakır madenleri, kim
yevi ve plâstik maddeler sibi... Bu maddeleri 
sadece zenginler değil, hemen hemen her va
tandaş istihlâk etnıiye mecburdur. 

Bu sebeple, bu verpi bütün vatandaşlara 
yük getiricidir ve geçimine tesir yapacak bir 
vergidir. 

Yukarda arz ettiğim gibi, tam bir Vasıtalı 
vergi olarak bu Gider Vergisi zammı da, bu tip 
vergilerin karekteri icabı, fiyat mekanizması 
yolu ile vatandaşa intikâl edecektir. 

Netice olarak; tamamen yasama organının 
yetkisine aidolan bu konuda yürütme organı, 
Anayasaya aykırı olarak, bir malî yüküm ih
das etmiş ve bunu da vatandaşa yüklemiş ola
caktır. Bu durum aynı samanda sosyal adalet 
ilkelerine de aykırı düşmektedir. 

Tasarının gerekçesinde; Anayasa Mahkeme
sinin. bâzı kararları misal gösterilmiştir. Hal
buki, elimizde 330 s?yıh Kanunun bâzı 

hükümlerinin, Anayasa Mahkemesi tarafından 
aynı prensiplerden hareket edilerek, iptal edil
diği misali vardır. 

Muhterem senatörler, tasarı kanunlaştığı. 
takdirde aslında pahalı olan hayat daha da çok 
pahalılaşaoaktır. Malûm olduğu üzere Gider 
vergileri, Vasıtalı vergiler kategorisi içerisinde 
yer almaktadır. Bunun tabu bir sonucu olarak 
da verginin gerçek mükellefi, Hazineye ödiyen 
değil, vergisi, vergi konusu malı tüketen nihai 
müstehlik olmaktadır. Çünkü, vergi intikali, do-
layısiyle, fiyatlara inikas etmektedir. Tecrübeler 
göstermiştir ki, umumiyetle her yerde ve bil
hassa memleketimizde muayyen hir mal kate
gorisi için yapılan vergi zammı, o malın fiyatın
da sadece yükselen vergi kadar değil, onun çok 
üstünde artışları mucibolmaktadır. Ayrıca, yine 
belli bir mal veya mal kategorisine getirilen 
vergi zammı, bütün piyasayı etkilemekte ve zin
cirleme fiyat artışlarını mucibolmaktadır. Kal
kınma Plânımızın hedeflerinden biri de fiyat 
istikrarıdır. Gerçek ve dengeli bir kalkınma 
için fiyat istikrarı şarttır. Hükümet programın
da, fiyat istikrarı vadolunmuştur. Yıllık prog
ramlarda genel fiyat istikrarının sağlanması ve 
korunmadı için çeşitli tedbirler öngörülmüştür. 
Bilhassa 1970 programı, bu bakımdan zengindir. 
Her nedense Hükümet hiçbir tedbir almadığı 
gibi bu tasarı ile de fiyat istikrarını allak bul
lak etme yolunu tutmaktadır. Son yıllarda fiyat 
ar sığlarının sürekli bir hal alması, nisbî bir is
tikran t:-irsiz hale getirmiş ve zamanla ekono
mideki dengesizliğin büyümesine yol açmış ve 
toptan eşya fiyatları son beş yılda % 40 civa
rında bir artış göstermiştir. 

Geçim endeksleri yüksekliği ise bu oranın 
çok üstünde olmuştur. Vatandaş hayat pahalılı
ğından şikâyetçidir. İktidar, bu pahalılıkla mü
cadele edeceğim derken Sayın Başbakanın «pa
halılık sıhhat alâmetidir, alış - verişlerinim pa
zarlıkla yapınız,» gibi beyanlar yanında, bıra
kalım Anayasaya aykırılığını, bu tasarı, daha 
çok fiyat artışlarını getireceği muhakkaktır. Bu 
yüzden geçim sıkıntısı her gün biraz daha ar
tıyor ve bir âfet halini alıyor. 

Bîuhterom arkadaşlar, bu tadarı kanunlaştığı 
takdirde Gelir ve Kurumlar vergilerinde büyük 
kayıplar olacaktır. Diğer taraftan, resmî ihale
ler bakımından olumsuz ve gayrihukukî so-

— 874 — 



C. Senatosu B : 65 5 = 5 . 1970 O : 1 

nuclar meydana gelecektir. Devlet inşaatları ve j 
alımları kendiliğinden pahalılaşacak ve bu su
retle gider tarafında da bir yükselme olacaktır, j 
Aynı zamanda ihracatımız üzerinde de olumsuz 
tesirler yaratacaktır. Paramızın değeri süratli 
olarak düşmesine rağmen dış kur sabit kalmış- | 
tır. 1958 de tesbit edilen kurda bir değişiklik ol
mamıştır. 1958 den bu yana iç fiyatlardaki ar
tışlar % 80 dir. Zirai mahsullere ait dış fiyatlar 
aynı ölçüde artmamıştır. Zirai mahsullerimizin 
ihraç bedelleri, sabit kur üzerinden Türk para
sına çevrilmiştir. Bu sebeple birçok malın ve 
hizmetlerin fiyatı yükseldiği halde terim mah
sullerimizin fiyatları, sabit kura dayanan ihraç 
fiyatlarına göre takdir edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, tasarının 2 nci mad
desinin uygulanmasında da büyük aksaklıklar 
olacaktır. 2 nci maddesinde; vergileri artırılan 
malları imalât veya ticaret amaciyle ellerinde 
bulunduran gerçek ve tüzel kişiler de Gider ver
gileri Kanununun kapsamı içerisine alınmakta
dır. Halbuki, istihsal Vergi sistemimiz, prensip 
itibariyle, ilk istihsal maddelerini üreten az 
sayıda büyük sanayi işletmeleri vergi ile sorum
lu tutulup bunlar dışında kalan istihsal safha
ları ve işletmelerle ilgilenmemek e.̂ ası üzerine 
oturtturulmuştur. 2 nci maddedeki hüküm, bu 
temel prensibe tamamen aykırı bir istikamette 
görülmektedir. Zira. tasarı kanunlaştığı takdir
de, bugüne kadar Gider vergileriyle hiçbir alâ
kası olmıyan ve memleketin her tarafına dağıl
mış bulunan çok geniş bir kütle ve sanayici 
zümresi bu kanunun kapsamına, muvakkat da 
oba, girmiş olacaktır ki, böyle (bir durum, pi
yasada, dolayısiyle memleket ekonomisinde, 
küçümsenmiyecek birtakım karışıklıklar yara
tacaktır. Aynı zamanda bugünkü haliyle maliye 
teşkilâtı bu derece geniş uygulamayı yürütecek 
ve murakabe edecek güçte değildir. Diğer taraf
tan satılan fakat bedelleri henüz tahsil edilme
miş olan malların da stoklar meyanında göste
rileceği, dolayısiyle vergilendirileceği hükme 
bağlanmıştır. Buna mukabil bu çeşit malların 
vergisinin alıcıya nasıl intikal ettirileceği me
selesi üzerinde de dıırulmadığı anlaşılmaktadır. 
Bu suretle verginin satıcının üzerinde kalması, 
Gider vergilerinin intikal olma vasfı ile tam bir 
çelişme halinde olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, Devlet, günümüsde en 
büyük tüketicidir. Cari harcamalarla yatırım j 

j harcamaları tam bir tüketim harcamasıdır. Bu, 
ortalama, bütçemizin % 75 ni teşkil etmektedir. 

| Devlet, satınalacağı mal ve hizmetlerde, artan 
vergi oranlarına paralel olarak, pahalılaşacak 
ve bu suretle Devlet elde ettiğini, belki de daha 

I fazlasını, kendisinin sebebiyet verdiği fiyat ar
tışlarını karşılamak için, harcamak zorunda ka
lacaktır. Bu da, arzulanan bir sonuç olmasa ge
rektir. 

Maliye Bakanlığının, birkaç yıldan beri, her 
bütçe ile birlikte kısa vadeli birtakım tedbirler 
yerine, 1970 programında öngörüldüğü gibi, 
kaynakları harekete getirme yolunu tercih et
mesi lâzımdı. Bunları, bu vesile ile, bir daha ha
tırlatmak faydalı olur kanısındayım. 

Vergi reform çalışmalarını hızlandırmak, 
vergi dairelerini ıslah etmek, vergi ziyamı ön
leyici tedbirleri almak, köklü tasarrufları teş
vik için tödbirler almak ve sermaye piyasasını 
kurmak. İktisadi Devlet Teşekküllerini düzen-
liyecek harcamalarda âzami tasarrufu sağlamak, 
israfı önlemek, hizmetlerin verimini artırmak, 
murakabeyi etkili bir hale getirmek. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın özden. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, değerli senatörler, benden evvel görüşen 
söacü arkadaşlarım, Hükümet tarafından getiri
len tasarının sakıncaları üzerinde çok geniş, 
bilgili izahlarda bulundular. Benim değineceğim 
bâzı hususları ifade ettiler. Faslaea zamanınızı 
almak istemiyorum. Ancak, zapta geçmek ba
kımından bâzı mühim gördüğüm noktaları, kı
saca, Yüksek Huzurunuza sermeyi uygun görü
yorum. 

Muhterem arkadaşlar, hiç şüphe etmiyelim 
ki, bu gelen tasarı Hükümete yasama yetkisi ve
ren bir tasarıdır. Ve Hükümete kararname çı
karma yetkisini de ayrıe-a tanımaktadır. 

Bu tasarı, kararname çıkarma hakkını bün
yesinde taşıması itibariyle, Anayasaya tamamen 
muhaliftir. (Dekre Rua) çıkarma mahiyetinde 
olan hakların artık 20 nci asırda kabul edilir 
tarafı, yoktur ve bizim Anayasamız böyle bir 
hakla tanımamıştır. Kanun yapıcılığı, hiçbir 
suretle Yasama Meclisinden bir başkasına asla 
verilemez. Anayasa, bu yetkinin devrini yasak
lamıştır. Anayasa Mahkemesi yetki kanununu 

I pek az bir müddet evvel iptal etmiş bulunu-
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yor. Orada, çok geniş bilgiler, ilmî iddialar var
dır. Anayasa tahlil edilmiştir. Yetki Kanunu 
niçin iptal edilmiştir, esbabı mucibesi kararın
da gözükmektedir. 

Savcılar hakkındaki kanun da Anayasa Mah
kemesince reddedilmiştir. Orada da niçin red
dedildiği açık açık belirtilmiştir. Anayasa
ya uygun görülmemiştir. Fakat görülüyor ki, 
savcılar hakkındaki kanunun Anayasa Mahke
mesince iptalinden sonra, hükümet yine aynı 
kanunu Millet Meclisi komisyonlarından ve 
Umumi Heyetinden ısrarla geçirmiştir. Demek 
oluyor ki, A. P. iktidarı Anayasa Mahkemesi
nin hukukî görüşü ile aksi istikamette yarış 
yapmaktadır. Bu maharetten ve bu hareketler
den A. P. ni alıkoymak hiçbir parti için im
kân çerçevesine giremiyor. 

Muhterem arkadaşlar, raporda muhalefet 
şerhini yazan sayın üye Adana Senatörü Mus- j 
lihittin Yılmaz Mete'nin dediği gibi, bu tasarı j 
az kazananın vergisini yükseltmek gayesine : 
matuf bir ruhu taşımaktadır. Bu tasarı, bu ha- ] 
liyle; geliri çok az olan vatandaşa daha fazla j 
vergi yükleme gayesini gütmektedir. Ve tasarı- : 
nm bu manzarası, A. P. hedeflerinin tam mâ- i 
nasiyle bir numunesini göstermektedir. 

Muhterem arkadaşlar; birinci maddeyi za- \ 
mam geldiği zaman okuyacağız. Ama, burada I 
uzun uzun izahattan sonra satırlar geçiyor, j 
«Maliye Bakanlığının teklifi üzerine, - metinden j 
okuyorum - bir misline kadar artırmaya veya j 
artırılan bu nisbet hadlerini kanuni seviyesine j 
kadar indirmeye...» Şu kanuni seviyesi neresi- i 
dir? Kanuni seviyesini Maliye Bakanlığı mı ! 
takdir edecek, yoksa eski kanundaki kanuni 
seviyesi o mudur. Şu halde «halihazır seviyesi- ' 
ne göre» demek lâzım gelirdi. Kanuni seviye- j 
sine indirme mânasını bir türlü anlamak, me
tinden anlam çıkarmak: mümkün değildir. 

Bu hususta Maliye Bakanı bize gerekli iza
hatı verirse tenevvür etmiş olacağız, ikinci 
maddede de bâzı mükellefiyetler tahmil edil
mektedir. 

Muhterem arkadaşlar, biz bir Millî Korun
ma Kanunu tatbikatı geçirdik. İlk Millî Ko
runma Kanunu tatbikatında bu salahiyetler 
tatbik edilmiştir. Ama ne olmuştur? Karaborsa 
daha fazlalaşmıştır, zenginler daha fazla zengin 
olmuştur. Eldeki malları satan adam büyük pa

ralar kazanmıştır, doğru, hakikî beyannameler 
hiçbir suretle verilmemiş, mallar karaborsaya 
aksetmiştir. Bunun içinde yaşadık, bu dâvala
rın dosyalarını tetkik ettik, hazan da müdafaa
larını yaptık. Bu itibarla, maddedeki beyan hü
kümetin getirdiği bu usul, eski tecrübelere gö
re, hiçbir fayda vermiyecektir. O Millî Korun
ma Kanunu fevkalâde haller dolayısiyle, yani 
ikinci Dünya Savaşının büyük felâketi Türki
ye'nin ta hudutlarına geldiği zaman tatbikine 
geçilmiştir, öyle bir fevkalâde zamanda yapıldı 
bu. Böyle olmasına rağmen, kanunda şiddetli 
cezalar bulunmasına rağmen, esaslı bir şekilde 
istanbul muhitinde tatbik edildiğine şahidola-
madık, Bu kanunun tatbikatı bu esasları ka
bul etmiş. Eski usulü ihya etmiş. Neticede, 
muhterem arkadaşlar, o zaman nasıl karaborsa 
teessüs etmiş ise bugün de aynen hileli mua
meleler vücut bulacak ve fiyatlar alabildiğine 
yükselecek, bundan zenginler fayda görecek, 
fakirler fayda görmiyecek. Neticeten de sosyal 
adalet, getirdiğiniz tasarıdan müteessir olacak
tır. Bu bakımdan da A. P. iktidarı sosyal adale
te yanaşmamaktadır. 

Tasarının gerekçesi okunsaydı; ki, epey 
tp.fsilât var, söylenecek sözlere de burada cevap 
yetiştirme gayreti mevcut, görülecekti ki, ifa
de edilen esaslar tamamen Anayasaya aykırı
dır ve sümmettedarik bâzı fikirler ileri sürül
müştür. Bunları kabul etmek imkânsızdır. Ana
yasa; icra, yasama ve yargıyı birbirinden ayır
mıştır. Anayasanın beşinci maddesi; yasama 
yetkisinin devredilemiyecegini tasrih etmiştir. 
Yasama yetkisi başkasına verilebilir mi? Ha
yır, mümkün değil. Yani, ben kanun yapaca
ğım, Millet Meclisi ve Senatodan kanun çıka
cak ve herkes, her vatandaş bilecek ne kadar 
vergi verecek. Ne kadar vergi vereceğini bilen 
vatandaş, ancak bir vatandaş haysiyetine mâ
liktir. Ne kadar vergi vereceğini bilmiyen, bi-
lemiyen, hükümetin istediği gibi vergi çıkar
ma hakkına malik olunan bir vasatda yaşı-
yan insana vatandaş denmez arkadaşlar. Onun 
hakkına, o vatandaşın hukukuna tecavüz edi
yorsunuz, tecavüz edilince de siz, Anayasayı ih
lâl etmiş olursunuz. 

Şimdi, size ufak bir misal vereyim. Yasama 
yetkisini bir tarafa koyalım, yargı yetkisini ala
lım. Yargı yetkisi devredilebilir mi arkadaş-
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lar? Mümkün değil. Anayasa koymuş, «Yasa
ma yetkisi devredilemez» diye. Niçin? Eski, im
paratorluk devrindeki gibi kararname çıkarma 
işleri olmasın diye bunu koymuş. Ama, yargı
ya gelince, buna lüzum görmemiş. Esasen bu, 
böyledir, bu imkân yoktur. Şimdi, meselâ ko
nuşalım ; boşanma dâvasını Asliye Hukuk Mah
kemesi rüyet eder. Orada, tedbir cümlesinden 
olarak, hâkim bir nafaka takdir etmiş. Bir ida
re merci nafakayı fazlalaştırabilir mi, indirebi
lir mi? indiremez. E, nasıl oluyor. Canım o mah
keme bir nafaka kararı vermiş; 100 lira, 500 li
ra. Bunu 50 liraya indirelim, 100 lirayı da 1 000 
liraya çıkaralım. Ne oluyor yani? Yargı orga
nına bir taarruz yok ki. Böyle bir mütalâa be
yan edilebilir mi, mümkün müdür? Mümkün de
ğildir. Ha siz vergiyi indirir çıkarırsınız, ha yar
gı organının vermiş olduğu kararı fazlalaştı
rırsınız, indirirsiniz. Benim kanaatime göre iki
si de birdir, arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlarım, raporda, Anayasa 
Mahkemesinin bir kararı ele alınarak bu karara 
göre bir esbabı mucibe ileri sürülmektedir ve 
denilmektedir ki; «işte Anayasa Mahkemesinin 
bir kararı var. Getirdiğimiz tasarı bu karara 
tamamen uygundur». Onu okumıyacağım, ora
da yazılı. Ne diyor? Hülâsatan arz edeyim; «ih
tisas ve idare tekniğine taallûk eden hususlar
da diyor», ihtisas ve idare tekniğine.. «Veya 
da» demiyor. Hani ihtisas veya idare tekniğine? 
ihtisas olacak ve idare tekniğine aidolacak. öy
le olursa Hükümet bâzı tedbirler, - o da kanun 
değil bâzı tedbirler - alabilir diyor. Kanun çı
karır, demiyor. (Dekre Rua) tesis edebilir, de
miyor. Kararname tesis eder, demiyor. Dediği 
şey, ihtisas ve idare tekniğine taallûk eden hu
susların düzenlenmesi için Hükümete yetki ve
rilmesi. Anayasa Mahkemesi* «bu kabul edile
bilir» diyor. E, siz şimdi, bu ibareyi alıyorsu
nuz «İşte Anayasa Mahkemesi maden böyle de
di, biz de böyle bir tasarı getirebiliriz ve bu 
Anayasaya muhalif olmaz ve Anayasa Mahke
mesinin esbabı mucibesine de uygun olur» diyor
sunuz. Gerek Hükümetten, gerekse bu raporu 
tanzim eden arkadaşlardan rica ediyorum: Ana
yasa Mahkemesinin mucip sebeplerini lütfen 
daha dikkatli olarak tetkik buyursunlar. Ver
gi artırma hususunun, ihtisasla ve idare tekni
ği ile hiçbir alâkası yoktur. O halde, raporun 

istinadettiği husus ile gelen tasarının bir alâ
kası olmamak lâzımgelir. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerime nihayet ve
rirken bir noktayı da açıklamak isterim. Hiç 
şüphe etmeyiniz; bu tasarı kanunlaşınca, tabiî 
Anayasa Mahkemesine gidip gelinceye kadar, 
Cumhurbaşkanının tekrar ikinci defa veto et
me hakkı olmadığına göre ve bizler de Anaya
sa Mahkemesine gideceğimizi peşinen söylediği
mize nazaran, siz bâzı tasarruflarda bulunacak
sınız ve bu tasarruflarla da fiyatları yükseltme
ye sebebiyet vereceksiniz. Esasen artmış olan 
fiyatlar, yine yükselecek ve bundan daha faz
la, halkımızın ekseriyetini teşkil eden, fakir 
ahali mustaribolacaktır ve dengesizlik son had
dini bulacaktır. Yeter artık, iktidara hitabedi-
yorum; yeter. Geçim, artık tahammül edemiye-
cek hale gelmiştir. 350 lira ile, 400 lira ile 2 ço
cuk, bir kayın valide, kendisi, ailesi geçinen in
sanlar var, Türkiye'de. Bunun neresinden ver
gi alacaksınız? Çünkü, fiyatlar yükselecek. Fi
yatlar yükselince bu şekildeki ıstırap daha da 
fazlalaşacaktır. Bundan kim vicdan azabı çe
kecektir? Bilmiyorum; A, P, iktidarında biraz 
vicdan varsa, elbetteki vardır. Bu ıstırabı da 
onlar çekecek fakat daha fazlasını bu kürsü
den söyleyip de sözlerimizi size inandırmak im
kânı bulamadığımız için daha fazlasını da biz 
çekeceğiz. 

Hürmetlerimle.. 

BAŞKAN — Daha 3 sayın üye söz istemiştir. 
Ancak, Sayın Bakan söz istiyorlar. 

Sayın Maliye Bakanı buyurun. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Muhterem Başkan muhte
rem senatörler, huzurunuza bir vergi kanunu 
görüşülürken , bu iki maddelik vergi Kanunu 
ile hiçbir ilgisi olmıyan ve fakat iç politikada 
geçerli olacağı zannedilen bir çok sözler büyük 
bir belagat ile ve zaman zaman da arkadaşları
mız tarafından celâdet ile bu kürsüde ifade bu-
yurulmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, huzurunuzda Maliye 
Bakanı ve bu Bakanlığın bütün mesuliyetlerini 
yüklenmiş naçiz bir arkadaşınız sıfatı ile bir 
konuda şikâyetim olduğunu arz etmek istiyo
rum: Bütçeler konuşulurken, gerek komisyon
da, gerekse Parlâmentoda, Mecliste ve Senato
da bütçenin açık finansmanından, bunların fi-
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yatlara yapacağı menfi etkiden, muhterem ar
kadaşlarım, acı acı şikâyet etmişlerdir ve büt
çe finansmanının sıhhatli kaynaklardan temin 
edilmesini, açık finansmanına başvurulmasını 
haklı olarak istemişlerdir. Türkiye, kalkınması
nı, sanayi kalkınmasını, sosyal, kültürel kal
kınmasını gerçekleştirmek zorunda olan bir 
memlekettir. Plânlı devrede bu kalkınmamızı 
yapabilmek için karşılaştığımız bâzı güçlükler 
vardır. Bunlardan birisi; iç finansman mesele
sidir. Bunu, Maliye Bakanlığı görevini deruh-
de etmeden de bütçe Komisyonunda, o Komis
yonun naçiz bir üyesi sıfatiyle ifade ettim ve 
Mecliste ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı gö
rüşülürken ve bir yılın bütçesi görüşülürken, 
grup sözcüsü olarak, yine ifade ettim. Şimdi 
yine huzurunuzda ifade ediyorum ki; Türkiye'
de halli icabeden bir iç finansman konusu var
dır. Bunun yanında yine halli icabeden dış fi
nansman konusu da vardır. Bu konu, kanaatim
ce, gayet önemli bir konudur. 

1969 Bütçesinin Karma Komisyonda görü
şülmesi bitip de Karma Komisyon raporu yazıl
dığı zaman o raporda : «Türkiye'de iç finans
man konularının halledilmesi Türkiye'nin haya
tî ve çok önemli bir meselesi olduğuna göre bu 
konuları halletmek için Hükümetlerin, hangi 
Hükümet olursa olsun, - bugün siyasi iktidar 
olarak biz huzurunuzdayız, bundan beş sen s ev
vel biz huzurunuzda değildik, siyasi iktidar ola
rak belki istikbalde başka bir siyasi iktidar hu
zurunuzda olacaktır - hangi siyasi iktidar olursa 
olsun Türkiye'nin iç finansman konusunu hallet
mek için bâzı tedbirler alırsa bu tedbirler iç po
litika tartışmalarının dışında tutulmalıdır.» diye 
bir temennide bulunulmuştur. 

Bu temenniye o tarihte yürekten iştirak et
miştim. Şimdi şu görüşmeleri dinledikten sonra 
bu temenninin ne kadar yerinde olduğuna bir 
defa daha inanmış bulunuyorum. 

Muhterem senatörler, elbette ki, bir veryi ka
nunu münakaşa edilecektir. Bu vergi kanunu
nun tarafınızdan doğru görülmiyen, eksik görü
len tarafları ifade buyurulacaktır, bunu değiş
tirmek için lâzımgelen önergeler "verilecektir. 
Ama, bu vergi kanunu dolayısiyle Tür
kiye'de her şeyin kötü olduğunu, bir ver
gi kanunu dolayısiyle dahi, Türkiye'de bir 
muhalefet sözcüsünün çıkıp da burada sîe-
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nen «sıfırı tükettiğimiz» gibi birtakım be
yanlarda bulunması, kamu yararı ile kabili 
telif değildir. Ve bu sözcü arkadaşımızın, mille
tini çok sevdiğini,. memleketini çok sevdiğini 
ifade eden sözleriyle de, keza kabili telif ola
maz. Bu kabîl sözlerden kim ne fayda sağlamış
tır? Mütevasi bir vergi kanunu dolayısiyle bu
günkü siyasi iktidarın akibetinin şöyle olacağı, 
böyle olacağı, Ortak Pazardan ve buna benzer 
ilgisi olmıyan diğer konulardan bahis açmanın 
ve sanki bütçenin tümü görüşülüyormuş, Tür
kiye'nin ekonomik siyasetinin her çeşit politi
kasının tümü burada müzakere ediliyormuş gi
bi böyle gayet kara bir tablo çizmekte kimin ne 
faydası vardır, bundan kim ne kazanıyor? 

FİKRET GÜNBOĞAN (İstanbul) — ülke 
kaşanıyor. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Muhterem senatörlerin bu konuyu biran 
olsun düşünmelerini ve bunun cevabını bulma -
larını istirham ediyorum. 

HALİL GORAL (Aydın) — Siz de her şe
yin iyi olduğunu söyleyin, bakalım. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Her 
halde çarık devrinden daha iyi. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Gündoğan 
konuştuğu zaman gerek Bakan, gerek diğer ar
kadaşlar sabırla dinlediler. Bu sebeple Sayın 
Bakan konuşurken de arkadaşların aynı sabır 
ve tahammülle dinlemelerini rica edeceğim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam

la) — Muhterem senatörler, huzurunuza ilk de
fa çıkıyor değilim ve hiçbir saman da Türkiye'
de her şeyin iyi olduğunu, ortalığın güllük - gü
listanlık bulunduğunu iddia etmiş bir arkada
şınız değilim, iyiye, iyi diyoruz, iyi yapılana 
iyi yapılmıştır diyoruz, yapılmamış olan, eksik 
bulunan hususları da yapmaya çalıştığımızı ifa
de ediyoruz. Ama, burada, bu kürsüde Türkiye'
de bir tek şeyin dahi iyi olduğunu söylemiyen 
çok arkadaşlarımız vardır. (A. P. sıralarından 
«doğru», «biraz insaflı olsunlar», «tabiat mese
lesi» sesleri.) 

BAŞKAN — Karşılıklı cevaplara meydan 
vermeyin arkadaşlar. Sayın Bakanı her iki taraf 
da sükûnetle dinlesin. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — (Fik
ret Gündoğan'a hitaben) Eyvah! Söz istedi. 
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HÜSEYİN ÖZTÜEK (Sivas) — Sorkunun 
ecele faydası yok. (Karşılıklı gülüşmeler) 

MALİYE BAKANI MESUT ERİE (Devam
la) — Muhterem senatörler, bu sözlerimle hiç
bir arkadaşımı tahrik etmek veya ona tarizde 
bulunmak istemiyorum. Sözlerimin başında da 
arz ettiğim gibi bir şikâyetimi sizlere sunuyo
rum. Bu sözlerimin mânası bundan ibarettir. 

Gider vergileri kanunu tasarısiyle ilgili ola
rak konuşan değerli hat"p arkadaşlarım -sın he
men hepsi bu kanunun Anayasaya aykırı oldu
ğunu, Anayasanın 5 nci maddesine, 81 nci mad
desine ayları düştüğünü ifade buyurmuşlardır. 
Bu konuya kısaca temas etmek isterim, ingilte
re'de 1215 yılında neşredilen (Magna Karta Li-
bertatum) belgesinde «Kanunsuz vergi olmıya-
cağı» prensibi vaz'edilmiş idi. Bizim Anayasa
mızın 61 nci maddesi de bu prensipten mülhem 
olmuştur ve verginin mutlaka kanunla konula
cağını ifade eden bir madde Anayasamızda mev
cuttur. Verginin, mutlaka kanunla konulacağı 
aşikârdır. Bu, dünyada üzerinde ittifak edilmiş, 
olan bir prensiptir. Ama, vergi bir defa kamın
la konulduktan ve yerine oturtuldulrtan sonra 
bu vergide bâzı değişiklikler yapılıp yapılamı-
yacağı 1215 yılından beri çok münakaşa edil
miştir. Ve birçok devletler bir defa kanunla ver
gi konulduktan sonra bu verdide bâzı değişiklik
ler yapılabilmesi yetkisini hükümetlere vermiş
lerdir. Bunun da sebebi, gelişen ekonomik ha
yat ve bu gelişmenin temposu ve ekonomik haya
tın şartlan öyle icabetmiştir ki, icra organı, ka
nunla konulmuş olan vergilerde süratle bâzı de
ğişiklikler yapabilsin. 

Ezcümle, bütçelerin büyüklüğü üzerinde ic
ra organının bir tasarruf yetkisi olması kabul 
edilmiştir. İcabında bütçelerin bu büyüklüğü 
küçültülebilir, tasarruf tedbirlerine başvurabi
lir. Her sene Bütçe Kanunu ile yetki veriyor
sunuz Hükümete, bütçenin rakamlarını, ödenek
lerini, tasarruf yolu ile, küçültmek yetkisini ve
riyorsunuz. Bu, bir ihtiyaçtan doğuyor, 

Aynı şekilde bütçenin yıl içerisinde gelirle
rini artıracak şekilde bâzı yetkilerin veril
mesinde de zaruret vardır ve birçok devletler 
bu yola gitmişlerdir. 

Burada OE'CD Sekreteryasmın hazırladığı 
bir raporda bâzı tavsiyeler vardır. Tavsiye 
numarası 20. «Bâzı ülkelerde bütçeye vergile

me konusunda tadilât ithali, tadilâtın açıklan
dığı an ve yürürlüğe konması sırasında ge
çen uzun süreden dolayı meseleler tevellüdet-
mektedir. Böylece mükellefler açıklanan ted
birlerin etkilerine karşı hazırlıklı olabilirler. 
Bu engel, genel olarak, beklenen yararlara 
sekte vurmaktadır. ABD nde vergi tadilleri
nin ilk tekliflerinin ortaya konduğu tarihe 
kadar makabline şamil tatbik yoluna gidil
mektedir. Belki burada ancak nisbeten kabili 
tasavvur güçlüğe değecek bir çare söz konu
sudur. Vergileme tekliflerinin hattâ derinle
mesine bir müzakere konusu olmadan önce doğ
rudan sonuç verdiği ingiltere'de ki uygulama 
en ideal sistem gibi görünmektedir.» 

Bir başka tavsiye : «Belçika, italya, ingil
tere ve kısıtlı bir ölçüde Fransa'da Hükümet, 
Parlâmentonun ön muvafakatini almaksızın malî 
yılın her anında kararname ile vergi hadle
rini, bâzı hallerde, sosyal güvenlik aidatları 
dâhil, tadil etmeye imkân veren geniş yet
kilere sahiptir. Bu gibi tadiller genellikle bi-
lâhara bir onaya tâbidir. Almanya'da Hükü
met çok sadeleştirilmiş bir mevzuat prose
dürü çerçevesinde bâzı muvakkat tadillere ka
rar verebilir. Diğer ülkelerin bu örnekler
den ilham almalarında fayda vardır.» 

Görülüyor ki; biz, dünyada tatbikatı olmı-
yan, huzurunuza yeni bir usul ihdas eden bir 
tasarı ile gelmiş değiliz. Bu tasarının Anaya
saya aykırı olup olmadığı konusunda elbette 
ki, Anayasanın eğer içtihatları varsa, daha ön
ceden kararları mevcutsa bunlara bakmakta 
fayda vardır. Çünkü bu organın bilâhara aynı 
konularla ilgili olarak ne gibi karar verece
ğini tahmin edebilmek için evvelce vermiş ol
duğu kararlara bakmak elbeteki gayet man-
tiki ve normaldir. 

Şimdi, huzurunuzda Anayasa Mahkemesinin 
bir kararını okumak istiyorum : 10 . 12 . 1962 
tarihli ve esas numarası 1962 - 198. Karar 
1962 - III dir. «Burada yasama organının 
doğrudan doğruya kullanması gereken yetki
lerini yürütme organına devretmiş olup olma
dığının ve başka bir deyimle ortada Anaya
sanın 5 nci maddesine aykırı bir hal bulunup 
bulunmadığının tartışılması lüzumludur. Şura
sını önceden belirtmek yerinde olur ki, yeni 
Anayasamız yasama yetkisini, yürütme göre
vini, yargı yetkisini ayrı ayrı organlara ver-
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mekle Anayasa Komisyonu raporundaki tâ
birle «yumuşak kuvvetler ayrılığı esasını» ka
bul etmiştir. Buna göre şüphesiz yasama or
ganı kanun yapma kudretini başka ellere bı
rakamaz. Bu prensip, Anayasanın 5 nei mad
desinde açıklanmıştır. 

Yasama Organı kanun yaparken bütün ih
timalleri göz önünde bulundurarak teferruata 
ait hükümleri de tesbit etme yetkisini haiz ise 
de zamanın gereklerine göre sik sık değişik 
tedbirler alınmasına veya alman tedbirlerin 
kaldırılmasına ve yerine göre tekrar konmasına 
lüzum görülen hallerde yasama organının ya
pısı bkımmdan, ağır işlemesi ve günülk olay
ları izleyerek zamanında gerekli tedbirleri 
almasının güçlüğü karşısında kanun koyucu
nun esaslı hükümleri tesbit ettikten sonra ihtı-

.sas ve idare tekniğine taallûk eden hususların 
düzenlenmesi için Hükümete yetki vermesi 
yasama yetkisini kullanmaktan ba?ka bir şey 
değildir. Şu hale göre bu durumu yasama 
yetkisinin yürütme organına bırakıldığı 'anla
mına almak doğru olamaz, işte bu düşünceler
ledir ki, kanun koyucu, esaslı hükümleri düzen-
liyerek alınacak tedbirlerin ihtiyaçlara uygun
luğunu sağliamak için bâzı hükümler konmasın
da, yürütme organına yetki vermek suretiyle, 
yasama yetkisini bu yolda kullanmayı uygun 
bulmuştur. Yürütme organının bütün eylem ve 
işlemleri yargı mercilerinin denetimi 'altında 
olduğunda bu işlemleri yaparken kanunun gö
zettiği sınır ve maksat dışına çıkmasının önlen
mesi de mümkündür. Bu suretle yürütme orga
nının görevlendirilmesi, yasama yetkisinin dev
redildiği mânasını taşımadığından ortada Ana
yasanın 5 nci maddesine aykırılık söz konusu 
olamaz.» 

Bir başka karar : 3 . 7 . 1969 tarih ve esas 
1039/23, karar : 1969 a 41 sayılı. «Anayasa 
koyucunun, her çeşit malî hükümlerin kanunla 
konulmasını emrederken keyfî ve takdirî uygu
lamaları öniiyecek ilkelerin kanunda yer alma
sını kasdettiği şüphesizdir. Kanun koyucunun 
sadece konusunu belli ederek bir vergi veya re
sim alınmasına izin vermesi, bunun kanunla ko-
numuş sayılması için yeterli değildir. Malî hü
kümlerin, yükümlüleri, matrah ve oranları tarh 
ve tahakkuku, tahsil usulleri, müeyyideleri, 
zamanaşımı gibi çeşitli yönleri vardır. Bun-
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îar kaillerin sosyal VB iktisadî durumlarını ve 
hattâ temel haklarını ^l'klliyecek uygulamalara 
yol açabilirler. Bu bakımdan kanunla düzen
lenmeleri zorunludur. Nitekim tarh, tahakkuk 
ve tahsil usulleriyle müeyyideler ve Zamanaşımı 
genel ve müşterek hükümler halinde kanunca 
düzeni!?nm)işcerdir. Öteki yönler yani yükümlü, 
matrah ve oran yönleri her malî yükümün özel
liğine göre değişik olduğundan bu düzenleme 
her biri için kanunla ayrı ayrı yapılmalı ve hiç 
olmazsa anaçizgileri başka bir deyimîe, çerçeve
leri, belirtilmeli ve basılarının niteliklerinle gö
re matrah ve oranı bu mümkün olmazsa yüküm
lenin adaletli ölçülere dayandırılan en yüksek 
sınırlan belli edilmelidir.» 

Muhterem arkadaşlar; 6802 sayılı Gider Ver
gileri Kanununda verginin mevzuu, vergi mü
kellefi, verginin matrahı, verginin nisbeti, ver-
biıtin zamanaşımı tellidir. Daha önce 6802 sayılı 
Kanun bunu belli etmiştir. Biz bunları de
ğiştirmiyoruz. Tamamen son okuduğum şu ka
rarın espirisi dâhilinde bu kanunda yazılı nis-
beİleri bir misline kadar artırmaya, yani muay
yen bir nisbette artırmaya, bir mislinle kadar ar
tırma deyince hemen ertesi gün nisbeti % 20 
olan bir vergiyi % 40 a çıkaracaksınız diye bir 
şey ifade etmek mümkün değil. Yâni sınırı 
belli olarak artırmaya Hükümeti yetkili kılıyor
sunuz. 

Sonra, muhterem arkadaşlar; bir hususa te
mas etmek istiyorum. Nedir bu kadar telâş? 
Bu hükümet kimin hükümeti, başka bir hükü
mete mi bu yetkiyi veriyorsunuz? Türkiye dı
şında bulunan ve memleketin menfaatlerini 
gözet m iyen, mükelleflerin menfaatlerini gözet-
miyen, vatandaşların menfaatlerini gözetmiyen 
ve bu memleketin gerçeklerinden bihaber, san
ki bir yabancı devletin hükümetine mi veriyor-
?unıi3 ki? Bu hükümete, yüksek meclisler iti
ni a detmiştir. Bu hükümete, millet itimadetmiş-
tir, Meclislerin itimadı ile işbaşında duruyor. 

Bu yetkinin kötüye kullanılacağı endişesi 
olsa olsa, arkadaşlarımızın zihninde olabilir. 
Muhterem senatörler, Hükümet olmakla kötü 
niyetli olmak bağdaşmaz. Elbette ki, Hükümet, 
ekonomik gerçeklere göre malî zaruretlere is
tinaden en iyisini bulup, en doğrusunu bulup 
o şekilde hareket etmeye mecburdur ve öyle ha
reket etmeye çalışacaktır. 
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'Sayın Fikret Gündoğan arkadaşıma bir ta
rizde bulunmak istiyorum : Raporun bir parça
sını okudu burada, gayet tabiî ben, yine «la tak-
rabüsselât» misalini hatırladım. Raporun bir 
kısmını ele alıp geri kalan kısmını okumamak 
ve sadece kendi mantık ve muhakeme silsilesi
ne uygun gelen cümlesini ele alarak birtakım 
mütalâalarda bulunmak, takdir buyurursunuz 
ki, doğru olmaz. 

Şimdi, ben bunun tamamını okuyorum : 
«Âdil bir gelir dağılımına ulaşmanın çeşitli yol
larından biri de vergi vasıtasiyle gelir dağılı
mının düzenlenmesidir. Bilindiği üzere hür eko
nomik rejimlerde gelirin dağılımı büyük denge
sizlikler gösterdiğinden» 

Muhterem arkadaşım işte bu cümleyi ele alı
yor ve diyor ki «aman ne iyi Demek ki, hür 
ekonomik rejimde gelir dağılımında dengesizlik 
olduğu, adaletsizlik olduğu A. P. tarafından tes 
bit edildi.» Ve sırf bu cümleyi söyliyebilmek 
için, bu yarım cümleyi burada okuyor ve orada 
bırakıyor1 işi. 

«Bu mahzurun giderilmesi için, Devletin ge
lir dağılımına müdahalesi zaruri görülmekte
dir» diye devam ediyor rapor. «Bunun en etkili 
aracı ise vergidir.» Tamam, bu mütalâada, zan
nediyorum ki, bütün arkadaşlarımız hemfikir
dir. Raporda da bunu yazıyor. «Demokratik re
jimlerde gelirler vergilenmeden önce bu ada
letsiz dağılıma uygun karakterde bir fonksiyon 
ortaya koymakta, vergilemeden sonra ise, bu 
adaletsizlik büyük ölçüde giderilmekte ve den
geye yakın bir fonksiyona ulaşılmaktadır.» 

E... bu cümlenin espirisi, mânası şu; Vergi, 
gelir dağılımına müspet şekilde etki yapabile
cek olan bir alettir. Sayın Gündoğan da aynı şe
yi iddia eder. O halde rapordan sadece bir pa
sajı alıp, okuyup ona göre mütalâa yürütmek, 
zannediyorum ki, Sayın Gündoğan'm zannettiği 
kadar doğru bir şey değildir. 

Gelir dağılımı konusundan söz açılmış iken, 
«A. P. iktidarı bundan bihaberdir ve saire» gi
bi düşünceleri ileri sürmekte hiçbir isabet yok
tur. Böyle bir neticeye varabilmek için, muh
terem arkadaşımın mensubolduğu muhterem 
C. H. P. nin iktidarı terk ettiği tarihte gelir da
ğılımı nasıl idi, şimdi nasıldır? Bir mukayese 
yapması ve ona göre rakamlara istinaden şunu 
söylemesi lâzımdı. «Bizim zamanımızda gelir 
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dağılımı daha çok adaletli idi. tşte görüyorsu
nuz, sizin zamanınızda adaletsizdir. Çünkü, siz 
meseleye sırtınızı çevirdiniz» Bu rakamlara 
baktığı saman, rakamlar, zannediyorum ki, 
Sayın Gündoğan'ı teyidetmiyecektir. 

Bizim siyasi iktidarımız zamanında asgari 
geçim indirimlerinin yükseltilmesinden Hazine
nin katlandığı gelir fedakârlığı 4 yüz, 5 yüz 
milyon lira civarındadır. Tasarruf bonolarının 
istisna haddinin ayda 1 200 liraya çıkarılma
sından Hazinenin kaybettiği gelir keza 4 yüz, 
5 yüz milyon civarındadır, ikisi bir milyar 
lira eder. 1101 sayılı Emeklilik Kanunu, bi
zim iktidarımız zamanında çıkarılmıştır. Bu, 
bir reform kanunudur. Bununla iftihar ediyo
ruz. Bu kanuna göre emeklilere % 70, % 80 
nigbetinde aylık bağlanması mümkün olmuştur. 
Asgari emeklilik aylığı 250 liradan 300 liraya 
çıkarılmıştır. Ve memur maaşlarında bir art
ma olduğu takdirde bunun emekliye de sirayet 
edeceği kabul edilmiştir. Bütçeye de bakacak 
olursanız, maarif hizmetlerine, sağlık hizmet
lerine, köy sorunlarına, köy yollarına, köy 
içme sularına, konulan ödenekler, kendilerinin 
zamanında konulan ödeneklerle kıyas kabul et-
miyecek derecede, çoktur. Sosyal adalete giden 
yol, elbette ki, nüfusun % 75 inin ikamet et
tiği köyden geçer. Köylü sorunu, ilk defa 
olarak, İkinci Beş Yıllık Plânda lâyık oldu
ğu ehemmiyette yerini bulmuştur. 

Çiftçi borçlarının 2 bin liraya kadar olan 
kısmının taksitlendirilmesi kanunu gelip huzu
runuzda görüşülecektir. Huzurunuza gelmek 
üzeredir. Hastalık Sigortası Kanunu keza Hü
kümet tarafından Meclislere sevk edilmiştir. 
Maliye Bakanının bütçe nutuklarını açınız, ba
kınız; takdim nutuklarını açınız bakınız; ora
da sosyal adaletle ilgili, gelir dağılımı ile ilgili 
geniş pasajlar vardır. 

Vakıalar böyle iken bu rapordan «Lâ takra-
büsselâte» misali bir cümle okuyup efendim, 
«Demek siz de farkında imişsiniz, gelir dağı
lımı» gibi mütalâlarda bulunmakta ne derece
ye kadar isabet vardır. Bunu sayın arkadaşım
la birlikte muhterem senatörlerimizin takdir
lerine arz ederim. 

Muhterem Ekrem özden arkadaşım da, bu 
konu ile ilgili mütalâalarına son vermeden önce, 
350 lira aylık alan memur misalini buraya ge-
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tirdi. Dar gelirli vatandaşların ıstırabını biz, 
içimizde duyuyoruz. A. P. bu vatandaşlarımız 
tarafından ayakta tutuluyor. Bunu da gayet 
iyi biliyoruz. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) 

Bu sebepledir ki, onların durumunu iyileş
tirmek için, huzurunuza gelecek ve yakında 
burada görüşülmesine başlanacak olan, büt
çeye, memurlarımızın durumunu iyileştirmek 
için ikibuçuk milyar lira ödenek koyduk. Eğer, 
Sayın Ekrem özden arkadaşımızın dediği gibi, 
bu konulara lakayt kalan bir siyasi iktidar ol
sa idik, bunları yapmazdık. 

Bu kanun görüşülürken tenkid konusu olan 
mevzulardan bir tanesi de bu kanun, Vasıtalı 
vergiler koydu, Gider vergilerinin Vasıtalı ver
giler olduğu ve artırdığımız Vasıtalı vergilerin 
de adaletsiz vergiler olduğu konusunda yapılan 
tenkidlerdir. Huzurunuzda daha önce de müta-
addit kereler beyan ettim. Vasıtalı vergilerin 
külliyen adaletli vergiler olduğunu iddia etmi
yoruz. Vasıtalı vergiler, intikalli vergiler 
oldukları için, öteden beri klâsik iktisat naza
riyeleri içerisinde, maliye nazariyeleri içerisin
de de gayriâdil vergiler olarak gösterilir. Ama, 
modern, vergi telâkkileri içerisinde Vasıtalı ver
gilerin adaletsiz olmalarını gidermek için, bası 
tedbirlerin alınabileceği de ifade edilmektedir. 

Daha önce de arz ettim, zaruri olmayan ih
tiyaç maddeleri üzerine vergi koymak sure
tiyle bu vergilerin âdil bir hale getirilmesi 
mümkündür. Vasıtalı vergilerde de şahsilsştir-
me prensibi uygulanabilir. Zannediyorum, 
Gündoğan arkadaşım burada ifade ettiler. «Ma
liye Vekili lüks maddeler üzerine vergi koya
cağız dedi.» Ben zabıtlarda böyle bir şey olaca
ğın?. zannetmiyorum. Hiçbir zaman lüks madde
lere vergi koyacağız demedim ve lüks madde 
lâfını, zannediyorum ki, telâffuz etmedim. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Gazetede 
çıktı. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Gazeteye de böyle bir beyanda bulunma
dım. 

Ve dikkat buyurursanız en az beyanda bu
lunan bir arkadaşınızım. Çünkü, çok söyliyen 
çok yanılır. Ve Maliye bakanlarının da ikide 
birde beyanda bulunmaları da doğru değildir. 

5 = 5 . 1970 0 : 1 

Benim söylediğim şu; zaruri olnııyan ihti
yaç maddelerine vergi korsanız, bu âdil olur. 
Şimdi, bu sözlerimi biraz daha tavzih etmek 
istiyorum. Gelir Vergisi koysa idik, öyle 
zannediyorum ki, arkadaşlarımızın bir itirazla
rı yoktu, Vasıtasız Vergidir diye. Bu tenkid-
leri yapmıyacaklardı. Şimdi Gelir Vergisi bir 
yıl içerisinde elde edilen kârı vergilendiriyor. 
Gider Vergisi de harcamayı vergilendiriyor. 
Bu ikisi, aslında bir bütün. Bir taraftan harca
mayı vergilendiriyorsunuz, diğer taraftan geli
ri vergilendiriyorsunuz. Harcamada, eğer öde
me gücü olan şahsı, mükellefi vergilendirirse-
niz, burada da adalet vardır. Ama, ödeme gücü 
olmıyanı, sadece zaruri masrafları yapabilecek 
durumda olan kimseleri vergilendirirseniz, da
ha çok vergi yükünü bunların üzerine oturtur
sanız, bu vergi gayriâdildir. Benim söylemek 
istediğim şey, bu idi. 

Sayın Gündoğan arkadaşım, bir taraftan va
sıtalı vergileri müdafaa etmez iken, diğer kat
ma değer vergisi niye gelmiyor diye öne süre
rek bu vergiyi müdafaa etti. Katma değer ver
gisi de bir vasıtalı vergi, o da aslında bir satış 
vergisi ve bundan daha ağır bir vergi. Bizim 
hali hasırda tatbik ettiğimiz ve iptidai madde 
üzerine oturmuş olan gider vergisinden daha 
ağır bir vergi ve üstelik zümrelere hitabeden 
vergidir. Sonra bunun yapılması; plânda, pro
gramda gösterildiği gibi yapılması, temenniye 
şayandır. Türkiye'nin de bu vergi sistemini uy
gulaması, vergi hasılatını artırma bakımından 
da yerinde olur. Ama, bu kolay bir iş değildir. 
Bu vergiyi uygulıyabilen devletler mahduttur. 
Belçika'da ben bizzat Maliye Vekilinin ağzın
dan işittim; Belçika iki senedir bu vergiyi te
hir ediyor, uygulıyamıyor ve uygulamaktan çe
kiniyor. Belçika'nin içinde bulunduğu ortam ile 
Türkiye'nin içinde bulunduğu ortamı düşüne-

I cek olursanız, Belçika gibi bir memleket bun-
| dan çekinirse, Türkiye'de birdenbire bu vergi 
| sistemine dönmenin güçlüğü aşikâr olur. 
j Muhterem 0. H. P. sözcüsü arkadaşım, bu 
j vesile ile de, sözü düzen değişikliğine getirmiş-
i tir. Bu husustaki görüşlerimizi daha önce de 
I arz ettik. Türkiye, kalkınmasını tamamlamak 
I sorunda olan bir memlekettir. Ve kalkınma 

halinde olan bütün memleketlerde görülen bir 
takım dertler, Türkiye'de de vardır. Bunları 

i daha önce de söyledim. Bütün bu memleketler -
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de nüfus hızlı bir tempo ile artar. Türkiye'de 
de öyledir. Bu memleketlerde gelir dağılımında 
aksaklıklar vardır, kredi dağılımında aksaklık
lar vardır, ithalât ve ihracat güçlükleri var
dır, aynı şeyler Türkiye'de de vardır. Bunlar 
düzenin bozukluğundan değil, bunlar Türki
ye'nin gelişme halinde olan bir memleket olma
sından ileri geliyor. «Bunalım, bunalım» diyor
sunuz, «bunalımları niçin önlemiyorsunuz» di
yorsunuz, ondan sonra da, muhterem arkadaşla
rım, burada bunalımları teşvik edici, bunalım
ları teşci edici, bunalımları tasvibedici sözler 
söylüyorsunuz. Demokratik rejim içerisinde 
memlekette bunalım varsa, bu bunalımların akı
betinden, memlekette açık rejimin korunmasın
dan, memlekette milletin yüksek menfaatleri
nin himayesinden iktidar kadar muhalefet de 
mesuldür. 

ıSayın Gündoğan arkadaşım, Ortak Pazarla 
ilgili sözler de söyledi ve dedi M, «Bugün, Or
tak Pazar'ın karşısında düştüğümüz durum...» 
yani, bugün Ortak Pazar karşısında fevkalâde 
müşkül bir duruma düşmüşüz ve bize yakışmı-
yacak bir duruma düşmüşüz gibi bâzı ifadeler
de bulundu. «Bugün Ortak Pazar karşısında 
düştüğümüz duruma şöyle yapsaydınız, böyle 
yapsaydınız düşmezdik» buyurdular. Ne duru
ma düşmüşüz? 1963 yılında imzalanan Ankara 
Anlaşması demiştir M, beş yıllık bir hazırlık 
dönemi vardır. Bunun bitiminde, geçiş döne
mini ilgililer müzakere eder ve kabul edecekle
ri şartlarla intikal ederler. İşte hazırlık döne
mi bitmiş. Geçiş dönemine Türkiye'nin menfa
atlerine en uygun tarzda ne şekilde intikal ede
biliriz, bunun müzakeresi devam ediyor. Ne 
duruma düşmüşüz? 1968 yılında kendi iktidar
ları zamanında imzalanan anlaşmanın bir hük
mü işler vaziyette şimdi. Ben, muhterem arka
daşımın sözlerinden, Ortak Pazar'a Türkiye'nin 
girmesi doğru olmaz gibi bir kanaat sezer gibi 
oldum, eğer yanlış anlamıyorsam. Yani Ortak 
Pazar'a Türkiye girmemeli falan gibi.. Eğer 
böyle ise, kendi partisinin fikri ile sözcüsünün 
fikri uygun düşmüyor. 

Muhterem arkadaşlarım, yine dediler ki, 
«meselâ ipliğe vergi koyacaksınız, iplikte talep 
fazladır, siz de bunun gerekçesinde aşırı talebi 
engellemek için bu vergiyi koyacağız diyorsu
nuz ve ipliğe vergi koyuyorsunuz.» Hayır, ip

likte talep fazla değil, iplikte arz fazladır. Bi
naenaleyh, bu mütalâası yanlıştır. 

Şimdi, Sayın Gündoğan'm bir fikrine de, 
müsaadenizle, temas etmek istiyorum. «Bu, 
onet bir hareket değildir.» dediler. Yani, karar
name ile bir gün falan maddenin vergisi şöy
le oldu, falan maddenin vergisi böyle oldu de
diğimiz zaman; bu, onet bir hareket değil, na
muslu bir hareket değil, dediler. Bu mantığı 
anlamak fevkalâde müşkül. Ve hele Sayın Gün
doğan'm fikriyat1 ile bunu bağdaştırmak fev
kalâde müşkül. Pekâlâ, üç ay beş ay b?r vasıta
lı Vergi Kanunu Meclislerde müzakere edildiği 
zaman spekülatif kazançlara göz yummak mı 
onet bir harekettir? Bu kanunun esbabı muci-
beleri arasında şu var; eğer siz vergiyi koydum, 
koyuyorum, koydum koyuyorum diye uzun 
müddet münakaşa ederseniz buna karşı tedbir 
almıyor. Bu maddenin tüketicisi bunu istif edi
yor. Bu maddenin ticareti ile uğraşan şaîus bu
nu istif ediyor. Biz diyoruz ki, biz bunu önleme
ye çalışıyoruz, bunun böyle de bir faydası var
dır, diyoruz; Sayın Gündoğan çıkıyor, diyor ki, 
«Bu onet bir hareket değildir.» Buradaki çe
lişmeyi takdirlerinize arz ediyorum, 

Sayın Gündoğan montaj sanayimden ve ga
zoz sanayimden de bahis buyurdular. Şunu ifa
de edeyim ki, bizim iktidarımız zamanında hiç
bir gazoz sanayiine yabancı sermaye müsaade
si verilmemiştir. Verilmişse kendi iktidarları 
zamanında verilmiş oluyor. 

Bu vergi ile ilgili olarak ileri sürülen mü
talâalardan birisi de verginin bâzı maddîlerin 
fiyatlarını artıracağı hususundaki mütalâadır. 
Elbetteki bir maddenin maliyetinde, iptidai 
madde üzerine konan vergi olduğuna göre Gi
der Vergisi, bir maddenin maliyetinde hammad
de ve genel idare masraflarından o maddeye isa
bet eden, bu vergiden o maddeye isabet eden 
unsurlar vardır. 

Şimdi, o maddenin imalâtında, seri halde 
imalât olduğunu düşünecek olursanız, bu vergi
nin her cüzi tam'a, her maddeye, her münferit 
maddeye isabet eden miktarı, elbetteki, olacak
tır. Ve ihmali caiz bir miktara kadar bu ulaşa
bilecektir. Ayrıca o maddenin üzerinde kâr 
marjı yüksek ise o maddenin sürümünü fiyat 
yükselmesi tahdidedeceği için bunu o madde
nin ticareti ile iştigal eden şahsın kendi kâran-
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dan ödemesi de mümkündür. Bunun misali de 
daha önce yapılan vergi kanunları değişiklikle
rinde görülmüştür. Bâzı maddelerin vergileri 
artırıldığı halde fiyatları artmamıştır. Genel 
olarak verginin, fiyatlara tesir edeceği konu
sundaki mütalâa doğru ise de bu verginin fi
yatlara intikal etmemesi halleri de nıevcııdola-
bilir. 

Şimdi, muhterem arkadaşlar, bir konuya da
ha temas ederek huzurunuzdan ayrılmak istiyo
rum. Bir hususu biz iyi anlatamadık. Ve maa
lesef şu anda dahi iyi anlatamamış olduğumu 
görüyorum. O da stok vergisi diye telâkki edi
len ve tenkidlere uğrıyan husustur. Şimdi, as
lında stok vergisi ve saire diye bir şey yok. As
lında stok beyanı vardır. Şu 6802 sayılı Kanun 
var ya, elimde şimdi, görüyorsunuz, bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihteki metninde aynı 
madde mevcuttur. Bunu okuyacağım. 

Muvakkat Madde 2. — «Bu kanunun yürür
lüğe girmesi üzerine Muamele Vergisi ve bu ka
nunda kaldırılan istihlâk Vergileri ile istihsal 
Vergisinin prensipierindeki farklılık dolayısiyle 
meydana gelecek vergi, hüküm farklılığını ber
taraf etmek maksadiyle gerekli tarhiyatı yap
mak üzere, istihsal Vergisi ile ilgili maddeleri 
imalât ve ticaret maksadiyle ellerinde bulundu
ran hakikî ve hükmi şahısların bu maddeleri; 
kıymet, miktar ve bulundukları yerler itibariyle 
bir defaya mahsus olmak üzere, beyana davet 
etmeye Maliye Vekâleti salahiyetlidir. Stoklara 
mütaallik İstihsal Vergisinin tarh, tahakkuk ve 
tahsiline mütaallik usuller, Maliye Vekâletince 
tesbit ve ilân olunur. Bu mecburiyetlere riayet 
etmiyenlerin vergileri 3 katı olarak tahsil olu
nur. Vergi Usul Kanununun, hileli vergi suçla
rına ait hükümleri, mahfuzdur.» 

Huzurunuzdaki tasarıya yeni bir madde ge
tirmemişiz. Eskiden mevcudolan bir madde3d he
men, hemen aynı bu tasarıya da eklemişiz. Çün
kü, lâzımdı da, zaruriydi de onun için ekliyo
ruz. 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun bu 
ek 2 nci maddesindeki stok beyanı doğrudur. 
Ne zaman ki, bu Gider Vergileri Kanununda bir 
değişiklik olmuştur, nisbetlerinde bir değişiklik 
olmuştur, mutlaka bir stok beyanı maddesi mev-
cudolmuştur. 1964 te yaptığımız vergi değişik
liklerinde de yine stok beyanı maddesi mevcut 
idi. Bunun sebebi şu muhterem arkadaşlar; öy

le, memleketteki bütün stokları beyan ettirip 
vergi almak v. s. gibi bir mânası yok, bunun. 
Bunun mânası şu: Bir maddenin vergisini ar-
trımışsınız. O maddeyi imalâtçısından, fabrika
sından satınalmış fakat deposunda bulunduru
yor, henüz satmamış. Şimdi, onu beyan ettir-
meszeniz vergi nisbetini yükselttiğiniz tarihten 
sonra, artık o, fabrikasından vergisiz aldığı 
maddeyi vergili satmak mecburiyetinde olduğu 
için Hazinenin vergisi müessesede kalıyor. Bu
nu bertaraf etmek için böyle bir stok beyanı 
maddesi zaruridir. Bunun Millî Korunma Ka
nunu ile, karabosa ile bir ilgisi yoktur. 

Bir de bu madde ile takınılan husus şu : 
«Efendim, veresiye sattıydı, vergiye almadıydı. 
Ve yahut da, vergiyi tahsil etmeden, mah sat
madan alıyorsunuz. 2 ay içerisinde alıyorsunuz» 
gibi mütalâalar. Bâzı mükelleflerin, bâzı özellik
leri var ise 6183 sayılı Vergi Usul Kanununun, 
Maliye Vekâletine verdiği salâhiyetlere istina
den o mükelleflerin beyanname vermek süreleri 
uzatabileceği gibi, vergileri de taksite bağlana
bilir. 

Şimdi, biz mükelleflere eza vermek gibi bir 
mantalite içerisinde, böyle bütün stokları ver
giye tabi tutmak gibi zihniyet içerisinde huzu
runuza gelmiş olamayız. 

Gider Vergileri Kanunu ile ilgili olarak 
muhterem arkadaşlarımın mütalâalarına arzı ce-
vabetmeye çalıştım. Eksik kalan veya temas et
mediğim, cevap veremediğim mütalâalar mev
cut ise, arkadaşlarımızın bu mütalâalarına ay
nen iştirak ettiğim mânasına gelmez. 

Hepinize saygılarımı sunarım. (A. P. sırala
rından, alkışlar.) 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Soru soraca
ğım.. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan. 
Sayın özden buyurunuz. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Görüşmemiz
de, birinci maddenin alt kısmında «kanuni sevi
yelerine kadar indirilme» tâbirinden ne murade-
dildiğini sormuştum? Bunu lütfederlerse mem
nun olurum. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam

la) — Sayın Başkan, sözlerimin içerisinde bu
nun cevabı vardı. Kanunda verginin nisbeti 
bellidir, demiştim. 6802 sayılı Kanunda vergi-
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nin nisbeti bellidir. Kabul buyurduğunuz tak
dirde Hükümet bu nisbeti bir misline kadar in
dirmeye, kanuni seviyesine yani, 6802 sayılı 
Kanunda gösterilen seviyesine, gösterilen haddi
ne ve nisbetine indirmeye yetkili olacaktır. Bun
dan muradolunan şey budur. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, soru mu so
racaksınız? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hayır, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Söz mü... Sırada; Sayın Öz-
türkçine, Sayın Alpaslan, Sayın Ömer Ucuzal, 
var. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Grup 
adına. 

BAŞKAN — Grup adına istiyorsunuz. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Ben de 

grup adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın öztürkçine, grup adına 

mı? 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Evet. 
BAŞKAN — O halde bir dakika. İçtüzüğe 

göre gruplar adına bir kere konuşma bitmeden 
bir grupa ikinci kez söz verilemez. I3n sebeple 
Sayın öztürkçine Adalet Partisi Grupu adına is
terse sizden önce söz vereceğim. Çünkü, AdrJet 
Fartisi Grupu adına konuşulmadı. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Bakan, yersiz bir beyanda bulunduğumu ve 
'söylemediğim sözleri bana izafe ettikten başka 
bir de sözlerimi tahrif edici isnatlarda bulundu
lar. Bunun cevabını arz için söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Şimdi, ikisi, birbirinden ayrı
dır. Biri, grup adına söz istersiniz. Usule uygun
dur, vereceğiz. Bunun içerisinde de görüşlerini
zin dışında olan hususlara cevap vermiş olur
sunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın 
Başkan, bu hakkımı, sizin hatırınız için usule 
terk ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine, Adalet Par
tisi Grupu adına, buyurunuz. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Grup adına 
mı? 

BAŞKAN — Efendim, Adalet Partisi Grupu 
adına diye ifade etti. Şüphesiz, Grup Başkanları 
kabul ediyorlar. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA RİFAT 
ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, konumuz Gider Vergi

leri Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine aidolmasına rağmen bu kürsüde Sayın 
C.H.P. si Sözcüsü bir fukaralık edebiyatından 
(başladı ve bir fukaralık edebiyatı ile bitirdi. 
Konunun esasına da maalesef girmediğini de 
Yüksek Huzurlarınızda açıkça ifade etmek is
terim. C.H.P. nin Sayın Sözcüsü maalesef eko
nomik ve iktisadi bilgisizliğini kendi ifadeleri 
ile bir daha tescil ettirdiler. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bırak, şun
ları. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Siz, 
Hükümeti yerden yere vururken biz bırakın de
medik, biz ancak bir arkadaşı vuruyoruz. C.H.P. 
Sözcüsü mensub olduğu partisine de, hiçbir za
man bu kadar perişan bir duruma girmemiştir. 
Kanunun, özel sektör ile ilişiği nedir, hele enf
lâsyon ile alâkası nedir? Enflâsyonunun dahi ne 
olduğunu C.H.P. Sözcüsünün bilmediğini açıkça 
ifade etmek isterim. Enflâsyon ne zaman olur, 
vergi alınmazsa enflâsyon olur. Vergi alınan bir 
devlette, bir hükümette ve bir millette enflâsyon 
olmaz. Biz, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
hükümranlığının ayakta durabilmesi için rey 
avcılığına, eğer bir ihtiyaç mevcut ise o zaman 
bütün bu maddelerden alman vergileri daha 
aşağı indiririz. Türk Milleti senelerden beri ih
mal edilmiş, okulu yok, elektriği yok, suyu yok, 
milletin ayağında doğru dürüst, biz iktidara ge
linceye kadar, ayakkabı ve çorabı olmadığı bir 
devir, çıra devrinden, elektrik devrine dönüş, bu 
enflâsyon edebiyatı ile değil, vergi reformları 
ile olur. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisinin bir za
manlar vergi reformu diye, reform hükümeti 
diye getirmiş olduğu kanunda ne yazık ki bu 
Gider vergilerine ait de bâzı hükümler mevcut 
idi. O zaman C.H.P. bunu getiriyor, reform olu
yor, Adalet Partisi iktidarı getirdiği zaman da 
reform olmuyor. Kaldı ki, bizim getirdiğimiz ka
nun tasarısında bir zamma ait husus yok. Ba
kanlar Kuruluna, gerektiği zamanda, bâzı mad
deler üzerinde zam yapma ve gerektiği zaman 
da bâzı dilimler üzerinde indirim yapma imkâ
nını sağlıyan bir tekliftir. Bu, müneccimbaşı, 
kalktı burada «zam kanunu geliyor» dedi. 
Zamma ait bir husus yok, arkadaşlarım. 

Tuttular, yabancı sermayeden bahsettiler. 
Kanunun yabancı sermaye ile alâkası ne? Eğer, 
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bu kanunun yabancı sermaye ile alâkası var ise, 
o zaman demek ki, bunların, Yabancı Sermaye 
Kanununun da ne şekilde işlediğini bilmedikle
rini, üzüntü ile, tekrar etmek isterim. 

Kendi iktidarları zamanında her saman söy
leriz; gazoz iktidar, gazozcu İktidar. Neden 
gazozcu iktidardı?. Çünkü, yabancı sermayeli 
devletlerin milletleri, C. H. P. ne anoak iki 
tane gazoz şişesini emniyet edebiliyorlardı. 
Ama, Adalet Partisi iktidara geldi, milyarlarca 
liralık yabiancı sermaye yarış halinde. 

Şimdi; Sayın O. H. P. Sözcüsü, gazoz sana
yiinin ağır sanayie, motor sanayiine döndüğü
nü - ayna sanayi derken kendileri traş o'Iurken 
yüzlerine baktığı ayna değil - ayna mahra ti sa
nayiini getirdiğini ifade etmiş olsalardı bunları 
zikretmiyecektim. 

Zammın veya indirimin hangi maddelerde 
olacağını anlamadan, zam geleceğini beyan et
tiler. îşte alın, stokçuyu destekliyen bir fikir, 
karaborsacıyı körükliyen bir söz. 

Muhterem arkadaşlar,' burada söylenen bir 
söz, bir fufearayı milyoner edebildiği gibi, bir 
milyoneri de fukara edebilir. Bu itibarla, Türk 
Milletinin dediği gibi, düzen değişse ne ola
caktır, arkasını söylemeye lüzum yok. Yal
nız 6802 sayıDı Kanunun, 1961 yılından 1969 yı
lına kadar, geçirmiş olduğu değişikliklere kısa 
bir göz attığımız zaman da, evvelâ 4 . 1 . 19öl 
tarihinde Millî Birlik Hüküm ati zamanında 210 
sayılı Kanun ile, 15 . 2 . 1963 tarihinde 186 ve 
187 sayılı kanunlar İP e, 25 . 6 . 1964 tarihinde 
482 sayılı Kanun ile, 15 . 7 . 1965 taırihinde 
664 sayılı Kanun ile, 28 . 3 . 1966 tarihinde 756, 
851 ve 1137 sayılı kanunlar ile mütaaddit mad
deleri değiştirilmiş, bu maddeler değiştirilirken, 
mleselâ 1137 sayılı Kanunda kâğıt sanayiinde, bâ
zı vatandaşlarımızla vergi muafiyetini öngören 
hükümler de mevcut idi. Ama, biz hiçbir za
man 482 numaralı Kanunun, petrolde yapılan 
zammın, gazda yapılan zammın; petrolden, lâm
badan, çıraya dönüş olduğunu ifade etmedik. 
Bu, geriye dönüş idi. Ama burada petroffie, şu
na veya buna ait zam hususunda hiçbir hüküm 
olmadığını (ifade etmek isterim. 

Yoksullulk edebiyatından bahsetti benim sa
yın senatör arkadaşım Ekrem Özden, kendileri
ne bir soru sormak isterim: Çünkü, mütemadi
yen, bir ekzama gibi, bir yerde durmuyor. Gte-

j çini indirimini Sayın Bakan Bey arz ettiler. 
Sizin zamanuızda daima lerltelendi, Adalet Par
tisi iktidara geldiği zaman da 350 milyon lirayı, 

i her sene cebinde hazır para gibi olduğu halde, 
ı bunu ertelemedi. 350 milyon İra, senede. Bu, 

tasarruf bonolarının çıktığı zamanda 300 mil-
] yon lira idi, bugün biz o indirimleri jkabul etme-
J miş olsa idik, en aşağı 450 milyon lira idi. Her 
I sene, Devlet kasasında, bu paralar hazırdı. 
i Ondan sonra asgari ücretten niye bahsetme

diniz? 875 kuruştu sizin zamanınızda iasgari üc-
• ret. AdaJlet Partisi iktidara geldi, Türkiye'de 
[ ortalama 16,50 kuruş, İstanbul'da 19,50 kuruş 
| asgarî ücret. Sizin zamanınızda vatandaş yev

miyesini dahi alamıyordu, boğaz tokluğuna ça-
i lişıyordu. Sizin zamanınızda vatandaş mara-
i ba gibi çalışıyordu. (A. P. sıralarında alkışlar 
I «bravo» sesleri) 

j SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Hayat 
pahalılığı % 75. 

i RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Evet, 
hayat pahalılığı... Sayın Cumhuriyet Halk Par-

j tisi zamanında hayat pahalılığını, nüfus artı
mını durdurmak için Birinci Beş Yıllık Plân
da doğum kontrolünü koyan kimdi? Milletin 

I zürriyetine mâni olacak doğum kontrolünü. 
j Birinci Plânda koyan sizdiniz. Çünkü, neden? 
i Türk Milletini ekonomik yönden beslemek gü-
| cüne, fikriyatına malik değildiniz. 

Çiftçiyi destekleme mubayaasına iki mil-
j yar lira, hangi iktidar zamanında verilmiş-
| tir? 

işçi emekli kanunu, memur emeklilerin du
rumunu bu memleketin istikbâlinde büyük 
emeği girmiş olan bir ordu kumandanının al-

j mış olduğu emekli maaşını düşündünüz mü 
i acaba? Kaç kuruş alıyor?... Şimdi gelmişler, 
i «350 lira ile bu kadar insan geçinir mi?» di

yorlar. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — O vakit, 

i hayat ucuzdu. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Bey

efendi, bu kanunlar daha dün çıktı. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Yirmi 

senedir iktidardasınız, 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Biz, 

Türk Milletinin var olduğu müddetçe... Evet, 
biz yirmi isene değil, jkiyüz sene de, üç yüz 

I senede, beşyüz senede,, daima, Türk Milleti-
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nin sağ duyusu sayesinde, iktidarda kalaca
ğız. (A. P. ve C. H. P. sıralarından alkışlar.) 
iktidarda kalacağız. Çünkü Türk Milleti ken
disini daha iyi idare edenleri seçebilecek kud
rete - hamdolsun - maliktir. Cenabıhak da bu 
imkânı Türk Milletine bağışlamıştır. Türk 
Milletinin hiçbir zaman çarığa dönüşü, çıraya 
dönüşü, yolsuzluğa dönüşü olmıyacaktır. Türk 
Milletinin sağ duyusu daima biz Cumhuriyet 
Halk Partisi, A. P. yüzde yüz bu vergileri 
artıracak dese biz de artırsak, Türk Milleti 
bilirki, bu para kendi hayrına kuJlanılacak-
tır. Kendi okuluna, kendi... (C. H. P. sıra
larından «gecekonduların tapusuna» sesleri.) 
Evet, gecekonduların tapusuna, imarına, ih
yasına - bir gecekondum olmakla iftihar ede
rim - Ama, Sayın öztürk de bir senatördür. 
Diğer bir senatöre soru soramaz. Gecekondu 
bölgelerine gidip de oradaki, fukara vatan
daşlara, fukaralık edebiyatı yapmasın. Gece
konduda oturan vatandaşların da insan hak
larını haiz, olanların da su, yol, elektrik ih
tiyacı vardır. Gazoz ihtiyacı yoktuı, aziz va
tandaşların. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. A. P. sırala
rından alkışlar.) 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, hakikaten arkadaşımız çok güzel görüş
tüler. Adalet Partisi Grupu adına mı konuş
tu, şahsı adına mı? 

BAŞKAN — Sayın özden, söz vermedim. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Adalet Par
tisi Grupu âdına konuştu ise başka, şahsı 
adına konuştu ise başka türlü mâna vermem 
lâzımgelecek. Çünkü, şahıs hakkında lâkır
dılar söyledi. Grup sözcüsünün ağzına yakış
tıramadım. Egzemayı iade ediyorum. (A. P. sı
ralarından «Sayın özden, istanbul'da bulu
şursunuz.» sesleri.) 

'BAŞKAN — Sayın özden, Sayın öztürkçi-
ne Adalet Partisi Grupu adına söz aldığını 
ifade etmiş idi. Bunu artık tekrarlamaya lü
zum yok. 

Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Bugünkü Birleşimin, 6802 sayılı Gider 
Vergileri Kanununa ek kanun tasarısı üze

rindeki müzakereler bitinceye kadar, devamını 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Antalya 

Akif Tekin 

FİKRET GÜNDOGAN (istanbul) — öner
genin aleyhinde söz istiyorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Gündogan. 

FİKRET GÜNDOGAN (istanbul) — De
ğerli arkadaşların, biraz evvel Başkanlık Di
vanı tarafından ıttılaınıza arz olunan önergede 
görüşme konusu olan kanunun bitimine kadar 
Genel Kurul müzakerelerinin devamının isten
mekte olduğu görüldü. 

Bu kürsüden çok değil daha bir hafta evvel 
ya ekspres suretiyle kanun geçirme yoluna ya da 
Bütçe kanunu tasarısı müzakereleri sırasında, 
önemli kanunları kaçırma tekniği, diye bir ye
ni yasama tekniği icadedildiğinden açıkça şi
kâyet etmiştim. Ve bunu bir özel konu olarak 
gündem dışı söz hakkından istifade ederek bu 
kürsüde belirttim, önce rica ettim. Bilâhara da 
böyle bir yola gittiğiniz takdirde Parlâmento
nun bir kanadı olarak itibar yitirme vetiresine 
girmiş bulunan Parlâmentoyu daha çok itibarsız 
hale getirmekten bizi menedici kurallar vardır, 
gelenekler vardır. Zinhar bundan böyle önemli 
kanunların müzakeresini ya bu Yasama Mecli
sinin müzakere müddetinin son gününe ya da 
Bütçe Kanunu gibi önemli kanunların konu
şulduğu günlere getirmeyiniz. Komisyon olarak, 
Genel Kurul olarak bu yolu ihtiyar etmeyiniz, 
böylesine bir sakat yasama yoluna imkân ver
meyiniz diye de ricada bulunmuştum. Bana bu
radan cevap veren Başkanlık Divanı mensubu 
bir senatör üyesi «zinhar ve asla bu yola baş
vurulmayacağım» temin ettiler. Ve önemli ka
nunları ne aceleye getirilip ne de müddet uza
tarak ya da Bütçe Kanunları sırasında görü-
şülmiyeceğini, demin söylediğim tâbirleri iyi 
bulmayarak, kanun kaçırma yoluna gitmiyecek-
lerini beyan buyurdular. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan, kanun kaçırma yok. Açık olarak kanun 
çıkarıyoruz. Tasrih etsinler. 

FİKRET GÜNDOGAN (Devamla) — Bu 
beyan tasvip gördü. Ve Başkanlık Divanının 
karan olarak Heyeti ITmumiyeye bildirildi, 
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Şimdi, ben isterim ki, Başkanlık Divanı biraz 
evvel arz ettiğim ve Heyeti Umumiyenin ıttıla
ına arz edilen karara sadık kalsınlar, böyle 
önergeleri oylamaya dahi koymasınlar. Aksi 
takdirde siz, bizi konunları yeteri kadar zaman 
içinde değerlendirmek suretiyle, görüşmek ola
nağından mahrum ederseniz biz de, bu Parlâ
mentonun bu kanadında olan insanlar olarak, 
size âdetlerinizi, oy toplama usullerinizi, ka
nun getirme tekliflerinizi, hangi kanun üzerin
de nasıl hassas olduğunuzu, neyin taraflısı, ne
yin taraflısı olmadığınızı nasıl perişan bir 
durumla hükümet - parti ilişkisi içinde bulun
duğunuzu anlatırız. Ve kalkarız burada, elli ki
şi ile kanun müzakere edilmez, deriz. Ve o za
man da siz kalkıp, biraz evvel bir bakanın da 
yaptığı gibi, hiç söylemediğimiz, aklımızdan 
geçmiyen ve fevkalâde bir tazallümühal psi
kolojisi içinde konuşarak «görüyorsunuz ya mu
halefet partisi Parlâmentoyu çalıştırmıyor» ava
zını yükseltmeye hakkınız olmaz. Müsaade ede
ceksiniz, bu kanunu her gün dahi müzakere 
etsek yeridir. Binlerce maddeye taallûk eder. 
Milyarlarca liralık vergiye taallûk eder. Mil
yonlarca vatandaşı alâkadar eder ve binaena
leyh bu kanunu yorulmadan, normal müddet
ler içerisinde, aceleye gelmişliğimiz olmadığını 
düşünerek, konuşmaya mecburuz. Aksi takdir
de başka yollarla bu kanunu normal süreleri 
içinde konuşmamaya mecbur bırakırsınız, bi
zi... 

OSMAN SALÎHOĞLU (Sakarya) — Konuş, 
sabaha kadar konuş... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Gündoğan, 
bir hususu tavzih edeyim. Kanunları kaçırma 
tâbiri biraz sivri, bunu «kanunları süratle gö
rüşme» şeklinde tavzih edin, rica edeyim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Efen
dim, kanunları kaçırma tâbirini kullanmazsam, 
sanırım ki, Türkçenin şu kaçırma kelimesinin 
en güzel yelini suiistimal etmiş olacağım. Ama, 
madem M, siz bu kaçırma tâbirini, en güzel ye
rinde dahi, sivri buldunuz, öyle söyliyeyim. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Aklı
nı kaçırdı. 

BAŞKAN — Yapmayın, yapmayın. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ka

nunları lâyık oldukları ehemmiyetle müzakere 
etmeme usulünü koymaya kimsenin hakkı yok
tur diyeyim, hatırınız için. 

— 888 
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BAŞKAN — önergenin lehinde, buyurun 

Sayın inkaya. 
CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım, tecrübeli 
bir Parlömanter olan 0. H. P. nin grup sözcüsü 
Sayın Fikret Gündoğan eğer hepimizi ve Parlâ
mentomuzu rencide eden sözleri burada söyle
memiş olsa idi, söz almıyacaktım. Her ne ka
dar Sayın Başkan Parlâmentodan kanun ka
çırmak suretiyle çıkarılması hususunu kendisi
ne tavzih ettirdiler ama, zannederim ki; bu, hiç 
birimizi tatmin etmedi. Bir önerge gelmiştir, 
önemli bir kanun görüşülüyor. Ne deniyor; «bu 
kanun bitinceye kadar Parlâmento çalışsın» 
Parlâmentodan bu kanun kaçınlsın, demiyor. 
Eğer kendi işleri varsa, mazeretleri varsa gi
debilirler ama ben şöyle bakıyorum; A. P. sıra
larını işgal eden arkadaşlarım, büyük bir ço
ğunlukla yerlerinde, fakat muhalefet sıraları 
bomboş duruyor. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Üçte bir. 

RIZA ISITAN (Samsun) Yoklama yapılır
sa görüşürüz, şimdi kaç kişi var. 

CEMALETTİN İNKAYA (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, hem Parlâmentonun 
çalışmadığından, Parlâmentoda iş görülmedi
ğinden şikâyet edeceksiniz, hem de Parlâmento
nun çalışmasına sizleri davet ettiğimiz zaman 
kanunları Parlâmentodan kaçırmakla bizleri it
ham edeceksiniz. Bunu bağdaştırmaya imkân 
yoktur. 

BAŞKAN — Kaçırma tâbiri tavzih edildi, 
onun üzerinde durmayın efendim. 

CEMALETTİN İNKAYA (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, kanun önemlidir ve 
önümüzdeki günler de Parlâmento için sıkışık 
olacaktır. Bütçe gelmektedir, Personel Kanu
nu gelmektedir, binaenaleyh biraz sıkı çalışma
ya ve devamlı çalışmaya ihtiyacımız var ve bu
na da alışmalıyız, mecburuz. Millet de bizden 
bunu bekliyor. 

Hepinize saygılar sunarım. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum, oyları
nıza arz edeceğim. 

(Antalya Üyesi Akif TeMn'in önergesi tek
rar okundu.) 

IBAŞKAN — Bu birleşimin, görüşülmekte 
olan kanun tasarısının bitimine değin, uzatıl-
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ması hususu önergede istenmektedir. Oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

ıGüven Partisi Grupu adına Sayın Alpaslan 
buyurunuz. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FEHMİ 
ALPASLAN (ArtVin) — Sayın BaşKan, değerli 
arkadaşlarım; görüşmemi Güven Partisinin 
Grup Başkanvekili olarak şu anda grup adına 
yapıyorum. Ama, huzurunuzda sizden de af 
dilemek suretiyle bir gerçeği ifade etmeden ge-
çemiyeceğim. Söz almada, grup adına ibu sö
zün alındığını ifade etmek suretiyle, öncelik 
elde etmek gibi tutarsız bir yol içerisinde bu
lunduğumuz bir vakıadır. Şahsımız adına söz 
istemiş idik, gerek öztürkçine, gerek bende
niz ve gerek Gündoğan. Ama, mesele; grup 
adına lâfiyle ortaya çıkınca, öztürkçine arka
daşımız «grup adına» dediler ve tatlı konuşma-
lariyle bizi birhayli istifade ettirdiler. Arka
sından, Gündoğan arkadaşımız «grup adına» 
dedi, aynı mahiyette alınan sözlerden biri olan 
sözümü kaptırmamak için ben de grup adına 
demek lüzumunu hissettim ve öyle huzurunuza 
geldim. Bu, biraz samimiyetle bağdaşır halde 
değildir ama bir hakkı başkasına kaptırmamak 
için bâzı yollara ıbaşvurmak zarureti de hâsıl 
oluyor. O itibarla arkadaşlarımdan özür diliyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, ibu Gider Vergisi Ka
nununda değişiklik yapan tasarı maceralı bir 
hal aldı. Evvelce geçti, Sayın Cumhurbaşkanı
mız yeniden tetkikini istediler, yeniden geldi 
ve şu dakikada huzurunuzda görüşülüyor. 

Ben, çok isterdim ki, şahsan ve grupumu-
zun Itümü üzerinde bıraktıkları tesir ile ifade 
ediyorum, Sayın Maliye Bakanımız; Türkiye 
Maliyesinin daha iyiye gitmesi, ihtiyaçları da
ha iyi şekilde karşılaması, iç finansman kay
naklarım harekete geçirmenin başlangıcı olma
sı bakımından, nasıl olsa bir kanun getirecekti, 
gelir sağlayıcı, iç finansman kaynaklarını ha
rekete geçirici bir kanun getirecekti. Ama, bu 
kanunu getirmese idi de başka bir kanun ge
tirse idi. Türkiye'nin, birhayli vergi toplanan 
daha birçok yerleri vardır. Biz görebildiğimi
ze göre tecrübeli bir maliyeci olan ve iyi ni
yetle, hüsnüniyetle, sükûnetle meseleleri mü
talâa etmesini gayet iyi bilen değerli Maliye 

Bakanı arkadaşımızın bu kanun yerine böyle 
bir mevzua taallûk eden bir kanunu getirme
sini çok tercih ederdik. Olmadı, böyle bir ka
nun geldi. 

Daha evvel, grup adına konuşan değerli ar
kadaşımız grupumuzun görüşünü arz ettiler. 
Muhterem arkadaşlar; bu kanunun, Anayasa
ya aykırı olup, olmadığı meselesi münakaşa 
ediliyor. Bu kanunun getirilişinde Anayasaya 
aykırılık vardır. Lütfen, teşkil olunan komis
yona bir defa bakınız; komisyonda bir tek üye 
muhalefetten, geri kalan 8 üye iktidara men
sup. Anayasanın 85 nci maddesi ve içtüzüğü
müzün 18 nci maddesi; «Her türlü faaliyete 
siyasi parti grupları kendi oranlarınca katılır
lar» diye hüküm koymuş. O halde bu kanun 
temelinden bozuk. Bu bozukluğu ile Yüksek 
Huzurunuza gelmiş bulunuyor. Yani talihsiz
liği zaten burada bunun. Biliyorsunuz çok has
sas bir mevzua taallûk ediyordu, Çetin Altan'-
m dokunulmazlığiyle alâkalı bir mevzua, bu 
orantılara riayet edilmediği için Anayasa Mah
kemesi bozdu kararı. O itibarla evvelemirde 
bu tasarının görüşüldüğü komisyonun Anaya
saya uygunsuzluğunu Yüksek Huzurunuzda ha
tırlatmayı bir vazife biliyorum. 

ikincisi; Sayın Maliye Bakanı; ingiltere'
deki (Manga Karta'dan) itibaren vergilerin 
'kanunla konulacağını ve ancak Fransa'da, kıs
men Belçikada ve Almanya^da da câri olan 
usullerle bâzı tedbir mahiyetinde vergi yükselt
melerinin, indirmelerinin yürütülmekte olduğu
nu ifade ettiler ve, bir iki Anayasa Mahkemesi 
kararı okumak suretiyle, Hükümete de böyle 
yetki verilmesi lüzumu üzerinde durdular. 

Arkadaşlar, biz ne kadar hassas ve ne ka-
aar dikkatli olursak olalım, bunun çaresine 
başvurmak isfciyen insanlar da olacaktır. Hükü
metlerin bu gibi insanlara fırsat vermemek için 
ellerinden geleni yapması da gayet tabiîdir. O 
itibarla önceden müzakerelerden haberdar edil
iri ek suretiyle stok yaparak veya stokları dağıta
rak Hazineye ödenecek olan vergiyi bertaraf et
mek niyeti ile hareket eden insanlara fırsat ver
memenin en iyi tedbiri, Hükümetçe müstacelen 
karar alıp takdim etmek şeklinde ortaya çıkı
yor. Ama, bütün bunlara rağmen eğer Anaya
samız bir meseleyi yasama organına bırakmış 
ise, bunun iyiliğini, kötülüğünü münakaşaya 
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dâhi lüzum olmaksızın, o salahiyetin yasama or
ganında kalması zarureti vardır. 

Vergiler, kanunla konulacağıma ve bu da, 
miktarı artırmakla beraber, bir vergi olduğuna 
göre bu yetkinin, Anayasa hükümlerine göre, 
yasama organında olduğu kanaatini taşıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, onun dışında bu 
kanun tasarısı ile Hükümetin beklediğini bula
bileceği kanaatini de taşımıyoruz. Yüzde bir 
H-isbet artıracaklar veya eksiltecekler, indirme 
ve bindirme ameliyesi olacak. Bir defa en büyük 
mahzuru; istikrarsızlık meydana getirecek. Bi
zim bugün piyasa alemimizin ve dolayısı ile 
maliyeye müessir piyasa alemimizin en çok 
muhtacolduğu husus; isitikrardır, istikrarsızlık 
yüzünden Türk maliyesi sıkıntılara düşmekte
dir ; Türk ekonomisi sarsıntılar geçirmektedir. 
Tunun için çok ziyade ekonomist olmaya, çok 
ziyade maliyeci olmaya lüzum yok. Böyle bir 
kanun belki vergiyi tahsil bakımından ani ted
birlerle ortaya çıikma imkânını verir, ama bu 
gibi işlerle iştigal eden ve yüksek vergi ödemek 
suretiyle elde ettiği malı henüz elinden çıkarma
yan insanların acaba Hükümet bunu yarın indi
recek mi gibi endişeler izhar etmesi hali de dik
kate alınır. Ayrıca, yine bu kanunda Bakanlar 
Kuruluna bu hususta yetki veriyor. Anayasa uy
gunluğunu bir tarafa bırakıyorum, bunun dı-
şmda böyle bir tedbiri çok inandığım Sayın 
Erez gibi bir Maliye Bakanının şahsına verme
ye, kabil oba, ben şahsan peki derim. Ama, 
Hükümeti de töhmet altında bırakacak sızma
ların olabileceğini lütfen kabul ediniz. Bu ka
nunu tatbik edecek Hükümet yalnız bugünkü 
Hükümet olmadığı için rahatlıkla konuşuyo
rum, yani bu Hükümette böyle olur, öbür Hü
kümette başka türlü olur meselesini arz etme
den - geçmiş zamanda olmuştur, halde olur, 
yarın olabilir - Bu sızmalardan istifade edecek 
stokçular yine ortaya çıkabillirler. «E, canım, 
stoklar da vergilemeye tabidir» Muhterem ar
kadaşlarım, beyan esasına dayanıyor, benim 
memleketimde beyan mevzuunda fırsatların 
(kullanılmayacağını kimse temin edemez, bunu 
da bilhassa hatırlatmakta fayda var. 

Yine bu kanunun getirilmesinde bir başka 
mahzur da, her ne kadar Sayın Bakan «onun 
da bâzı tedbirleri bulunur» dedi ve söyleyiş 
tarzında «fiyat arttırmalarına meydan vermi-

yecek tedbirler vardır. Ama, simidi söylemem, 
•söylersem bunun o zaman tedbirini almak zor
laşır» demek ister gibi geldi bana, doğrudur, 
yani hele böyle Maliye Bakanı gibi Hariciye 
Bakanı gibi hassas mevkilerde bulunan zeva
tın her şeyi peşin peşin söylemesi de beklene
mez, ama Türkiye'de bu fiyatlar her gün artı
yor buna bir tedbir bumazsak yani, vatandaş 
Saym öztürkçine'nin söylediği gibi, daha 300 
sene belki gönlünde Adalet Partisi iktidarına 
rey havasını yaşatabilir, ama, bazan o hale ge
lir ki, hiçbir partiye rey vermemek gibi bir 
haleti ruhiyeye düşer ve o takdirde de yıllar 
yılı beslediğimiz, özlemini duyduğumuz ve ni
hayet kavuştuk diye sevinmeye çalıştığımız bir 
hayat tarzından hepten yoksun kalma imkân
ları doğabilir endişesi içerisindeyim. Çünkü, 
dünyanın her yerinde kötü haller, kötü diye 
tavsif ettiğim ihtilâller, hep işte bu gibi sıkıntı
lardan doğar. Biımetice. Buna meydan verme
mek için de akıllı davranmamız icabediyor. 

Muhterem arkadaşlarım, fazla lâfı uzatma
dan biz, Güven Partisi Grupu olarak, bu tasa
rının Anayasaya uygun olmadığını, bu tasarı
nın görüşüldüğü komisyonun, Anayasaya uy
gunluk içerisinde teşekkül ve terekkübetmedi-
ğini, bu tasarının bilhassa piyasa âlemine is
tikrarsızlık getireceğini, bu tasarının zannedi
len mahzurları bünyesinden tamamen atmış bu
lunmadığını görüp, düşündüğümüz için bu ta
sarı aleyhinde bulunuyoruz. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon adına, Sayın Köker 
buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT KÖ
KER (Ankara) — Saym Başkan, çok değerli 
arkadaşlarım, 6802 sayılı Gider Vergileri Ka
nununa ek kanun tasarısının Cumhuriyet Se
natosunun Malî ve iktisadi işler, Bayındırlık, 
Ulaştırma, İmar ve İskan, Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 
alınacak üçer üyeden müteşekkil bir Geçici Ko
misyonda görüşülmesi hususunda Cumhuriyet 
Senatosunda vâki karar üzerine Başkanlık ta
rafından ilgili komisyonlardan üye talebinde 
bulunulmuştur. Biraz önce konuşan G. P. Grup 
Başkanvekili Sayın Alpaslan'ın ifade ettikleri 
gibi, komisyonda 8 A. P. li üye ve 1 C. H. P. li 
üye değil, komisyonda 8 A. P. li üye 4 tane de 

— 890 — 



C. Senatosu B : 65 5 . 5 . 1970 O : 1 

C. H. P. li sayın üye bulunmaktadır. C. H. P. 
li sayın üyelerden Sayın Nurettin Akyurt, Sa
yın Nejat Sarlıcalı, Sayın Fakih özlen komis
yon toplantısına iştirak etmemişlerdir. Komis
yonun terekküp tarzı, üç üye verildiğine göre, 
2 iA. P. si, 1 C. H. P. si hesabı ile - oranlar 
çünkü böyle düşmektedir - üçlü komisyon ku
rulduğu takdirde Anayasa ve içtüzüğe uygun
dur. Sayın Alpaslan'ın iddia ettikleri şekilde 
Anayasaya aykırı bir husus bulunmadığımı ve 
komisyona seçilmiş bulunan C. H. P. li çok sa
yın 4 üyeden üç tanesinin toplantıya katılma
mış bulunduklarını ve bu itibarla raporda da 
bunun belirtilmemiş olması itibariyle Sayın 
Alpaslan'ın bir zühul neticesinde bu beyanda 
bulunmuş olduğunu tahmin ediyorum. Hakikat 
böyledir, komisyon raporunun imzalı nüshası 
elimdedir arz ederim. Teşekkür ederim,. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, C. H. P. si 
Grupu adına. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Sayın Başkan, müsaade ederseniz usul hakkın
da bir şey söyliyeceğim. 

BAŞKAN — Söz verdim, bilâhara size de 
söz vereyim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN
DOĞAN (istanbul) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım, kanunun tümü üzerinde burada 
yaptığım görüşmeler sonucunda bana cevap ver
mek lûtfunda bulunan Sayın Maliye Bakanı 
Beyefendinin verdiği cevapları dinledikten son
ra, ilk konuşmamı niye daha sert, daha çıplak, 
daha kesin kelimeler kullanarak yapmadım di
ye hayıflandım. Hakikaten gördüm ki, Sayın 
Maliye Bakanı bana cevap verirken, biraz evvel 
bir önerge aleyhinde konuşurker de ifade etti
ğim gibi, âdeta, kusura bakmasınlar, bu kötü 
bir tâbir değildir, tazallümü hâl eder, bir du-
durumda idi ve bakınız; nasıl yaptığına şaşmı-
mıyorum; çünkü, kullanacağı başka bü* argü
man yoktu da. ondan olduğuna inanıyorum. Ne 
dedi, biliyor musunuz? 

«Beyefendiler, sayın üyeler, bizim bu ka
nunla istediğimiz vergileri kime veriyorsunuz? 
Türk Hükümetine değil mi, yabancı hükümetei 
vermiyorsunuz ya?» 

Değerli arkadaşlarım, bir kanun sevk eden 
Hükümet üyesinin, Parlâmentonun bir kana
dında kanunu savunurken, onun olumsuz yön

lerini belirten muhalefet partilerine; «siz, bu 
gider vergisinden hâsıl olacak parayı Türk Hü
kümetine veriyorsunuz, efendiler» dediler. Ha
masi hisleri, vatanseverlik duygularını gıdık
lamaya yahut, gıcıklamaya, ya da onları tah
rike gidecek kadar zayıf mısınız? Bu, nasıl lâf, 
bu? Biz, Türk Hükümetine vergi verdiğimizi 
biliyoruz, ama hangi Türk Hükümetine Eğer 
ricanıza inansam, daha doğrusu Aapılsam, sizin 
için çok fena netice veriyormuş, böyle şeyler 
söylemek, hani şu her tarafı pazara çıkmış, 
iler tutar yeri kalmamış, her türlü denetim
den, Parlâmento önündeki hesap verme imkân
larından kendini sıyırmaya çalışan Hükümete 
mi vereceğiz bu parayı da iyi kullanacak? (A. 
P. sıralarından «Allah Allah» sesleri).. Allah, 
Allah elbette. 

Biz, Türk Hükümeti dediğimiz zaman kar
şımıza hakikaten Hükümet olma gücünü göste
rebilmiş, tertemiz, alnı açık, Parlâmento dene
timinden kaçmaz, suiistimali, ve sairesi, herke
sin önünde hesabını verir bir Hükümet anla
rız. Yoksa, Türk halkını belâdan belâya sokan 
iç ve dış bütün olumsuzluklara dalan bir hükü
met anlamıyoruz. Biz, âciz, (Giresun Senatörü 
Sabahattin Orhon'un anlaşılmıyan bir müdaha
lesi) . Yoksun ve zavallı bir Hükümeti, Türk Hü
kümeti olarak kabul etmiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Orhon... 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Türk
lere lâyik hükümetler, kuvvetli olurlar, dene
timden kaçmazlar, Türkiye'yi belâdan belâya 
sokmazlar, halkın hayatını ağırlaştırmazlar, 
vergi almak yoliyle en son haddine kadar in
sanları hayat haklarından mahrum etmezler. 
Türk Hükümeti plânlarına sadık kalır. 

Bana diyor ki, Sayın Bakan, «biz, her ne ka
dar ikinci Beş Yıllık Plânda Gider Vergisi ye
rine katma değer vergisi alacağımızı söyledik 
isek de, bunun teknik birtakım zorlukları ol
duğu; ya da; bizim çalışmalarımız yetmediği 
için Gider Vergisi Kanununu muhafaza ediyo
ruz ve onun nisbetlerini artırıyoruz.» 

Yapamazsınız bunu, Sayın Bakan. Çünkü, 
bu memlekette plân disiplinine uymıya mecbur 
eden, sizi tâbi kılan Anayasa var. Ondan baş
ka, ona dayanılarak çıkarılmış 77 sayılı Ka
nun var. Siz, Hükümetsiniz. Lütfen tarif ede
yim size durumunuzu, müsaade ederseniz. 
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Siz, yürütme görevi ile ödevlisiniz. Hiçbir 
yetkiye mâlik değilsiniz. Bu parlâmentoların çı
kardıkları kanunlar dairesinde yürütme göre
vini yapacaksınız ve çıkardığımız kanunlar dı
şına çıkamıyacaksınız. Eğer, biz Anayasaya ve 
ona dayanarak 77 sayılı Kanunla şu ikinci Beş 
Yıllık Plânı uygulamak üzere size vazife ver
mişsek; siz bunun bir satırını dahi değiştirme
ye yetkiniz olmıyan bir varlıksınız. Kendinizi 
bir kere lütfen tanıyın. Bu, 77 sayılı Kanuna 
göre bu ikinci Beş Yıllık Plân değiştirilemez. 
İkinci Beş Yıllık Plânda da, katma değer ver
gisine bu verginin dönüşeceğini söyliyen mad
deler burada. Size Plânın sayfalarını verdim. 
Birkaç yerde müteaddit defalar bunu söylüyor
sunuz ve şimdi geliyorsunuz, bu plân disiplini
ni bozuyorsunuz, 77 sayılı Kanunu ihlâl ediyor
sunuz. 

Bunu siz ilk defa mı yapıyorsunuz? Ben sö
zümün başında söyledim; Sizin bir sıkıntınız 
var. Siz, bu Anayasa ile ilâ yevmül kıyame yan 
yana dâhi durmaya mecaliniz olmıyan bir ikti
darsınız. Çünkü, onun esprisi ile sizin kafanız 
arasında büyük fark var, çok büyük fark var. 
Siz, bu plân fikrini ilk defa bozmuyorsunuz. 
Siz, bilmem İzmir'de, bilmem hangi şirket ile, 
hangi şirketin ecnebi, bilmem kiminle birleşe
rek rafineri kurmasına, plâna rağmen, emir ve 
karar vermiş bir yürütme organısınız, ilk defa 
mı, zannediyorsunuz, plân fikrine aykırı hare
ket ediyorsunuz Yok, elinizden gelse bu di
siplinin dışına, bırakınız disiplinin dışına, Ana
yasanın dışına düşmeye can atıyorsunuz. Çün
kü, siz bütün Türkleri, ne alırsa, ne görürse 
sizin elinizden almış birer tebaa, siz de kendi
nizi lütfen ve inayette bulunan bir büyük idare
ci... 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Gün-
doğan, biz biliriz, biz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Büyük 
bir devlet büyüğü, bir padişah, filân sayıyor
sunuz. Çünkü, her gittiğiniz yerde «bizim ik
tidarımız şunu yaptı, bunu yaptı» demekle an
cak ayakta durabileceğinize kaanisiniz. 

ORHAN KOR (izmir) — Yapan iktidar söy
ler, onu. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Şimdi, 
bu memlekette gelir dağılımı adaletinin hangi 
iktidar tarafından sağlandığını, nasıl ve hangi 

argümanlara dayanarak burada dile getirdiniz. 
G-ördüm sizi, orada da çok zayıftınız. Bizim ge
tirdiğimiz bir kanunu, uygulama alanına üç 
defa tehir ettikten sonra, koyabildiniz ve onu, 
gelir dağılımı adaletsizliğine .çare olarak gös
terdiniz. Ne imiş? Asgari geçim indirimini bir 
miktar düzeltmişler. 

Başka ne yapmışlar? Emeklilik yaşını ço
ğaltmışlar. Başka? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü
tahya Milletvekili) — Emeklilik yaşı farkı fi
lân yok. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bir de, 
kredi vermişler, köylüye, ve saireye. 

Binaanaleyh, gelir dağılımı adaletini, be
nim iddia ettiğim kaynaktan düzeltmişler. 

Önce siz, önce bu raporunuzla çeliştiniz. Siz 
gelir dağılnm adaletini kaynaktan düzeltmeyi 
kabul etmiyorsunuz. Lâ diyor, fakat takrebüs-
selâte entüm sûkkâra, demediğimi söylüyorsu
nuz. Tabiî, ben sizin halinizi dile getirmek için, 
lâ takkrebüsselâte, diyorsunuz, diyorum. 

Bir taraftan hür ekonomik rejimin gelir da
ğılımında, insanı insanlığından utandıracak 
derecede, gelir dağılımı adaletsizliğine sebebol-
duğunu söylüyorsunuz, ama «entûm sûkkâra» 
yani secdeye varmak için, ya da tedbir için gi
der vergisinin nisbetini artırıyorsunuz, işte bu
na yağma yok. işte, entüm sûkkârayı bunun için 
söylemediniz, ifade için ben söyledim, size; 
lâ takrebüsselâte, diyorsunuz, dedim. 

Evet, gelir dağılımı adaletsizdir, bozuktur, 
diyorsunuz. Ama, çare? Gider vergisini biraz ar
tırma. Hayır. Aramızdaki fark bu. Biz diyo
ruz ki, lâ takrebüsselâte, gelir dağılımındaki 
adaletsizlik ise, entüm sûkkârası gidip kayna
ğında, yaratılan ekonomik fazlayı yaratanlara 
vermek. Böyle bir düzen, böyle bir birleşim 
düzeni, böyle bir üretim ilişkisi düzeni kur
mazsanız gider vergisi ile gelir dağılımı adalet
sizliğini gideremezsiniz. 

Peki, «sen ne yaptın bu hususta, söylediğinin 
eri misin, o partilisin» de, sor bana, cevap ve
reyim, sana. 

Türkiye'de gelir dağılımını kaynaktan dü
zeltici tedbirleri alan partiyim, ben. Açıkça 
söylüyorum, bak misal vereyim de seninkine 
benziyor mu? 

EDİP SOMUNOĞLU (Erzurum) — Ne za
man? 
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FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Eu 
memlekette çalışan insanın, emek pazarında, 
mebus pazarında değil, emek pazarında bile
ğinin değerini alabilmesini sağlıyacak en mü
kemmel gelir dağılımı adaleti aracı olan top
lu sözleşme düzenini ben getirdim. 

ORHAN KOR (İzmir) — Anlamıyoruz. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bu 

memlekette emeğe değer biçecek, yeniden de
ğer biçecek, emeği istismardan kurtaracak, ya
ni gelir dağılımını kaynaktan düzeltecek en 
büyük teknik grev hakkını ben getirdim. (A. 
P. sıralarından «bravo» sesleri) 

Bu memlekette bütün insanlara teşmil edil
mesi mümkün olan sosyal güvenlik tedbiri olan 
İşçi Sigortaları ile, sonradan, Sosyal Sigortalar 
Kurumunu ben getirdim. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri) 

En mükemmel gelir dağılımı adaleti aracı 
olarak savunduğum ekonomi palitikası sayesin
de, bu memlekette dağ başından bu yana te
mel sanayi kurmak için kamu fonlarını sizin 
gibi şuraya, buraya- yalınkat tüketim eşyası 
yapan, âtıl kapasite yaratan, sermaye hâsıla 
kat sayısı düşük olan sanayilere değil, büyük, 
temelli üretim aracı sanayilerine, makina sa
nayilerine, demir sanayiine, çelik sanayiine, 
çimento sanaynne, ve saireye yatırdım. 

EDİP SOMUNOĞLU (Erzurum) — Sizin 
zamanınızda sanayi varını idi? 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Hepsini 
biz getirdik, Sümerbank, ve saire.. Ya, siz ne 
yaptınız?. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Yine 
ben o partiyim İd, iktidarda bulunduğum dö
nem içinde hayat pahalılığından boğulan bir 
halk tabakası şikâyeti ile karşı karşıya de
ğilim. 

Tasavvur eder misiniz Sayın Bakan, 1965 
ten 1970 e kadar sizin güttüğünüz politika sa
yesinde bugün ayaktayız. Bunu iddia edemez
siniz. Bunlar C. H. Partisi olarak, senelerce ev
vel benim aldığım tedbirler ve yaptığım alt 
yatırımların neticesidir. Siz, tatbik ettiğiniz 
bozuk düzenle onları da altüst ettiniz. (Gürültü
ler, bâzı müdahaleler) 

Daha fazla konuşmamda fayda olmadığına 
kaaniim. Siz, nasıl olsa bunu rey çoğunluğunu
za dayanarak kabul edeceksiniz. Biz gördük-
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lerimizi ve bildiklerimizi millete arz etmiş bu
lunuyoruz. Bundan sonra, bunun günahı ve ve
bali sizlerin omuzlarınızda olacaktır. (C. H. 
P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde baş
ka söz istiyen yoktur. Ancak, maddelere ge
çilmesini oylarınıza sunmadan evvel, Başkan
lığa verilmiş bir önerge vardır, okutacağım. 

Önergeyi veren arkadaşımız «Karma Komis
yon» tâbirini kullanmışlar ama, bu, Geçici Ko
misyon olacaktır; bu tasarıyı görüşen Geçici 
Komisyonun Anayasanın 85 nci maddesine uy
gun olarak kurulmadığını, oranlarda yanlışlık 
olduğunu beyanla, komisyonun Anayasanın 85 
nci maddesine uygun olarak yeniden tanzimi 
için tasarının komisyona geriverilmesini iste
mektedir. 

Şimai önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Divan Başkanlığına 
Karma Komisyonun tarzı teşekkülü, her 

ne kadar, şimdiye kadar yapılan tatbikata 
usuli yönden uygun görülmekte ise de, grup
ların iştiraki bakımından Anayasanın 85 nci 
maddesine aykırı olduğundan raporun ko
misyona iadesi ile yeniden 85 nci maddeye uy
gun bir komisyon teşkiline karar verilmesini 
arz ederim. 

Çanakkale 
Nahit Altan 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT KÖ-
KER (Ankara) — Önerge aleyhinde söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Köker. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT KÖ

KER (Ankara) — Sayın Başkan, çok muhterem 
arkadaşlarım (Gürültüler) 

BAŞKAN — Karşılıklı fikirlerimizi dinle
meye kendimizi alıştıralım. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT KÖ
KER (Devamla) — Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığının 28 . 4 . 1970 tarih ve Kanunlar Mü
dürlüğü ifadeli 10440 sayılı tezkeresini huzu
runuzda okumak istiyorum: 

«Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanlığına 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa ek 

kanun tasarısını görüşmek üzere Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulunun 21 . 4 . 1970 tarihli 
62 nci Birleşiminde kurulması kabul edilen 
Geçici Komisyona, komisyonumuzdan orana 
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göre üç üyenin seçilerek adlarının bildirilme
sini rica ederim.» 

Çok değerli arkadaşlarım, malûmları ol
duğu üzere, Bütçe ve Plân Komisyonunda 9 Â. 
P. li, 1 M. B. G. üyesi, 1 G. P. üyesi, 2 C. H. P. li, 
1 Kontenjan senatörü arkadaşımız hizmet gör
mektedir. Yine malûmları olduğu veçhile, bu 
sene bağımsız arkadaşlarımız arasından seçile
cek bir üye henüz seçilememiştir. Bu yüzden 
Bütçe ve Plân Komisyonunun üye sayısı 14 ten 
ibarettir. Şu tezkereye göre komisyonumuzdan 
istenilen üç üyelik kontenjanın iki A. P. ve 1 
C. H. P. li sayın üyeden teşekkül etmesinden 
daha tabiî bir durum olamaz. Kaldı M, Anaya
sa Mahkemesinin komisyonların kuruluşunda
ki usulsüzlüklerle ilgili olarak vermiş olduğu 
müteaddit kararlar vardır. Bunlar, 968/15 ve 
1967/32 sayılı esas kararlardır. Bu kararlar
dan bir tanesinde; G. P. nin henüz kurulmuş. 
olması itibariyle komisyonlarda bulunan G. 
P. li üyelerin katılmaması ile çıkarılmış olan 
kanunların Anayasaya aykırılığı iddia edil
miş, içtüzük bakımından ve bu husus Anayasa 
Mahkemesi tarafından reddedilmiştir. Benim 
kanaatimce, komisyonun terekküp tarzında Ana
yasaya ve içtüzüğe her hangi bir aykırılık yok
tur. Bu itibarla takrire iltifat edilnıiyerek 
reddini istirham ediyorum, ara ederim. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Söz istemiştim, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Tuna buyurun. 
Sayın Özden, Sayın Tuna sözü, sizden ön

ce istemişlerdi. Hattâ komisyondan Önce is
temişti, komisyonun takdim hakkı olduğu için 
ona söz vermiştim. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlarım, müzakere bu safhaya 
intikal ettiği zaman, yapılan itirazların haklı 
olduğunu kabule mecburuz. Anayasamızın 85 
nci maddesi, Genel Kurul namına hizmet gö
ren teşekküllerde bütün siyasi partilerin kuv
vetleri oranında temsil edilmelerini şart koş
maktadır. Bizim Senatomuzu temsil edecek olan 
12 kişilik olan idare heyetinde, A. P. 183 e 96 
olduğuna göre, A. P. sine 7 tiye") düşmesi lâ
zım. A. P. bir fazla ile, 8 üye ile temsil olun
muştur. 183 te 34 üye sahibi Halk Partisine 2 
üyenin düşmesi lâzımken Halk Partisi dört 
üye ile temsil olunmuştur. 
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Muhterem arkadaşlar, bu hatâ nereden ileri 

geliyor, yani şu, buraya gelmişken hatayı tas
hih edelim. Her kararda, her komisyon teşki
linde bu kabil bir hatanın yapılması mukad
der. Nasıl oluyor? 1961 de vazife gören arka
daşlarım pek güzel hatırlarlar. Vaktiyle ko
misyonlara yazı şöyle yazılırdı; bir cetvelle ya
zılırdı. Bir cetvel yapılır, her komisyona, han
gi partiden kaç üye iştirak edecek, bir cetvel 
yapılır, gönderilirdi. 

O komisyon da eline alır, meselâ Anayasa 
Adalet Komisyonu 1 Halk Partisinden 1 A. P. 
sinden 2, şuradan üç., neyse, ona göre bu ar
kadaşları seçer, verirdi. Bugün yazı böyle, bi
raz evvel arkadaşımız okudu, ne diyor, «komis
yonunuzdan oranınıza göre üç üye ismi bildi
rin» .Hakikaten Komisyon Başkanı ve arkadaş
larının yaptığı muamele doğru, böyle olduğu
na göre iki Adalet Partili, bir Halk Partili olu
yor. Bunları tanzim eden'bir heyet yok. Netice 
itibariyle ne oluyor, dört komisyondan sekiz 
A. P. li ve dört de C. H. P. li üye olmuş oluyor. 
Böyle oldu mu, Anayasanın 85 nci maddesinin 
istediği vuzuha sarahatta bir komisyon te
şekkül etmiyor. Şimdi, bu böyle olunca evra
kın komisyona havalesi hatalıdır. Başkanlığa 
havale etmekliğimiz lâzımdır. Başkanlık bir 
liste yapar, bendeniz de vaktiyle şahsan bu 
hataya işaret etmek üzere Başkanlığa bir yazı 
yazmışımdır. «Anayasa ve Adalet Komisyonun
dan üç üye bildirin» diyorlardı. Hangi komis
yonlardan bildireceğiz, dedik. Vaktiyle bizim 
yazımızın anlaşılmadığı bugün meydana çıkı
yor. Her komisyon bu şekilde bildirirse, hatalı 
bir neticeye varmak mümkün. 

Şimdi, komisyondaki arkadaşımın beyanı
na da temas etmek isterim. Anayasa Mahkemesi, 
komisyonlarda yapılan hatanın Anayasaya 
muhalif olduğuna işaret etmekle beraber, bu 
kabîl hataların bozma sebebi sayılıp sayılmı-
yacağı üzerinde müzakere etmiş ve bugüne 
kadar dört, beş kararda bunların bozma se
bebi sayılmadığını, çünkü, bu komisyonlardan 
geçen kararın umumi heyete geldiğini, Umu
mi Heyette kabul olunmak suretiyle komisyon
daki hatanın tashih edildiğine işaret edilmek
tedir. Fakat kararda sarih olarak bu şekilde
ki temsilin hatalı olduğu belirtilmektedir. 
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Şimdi, vakit gecikti, talikimizin Perşembe gü
nüne olacağını tahmin ediyorum. Bu zaman içe
risinde Başkanlığa bu evrak gönderildiği za
man Başkanlık 12 kişilik heyet de dört komis
yondan hangi gruplardan, hangi komisyonlar
dan ne cins âza geleceğini, yapacağı kuvvet 
oranındaki bir listeye göre, tanzim eder, ko
misyonlardan bunu ister. Bu suretle saman kay
betmeden Perşembe günü bu kanunu çıkarma 
imkânını bulacağımız kanaatindeyim. Komis
yona iade kısmı sayın arkadaşım tarafından 
Başkanlığa iadesi suretiyle tashih olunursa Baş
kanlığın, komisyonlardan hangi partiden adam 
istediğini belirtmek suretiyle, tebligat yapma
sını, bunların toplanıp bu kararı teemmül et
melerini rica ediyorum ve badema da bu kabü 
hatayı yapmamanın da lâzımgeldiğine işaret et
mek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Önergemi 

Başkanlığa iadesi şeklinde tashih ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Özden. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar, ben Sayın Tuna'nm 
söylediği fikirlerle tamamen mutabıkım. Hiç
bir noktasından ayrılığım yoktur. Yalnız Sa
yın Nahit Bey arkadaşımızın önergesi üzerine 
söz almıştım. Bu önerge, Sayın Tuna'nın da 
belirttiği gibi, tasarının komisyona iadesi de
ğil, Başkanlığa.. 

BAŞKAN — S&yın Özden, o şekilde düzel
tildi, komisyona değilde Başkanlığa havalesi 
şeklinde düzeltildi. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Ben, zaten 
böyle bir önerge verecektim, mademki düzel
tilmiştir, mesele yok. Oradan tekrar oranlara 
göre bir komisyon teşkil edilir, o komisyonun 
getireceği tasarıyı müzakere ederiz. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, meselenin, bu 

hususa aidolmamak üzere, bir prensip şeklin
de halli gerekir. Geçici komisyonlar kurul
duğu zaman; Sayın Köker'in dediği haklı, ken
dilerine «oranınız dâhilinde üç kişi bildirin» 
şeklinde tezkere gittiği takdirde o komisyon 
üç kişiyi gönderecek ve kendi bünyesi içeri
sinde bir oran ölçüsünü ifade de etmiş olacak

tım. Ama, Sayın Tuna da haklıdır, bunlar bir
leştiği takdirde bu basit hesapları Anayasa
nın 85 nci maddesine tamamen aykırı bir Ge
çici Komisyon meydana gelecek. O halde, Baş
kanlık, komisyonlara bildirdiği takdirde, 12 ki
şilik, 9 kişilik veya her hangi bir şekilde te
şekkül ediyor ise, bugünkü komisyonda A. P. 
C. H. P., G. P., Kontenjan veya tabiî üyelerin 
ne nisbette temsil edileceğini de ifa.de eder. Bu 
ifade tarzına göre komisyonların ya Başkan
lık tarafından re'sen hesabı yapılır, «bütçe şu 
şekilde, malî işler şu şekilde bildirin» der ve 
Anayasanın 85 nci maddesine uygun Geçici 
komisyonlar kurulur. Binaanaleyh, badema 
Başkanlıkça Geçici komisyonların kuruluşun
da, Anayasanın 85 nci maddesine göre komis
yonların kurulması için, gerekli işlemi önce
den yapılmasının zarureti kendiliğinden mey
dana çıkmış bulunuyor ve Umumi Heyetin te
mayülü de budur. Bu görüşmelerimizin ışığı 
altında şimdi Sayın Altan'ın önergesini okutu
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Divan Başkanlığına 

Karma Komisyonun tarzı teşekkülü her ne 
kadar şimdiye kadar yapılan tatbikat da, usuli 
yönden uygun görülmekte ise de, grupların iş
tiraki bakımından, Anayasanın 85 nci madde
sine aykırı olduğundan raporun Başkanlığa iade
si ile, yeniden 85 nci maddeye uygun bir ko
misyon teşkiline karar verilmesini arz ederim. 

Çanakkale 
NahitAltan 

BAŞKAN — Yüksek Heyetiniz Geçici Ko
misyon kurulmasına daha önce karar vermiş 
bulunmaktadır. Ancak, Geçici Komisyonun te
rekküp tarzında, hesap neticesi Anayasanın 85 
nci maddesinde uygunluk mevcut değildir. Bu 
uygunluğu temin için dosyanın Başkanlığa ha
valesi istenmektedir. Oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Süre, bu kanun tasarısının görüşülmesinin 
sonuna değin, tehir edilmiştir. 

7 Mayıs Perşembe günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,42 
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6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

B - Yazılı sorular ve cevapları 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in Kat mülkiyetine dair yazılı soru 
önergesi ve Maliye Bakanı Mesut Erez'in cevabı 
(7/655) 

6 . 4 . 1970 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Maliye Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı 
ile rica ederim. 

Mehmet Özgüneş 
Cumhuriyet Senatosu 

Tabiî üyesi 
Soru : 1. — Kat mülkiyetine tabi anagayri-

menkullerin müşterek bölümlerine, meselâ ka
pıcı dairelerine ait vergi ve resimlerin tahak
kuk ve tahsillerinde kim veya kimler muhatap 
tutulmaktadır? 

Soru : 2. — Tahakkuk ettirilen vergi ve re
simler anagayrimenkulün ortaklarından bir bü
tün halinde mi tahsil edilmekte, yoksa vergi 
daireleri veya şubelerince, bağımsız bölüm mâ
liklerine taksim edilerek mi tahsil edilmektedir? 

Soru : 3. — Tahakkuk ettirilen vergi ve re
simler vergi daireleri veya şubelerince bağım
sız bölüm mâliklerine taksim edilerek tahsil 
ediliyorsa, 

a. Bağımsız bölüm malikleri arasında eşit 
olarak mı taksim edilmektedir? 

b. Eşidolarak taksim edilmiyorsa, hangi 
oranlara göre taksim edilmektedir? 

c. Bağımsız bölümlerden biri kendisine 
isabet eden vergi ve resim miktarını zamanında 
ödemediği takdirde, yalnız o bölüm maliki hak
kında mı, yoksa müşterek bölümün bütün ortak
ları hakkında mı işlem yapılmaktadır? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 29 . 4.1970 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
Sayı : 27715-1543/16998 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Genel Sekreterlik : Ref : 8 . 4.1970 gün 

ve 7/655-6639-10412 sayılı yazıları. 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 

Özgüneş'in kat mülkiyetine dair 6.4.1970 

günlü ve 7/655-10412 sayılı soru önergelerinde 
yer alan bu hususların cevapları, Ankara Vali
liğinden alınan malûmata müsteniden, aşağıda 
arz olunmuştur : 

1. Kat mülkiyetine tabi anagayrimenkul-
lerin müşterek bölümlerine ve bu meyanda kapı
cı dairesine ait vergilerin tahaJkkuk ve tahsilin
de daire sahipleri muhatap tutulmaktadır. 

2. Müşterek bölümlerin vergi ve resimleri 
özel idarece bağımsız bölüm mâliklerine taksim 
edilmek suretiyle tahakkuk ettirilip, tahsil 
olunmaktadır. 

3. B) Tahakkuk ettirilen vergi ve resim
ler bölüm mâlikleri arasında eşidolarak taksim 
edilmektedir. 

C) Bağımsız bölüm mâliklerinden biri ken
disine isaJbet eden vergi borcunu ödemediği 
takdirde Âmme alacaklarının tahsil usulü hak
kında Kanun hükümleri dairesinde yalnız 
borcunu ödemeyen bu mâlik hakkında takibat 
yapılmaktadır. 

Malum bulunduğu üzere, 2 Ocak 1966 tari
hinde yürürlüğe giren 634 sayılı Kat Mülkiyeti 
Kanunun 16 ncı maddesinde, kat mâliklerinin 
anagayrimenkulün bütün ortak yerlerine arsa 
payları oranında ve ortak mülkiyet hükümleri
ne göre mâlik oldukları ve aynı kanunun 20 nci 
maddesinde de genel giderlere arsa payları 
nisbetinde katılacakları belirtilmiş ise de, or
tak yerlere ait vergiden kat mâliklerine isabet 
eden vergi miktarının cüz'iyeti özel idare vergi 
dairelerince arsa paylarının tesbitindeki müş
külât sebebiyle mezkûr ortak yerlere ait vergi 
ve resimlerin kat mâliklerine eşidolarak bölü
nerek kat vergileriyle birlikte kendilerinden 
tahsil edilmekte olduğu anlaşılmaktadır. 

Ancak ortak yerlere ait vergi ve resimlerin 
de arsa payları oranında tahsil edilmesinin, ka
nunun belirtilen hükümlerine daha uygun dü
şeceği neticesine varıldığından bu konudaki 
tatbikatın buna göre değiştirilmesine tevessül 
edilmiş bulunmaktadır. 

Keyfiyet saygı ile arz olunur. 
Mesut Erez 

Maliye Bakanı 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Komisyonlarda aeık bulunan üyeliklere 

seçim. 
2. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 

seçimi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLEK 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Mar*as Üyesi 
Hilmi Soydan'ın, üç ilkeyi Maraş'a bağlıyan 
yolun lasfailt yapımına dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/529) 

2. — Cumhuriyet Seauatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil'in, İktisadi Devlet Teşekkül
leri bütçelerinden ücret alan müstahdemlere 
dair Maüiye Bakanından sözlü sorusu (6/531) 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özdenini, Genellik ve Spor Bakanlığının 
ihdasına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/535) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli'nin, Hastaş Anonim Şirketine 
dair Ticaret ve Maliye bakanlıjklarındıan sözlü 
sorusu (6/543) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sairilıcalı'nıiî, Balıkesir ili Ayvalık iüıçesdn-
de 1968 yıllında yapılan orman tahdüdi faaliyet
lerine daiir Ormıan Bakanından sözlü sorusu 
(6/545) 

0. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesli Hü
seyin Öztürk'ün, Ismetpasıa Kız Sanat Enstitü
sünün isminin değiştirilmesine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/540) 
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IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu ÇanakMa Üye
si Nahit Alt an'in, Cumhuriyet Senatosu İçtü
züğünün 5 nci m'addesiriin 3 ncü ve 4 ncü cüm-
tlelecramin kaldırılması ve 8 nci maddesinin miat-
labının ve (A) fıkrasının 1 ndi, 2 nci ve 3 ncü 
bendlieriyle (B) fıkrasının değiştiriüınesa hak
kında İçtüzük teklifi dıîe Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesi Mehm'et Ünaldı'nın, Cumhuriyet 
Senatosu İçtüzüğünün 5, 8, 11, 13, 14, 15,17, 54, 
56, 59, 60, 72, 73, 74, 120 ve 125 nci maddeleri
nin değiştirilmesiîne daiir İçtüzük teklif i ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporları (2/211; 
2/255) (S. Sayısı : 1272 ye ek) (Dağıtma taıri-
hi : 8 . 4 . 1970) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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Toplantı : 9 I / A C 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1 4 U Î J 

Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları ile Merkez kuruluşu ve 
görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde değişiklik 
yapılmasına dair 2 . 7 . 1962 tarihli ve 58 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 

(Millet Meclisi 1 203; Cumhuriyet Senatosu 1/1078) 

(Not Millet Meclisi S. Sayısı : 105) 

Mi!/et Meclisi 
CcnX Sekreterliği / / . / . !!)70 

Kaıı u ııhır M i)dür!üç)ü 
S tiyi : I Ul~> 

n'MnrRiYi-yr si-:\ATosr BASKA\ur:L\A 
Mille s Meclisinin .10 . 4 1870 tarihli G7 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işa

rı oy ile kabul edilen, Millî Eğitim Bakanhğı Kuruluş kadroları ile merkez kurulusu ve görevleri 
hakkına:ki 2237 sayılı Kanunda değişiklik yapdma-ima dair olan 493G saydı Kanuna bağlı kadro 
cetvelle-'.'nde değişiklik yapılmasına dair 2 . 7 . 1032 tarihli ve 58 saydı Kanuna ek kanım tasarısı, 
dosya T. de birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla, E ervah Hozbcyli 
Millet Meclisi Başkanı 

Xot : Ihı tasarı İd . d . 1.970 tarihindi f.ded;u!t!d;e<(. İti; Komisyona havale (-ditmiş n (İme! Ku
ruluş* 10 . / . 1!)?'() lardıli 67 ıtri Birlt sim:u(!' önetlil; r< iv e dil ilde aövü-dilevei; kabul edilmiştir. 
(Müh t M celimi i'. Say isi ; 105) 

Millî eğitim Komisyonu Baporu 

('umhariyet Senatosu 
Milli Eğitim. Komisyonu 17 . i . 1970 

Esas Xo: l/107S 
Karar Xo: d 

Yüksek Başkanlığa 

.Millet Aletlisinin 10 . 1 . 1970 ta; ildi (İ7 'nci Birleşiminde (incelik ve ivedilikle sürüşülerek 
isaıi oy ile kabul edilen, (Millî Kğitim Bakanlığı kın ulus kadroları ile merkez kurulusu ve ı<orev-
leri hakkındaki 2287 sayılı Kânunda değişiklik yapılmasına, dair olan 492(5 sayılı Kanıma bağlı 
kadro cetvellerinde değişiklik ya. pil masına- dair 2 . 7 . 19(52 tarihli ve 58 sayıl; Kanuna'ek kanun) 
tasarısı, Komisyonumuzun 1(5 . 4 . 1970 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iş
tirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 
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Tasarının gerekçesinde de belirtildiği üzere, 2 . 7 . 1962 tarih ve 58 sayılı Kanun, Bakanlığın 
taşra kuruluşlarının 3 yıllık kadro ihtiyacını karşılamak üzere hazırlanmıştı. Bu kanunu takiben 
781, 910 ve 1057 sayılı kanunlarla maaş ve idari görev kadroları ihdas edilmiş ve bu suretle Ba
kanlığın yıllık kadro ihtiyaçları karşılanmıştı. 

Bugün, memleket çapında yaygın bir hizmeti yüklenmiş olan Millî Eğitim Bakanlığı. bir taraf
tan bu h'izmetlerin yürütülebilmesi için eleman yetiştirmek ve istihdam etmek diğer taraftan bun
la im özlük haklarını korumak sorumluluğunu taşımaktadır. 

Bu itibarla, Bakanlığın ihtiyacı olan kadroların verilmesini öngören ve muhtelif derecelerde ter
fi imkânını sağlıyan kanun tasarısı Komisyonumuzca da •benimsenmiş. Millet Meclılsi metni ve bağlı 
(1) ve (2) sayılı cetveller aynen kaibul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve havelesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edil
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bu raporda Başkan ve 
Sözcü Kâtip 

Kar'ıacjicnu Sivas Bitlis Cuni'hurbaşikanınca S. Ü. 
Mehmet Çamlıca Söz hakkım mahfuzdur. Orhan Kürümoğhı Ilayri Dener 

Hüseyin. Öztürk 
Elâzığ Hatay Kars Kırklareli 

Celâl Ertmj Enver Bahadırlı Mehmet Hazer Ali Alkeın 

Konya Samısun Tart>iî Üye 
Mehmet Varışlı Fethi Tevetoğlu Suphi Karaman 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 28 . 4 . 1970 

Esas No. : 1/1078 
Karar No. : 85 

Yüksek Başkanlığa 

.Millet .Meclisinin 10 . 4 . 1970 tarihli 67 nci .Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen. Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları ile merkez kuruluşu ve görev
lileri hakkındaki 2287 saydı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan -1926 sayılı Kanuna bağlı 
kadro cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair 2 . 7 . 1962 tarihli 85 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısı, Komisyonumuzun 28 Nisan 1970 tarihli l'o ncü Birleşiminde, Sayın Millî Eğitim Bakanı 
ile .Maliye Bakanlığı temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

1 - Tasan, 1969 - 1970 ders yılında okulların ve bağlı kuruluşların kadro ihtiyacını karşıla
mak üzere, Millî Eğitini Bakanlığına, muhtelif derecelerden 14 234 aded maaş ve 1 084 aded idari 
görev kadrosunun tahsisini öngörmektedir. 

Millî Eğitim Bakanlığının üç yıllık kadro ihtiyacım karşılamak gerekçesiyle hazırlanmış olan 
2 . 7 . 1962 tarihli ve 58 sayılı Kanunu takiben; 4 . 8 . 1966 tarihli ve 781 sayılı Kanunla 9 400 
maaş. 425 aded idari görev; 14 . 7 . 1967 tarihli ve 910 sayılı Kanunla 13 226 maaş, 1 038 aded 
idari görev; 4 . 7 . 1968 tarihli ve 1 057 sayılı Kanunla da 15 962 maaş ve 654 aded idari görev 
kadrosu ihdas edilmiş ve İm suretle Bakanlığın yıllık kadro ihtiyaçlarının karşılanması sağlan
mıştır. 

C. Senatosu (S. Savısı : 1405', 

A 
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1969 - 1970 ders yılında okulların ve Bakanlığa bağlı kuruluşların ihtiyacı olan kadroların is
tihsali maksadiylc hazırlanmış bulunan tasarının gerekçesinde de ifade edildiği üzere; ilişik (1) 
sayılı cetvelde yer alan 12 243 kadronun 20 adediyle, halen faaliyette bulunan dört yüksek islâm 
enstitüsünün öğretmen ve asistan ihtiyacı karşılanacaktır. Orta dereceli okullara tahsis edilen 
2 500 kadrodan 450 adedi eğitim enstitülerinden, 400 ü yüksek öğretmen okullarından, 200 ü er
kek teknik yüksek öğretmen okullarından, 196 sı kız teknik yüksek öğretmen okullarından, 294 
adedi Yüksek İslâm Enstitüsünden mezun olacak mecburi hizmetlilerin ve 750 adedi ise gezici ka
dın kursu öğretmenlerinin tâyinlerinde kullanılacak; artan kadrolara da üniversite ve yüksek 
okullardan mezun olacaklarla, açıktan ve askerden dönecek öğretmenlerin tâyinleri yapılacaktır. 

11 110 ilkokul ve anaokulu öğretmeni kadrosu ile, 1969 - 1970 dere yılında öğretime açılacak 
ilkokulların ve öğrenci artışı sebebiyle ilâve edilecek dersliklerin öğretmen ihtiyacı; 50 aded kad
ro ile de, her yıl gelişen ilköğretim kurumlarının müfettiş ihtiyacı karşılanacaktır. Halen, mühim 
bir kısım ilköğretim müfettişi, ilkokul öğretmeni kadrosunda çalıştığından, bu kadroların veril
mesiyle, yeni mezunların tâyinleri mümkün olacağı gibi, ilkokul öğretmeni kadrosunda bulunan 
ilköğretim müfettişleri de kendi kadrolarına geçirileceklerdir. 100 aded eğitim uzmanı ve yar
dımcısı kadrosu ise, eğitim fakültesi mezunlarına tahsis edilecektir. 

(1) sayılı cetvelde yar.ıb kadrolardan 6 sı ile, çok sınırlı personele sahibolan ve bu sebeple gü
nümüzün şartlarına uygun bir çalışma düzenine kavuşanı ıyan rasathanenin personel ihtiyacı gi
derilecektir. 

Bakanlığın personel sayısı her yıl ortalama 16 000 den fazla artmakta ve buna paralel olarak 
öğrenci sayısı da artış göstermekte olduğu cihetle, bunların sağlık işlerinin yeterli ölçüler içinde 
görülebilmesi için, tek sağlık kuruluşu olan prevantoryum - sanatoryumun sağlık personeli sayı
sının artması zarureti karşısında bu kuruluşa 11 aded kadro verilmektedir. 

Riyaseticumhur Senfoni Orkestrası için talebedilen 2 aded solist kadrosu, orkstrası üyelerinin 
terfiini sağlamak maksadına matuf bulunmaktadır. 

Bakanlığın memur ihtiyacını asgari şekilde karşılamak üzere istenilen 400 aded kadro, fin ko
nudaki sıkıntıyı kısmen hafifletecektir. 

Diğer taraftan, kız, erkek teknik ve ticaret yüksek öğretmen okulları için 5 kadro; Tatbiki 
Güzel Sanatlar Yüksek Okuluna 28 kadro; Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünün taşra 
kuruluşları için 3 kadro; kütüphaneler için 8 aded kadro talebedilmektedir ki, hizmetlerin yürütü
lebilmesi bakımından, bu kadroların mezkûr müesseselere verilmesi zaruri bulunmaktadır. 

İlişik (2) sayılı cetvelde yer alan 1084 aded idari görev kadrosunun 5 adediyle Yüksek İslâm 
enstitülerinin müdür ve müdür yardımcısı; 7 adediyle Tatbiki Güzel Sanatlar Okulunun müdür 
yardımcısı, bölüm başkanı ve lâboratuvar şefi; 3 adediyle yüksek öğretmen okullarının müdür 
yardımcısı; 1 055 adediyle her yıl süratle öğrenci sayısı artan ve yeniden açılacak olan 
orta dereceli okulların müdür, müdür yardımcısı, grup öğretmeni ve lâboratuvar şefi; ve 14 ade
diyle de eğitim enstitülerinin müdür, müdür yardımcısı ve bölüm şefi ihtiyacının karşılanması 
öngörülmüş bulunmaktadır. 

Yukarıda arz edildiği veçhile, 1969 - 1970 ders yılında muhtelif seviyedeki okulların öğretmen 
ve Bakanlığa bağlı kuruluşların gerekli eleman ihtiyacını karşılamak ve mevcut personelin terfi-
lerine imkân sağlamak maksadı yi e hazırlanmış bulunan tasarı. Komisyonumuzca da uygun müta
lâa. edilmiş ve benimsenmiştir. 

Ancak, Millî Eğitini Bakanlığına bağlı olup da yüksek öğretim yapan muhtelif akademi, enstitü 
ve yüksek okulların; gerek istihdam ettikleri öğretim görevlileri ve bunlara ilişkin akademik ka
riyerlerin kazanılması, ve gerek öğrenim gören öğrencilerin formasyonu ile mezunlarının ihraz 
ettikleri unvanlar bakımından, bugün çok çeşitli ve değişik statüler içinde bulunmalarının yarattığı 
mahzurlar dolayısiyle, durumun bilimsel ve teknik açılardan incelenerek ıslahı ve muadil statülere 
ircaı ve akademik formasyonun kazanılması yünlerim4 önem verilerek fiilî durumun tashihi ile 
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birlikle «erekii ıiicvzııatııı yeniden tedvini surefiyU-mevcut dengesizliğin. yideri lmes;; ve ayrıca. 
mezkûr yüksek öğretim kurumla r ından uyşrun yöndenle r i ' i . üniversitelere hayli i 'aküllek'r İmlim-
yel inim eleri imkânlarının araşt ı r ı lması Komisyonumuzca temenni ve tavsiyeye şayan yorulmuştur . 

İl - Alille! Meclisi metninin 1 nei, 2 nei. ;1 ncü ve 4 neü maddeleri , ilişik cetvellerle birlikte 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

II! - Tasarının (icnel Kıııaılda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması 
kararlaşt ı r ı lmışt ı r . 

finic! Kurulun tasviplerine arz edilmek özere Yüks.'k Başkanlığa say yi ile snnrilnr. 

Başkan 
Ankara 

) ' . Köhcr 

Sözcü 
l 'şak 

M. E. A tayini 

ıs. a t ııı 
Konya 

O. X. ('iiıij)ohtf 

Aydın 
i. r. Ed( 

ivdim e 
M. .V. Ergendi 

Kütahya 
/. E. Erdim 

Manisa. 
O. Karansma nnğl > 

Maras 
S. K a rahnen I; 

Tabiî İvye 
»S', özgür 

î rabzon 
Söz hakkım mahfuzdur 

A. S. Ağahoâhı 
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Millet Meclisinin kabu l 
et t iği met in 

Millî Eğitim Ba!;anlığı kuru
luş kadroları ile merkez kuru
luşu ve (/örerleri hakkındaki 
2287 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmasın": dair olan 4926 şa
li ıh Kanuna bağlı kadro cetvel
lerin de değişil, tik yapılmasına 
dair 2 . 7 . 196:2 tarihli ve 58 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

M ADDK 1. — 2 . 7 . 1902 ta
rihli ve 58 sayılı Kanuna bağlı 
(2) sayılı cetvele ilişik (1) sa
yılı cetvelde gösterilen kadro
lar eklenmiştir . 

MADDE 2. 19(!2 ta
rihli ve 58 sayılı Kanıma bağlı 
(4) sayılı cetvele ilişik (2) sa
yılı cetvelde gösterilen kadro
lar eklenmiştir . 

MADDE :i. —- Ihı kanun ya
yımı tar ih inde yü rü r lüğe u'lrer. 

M A D D F 4. — Du kamımın 
hükümlerini Maliye ve Millî 
Eğitim bakanlar ı vürü tür . 

Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

Millî Eğitim Bakanlığı kuru
luş kadrolun ile merkez kuru
luşu ve görevini hakkındaki 
2287 saydı Kanunda değişildik 
yapılmasına dair olan 1926 sa
ydı Kanuna- bağlı kadro cetvel
le rinde değişildi!; yapılmasına 
dair 2 . 7 . 1962 tarihli ve 58 

sayılı Kanuna el: Kanun 

MADDE l. — Millet Mecli
si metninin 1 ne i maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDF 2. — Millet Mecli
si metninin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDF :',. — Millet Mecli
si metninin '•) ncü maddesi ay-
ıetı kabul edilmiştir. 

MADDK 4. — Millet Mecli
si metninin 4 m-ü maddesi ay-
)'-••]] kabul edilmiştir. 

r F T V F L L F R 

Millet Meclisi metnine bağlı 
i l ) ve (2) sayılı cetveller ay
nen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Millî Eğitim Hakanlığı kuru
luş kadroları ile merkez kuru
luşu ve görevleri hakkındaki 
2287 sayılı Kanunda değişikli/; 
yapılmasına dair olan İ926 sa
yılı Kanuna bağlı kadro cetvel
lerinde değişiklik yapılmasına 
dair 2 . 7 . 1962 tarihli ve 58 
saydı Kanuna ek kanını tasarısı 

MADDE 1. — Millet 'Mecli
since kabul edilen 1 nci mad
de avnen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci mad
de avnen kabul edilmiştir. 

MADDF :î. — Millet Mecli
since kabul edilen '•) ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDF 4. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 ncü mad
de avnen kabul edilmiştir. 

( \ Senatosu S. Savısı : 140." 



(Millet Meclisinin kabul et tiği metne bağlı cetveller) 

(1) SAYILI CETVEL 

Özlük İşleri Genel Müdürlüğü 

Memuriyetin nev'i D. 

5 
6 
8 
9 

10 

Memuriyetin nev'i 

Yüksek 
öğretmen 

» 
Asistan 

» 
» 

At 

İslâm Enstitüsü 

led 

4 
4 
<2 
5 
5 

Aylık | 

1 100 
950 
700 
600 
500 

D. 

10 
10 

f U 

4 

Orta Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullar, 
meslekî ve teknik öğretim okulları, gezici köy 
kursları, ilköğretmen okulları ve imam - hatip 

okulları 
50 950 
50 800 

200 700 
300 600 
400 500 

1 500 450 

6 
7 
8 
9 

10 
11 

4 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

öğretmen 
» 
» 
» 
» 
» 

X 

Öğretmen 
» 
» 
» 
» 
» 
». 
» 

İlkokul öğretmenleri 

13 Anaokulu Öğretmeni 

510 
'250 
250 
200 
300 

2 000 
'3 000 
4 400 

200 

1 250 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
350 

İlk öğretim müfettişleri ve eğitim uzmanları 

'i 

8 
9 

10 
11 
10 
11 

l lkoğre 
» 
» 
» 
» 

Eğitim 
Eğitim 

tını 

Uz. 
Uz 

M urettışı 
» 
» 
» 
» 

ive Yar. (*) 
ve Yar. (*) 

10 
10 
10 
10 
10 
15 
85 

800 
700 
600 
500 
450 
500 
450 

(*) İşaretli kadrolara tâyin olunanlar idari, 
malî ve meslekî hak ve vecibeleri bakımından öğ
retmen sayılırlar. 

5 
5 

10 
8 
9 

12 

Rasathane 
Şef (2. Sınıf Usanan) 
Asistan (2. İSınıf Uzman) 
Asistan (3. Sınıf Uanıan) 

Prevantoryum - Sanatoryum 
Doktor (Uzmanlık yeri) îc 
hastalıkları için 
Doktor (Uzmanlık yeri) Rönt
genci 
Doktor (Uzmanlık yeri) 

Başhemşire 
Hemşire 

Aded 

9 
2 
2 

Aylık 

500 
500 
450 

1 250 

1 250 
1 100 
9-50 
500 
700 
600 
400 

Riyaselicumhur Senfoni Orkestrası 

Solist 1 900 - 2 100 
2 100 - 2 300 

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretim Daireleri ve 
Kurumları Memur kadroları 

7 Şef 
8 » 
9 Memur 

10 
11 
12 
13 
14 

10 
10 
40 
50 
60 
70 
80 
80 

800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 

Kız, Erkek Teknik Ticaret Yüksek Öğretmen 
okulları 

4 Öğretmen 5 1 250 
Tatbikî Güzel Sanatlar Yüksek Okulu 

4 Öğretmen 1 1 250 
5 » 1 1 100 
6 » 1 950 
7 » 2 800 
8 » 2 700 

(\ Senatosu (S. Sarısı : 1405) 



D. Memuriyetin nevi 

9 Asistan 
10 » 
11 » 

6 Sekreter 
7 Sayman 
8 Ayniyat (Saymanı 
8 Büro şefi 

10 Kitaplık Memuru 
13 Memur 
12 Laborant 

Aded Aylik 

600 
500 
450 
950 
800 
700 
700 
500 
350 
400 

D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü 

4 Müdür 1 
6 Müdür Yardımcısı 1 
8 Eski Eserler Tamir ve Heykelcisi 1 

Kütüphaneler Müdürlüğü 

12 Memur 
13 » 
14 » 

1 250 
950 
700 

400 
350 
300 

(2) SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin Nev'i 

Yüksek İslâm Enstitüsü 

Müdür 
Müdür Yardımcısı 

Aded Ücret 

300 
200 

Tatbikî Güzel Sanatlar Yüksek Okulu 

Müdür Yardımcısı 
Bölüm Başkanı 
Lâboratuvar Şefi 

1 200 
4 170 
2 140 

Yüksek Öğretmen okulları 

Müdür Yardımcısı 
Müdür Yardımcısı 

250 
175 

D. Memuriyetin Nev'i Aded Ücret 

Orta Öğretim Genel Müdürlüğü, Meslekî 
ve Teknik öğretim Müsteşarlığına bağlı 

okullar, İmam - Hatip okulları, ilköğ-
retmen okulları 

Müdür 

Müdür Yardımcısı 

» » 
Grup Öğretmeni 
Lâboratuvar Şefi 

Eğitim Enstitüleri 
Müdür 
Müdür Yardımcısı 

» » 
Bölüm Şefi 

25 
75 

100 
325 

50 
75 
75 

200 
100 
20 
10 

1055 

2 
2 
2 

14 

250 
200 
175 
150 
170 
150 
120 
100 
100 
100 
100 

300 
200 
150 
150 

Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metne bağh cetveller 

(1) SAYILI CETVEL 
Millet Meclisi metnine bağlı (1) sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir 

(2) SAYILI CETVEL 
Millet Meclisi ımetnine bağlı (2) sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir 

C. Senatosu 'S. Sayısı : 1405' 
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Toplantı : 9 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa ek Kanunun Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi 
işler, Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve İskân, Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 3 er üye alınmak 
suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/202; 

Cumhuriyet Senatosu 1 /1081) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 16 ya 1 nci ek) 

Millet Meclisi 15 . 4 . 1970 
Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü 

Sayı : 805 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 13 . 4 . 1970 tarihli 68 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, 6802 sayılı Gider vergileri Kanununa ek kanun tasarısı, dosyası ile 
birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Ferruh Bozoeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 13 . 2 . 1970 tarihinde Başkan lıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 10, 13 . 4 . 1970 tarihli 67 ve 68 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 16 ya 1 nci ek) 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 4 . 5 . 1970 
Esas No. : 1/1081 

Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Anayasanın 93' ncü maddesi gereğince bir daha görüşülmek üzere Cumhurbaşkanlığınca 
Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderilmekle, Millet Meclisinin 13 . 4 . 1970 tarihli 68 nci 
Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 'açık oy ile kabul edilen, 6802 sayılı Gider 
vergileri Kanununa ek Kanun, Komisyonumuzun 4 Mayıs 1970 tarihli Birleşiminde, ilgili Hükü
met temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Gider vergilerinin kapsamına giren mal ve hizmetlerin vergi nispet ve hadlerini bir 
misline kadar artırmaya ve artırılan bu nispet ve hadleri kanuni seviyelerine indirmeye ve 

1408 
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bu nispet ve hadler arasında gerekli değişiklikleri yapmaya Bakanlar Kurulunun yetkili kı
lınmasını öngören 1215 sayılı Kanunun Anaya'sanın 93 ncü maddesi gereğince Türkiye Büyük 
Millet Meclisimde bir daha görüşülmesi hususunda Sayın Cumhurbaşkanının gösterdikleri ge
rekçeler Komisyonumuzca incelenmiş, ve bunların esas itibariyle : 

1. 1215 sayılı Kanunun Anayasanın 61 nci maddesine uygun olmadığı, 
2. 1215 sayılı Kanunun ekonomik, sosyal ve teknik mahzurlar doğuracağı, anascbepleri 

üzerinde toplandığı anlaşılmıştır. 
Komisyonumuzun bu hususlar hakkındaki görüşleri aşağıda sırasiyle arz edilmiştir. 
1. Anayasanın 61 nci maddesinin ikinci fıkrası «vergi, resim ve harçlar ve benzeri malî yü

kümler ancak kanunla konulur» hükmünü ihtiva 'etmekle, malî mükellefiyetlerin sadece kanunla 
ihdas edilebileceğini öngörmüş bulunmaktadır. Vergi mükellefiyetleri ise, verginin mevzuunun, 
matrahının, yükümlüsünün, vergileme sınırlarının yani oranının, tarh, tahakkuk ve tahsil usulle
rinin, muafiyet ve istisnaların, müeyyide ve zamanaşımının belirtilmesi ile taayyün eder. Bunun 
dışındaki işlemler, tamamen idari düzenlemelerdir. 

Nitekim, bu esası dikkate alan Anayasa Mahkemesi; 10 . 12 . 1962 gün, Esas No. 1962/198, 
Karar No. 1962/111; 29 . 3 . 1966 gün, Esas No. 1965/45, Karar No. 1966/16; 3 . 7 . 1969 gün, 
Esas No. 1969/23, Karar No. 1969/41 sayılı karar 'arında Anayasanın 61 nci maddesi hükmüne de
ğinerek, «Anayasa, koyucunun; her çeşit malî yükümlerin kanunla konulmasını emrederken, key
fî ve takdiri uygulamaları önliyecek ilkelerin kamında yer almasını kasdettiği şüphesizdir. Ka
nun koyucunun sadece konusunu belli ederek bir vergi veya, resim alınmasına izin vermesi, bunun 
kanunla konulmuş sayılması için yeterli değildir. Malî yükümlerin, yükümlüleri, matrah ve oran
ları, tarh ve tahakkuku, tahsil usulleri, müeyyideleri, zamanaşımı gibi çeşitli yönleri vardır. 
Bunlar, kişilerin sosyal ve iktisadi durumlarını ve hattâ temel haklarını etkiliyecek uygulamala
ra yol açabilirler. Bu bakımdan kanunla düzenlenmeleri zorunludur. Nitekim, tarh, tahakkuk 
ve tahsil usulleri ile müeyyideler ve zamanaşımı, genel ve müşterek hükümler halinde kanunla dü
zenlenmişlerdir. Öteki yönler, yani yükümlü, matrah ve oran yönleri, her malî yükümün özelliği
ne göre değişik olduğundan, bu düzenleme her birisi için kanunla ayrı ayrı yapılmalı ve hiç ol-
nmzsa anaçizgileri, başka bir deyimle çerçeveleri belirtilmeli ve bâzılarının niteliklerine göre mat
rah ve oranı, bu mümkün olmazsa yükümlerin adaletli ölçülere dayandırılan en yüksek sınırları 
belli edilmelidir... Olaya gelince, 5237 sayılı Kanunun 21 nci maddesinin 4 ncü fıkrasının iptali is
tenen hükmün de, malî yükümün konusu ve yükümlüleri gösterilmiş, fakat matrahı, oranı veya en 
çok miktarı gösterilmemiş, ilân resminin belediye meclislerince düzenlenecek tarifeye göre alına
cağının açıklanması ile yetinilmiştir.» demekte xe bu mütalâa ve görüş, konu ile ilgili bütün 
kararlarında devamlı ve istikrarlı bir içtihat halini almış bulunmaktadır. 

Ayrıca. Anayasa Mahkemesinin 10 . 12 . 1962 gün ve Esas No. 1962/198, Karar No. 1962/111 
sayılı kararında, «zamanın gereklerine göre sık sık değişik tedbirler alınmasına veya alınan ted
birlerin kaldırılmasına ve yerine göre tekrar konmasına lüzum görülen hallerde yasama organının 
yapısı bakımından ağır işlemesi ve günlük •olayları izliyerek zamanında tedbirler almasının güçlü
ğü karsısında, kanun koyucunun esaslı hükümleri tesbit ettikten sonra ihtisas ve idare tekniğine 
taallûk eden hususların düzenlenmesi için Hükümete yetki vermesi, yasama yetkisini kullanmak
tan başka bir şey değildir. Şu hale göre, bu durumu, yasama yetkisini yürütme organına bıraktığı 
anlamına almak doğru olmaz.» denilmektedir. 

1215 sayılı Kanunda malî mükellefiyetle ilgili konu. matrah, yükümlü, tarh, tahakkuk ve tah
sil esasları, müeyyide, zamanaşımı, vergi oranı, muafiyet ve istisna hadleri gibi aslî unsurların 
tesbiti için Hükümete yetki veren her hansi bir hüküm mevcut bulunmamaktadır. Kanunda sa
dece alt (kanuni hadleri ve üst 'kanuni hadlerin bir misline kadar) sınırları belirtilmiş olan vergi 
oranları arasında değişiklik, yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir. Bu yetkinin ise, yasama 
hakkının devri anlamında olmadığı yukarıda sözü edilen Anayasa Mahkemesi kararlarında saraha
ten ifade eclilmektcdm. 
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Bu mütalâaların ışığı altında durumu tekrar teemmül eden Komisyonumuzca, 1215 sayılı Ka
nunla Hükümete verilen yetkinin, âzami sınırları kanunda belli olan vergi nisbet ve hadlerinin, 
daha düşük oran ve lıadlerde tatbikine imkân veren bir hüküm mahiyetinde olduğu kanaati ile, 
kanunun, Anayasa Mahkemesinin müstakar içtihatlarına aykırı olmıyan bir vergi kanunu niteli
ğinde bulunduğu sonucuna varılmıştır. 

2. Komisyonumuzun. 1215 sayıiı Kanunun tatbikatı ile, sosyal adalet ve eşitlik prensiplerine 
uygunluğu hususlarına ilişkin görüşleri de aşağıda arz edilmiştir. 

a) Âdil bir gelir dağılımına ulaşmanın çeşitli yollarından beri de, vergi vasıtasiyle gelir dağı
lımının düzenlenmesidir. Bilindiği üzere, hür ekonomik rejimlerde gelirin dağılımı büyük den
gesizlikler gösterdiğinden, bu mahzurun giderilmesi için devletin gelir dağılımına müdahalesi 
zaruri görülmektedir. Bunun en etkili aracı ise vergidir. Demokratik rejimlerde gelirler vergi
lenmeden önce bu adaletsiz dağılıma uygun karakterde bir fonksiyon ortaya koymakta, vergileme
den sonra ise bu adaletsizlik büyük ölçüde giderilmekte ve dengeye yakın bir fonksiyona ulaşılmak
tadır. 

Yergi yolu ile gelir dağılımının düzenlenmesi ikili safhada cereyan etmektedir. Bu safhalar, 
bugünkü modern vergiciliğin dayandığı iki temel bazla ilgilidir. Birincisi gelirin doğuşu ve elde 
edilmesi, ikincisi ise harcanmasıdır. Gelirin dağılımındaki adaletsizlik, birinci safhada gelir üzerin
den alman Vasıtasız Yergilerle kısmen giderilmekte, ikinci safhada ise harcamalar üzerinden alman 
Vasıtalı Vergilerle tamamlanmaktadır. Böylece, büyük gelirlerden yüksek nisbetli Vasıtasız Yer
giler, büyük harcamalardan da yüksek nisbetli harcama vergileri alınmaktadır. 

6802 sayılı Gider Yergileri Kanununda ve buna ekli tablolarda, genellikle küçük gelir sınıf
larına hitabeden zaruri ihtiyaç maddeleri yer almamaktadır. Kaldı ki, bu tablolarda gösterilen 
maddelerden büyük gelir sınıflarına hitabedenlerin seçilmesi ve yüksek nisbetlerde vergilenmesi 
suretiyle ayırma nazariyesinin büyük bir etkililikle uygulanmasını gerçekleştirecek özelliklerin sağ
lanması mümkündür ve 1215 sayılı Kanun da, esasen bu maksatla isdar edilmiştir. 

Bu itibarla, sosyal adalet ilkelerine aykırı bir tatbikatı değil, tatbikatta mevcut aykırılıkları 
gidermeye yönelen bir uygulamayı öngören kanun, Komisyonumuzca, sosyal devlet anlayışına 
uygun bir espriye sahip nitelikte görülmüştür. 

b) Konu plân hedeflerinin gerçekleşmesi ve iktisadi gelişme açısından ele alınınca, kanunun 
bu yönden büyük önem taşıdığı görülür. İktisadi gelişme ve büyümenin temel gereklerinden birisi, 
ekonomide kullanılmaya elverişli fonların, sermaye hasıla katsayısı yeterli, teknolojik gelişmeye 
elverişli, rantabl ve prodüktif yatırımlara yönelmesi, sektörler arasında fon ihtiyaçlarına ve ön
celiklerine göre dengeli bir şekilde dağılması, enfrastrüktür ortamın, teşebbüslerin gelişme hı
zını artıracak, istihsal önceliklerinin seçimine imkân verecek koşullara varmasına yardımcı olacak 
şekilde kullanılmasıdır. 1215 sayılı Kanundan iktisadi kalkınma yönünden beklenen faydalar, 
özellikle bu noktalar üzerinde toplanmaktadır. 

I - Dengeli bir iktisadi kalkınma her şeyden önce arz ve talep dengesinin sağlanması şartına 
bağlı bulunmaktadır. Geçmiş yıllardaki uygulamada görülmüştür ki, plânda çeşitli istihsal sek
törleri için öngörülen gelişme hızı, bir süre sonra bâzı sektörlerdeki talebin tazyiki iltında diğer 
sektörler zararına aşırı bir artış kaydetmiş, bir sektörde plân hedeflerinin ötesine geçilirken, di
ğer birinde hedeflerin gerisinde kalınmıştır. Arz ve talebin düzenlenmesinde, para politikası, kre
di politikası, ücret politikası gibi birçok ekonomik düzenleme araçlarının kullanılması yanında, 
bütçe politikası ve vergi politikası gibi malî politika araçlarının da büyük etkililik ve yararlı
lıkları bulunmaktadır. Vasıtasız Vergilerin dahi talep üzerinde 1 dolaylı da olsa - belli ölçüde etki 
yaptıkları bilinmektedir. Ancak, talebi doğrudan doğruya ve sebep ve netice ilgisi net olarak gö
rülebilir ve hesaplanabilir ölçüde etkiliyen en önemli araç, Vasıtalı Vergiler politikasıdır. 

Bu sebeple, bâzı istihsal sektörlerinin ürünle ine karşı mevcut talep hacminin kontrol altına 
alınmasında bu vasıtanın kullanılmasına başvurulmak zarureti mevcuttur. Böylece, belli bir sek-
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tördeki talebin kontrol altına alınması, ekonomide mevcut fon akımını etkileyecek ve neticede bu 
fonların plân hedeflerine uygun olarak dağılımını sağlamış olacaktır. 

Bilindiği üzere, ekonomide kullanılmaya elverişli fonların münhasıran sermaye hâsıla oranı 
tatminkâr olan sahalara kayması ekonomik büyüme için yeterli sayılmamaktadır. Fonların spe
külatif hedeflere kayması, zirai ve sınai istihsal sektörleri yerine riski az, geliri yüksek hizmet sek
törlerine yönelmesi, millî gelirde, görünüşte bir artış sağlıyabilecek; fakat temelde, sağlam ve is
tikrarlı bir ekonomik bünyeye ulaşılmasını engellemiş olacaktır. Bu sebeple, mevcut fonların da
ğılımında, ya belli sektörlerdeki talep hacmi üzerinde yukarda belirtildiği anlamda bir tedbir 
alınacak, veya fon akımları bizzat Devletin doğrudan doğruya müdahaleleri ile düzenlenecektir. 

İstihsal ünitelerinin gelişmesinde enfrastrüktür ortamın önemi bilinmektedir. Talep hacminin 
yüksek olduğu sektörlerden vergi yolu ile kamu maliyesine aktarılacak fonların bu ortamın geliş
mesinde kullanılması suretiyle fon akımının belli bir ölçüde düzenlenmesi 1215 sayılı Kanunun sağ-
lıyacağı diğer bir ekonomik düzenleme unsuru olacaktır. Böylece, vergileme yolu ile, gerek arz 
ve talep, gerekse fon akımlarının düzenlenmesi imkân dâhiline girecek ve konjonktür politikası 
bu yoldan da tâyin ve tanzim edilebilecektir. 

Yukarda arz edilen hususlar açısından 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun bugünkü durumu 
mütalâa edildiğinde, mevcut hükümlerin bu anlamda bir ekonomik düzenleme sağlamaktan uzak 
bulunduğu görülmektedir. Bu itibarla, 1215 sayılı Kanunla, 6802 sayılı Kanunun sahibolması ge
reken zaruri bir özellik tamamlanmış bulunmaktadır. 

c) 1215 sayılı Kanunla getirilen sistemin, verginin aleniyeti ilkesine uygunluğu yönünden ya
pılan tetkiki neticesinde, Komisyonumuzca, bu prensibin ihlâl ediimiyeceği sonucuna varılmıştır. 
Filhakika, verginin aleniyetinden maksat, yükümlülerin, belli bir zaman devresinde, belirli bir mev
zuata göre taşıyacakları sorumluluğun hudut ve şümulünü bilmeleridir. Böylece, yükümlü deği
şik zaman ve şartlar altında aynı vergi mevzuu için ayrı ayrı nisbetlerde vergiye tabi olmaktan 
kurtulmaktadır. Bu anlamda vergi nisbetinin kanunla tâyin ve ilân edilmesi ile, alt ve üst hudut
ları, kanunda belirtilmiş olan hadler içinde vergi nisbetinin kararname ile tesbit ve ilân edilmesi 
arasında aleniyet bakımından her hangi bir fark bulunmamaktadır. 

Ancak, nihai vergi nisbetlerinin kanunla tâyini halinde, yasama organında devam eden müza
kereler sırasında, spekülatörlerin ellerinde mevcut malları tutmaları ve piyasada suni bir darlığa 
sebebolarak talebin tazyiki karşısında ya bunları aşırı fiyatlarla satmaları, veya vergi nisbet ve 
hadleri yükseltildikten sonra beyan dışı bırakarak vergi farkım kendi varlıklarına aktarmaları, 
piyasada teşevvüşlere yol açmakta ve bu durum ekonomiye olumsuz etkiler yapmaktadır. 1215 
sayılı Kanunla getirilen sistem, bu mahzuru giderici bir nitelik taşımaktadır. 

Bu mahzur bütün Batılı ülkelerde müşahede edilmiş ve OECD sekreteryasmca, bütçe politi
kası ve ekonomik denge hakkında hazırlatılan raporda; «Bâzı ülkelerde, bütçeye vergileme konu
sunda tadilât ithalinin, tadilâtın açıklandığı an ve yürürlüğe konması sırasında geçen süreden 
dolayı meseleler tevlidettiği; böjdece mükelleflerin, açıklanan tedbirlerin etkilerine karşı hazır
lıklı olabildikleri; bu engelin, genel olarak alman tedbirlerden beklenen yararlılıklara sekte vurdu
ğu» ifade edildikten sonra, bizim de dâhil bulunduğumuz OECD üyesi ülkeler için yapılan tavsi
yelerden birinde, «Belçika, İtalya ve İngiltere'de, kısıtlı bir ölçüde Fransa'da, Hükümet, Parlâ
mentonun ön muvafakatini almaksızın malî yılın her ânında kararname ile vergi hadlerini, bâzı 
hallerde sosyal güvenlik aidatları dâhil tadil etmeye imkân veren geniş yetkilere sahiptir. Diğer 
ülkelerin bu örneklerden ilham almalarında fayda vardır.» denilmektedir. 

1215 sayılı Kanunun Hükümete bu anlamda mutlak bir yetki dahi vermediği dikkate alındı
ğında, aleniyet ilkesinin İhlâl ediimiyeceği sonucuna varmak mümkün olmaiktadır. 

I I - Yukarda arz edilen gerekçeler muvacehesinde; Sayın Cumhurbaşkanının Anayasanın 93 
neü maddesi gereğince bir daha görüşülmek üzere geri gönderdiği 1215 sayılı Kanunun 
benimsenmesi Komisyonumuzca uygun mütalâa edilmiş; Millet Meclisi tarafından, kanun metninin 
1 nci maddesinde, sonradan 6802 sayılı Kanunun mevzuuna girecek madde ve hizmetlerin de 1215 
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sayılı Kanun hüikümlerine tafoi olacağı hususunu açıklığa kavuşturmak: üzere; ve kanun metninin, 
stok beyanını düzenliyen 2 nci maddesinde, ellerinde cüzi miktarda vergiye taJbi mal bulunduran 
perakende ticaret erbabının, belli şartlarda stok heyanma talbi olmamasını sağlamak maks'adiyle 
yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da uygun görüldüğünden, Millet Meclisi metninin 1 nci, 
2 nci, 3 ncü ve 4 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

I I I - Kanunun G-enel Kurulda öncelikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması kararlaştı
rılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Ankara Gaziantep Adana Manisa 

Y. Köker t. T. Kutlar Muhalifim O-, Karaosmanoğlu 
Muhalefet şerhim eklidir. 

M. Y. Mete 

Konya Kırklareli Afyon K. Konya 
M. Varışlı A. Alkan K. Karaagaçlıoğlu F. Halıcı 

Niğde 
H. A. Göktürk 

Muhalefet şerhi 

6802 sayılı Gider Vergisi Kanuna ek kanun tasarısına muhalefet şerhidir. 
1. Vatandaşın malî yükünü artıracak olan bu sistem; Hükümete kanun yapıcılığı mahiyetin

de bir yetki tanımaktadır. Kanun yapmak; teşriî organın, uygulamak, icra organının yetkisinde
dir. Bu itibarla getirilen bu teklif Anayasaya aykırıdır. 

2. Vergilerin «Çok kazanandan çok, az kazanandan az» alınması prensibine taraftarız. Bu tek
lif bu prensibe aykırıdır. Az kazananın vergisini yükseltecektir. Bu kanun daha çok az gelirli va
tandaşı etkiliyecektir. Diğer ayrıntılar hakkında söz hakkım mahfuz kalmak şartiyle tümüne mu
halifim 

Adana Senatörü 
Muslihittin Yılmaz Mete 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa ek Kanun 

Vergi nisbet ve hadlerinde yapılacak değişik
likler : 

MADDE 1. — 13 Temmuz 1956 gün ve 6802 
sayılı Grider Vergileri Kanunu ve bu kanunun 
ek ve değişiklikleri mevzuuna giren ve aynı ka
nuna bağlı tablolarda ve kanunun (mahsus kısım 
ve bölümlerinde gösterilen (maddeler ve hiz
metlerden (gerekli görülenlerin, işbu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihteki vergi nisbet ve had
leri ile bu kanunda sonradan yapılacak değişik
liklerle artırılacak, indirilecek veya vergi mev
zuuna alınacak madde ve hizmetler için yeni
den ihdas edilecek vergi nispet ve hadlerini, 
Maliye Bakanlığının teklifi üzerine bir misline 
kadar artırmaya ve artırılan bu nisbet ve had
leri kanuni seviyelerine kadar indirmeye ve bu 
nispet ve hadler arasında gerekli değişiklikleri 
yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Stok beyanı : 

MADDE 2. — Bu kanun gereğince; karar
name ile vergi nisbet ve hadleri artırılmış olup 
da eski nisbet ve hadler üzerinden vergilendi
rilmiş olan maddeler, vergi yüklerinde eşitlik 
sağlamak makısadiyle eski ve yeni nisbet ve 
hadler arasındaki farklara göre vergilendirilir. 

Bu maddeleri imalât veya ticaret onaksadiy-
le ellerinde bulunduran gerçek veya tüzel ki
şilerle bunların bilcümle şube, acenta, bayi, ko-
müsyoncu ve sair satıcılar, vergi nisbet ve had
lerini yükselten kararnamenin yürürlük tari
hindeki anadepo, depo, ticarethane, mağaza ve 
tanıklarında veya sair yerlerde veya yolda bu
lunan mallarını, bunların değerlerini, miktar ve 
sıkletlerini, bulundukları yerler itibariyle bir 
beyannameye kaydetmeye ve beyannameyi Ma
liye Bakanlığınca bu konuda yapılacak ilânı 
taıkibeden günün akşamına kadar bağlı olduk
ları yer vergi dairesine vermeye mecburdurlar. 

Beyanname vermek mecburiyetinde olanlar, 
yukarda zikrolunan kendilerine ait yerlerde 
mevcudolup, başkalarına satılmış fakat bedel
leri henüz tahsil edilmemiş veya hibe edilmiş 
veya sair suretlerle mülkiyeti devredilmiş mad
deleri de beyannamelerinde 'göstermek zorun
dadırlar. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa ek Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 ııci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Stoklar üzeninden 'ölçü esasına veya alış be
deline 'göre tarh ve tebliğ edilecek farklar ile 
perakendecilerin ellerinde bulunan miktarı 200 
kilogram veya alış bedeli 500 lirayı 'geçmiyen 
maddelerden stolk beyanına tabi tutulmıyacak 
olanlar ibu kanun gereğince çikarılacalk karar
namelerde (gösterilir. 

Beyan üzerine tarh olunan farklar, tebliğ 
tarihini talkibeden aybaşından itibaren iki ay 
içkide, her ay bir taksit 'olmak üzere iki eşit 
taksitte ödenir. Vâdesinde ödenımiyen farklar 
hakkında Âmme alacaklarının tahsil usulü hak
kındaki Kanun hükümleri uygulanır. 

Süresinde beyanda bulunmıyanlarm veya 
noksan beyanda 'bulunanların ibeyan etmedik
leri veya noksan heyan ettikleri maddeler ve 
değerlerine ait farklar iki ıkat zamlı olaraJk tah
sil olunur. 

Cezalar hariç, Vergi Usul Kanununun diğer 
hükümleri bu farklar hakkında da uygulanır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

i MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
i maddesi aynen kabul edilmiştir. 

.<... 
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