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levizyon >ayın alanına girmeyen yerlerdeki alı
cılar için alınmakta olan yıllık 250 lira ücret 
hakkında gündem dışı demeci. 285 

3. — Pakistan Parlamentosu Millet Meclisi 
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gesi ve Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe'nin ya
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bilinci Oturum 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından, bir saat son
ra toplanılmak üzere Birleşime ara verildi. 

İkinci Olurum 
Genel Kurulda çoğunluk bulunmadığından: 

30 . 3 . 1976 Sah günü saat 15.00'te toplanılmak: 
üzere Birleşime saat 16.05'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanveküi Diyarbakır 
Mac:t Zeren Sebahattin Savcı 

Divan Üyesi 
Muş 

İsmail İlhan 

SORULAR 

Yazılı Soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni

yazi Ünsal'ın, bir Amerikan firmasıy'e yapılan söz- j 

Jeşmeye dair yazdı soru önergesi, Dışişleri Bakanlı 
ğma gönderilmiştir. (7/539) 

II. GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar » 
1. — Ali oğlu Asım Güleşken'e Vatanî Hizmet 

Tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu (M. Mec
lisi : 2297; C. Senatosu : 2/100) (S. Sayısı : 563) 
(Dağıtma tarihi: 29.3.1976) 

2. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü 
maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyo
nu raporu (M. Meclisi : 2/295; C. Senatosu : 2'95) 
(S. Sayısı : 564) (Dağıtma tarihi: 3G3.1976). 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Kâzım Kangal 

KÂTİPLER : Baîırive Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Abdülgaııi Demirkol (Urfa) 

BAŞKAN — 50 nci Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz mevcuttur, görüşme
lere başlayacağız. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Erzurum Üyesi Hilmi Nalbantoğlu mm, Er
zurum Atatürk Üniversitesi arazi sulama tesisleri 
hakkındaki gündem dışı demeci ve Köy İşleri Bakanı 
Vefa Poyrazın cevabı. 

BAŞKAN — Sayın üyelerden Gündem dışı ko
nuşmak isteyenler var. iki sayın üyeye Gündem dışı 
konuşma hakkı vereceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
25 . 3 . 1976 Perşembe günü gübre ve pamuk ha

şaratı konusunda Gündem dışı söz verilmesini saygı 
ile arz ederim. 

Adana 
Kemâl Sarıibrahimoğlu 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Erzurum Atatürk Üniversitesi arazi sulama tesis

leri hakkında Gündem dışı konuşmak arzusunda
yım. 

Gereğini müsaadelerinize saygılarımla rica ediyo
rum. 

Erzurum 
Hilmi Nalbantoğlu 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu?... Yoklar. 
Sayın Nalbantoğlu buyurun efendim, kısa olmak 

şartı ile. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler: hepinizi saygı ile selâmla
rım. 

1979 yılından beri Erzurum'da Atatürk Üniversi
tesi Çiftliği sahasındaki ağaçların Temmuz, Ağustos 
aylarında sararmaya başlamasını, kuruma tehlikesini 
gördükçe hep içim sızlar. O aylar içinde, o ağaçtan 
yetiştirmekle sorumlu kişilerin telâş ve gayretleri, Ka- j 
rayollarından, Devlet Su İşlerinden, Belediyeden ara-
zöz temini çalışmaları ve ağaçlan sulayabilme çaba
ları beni hep düşündürürdü; «Neden acaba, yeraltı 

suyu yeterli olmuyor mu?» diye.. Çünkü, biliyordum 
ki, bu sahada 1967 - 1968 yıllarında 42 adet derin 
sondaj kuyusu açılmıştı. Bu nedenle bu yasama dö
nemine başladığımız sıralarda Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığından yazılı bir soru önergesi ile bilgi 
istedim. Aldığım cevabı size de okuyorum : 

«Soru : Erzurum Atatürk Üniversitesi sahasını su
lamak için açılmış olan 42 sondaj kuyusu çalışıyor 
mu? 

Soru : Bu kuyular için toplam olarak kaç Türk 
lirası sarf edilmiştir? 

Soru : Bu kuyular çalışıyor ve yararlı olmuyorsa, 
Boğazderesi'nde bir sulama barajı yapılması düşünül
mekte midir? 

Cevaplar : Erzurum Atatürk Üniversitesi Çiftliği 
arazilerini sulamak gayesi ile 6 . 3 . 1967 tarihinde 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Erzurum Ata
türk Ünivrsitesi Rektörlüğü arasında tanzim ve imza 
edilen sözleşme uyarınca, Devlet Su İşleri Teşkilâtı 
tarafından 42 adet derin sondaj kuyusu açılmış, uy
gun karakteristikte 42 adet elektromotopompla teç- . 
biz edilmiştir. 

Gerekli elektrifikasyon tesisleri ile su dağıtım şe
bekesinin sulama ve drenaj kanalları inşa edilmiştir. 
İnşaatı bitirilen yeraltı suyu işletme tesislerinin kati 
yatırım miktarı 16 966 612 Türk lirası olarak hesap
lanmıştır. 

İnşaatı gerçekleştirilen yeraltı suyu işletme tesisleri 
eksiksiz ve faal olarak Erzurum Atatürk Üniversitesi 
Rektörlüğü ilgililerine teslim edilmek üzere müteaddit 
defalar müracaat edilmiş; fakat tesisleri teslim alacak 
yetkili merci bulunamamıştır. Tesislerin devrinin 
rektör seçiminin bitiminden sonra mümkün olabile
ceği tahmin edilmektedir.» Sene 1968 - 1969 ve sene 
1976. Anılan sahanın yer üstü suyundan sulanması 
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için, Boğazderesi üzerinden bir baraj yapılması dü
şünülmemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

îşte arkadaşlar, Doğu'da yatırım bütçemizin % 32 
oranında verilen ödeneklerle ve yıllık % 30, % 40 
gerçekleşme yüzdeleri ile gerçekleştirilebilmiş bazı 
yatırım tesisleri de, örneğin Erzurum'da olduğu 
gibi üretime, ekonomik gelişmemize hiçbir yarar sağ
lamayacak şekilde yeraltında gömülü halde veya afet 
evlerinde olduğu gibi, köylümüzün içine ve çatısı 
altına taşınma isteği ve güvence duymadığı gerekçe
si ile yer üstünde tahribe terk edilmiş şekilde harabe 
hayaletleri halinde bulunmaktadırlar. Bu işe ya
ramaz veya yarar hale getirilmez yatırımların so
rumlusu kimlerdir? 

Baksanıza Erzurum'daki bu 42 kuyuyu, bitiril
diği 1969 yılından beri kabullenecek, yarar sağlaya
cak bir sorumlu rektör de bulunamamıştır. Halbuki, 
o tarihten beri Erzurum'da bazı olayların tertipçisi, 
medarı iftiharınız bir rektör orada çalışmaktadır. 
Acaba diyorum, bu kuyular hakikaten açıldı mı, 
yoksa hayalî mi? 

Yine Erzurum'dan bahsetmek üzere, zamanını
zı almış oldum. Beni bağışlayınız; fakat şükrediyo
rum ki, bu konuşmanın muhatabı Köy İşleri Bakam 
değildir, sayın meslekdaşım Kılıç'tır. Çıkıp da bura
da beni Erzurum'dan bahsettin diye hüsniiniyet-
sizlikle itham etmeyecektir. Zira böyle bir itham Sa
yın Poyraza yakışmıştı; ama saym meslekdaşım Kı-
lıç'a yakışmayacaktır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Nalbantoğ-

lu. 
KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (İstan

bul) — Sayın Başkan müsaade buyurursanız, bir açık
lamam var. Arzı cevap edeceğim. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşmalar hakkın
da müzakere açmıyoruz. 

KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (İs
tanbul) — Sataşmaya arzı cevap değil, Yüce Senato
yu tenvir bakımından bu konu ile ilgili bir açıkla
ma yapacağım. 

BAŞKAN — Sayın üye, bu bir nevi müzakere
dir, açıklama; cevap verme demektir. Sataşma olma
dıktan sonra, cevap verme hakkınız Tüzüğe göre yok
tur. Bunu arz etmek istiyorum. 

KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (İs
tanbul) — Sataşmaya arzı cevap değil, Sayın üye
yi tenvir ve Senatoya bilgi vermek için bu konu 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kendi admıza mı, Hükümet adına 
mı?... 

KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (İs
tanbul) — Hükümet adına. 

BAŞKAN — Hükümet adına konuşmak için yet
kiniz var mı efendim? (A. P sıralarından gülüşme
ler) 

KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (İs
tanbul) — Var efendim.. 

BAŞKAN — Çok afedersinız, anlamadım. Buyu
run efendim. 

Efendim, bir yanlışlık oldu; Sayın Bakanın, Köy 
İş'eri Bakanı adına cevap vereceğini anlayamadı
ğım için oldu. 

Buyurun Sayın Bakan. 
KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (İs 

tr.nbul) — Efendim, Erzurum Atatürk Üniversitesi 
yeşil sahasını sulama ihtiyacı için, Devlet Su İşle
ri aracılığı ile 4 tane kuyu açtırılmıştır. Bu kuyula
rın sulama tesisi Topraksu tarafından, Toprak-
su döner sermayesi aracılığı i!e yaptırılmıştır. Ara
da ihtilâfı mucip bir sebep de yok, şikâyet edilecek 
bir konu da yok. 

Üniversite ile Topraksu anlaşmışlar, Toprak
su meseleyi üzerine almış, döner sermayesinden 
üniversite sahasının sulama ihtiyacını yerine ge
tirmiş. Bu iş Topraksu 9 ncu Bölge döner serma
yesine ihale edilmiş, döner sermaye işi yapmış, ba
şarılı bir surette sulama tesisatının, kontrolünü da 
yaparak, üniversiteye teslim etmiş. Kuyu, Devlet Su 
İşleri tarafından açılıyor. Kuyunun üniversite saha
sını sulama işi Topraksu 9 ncu Bölge döner ser
mayesi tarafından yaptırılıyor. 

Üniversite ile Bakanlığımız yahut da Devlet Su 
İşleri arasında bir ihtilâf bahse konu değil. Tesis 
yapılmış, teslim edilmiş, işletilmiş, üniversite de bun
dan memnun olduğunu bize bildirmiştir. Üniversite 
ile olan bu anlaşma, 1 2 . 8 . 1974 tarihinde geçici ka
bulü yapılmış ve 12 . 8 . 1975 tarihinde de kati ka
bulü yapılmış; yani buna göre meselenin Hükümet 
yarımdan aksak görülen bir ciheti yok. 4 tane kuyu
yu Devlet Su İşleri açıyor. Kuyuların yeşil sahayı 
yağmurlama sistemi de Topraksu tarafından ya
pılıyor. Geçici, katî kabulü yapılıyor, üniversite bu 
tesisleri halen kullanır durumda. 



C. Senatosu B : 50 30 . 3 . 1976 O : 1 

Meselenin kürsüye getiriliş ve şikâyet ediş tarzı
nı pek anlayamadık; yani neden burada bahse konu 
yapıldı? Ortada bir anlaşmazlık yok, bir başarısız
lık yok, bir usulsüzlük yok. 

Sayın senatör arkadaşımızın açıklamalarına. Hü
kümet adına bu şekilde cevap veriyorum. Üniversite 
ile Hükümet arasında 1974 yılında geçici kabulü ya
pılan bu işten dolayı da herhangi bir anlaşmazlığın 
intikal etmemiş olduğunu beyan ediyorum. 

Açıklamamı bu suretle sonuçlandırıyor ve say
gılarımı sunuyorum. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

2. — Malatya Senatörü Hamdı Özer'in, televizyon 
yayın alanına girmeyen yerlerdeki alıcılar için alın
makta olan yıllık (250) lira ücret hakkında gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum 
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 

Televizyon yayın alanına girmeyen yerlerdeki 
alıcılar için alınmakta olan yıllık (250) lira ücret 
hakkında Hükümetin dikkatini çekmek üzere gün
dem dışı konuşmak isteğimi saygiyle arz ederim. 

Malatya Senatörü 
Hamdi Özer 

BAŞKAN — Kısa olmak şartiyle buyurun Sayın 
Hamdi üzer. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; 

Bir aydan beri sürekli olarak televizyonda ve 
radyoda bir bildiri yayınlanmaktadır. Bilhassa te
levizyon alanı içine girmeyen televizyon alıcıların
dan ücret alınacağı bildirilmektedir ve süresi için
de ödenmediği takdirde de, 3222 sayılı Kanun gere
ğince ve bununla ilgili kanunlar hükmünce de ce
zaya tabi tutulacağı bildirilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
23 Haziran 1937'de 3222 sayılı bir Kanun çıkmış

tır. Bu Kanun çıktığı zaman memlekette televizyon 
da yoktu. Hatta kanunun metni incelendiği takdir
de, uzaktan ve yakından pek televizyona dokunur 
tarafı da yoktur. Nasıl ki, Anayasamızda angarya 
yasaktır, o halde hizmet ve iş olmadan, onun kar-

ücret almak da bir haraç olarak yasaktır. 
Televizyon alanı içine girmeyen bir vatandaş, eğer 
hükümetlerimiz televizyon gelecektir diye müte
madiyen basın ve yayınla halka duyuruda bulun
muş ve halk da buna inanarak televizyon alıcısını 
satın almışsa, halkın bunda günahı nedir?. Rafların
da paketlenmiş duran bir televizyon alıcısından va

tandaş Devlete vergi ödeyecek; fakat...Devletimiz 
onu televizyon alanı içine almayacaktır. Bu uzak
tan yakından ne hukuka, ne de mevcut kanunumu
za uygundur. 

Bir bina yapıyorsunuz, elektrik tesisatına ve lam
balarına varıncaya kadar yaptırıyorsunuz, hazır bek
liyor. Cereyan vermeden bir ücret ödüyor musunuz?. 
Ödenmiyor. O halde, siz televizyon aianı içine alma
dığınız, kapalı, kör bir âletten 250 lira yılda ücret 
talep edeceksiniz.. İşte bu da tam angaryanın bir nevi 
karşılığı olan haraç olarak yasaktır ve Anayasamıza 
da aykırıdır. 

Hükümetlerin yetkisi içinde olan ve bu bildiri
nin kapsamı içine giren yolsuzluğun biran evvel dü
zeltilmesini ve yurttaşlarımızın mağdur edilmemesi
ni istirham eder, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özer. 

3. — Pakistan Parlamentosu Millet Meclisi Baş-
kanunun vaki davetleri dolayısiyle 28 Mart - 5 Nisan 
1976 tarihleri arasında, Cumhuriyet Senatosu Başka
nı Sayın M. Tekin Arıburun'un Riyasetinde Pakistan'ı 
ziyaret edecek Parlamento Heyetimize katılacak üye
lere dair Başkanlık tezkeresi. (3/767) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; sunuşlar var, okut
mak suretiyle bilgilerinize arz edeceğim. 

Genel Kurula 
Pakistan Parlamentosu Millet Meclisi Başkanı

nın vaki davetleri dolayısiyle 28 Mart - 5 Nisan 1976 
tarihleri arasında Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Sayın Tekin Arıburun'un riyasetinde Pakistanı ziya
ret edecek Parlamento Heyetimize, aşağıda isimleri 
yazılı sayın üyeler gruplarınca aday olarak seçilmiş
lerdir. 

Yüksek Genel Kurulun bilgilerine arz ederim. 
M. Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı 

1. Veli Uyar: C. H. P. Yozgat Üyesi 
2. Abdullah Köseoğlu: C. H. P. Sakarya Üyesi 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Sayın üyeler; bir hususu Yüce Genel Kurulun ıt

tılaına arz etmek istiyorum. 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün yeniden ele alı

nıp, yeniden tanzimi için Başkanlık Divanınca bir 
Komisyon kurulmuştur. Bu Komisyon çalışmakta
dır. Komisyon, bütün sayın üyelere yazı yazarak; 
Tüzüğe ilâve edilmesi gereken hususlar varsa Tüzük 
hakkındaki fikirlerini yazılı olarak bildirmeleri için 
bir müddet vermişti. Bu müddet geçmiştir. Bu müd-
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dete rağmen, ancak iki sayın üye görüşlerini Komis
yona bildirmiştir. Komisyon tekrar müddeti uzata
rak, sayın üyelere görüşlerini bildirmeleri için bir 
imkân daha tanımıştır. Bu müddet 15 Nisan 1976' 
ya kadar uzatılmıştır. 

Bunu sayın üyelerin ıttılaına arz ediyorum. 
4. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham

dı Özerin, (10/33) numaralı Senato Araştırması is
teyen önergesini geri aldığına dair önergesi. (4/265) 

BAŞKAN — Diğer bir sunuş, okutuyorum efen
dim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gündemin bir defa görüşülecek işler bölümü

nün Î9 ncu sırasında kayıtlı, emekli işçilere öden
mesi gereken tazminatlara dair Senato araştırması 
önergemi, gereği yapıldığı cihetle geri aldığımı bil
gilerine saygı ile arz ederim. 

Malatya Senatörü 
Hamdi Özer 

BAŞKAN — Gereği yapılacaktır efendim. 
5. — İçel - Alata Teknik Bahçıvanlık ve Ziraat 

Okulu hakkında kurulan Araştırma Komisyonu Baş
kanlığının, Komisyonlarının görev bölümüne dair 
tezkeresi. (3/766) 

BAŞKAN — Diğer bir sunuş var, okutuyoıum. 
Yüksek Başkanlığa 

İçel - Alata Tetcnik ve Bahçivanlık ve Ziraat Oku
lu hakkında kurulan Araştırma Komisyonumuz 
23 . 3 . 1976 günü toplanarak aşağıda isimleri yazılı 
sayın üyeleri Başkanlık Divanına seçmiştir 

Saygîyle arz olunur. 
Sabahattin Özbek 

Komisyon Başkanı 

Başkan : Sabahattin Özbek (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü. 

Sözcü : Kâzım Karaağoçhoğiu Afyon Karanı-
sar 

Kâtip Hüseyin Öztürk Sivas 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Uy esi Ahmet 
İhsan Birincioğlu'na (20) gün izin verilmesine dair 
Başkanlık tezkeresi. (3/765) 

BAŞKAN — Diğer bir sunuş var. okutuyorum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senaetosu Trabzon Üyesi Ahmet İh

san Birincioğlu'nun mazeretine binaen, 29 . 3 , 1976 
tarihinden itibaren 20 gün müddetle izinli sayılması 
hususununun Genel Kurula arzı Başkanlık Divanı

nın 24 - 3 1976 tarihli toplantısında kararîaştırıl-
rnıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 
M. Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Cumhuriyet Senatosu 
Trabzon Üyesi Sayın Ahmet İhsan Birincioğlu'nun, 
mazeretine binaen, 29 . 3 . 1976 tarihinden itibaren 
20 gün müddetle izinli sayılmasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

7. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Necip 
Mirkelâmoğlu'nun, (6/32) numaralı sözlü sorusunu 
geri aldığına dair önergesi. (4/264) 

BAŞKAN — Diğer bir sunuş var, okutuyorum 
efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
Gündemin «Sorular ve genel görüşme» bölümü

nün ikinci sırasında bulunan sözlü sorumun, verili
şi üzerinden iki yıldan fazla bir süre geçmiş, anla
mı zayıflamış ve muhatabı değişmiştir. 

Bu sebeplerle sözlü sorumun geri verilmesine 
müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

İzmir 
Necip Mirkelâmoğlu 

BAŞKAN — Gereği yapılacaktır efendim. 
8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 

Sarıibrahimoğiu' nun, hapishane ve tevkifhanelerin 
durumu hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/39) 

BAŞKAN — Bir araştırma önergesi var sunuyo
rum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki araştırma önergemin yasal prosedü

rünün ikmaline emirlerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Adana 
Kemâl Sarıibrahimoğiu 

Araştırma konusu; 
Türkiye hapishaneleri, tevkifhaneleri ve ' kara-

kolhaneleri, modern İslah ve tevkif evlerinin gerek
lerine uygun nitelikleri ve ıslah olasılıklarını taşı
mamaktadır. 

Son senelerde, bazı büyük illerimizde, beton ve 
taş görüntüleri ile, modern yapılara benzer hapisa-
neler inşa edilmiş ise de; idarelerine hâkim olan zih-. 
niyet ve yöntem Ortaçağın zihniyet ve yöntemidir.. 
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Dayak, rüşvet, iltimas, geçer akçedir... 
Kader ve kaza kurbanı ve bozuk düzenin sanık 

ve mahkûmları, en doğal insanlık hak ve imkânla
rından mahrum edilmektedir. 

Oysaki, mahkûm veya sanık ta insandır. Genel
likle, sosyal ve ekonomik bozuk düzenin veya adiî 
hatanın kurbanlarıdır... 

Özellikle, rüştüne ermemiş körpe çocuklar ve 
kadınların maruz kaldığı muameleler ve katlan
makla oldukları şartlar cemiyet adına utandırıcı
dır... 

Son günlerde en büyük tirajlı ve haberlerinin 
sıhhati ile ün kazanan Hürriyet Gazetesindeki neşri
yat ve kanıtlar konunun güncelliğini büsbütün su 
yüzüne çıkarmıştır... 

Her ne kadar, M.C. İktidarının himmet ve gayre
ti ile, Türkiyemiz can ve mal güvenliği açısından 

V. — GÖRÜ! 

1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununu değişti
ren 202 sayılı Kanununun değişik geçici 4 ncü mad
desinin tadili hakkında kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
2/301; C. Senatosu : 2/96) (S. Sayısı : 559) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; gündeme geçiyoruz. 
İki tane önerge verilmiştir; iki kanunun ivedilik ve 
öncelikle görüşülmesi hakkında. 

Ayrıca, Sayın Erzincan Üyesi Niyazi Unsal tara
fından verilmiş bir önerge vardır; önergeyi okutaca
ğım. Ancak, ivedilik ve öncelikle verilen önergeler 
hakkında işlem yapıldıktan sonra, bu önergeyi işleme 
koyacağım. Çünkü, ivedilik ve öncelikle verilen öner
gede, gündemdeki bütün işlere takdimen bu kanun
ların görüşülmesi istenmektedir. 

Bu önergeleri okutuyorum efendim. 
Yüksek Başkanlığa 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununu değiştiren 202 
sayılı Kanunun değişik 4 ncü maddesinin tadili hak
kında Kanun teklifinin önemine binaen Genel Ku
rulda, Gündemdeki bütün işlere takdimen öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Yiğit Köker 

Bütçe ve Plan Komisyonu 
' Başkanı 

(1) 559 S. Sayılı Basmayazt 18 . 3 . 1976 tarihli 47 
nci Birleşiıv. tutanağına eklidir. 

hapishanelerin ve tevkifhanelerin koşullarını ara
tır hale gelmişsede; 

Su yüzüne çıkan ve günlük basının manşetlerin
de yer alan gerçekler karşısında; 

Millet temsilcilerinin ve Hükümet yetkililerinin 
susması millet ve siyasî tarih önünde ağır bir so
rumluluk ve vebal teşkil etmekte olduğu inancı ile; 

Hapishane, tevkifhane ve nezarethanelerdeki ko
şulların, tahkik ve tetkiki ile, alınması gereken ya
sal ve idarî tedbirlerin nelerden ibaret olduğunun 
tespiti zımnında; 

C. Senatosunu teşkil eden grupların kuvvet oran
larına göre teşkil edilecek bir Komisyon marifetiyle, 
Senato Araştırılması yapılmasını zarurî ve yararlı 
görmekte ve talep etmekteyiz. 

BAŞKAN — Gereğinin yapılacağını arz ederim 
efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bir açıklama 
yapmama izin verir misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Unsal. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Dikkat ederse

niz, ben Gündem üzerinde ve Gündemin tanzimi ko
nusunda bir öneride bulunmuştum. Esasen, önerim
de bu yasaların bugün yer almaması gerektiği yazı
lıydı; yani bununla ilgilidir. Açıklama yapmama lüt
federseniz, ben bu konuya temas etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, size önergeniz hakkın
da açıklama hakkı vereceğim. Ancak, daha evvelce 
verilmiş önergeler var; Gündemdeki bütün işlere... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Gündeme gir
memesi lâzım bütün bu yasaların. 

BAŞKAN — O şeylerde Gündemde değil efen
dim, öncelikle görüşülmesi gereken kanunların da. 
Gündemdeki bütün işlere, tekaddümen görüşülmesi 
isteğinde bulunuyorlar. Onun için, bu önergeler hak
kında işlem yaptıktan sonra size söz vereceğim. 

Sayın Üyeler; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununu 
değiştiren 202 sayılı Kanunun değişik geçici 4 ncü 
maddesinin tadili hakkında Kanun teklifinin, Gün-
demedki bütün işlere takdimen, öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hükümet adına yetkili Sayın Bakan yerlerini al
mışlardır. Komisyon, yerini almış bulunuyor. 

Sayın üyeler; 193 sayılı Kanunla ilgili bu görüş
mede, buna ait raporun okunup okunmaması husu
sunu oylarınıza arz edeceğim. 

JLEN tŞLER 
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Raporun okutulmamasmı oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz isteyen sayın üye 
var mı?... Kaydediyorum efendim. 

Söz alan sayın üyelerin isimlerini sıradan okuyo
rum^ 

Sayın Müezzinoğiu, Sayın Atalay, Sayın Ziya 
Gökalp Mülayim, Sayın Öztürk. Sayın îidan. Sayın 
Ucuzal, Sayın Savcı, Sayın Feyyat. 

Söz sırası Sayın Müezzinoğlunda. 
Sayın Müezzinoğiu, buyurunuz. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Gündemde yer alan yasa teklifi; 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun tarım kazançlarının vergilendir
me şekliyle ilgili bir hükmünün uygulanmasını tek
rar ertelemeyi öngörmektedir. 

Yüce Heyetin malumu olduğu üzere, 1962 yılında 
Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle yıllık 
satış hâsılatı belli sınırları aşan tarım kazancı sahiple
rinin defter tutmak suretiyle vergilendirilmeleri ön- . 
görülmüştür. Bu, bu alandaki gelirlerin gerçek şe
kilde kavranması anlamına gelmektedir ve böylece 
aynı zamanda gelir vergisi sistemimiz içindeki bir 
boşluk da doldurulmuş oluyordu. Ancak, Kanunda
ki bu boşluk böyle doldurulmuş olmakla birlikte, da
ha o zaman Türk Çiftçisinin defter tutmak için ha
zır olmadığı ileri sürülmek suretiyle uygulama bir 
süre ertelenmiştir. Bu erteleme ondan sonraki dö
nemde de çeşitli kanunlarla sürdürüldü. Yeni teklif 
bunu; yani uygulamanın ertelenmesini yeniden be
şinci kez ileriye atmayı öngörmektedir. 

Yasa teklifinde buna gerekçe olarak tanın kazanç
larının vergilendirilmesindeki güçlüklerden, tarım faa
liyetinin kendi içindeki özelliğinden ve güçlüğünden 
söz edilmiş; bu konuda tam bir kanıt vermek için, 
çiftçinin bazen bir saat dahi tarlasının başından ay
rılmasına imkân olmadığı ve bu nedenle defter tuta
mayacağı ileri sürülmüştür. Öyle sanıyorum ki. ko
nunun bu kadar abartmalı şekilde ortaya konulma
sı Kanunun tümünün de gereği olan bir vergilendir
me şeklinin tekrar ertelenmesi için yeter bir neden ol
mamaktadır. Çünkü, başlangıçta da arz ettiğim gi
bi, gelir vergisinin esası gelirlerin gerçek olarak kav
ranması ve bu şekilde kavranılan gelirlerin vergilen
dirilmesidir. Tarım alanında şimdiye kadar bu usu
lün uygulanmamış olması ve bunun yanında geniş 
bir muafiyet sistemine yasa çerçevesi içinde yer ve

rilmiş olması, tarım alamnın hemen hemen tümüyle 
gelir vergisi dışında kalması gibi bir sonucu meyda
na getirmiştir. Bu hususu bir kaç rakamla Yüce He
yetinize arz etmek istiyorum. 

Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Bütçe Ge
lirleri Yıllığında, gelir vergisi uygulama sonuçları 
hakkında verilen bilgilerden 1973 yılında (ki, bu son 
yıla ait rakamı yansıtmaktadır), tarımdaki kazanç
larından dolayı vergi verenlerin sayısının 37 348'den 
ibaret olduğunu ve bunların ödenekleri vergi topla
mının da, 336 milyon lirayı bulduğunu görüyoruz. 

Rakam olarak gelir vergisi mükelleflerinin tüm 
sayısı içinde, tarım kazançlarından dolayı vergi ve
renlerin sayısı f/c 0,9'dan ibarettir. Vergi olarak öde
nen miktar da yine tüm gelir vergisi hâsılatı içinde 
c/c 1,5 gibi bir rakamı ifade etmektedir. 

Aynı yılda gayri safi millî hâsılanın c/c 26'sının 
tarımdan oluştuğu gözönünde tutulacak olursa, öyle 
sanıyorum ki, vergi alanındaki adaletsizlik kendili
ğinden ortaya çıkmaktadır. Bu adaletsizliği başka ke
simlerdeki rakamlarla da ortaya koyabiliriz. Nitekim. 
özellikle ücretlerinden dolayı vergilendirilenlerin sa
yısının, tarım kazançlarından dolayı vergilendirilen
lerin sayısına nazaran çok büyük olduğunu; yani 
37 bine karşılık 2 milyon SCO bini bulduğunu ve bun
ların toplam gelir vergisi mükelleflerinin ck 71,9'unu 
oluşturduğunu, ücret kazançlarından; yani emek ka
zançlarından alman vergilerin toplamının da yine 14.5 
milyar lirayı bulduğunu ve tüm gelir vergisi hâsılatı
nın c/c 65'ini oluşturduğunu görüyoruz. Bu karşılaş
tırmayı öteki faaliyet alanlarında da sürdürebiliriz: 
fakat daha çok vaktinizi almamak için bunu yapmı
yorum.. 

Gerçek şu şekilde ortaya çıkmaktadır ki; taran 
alanı bizde henüz yeteri ölçüde, bu alanın gayr: sa
fi millî hâsılada işgal ettiği öneme uygun olarak ve 
bunun yanında yine vergilendirme bakımından arz et
tiği güçlükler gözönünde tutulmak suretiyle henüz 
makul bir ölçüde vergilendirilememiştir. 

Bu sonucun iki nedeni vardır : Bunlardan biri: 
tarım kazançlanyle ilgili muafiyetlerdir, öyle sanıyo
rum ki. bu konuyle ilgili bir yasa teklifi Yüce Sena
toya geldiği zaman, ayrıca konuşmak imkânını bu
lacağız; fakat onun yanında ve belki ondan daha çok 
etkili olan ikinci unsur; şimdiye kadar bu alanda 
beyanname usulüne esas olan defter tutma gereğinin 
yerine getirilmemesi ve çeşitli yasalarla şimdiye ka
dar bu mecburiyetin ertelenmiş olmasıdır. 
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Bilindiği gibi, bugünkü şekliyle zaten tarım alan- j 
larındaki kazançlarından dolayı gelir vergisine tabi 
tutulanlar, orta çiftçiler ya da büyük çiftçilerdir. 
Bunlar gerek işlettikleri alan itibariyle, gerekse yıl
lık satış hâsılatı itibariyle yasada öngörülen muafiyet 
sınırını aşan mükelleflerdir. Bunların sayısının 37 
bin civarında olması, her şeyden önce bu alandaki J 
uygulamanın yakından denetlenmediğini ve vergiye 1 
tabi olan mükelleflerin, aslında bu sektörün bahset
tiği kolaylıklardan faydalanmak suretiyle vergi dışı j 
kaldığını göstermektedir. I 

Buna ilâveten, bu mükelleflerin defter tutmanın j 
dışında bırakılmaları kendileri için ayrıca ek bir ko- I 
laylık, daha doğrusu Gelir Vergisi Kanununun çerce- j 
vesi içinde, makul bir ölçüde dahi vergi ödememek I 
için ek bir neden olmaktadır. Söz konusu olan def- I 
terler, işletme defteri ve bilanço esasına göre tutula- 1 
cak defterlerdir. Yasada bunlar bakımından bir ayı- i 
rım yapılmış ve hâsılat miktarı belli miktara ulaşan j 
mükelleflerin işletme defteri, onu aşanların da bilanço I 
esasına göre defter tutmaları öngörülmüştür; fakat ] 
bu hüküm şimdiye kadar ertelenmiş ve mükellefle- J 
rin yaptıkları ziyaret çeşidine göre, verdikleri beyan- 1 
nameye göre, bu beyannameler üzerinden götürü şe- 1 
kilde vergilendirilmeleri yoluna gidilmiştir. j 

Bir bakıma bu mükelleflerin; yani orta ve büyük j 
işletme şeklindeki mükelleflerin, orta ve büyük çiftçi 1 
diye adlandırdığımız bu mükelleflerin vergiyi seve i 
seve ödemeye hazır oldukları, ancak defter tutma I 
mecburiyetini yerine getiremedikleri için, bu alanda ] 
kolaylık istediklerinden söz edilmektedir, fakat ger- 1 
çek bunun aynısı değildir. I 

Çünkü, götürü vergi usulü mükelleflere, vergi 1 
bakımından aslında büyük imkânları beraberinde ge- i 
tirmekte ve beyanname, gerçek usulde vergilendirme- I 
ler halinde, ödeyecekleri vergiye nazaran çok düşük ] 
miktarlarda götürü vergi ödemeleri suretiyle, vergi ı 
mükellefiyetlerini yerine getirmiş durumda gibi gös- I 
termektedir. Çünkü, Kanunda bu gibi vergilendirme- j 
lerde, verilecek beyannameye göre mükellefin satış 1 
hâsılatının en az % 70'nin gider olarak kabul edil- j 
mesi ve bunu aşan miktarın vergilendirilmesi öngö- j 
rülmüştür. Oysa, şimdiye kadar olan uygulamada, j 
Hükümetçe hazırlanan kararnamelerde gider olarak | 
tespit edilen miktar, Kanundaki tabanın çok üstün- J 
de olmuştur; % 85 ve hatta 9r 95'lik uygulamalara 1 
tanık olduk. I 

Bu büyük ve orta çiftçinin, büyük ve orta tarım j 
işletmelerinin sağladığı hâsılatının bu kadar büyük j 

ölçüsünün; yani *% 85 - 90'nın ve hatta -%•• 95V varan 
ölçüsünün gider olarak kabul edilmesi ve geri kalan 
küçük yüzdenin vergi mevzuuna alınmasını intaç et
mektedir. Bu nedenledir ki, biraz önce rakamlarla 
arz ettiğim gibi, tarımdan alabildiğimiz gelir vergi
si miktarı, bu sektörün büyüklüğü yanında çok kü
çük diye nitelendirilecek bir seviyede kalmaktadır. 

Kısaca arz ettiğim bu nedenlerle bundan önce ya
pıldığı gibi, Yüce Senatonun önünde bulunan Yasa 
teklifi kabul edilip, defter tutma zorunluğu bir ke
re daha ertelendiği takdirde; tarım alanının gelir ver
gisi bakımından verimsiz olan bugünkü görünümü 
bundan sonra da devam edecektir. 

Hiç şüphesiz ki, bu yüzden ortaya çıkacak sonuç 
bundan ibaret kalmayacaktır. Gelir vergisi tahsilatı 
bakımından gerçekleşme düşük seviyede sürerken, ay
nı zamanda gelir vergisi uygulamasında bugün çeşitli 
sektörler arasında ve özellikle tarımla emek sektö
rü arasında mevcut dengesiz durum yine devam ede
cektir. Bu nedenledir ki, bugün Yüce Senatonun 
önünde bulunan Yasa teklifinin kabul edilmeyerek, 
reddedilmesinin uygun olacağını takdirlerinize arz 
edyorum. 

Bu arada şöyle bir pratik sorunla karşı karşıya 
bulunduğumuz da eklemek gerekir : Aslında erteleme 
süresi 1975 yılında bitmiş bulunmaktadır. Binaena
leyh, 1975 yılında ve nihayet içinde bulunduğumuz 
1976 yılında Yasa hükmünün yerine getirilmesi ve 
ilgililerin defter tutmaya başlamış olmaları gerekir
di. Öyle anlaşılıyor ki, Hükümet kendisi bir teşeb
büste bulunup, bir tasarıyı Yüce Meclislere sunma
mış bulunduğuna göre, Kanunun bir anlamda aynen 
uygulanmasına taraftar demektir. Çünkü, gerek Mil
let Meclisinde müzakere edilecek, bugün önümüze 
gelen şekli alan metin ve gerekse bugün burada mü
zakere edilmekte olan metin bir Yasa teklifidir. Bu
na rağmen, eğer Hükümet yürürlükteki kanunları uy-
gulamamış ise, konunun bu noktası üzerinde ayrıca 
durmak gerekecektir. 

Son olarak; bu Yasa teklifine karşı çıkmanın, 
köylü ve çiftçiyi vergi açısından baskı altında tut
mak ve onu yerine getiremeyeceği mükellefiyetlerle 
karşı karşıya bırakmak anlamına gelmediğini bilhas
sa belirtmek isterim. Çünkü, söz konusu olan tüm 
yekûnu 37 bine ulaşan vergi mükelleflerinden an
cak küçük bir kesimidir ve bunlar büyük ve orta 
çiftçi, büyük ve orta işletme niteliğinde olduğu için 
aslında zaten defter tutmaktadırlar. 

— 289 — 



C. Senatosu B : 50 30 . 3 . 1976 O : 1 

Ülkemizdeki taban fiyatı uyguiaması; şurası bir 
gerçektir ki, son yıllarda tarım alanındaki çalışan va
tandaşlarımızı da daha çok hesap, kitapla uğraşmaya 
sevk etmiş bulunmaktadır. Taban fiyatları tespit edi
lirken, çeşitli bölgelerdeki çiftçilerin ayrı ayrı yaptık
ları hesaplara göre, bu konuda önerilerine tanık olu
yoruz. Bu çiftçimizin şimdi daha teknik bir şekilde 
ve daha ayrıntılı hesap tutmak suretiyle faaliyetini 
sürdürdüğünü göstermektedir. 

Bu bakımdan, çiftçilerimizin tümüyle böyle bir 
mecburiyeti yerine getiremeyeceklerini iddia etmek 
gerçeklere uymayacaktır. 

Yasa teklifi kabul edilmiş olduğu takdirde, aynı 
zamanda yürürlükte bulunan Üçüncü Beş Yıllık Kal-

. kmma Planının bu konuda öngördüğü tedbir de ye
rine getirilmemiş, tam ona ters düşen bir uygulama
ya girilmiş olacaktır. Çünkü, Üçüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planında, tarım alanının vergi bakımından 
öteki sektörlere nazaran bu zayıf görüntüsü, özellik
le gözönünde tutulmak suretiyle etkili bir vergileme
den söz edilmiştir ve ayrıca yine Üçüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planında, gerçek vergilendimeye gidilece
ği ve götürü usulün daraltılacağı açıkça beyan edil
miştir. Eğer, evvelce yapılmış olan erteleme bu ke
re yeniden teyit edilecek ve defter tutma yerine gö
türü usulde vergileme yoluna gidilecek olursa, Üçün
cü Beş Yıllık Kalkınma Planının bu alanda öngör
düğü bir tedbir de yerine getirilmemiş olacaktır. 

Bu nedenlerle, Yüce Senatonun Yasa teklifine 
iltifat etmemesini tekrar diliyor ve saygılarımı sunu
yorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müezzin-
oğlu. 

Konuşma sırası Sayın Atalay'da, buyurunuz Sa
yın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan. Cunm-
huriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Hatırlarsınız, bundan bir müddet önce Yasa tek
lifinin görüşülmesi istenmiş idi. Bir önerge verilerek. 
ilgili Bakanın burada bulunması ve onun huzurunda 
görüşülmesi şeklinde bir teklif yapılmış idi. O tekli
fin lehinde ben de söz almış, desteklemiş idim. An
cak, Genel Kuruldaki oylama ile önerge iltifat gör
memiş; ama biz bir zaruretin yerine getirilmesi yö
nünden, bu imkânının sağlanması için ekseriyet ol
madığı idiasında bulunmuş, yoklama yaptırmış, ekse
riyet olmadığı nedeniylede Birleşim kapanmış idi. 

Birleşimin kapanmasını müteakip, /\dalet Partıs; 
Grupu adına Başkanvekilleri kamuoyuna bizi şikâyet 
etmişlerdi. Şevket dilekçesi buradadır. 

19 Mart 1976 tarihinde, Adalet Partisi Grupu 
Başkanvekillerinin kamuoyuna şekva dilekçesiyle ko
numuzun irtibatını ve ilişkilerini gözden geçirmek 
zorundayız. 

Öyle sanıyorum ki, Adalet Partisi Grupu böyle 
bir şekvayı ne deslekler ne de yanında bulunmayı is
ter; ama kamuoyuna A.dalet Partisi Grupu adına Baş
kanvekillerinin yaptığı bir şikâyettir. Bu şikâyet, bir 
bakıma halka Cumhuriyet Halk Partisini şekva et
mektir, itham etmektir, iftirada bulunmaktır ve bu 
şekvanın sonunu Grup Başkanvekilleri şöyle bitiri
yorlar : 

«Yıllarca halktan yana köye ve köylüye dönük 
olduğunu lafla iddia edan Cumhuriyet Halk Partisi. 
nüfusumuzun en küçük grupunu teşkil eden milyon
larca köylü ve çiftçimizin yararına olan bu Kanun 
teklifini engellemekle kimin yanında olduğunun tak
dirini kamuoyuna saygıyle arz ederiz.» 

Evvelâ, gerçekler öylesine uzak, iftira öylesine 
kapkara ki, biz engellemek isîememişizdir. Biz, so
rumlu Bakanın huzurunda görüşülmesini isternişiz-
dir. Yasama Organında bir tasarı veya teklifin ilgili 
Bakanın bulunduğu bir sırada görüşülmesini istemek 
kadar yasal, olağan bir hak akla gelemez. Bu hakkın 
kullanılmasını, İktidarın büyük dayanağı olan siyasî 
partinin yöneticileri, halka «Engelleme» olarak ifa
de ediyorlar. Bir iftiradır bu ve koskoca büyük bir 
yalandır. Çünkü, engelleme; onun çıkmamasını sağ
lamaktır. Biz, görüşülmesi sırasında Bakanın bulun
masını istemekteyiz. Siz, «Görüşülmesin!» demedik; 
«Görüşülsün; ama sorumlu Bakan bulunsun.» dedik. 

Eğer. biraz sağduyu iie ve azıcık düşünce prensi
biyle şekvanın üzerinde durulursa, bir yönüyle daha 
çok çirkinlik arz eder. Çünkü, görüşülmeye engel ol
mak demek, Millet Meclisi metninin kabulünü sağla
mak demektir. Eğer, biz engelleyerek görüşülmesini 
istemezsek. Anayasaya göre üç ay içerisinde görüşül
mezse, üç ayın sonunda Yasa teklifi kendiliğinden 
yasalaşacaktır. Bu büyük bir tezatın içine düşmektir. 
Hem biz engel olacağız, hem de (Millet Mech'si za
ten tehiri yapmıştır) kendiliğinden yasalaşmış olacak
tır. Bu kadar tezata düşme, gerçekten büyük bir si
yasî partinin yöneticilerinin durumunun yürekler acı
sı olduğunu gösteriyor. 

Bir diğer konu da, aynen okuyorum : «Milyon
larca çiftçi ve köylünün yararına olan bu teklif...» 
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diyorlar. Biraz önce Sayın Müezzinoğiu rakamlarla 
ifade etti. 

Götürü gider usulü yerine, gerçek gider usulü ka
bul edilecek olursa, bununla muhatap olanın sayısı 
37 bin civarındadır, 40 bini bile bulamamaktadır. 40 
bini, «milyonlarca...»ya kadar çıkarmanın büyük mü
balâğasını ifade etmeyelim. Bu gerçekleri hangi açı
dan takdim ettiklerinin bir diğer yönünü teşkil eder. 

Bir başka konuda da; yine böylesine, Cumhuri
yet Halk Partisini kamuoyuna şikâyet eden Ada1 et 
Partisi yöneticilerinin bu şekvacı davranışlarının ne 
denli yanlış ve hangi ölçülerden hatalı olduğunu ifa
de etmiş ve kendilerine, «Bir daha bu şekilde kamu
oyuna ihbarda bulunmayın, bunun faydası yok!» di
ye öğütte bulunmuş olmamızdır; ama görülüyor ki, 
iki yönetici bu öğütümüzü kulak ardı etmişler ve yi
ne bizi ihbar ve şikâyette kusur göstermemişlerdir. 

Kamuoyuna dönüp, «Cumhuriyet Halk Partililer, 
milyonlarca köylüyü ilgilendiren bir konuda engel 
oluyorlar.» diyorlar. Bu engel midir, yoksa Cumhu
riyet Senatosu önünde, konunun Cumhuriyet Senato
sunun kendisine yaraşan yetki onuru içerisinde gö
rüşünü sağlamak mıdır?... Bunu siz halka «Engelle
mek» diye şikâyet ediyorsunuz. 

Gerçekten, acımamak ve tekrar edilmemesi için 
yeniden nasihatta bulunmamak insanın elinde de
ğil. 

Konunun Bakan önünde görüşülmesini isteme
min (Bu teklifi ben vermiştim) nedenini şimdi iza
ha geleyim : 

Yasa teklifi, bir erteleme statüsü tayin etmekte
dir. Erteleme statüsü, bir konunun yürürlüğe devam 
ettiği sırada, hitamından önce; yani bir yasanın iş
lemeye başlamasından önce onun ertelenmesini iste
mektedir. Oysa, biraz önce benden evvel konuşan ar
kadaşımın da ifade ettiği gibi, erteleme süresi 
1 . 1 . 1975 tarihinde bitmiştir. Bitti; artık erteleme 
söz konusu olamaz. 1 . 1 . 1975 tarihinden itibaren, 
Hükümetin Yasa hükümlerini yerine getirme sorum
luluğu başlar. Bu sorumluluğu yerine getirmeyen il
gili Bakanın burada siyasî heyet önünde hesap ver
me zorunluğu mevcut idi ki, Devlet memurları de
ğil de, bunu ilgili Bakanla beraberce görüşmenin za
ruretini hissetmiştik; ama aklı evvel arkadaşlarımız 
bunu halka, «Cumhuriyet Halk Partililer, milyonlar
ca Türk köylüsünün büyük yararını erteliyorlar, en
gelliyorlar.» şeklinde şekvada gecikmemişlerdir. 

1 . 1 . 1975'ten itibaren 202 sayılı Yasanın geçici 
4 ncü maddesi hükmü ortadan kalkmış, 53 ncü ve 

diğer maddeleri yürürlüğe girmiş bulunmaktadır, 
Şimdi, 1976'nın üçüncü ayının sonunda geri dönece 
ğiz, 1974'ün sonlarına gelmek üzere, 1975'in ilk gü
nünden itibaren bir erteleme işlemi yürütmeye başla
yacağız. Hukuken bu sakattır ve kanun tekniği yö
nünden yanlıştır, hatalıdır ve sorumluluğu gerektir
mektedir. 

Eğer, 202 sayılı Yasada tarım gelirlerinin gerçek 
gider usulüyle tespiti yahut bu şekilde vergilendiril
mesini öngören hükümler yerine ertelemeyle öngörü
len hülkümleriıı alınmasını istiyorsak, bir erteleme de
ğil, yeni bir yasa getirmek zorundayız. Çünkü, artık 
1 . 1 . 1975 tarihinden itibaren 202 sayılı Yasanın 
4 ncü ek maddesindeki tehir ile ilgili hükümleri şu 
anda mevcut değildir. Neyi erteliyorsunuz? Bakan
dan şimdi bunu soruyorum; bir kanun teklifi ile ne
yin ertelenmesinin, siz Hükümet olarak görüşünüzü 
ifade edeceksiniz ve 1 . 1 . 1975'ten itibaren ve ondan 
önceki günlerde Türk köylüsüne dönüp, bu yasa; ya
ni 202 sayılı Yasanın 4 ncü ek maddesi değişmediği
ne göre, nasıl; «Ben uzağı değil, bir gün sonrayı gör
mekle yükümlü olan ve sorumluluğunu bilen Hükü
met olarak» ertelenmeyeceğine göre ve erteleme ya
sası çıkmadığı takdirde, ben götürü gider usulü yeri
ne, gerçek usulü tatbik ederim, bilesin. Benim tarım
daki mükellefim de buna göre tedbir alsın» dersin. 

Şimdi, tarımdaki Türk köylüsünü cezalandırma 
mümkün değil. Çünkü, sorumluluk onun değil ki, o 
nasıl olsa alışagelmiştir; 1961 yılından beri ertelen
mekte, ertelenmektedir. Bu erteleme bir daha yapıla
caktır. Hükümetten nasıl olsa erteleme geliyor, ken
disi bunu göze alamıyor veyahut yapmıyor, geçen 
yıllarda olduğu gibi, her halde bir alışkanlığın ifa
desi ve rahatlığı olacaktır. Bir arkadaşımızın; millet
vekili veyahut senatör arkadaşımızın teklifi olacak. 

Peki, yasa teklifi olmasa idi, bugüne kadar aradan 
geçen bir yıl üç ay süre içerisinde siz sorumlu Hü
kümet olarak gerçek gideri uygulama yolunda hangi 
tedbirleri almışsınız? 

Sorumluluk burada başlıyor. İşte onun için Baka
na şimdi soruyorum; Yasama Organı çıkarmamış ve
yahut bir arkadaş teklifi getirmemiş olsaydı, 1.1.1975' 
ten itibaren gerçek gider yoluyle vergilendirme husu
sunda aldığınız tedbirler nedir ve cezalandırılmaması 
için halka önerdiğiniz hususlar nelerdir? 

Geçmiş yıllarda da bu böyle gelmiş veya böyle 
gitmiştir... O zaman eğer muhalefet yahut milletvekili 
ve senatörler görevlerini yerine getirmemiş, bunun 
hesaplarını sormamışlarsa; elbette ki, bir gün çıakcak 
bir başkaları bunu sorabileceklerdir. 
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-'-.Şimdi, konunun önemli bir noktası; evvelemirde 
Cumhuriyet Senatosunun teknik yönden t>u konuyu 
bir yasa görüşmesi edip etmeyeceğidir. Çünkü, 
1 . 1 . 1975'ten itibaren erteleme hususu ortadan kalk
mıştır. Artık erteleme söz konusu değildir ve böyle
likle bu husus görüşülemez. Cumhuriyet Senatosunda 
görüşme niteliğini kaybetmiş bir tekliftir. 

Bir müddet önce 11 sayılı Yasa Gücündeki Hükü
met Kararnamesi hususunda da Millet Meclisinde ya
sanın yanlış ve yasa tekniği yönünden iptale maruz 
bir şekilde görüşülmesinin, Cumhuriyet Senatosunda 
görüşülebileceğini ve bu yönüyle ele alabileceğini ifa
de etmiştim. Adalet Partili arkadaşlarımız, «Millet 
Meclisinde yapılan görüşmeler ve kanunun Cumhu
riyet Senatosuna geldiği tarihten itibaren görüşlerine 
Cumhuriyet Senatosunda itiraz edilemeyeceği; çün
kü, oranın ayrı bir Meclis olduğunu, binaenaleyh ora
da bir görüşme üzerinde meydana gelen metin Cum
huriyet Senatosunu bağlayıcı nitelikte idi.» demişler
di; ama gördüğünüz, 11 sayılı Yasa Gücündeki Hü
kümet Kararnamesinin Anayasa Mahkemesi tara
fından, çıkarılmış olunan yasanın reddinin sebeple
rinden üçü de, bizim burada, Cumhuriyet Senato
sunda itiraz ettiğimiz hususlardır. 

3ız burada Adalet Partisi Grupuna, «Yanlij 
yoldasınız, yasalar bu şekild? görüşülmez, iptal için 
getirmiş olduğunuz görüşmeyle ilgili yasalar gerçek
ten yasa tekniğinden uzaktır.» demiş ve «Bir gün 
bu; Anayasa Mahkemesi önüne giderse, şu şu konu
lardan dolayı iptal eder.» demiştik. «Hayır, biz bu
nu görüşeceğiz ve çıkaracağı7.» demiştiniz. 

Dikkat buyurun, zahmet buyurun, Anayasa Mah
kemesinin kararını ve iptal nedenlerini okuyun. Ay
ın nedenlerle üç yönüyle burada biz üzerinde dur
duk ve «Cumhuriyet Senatosunda görüşülemez, p 
demiştik, Çünkü, Millet Meclisindeki Başkanvekili, 
aym zamanda kendi partisinin Genel Başkanvekili 
veyahut sekreteridir. 

Yine «Anayasanın 84 ncü maddesine göre Mec
lislerin Başkan ve Başkanvekilleri Meclis içinde, 
dışında parti faaliyetleriyle ilgili hiç bir görev ala
maz.» demiştim. Çıktınız buraya, «Canım, Millet 
Meclisinde görüşülmüş, bitmiş. Sen şimdi diyorsun 
ki, Cumhuriyet Senatosunda bu görüşülmem» Ana
yasa Mahkemesi işte bu konudan iptal etmişti, iptal 
sebepleri üç idi, bunun birisi de bu konu idi ve o 
zaman size bunu bir türlü anlatamamrşhlc. Gyla her 
şeyin halledilebileceği görüşü yine galebe çalmış; 
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ama neye yaradı? Cumhuriyet Senatosunun da kat
kısı olan yasa teklifi, Anayasa Mahkemesi tarafın
dan biçim yönünden tümüyle iptal edildi. 

Şimdi, yine iptale maruz, aynı nitelikte bir yasa 
teklifi ile karşı karşıyayız. O yasa teklifi ki, tehiri 
istenilen husus ortadan kalkmıştır, mevcut değil. Bu 
bakımdan esasa girmiyorum; Sayın Müezzinoğlu 
esasa girdi, ben esasa girmiyorum. Çünkü esasa gi
rip, götürü gider, gerçek gider... Bunlar olsun mu, 
olmasın mı? Mükellef 40 bin kişi mi, 50 bin kişi mi? 
Adalet Partisi Grupunun bizi şekvası milyonlarcı 
kişi mi, 40 bin kişi mi? Evvelâ bu mümkün değil
dir. Cumhuriyet Senatosunun evvelâ bu konuda bir 
karar alması gerekli. Görüşülmesi mümkün olmayan 
bir sahada, bir yasa görüşmesi yapılmasına mahal 
olmadığı göıüşündeyim ve Sayın Başkan, îçtüzüğün 
58 nci maddesi gereğince evvelâ bu konunun çözü
mü gerekli; yani bu yasa Cumhuriyet Senatosunda 
görüşülemez. Çünkü, bir yasa niteliği mevcut değil
dir. Bir erteleme söz konusu değil ki, Cumhuriyet 
Senatosu bunu ertelesin ve hukuk açısından da önü
müze yeni bir sorun çıkar. Cumhuriyet Senatosu 
bunu değiştirsin, yeni bir metin gelsin, O Zaman 
komisyona gider, komisyon yeni bir metin hazırlar, 
Bir şartla; Millet Meclisi metninin kendiliğinden 
yasalaşmasına meydan ve imkân vermemek üzere; 
yani bakın biz görüşülmesini istiyoruz, engellen
mesini değil. Çünkü, engellersek, Millet Meclisi 
metni görüşülecek ve bu yaralı bir yasa olarak çı
kacak. Buna da gönlümüz razı değildir. Diyoruz 
ki «Bir yasa olarak çıkmasının niteliği kendisine 
verilsin. Bu bir değişikliğe uğramak zorundadır. 
Değişiklik 20? Sayılı Yasanın Geçici 4 ncü mad
desi hükmünün ertelenmesi şeklinde değil de, 
1 . 1 . 1975 tarihinden geçerli olmak üzere artık er
teleme söz konusu değil; şu, şu şekilde tarımdaki 
vergi mükelleflerinin defter tutma sorumluluğu ol
mayacaktır, bu şu tarihe kadar ertelenecektir.» 

Bir diğer husus vardır, onu da ifade edeyim. 
Şimdi erteleme istiyoruz. Erteleme 1974 yılında bi
tiyor; fakat ertelerken yine yeni baştan ta 1962'yi 
de erteliyoruz, sil yeni baştan oluyor. Dikkat edin, 
okuyun, 1962, 1963, 1964, 1965, üç defa ertelen
mişti. Niye ertelemeyi getiriyorsunuz, anlamak 
mümkün değildir?.. 

Hadi diyelim ki, bizim hukuk mevzuatımızda 5 
yıllık erteleme vardır hesaplar yönünden. Nihayet 
1977'ye kadar 1978'i de kapsamak üzere erteleyebi
liriz, ona bir diyeceğim yok, hukuka uygun. 3 - ı 
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yıl sonraya erteleme mümkün, hukuka uygun; ama 
insanın mantığı bir türlü alamıyor, 1962, 1963, 196^, 
1965,1966 1970'i niye tekrar erteliyorsunuz, bunun ifa
desi nedir?.. Gerçekten «Yasama Organları yasama 
yapmasını bilmiyorlar» değil, bu önem vermediğimiz 
içindir, bu ezbere iş yaptığımız içindir, bu bir kop 
yacılıktır. Alacaksın bir önceki yasayı ve gayet 
rahdt olarak şu şekilde ertelenmiştir diye hiç bir 
emek vermeyeceksin, hiç bir göz nuru dökmeyecek
sin araştırma yapmayacaksın ve onun rahatlığı içe
risinde yeni baştan bir üçüncü kez 1962, 1963 
1964, 1965, 1970, 1971 ve 1972'yi de erteleyeceksin; 
olmaz bu böyle. 

Cumhuriyet Senatosunun İkinci Meclis olarak 
kurulmasının nedeni de bu, Bu nedeni yapabil
mekledir. İkinci Meclisin görevi bu. Bu gcrtvi ye
rine getirmesinin gerekli olduğu bir konu da çık
mış bulunmaktadır. Bakalım Cumhuriyet Senatosu 
kendisine yaraşır İkinci Meclis olma fonksiyonu
nun gelmiş olan bu fırsatını kullanacak mı, kullan
mayacak mıdır, yoksa Cumhuriyet Senatosunda ik
tidar Partisi çoğunluğunu destekleyenlerin yardı-
mıyle ve oylarıyle bir kez daha hukuk dışı bir 
davranışı gösterecek midir?.. Onu bir kez daha ib
retle seyredeceğiz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Atalay. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Bav 

kan, Grup adına bir noktayı aydınlığa kavuştur
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

A P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Aydın) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Sayın Atalay'ın konuşmalarında iki nokla üze
rinde durmak istiyorum. 

Biri; Adalet Partisi Grup Başkanvekillerinin Ba
sına ve TRT'ye bir bildiri vermiş olmaları ve bu
nun üzerindeki sözleri. Partilerin grupları her za
man bu şekilde bildiriler yayınlarlar. Bu bildirile
rin ne derece isabetli, ne deıece isabetsiz c'yşu ka
muoyu tarafından değerlendirilir. Bunun «>ağh ka
rayla, şunu şuna ihbar etmekle, şikâyet etmekle» il
gili bir noktası yok. Elbette biz millet namır.a vazife 
gören insanlar olarak, yapmış olduğumuz işlerin iyi 
veya kötü taraflarını millet karşısında hesaplaşmak 
durumundayız. O bakımdan bunun kınanılacak bir 
tarafı yok. Kendi idarecileri de zaman zaman b-.i 
yola başvuruyor ve devamlı olarak bu yola gidiyor. 
Ben şimdi bu noktada bir münakaşa açacak değilim 

j ye herhangi bir şekilde Sayın Atalay'a «Genel Baş 
kanltannidan başlamak üzere, nasıl, doğru mu, eğri 

[ mi konuştuklarının burada hesabını yapmaya gide
lim» diye bir münakaşanın gerektiğine inanmadığım 
için böyle bir ifadeye girişecek değilim; ancak bir 
nokta üzerinde durmak istiyorum muhterem arka
daşlarım. O da, şu önümüzdeki kanun teklifi mese
lesi. 

Daha önce müzakeresi yapılmak üzere huzuru
nuza gelen bu Kanun teklifi üzerinde Sayın Atalay-
ın bir itirazı olmuştu. Bu itirazda, «Sayın Bakanın 

j bulunmasını» temenni etmişti ve «Önemli bir mese-
I ledir. Böyle bir meselenin konuşulmasında Sayın 

Bakanın bulunması gerekir» şeklinde bir beyanda bu
lunmuştu. Bu beyan hürmetle karşılanabilir. Bir 
üye bu şekilde bir kanun tasarı vı̂ ya teklifinin mü
zakeresinde Sayın Bakanın Cumhuriyet Senatosunda 
hazır bulunmasını isteyebilir. 

Ancak, yine 'Tüzüğümüzün 60 ncı maddesi ga
yet sarih olarak belirtmektedir ki: Bakanların bu 

i lunmadikları toplantılarda pekâlâ bakanlıkların ileri 
i gelen memurlarmdan birisi vazifelendirilir ve bu 

vazifeli zat bakandan aldığı vazifeyle ilgili yetki 
belgesini Başkanlığa tevdi eder ve böylelikle bakan 

I adına Cumhuriyet Senatosunda ve Millet Meclisin
de vazife görebilir. 

Bu böyle olmakla beraber, Sayın Atalay tarafın
dan o gün Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına bir 
önerge verildi. Bu önergede, «Bakanın hazır bulun-

{ duğu bir zamanda müzakere edilmesi gerektiği» be
yan ediliyordu. Sayın Başkan bu önerge üzerinde 
muamele yapmaya kalktı ve maalesef muamele de 
yapüdı; yani önerge üzerinde müzakere açıldı, öner
genin lehinde ve aleyhinde konuşuldu \e önerge 
neredeyse oylamaya kadar götürülecekti ki, o anda 
yine Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar tarafın
dan yapılsaydı, şu kürsülerden neler söylenebilece
ğini, nasıl Cumhuriyet Senatosunun çalışmalarında 
yanıltmaya çalışıldığı, Cumhuriyet Senatosunun işte 
bu yüksek müzakerelerine şu veya bu şekilde isti
kamet verilmek istendiği, milletin iradesinin şu veya 

I bu noktadan zedelenmek istendiği ve birçok edebiyat 
i burada kendilerine has dilleriyle ifade haline gelir-
{ di. Bunların hepsini geçiyor ve şimdi elimizdeki 

Kanun teklifi meselesine geliyorum. 
Sayın Atalay, «.Bu teklifin müzakeresini Sayın 

i Bakanın bulunduğu bir zamanda yapalım» diyor. 
Tamam, Sayın Bakan bugün burada bulunabilmek 

I imkânına sahip olmuştur ve şu anda karşmızdadır. 
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Sayın Atalay yine, «Biz bu teklifin aleyhnde değiliz. 
Bu teklifin daha derinliğine tetkik edilmesi lâzım
dır» diye sözlerine başlıyor. Kendisinden önce konu
şan arkadaşları Sayın Müezzinoğlu ise, elbette aynı 
Partinin üyesi olduğuna göre, partiler de çeşitli ko
nularda muayyen görüşlere sahip olduklarına göre 
ve üyelerin de birbirlerine görüşlerinde tezata düş
meden yakınlık bulunacağına göre, «Bu teklifin 
reddedilmesi lâzım geldiğini» beyan ederek indi 
kürsüden. Sayın Atalay ise, «Biz teklifin reddini 
düşünmedik. Biz Sayın Bakan bulunsun da, bu mü
zakereye daha sıhhatli devam edilsin. Gerekirse 
Sayın Bakandan bazı suallerimiz olur. Elbette bir 
Bakan kendisi siyasî kişi olarak soracağımız sualle
ri cevaplandırmakta bir memurdan daha yetkilidir, 
gerçek yetkilidir» demek istiyor. 

Şimdi iki arkadaşımız arasında bir tezat doğdu. 
Birisi, «Bu teklifin reddedilmesi lâzımdır» diyor. 
Diğeri ise, «Müzakerenin devam etmesi lâzım» di
yor ve müzakerenin sonunda da gelip, «Hiç görü
şülmeden bu teklifin reddedilmesi lâzımdır» diyor 
ve kendine göre esbabı mucibeler sunuyor. 

Şimdi ben bunun üzerinde de fazla durmuyorum. 
Yalnız, beni kürsüye getiren, husus Sayın Ata-
lay'Mi son cümksidir. Sayın Atalay, inerken yine 
kendisine has zekâ oyunları içerisinde «iktidar ka
nadının bu arzuları ile istekleri ile bakalım kanunla
şacak mı?» diye bir söz söyledi. 

Muhterem arkadaşlar; 
İçimizde bir kimse bütün kanun, teklif ve tasa

rılarını tek tek inceliyorum derse, kusura bakmayı
nız ben buna pek inanamam. Hepimizin çeşitli me
selelerde ihtisas yönünden, çeşitli işleri yönünden, 
diğer komisyonlardaki çalışmaları yönünden, parti 
meseleleri yönünden birçok yönlerden buraya gelen 
her tasarı ve teklifi enine, boyuna hiçbir üye arka
daşlarımızın tetkik etmesine imkân yoktur, muh
terem arkadaşlarım, Bunu kim yapar? Bunu ilgili 
ihtisas komisyonları yapar. Bu ilgili ihtisas komis
yonlarını kim seçer? Yüksek Heyetiniz seçer. Bu 
ilgili yüksek ihtisas komisyonlarının içerisinde her 
partiden, hattâ grupdan ve grupu olmayanlardan 
dahi üyeler bulunur ve nitekim şu komisyon da; ki 
aşağı - yukarı Cumhuriyet Senatosunun ve Millet 
Meclisinin en başta gelen, en çok kanun teklif ve 
tasarıları üzerinde çalışması gereken Bütçe - Plan 
Komisyonu bu meseleyi tetkik etmiştir ve bu mese
leyi tetkik ederken eğer bu o komisyonda sadece 
Adalet Partili veyahut da iktidar kanadına ait olan 

senatörlerin oyları ile Komisyondan geçip rapor 
haline getirilseydi, sayın üyenin ifade ettiği doğru 
idi. Ama, Cumhuriyet Halk Partili üyeler de var, 
hiç birisinin burada bu meseleye ait en ufak bir 
şerhi yok; ya bulunmamışlar yahut da bulunanlar 
imzayı atmış, geçmiş. 

Öyle ise, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu içeri
sinde bu mesele hiç bir şekilde ele alınıp müzakere 
edilmemiş. Muhterem arkadaşım kendisine göre 
şahsî bir görüşünü buraya gelip ifade ediyor. Saygı 
duyarım. Muhakkak grup adına konuşacak veya
hut grupundan yetki alacak değil. Hattâ, hatîtâ şu 
dahi olabilir; bizde de olabilir, bütün gruplarda ola
bilir, demokratik bir sistem içindeyiz, zaman zaman 
görüşlerimiz birbirimize zıt, birbirimize aykırı da dü
şebilir; ama muhterem arkadaşım o şekilde konuşu
yor ki, sanki kendi grupu kendi fikrini tamamen ka
bul etmiş ve kendi söylediği her şeyin üstünde bir 
gerçektir ve buna ittiba edilmesi lâzımdır; ama kim 
itti'ba etmez, hiç bir zaman doğruya, o kendisine tel
kine, iyiye yanaşmayan Adalet Partisi ve iktidar. Bu 
peşin hüküm içerisinde geliyor kürsüye ve konuşuyor, 
konuşuyor sonunda da bunu ifade ediyor. 

Muhterem arkadaşlarım; 
İşte önünde, teklif üzerinde Komisyonun raporu. 

Bu Kanunda Başkan ve Sözcü Ankara Üyesi Yiğit 
Köker. Başkanvekili: Cumhurbaşkanlığınca Seçil
miş Üyelerden Selâhattin Babüroğlu (Toplantıda 
bulunmadı). Ahmet Demir Yüce (Toplantıda bulun
madı). Raif Eriş (Müspet) Halil Goral (Toplantıda 
bulunmadı). Zeyyat Baykara (Kabul). Sadece bura
da «Söz hakkım mahfuzdur» diyen bir üye var, o 
da Fethi Çelikbaş. Muhterem arkadaşlarım; 

Birbirimizin tabiatım biliyorsunuz, ben kür
süyü fazla işgal etmesini sevmeyen bir insanım, 
kürsüye çıktı mı titizlenen bir insanım; bir an önce 
ineyim, diye. Tek tek okumaya gitmiyorum; evet, 
var, gördüm ve Hasan Güven arkadaşımız «İki yıl 
ertelenmesine, teknik nedenlerle katıldım» diyor. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Haydar Tunçkanat 
da var. 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Devamla) — Haydar Tunçkanat da var. Ben 
şimdi Haydar Tunçkanat'ın görüşünü, «Birinci 
Plan, Anayasanın vergi adaleti ilkesine aykırı oldu
ğu için karşıyım» diyor; ama demiyor ki, «Bu tek
lif yasa yapma usullerine aykırıdır, İçtüzüğe aykırı
dır, Anayasaya aykırıdır» demiyor. Hattâ onu 

I da diyebilir; kendileri Halk Partisi üyesi değildir; 



C. Senatosu B : 50 30 . 3 . 1976 O : 1 

ama Sayın Atalay, nedense burada âdeta, yani bir 
futbol sahasındaymış gibi daima iki takıma ayınp 
karşılıklı mücadele ettirmekten zevk alır; belki söy
lediklerine bir noktada bir üye olarak ben de katıla
bilirim; fakat öyle getirir ki, illâ iki cepheye ayıra
cak ve ondan sonra zevk duyacak. Bir tabiat bu. 
Hani şu şekilde Komisyondan geçmiş ve Komisyon 
üyelerinin şurada ifade ettiğim hiçbir Halk Partili 
üyenin «Bu, yasa yapma tekniğine uygun değildir, 
İçtüzüğe uygun değildir, Anayasaya uygun değil
dir» diye bir kelime beyan etmeyen arkadaşların, 
hiç kimseyi burada «Etmiş, etmemiş» diye zemmet
mek yahut da küçümsemek niyetinde değilim. Ar
kadaşımın ifade tarzına göre, bu konuşmasını yaptı, 
bitirdi, tamam, inerken deseydi ki, «Arkadaşlar, 
bunu ben kendi görüşüme göre yasa yapma tekniğine 
uygun bulmuyorum, Anayasaya, içtüzüğe aykırı 
buluyorum; bu yanlıştır, bu teklif burada kanunla
şırsa yarın için sakat çıkmış olur, iltifat etmeyelim 
buna» demıiyor arkadaşlar. Geliyor bir noktaya, 
dönüyor; «Adalet Partisinin oyları ile bu şimdi çı
karsa çıkar, çıkmazsa çıkmaz» diyor. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Siz 
yazın verin Atalay öyle söylesin. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bundan sonra. 
A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 

EGE (Devamla) — Çok Sayın Cengizhan Yorulmaz, 
tanırız birbirimizi, benim tabiatımı bilirsiniz, ben 
sizi tanırım, siz de beni tanırsınız, eski arkadaşız. 
Ben böyle bir maksatla söylemiyorum. Şu müzake
re ve münakaşalarda lütfen ortalığı bir nevi, illâ bir 
noktadan bir şeyi sokmak suretiyle tahrike götür
meyelim. Söyleyeceğimizi söyleyelim, beyanımızı 
burada ona göre koyalım. Eğer Sayın Atalay'ın yap
mış olduğu konuşmayı ben yapsaydım ve Atalay şu 
elindeki benim bulabildiğim imkânlarla buraya çık
saydı bakın neler konuşurdu. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından «O, doğru» 
sesleri) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Ege. 
Konuşma sırası Sayın Ziya Gökalp Mülâyim'de; 

buyurun Sayın Mülayim. 
ZİYA GÖKALP MÜLAYİM (Samsun) — Sa

yın Başkan, sayın senatörler; 

. izmir Milletvekili Sayın Cemal Tarcan ve üç 
arkadaşının yapmış olduğu bu teklif; ki 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun 4 ncü Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun teklifidir. Esas itibariyle 
bu Kanun teklifi Gelir Vergisine tâbi olması gereken 

i ve yıllık satış tutarı 150 bin lirayı geçen çiftçilerin; 
ki büyük çiftçiler oluyor bunları defter tutma mü
kellef iyetinden kurtarmak ve bunların 1978 yılı so
nuna kadar götürü gider esasına tâbi olabilmelerini 
sağlamak için yapılmış bir tekliftir. Böyle bir tek
lif kanunlaşacak olursa, çiftçilerimiz genellikle gö-

I türü usulü tercih ettikleri bundan önceki tecrübeler
den görülmektedir. Nitekim, 1974 yılında örneğin, 
Urfa'dakli bütün Gelir Vergisi mükellefi çiftçilerin 
hepsi götürü gider usulünü tercih etmişlerdi. Aynı 

I yıl Ankara'da 1 772 kişi götürü gider usulünü, sa
dece 94 kişi gerçek kazanç usulünü seçmiştir. Aynı 
şekilde İzmir'de 1974 yılında vergiye tabi çifitçiler-

I den sadece 30 kişi gerçek kazanç usulünü seçmiş, 
I 4 606 kişi ise götürü usulü tercih etmişlerdi. Yine 
I çiftçilerin büyük bir kısmının vergilendirilmesi söz 

konusu olan Manisa'da sadece 13 kişi gerçek kazanç 
usulünü seçmiş, diğer 2 293 kişi ise götürü usulü 

I tercih etmişlerdir. 

I Demek ki, bu teklif yasalaşacak olursa çiftçileri
miz genellikle götürü usulü tercih edeceklerdir. Bun-

I ların sayısı tartışıldı. Benim tahminime göre bun-
I ların sayısı, yani gerçek usule tâbi olması gereken 

150 bin liralık satış tutarını geçecek çiftçi adedi 
beş - on bini geçmeyecektir. 

I Bu kanun teklifinin gerekçesine baktığımız zaman. 
J görüyoruz ki, kanunun gerekçesi çiftçiler için defter 
I tutmanın zor olması ve bu nedenle 1964 yılından iti-
I baren yapılan (5 fici teklif oluyor,) muhtelif kanun 
I teklifleriyle, çiftçilerin gerçek kazanç usulü ertelen-
I miş ve devamlı olarak götürü kazanç usulüne tabi ol-
I maları sağlanmıştır. 

I Şimdiye kadar yapılan bütün tekliflerinde ve bu 
I kanun teklifinin gerçek gerekçesinde, defter tutmanın 
I zorluğuna ait gerekçe bu şekilde bırakılmamış. Tabiî 
I defter tutumu zor olduğu gerekçesini kabul edecek 

olursak, kanundaki bu maddenin iptal edilmesini ve 
I böylece bütün çiftçileri götürü usule tabi tutmak ge-
I rekir idi. Halbuki, defter tutmanın tamamen kaldı -
I rılması değil, ertelenmesi ve ertelemedeki bir gerek-
I cenin talebindeki neden de birkaç sene erteleyelim, 
I çiftçiler defter tutmaya alışsınlar» deniyor. 

I Ben ziraî iktisatçı olarak, defter tutmanın çiftçi-
I ler için zorluğunu kabul eden bir kimseyim. Hakika-
J ten defter tutma çiftçilerimiz için bazı güçlükler arz 
I etmektedir. Fakat bu güçlüğü kanun koyucu da na-
I zarı dikkate almıştır. Nitekim 193 sayılı Gelir Ver-
I gisi Kanunu 1961 yılında Millî Birlik Komitesince 
I kabul edildiği zaman, bütün çiftçilere gerçek kazanç 
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usulü şart koşufarıamıştır. O zamanın ilk kanununun 
orijinalinde görüldüğü üzere, 1.5 bin liraya kadar 
çiftçi muaf tutulmuş, 15 bin liradan. 150 bin liraya 
kadar olanlar götürü usule tabi tutulmuş, 150 bin li
radan sonrası için gerçek kazanç usulü öngörülmüş
tür. Demek ki, kanun yapıcıları da defter tutumunun 
zorluğunu. kabul etmişler ve sadece 150 bin liranın 
üzerinde olanların ki, bu birçok bölgelerde memleke
tin binlerce dönüm toprağını elinde bulunduran kim
selerdir. Sadece bunlar için defter tutmanın şart ol
masını öngörmüşlerdir. 

Yine defter tutma ile ilgili tartışmalarda genel
likle ileri sürülen (Bilhassa Ziraat Odalarının ileri 
sürdüğü) nokta, «Efendim bilanço usulüne göre, bi
rinci sınıf tüccar gibi defteı tutulması, çiftçilerimiz 
için büyük güçlükler arz etmektedir.» Bu da doğru 
bir gerekçedir. Hakikaten bilanço usulü çiftçilerimiz 
için büyük güçlüğü olan bir usuldür. Fakat kanun 
yapıcı bunu da nazarı dikkate almış, bilanço usulünü 
bütün çiftçilere öngörmemiştir. Sadece yıllık satış tu
tarları 500 bin liranın üzerindeki çiftçiler için bilanço 
usulünü şart koşmuştur. (Düşünün, 1961 yılındaki 
500 bin lirayı.) 

Böylece, sadece 150 bin ile 500 bin lira arasında 
olan çiftçiler için ise, basit işletme usulü defterini şart 
koşmuştur ki, bu defter usulü bir nevi bakkal usulü 
gibi; bir tarafa giderler diğer tarafa gelirlerin yazıl
dığı bir defter usulüdür. Yapmış olduğumuz incele
melerde çiftçilerimizin basit işletme defterini; yani 
işletme defteri usulünü 150 - 500 bin lira arasında olan 
çiftçilerimizin rahatlıkla tutabilecekleri sonucuna va
rılmıştır. Bunu çiftçilerimiz kendileri tutabileceği gi
bi, 150 bin liranın üzerinde geliri olan kimseler ica
bında dışarıdan yardım alarak da bu basit defterleri 
hitalbileceiklerdir. 

O halde şöyle bir sorun veya bir soru ortaya çı
kıyor. 

Gerçekte 1961 yılından beri veya 1963 yılından 
beri (Zaten 1961'de kanun uygulanmadı, 1963'ten 
itibaren uygulandı) eıtelemenin nedeni olarak göste
rilen defter tutma zorluğu, bu kanunların çıkartılma
sı için gerçek nedeni değildir. 

Bu kanun tekliflerinin, şimdiye kadar ki, kanun
ların ve en son kanun teklifinin gerçek nedeni, def
ter tutma zorluğu değil, götürü usulü bütün mükel
leflere, büyük çiftçüere de uygulama usulüdür, uygu
lama imkânını yaratmaktır. O zaman «Niçin götürü 
usulü bütün çiftçilere uygulatmak istenilsin» denile
cek. Evet götürü usul, Gelir Vergisi Kanunumuzda 

orta çiftçiler için düşünülmüş bir usuldür; yani önce 
15 bin lira, sonra 30 bin lira ve daha sonra 150 bin 
lira arasında olan kimseler için, bazı kolaylıklar ge
tirilmiştir vergilendirme bakımından. 

Götürü usulde mükellef sadece hasılatını beyan 
etmekte, giderleri ise, komisyonlarca tespit edilmek
tedir. Böylece giderin tespiti mükellefe bırakılmamış 
olmaktadır. Bu bir kolaylıktır ve gerekçelerde de ge
nellikle (Yine ileri sürülen kanun tekliflerinin gerek
çelerinde) «Götürü usul gerçek usule göre daha ko
laydır. O halde çiftçilerimize, büyük çiftçilerde bu 
kolaylıktan yararlansınlar» deniliyor. 

Halbuki, bu mesele biraz derinliğine incelendiği 
zaman, tamamen zahiri bir neden olduğu görülüyor 
ve nitekim mükelleflere baktığımızda; icabında çiftçi 
kendisine avantaj sağlayacağını gördüğü zaman, bir 
kısım çiftçiler gerçek usule göre defterlerini de tut
maktadırlar. Bilhassa muhasebe sisteminden iyi an
layan ve icabında zarar yaptığına inanan kimseler, 
(bin kadar mükellef) defter tutmaya gitmektedirler. 
Bu kanun tekliflerinin esas amacı, 150 binin üzerinde
ki büyük çiftçilerin hiç veyahut ödemeleri gereken
den daha az vergi ödemelerini sağlamaktır. Bütün 
amaç budur, şimdiye kadar ki bütün kanun teklifleri
nin, bu zorluğun arkasına sığınılmak istenilen amaç 
budur. «Niçin götürü usulde gerçek usule göre daha 
az vergi ödensin» denilecektir. O zaman biraz götü
rü usulün sistemini incelersek, götürü usul her ne ka
dar kanunda «Mükellef sadece yıllık hasılatını bildi
recek, komisyonlarda gideri hesaplayacaklar» deni
yorsa da; eğer bununla kalınmış olsa; yani başka bir 
madde konulmamış olmasa, kanuna ilâve olarak, bel
ki gerçek usuîe tabi olanların götürü usule tabi olma
larında vergi ödeme bakımından büyük bir fark ol
mayacaktır. 

Nitekim 1962 malî yılında bu kanunun ilk uygu
lanması yapıldığı zaman, şimdi söyleyeceğim madde 
değiştirilmemişti ve böylece çiftçinin bir kısmı gö
türü usulü, bir kısmı gerçek usulü kanunun öngör
düğü şekilde tercih etmişlerdi. Fakat 1963 tarihinde 
202 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 
değiştirildi ve~ şöyle bir hüküm konuldu (Ki, o za
man Maliyeden bu hükmün gerekçesini buldum) «Gö
türü gider emsalleri ilk olarak 1963 yılında tespit edil
diği zaman, Resmî Gazetedeki rakamlarda yüzde 45 
var, 50 var, 70, var, 80 var; ama icabında yüzde 35 
de var. Böylece değişik ra'kamlar tespit edilmiş ve 
çiftçinin buna göre vergi ödemesi gerekiyor. O zaman 
Ziraat Odalarının bir büdirisi vardı «Biz bu şekilde 
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böyle götürü giderler sertoestce tespit edilirse, çiftçi 
büyük vergi ödeyecek ve mutazarrır oluyor, mas
rafları şöyle fazladır ve kanuna bir hüküm konul
sun, «Yüzde 80'den az olamaz» diye. Maliye Bakan
lığı o zaman bu baskıya dayanamıyor ve 1963 yılında 
202 sayılı Kanunu (O sonradan kanunlaşan) teklifi 
getirdiği zaman, asgarî yüzde 60 olur diye bir teklif 
getiriyor. Yani götürü gider emsali yüzde 60'dan az 
tespit edilemez diye. Fakat, Parlamentodan yüzde 70 
olarak geçiyor. Böylece Gelir Vergisi Kanununu çift
çiler açısından etkisiz hale getiren ve hakikaten 15 se
nedir bu kanunu hiç işlemez hale getiren bir maddesi 
»böylece Parlamentodan geçmiş oluyor. Bu madde de 
şu : 

«Götürü gider emsali yüzde 70'den az tespit edile
mez» Sadece yüzde 70 diye bir hüküm koysa, belki 
o bile düşünülebilir. Ortalama yüzde 60 - 70 götürü 
gider esprisine uygun olabilir, basitlestinici bir hü
kümdür; fakat bu madde bütünüyle götürü gider usulü
nün öngördüğü bütün formaliteleri kaldırmıyor; yani 
yine il Komisyonları, Merkez Komisyonu her ürün 
için ayrı ayrı götürü gider emsallerim tespit ede
cek. Faikat, farzedelim Konya içlin buğdayı tespit 
etti, % 50 çıktı; Hemen bunu, kanun, % 70'e iblâğ 
edecek:; ama ,% 90 çıktı, tamam % 90 olarak kalacak 
veyahut % 95 çıktı, % 95te kalacak. Bunun için ay
rıca Merkez komisyonunda bazı veto hakları ve saire 
de <var. Böylece, il komisyonlarında tespit ediliyor, 
«Nasıl oka % 70'den az da tespit ed'ilemez» diye ko
misyon da biraz rahat tutuyor bir değiştirme olmasın, 
diye. Bir bakıyoruz, götürü gider emsalleri % 70'den 
aşağıda ise % 70'e iblağ ediliyor, % 80, % 85, % 90, 
'% 95 götürü gider emsalleri tespit ediliyor. 

Bunun tespit edilmesiyle götürü gider usulüne 
göre, çiftçi vergi ödemiyor (Ki, bu küçük çiftçiler 
için) (Nitekim ben, en son, ileriki 3 yıl için Resmî Ga
zetede yayınlanacak olan götürü gider emsallerinin 
rakamlarını aldım; farzedd'im pamuk için Adana'da, 
kıraçda % 85, tabanda % 84, suluda % 83 tespit edil
miş. Aynı rakam, Aydın için c/c 79 olarak tespit edil
miş. Buğday için Konya'da c/c 75 tespit edilmiş. 
Bunlar götürü gider emsalleri için tespit edilen ra
kamlar. 

Esasında, bu görürü gider emsalleri 30 bin ile 150 
bin lira arasında kazanç sağlayan bir çiftçi içindir. 

Bu rakamlara göre bir örnek verdim : 

Farzedel'lm, bir çiftçinin 100 bin liralık yıllık sa
tış tutarı var. Bu Adana'da sulu pamuk için olsun. 
Bunun % 83'ü gidsr olarak düşüyor. 100 bin liranın 

j '% 83'ü düştüğü zaman 17 bin lira kalıyor gelir ola
rak. Eğer şaıhıs, bu araziyi kira ile almışsa, kanun
daki bir hükme göre, kurayı gerçek değer üzerinden 
düşürebiliyor. Meselâ 15 bin liraya kiralafnışsa, za
ten kazancı 17 bin lira; 15 bin lirasını da düşüyor, 
en az geçim indirimlinden de faydalanarak, 100 bin 
lira satış tutarı olan bir kimse, bir kuruş vergi öde
mesi mümkün olmuyor bu Kanuna göre, Hatta, ban-

I kadan aldığı kredinin faizini düşürme imkânı bile 
var. 

S Farzedelim ki, bu şahıs arazisini kiralamamış, ken-
] di arazisi, ICO bin lira satış tutarı oldu; 17 bin lira 
1 kaldı, (bankadan borç para da almamış olduğunu 
j düşünelim, çünkü onun faizini de düşürebilir, hatta 
I aynı vergilerin de değerini düşürebiliyor) Kalan bu 
| 17 bin liradan «en az geçim indirimi» olarak da 

yararlanma hakkı var, 3 çucuklu aile için 5 bin lira, 
civarında, kaldı 12 bin lira. lGrG bin liralık hasılatı 
olan bu şahıs 12 bin lira üzerinden vergi öder. 

Bu, orta çiftçiler için düşünülmüş, belki onların 
arkasına sığınılmış. İşte, bu 30 bin ile 150 bin lira 
arasında olanlar az kazanıyorlar, bunlar yeni mükel
lefiyete giren kimselerdir ve saire diye bazı gerek-

j çeleri olabilir. Vergiyi o kesim için etkisiz hale geti-
j ren bir hüküm; fakat bu çıktıktan sonra, aynı şekil

de büyük çiftçiler, 150 bin liranın üzerinde olan kim
seler hemen faaliyete geçmişler; zaten kanun da aynı 
zamanda çıkmış. Büyük çiftçiler de bundan yarar
lanmak istemişler. Bu sefer biraz evvel verdiğim mi
sâl büyük çiftçiler içinde aynı oluyor. 

Farzedelim; adamın 10G bin değil de 1 milyon 
liralık pamuk sattığını düşünelim; % 83'den 830 bin 
lirası gider olarak gösterilir, 170 bin lira gelir olarak 
kalır. Bu şahıs yine araziyi kira ile almışsa bu da 

j vergi ödemez imkân yok. (Nitekim, bugünkü Politi-
| ka Gazetesinde bir buğday çiftçisi için misâl vardı, 

1 milyon liralık satıştan 3 - 5 bin lira vergi ödüyor.) 
Tabiî. 1 milyon liralık pamuk satan şahıs ban-

j kadan para almıştır, onun faizini ödeyecektir ve böy-
I lece o da çok düşük bir vergi verecektir. 

Bankadan borç almadığını ve arazinin de kendi-
ı sinin olduğunu düşünelim; 1 milyon liralık satıştan, 

170 bin lira gelir olarak kalacak, bundan «en az 
I geçim indirimbni düşecektir, 5 bin lira tutar, kalır 

!65 bin lira, 165 bin lira üzerinden vergi öder. 
Biz bir araştırma yaptık; acaba gerçek ve götürü 

gider emsalleri nedir? 
Bu araştırmayı ben bir arkadaş grupuyla Maliye 

İ Bakanlığı adına yapmıştım. Sonradan aym şekilde 
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Ziraat Mühendisleri Odasında da aynı araştırmayı, 
Tarım Bakanlığı uzmanlarını da yanımıza alarak da
ha geniş bir şekilde yaptık ve gördük ki, ortalama 
olarak, bu götürü gider misalleri değişiyor, bazen % 
40 fakat umumiyetle % 5Q, % 55, % 45 civarla
rında oynuyor. 

Şimdi düşünün ki, 1 milyon liralık pamuk satan 
kimsenin götürü gider usulüne tabi olmayıp, gerçek 
kazanç usulüne tabi olduğunu düşünsek ve namuslu 
bir mükellef (Mükellefi namuslu olarak kabul etmek 
zaten ön şarttır) gerçek olarak masraflarını göster
diğini farz edelim. Görürüz ki, bu şahıs, 170 bin 
Ura gelir yerine, % 50 masraf olduğu zaman 50Ci 
bin lira gelir beyan etmesi lâzım. Arada 330 bin li
ra fazladan bir vergiye tabi olan rakam var (ki, ben 
33Q bin liranın ne kadar vergi tuttuğunu bilmiyorum) 
İşte bu kanunun sağladığı gerekçe, 1 milyon lira sa-
tan kimseye, 500 bin lira üzerinden değil de 70 bin 
lira üzerinden vergi ödeme imkânını yaratan bir tek
liftir ve bu teklif böylece senelerden beri süregeld'iği 
'için, 1963'den itibaren çiftçi vergi ödememiştir. Za
ten, ziraat vergilendirilsin mi vergilendirilmesin mi 
konusu eskiden beri tartışılan bir konudur. O ayrı 
bir şey. Kanun öyle gelseydi belki onu tartışabilir
dik. Nitekim 1949 yılında, Gelir Vergisi kabul edil
diği zaman, tarım vergilendirilmesin, diye tarım ka
zançları muaf tutulmuş. O zaman için bunun gerek
çeleri var. O tartışılabilir ve böyle bir teklif gelirse, 
tarımı muaf tutalım mı diye burada tartışılabilir. 

1961 yılında, «Tarım kazançları muaf olmasın, 
bunlar da Gelir Vergisine tabi tutulsun» diye bir şart 
konmuş; fakat 1961 yılında Gelir Vergisine tabi ol
duktan sonra, Parlamento hemen faaliyete geçmiş 
(Ki anladığım kadarıyle, o zamanki, Parlamentonun 
görüşü, tarımın vergikndirilrnemesi istikâmetinde 
imiş.) 1961 yılında Millî Birlik Komitesi Gelir Vergisi 
Kanununu çıkarttığı zaman, bir kanun teklifiyle bu
nun bir müddet ertelenmesi istenmiş ve 1963 yılına 
kadar ertelenmiş 1963 yılında bir kanun getirilmiş, 
muaflık 15 bin liradan 43 bin liraya çıkmış küçük 
çiftçiler için ve kanunu yürürlüce koymuşlar. Bir de 
bakmış'ar ki, mükellef adedi 16 bin kişi, hiç vergi 
aidatı falan yok, o zaman iktidarda İnönü Hüküme
ti var, hemen Maliyeden bir teklif getirilmiş (Zan
nediyorum Sayın Meien o zaman bakan idi) muaf
lığın 25 bin liraya indirilmesi istenmiş ve sonradan 
30 bin lira olarak kabul edilmiş. 

Bu 25 bin, 3C bin 40i bin unsuru, Türkiye'de çift
çilerin büyük bir kısmını verg'den muaf tutmak ka

nunudur ve önümüzdeki günlerde bu muaflıkla ilgili 
miktarın yükseltilmesi kanunu görüşülecektir. 

1963 yılında 30 bin liraya kadar muaflık olduğu 
zaman, Türkiye'de mevcut çiftçi adedinin % 99,5' 
nun muaf olduğunu görüyoruz. 

Düşünün ki, bir taraftan Gelir Vergisi prensibi 
olarak «Türkiye'de çiftçileri Gelir Vergisine tabi tu
talım» diyoruz. Bu, Anayasanın emridir, sosyal ada
let emridir vesaire diyerek, ondan sonra % 99,5'unu 
muaf ıtutuyoruz. 

Böyle bir vergilendirme sistemi olamaz. Bunun 
gerekçesi o zaman vergilendirilip, vergilendirilmeme-
si hususunun tartışılması lâzım. Eğer vergilendirilin e-
yecekse, o zaman başka yollar aranacaktır; fakat hem 
bir sektör vergilendirilmiş olacak ve bunun % 99,5'u 
muaf olacak. Böyle bir sistem olamaz ve her zaman 
Türkiye'de sosyal adaletsizliğin ve patlamanın en 
önemli nedenlerinden birisidir, bu ziraî kazançların 
vergilendirilmesi meselesi. 

Böylece bu kanun, esas itibariyle çeşitli yönler
den büyük çiftçileri 150 bin liranın üzerinde satış 
yapan çiftçilerin vergi ödememesini sağlayan (Az de
meye de dilim varmıyor) vergi ödememesini sağla
yan bir Kanun teklifidir ve yıllardan beri de bu sü
rüp gitmektedir. Belki bu maddenin teklifi getirile
bilir, onun da ayrı gerekçesi olur, o zaman götürü gi
der usulü sistemini değiştirir. O ayrı. Eğer, büyük çift
çileri de biz, götürü gider usulüne tabi tutmak isti
yoruz, diye bir kanun teklifi getirilecek olursa, o za-

. man, bütünüyle götürü gider usulü gözden geçirilir, 
orta çiftçiler için öngörülmüş sistemler, büyük çiftçi
leri de kapsayacak şekilde değiştirilebilir. Bu, değiş
tirilemeyecek veya yapılamayacak bir şey değil. Nite
kim Fransa gibi bazı ülkeler, tamamen bütün mükel
lefleri götürü usule tabi tutuyor; ama götürü gidere 
değil, götürü usule. Hem gideri, hem hâsılatı götürü 
olarak tespit ediyor. O da ayrı bir sistem. Veyahut da 
bizim gibi global Gelir Vergisi içerisinde tarım ka
zançları vergilendirilen ülkelerde, genellikle defter 
tutma, bütün mükellefler için mecburî. Eğer Gelir 
Vergisine tabi tutuluyorsa, ileri ülkelerde böyle. Onun 
tartışması ayrıca yapılabilir. 

Bunların defter tutmaması, yani bu Kanunun geç
mesi, sistemimize neler getiriyor?.. 

Gelir Vergisi Kanunumuz, gerçek kazancı vergi
lendiren bir kanundur, prensip itibariyle ve bütü
nüyle. Bütün amacı, vatandaşın gerçek kazancını ver
gilendirmektir; ancak idarî güçlükler olursa veyahut 
mükellefin bazı güçlükleri olursa, götürü usullere gidi-
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lebilir; ama mükellefe daha az vergi ödenmesini sağ
lamak için götürü gider usulüne gidemez; sistemimi
ze aykırı. Gerçek kazanç usulüne ve yine diyorum 
ki, 150 bin liranın üzerinde geliri olan çiftçiler ger
çek kazanç usulüne göre basit işletme defterini tuta
bilecek. Eğer bilanço usulü ağır geliyorsa 500 bin lira
nın üzerinden hiçbir mahzuru yok, bütün mükellef
ler için işletme defteri tutulabilir, yani bilançosunu 
tamamen kaldırabilir hiçbir mahzuru yok; fakat ba
sit işletme def terini 150 bin liranın üzerindeki mükel
lefler tutabilecek durumdadır. O halde, Gelir Ver
gisinin gerçek kazancı vergilendirme esprisine aykırı
dır bu Kanunun çıkması, bu yasanın yasalaşması. 

Yine bu Kanun, Anayasamızın vergi adaleti espri
sine aykırıdır. Anayasamızın 61 nci maddesi diyor 
ki : «Herkes malî gücü oranında kamu gelirlerine ka
tılır». Bu şu demek : Çok kazanan çok, az kazanan 
az ödeyecek ve Anayasanın emri; fakat biraz evvel
ki örnekte görüldüğü üzere, 1 milyon lira satış ya
pan insanın esasında ödeme gücü 500 bin lira üze
rinden olduğu halde, bu basit götüm usulü getiriyo
ruz bahanesiyle biz onu 170 bin lira üzerinden vergi
lendiriyoruz. Yani, malî gücü oranında vergilendirmi
yoruz. Bu, Anayasanın esprisine, Anayasanın vergi 
adaleti esprisine tamamen aykırıdır ve nitekim bunun 
ve diğer muaflık kanununun çıkmasıyle bütünü ile 
tarım sektörü vergi ödemeyecektir. Bu da bütünüyle 
Anayasaya aykırı. Yani, bir sektörü, bilmiyorum ben 
hukukçu değilim; ama bir zümreye kanun yoluyle 
büyük bir menfaat sağlanmış oluyor. Türkiye'de her
kes vergi ödeyecek; işçisi ödeyecek, memuru ödeye
cek; ama tanm sektörü vergi ödemeyecek. Bu, Ana
yasanın bütünüyle vergi adaleti ve sosyal adaleti es
prisine aykırıdır. Bu yönde de muaflık kanunu geldi
ği zaman tartışacağız. 

Yine bu yasa teklifi, Üçüncü Beş Yıllık Planın 
«Tarımsal vergilendirmede etkenliği artırıcı» espri
sine, yani Üçüncü Beş Yıllık Plana da aykırı, (ki 
Üçüncü Beş Yıllık Plan Parlamentodan geçmiş du
rumda.) 

Üçüncü Beş Yıllık Planda deniyor ki, sayfa 875 : 
«Tarım sektöründe Üçüncü Plan döneminde öngörü
len gelişmeler nedeniyle oluşacak iyileşmeye paralel 
olarak tarım kazançlarının daha etkin şekilde vergi
lendirilmesi sağlanacaktır.» Daha etkin şekilde ver
gilendirilmesi şu demek : Yani Üçüncü Beş Yıllık 
Planın söylemek istediği : Tarım sektörü bugün ver
gilendirilmiyor, daha etkili bir şekilde vergilendirile
cek. Daha etkili vergilendirmede, ben kanunda iki 
boşluk görüyorum. 

Birisi : Bu çiftçilerin gerçek kazanç usulüne tabi 
olması, diğeri de muaflık meselesi. Bunun dışında da
ha etkin bir şekilde vergilendirilecek bir tedbir yok
tur Gelir Vergisi açısından ve bu bakımdan Üçüncü 
Beş Yıllık Plana da görüşmekte olduğumuz Yasa tek
lifi aykırıdır. 

Yine bu Yasa teklifi, vergi varidatını azaltıcı bir 
tekliftir. Ben, bütçe tekniği açısından durmak istemi
yorum, bütçe görüşülürken çok defa burada bize büt
çenin varidatını azaltıcı herhangi bir teklif yapılmaz 
deniliyor ve yapmıyoruz; fakat bu yasa bütünüyle ver
gi varidatını, dolayısıyle bütçenin varidatını azaltıcı 
bir tekliftir. Çünkü şahıslar gerçek kazanç usulü ye
rine, götürü usule tabi oldukları zaman daha az vergi 
ödüyorlar, dolayısıyle verginin varidatı, ki zaten va
ridatı da Sayın Müezzinoğlu arkadaşımız belirttiler, 
1974 yılında bütünüyle 37 bin kişi mükellef var, bü
tün Türkiye'de 337 milyon lira vergi ödeniyor. 
Bunun 5 -10 bin kişisi gerçek büyük çiftçi; bunlar 
bakımından da vergi varidatını azaltıcı bir etkisi var. 
Bunu da belirtmek lâzım. 

Bu Yasanın çıkması (ki ben kendi mesleğim açı
sından üzerinde durmak istiyorum) verginin tarımda 
rasyonelliği artırıcı esprisine de aykırıdır. Bu çok 
önemli bir husus. Bir-ülkede rasyonel bir tarım yapı
labilmesi için, bilhassa büyük rasyonel işletme dediği
miz, memleketin milyonlarca liralık servetini, topra
ğını elinde bulunduran, bugün ülkemizin politika ha
yatına, kredi hayatına, bütün sistemine bir nevi şehir
deki bölgesel politikaya ve üst politikaya hâkim olan 
kimselerin şöyle biraz deftere, kayda, kitaba daya
nan bir tarım yapmaları lâzımdır, 

Biliyoruz, bazı şahıslar taban fiyatları mevzubahis 
olduğu zaman geliyorlar, işte biz şöyle işletme yapı
yoruz, diyerek bütün ince hesaplan, maliyet hesapla-
rmı verebiliyorlar ve taban fiyatlarını en yüksek şekil
de tespit ettiriyorlar ve ondan sonra gidiyorsunuz böy
le bir işletmeye, ki Toprak Reformu tartışması yapıl
dığı zaman bunların hepsi geldiler ve işte biz şöyle 
rasyonel işletmeyiz, şöyle düzenli işletmeyiz dediler. 
Nitekim Toprak Reformu Kanununa bir madde koy
duk ki «defter tutmayan, düzenli işletme olamaz» di
ye. Urfa'da bir tane çıkmadı. Defter tutma olmadığı 
için Urfa'da müracaat edenler oldu. 

Defter tutma, bir işletmenin rasyonelliğinin asgarî 
ölçüsüdür. Yani bir işletme ki, 1 000 dönümlük pa
muk işletmesi, 500 dönümlük pamuk işletmesi 1 mil
yon liralık pamuk satıyor; gidiyorsunuz başında bir 
çifiçi var; ama bu büyük işletmelerdeki ekseriyetle 
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toprağı işleyen kimse değildir ve kârınız, zararınız ne
dir diye soruyorsunuz; size celbinden bir defter çı
kartıyor veyahut aklından diyor ki, ben şu kadar mal 
sattım, şu kadar masraf yaptım. Bu olamaz. Defteri, 
kaydı olması lâzım. 

Bunun için de, bütün dünyada yine muhasebe sis
temini incelediğimiz zaman; biz ziraî iktisatçılar ola
rak kürsümüzlün de görevi idi, muhasebe üzerinde 
derslerimiz var ve bütün dünyada yaptığımız tetkik
lere göre, çiftçilerden kimler muhasebe tutuyor, kim
ler tutmuyor, hangi ülkelerde tutuyor, bu nasıl tutturu-
labilir, diye az çok inceledik. Ki, kaldı ki ben doçent
lik tezi araştırmamda bu konu üzerinde uzun uzun 
durdum; acaba çiftçilerimiz hakikaten defter tutabi
lir mi, başkaları nasıl tutuyorlar diye. Gördüm ki : 
Gelir Vergisinin şart koşmadığı ülkelerde defter tu
tulmuyor. Gelir Vergisi, eğer defter tutacaksınız, di
ye şart koşmuşsa, defter tutuyorlar ve bu ülkelerde 
rasyonellik üzerinde büyük etkisi var. Hatta araştır-
marru yaparken bizzat müşahade ettim, konuştum. 
Kanada'da Ziraat Odaları temsilcisiyle görüştüğümde 
sormuştum; Gelir Vergisinin size ne gibi etkisi olu
yor, çiftçilerin şikâyeti var mı. Dediler ki : İşte vergi 
ödüyorlar; ama rasyonellik üzerine biz büyük bir et
kisini gördük. Çünkü çiftçiler defter tutuyor, kâr - za
rar hesaplan yapıyorlar ve bu daha iyi işletilmesine 
neden oluyor. 

Bir imletmenin daha iyi işletilebilmesi hangi sek
törden daha çok kâr ettiğini işletmecilik bakımından 
tespit için defter tutması şart. Düşünün, Adana'da bir 
işletmeniz var, bir tarım işletmesinde Adana'da muh
telif alternatifler var, (ben de o bölgeden olduğum 
için az çok tarımla da uğraşırız) pamuk ekebilirsiniz, 
buğday ekebilirsiniz, karpuz ekebilirsiniz aynı tarla
ya. E, bunların kombinezonu yapılabilir. İşletmecilik
te mühim olan, en fazla kâr elde etmektir. Yani, bu 
kârın elde edilebilmesi için hepsinin ayrı ayrı hesap
larının tutulup mukayese edilmesi lâzım ki, çiftçi bu 
kombinezonu en iyi bir şekilde yapsın. Bizde işlet
meci bunu yapmaz, ondan sonra tarlanm her tarafına 
pamuğu eker. (Ki o sene belki pamuk fiyatları deği
şiktir, ondan sonra gelir buraya 7 lira az, 8 lira az fi
yatları yükselteceğiz diye hükümete baskı.) Ekseriyet
le bu talepler büyük çiftçilerden gelir. Çünkü işletme 
hesabı yapılmamıştır. Buğday mı kârlı oluyor, pamuk 
mu kârlı oluyor hususu deftere dayanılarak işletmeci 
bakımdan yapılmamıştır. Kendi aklına göre, ha.., bu 
sene pamuk iyi gitti pamuk ekeyim, buğday iyi gitti 
buğday ekeyim diye. Onun için hepsinin ayrı ayrı he-
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saplarının tutulması işletmecilik bakımından şarttır. 
Bu bakımdan, tabiî işletmeci olarak eğer defter tu
tacak olursa şahıs, daha iyi idare etme imkânı ola
caktır. 

Bugün çiftçiler ekseriyetle o bilince varamıyorlar. 
Çünkü, arazi dedesinden, babasından kalmıştır ve 
böylece defter tutmanın önemi, bir ekol haline gel
memiştir ve bunun için de çiftçi defter tutmamakta
dır; kendi haline bırakırsanız. 

Bu defter tutma ile ilgili bir anımı anlatacağım. 
İtalya'da okurken, ki bizim burada Ziraat Fakültesi
ne ekseriyetle hiç toprağı olmayan köylü çocukları 
veyahut memur çocukları gelir. Ben de İtalya'da Zi
raat Fakültesine yazıldığım zaman Kont ailesinden 
gelen bir çocukla arkadaş oldum. Sonradan kendisi
ne sorduğum zaman gördüm ki, diğer iki ağabeyisi de 
ziraat tahsili yapmışlar. Sicilya'da oturuyorlar ve bü
yük toprakları var. Merakıma gitti dedim ki, bizim 
Türkiye'de ziraat tahsiline kimse gelmez. Böyle 
önemli toprağı olacak, zengin olacak da gelecek zi
raat tahsili yapacak. Siz üç kardeş niçin ziraat tah
sili yapıyorsunuz?.. Dedi ki, bizde Devletin bazı şart
ları var. Eğer biz, işletmemizi o bölgede herkesin-
kinden (işte belirli % 30, % 40 şartlar koşmuş) daha 
rasyonel işletemezsek toprağı elimizden alıyor. Onun 
için biz bütün kardeşler bunu okuduk; ki kontluk un
vanları da toprağa bağlıymış zaten bunu muhafaza et
mek istiyoruz. Bütün arazimizi en iyi şekilde işlet
mek için bütün kardeşler ziraat tahsili yaptık. 

Demek ki, tarımın rasyonel yapılabilmesi için def
ter tutma şart. E, vergi de bunu şart koşmuş. Tabiî 
bu bir mükellefiyet. Efendim, vatandaş şikâyet edi
yor, biz bu mükellefiyeti nasıl gidereceğiz, işte defter 
tutacağız; ama 1 milyon lira satış yapan insan veya
hut 500 bin lira satış yapan insanın bazı mükellefi
yetleri de olsun. Bugün mülkiyet hiçbir zaman sınır
sız değildir. Her mükellefin, ufacık bir daireniz bile 
olsa kiraya verseniz Maliye size çeşitli şartlar koşu
yor. İşte, 5 bin lirayı geçerse bildireceksin, beyanna
me vereceksin vesaire diye. E, ufacık bir dükkânımz 
olsa, bazı şartlarınız var. Tabiî ki, çiftçilikte bu bü
yük çiftçilerin bazı şartları olacak; hem kendi men
faatine, hem toplum menfaatine. Toplum içinde biz 
görmek istiyoruz ki, arazisini nasıl işletiyor. 

Demek ki, işletmecilik bakımından bu külfete kat
lanması gerekli. Toplum için de gerekli bu. Devlet 
için. Hükümet, bizde biliyorsunuz bizim ekonomimiz 
tarıma dayanıyor ve bütün Parlamentoda görüyoruz, 
en büyük mücadele bu taban fiyatlarında. Şunu tes-
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pit edecektin, bunu tespit edecektin, krediyi şu gayey
le verecektin, gübreyi ucuzlatacaktın, pahaiılaştıracak-
tın. Bütün bunları yaparken Devlet neye dayanarak 
yapar? Biz görürüz bizim Ziraî Ekonomi Kürsüsü 
vardı, bir yazı ile sorarlar; size göre maliyet nedir? 
Bizim kürsüde bile maliyet hesapları deftere dayan
maz. Çünkü, defter tutan yok, çiftçiye böyle bir zo
runluluk koşulmamış. Bir kaç arkadaş sondaj usulü 
ile bir iki maliyet hesabı verir ki, en iyisi bizim fa
külteden verilen rakamlar; Ekonomi Kürsüsünden ve
riliyor. Ziraat Odalarından çok yanlış rakamlar getiri
lir, çiftçi lehine. Bir iki ziraat teknisyenliğinden veya 
müdürlüğünden sorarlar. Buna dayanarak Devletin 
milyarlarca lirasını ki, 1974 yılında ben hatırlıyo
rum, Ecevit Hükümeti zamanında 25 milyar verildi. 
Şimdi daha da fazla taban fiyatları, 25 milyar, 30 mil
yar, 40 milyar liralık para hiçbir hesaba, kitaba dayan
madan; belki dayanıyor : Hükümet kendi açısından 
dayanıyor; ama politik hesapla. Esas gerçek rakam
lara dayanmıyor. Pamuğun işletmede maliyeti nedir, 
bunlar hesaplanmıyor. Oradaki ziraat odasının ver
diği rakamlar bunlar gerçek değil. Ancak muhasebe
ye dayanarak gerçek maliyet hesapları sağlanabilir ve 
buna göre de Hükümet politikasını tespit edebilir. 
Hem fiyat politikasını, hem ürün politikasını, kredi po
litikasını, bütün bunları tespitte muhasebe birinci şart. 
Hatta bu 150 bin lirayı şart olarak kanun yapıcı koy
muş 1961 yılı için. Bugün yıl 1976, onbeş sene geç
miş; orada alıştırma diyor, ben kitabımda 1964 yı
lında, o zaman araştırmayı yaptığım zaman 150 bin 
liranın çok olduğunu söylemiştim. 100 bin liraya indi
rilmesi ve yavaş yavaş da bütün mükelleflere teşmil 
edilmesi Türk ekonomisi bakımından şart. Bugün zi-
raati biz en iyi şekilde yapmak durumundayız. En 
iyi şekilde yapmak için de muhakkak muhasebenin tu
tulması lâzım. Bunu da Gelir Vergisi Kanunumuz ön
görmüş. Bu yavaş yavaş önce 150 bin liranın üzerin
dekiler deniyor; ondan sonra icabında aşağıya doğru, 
zaten 150 binin altındakiler de serbest bırakılmış. Va
tandaş eğer gerçek usulün, götürü usulden daha avan
tajlı olduğunu bilirse, gerçek usule geçmekte serbest
tir. Böylece, bütün Türkiye'ye muhasebenin yayılma
sı lâzım ve o zaman önerilerim vardı; kitabımda da 
vardı, Maliyeye de vermiştim o zaman ki, bunun için 
yabancı ülkelerde olduğu gibi kooperatifler kurulu
yor, muhasebe kooperatifleri, mevcut kooperatifler, 
diğer muhasebeciler gibi çiftçilere yardım ediyor ve 
Maliye broşürler yayınlıyor. Bütün yabancı ülkeler
de de görüyoruz. 1961'de Amerika'da, Kanada'da hep 
çiftçiler için rehberler yayınlıyorlar. Defter nasıl tu

tulur, mükellefiyetler nasıl odur. Böylece, bizde 15 
sene geçmiş olduğu halde Maliyenin böyle basit bir ya
yınını görmedim def ter tutma için. Çünkü, Maliye ka
bul etmiştir, tamam bu ertelenecek, böyle bir defter 
tutma sistemi yok. Çiftçi bunu kabul etmiş ki, böyle 
bir sistem yok ve böylece bu erteleme deVam edip gi
diyor. 

Demek ki, rasyonellik bakımından da, tarım po
litikası bakımından da defter tutma önemli gözükü
yor. Bu bakımdan bütün bu nedenlerle, gerek Ana
yasa nedeniyle, gerek Plan gereği ile, gerekse tarımı
mızı rasyonelleştirmesi nedeniyle ve bütün bu ne
denlerle bugün görüşmekte olduğumuz Kanun teklifi
nin reddedilmesi gerektiği kanısındayım. 

Eğer biz bu ertelemeyi gene yapacak olursak dört 
sene sonra, üç sene sonra gene aynı noktaya gelece
ğiz ve Türkiye de yine aynı noktada bulunacak. 
1961'de çıkmış; bugün sene 1976; bir taraftan Ortak 
Pazara girmek istiyoruz, ülkelerle aynı seviyedeyiz 
gibi, bir nevi tarım rekabeti yapmak istiyorum; bir ta
raftan da tarımımızı en ilkel durumdur bugünkü Tür
kiye'deki, işletmecilik bakımından, tarım teknolojisi 
bakımından demiyorum, işletmecilik bakımından mu-. 
hasebemin olmadığı bir sistem. Düşünün ki, 50-100 
yıl önce de aynı idi. Çiftçi eker biçer, ne kazandığı
nı, ne bildiğini vermez veyahut cebinde bir defter 
vardır; babamda da vardı, cebindeki deftere yazardı. 
Şu kadar masraf yaptım; ama her zaman gidersiniz, 
sorarsınız borçluyum, kazanmıyorum der. Halbuki 
dünya kadar masraf yapar. Dışardaki Hükümet tem
silcisi veyahut ilgili o kazanıyor mü, kazanmıyor mü 
banka bilmez, öteki bilmez ve bütünü ile böyle bo
zuk bir düzen devam eder tarımda. 

Bu Kanun halihazırdaki Gelir Vergisi Kanunumuz 
bu sistemi düzeltici bir kanun, ilerici bir kanun. Ya
ni Türk tarımını rasyonelleştirici, Devlet açısından, 
varidat açısından ve böyle bir kanun senelerce erte
lenmiş. Niçin? Çiftçiye bazı mükellefiyetler getirece
ği için. Tabiî olacak bazı mükellefiyetler. Çiftçiye bir 
banka müdürü kredi vereceği zaman diyor ki; ben sa
na kredi veririm; ama bana bir işletme arazîsi getir. 
En iyi işletme arazisini getiriyor, bu bir mükellefiyet 
değil mi? Ben hatırlıyorum bir çök kooperatiflerimiz 
var, kredi almak istiyoruz, gidiyoruz bir bankaya. 
Banka proje istiyor. En teknik bir proje. Bir şarap 
fabrikası yapacaksın veyahut bir zeytinyağı fabrikası 
yapacaksın. Yaptırıyor köylü, vatandaş da öyle, şaıhıs-
lardan istediğiniz zaman. Meselâ bir sulama... Bizini 
aile çiftliğine Topraksu sulama yapacaktı, «Proje yi-. 
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pılacak.» dediler. En teknik proje yapıldı, bütün bi-
limssl mühendisler çalıştı. Yapılıyor... Tabiî bu bir 
mükellefiyettir. Türkiye gibi toprağın bu kadar kıt ol
duğu bir ülkede 4,5 milyon çiftçi yaşıyor ve bunun 
çok az bir kısmı belirli ellerde toplanmış. Bunlardan 
da bu ufak mükellefiyetler istemek Devlet olarak hak
kımız. Onların da görevi olduğu kanısındayım. Yani 
bunun zorluğu vesaire diyerek ki, ben zaten zorlu
ğun hiçbir zaman (konuşmamın başında da belirttim) 
gerekçe olduğu kanısında değilim, onların ileri sürdü
ğü zahiri gerekçesidir, gerçekte daha az vergi ödeme
yi sağlayan bir kanun teklifidir, bu. 

Eğer çiftçinin hakikaten defter tutması hiç isten
miyor ise, bu madde tamamıyle iptal edilir, Kanun
dan çıkarılır. O zaman yeni bir durum, düzen yaratı
lır. Götürü usul ıslah edilir. Bugünkü götürü usulle, 
bugünkü sistemle vergi alınması mümkün değil. Ama 
orta çiftçiler için almadığımızı, büyük çiftçilerden de 
almayalım ve bu sistemi böylece defter tutma baha
nesi altında veyahut erteleme bahanesi altında devam
lı erteleyelim, hiç vergi almayalım demeye zannediyo
rum, bizim Parlamentomuzun da hakkı olmaması ge
rekir, çiftçilerin de bunu bizden istemeye hakkı olma
ması gerekir ve bunu bir yerde de kesmek lâzım. 

Nitekim komisyonda bu müzakereler yapıldı. Ko
misyondaki arkadaşlar «bu son defa olsun» denildi. 
Ama hep «son defa» diye geliyor. Üç sene sonra, 
dört sene sonra tekrar gelecektir ve tren de kaçmak 
üzere. 

Türkiye tarımda ilerlemek ' durumunda. Her ne 
kadar tarım ülkesiyiz; fakat tarım bakımından tekno
loji geri. Fakat, bütün tarım ürünlerini ihraç eden bir 
ülkeyiz. Yani teknolojiyi ileri tutmak durumundayız, 
maliyet açısından. Yani bazı tarım ülkeleri vardır. Me
selâ bir Almanya tarımda geri olsa önemli değil. Adam 
zaten tarımı kendi tüketimi için kullanıyor. Ama Tür
kiye öyle değil; bir taraftan 4,5 milyon aile orada ya
şıyor. Fakat bir taraftan da biz tarım ürünlerini ihraç 
ediyoruz. Bütün ihracatımız tarıma dayanıyor. 

İhracatın tarıma dayanması demek, dünya piya
saları ile mukayese edilmesi ki, şimdi Ortak Pazarla 
mukayese edilmesi, görüyoruz meselâ çarşıda tereyağ-
lar ucuz ucuz satılıyor, oradan geliyor. Biz gümrük 
indirimi yapacağız, bütün bu sistemlere muhasebe
nin girmesi lâzım. Bu muhasebeyi de birisinin tutma
sı lâzım. Ve bunu da Kanun koyucu tutması gere
kenden başlatmış, bütün mükellefler dememiş. Demiş 
ki, 150 bin lira yıllık satış tutarının üzerinde olanlar, 
demiş ve bunların tutmaları gereklidir. 

Bu bakımdan ben bu Kanunun reddedilmesi ve 
bir daha böyle konuda getirilmeyip Gelir Vergisin
deki hükümlerin işletilmesi gerektiği kanısındayım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Mülayim. 
Konuşma sırası Saym Hüseyin Öztürk'te. Sayın 

Öztürk?.. Yoklar. Saym Hasan İldan. 
Buyurun Sayın İldan. 
HASAN İLDAN (Elâzığ) — Sayın Başkan, sayın 

senatörler; 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 4 ncü 

maddesinin değiştirilmesi hususunu görüşüyoruz. Bu 
Kanun hakkındaki kişisel görüşlerimi arz etmek üze
re huzurunuza çıkmış bulunuyorum, 

Yalnız konuya girmeden önce bir hususu da be
lirtmek istiyorum. Bu teklif kanun tekniği bakımın
dan aykırı bir tekliftir. Erteleme geleceği kapsar. Geç
miş için erteleme hiçbir zaman söz konusu olamaz, 
hukuken de geçerli sayılamaz. 

Yüce Senatonun bu yanlışlıkla malul bir kanunu 
çıkarmayacağına inanıyorum ve peşinen de bu husu
su arz etmek istiyorum. 

Gelir Vergisi aslında bir sistemdir. Bütün madde
leri birbirleriyle ahenkli olarak çalışır. Ama, herhan
gi bir arkadaş çıkıyor. Bu Kanunun bir maddesini de
ğiştiren bir teklifle huzurunuza geliyor, bizler de bu 
teklifi tümün içinde gerekli olan mukayeseyi yapma
dan, müzakeresini yapıyor, kabul ediyor veya redde
diyoruz. O zaman aslında sistem, sistem olmaktan 
çıkıyor, laçkalaşıyor. Bu hususları arz ettikten sonra 
konuya değineceğim. 

Sayın arkadaşlarım; 
Gerçekten, çıkaracağımız herhangi bir kanun 

memleketin ihtiyaçlarına uygunsa çıkarmalıyız, ihti
yaçlarına uygun değilse bu kanunu mutlaka, henüz 
görüşme safhasındayken çıkarmamak için elimizden 
geleni yapmalıyız. 

Bu kanun daha önceleri çıkarılmış, aşağı yukarı 
1960 yılından bu yana arka arkaya 5 defa ertelenmiş
tir. Demek ki, bu ertelemeye göre daha önce 1961 yıl
larında çıkarılan bu kanun Türkiye gerçeklerine uy
madığını âdeta kabul ediyoruz. Eğer Türkiye gerçek
lerine bu kanun uymuyorsa, o takdirde başlangıçta da 
bu kanunu kabul etmememiz gerekirdi. 

1975 yılında Türkiye'de gayri safî millî hâsıla 
525 milyar lira olarak tahakkuk etmiştir. Bunun 
% 25'i tarım gelirlerine • tekabül ediyor. Bu da 131 
milyar lira ediyor. Ancak biz bu 131 milyar lira gayri 
safî gelirden Türkiye'de 336 milyon lira 1974 yılında 
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gelir sağlamış oluyoruz. Bu da, bu kanunun nasıl 
tatbik ettiğini ortaya koymaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Aslında Türkiye'de büyük ve küçük iki tip çiftçi 

mevcuttur. Orta çiftçiyi de küçükten sayarsak, Tür
kiye'deki tüm çiftçi ailelerinin sayısı 4 milyon 100 bin 
civarındadır. Gelir dağılımı ise aslında âdil değildir. 
Basit ve kaba bir hesap yapacak olursak, Türkiye' 
de aslında ulusal tarım gelir vergisinin ortalaması 
% 17... Bunu % 10 dahi kabul etsek, 131 milyar lira 
karşısında Türkiye'de ziraî gelirlerden sağlanan ver
ginin ne kadar düşük, ne kadar az olduğu kesinlikle 
anlaşılmaktadır. 

Gerek Komisyonda ve gerekse Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde bu kanunun tartışılması yapılırken le
hinde ve aleyhinde birtakım hususlar konuşuldu, bir
takım arkadaşlar düşüncelerini beyan ettiler. Meclis
te ve Bütçe ve Plan Komisyonunda bu kanunun le
hinde ileri sürülen hususlar şu şekilde sıralanabilir : 

Önce çiftçilerimizin eğitilmemiş olduğu, ayrıca 
çiftçilerimizin; unuturum, yazamam, bu nedenle vergi 
kaçakçısı olurum, bir de defter tutma zorunluğu gibi 
üç husus ileri sürülmektedir. Bu üç husus da tetkik 
edildiği zaman kesinlikle anlaşılacaktır ki, bu husus
ta ileri sürülen sebepler aslında objektif bir inceleme
ye tabi tutulduğu fakdirde görülecektir ki, aranan ça
renin defter tutmak olmadığı kesin olarak ortaya çı
kacaktır. Defter tutma zorunluğu ve çiftçinin bu ko
nuda eğitilmesi hususunda ileri sürülen mahzurlar, 
diğer tüm meslek kazançlarında da mevcuttur, fazla 
bir fark yoktur. Bu kanun kabul edildiği takdirde 
serbest meslek kazanç gruplarıyle tarımsal gelirler ka
zanç grupu arasında bir ayrıcalık yaratmış oluyoruz. 
Birini koruyor, diğerini ise kendi haline bırakarak âde
ta, «ne halin varsa gör» diyoruz. Bu da âdil bir dav
ranış değildir. 

Bu kanun kabul edilirse, ziraî gelirden âdeta ver
gi alınmayacağı, bir nevi teşvik etme durumuna düş
tüğümüzün de farkında olmalıyız. 

Ayrıca, bu kanun kabul edildiği takdirde, tarım
sal gelirden elde edilecek vergi geliri çok düşecek
tir. Bu kanun kabul edildiği takdirde, tarımsal gelirde 
kontrol yapmak imkânı ya hemen hemen ortadan 
kalkar veya çok zorlaşır. Bu kanun kabul edildiği 
takdirde, büyük çapta vergi adaleti duygusu zedele
nir, denge bozulur, tarım gelirlerinden vergi almak 
üzere gelir vergisine konulan vergi sistemi gittikçe yü
rümez hale gelir. Hatta diyebilirim ki, bu kanun büyük 
ölçüde laçkalaşır ve tatbik imkânını tamamen kaybe-

J der. Bu kanun kabul edildiği takdirde, gelir vergisine 
I tabi olan gruplar arasında yaratılacak -ayrıcalıklar gi

derek diğer grupların kinini artırır ve vergi kaçırıl
masında bir nevi teşvik unsuru olur. 

Anayasamızın 61 nci maddesinin birinci fıkrası 
der ki, «Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere 
malî gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür.» Şa
yet, huzurunuza gelen 193 sayılı Yasanın 4 ncü mad
desinin anılan değişikliği kabul edilirse, malî gücüne 
göre vergi ödeme imkânı ortadan kaldırılmak sure
tiyle açıkça Anayasanın kabul ettiği bu eşitlik ilkesi 
de zedelenmiş olur. Bu değişiklik kabul edilirse, Ana-

I yasamızın kabul ettiği sosyal devlet ilkesi de büyük 
çapta zedelenmiş olur. 

I Sayın senatörler; 
Yukarıda arz ettiğim nedenlerle Gelir Vergisi Ka-

I nununun geçici 4 ncü maddesinin beşinci defa erte
lenmesini öngören bu yasa değişikliğinin kabul edil
memesini, 150 bin liradan fazla geliri olan büyük çift
çilerin gerçek usulde defter tutmak suretiyle vergiye 
tabi olması hususunu kabul edeceğinize inanarak söz
lerime son verir ve Yüce Senatonun Sayın Başkanı
nı ve sayın senatörleri saygılarımla selâmlarım. (Al-

I kışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın lldan. 

j Konuşma sırası Sayın Ucuzal'da. 
Buyurun Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

I değerli arkadaşlarım; 

İki saate yakın devam eden müzakerelerde konu
şan arkadaşlarım, (şu ana kadar) gelen bu teklifin ta
mamen aleyhinde görüşlerde bulundular. Evvelâ, tek-

I lif neyi getiriyor? İzninizle sözüme buradan başlaya-
I cağım. 
I Teklif, ziraî kazançları üzerinden diledikleri tak-
I dirde götürü gider usulüne göre vergilendirme imkâ-
I nını sağlamak için gelmiştir. «Diledikleri takdirde» 
I deniyor. Dilemedikleri takdirde, 193 sayılı Kanunun 
I 53 ncü maddesindeki tespit ettiği müstahsil 150 bin 
I lira ilâ 500 bin lira arasında eğer yıllık mahsul elde 
I ediyorsa işletme defterine tabi; 500 bin liradan yuka-
I rısı ise bilanço esasına göre birinci sınıf defter tuta-
I cak. 
I Değerli arkadaşlarım; 

Vazıı kanun defter tutma şartını koyarken, hepi
nizin bildiği gibi, yine bu Kanunun 57 nci maidde* 

I sinde nelerin gider olabileceğini de tespit etmişi 57 nci 
I maddeye baktığımız zaman görüyoruz ki, yüze ya-
I kın gider mahiyetini taşıyan hükümleri koymuş! Bu 
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gösteriyor ki, yıllık gelirin tutan 150 bin lirayı aşan 
Türk çiftçisinin bu yüzden fazla mahsulünü alabil
mek için yaptığı masraf kalemine dair vesikaları top
lamak mecburiyetinde. Bu topladığı vesikaları da 
yine Kanunun hükmü gereğince gayet muntazam ola
rak ve kanunen tayin edilen müddet içerisinde defte
re işleyecektir. Bu müddet on günü geçemez. Defteri 
işlerken herhangi bir rakamın üzerinde, zinhar, ikinci 
defa bir kalem oynatması mümkün değildir. Aksi hal
de, Vergi Usul Kanunumuza göre suç teşkil eder bu 
hareket. 

Değerli arkadaşlarım; 
Memleketimizin durumu ortada; köyde yaşayan 

vatandaşımız kanunun emrettiği bu defterleri tutmak 
için herhalde şahsen bu imkâna sahip değil; bunu hepi
niz biliyorsunuz. Nitekim, kasabalarda ve şehirlerde 
yaşayan esnaf ve sanatkârlarımız dahi bugün işletme 
defterini kendisi değil, bir malî müşavire tutturmak 
mecburiyetinde. Neden? Kanunun taşıdığı cezaî hü
kümlerle karşı karşıya gelmemek için. Türkiye'de 40 
bin köy var. Bu 40 bin köyün her birinde kanunun def
ter tutmaya mecbur ettiği en azından onar tane müs
tahsil vardır. 

ZIYA GÖKALP MÜLÂYÎM (Samsun) — 37 bin 
kişi hepsi. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — îzin verirseniz 
oraya geleceğim beyefendi* 

1974'te başlayan taban fiyatı uygulaması karşısın
da artık, bu 37 bin küsur rakamını bugün Türkiye'de 
mevcut kabul etmeye hakkınız yoktur. Buğdayın ki
losu 60 kuruştu bu kanun 1963'te çıkarken; bugün 
2,5 lira. O tarihte pancarın kilosu 10 kuruştu, bugün 
60 kuruş. O tarihte limonun kilosu 50 kuruştu, bugün 
3,5-4 lira. O halde o sayı 37 bin değil, en azından 400 
bin olduğuna göre bu, milyonlarca köylü vatandaşı 
alâkadar ediyor. 

Sayın Atalay, bu kürsüye gelip, hiç de lâyık ol
madığımız halde, «şekvacı» gibi, hiç de kullanama
dıkları bir kelimeyle bizi tanımlamaya kalktılar. 

Şimdi, defter tutma güçlüğü yüzde yüz karşımız
da bir gerçek olarak durmakta sevgili arkadaşlarım. 
Defter tutma imkânı olan vatandaşımız zaten, «dile
diği takdirde» hükmünden istifade ederek defterini 
tutacaktır. Defter tutma imkânına sahip köyde vatan
daş bulmak mümkün değil. Ziraat Fakültesinden ve
ya Ziraat Mektebinden mezun olan arkadaşlarımız 
dahi, Gelir Vergisi Kanunumuzun tayin ve tespit et
tiği şartlarda işletme defterini veya «birinci sınıf» diye 
tanımiadığanız bilanço esasına dayanan defteri tut-

I ma gücüne sahip değil. Yüksek tahsilini bitirmiş va
tandaşımız bu imkâna sahip değilken, yeni yeni or
taokulu bitirme çağına gelen Türk köylüsünün (lise
yi de bitirse) bu defteri tutmasına imkân yok. Def
ter tutma bir ihtisas işi. Gelir Vergisine göre, hangi 
meselenin gider, hangisinin gider olmadığını tespit 
etmek de ayrıca bir malî ihtisasa dayanmaktadır. 

Kanun, yürürlüğe girdiğinden bu tarafa dört de
fa bu maddenin tatbikini tehir etmiş, bu, beşinci de
fa huzurunuza geliyor. Elimizdeki teklifin başından 
sonuna kadar bakıyoruz, Millet Meclisi komisyonla-

I rmdan, Millet Meclisi Genel Kurulundan burada ile-
J ri sürülen hususların hiç birisine dokunulmadan itti-
I fak içerisinde geçip gelmiş, ama Yüce Cumhuriyet 
I Senatosunun komisyonuna geldiği tarihten itibaren de 
I mesele tartışılır hale gelmiş; kanunun tatbikatı so-
I nunda eşitliğin bozulacağı, millî gelirimizde, gayri 
I safî gelirin % 26'sını teşkil eden tarım gelirinin şu 
I kadar milyar tuttuğunu, buna mukabil şu kadar mil-
j yon gelir vergisi tahsil edildiğini, hele bu teklifin 
i kanunlaşması halinde senelerce memleketin tarım sa-
ı hasından vergi alma imkânının da ortadan kalkaca-
[ ğı fikri ileriye sürülüyor. 
i Sevgili arkadaşlarım; 
i Yeri gelir Türk köylüsünün sıkıntısını dile geti-
j ririz, bir yere de geliriz; Türk köylüsünün gücü var 
| da vergi alınmadığı yolunda fikir ileri süreriz... Bu-
I gün tarım sahasında, Ziraat Bankasına veya başka 
I bir yere hiç borcu olmadan rızkını kazanan bir tek 
I vatandaşı bulmanız cidden zordur. İstisnasına ben, 
I kendi seçim bölgemde rastlamadım. Müstahsil vatan-
[ daşımız ya çevirme kredisi, ya gübre kredisi, ya to-
[ humu, ya bunun tümü veya traktör, biçerdöğer için 
I mutlaka Ziraat Bankası veya kooperatifler vasıtasıy-
t le kredi yoluna müracaat ederek hem kendi rızkını, 
i hem de 41 milyon vatandaşımızın yiyeceğini, içece-
I ğini temin etmekle kendisini görevlendirmiştir. 

[ 151 milyar tarım geliri doğru. Bunu 25 - 30 mil-
I yona yakın nüfus, on yaşındaki çocuğu ile (aile reisi-
| nin kaç çocuğu varsa) el ele vererek yürütüp götür-
I mekte. Şimdi, bütün ömrünü, çoluk çocuğunu tarım 
I sahasına hasreden bir aile yılda 20 - 30 bin liralık 
t mahsul satıyor, o halde bundan vergi alalım, düşün-
I cesine gidersek, burada adaleti bulmak mümkün de-
ı ğil, sevgili arkadaşlarım. 
I Değerli arkadaşlarımın konuşmasını dile getirmek 
| istiyorum. «Ücret mukabili falan kesimde çalışandan 
i vergi alıyoruz, memur olarak çalışan vatandaşımız-
I dan vergi alıyoruz; tümünden alıyoruz da, bu taraf-
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ta istisnaî bir durum yaratıyoruz» dendi de onun 
için arz ediyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Tamam, 
tamam. H 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Niye başını çe
viriyorsun? Doğru söyledi herhalde arkadaşlarınız. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — O değil 
ki... 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Kabul buyur-
muyorsanız, ben de zaten doğru olmadığını söylüyo
rum; ama ben yalan demedim. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, karşılıklı konuşmaya
lım lütfen. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Efendim, «götü
rü gider usulünde % 85'e kadar istisnaî hüküm...» 
Ben rastlamadım sevgili arkadaşlarım; % 70'ten 
fazlası yoktur. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — % 70 ta
ban..., 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Yüz bin liralık 
mahsul alan vatandaşın hesabını yapmaya kalkarsa
nız burada, % 70'in de az geldiğini göreceksiniz. 
Basit hesap; neler var bu maliyetin içerisinde? Va
tandaşın toprağı var, bu toprağı işleme masrafı var, 
bu toprağa tohum atma masrafı var, bu toprağın su
lama masrafı var, bu mahsulü yetiştirmek için çapa-
lama var, bu mahsul böyle bir defa, iki defa bu iş
lerle de olmuyor, ilaçlaması var, (arkadaşlarımın de
diği gibi,) gübre var; maliyet bir sürü kalem teşkil 
ediyor ve bunların hiç birisinin değeri yok, sadece el
de ettiği 100 bin liralık mahsul var. Gelin 100 bin li
radan vergi alalım denebilir mi? Nasıl alırız arka
daşlarım?... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Nereden 
çıkarıyorsun bunları?.. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — İnsaf!... 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — E, Peki; Türki
ye'de kaç kişi bir milyon liralık pamuk satıyor?... Bir 
milyon liralık pamuk satan 100 tane vatandaşımız 
varsa, bunun 100 bine çıkması bizim için her halde 
kazanç olur sevgili arkadaşlarım. Yani, bir milyon li
ralık pamuk istihsal etti, sattı diye bir vatandaşı 
hor görmeye hakkımız yoktur. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hor gör
müyoruz, vergisini ödesin diyoruz. 

ZİYA GÖKALP MÜLAYİM (Samsun) — Hor 
görmek ne demek, vergisini ödesin. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Şu kürsüden de
falarca arz ettim sevgili arkadaşım. Gelin bunlan bu 

şekliyle yola getirmeyelim. Bildirimize verdiğiniz ce 
vapta; «Toprak ağalarım himaye ediyorlar» diyor
sunuz. Gelin bir araştırma yapalım, bu toprak ağala
rının siyasî kanaatini bir tespit edelim; yüzde kaçı 
sizden, yüzde kaçı bizden. Benim seçim bölgem Es
kişehir'de sizin, «ağa» dediğiniz 10 tane büyük çift
çi varsa, 10'u da Cumhuriyet Halk Partili. 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Olabilir. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Akıllısı bizde. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, lütfen müdahale etme

yiniz. 
Sayın hatip, devam ediniz efendim. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Peki, himaye edi

yorsak; o sizin «toprak ağası» diye adlandırdığınız ki
şileri biz himaye ediyorsak siz memnun olun, olmanız 
lâzım. Çünkü biz besleyeceğiz, affedersiniz, o yumur
tayı getirip size verecek.. Böyle şey olur mu sevgili 
arkadaşlarım?... 

MUSTAFA ÇELİK (Afyon Karahisar) — Mem
nun olmuyoruz. Herkes vergisini versin diyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, çok rica ediyorum 
karşılıklı konuşmaya sebebiyet verecek şekilde konuş
ma yapmayınız lütfen. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Onlar koro 
halinde konuşuyorlar. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın Başkanım, 
hadisenin en yakın şahidi zatıâlinizsiniz. Cumhuriyet 
Halk Partisinden dört arkadaşımız konuştu biz ses çı
karmadık, 

SIRRI ATALAY (Kars) — Fikir vardı. 
BAŞKAN — Ben sükuneti temin ederim, siz lüt

fen konuşmanıza devam ediniz efendim. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Engelleme hare
ketlerini biz dile getirmişiz... Getireceğiz sevgili arka
daşlarım. Engellemenin türlü çeşitli yolları var. Özür 
dilerim, Sayın Atalay bunun çeşidinin çeşidini de bi
lir; bunu buraya getirir. Sonra da geür; biz o mak
satla hareket etmedik, şu maksatla hareket ettik diye, 
hafif yollu geçiştirmeye çalışır. 

Şimdi, bir kısım arkadaşlar geldiler tümden red
dini, bir kısım arkadaşlar geldiler 1975 - 1976 yılı 
için kabulünü, bir kısım arkadaşlar geldiler; bu ka
nunu kabul ettiğiniz takdirde diğer kesimlerde do
ğacak adaletsizliğin birtakım düşüncelere sebep ola
cağına, Üçüncü Beş Yıllık Planda birtakım dengele
rin bozulacağını belirttiler. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kanun teklifi müstahsili serbest bırakıyor. Kabu

lünde büyük yarar olduğuna inanıyoruz; şahsen ina-
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nıyorum. Dört defa tehiri vatandaşta, ister istemez, 
beşincisini, altıncısını getirecektir diye... 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Toptan 
kaldırın o zaman. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — 40 bin muhtarın 
defterini tutacak köy kâtibini bulamadığınız malum. 
Gerç*ek durum bu. Bu durumda siz, «40 bin tane ma
lî müşavire ihtiyaç vardır» dediğiniz anda, bunu bul
mak mümkün değil. 

Biraz evvel de arz ettim. Bugün yüksek ziraat mü
hendisi olan arkadaşlar 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun hükümetlerine göre, defter tutacak güce sahip 
değil. Geliri 150 bin lirayı aşan çiftçi vatandaşlarımızın 
götürü gider usulüne göre vereceği beyannamede % 
70 indirim bir gerçeğin ifadesidir. Kalan % 30'u da 
vergiye tabi tuttuğunuz zaman, göreceksiniz ki, diğer 
gelirlere nazaran normal bir gelir imkânına kavuşaca
ğız. 

Benim istirhamım; gelen teklifin yerinde olduğu
nu belirtmektir. Aksi halde, bugün memleketimizde 
büyük bir sıkıntının bulunduğuna da işaret etmek mec
buriyetindeyim. Arkadaşlarımız dediler ki; «Efendim, 
kanun aslında mevcut değildir, falan tarihte hitama 
ermiştir, yeni getireceğiniz hüküm muallâkta kalacak
tır...» Kanun teklifi getirdiği metinde diyor ki; 
«1 . 1 . 1975'te yürürlüğe girer.» Tedvin edildiği ta
rihten geriye doğru yürürlük tarihini koyduğumuz 
nice kanunlar kabul edilerek buradan geçip gitmiştir. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Çiftçi, Gelir Vergisi Kanunu sebebiyle büyük bir 

sıkıntı ile karşı karşıyadır. Evvelâ tutacağı defteri bu 
tarihe kadar tasdik ettirmemiştir. Zaten bu defteri 
1975 senesinin 12'nci aynının sonuna kadar tasdik et
tirecektir; ettirmemiş. O halde bir sıkıntı ile karşı 
karşıya. Yarın akşama kadar da beyannamesini ver
mediği takdirde ikinci bir kanunî sıkıntı ile karşı kar
şıya gelecek ve böylece hem çiftçi, hem de Maliye 
kendi bünyesinde büyük sıkıntı ile karşı karşıya kala
cak. «Kim defterini tasdik ettiırnedi, kim beyanname
sini vermedi, kim verdi» gibi büyük bir sıkıntı doğa
caktır. Neticede ne kazanacağız? 337 milyon tanm 
geliri vergisi her halde bir milyarı aşacak değil, bü
yük bir kazanç sağlayacak değil sevgili arkadaşlarım. 

Bu bakımdan gelen teklif yerindedir; ama rapora 
dercettikleri gibi bu raporu buradan ilân edelim ve 
bir daha böyle tehir imkânı sağlayacak kanunu da lüt
fen ne arkadaşlarımız teklif olarak, ne de Hükümet 
bir tasarı olarak Yüce Meclise getirmesin. Herkes 
1978 yılına kadar kendisini bu yönde hazırlamanın 
çabası içerisine girsin. 

Değerli arkadaşlarım; 
Fazla zamanınızı almamak için sözü uzatmak is

temiyorum. Tamamen defter tutma sıkıntısından ileri 
gelen bir husustur. Hiç bir dengeyi bozmamaktadır. 
Aslında gücü olan her vatandaştan vergi alınacaktır. 
150 bin liranın altında olan vatandaşımız da zaten 
bugün meriyette bulunan kanuna göre 30 bin lirayı aş
tığı takdirde vergi mükellefi oluyor. Yani, bu teklifi 
kabul etmediğiniz takdirde kimseyi vergi mükellefi 
olmaktan da kurtarmıyoruz. 30 bin lirayı aştığı tak
dirde herkes vergi mükellefidir, herkes vergisini vere
cektir. Bol mahsul alınmıştır, bu sene 337 milyon ola
rak bilinen bu verginin de her halde bir iki misline 
çıkacağı önümüzdeki sene bütçe tetkikleri sırasında 
görüşülecektir. 

Sözümü bitiriyor, teklifin kabul edilmesinde bü
yük yarar olduğunu tekrar ediyorum. Hiç bir mah
zur yoktur. Ne Anayasa yönünden, ne Üçüncü Beş 
Yıllık Plan yönünden, ne de herhangi bir eşitliği ve
ya şunu bunu bozma yönünden bir sakıncası olma
dığı kanaatindeyim. Kabulü yolunda oy kullanacağım, 
arkadaşlarımdan da bunu diliyorum. 

Beni dinlediğiniz için saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ucuzal. 
Sayın Üyeler; 

Bir yeterlik önergesi var. Ancak şimdiye kadar beş 
sayın üye konuşmuştur. Tüzüğümüzün 56 ncı madde
sine göre altı üye konuştuktan sonra bu önergeyi işle
me koyacağım. / 

Konuşma sırası Sayın Sebahattin Savcı'da. 
Sayın Savcı, buyurunuz. 
SEBAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Sayın 

Başkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri; 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunum! değiştiren 202 
sayılı Kanunun değişik 4 ncü maddesinin tadili hak
kında; biraz evvel çok kıymetli arkadaşlarım hakika
ten hassasiyet göstererek görüş ye kanaatlerini belirt
miş bulunuyorlar. Ben de bu kanun teklifinin, çok 
arzu ederdim ki, Meclislerin değerli üyeleri tarafın
dan değil, Hükümet tarafından bir tasarı halinde hu
zurum. ıza getirilsin ve bu tasarı daha teknik açıdan, 
malî açıdan gelişmiş olarak huzurumuzda enine bo
yuna müzakere edilmiş bulunsun; fakat görüyorum 
ki, Yüce Meclislerin değerli üyeleri elbette ki, teklif
leri Hükümet getiremediği takdirde veya lüzum gör
dükleri takdirde en hassas bir şekilde Meclislerden 
çıkarma azmini gütmektedirler. Nitekim bu bizim va
zifemizdir. Şimdi incelediğime göre İzmir Milletve
kili Cemal Tercan ve arkadaşlarının Mecliste görü-
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şülerek huzummuza gelen bir kanun teklifi üzerinde 
müzakereye devam etmiş bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu teklif evvelâ Meclislerin komisyonlarında mü

zakere edilmektedir. Şu halde, Millet Meclisinin İhti
sas Komisyonunda bu teklif görüşülmüş, Yüce Mec
lisin Genel Kurulunda müzakere edilmiş, bizim Se
natomuzun da komisyonunda görüşülerek kabul edil
miş ve bugün de Yüce Heyetin kararına iktiran etmiş 
bulunmaktadır. Şu halde, birtakım merhalelerden ge
çerek Türk çiftçisini ilgilendiren ve üzerinde hassa
siyetle durulması gereken bir teklifin müzakeresinde 
elbette hassasiyet göstermek yerinde bir harekettir. 

Muhterem arkadaşlar; 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 53 ncü mad

desi yıllık hasılat tutarı 150 bir. liradan aşağı olan 
çiftçilerin kazançları götürü gider esasına, 150 bin 
lira veya daha fazla olan çiftçilerin kazançları, ger
çek kazanç usulüne (işletme veya blanço esasına de
mek istiyorum) göre tespit olunur hükmünü ortaya 
koymuş bulunuyor. 

Muaterem arkadaşlar; 
Gerek işletme ve gerekse blanço esasına dayanan 

ziraî kazançlarını belirlemek durumunda olan mü
kellef çiftçiler, Gelir Vergisi Kanununun 56 ve 57 
nci maddesi hükümlerine göre hem yıllık hâsılatı 
oluşturan ve hem de yıllık giderleri teşkil eden un
surları zamanında ve usulüne uygun bir biçimde ay
rı ayrı kayda geçirmek ve bunları ilgili belgelerle de 
teyit etmek zorundadırlar. Bunda hepimiz müttefi
kiz. Ancak, şunu ifade etmek istiyorum ki, tarım ha
kikaten kâr ve kazanca dayanan, toprak üzerinde ya
pılan ekonomik bir faaliyet olarak âdeta üstü açık 
bir fabrika diye nitelendirilebilir. 

Tabiatın her türlü rizikosunu gözönünde bulundu
ran bu meslek, gerek zaman ve gerekse mekân bakı
mından hakikaten muhterem arkadaşlarım, apayrı 
bir özelliğe sahip bulunmaktadır. Kabul etmek gere
kiyor ki, yerine ve türüne göre bir günlük ve hatta 
bir saatlik bir gecikme bile tarım sahasında bazen 
büyük zararlara, büyük kazançların kaybına sebep 
olmaktadır. 

Ben 1953 yılında bir doktora konusu olarak ele 
almış olduğum bu hususta, bilhassa kendi bölgele
rimde yıldan yıla değişen çiftçi varlığım, kütüklerini 
tespit ederken bir hayli güçlük çektim. Çünkü, henüz 
Türkiye tapu ve kadastro faaliyetlerini arzu edilir se
viyeye ulaştırmış ve buna göre gerekli işletme ve mu
hasebe kayıtlarına sahip olmuş, tarım işletmelerine 

sahip olma. imkânını yaratabilmiş seviyeye gelmiş de
ğildir. 

Bu bakımdan, demek istiyorum ki, tarımsal faali
yetin bendine mahsus birtakım özellikleri var, ama 
«bütün bu sıkıntılara rağmen neden 1 . 1 . 1975 ta
rihinden bugüne kadar bu kanun hükümetlerce de 
ele alınmamıştır?» diye sorulacak olursa; o zaman 
1 . 1 . 1972'den 1974 yılına kadar, (ki, 'o zaman mil
letvekili bulunuyordum ve bu teklifleri hazırlarken 
bir çalışmamız oldu) 1974 sonuna bu kanunun müd
deti geldiği zaman, o günkü ve bugünkü hükümet
lerin bu konuyu hassasiyetle ele alıp işi temelinden 
halledecek bir tasarı ve bir çalışma yapmaları gerekir
di. 

Bu bakımdandır ki, muhterem arkadaşlarımın 
arzu ettiği gibi bu konuda bilhassa Maliye Bakanı
nın bu kanun müzakere edilirken huzurunuzda ve ya
nımızda bulunarak bu görüşmelerin, bu müzakerele
rin ışığı altında bundan sonraki çalışmaları düzenle
mesinde zaruret vardır kanaatini taşımaktayım. 

Mükellef çiftçiler yönünden belirtilen haklı ne
denlerin yine devam edegeldiğıne inanıyorum. Üç 
yıllık bir dönem daha götürü gider usulüne göre ver
gilendirme imkânını sağlayan bu kanunun son defa 
olarak çıkarılması ve fakat mutlaka bizi Sayın Maliye 
Bakanının bu konuda tenvir etmesi lüzumuna da 
inanmış bir kimseyim. Artık son bir şekilde huzuru
nuza gelmiş, hazırlanmış bu kanunun bütün çiftçileri
mizin, muayyen işletme sahiplerinin tümüne şamil 
olmasa dahi, son bir defa çıkarılmasında, kanunlaş
masında yarar mütalaa etmekteyim. 

Bu vesileyle maddelere geçildiği zaman veya so
nunda yine vergi konusunda görüşlerimi belirtmek 
üzere sözlerimi bitirir, Yüce Heyetinizi saygıyle se
lâmlarım. (A. P. ve M. S. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Savcı. 
Sayın üyeler; 
Yeterlik önergesini okuyorum. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Yeterlik önerge

sinden önce Hükümetten iki sorum var, müsaade 
eder misiniz? 

! BAŞKAN — Müsaade buyurun da, Hükümet 
j konuşmalara cevap vereceği zaman sorularınızı so

rarsınız Sayın Öztürk. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Yeterlik öner

gesi sorulan da kapsar, onun için... 
BAŞKAN — Hükümet isterse cevap verebilir 

efendim. Müsaade buyurun, söz hakkı vereceğim si
ze; soracaksınız efendim. Şimdi şunu işleme koya-

I Y ı m -
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HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Şimdi sormam
da bir mahsur mu var? 

BAŞKAN — Sayın üyeler, yeterlik önergesini 
okuyacağım, aleyhte konuşmak isteyen sayın üyeye 
Tüzüğümüzün 56 ncı maddesi gereğince söz verece
ğim, ondan sonra işleme koyacağım. 

Sayın Başkanlığa 
559 sıra sayılı teklifin tümüyle ilgili müzakerelerin 

kifayetini arz ve teklif ederiz. 
Manisa Manisa 

Oral Karaosmanoğlu Orhan Süersan 

BAŞKAN — Aleyhte konuşmak isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

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

Başka bir önerge var okutuyorum. 
Başkanlığa 

Gelir Vergisi Kanununun geçici 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ilişkin yasa teklifinin, şifahen arz 
ettiğimiz nedenlerle biçim ve muhteva bakımından 
yeniden incelenip değerlendirilmek üzere Komisyona 
iadesini arz ve teklif ederiz. 

Kayseri Konya 
Ziya Müezzinoğlu Erdoğan Bakkalbaşı 

Kars 
Sırrı A'talay 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş

kan... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) _ i z a h et

mek için söz lütfeder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Görüşme konusu olan Yasa teklifi hakkındaki 

görüşlerimi, ilk defa söz aldığım zaman oldukça et
raflı bir şekilde Yüce Heyetinize arz etmiştim. 

Benden sonra söz alan... 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan, 

bir şey sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Bir dakika sayın Müezzinoğlu. 
Buyurun efendim. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın hatibe 

hangi suretle söz verdiniz? Onun tespit edilmesi ge
rekli. Eğer doğrudan doğruya söz verdinizse; yeterlik 
önergesi kabul edildi; yok, önergenin aleyhinde veril
diyse onun tasrih edilmesi gerekir. (C. H. P. sırala
rından «Önergesini açıklıyor»' sesleri) 

Önergede, «şifahen arz ettiğim sebeplerden dola
yı» dendiğine göre, ayrıca önergeyi izâîı etmesi ge
rekmez. 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı, sayın hatip konuştu
ğu zaman sayın üyelerin bir kısmı burada bulunmu
yorlardı. Bu itibarla bu önergenin, şifahen konuşmuş 
olduğu hususlar hakkında belki... 

REFET RENDECÎ (Samsun) — Olsalardı efen
dim, olur mu öyle şey!.. 

BAŞKAN — Efendim, önerge sahibi «Önergemi 
açıklayacağım» diyor. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Bir kere açık
ladı; iki kere açıklanmazki Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Müezzinoğlu, öner
genizi kısaca açıklayın efendim. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım; 

Anahatlarıyle açıklamıştım, izin verirseniz ek bazı 
açıklamalarda bulunmak gereğini duyuyorum. Çünkü, 
benden sonra söz alan Sayın Ucuzal, burada yaptığı 
izahlar sırasında, arz ettiğim bir çok rakamı değiş
tirdi ve bu rakamları biz ortaya koyarken... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Müzakere mi ya
pıyoruz Sayın Başkan?.. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Devamla) — Müsaade 
ederseniz... 

BAŞKAN — Sayın Müezzinoğlu, lütfen kısaca 
önergenizi açıklayın. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkan, önergemi açıklıyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Devamla) — Önerge
mizde, konunun bir kere daha gerek biçim, gerekse 
muhteva bakımından incelenip, değerlendirilebilme
si için yasa teklifinin Komisyona iadesini arz etmiş 
bulunuyoruz. 

«Biçim yönünden» diyoruz. Çünkü, arkadaşları
mızın izah ettiği gibi, dili itibariyle teklif, kanun di
line tam bir uyum arz etmemektedir. Geçmiş döne
me ait asîmda uygulanması, yerine getirilmesi ve so
rumlu kuruluşlar tarafından da takip edilmesi gereken 
mükellefiyetlerin, makabline teşmil edilmek suretiyle 
ertelenmesi gibi bir durum söz konusudur. Öyle sa
nıyorum ki, bu nokta, hukukî açıdan üzerinde duru
lacak ve durulması gereken önemli bir noktadır. 

İkincisi, «Muhteva bakımından» diyoruz. Muhte
va bakımından üzerinde durulması gereken nokta, 
bu değişiklikle birlikte, aslında dengesiz olan, bu ba
kımdan vergi adaleti ilkelerine ters düşen Gelir Ver-
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gisi Kanunumuzun bu dengesizliğinin daha ziyade 
artması keyfiyetidir. 

Gelir Vergisi Kanunumuz bugünkü şekliyle hem 
verimsiz, hem de adaletsizdir. Verimsizliğinin başlıca 
nedenlerinden biri tarım kazançlarının götürü şekilde 
vergilendirilmesidir. Gerçek şekilde kavranması yeri
ne götürülük usulünün kabul edilmesi ve bu teklif ka
bul edildiği takdirde, bunun tekrar sürdürülmesi yo
luna gidilmektedir. 

Götürü usul aynı zamanda adaletsizliğin bir nede
ni olmaktadır. Bunu da rakamlarla arz etmiş bulu
nuyorum. 

Götürü usulün tatbik edilmesi, tarımdan alınan 
vergi hasılatını düşürdüğü gibi, ayrıca belge sistemi
ni, belge düzenini bozması nedeniyle büyük ölçüde 
öteki sektörlerde de vergi kaybına sebep olmaktadır. 
Belge sisteminin ve bunun sağladığı otokontrolun bu 
şekilde gediklere maruz kalması, tüm Gelir Vergisi 
sisteminin sonuçlarını etkilemektedir. 

Bu nedenledir ki biz, tasarının bir kere daha Ko
misyonca gözden geçirilmesini ve yeni bir değerlen
dirmeye tabi tutulmasını gerekli görüyoruz. 

Görüşmelerde mutabık kaldığımız noktalar var
dır. Tarımın güç bir faaliyet dalı olduğuna şüphe 
yoktur. Tarım kazançlarının vergilendirilmesinin de 
güç olduğuna şüphe yoktur; fakat burada söz konu
su olan, bütün tarım kazançlarının ve tarımla iştigal 
eden bütün yurttaşların vergilendirilmesi asla değil
dir. Kanunumuzda geniş ölçüde muafiyetler öngörül
müştür. Söz konusu olan husus, son rakamlara göre 
sayısı 37 348'den ibaret bulunan tarım mükelleflerin
den, defter tutması lâzım gelenlerin durumunun tes
pitinden ibarettir. 

Konuya bu aç'dan bakıldığı zaman, Komisyonun 
daha makul tekliflerle ve Yüce Senatonun Heyeti 
Unıumiyesinin iltifatına mazhar olabilecek tekliflerle 
biraya gelebileceğini ümit ediyoruz ve bu nedenle 
teklifimizi arz etmiş bulunuyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müezzinoğ-

lu. 
Önergenin aleyhinde konuşmak isteyen varsa bir 

sayın üyeye söz vereceğim?.. (A. P. sıralarından «Yok»1 

sesleri) 
Önergenin aleyhinde konuşmak isteyen yok. 
Komisyon önergeyi dinledi, önergeye uyarak tek

lifi geri alıyor mu efendim?.. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın Baş-

j kan; Önergeye şu sebeplerden dolayı iltifat etmiyo
ruz : 

Bu konu, Komisyonda Sayın Müezzinoğlu tara
fından etraflıca ikame edildi. Enliliğine, genişliğine 
müzâkeresi yapılmış ve Komisyonun (ıttıla kesbettik-

I ten sonra) kararı şeklinde Yüce Heyetinize gelmiştir. 
I Bu erteleme konusu 1962 yılından beri dört defa 

icra edilmiştir. Sayın üyelerin ikame etmiş oldukları 
i hususlarda muhakkakki haklılık payı vardır. Haklılık 
j payı yoktur demek mümkün değildir. Bir işletmenin 

defter tutmasının, vergi tahsilinde fevkalâde iyi bir 
I etken olacağı muhakkaktır. Bir işletmenin defter tut

masında, o işletmenin rasyonel çalışmasını temin ede-
I cek esasları bulmak muhakkakki ilmî bir metottur. 
I Ancak, 1962 senesinden bu yana ertelenmenin nede-
I ni; o zaman mevcut olan bu ilmî mutalara rağmen 

ertelemenin nedeni ne ise, bugünkü defter tutmanın 
zorluğuna istinat ettiği için ertelenen husus, hadise 
aynen vaki olduğu için bu kanun teklifi ertelemeyi 

I getirmiştir. Yoksa, o zamanki ilmî mutalar ne ise, bu-
I günde aynı ilmî mutalara iktifa etmemek mümkün 

değil; ama o zamanın ertelenmesinin nedeni defter 
I tutma zorluğu olduğuna ve bugün de defter tutma 
I zorluğunun mevcudiyeti kabul edildiğine göre, bu 

kanun teklifi getirilmiştir ve kabulü zarurîdir. 

I Onun için, Komisyon olarak geri almıyoruz efen-
I dim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
| Önergeyi tekrar okutup oylarınıza arz edeceğim. 
I (Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoğlu, Konya Üyesi 

Erdoğan Bakkalbası ve Kars Üyesi Sırrı Atalay'ın 
I önergesi tekrar okundu.) 

i BAŞKAN — Önergeyi dinlediniz; oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 1. — 
Maddeler üzerinde... 
Çok affedersiniz; Sayın Bakan konuşmalara cevap 

I vermek istiyorsunuz değil mi efendim? 
I MALİYE BAKANI YILMA.Z ERGENEKON 
I (İzmir Milletvekili) — Evet efendim. 
I BAŞKAN — Buyurun efendim. 
I HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Bizim sorula

rımızı da okutun, onlara da cevap verilsin efendim. 
j BAŞKAN — Sayın Öztürk, soracağım sorularım-
i zı. 

309 — 



C. Senatosu B : 50 30 . 3 . 1976 O i 1 

Sayın Bakan bir dakikanızı rica edeyim. Size so
rulmak üzere yazılı olarak Sayın Öztürk tarafından 
•soru tevcih edilmiştir. Bunları okuyayım, konuşmanız
da bunlara da cevap vermiş olursunuz. 

Sayın Başkanlığa 
Sayın Hükümetten aşağıdaki sorularımın sorul

masına müsaadelerinizi arz ve rica ediyorum. 
Hüseyin Öztürk 

Sivas 

«1. — Bu ertelemeden kaç üretici faydalanacaktır? 
2. — Defter tutma...» 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş

kan, bu usul nereden çıktı? Böyle bir usul yok tatbi
katta efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ege, usul bakımından değil, 
Sayın Bakana sordum... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Hayır 
efendim. Sayın Bakan görüşürken belki sayın üyelerin 
sormak istediklerini zaten cevaplandırmış olurlar. 
Eğer, görüşmelerinde, izahlarında sayın üyelerin arzu 
ettikleri somların cevapları yoksa, o zaman sorarlar. 
Farzı muhal, şimdi 30 - 4C tane sual sorarsak ne ola
cak? Saatlerce bu sorular mı okunacak? 

BAŞKAN — Sayın Ege, bir usulsüzlük yoktur. 
Çünkü, başka... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Usulsüzlüğü Ege 
yapıyor. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Öztürk. 
Başka bir sayın üye herhangi bir soru tevcih et

memiştir. Ben de Sayın Bakana kolaylık olur diye... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, affedersiniz: böyle tatbikat olnıaz. Başka sorular 
olursa ne olacak? 

BAŞKAN — Oldu efendim, oldu; bekleriz, Sayın 
Ege. 

Buyurun Sayın Bakan. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, 

benim usulsüzlüğünüz hakkında bir itirazım var. 

Maddelere geçtik. Tümünün müzakeresi bitli. Şim
di usulü konuşuyoruz. Neyi okuttunuz da Sayın Ba
kana söz verdiniz veya neyi müzakere ediyoruz da Sa
yın Bakana söz verdiniz? 

Şimdi, kanunun tümünü okutacaksınız, 1 ne i mad
deyi okutacaksınız; Sayın Bakana söz hakkı o zaman 
doğacak. Şimdi söz hakkı yoktur. Maddelere geçildi, 
maddeler okunmadı. Bu boşluk içerisinde herhangi 
bir üyeye söz veremezsiniz. İçtüzük buna müsait de
ğildir. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci, kanunun tümü gö
rüşüldü. Tüzüğümüze göre, yapılan konuşmalara Sa
yın Bakanın cevap verme hakkı var. Sayın Bakan 
cevap vermek üzere söz istediler. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Vardı, şimdi yok 
efendim. 

BAŞKAN — Anlayamadım efendim. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Bakanın 

söz hakkı vardı; ne vakit vardı? Maddelere geçmeden 
evvel vardı. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci, onu tashih ediyo
rum, bir yanlışlık oldu; Sayın Bakanın söz istediğinin 
farkına varmadan maddelere geçilmesini oyladım. 
Tashih ediyorum efendim. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Ama, İçtüzük 
hata düzeltmeye müsait değil, Sayın Başkan, düzelte
mezsiniz; maddeyi okumadan Bakana söz veremez
siniz. Madde okunduktan sonra söz verebilirsiniz. 
Maddeler okunmadı. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci, İçtüzüğümüz, Sayın 
Hükümet üyelerinin her zaman konuşabileceklerini 
amirdir. Bu sebeple, bu maddeye istinaden ben Sa
yın Bakana konuşma hakkı veriyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 

(İzmir Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın senatör
ler; 

Görüşmekte... 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan, 

bir dakika müsaade eder misiniz. 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Ünaldı. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan, 

Tüzüğün yanlış tatbikatına meydan verilmemesi ba
kımından bu maddeyi lütfen doğru tatbik edelim. 
Bundan böyle tatbikat sonra değişir. 

Yeterlik önergesi oylandı. Aslında, yeterlik öner
gesi verildiği zaman (Aslı, altı kişi de değil bunun; le
hinde, üzerinde, aleyhinde ikişer kişi konuşursa altı 
kişi ediyor; ama tatbikatımız öteden beri altı kişi ko
nuşmadan yeterlik önergesi oya konmuyor. Burası 
doğru) altı kişi konuştuktan sonra yeterlik önergesi 
oya konmadan evvel soru sormak isteyen arkadaşla
rın soru sormasına müsaade edilirdi; bir. 

İkincisi, konuşanlara cevap verildikten sonra, ye
terlik önergesi oylanır, önerge kabul edildikten sonra 
artık müzakere yapılamaz. 

Şimdi, tümü üzerindeki -yeterlik önergesi kabul 
edildi. Artık Sayın Bakanın tümü üzerinde konuşan-
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BAŞKAN — Maddeler üzerinde söz isteyen sa
yın üyelerin isimlerini sunuyorum. Sayın Feyyat, Sa
yın Tunçkanat, Sayın Güven, Sayın Öztürk, Sayın 
Kcker. 

Konuşma sırası Saym Feyyafta, buyurun efendim. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununu değiştiren 202 

sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesinin tadili hak
kındaki kanun teklifinin bir maddeden ibaret olması 
nedeniyle kanun teklifinin tümü ve bu madde üze
rinde konuşmaların özdeş olduğu kuşkusuzdur. Bu iti
barla genel olarak kanun teklifinin tümü üzerindeki 
konuşmaya paralel olarak bir - iki noktadaki düşün
celerimi arz etmeye çalışacağım. Tek madde olması 
hasebiyle de maddeyle ilgili sayılabilir. 

lara cevap verme hakkı yoktur. Maddelere geçildi. 
Maddeler hakkında Sayın Bakan izahat vermek iste
se, hakkı; onda siz de haklısınız. Sayın Bakan mad
deler konuşulmadan da, konuşulduktan sonra da her 
zaman söz isteyebilir; ama Sayın Bakan bu ko
nuşmasında maddeler hakkında bir izahat verecekse, 
konuşabilir. Yok, tümü üzerinde konuşanlara cevap 
verecekse, o fasıl kapandı. Eğer, bu tatbikatı böyle 
yaparsak, Tüzüğü bundan böyle yanlış istikamete 
sevketmiş oluruz. 

Arz ederim. 
BAŞKA'N — Sayın Ünaldı, maddelere geçtik. 

Maddelere geçildikten sonra Sayın Bakan söz iste
diler, ben de söz veriyorum. Bir yanlışlık var mı, Sa
yın Ünaldı? 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Saym Baş
kan, madde okunmadan söz verdiniz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakika efendim. 
Maddeyi okutuyorum : 

193 sayılı GeHr Vergisi Kanununu değiştiren 202 
sayılı Kanunun değişik geçici 4 ncü maddesinin tadili 

hakkında kanun teklifi 

Madde 1. — 1 9 . 2 . 1963 tarih ve 202 sayılı Ka
nunun 642, 890, 1132 ve 1631 sayılı kanunlarla ta
dil edilen geçici 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Geçici Madde 4. — Gelir Vergisi Kanununun 
53 ve 55 nci maddeleri hükmüne göre gerçek usulde 
Gelir Vergisine tabi bulunan ve kazançlarını bilanço 
veya işlenme hesabı esasına göre tespit etmek mec
buriyetinde olan çiftçiler (1962, 1963, 1964, 1965, 
1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 
1975, 1976, 1977 ve 1978) yularına ait ziraî kazanç
ları üzerinden d'ledikleri takdirde götürü g;der usu
lüne göre vergilendirilirler. 

Mükellefler bu hususu Vergi Dairelerine vere
cekleri yvllik beyannamelerinde açık bir şekilde be
lirtmeye mecburdurlar. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENBKON 
(Devamla) — Sayın Başkan.. 

BAŞKAN —• Sayın Bakan, bir dakikanızı rica 
edeyim. 

Maddelerin müzakeresine geçmiş bulunuyoruz. 
Maddeler üzerinde de konuşmiak isleyen sayın üyeler 
var. Arzu ederseniz konuşmalar bittikten sonra ko
nuşmanızı yapın; yoksa şimdi de konuşabilirsiniz. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERKENEKON 
(Devamla) — Sonra konuşayım efendim. 

Kanunu Medenînin 639 ncu maddesine göre tat
bikatta; tescil helâl, tapu ettiğin kadar et, yalan şe-
hadet de ibadet, arazi beleş, defter ve külfete de ha
cet yok; vergiden muaf.. İşte bu Kanunun gerekçesi 
budur. 50 - 60 sene sonraki kuşaklar bizi bu gerek
çeyle kınayacaklar ve çukurlarımızda dahi bizi rahat 
bırakmayacaklardır. 

Fırsat eşitliğini anlamış bir kimse için bu derece 
manasız bir ertelemeye tarih boyunca ve hele istik
bale muzaf olarak karşılaşılmayacaktır. 

Saym Komisyon Sözcüsünün biraz evvel bahsettiği 
gibi 1962'de gerekçe ne ise, bugün de aynı gerekçe: 
«Bizim çocuk okur, döner döner yine okur.» 

Arkadaşlar; 
1962'de bir hata yapılmışsa, 1962'den bu yana ka

rınca boyu bir terakki olmamışsa, bundan kimin yüzü 
kızarır?. O gerekçe bugün için neden devam etsin?. 

1962'den 1978'e kadar ertelemeyi kapsamına al
maktadır. 1974 sonu itibariyle zaten kanunlaşmıştı. 
Sayın İktidar kanadı hiç olmazsa bunu 1976 yılı so
nuna kadar pekâlâ kabul edebiliri'. Eğer bir zaruret, 
bir istical varsa, zaman geçtiği için bu mükellefleri bir 
sıkıntıdan, anarşiden, ne yapacağını bilmemezliktcn 
kurtarmak için bunu 1976 yılı sonuna kadar kabul 
ed'obiiircliik. 1978'e kadar bu rahatlık niye?. Hangi 
100 binler, 500 binler kazanan toprak sahibinin altın
da arabası yoktur; hangi toprak sahibinin kâtibi yok
tur; hangi toprak sahibinin lüzumsuz işler kâhyası yok
tur?. Yani, bir muhasebeci tutmaktan mı âcizdir?. Bir 
işçi, bir memur, küçücük bir esnaf, dükkan açmış bir 
boyacı Gelir Vergisinde kendisini defter tutmaya, bi
lanço esası üzerine mükellef kabul eder de, biz de ka
bul ederiz de; senede 100 bin, 500 bin veya daha faz-
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la kazanan bir toprak saMbi için neden böyle bir mü
kellefiyeti kabul etmeyelim?. 

İstihdam seviyesinden şikâyet edilir. 

Sayın senatörler; 
-Birkaç yıl evvel memleketi perişan bir hale sokan 

anarşik olayları hatırlarsınız. Anarşik olaylara katı
lan gençlerden bizatihi köye gidip orada inceleme 
yapan; yani komünist propagandası gayesiyle dahi 
köye gidip orada inceleme yapan, düşüncelerini arz et
mek isteyen (ne kadar menfi fikirli derseniz deyin) 
o genç, köyde olgunlaşmıştır. Bakıyor köylü peri
şan, koca köyde bir tuvalet yok, realiteyi görüyor ve 
olgun bir hale geliyor. Maalesef köye gitmeyen, 
sadece şehirde evcillik oynar gibi doktrin hevesine ka
pılmış kimseler daha çok suçlanmıştır. Bu itibarla, 
Türk köylüsünü aydından mahrum eden bu kanun 
teklifi bu meclis için çok ağır bir ferman olacaktır. 
Çünkü, İktisat Fakültesi, Yüksek Ticaret Fakültesi 
g M geçmiş senelerde özel ve şimdi de resmî olarak 
gecekondu gibi yüzlerce yüksekokul açarsınız; peki 
bunları nerede istihdam edeceksiniz?. Hepsini Saym 
Maliye Balkanın eski çalıştığı yer olan Coca - Cola'da 
mı, başka bir müessesede mi, şehir içinde mi görev
lendireceksiniz? .. 

İşte bu çocukların köyde ziraat alanlarındaki işlet
melerde yardımcı olacağına inanıyorum. 

Bir Hesap Uzmanları Kanunu teklifi vardı, bugüne 
kadar niye çıkmadı?. Onu ben hatırlarım; Cumhuriyet 
Halk Partisi bünyesinde hizip vardı o zaman. Sayın 
Feıûd Melen'in «Hesap Uzmanları Kanunu çıksın», 
Sayın Turhan Feyzioğlu'nun «Çıkmasın» hizibi kula
ğıma gelirdi, duyardım. Çürikü Turhan Feyzioğlu, 
baroların etkisi altında şartlanmış, diğeri de maliyeci
lerin etkisi altında şartlanmıştı. Maalesef bu gavga dö
vüş Parlamentoda yıllar boyu devam etmiş, bu reali
teyi zamanın iktidar? da görememiş ve hesap uzman
ları Kanunu da çıkmamıştır. 

Bugün için bir muhasebe konusuna temas etmek 
istem"yorum; biraz evvel Saym Müezzinoğiu uzun 
uzadıya anlattılar. Bunu tekrara lüzum görmüyorum 
ve zaten ihtisasım dışıdır; ama yıllar boyu büyük şe
hirlerde fabrika gibi mezun kılacağınız kimselere köy
lerde iş sahası açacaktır bu. Bu, bir nevi rehavet: yan'i 
tembel bir insanın hiç bir gerekçe olmadan nama
zını bozması ve ihmal etmesi gibi bir şey oluyor. Ni
çin 1976 sonu olmasın da, 1978 sonu olsun?. 1976'ya 
ben de taraftarım, kabul ediyorum; evet bazı şartlar 
akında gecikmiştir. 

«Milyonlarca çiftçi» tabiri yerine biraz evvel 
Adalet Partisi Grup Sözcüsü «Binlerce çiftçi» tabirini 
kullandı, kendisini tebrik ederim. Hani, «Milyonlarca 
çiftçi, falkir, fukara köylü» deniyordu; maalesef bu 
bugün «Binlerce» oldu. Sayın Uouzal bugün gerçekçi 
oldular, tebrik ederim kendilerini. 

Bir konuya temas ettiler; «Efendim, toprak ağa
ları Halk Partiliymiş de, diğer kanatta toprak sahip
leri yokmuş..» Arkadaşlar, bunlar ölçü değil. Ölçü, 
sermayeyle, mülkiyetle olmaz. Biz mülkiyet düşmanı 
değ'liz. Ölçü, mantıktır. 

Bbu Süfyan çok zengindi; ama imana gelmiştir. 
Ebucehli sânetlik imana gelmemiştir. Bu itibarla, zen
gin bir insan geleceği görüyorsa, kendi kefaretini çı
karıyor, kendini emniyet altına alıyor ve bu da bir 
akıllılıktır. Hele bir fakirin durumu.. Bunu bir misalle 
arz edeyim. 

İşçi Partili bir profesörle bir sade vatandaş tartışı
yorlardı. Sade vatandaş İşçi Partili profesörü «Efen
dim, siz komünistsiniz, susunuz, busunuz» diye itham 
ediyordu. Profesör kendisini devamlı iknaya çalışı
yordu; ama bir türlü ikna edemiyordu. Adalet Partili 
sade bir vatandaştı, namusluydu, mertti. O arada ben 
lâfa girdim ve «Arkadaş, fakir tembeldir, faMr ahlâk
sızdır, fakir çalışmaz, fakir pistir, fakir necistir. Zen
gin namusludur, hür teşebbüstür, imanlıdır, o, serma
ye kabiliyetinin eseridir» dediğimde, adam dönüp bana 
baktı ve «Ne demek istiyorsunuz? Bu hakaretler ba
na nıı?» dedi. «Ben söylemiyorum. Sağcıların lideri 
bunu söylüyor sana. Sana hakaret ediyor. Sermaye 
çevreleri, toprak ağalan namuslu, seni ise bu şekilde 
itham eden onlardır.» dedim. 

Bu itibarla, barın kapısında bekleyen bir bekçi, 
bar sahibinden daha çok sömürür, oraya tesadüfen 
düşen zavallı bir kimseyi. Bar sahibi, biraz şehirde 
büyümüştür, bilinçlidir; «Ben sömürmek istemiyorum 

j bu müşteriyi» der, barın fedaisi, «Efendim sömüre-
| iim.» der. Şimdi bu durumda Cumhuriyet Halk Par-
I tisi toprak ağası, bar sahibi gibi; bunu söyleyen adam 
; da barın kapısındaki fedai durumuna düşüyor. Sen 

gel akıllı ol, ben senden yanayım. Dizüstü oturttura
lım Halk Partili toprak ağalarını; ama imana gelin 
evvelâ. îmana gelmedikten sonra bu iş olmaz. 

i ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Kim imansız? 
I MEHMET FEYYAT (Devamla) — İmana gel-
î rneden bunun tartışması yapılamaz. Toplu bir para

nın, mülkün kimde olduğunu Tanrı bilir; ibadet de, 
ticaret de gizlidir. Evvelâ Cumhuriyet Haîk Partisin-

i deki toprak ağalarının haksız iktisaplarına ben karşı 
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çıkacağım sizinle beraber; söz veriyorum Grupum 
önünde. Ama evvelâ bunun idrakine ve bilincine va
ralım. Ama nerede o kafa?.. Namuslusunuz, iyisiniz, 
güzelsiniz, paksınız; ama kafadan yana gabisiniz der
ler insana. (A. P. sıralarından gülüşmeler). 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Çok gü
zel. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — İşte akıllı ağa 
ile, akılsız ağanın farkı budur; Ebu Süfyan ile Ebu 
Cehli Lânetlik gibi. 

Sayın senatörler; 
Ben biraz sonra önerge arz edeceğim; bunun 

1976'ya kadar talik edilmesini isteyeceğim, bir zorun-
luk varsa. Bundan böyle ikide bir bu rehavete, bu 
alışkanlığa kendimizi kaptırmayalım. Türkiye'nin po
tası, kalkınması, nüvesi, her şeyi köylüdür. Türk hal
kının yüzde 90'ı, yüzde 80'i (Bu miktar belki biraz 
düşmüştür.) köylüdür. Türk halkı, Halik'in tecelligâ-
hıdır. Köylüyü tanımayan Tann'yı da tanımaz, mil
letini de tanımaz, hiç bir şeyi tanımaz. Üst yapının 
gülü gibi, şehir üzerinde damacık oynayan; (O bili
yorsunuz, denemeli hesaplarındaki) her partide, üni
versitelerde, şurada burada bazı ufak hesaplar olur. 

İşte bunlardan sıyrılmak için özel okullardan ve 
bugün kamu kuruluşlarından çıkan yüksek okul me
zunlarını köylere seferber edelim. Hesap Uzmanları 
Kanununu da Sayın Bakan getirsinler, birlikte bunu 
etraflıca inceleyelim; hatta vergi muafiyeti konusu 
da ele alınsın. 

Hele küçük çiftçi - büyük çiftçi tefriki (Galiba, 
öyle olacak) kanunda var; kitap arasında, ama fiili
yatta yoktur, Sayın Müezzinoğlu'da açıkladılar. Kü
çük çiftçi - büyük çiftçi kanunda var; o kadar. Ka
nunda var, tatbikatta yoktur. İstatistiğini de verdi
ler. 

Bu itibarla, biz, tereciye tere satmayalım. Vatan
daş artık çıkan kanunlara karşı tedbir almayı gayet 
güzel öğrenmiş durumda ve bunun bir örneği de İs
tanbul Barosundan bir avukatın gazoz imalâthane
sinde. Bir tahkikat sebebi ile gitmiştik, geldi, «Ame
rika'da vergi kaçırmak esastır ve meşrudur; bunun 
kursları da vardır,. gayet normaldir.» diyordu. «Bu 
baldın çıplak halinle Türkiye'yi az gelişmiş ülke ola
rak Amerika ile özdeş mi tutuyorsun?..» dedim. Şim
di, Türkiye'de bu aklı saniler, bu şehirde büyümüş, 
Amerika, CENTO, Ortak Pazar'dan dışarı çıkmamış 
ve bazı tahsilini de sadece yurt dışında yapmış mer
mer kafa, nato kafa üzerine inşa etmiş insanlardan 
veyahut da Varşova Paktı üzerine inşa etmiş kafa

larla bu memleket kurtulamaz. Bu memleketin ger
çeklerine, eli nasırlılarına eğilmek lâzımdır. Üst ya
pının güllerinin pençesinden kurtulalım. 

Özellikle şunu arz etmek isterim; Millî Birlik Ko
mitesi bir ihtilâl yaptı, iktidara geldi. Millî Birlik 
Komitesini saygı ile anarım ve o gün mutlu sabahı 
halen de takdir ederim. Ancak, o zamanki Millî Bir
lik Komitesinden bir üye veyahut da o zamanın ik
tidarı veyahut da bakanlarından birisi haksız bir ta
sarruftan bulunsaydı, o zamanki bürokratlar o hak
sız tasarrufu en büyük riyakârlıkla ve dalkavuklukla 
karşılarlardı. Bir milletvekilinin haklı bir talebi en 
basit bir umum müdür veya müsteşar tarafından bı
yık altından alay edilir. Bu mudur hükümranlık? Bu 
hükümranlığa layik olmadığınız sürece her zaman 
çukura düşmek tehlikesi vardır. Evvelâ siyasî rüştü
müze, iktidarımıza sahip olalım. 

Bu nedenle, Türk köylüsünü böyle önseçimlerin 
aksaklığı ile şu bu insanı kayırmakla, transferle, pa
ra kuvveti ile insan kandıracağım diye Parlamento
nun, özellikle yüceliğine gölge düşürecek bir muhbi
ri, savcı durumundaki bir kimseyi suçlu yapacaksın. 
suçlu bir kimse iktidar olacak... Böyle ayak oyunla
rı en ücra köydeki anarşiyi davet eder. 

Bu itibarla, bu kanunun akılsız toprak sahipleri 
kadar, akıllı toprak sahiplerini; akıllı toprak sahip
leri bizdense, bize karşı olan akılsızları da ilgilendi
riyor. Taraf tutmuyorum, şu parti, bu parti demiyo
rum; bir sene için bunu tehir edelim. Ondan sonra, 
artık Türkiye'de bir gazoz fabrikası, bir Coco-Coîa 
Fabrikasından daha mühim olan ziraî işletme esası
na dönüşelim. Toprak reformu, tarım reformu tar
tışması ayrı bir zamanda yapılır; ama evvelâ bu nü
veye dönelim. Türkiye'de en iyi tütün çıktığına göre, 
dünyanın en iyi sigarasını yapabiliyor muyuz?.. Ya
pamadığın müddetçe kilonuz yüz para etmez. 

Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Konuşmak isteyen dört arkadaşımız daha var; 

vaktimiz de azalmıştır. Konuşmaların tahdidi için bir 
önerge verilmiştir; okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Konuşmaların 10 dakika olarak yapılmasını arz 

ve teklif ediyorum. 
İzmir 

Mustafa Bozoklar 

BAŞKAN — Önergenin lehinde, aleyhinde konuş
mak isteyen sayın üye?. 
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FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın-Baş- ! 
kan, müsaade buyurursanız bir hususu açıklamak is- i 
tiyorum. Müzakereler şimdiye kadar sınırsız bir şe
kilde cereyan etmiştir. Herkes fikirlerini söylüyor; bu, 
önemli bir mesele. Sayın Bakan da 10 dakika içinde 
konuşacak değiller her halde. Müsaade ederseniz | 
tahditsiz olsun. 

Sonra, bu kanun için acele edilmesin; nasıl olsa j 
iki sene sonra yeniden görüşülecek. j 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, bir teklif var. Ben I 
sadece bu önergeyi okudum; ıttılaınıza arz ettim. 

Teklif sahibi ısrar ediyor mu efendim?.. 

MUSTAFA BOZOKLAR (İzmir) — İsrar ediyo
rum. j 

BAŞKAN — Oyluyorum efendim. Konuşmaların 
10'ar dakika olarak sınırlandırılmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Konuşma sırası Sayın Tunçkanat'ta. Buyurunuz 
Sayın Tunçkanat. | 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sayın 
senatörler; 

Bu kanunla ilgili olarak Komisyonda muhalefeti- j 
mi, neden karşı olduğumu bildirmiştim. Yalnız dü
zeltmem gereken bir husus var. Maddî bir hata var
dır. «Birinci Plan» yazılmış, Üçüncü Plana aykırı ol
duğu için diye şerh vermiştim; yanlıştır onu düzelti- j 
rim. J 

Sayın arkadaşlarım; 
Bundan bir süre evvel Türkiye'ye davet edilmiş 

ve tarım sektörünü incelemiş bir uzmanın verdiği ra
pora göre, vaktiyle aşar adlı verginin tarımdan kal- İ 
dırılması çok kötü olmuştur. Eğer Türkiye bu vergiyi j 
kaldıracağına, islâh ederek daha iyi bir biçime ge- i 
tirmiş olsaydı, Türkiye bugünkü geri durumda, az 
gelişmiş durumda kalmayacaktı diye de bazı kanaat- i 
lan bu uzman izhar etmiştir. ı 

Türkiye, kalkınması için elbette ki tarım sektö- I 
ründen yapmış olduğu birikimi sanayi sektörüne ya- | 
tırmak suretiyle kalkınacaktır. Bu, başka türlü de • ' 
mümkün değildir. 

Bu bakımdan, tarım sektörünün vergilendirilmesi, ! 

Türkiye'nin kalkınmasının en önemli itici güçlerin
den birisi olması lâzım gelirken, maalesef bugüne 
kadar tarım sektörü yeterince vergilendirilememiştir. 
Muafiyetler genişletildikçe genişletilmiş, ertelemeler 
ertelendikçe birbirini takip etmiştir. 1961'de 193 sayılı 
Kanun çıkarıldığı zamanda tarım, ilk defa Gelir Ver
gisi kapsamı içerisine alınmak suretiyle vergilendiril
miştir. Fakat arkadan çıkarılan ertelemeler, tadiller 

- muafiyetleri genişleterek, biraz evvel de arkadaşları
mın açıkladığı gibi (Fazla vaktinizi almak istemiyo
rum) bugünkü verimsiz, kısır durumuna getirilmiş 
vaziyettedir. Şimdi bu Kanunla aynı şekilde uzatıl
mak isteniyor. 131 milyar lira civarındaki tarım sek
töründeki ulusal gelirden; bunun yarısının çok fakir 

| veyahutta küçük çiftçilerin geliri olduğunu kabul 
j edersek, yine uzmanların verdiği bilgilere göre Dev-
j let Planlama Teşkilâtının yaptığı araştırmalara göre 
I tarım işiyle uğraşanların yüzde 18'i bu gelirin yarısı

nı üretmektedirler. Şu halde, yansını dahi vergilen
dirmiş olsak, bugünkü 353 milyon gibi gülünç bir ra-

j kamla karşı karşıya kalmazdık. 

Ben, bir bakıma Hükümetin büyük bir çelişki için
de olduğunu da hayretle müşahade ediyorum. Sayın 
Bakan Komisyonda da dinledik; vergi gelirlerini 
azaltmak üzere yapılan bütün tekliflere Hükümetin 
sağlam bir durum aldığını görmedim. Aksine, «Heye
ti Umumiyenin takdirlerine arz ederiz.» gibi acaip 

i bir davranış içerisinde gördüm. Diğer taraftan ise 
Bütçede büyük gelirler; 65 yaşını doldurmuş muhtaç 
kişilere yardım için tasarılar, Millî Savunmanın mas
raflarını karşılamak üzere (Kıbrıs'ın- bazı problemle
ri var, onları karşılamak üzere) her gün gider arttı
rıcı bir sürü kanun teklifleri birbirini kovalamakta 
ve Parlamentonun Komisyonlarından süratle geçmek-

! tedir. Nasıl karşılayacaklardır?.. Besi onu merak edi
yorum. Hükümetin büyük bir çelişki içerisinde oldu
ğunu görüyorum. Eğer çare para basmaksa; Sayın 

! Bakanın Bütçe Komisyonunda ve huzurunuzda yap-
! mış olduğu konuşmalarda» Efendim 1974 senesinde 
j enflasyon yüzde 30 oranındaydı, biz bunu durdur-
i duk, yüzde 20 oranında...» gibi sözier dinledik, ya

kında yüzde 30 dolaylarına ulaşacağımızı müjdele-
I mekten başka bir anlam taşımaz rnı?... Bu da tabiî 
I çok adaletsiz bir vergidir. 
İ Şimdi bu Kanun hangi inaksalda matuf; bunu ar

kadaşlarımız açıkladılar. Arkadaşlar bu, 37 bin do
laylarında olan Gelir Vergisine tabi büyük çiftçilerin 

l bir kısmının daha götürü usulde vergi vermelerini, da-
j ha doğrusu vergi vermemelerini sağlamak amacıyle 

getirilmiş vaziyette. Yüzde 70'in üzerinde bir maliyet 
hesabı, masraf gösterilmek suretiyle geriye kalanın 
üzerinden kendilerinden vergi olarak alınacak, vergi 
tarh edilecek. Tarlayı hakikaten kirayla tutmuşsa, da
ha diğer masraflarım da katmak suretiyle; banka
dan faiz almışsa, para almışsa onun verdikleri de dü
şülmek suretiyle, hemen hemen sıfıra düşürülmekte
dir. Onun için götürü vergiye karşı istek çok fazla-

I dır. 
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Ben bir şey .daha••söyleyeyim; Bütçe :Plan :Ko
misyonunda bir tasarı daha var, o .da esnafın üzerin
den vergiyi kaldırıyor, geniş bir muafiyet getiriyor. 

Arkadaşlar; 
Şu halde vergiyi kim verecek?.. 500 binden fazla 

esnaf 83 milyon liralık bir vergi veriyor, onu da he
men hemen ortadan kaldırmak için yeni bir tasarı 
gelmiş, bekliyor. Esnaf muafiyetini de katarsak, ver
gi yükü, kalkınma yükü kime kalıyor?.. Memurla iş
çinin üzerine kalıyor. Beyannamen olan vergi mükel
leflerinin de ne ölçüde vergi verdiklerini; ne kadar 
büyük bir vergi ziyaıyla bu vergiyi ödediklerini he
pimiz bilmekteyiz. Bunu burada tekrar etmek istemi
yorum. Yalnız bir şey var; memurların peşin olarak 
ödemiş oldukları bu Gelir Vergisi, en doğru olarak, 
hakkıyle vermiş oldukları bu vergiyle memurların sır
tından alınan vergiler ve onların tasarruflarının kul-
lanılrhasıyle bitmiyor; Sosyal Sigortalar Kurumunun, 
Emekli Sandığının da birikmiş olan paralarda Dev
letin bir çok yatırım maksatları veyahutta Devletin 
masrafları, giderleri için kullanılmaktadır. 

Son olarak memurların MEYAK tasarısı için ke
silen yüzde 5'lerinde yine Hükümet,tarafından Dev
let Yatırım Bankalarının emrine verilmek suretiyle 
yine kamu teşebbüslerinin yatırımlarında kullanılma
sı için sarf edilmektedir. Bu benim gördüğüm; belki 
başka maksatlar için kullanılmış olanları vardır. İn
saf, insaf ile artık oturalım, düşünelim. Memur ve 
işçilerin üzerine bu derece yüklenmenin, kalkınma
nın bütün yükünü onların üzerine yüklemenin sonu 
nereye varır arkadaşlar?.. İnsaf... Herkese bu eşitsiz
lik, bu vergi adaletsizliğinin sonu ne olacak?.. Ta
rımdan vergi alma, esnaftan vergi alma, beyanname
si mükellefler vergi kaçırıyorlar, sonu ne olacak ar
kadaşlar?.. Yalnız memurla bu iş olacak değilki... 
Bugün 153 milyar liraya baliğ olan vergi karşısında, 
Bütçenin büyük bir açık vereceğini şimdiden söyle
yebiliriz. îşte, gelen kanunların hepsi gider arttırıcı 
kanunlar ve muafiyet getirici kanunlar. Bunların so
nu nereye varacak?.. Bunu Sayın Bakanın herhalde 
cevaplayacağını tahmin ediyorum. 

Burada bir konu daha tartışılıyor. Bu konuda şu : 
«Efendim, çiftçi okuma - yazma bilmiyor. Bu def
teri tutmakta büyük zorluk var...» 

Muhterem arkadaşlarım; 
Vaktiyle Devlet memuriyetinde çalışmada, çalışan

lardan okuma yazmanın dışında bir şey aranmazdı. 
ilkokul mecburiyetini koyduk ve bu, memlekette 
okuma - yazmayı öğrenmeyi, ilkokula gitmeyi teş-
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vık etmiştir. Şoför ehliyeti almak içm ilkokul xhpkK 
ması istendi; «Aman efendim, olmaz Türkiye'de, ga
yet iyi bir şekilde yürümektedir.» dediler. Evet, genç
lerin üniversite kapılarını çaldığı, dayandığı zaman 
en çok arttırdığınız bölümler olan Ticarî .İlimler Aka
demileri ve bunların çeşitli .branşlarını her yerde açı
yorsunuz ve binlerce onbinlerce çocuk buralara de
vam ediyor. Hangi sahada kullanacaksınız?.. Bunlar, 
Gelir Vergisi, defter tutma, muhasebe usulü geldi
ğinden beri geniş bir iş sahası buldular, istihdam sa
hası buldular. Bunları sokağa bırakamazsınız ki... 
Hesap Uzmanları Kanunu da bir süredir buradan 
çıkmıyor. Yıllardır hep bakanların konuşmalarında 
ve Maliye Bakanlarının raporlarında bunlar söz edi
lir; fakat ben bildim bileli bunlar maalesef bu Par
lamentodan çıkmış değildir. 

Bu bakımdan ben bu Kanunun reddedilmesinin, 
hem vergi adaleti bakımından, hem Üçüncü Beş Yıl
lık Kalkınma Planının ilkeleri bakımından zorunlu 
olduğu kanısındayım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tunçkanat. 
Konuşma sırası Sayın Güven'de. Buyurun Sayın 

Güven. 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 
Tarımda vergilendirmede; 
1. — Gerçek kazanç usulü, 2. — Götürü kazanç 

usulü, yasalara göre mevcutsa da bugüne kadarki 
uygulamada bu mevcudiyeti görmek imkân dahiline 
giremedi. 

Yasaları işlemez hale getirmenin yolları türlü tür
lüdür: Bir türlüsü de, vergi sistemlerinde inkâr edi
lemez, kaçınılamaz bazı gerçekleri peşinen kabul edi
lir; fakat bunlar ertelene ,ertelene, ertelene, ertelene, 
işlemez hale götürülür. Uygulamayı dejenere etme
nin bir yolu böyle oluyor. 

Şimdi şu yasaya bakıyoruz, hiç bir yasada bu du
rum görünmez. 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 
1968, 1969; taa 17 senedir hâlâ «Bu muhasebe siste
mine köylü yatkın değildir, alışkın değildir», gerek
çesiyle durmadan, ertelene, ertelene bugüne kadar 
gelmiş. 

Acaba bu işin gerçeği bu mudur?.. Şimdi bu işin 
gerçeğine bakalım. 

Şöyle bir durum yaratırız; aslında büyük serma
yenin, büyük çiftliklerin sahiplerinin sorunlarını, fa
kir çiftçinin-«orunu imiş,gibi ortaya koymak suretiy
le, onların arkasına sığınarak, kendi imkânlarımızı 
çıkarma yolunu da ararız. 
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Bugün Türkiye'de istatistiklere göre, 4 milyonun 
üzerinde çiftçi ailesi vardır. Yine bugün Türkiye'de 
Ziraatte 37 bin vergi mükellefi bulunmaktadır. 30 bin 
liranın altında kalan kişiler mükellefiyet dışında kal
dığına göre, demek ki, 30 bin liranın üzerinde mü
kellef diye yakalayabildiğimiz 37 bin kişi var. 

Götürü usulün haddi 150 bin liradan başladığına 
göre, götürü usul dışında kalan, (Aslında yasayı uy-
gulasak) muhasebe sistemine girecek olan büyük çift
çi sayısı 5 bini geçmez, 5 bin kişiyi bulmaz. Demek 
ki, bu derecede debdebeli bir şekilde ortaya getirdiği
miz sorun, 4 milyon Türk köylüsünün sorunu değil, 
5 bin tane çiftçinin sorunudur. O halde meseleyi böy
le açıklıkla ortaya koyduktan sonra, esasa gelelim. 

Türkiye'de 5 bin mükellefin ortalama gelirleri ya
rım milyonun da üzerindedir. Biz desek de demesek 
de, bugünkü verimli işletmecilik esasına göre bunlar 
defterlerini de tutmaktadırlar, herşeyinin hesabını da 
yapmaktadırlar; ama Maliye ile karşı karşıya geldi 
mi, vergi sorunu ortaya çıktı mı, bu defter sorununu 
hemen ertelemek suretiyle, götürü usulün nimetlerin
den faydalanma yoluna gidilmektedir. 

Yine hepimizin bildiği bir sorun vardır Türkiye' 
de; yarıcılık usulü. Bunun açık anlamı şudur: 

Bir kişi, yarıcılıkla toprağı bir başkasına işleti
yorsa, yarıcılıkla işleyen adam. sonuçta ürünün yarı
sını alması halinde, kendisine kâr kalıyor demektir. 
Kimse zararına bir şeyi işletmez. O halde, hiç bir ta
rım alanında masraf % 50'yi kesinlikle geçmez. Hal
buki götürü usulde getirdiğimiz bir şey var ki: mas
raf C/C 70"in de altında olamaz. 

Bir taraftan tarımda tam anlamıyle götürü gider 
usulünü getirmek ve aslında tamamen lehlerine bir 
durum yaratan bu c/c 70'den az masraf olmama du
rumundan da yararlanmak suretiyle bugün 1 milyon 
lira ziraî gelir temin eden bir çiftçinin o bir milyon
luk gelirinin de; sanki en az 700 bin lirasını masraf 
yapmış gibi bir düşüm de yapılıyor. 

Eğer biz, bu götürü usulü 150 bin liranın üzerin
de tutmuş olsak, o zaman ne olacak?.. Hiç değilse 
bu 150 bin liranın ötesindekiler muhasebe ve işletme 
esasına göre defter tutacağı gerçeği karşısında, haki
kî masraflarını yapacaklar, o zaman hiç bir kimse 1 
milyon liralık gelirinin karşısına «700 bin lira masraf 

' yaptım» diye çıkamayacaktır. Çıkamayınca da Mali
yenin geliri artacaktır ve bu gelir büyük, varlıklı çift
çi kesiminden gelecektir ki, Anayasanın 61 nci mad
desi de bunu öngörmektedir. 

Kaldı ki bu, en az % 70 masraf öngörmektedir 
ve il ziraî komisyonlarınca tespit edilen esaslara gö^ 
re masraf saptandığından, bu miktarın c/c 83, % 85'e 
kadar da çıktığı olmaktadır. Demek ki, taban hudu
du % 70 olan masrafın, % 80 - 83'e çıkması halin
de, 1 milyonluk kazancın ancak 170 bin lirası mat
rah olarak alınacak, gelire tabî tutulacak, 830 bin li
ralık kesimi de tamamen masraf hanesine girecek. 

Bu kişi, 500 bin liranın üzerine çıktığı için mu
hasebe esaslarına göre, bilanço esasına göre defter 
tutacaktır. O zaman, 1 milyonluk bir kazançta 800 
bin lira masraf göstermesine imkân yoktur. 

Ben, Komisyonda üye olarak bu teklife kısmen 
katıldım; o da teknik zorunluluklarla. Aslında bir gö
revimizi de yapmamışız; Hükümet bir görevini de ye
rine getirmemiştir. Zira, bu götürü usulü tercihin 1974 
yılında 2 yıllık süresi bitmiştir. O halde bu süre 1974 
yılında bittiğine göre, normal yasa işleyecektir ve bu 
yasaya göre de 150 bin liradan yukarı olanlar; (Ki, 
500 bine kadar olan ziraî işletme esasına göre defter 
tutacaktır, 500 binden yukarısı bilanço esasına göre 
defter tutacaktır) doğrudan doğruya mükellefiyetle
rinin hududu içerisinde defter tutma mecburiyetinde 
olduğu halde, her halde bunlar tutmamış, tutmuşsa 
da Hükümet bunu bugüne kadar aramamıştır. Ara
madığı için de, şimdi bu geçmişteki kusurunu kapa
tabilmek için. yaşanır, başlangıç tarihini taa 1974'den 
almaktadır. 

Olan olmuştur, olayların üzerine bu derece şid
detle yürümeyi biz de uygun görmüyoruz. Bu bakım
dan 1974 yılı ve 1975'de vergilenecektir. 1976 yılı
nın Nisan ayma geldik. Yeniden mükellef olanların 
Aralık ayının 31'ine kadar defterlerini notere tasdik 
ettirip, mükellefiyetlerini bildirmesi gerekir. Aynı def
ter üzerinde devam edenler ise, Ocak ayının sonuna 
kadar bu işlemleri yapacaklarına göre; şimdi Nisan 
ajanı bulmamız nedeniyle, 1976 yılı için de bu im
kân yitirilmiştir. Bu bakımdan, eğer yasa tam mana
sıyla mevcut işlerliği ile uygulanırsa. 1976 ve 1975 
yılı için bir hayli usulsüzlük olacak, kusur ve çeşit
li şeylerden mükellefler sıkıntıya sokulacaklardır. 

Aslında mükellefi gözümüzde büyütmeyelim, bun
ların hepsi 5 binin içinde bulunan kişilerdir. 

Bu bakımdan, bu zorunlulukları esas alarak arka
daşlarımla bir önerge vermiş bulunuyorum. Diledik
leri takdirde götürü gideri kabul etme durumunu sağ
layan yasanın ertelenmesini, 1975-76 yılına inhisar 
ettirmek suretiyle, geçmişteki bu aksaklıkların sonu
cu mükelleflerin sıkıntılarını da önlemiş oluruz; ama 
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1976 ve 1977 yılı için (Ki, Komisyonda ve Millet 
Meclisinde kabul edilen metne göre 1978'e kadardır) 
olan bu muafiyet durumuna imkân hazırlamayalım. 
Benim esas üzerinde durduğum bu ve muhalefetim 
de zaten bu olmuştur. 

Bundan sağlayacağımız kazanç iki yönlüdür. Za
ten, 150 bin liraya kadar küçük çiftçi bulunmadığı 
gibi, orta çiftçi de yoktur. Demek ki, bu yasanın kap
samında küçük çiftçi, orta çiftçi kesinlikle bulunma
maktadır, tamamen büyük çiftçi bulunduğu gerçeği 
bir yana, öbür taraftan, götürü usulün getirdiği bü
yük imkânlardan vergi kaybımız daha çok olmakta
dır. 

1974 yılındaki ziraî gelirlerden elde edilen vergi
nin 336 milyon olduğu gerçeğini Sayın Maliye Ba
kanı açıkladılar. İstatistik bilgilere göre bu, 251 mil
yon olarak görülmektedir. Biz, fazlasıyle 336 milyon 
lirayı almış olalım; halbuki, yine Üçüncü Beş Yıl
lık Plan hedefleri, ziraati etkin bir şekilde vergileme
yi de öngörmektedir. Yasaların, her halükârda plan 
hedeflerine aykırı olamayacağı gerçeği karşısında 
bu yasanın çıkması bir terslik de getirmektedir. O 
halde bu terslikten de kurtulabilmek ve geçmiş ak
saklıkların getirmiş olduğu zorunlu siyasî sıkıntıla
rı da bertaraf etmek için önergemde bahsettiğim hu
susların kabulünde zorunluluk görmekteyim. 

Eğer önergemiz Yüce Senato tarafından tasvip 
edilirse bu haliyle bunlara, 1975 - 1976 yılları için 
götürü gider usulünü kabul etme olanağı tanınmış 
olacaktır; ama bunun dışında 1977 - 1978 yılları için 
bu olanak tanınmayacaktır ve yasanın çıkışında çift
çiyi vergi sistemine alıştırabilmek için bir süre geç
mesi fikri de artık çok olgunlaşmıştır. 15 sene, 17 
sene gibi bir zaman geçmiştir ki; bu zamana kadar 
olgunlaşmayan bir fikir bundan sonra hiç olgunlaş-
maz, kanserleşir ve kastî bir istikamet alır. 

O bakımdan... 
BAŞKAN — Sayın Güven, süreniz dolmak üze

re lütfen toparlayın. 

HASAN GÜVEN (Devamla) — Bağlıyorum efen
dim. 

Sözlerimi toparlıyorum; 
1. — Bu yasa, çok az bir kitle olan büyük çift

çilerin yasasıdır, ki çiftçilerin % 01'ini kapsamakta
dır; 

2. — Bu yasada götürü usulle tespit edilen mas
rafların çok yüksek tutulması sonucu, vergi kaçak
çılığı bu yönden de alabildiğine zorlanmış olmakta
dır. 
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Bu nedenlerle, önergemizde belirttiğimiz gibi, ya-
I sanın hudutlarını 1975 - 1976 yılına kadar hasretmek 

suretiyle kabulünü saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, saat 19.00'a geliyor, bu suretle nor

mal çalışma süremiz bitmiş oluyor. Ancak, müzake
relerin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasına 
dair bir teklif var okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
559 sıra sayılı teklifin müzakerelerinin bitimine 

I kadar Genel Kurul çalışmalarına devam edilmesini 
I arz ve teklif ederiz. 
j K. Maraş Manisa 
I Adnan Karaküçük Oral Karaosmanoğlu 
I Manisa Elâzığ 
i Orhan Süersan Cahit Dalokay 
I Bolu 
I Alâeddin Yılmaztürk 

I BAŞKAN — Önerge üzerinde konuşmak isteyen 
I sayın üye var mı?.. Yok. Önergeyi oylarınıza arz edi-
I yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
I Konuşma sırası Sayın Hüseyin Öztürk'te. 

Sayın Öztürk?.. Yok. 
Sayın Yiğit Köker?. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Vazgeçtim Sayın 

I Başkan. 
I BAŞKAN — Bu suretle 1 nci madde üzerinde ko-
I nuşmak isteyen sayın üyelerin konuşmaları bitmiştir. 

I 1 nci madde -ile ilgili 2 tane değiştirme önergesi, 
I var, okutuyorum efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bakan ne 
I zaman konuşacak Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, konuşmak istiyor mu-
I sunuz?.. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
I (İzmir Milletvekili) — Evet Sayın Başkan." 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
I (İzmir Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın senatör

ler; 
I Konuşulmakta olan kanun teklifiyle yeni bir ver-
I gi ihdas edilmemektedir, alınmakta olan bir vergiden 
I de vazgeçilmemektedir. 
I Konuşulmakta olan kanun teklifi, şimdiye kadar 

tarımda alınan vergilerde tatbik edilen usulün bir 
I belirli süre daha tatbik edilmesini öngören bir tek-
| liftir. 
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Bu itibarla, '-bunun .üzerinde yapılacak-münaka
şalarda, -«Tarımı vergilemeli veya vergilememeli; ver-
gilenecekse hangi seviyede vergilemeli» şeklinde ge
niş bir tartışmanın, bundan sonra Gelir Vergisi ka
nunları üzerinde getireceğimiz tasanlar ve Büyük Mil
let Meclisinin -sayın üyelerinin yapacakları teklifler 
münasebetiyle sürdürülmesinin daha uygun olacağı 
kanaatini belirtmek isterim. 

Burada, doğrudan doğruya bir usul hükmü tek
lif edilmektedir. Bu usul hükmü şimdiye kadar muh
telif iktidarlar devrinde uygulanagelmiş ve alışılmış, 
halen de bu usul uygulamasının kaldırılacağına dair 
hiç bir emare hiç bir hükümet tarafından ifade edil
memiş bir uygulamadır. 

Bu itibarla, bu uygulama üzerinde yapılan mü
nakaşalar için ben, değerli arkadaşlarımın tarımın 
vergilendirilmesi, vergilendirilmemesi gayri safi millî 
hâsılaya % 26 katkısı bulunan tarımda alınan ver
ginin fevkalâde küçük olduğu hakkındaki iddiaları
na cevap vermek istemiyorum. Ancak, bir hatırlat
ma yaparak bu noktadan geçmekle yetineceğim. Evet, 
tarımın gayri safi millî hâsılaya katkısı c/c 26'dır. Ta
rımdan alman vergi 336 milyon lira kadardır. Bu, 
Gelir Vergisi olarak 336 milyon lira kadardır. An
cak, tarımla meşgul olan nüfusun endirek vergiler 
yoluyla kamu masraflarına katılışı 336 milyon lira 
değildir. Çünkü, tarımla meşgul olan nüfus, genel 
nüfusumuzun % 70'ine yakın bir oranı teşkil etmek
tedir. Genel nüfusumuzun c/c 70'ine yakın bir kıs
mının endirek vergiler yoluyle kamu masraflarına 
katılması her halde bu 336 milyonun çok üzerinde
dir. 

Bir de şunu ilâve etmek gerekir ki, gayri safi 
millî hâsıladan % 26 pay alan tarım gelirleri, % 70'e 
yakın bir nüfusa hitap etmektedir. Bu itibarla tabia-
tiyle vergilendirme oranı, diğer kesimlerin vergilen
dirme oranına nazaran, tarımda fevkalâde düşük 
olacaktır. Ayrıca, tarımla meşgul nüfusun bu derece 
yüksek oluşu karşısında Türkiye'nin beslenme prob
lemi, Türkiye'nin tarım potansiyeli ile dış ticaretinin 
dengelenmesi meselesini bir arada düşünmek gere
keceğine de işaret etmek isterim. Türkiye'de tarımın, 
halen himayeye muhtaç olduğu gerçeğinden de hiç 
birimizin vaz geçmediğini ifade etmek isterim. 

Şimdiye kadar 4 defa yapılan erteleme, aşağı yu
karı birbirine yakın ve benzer metinlerle icra edil
miştir. İlk erteleme teklifi-Cumhuriyet Halk Partisi 
tarafından yapılmıştır; dosyamda bu erteleme teklifi 
üzerinde Grup Başkanvekili Kemali Beyazıt'ın ya

zıları da vardır, bugünkü teklif -birbirine fevkalâde. 
yakın ve benzer metinlerle yapılmıştır. 

Şimdi, şekli, muhtevası ve maddî muhtevası ba
kımından yeniden gözden geçirilmesi için Komisyona 
iadesi zaruretini ifade eden arkadaşlarıma, 1964 yı
lından beri müzakere konusu olan fevkalâde kısa bu 
kanun maddelerinin şimdiye kadar şekli ve maddî 
muhteva bakımından bu derece sert eleştirilere mu
hatap olmadığını da hatırlatmak isterim. 

Bir değerli arkadaşımız burada, bu değişikliğin 
Anayasaya aykırı olduğunu, Üçüncü Beş Yıllık Plana 
aykırı olduğunu, tarımda rasyonelliği azaltıcı nite
likte olduğunu ifade ettiler. Bir usul hükmünün bu 
kadar fazla temel hükme nasıl aykırı olduğunu anla
makta biraz güçlük çektiğimi ifade etmek isterim. 
Şayet, bir vergi uygulama usulünün bir süre için de
vam ettirilmesi Anayasaya aykırı idiyse, kalkınma 
planlarına aykırı idiyse, acaba şimdiye kadar bu 
ne diye sürdürüldü ve bir kısım hükümetlerce bu 
anda; bu görüşü ifade eden sayın parti mensubu ar
kadaşlarımın da iştirak etmiş olduğu, partisinin iş
tirak etmiş olduğu -hükümetler tarafından ne diye 
dikkate alınmadığı, ne diye farkedilmediğini de sor
mak icap eder. 

Bir noktayı Sayın Atalay'a hatırlatmak isterim. 
Kendileri kanunun aceleye gelerek hazırlandığını ve 
bu acele yüzünden de taklitçiliğe kaçıldığını, gerek
siz birtakım rakamların veya yılların sıralandığını 
ifade ettiler. Yani, teklif edilen metinde 1962 yılın
dan itibaren 1978 yılına kadar yıllar sayılmakta ve bu 
yıllara ait ziraî kazançlar üzerinde mükelleflerin di
lediği takdirde götürü usulde vergilendirilecekleri 
ifade edilmektedir. 

Sayın Atalay. «Ne diye beş yıldan önceki dev
relerden burada bahsedilmektedir? Vergi gelirlerin
de beş yılda müruru zaman hükmü vardır» şeklinde 
bir ifadede bulundular. Bu senelerin sayılması bir 
tesadüf değildir. Bundan evvelki kanunlara yapılan 
bir benzetme de değildir, bir kopye de değildir. Bu, 
bir zarurettir. Evet vergi alacakları beş yılda müru
ru zamana uğrar ama, ihtilaflı vergi alacaklarının 
müruru zamanı ihtilâfın devanı ettiği sürece durur. 
Bu itibarla 1962 yılında zuhur etmiş bir vergi ala
cağı 1962 yılında doğmuş bir vergi alacağı üzerinde 
eğer ihtilâf var ise, halen 1976 yılının sonunda ve-
yahutta 1978 yılında tahsil edilmesi mümkün olacak
tır. 

Bu itibarla 1962 yılında bu şekilde ihtilâfa ko
nu olmuş olan vergi alacağının, hangi usul içinde; 

— 318 



C. Senatosu B : 50 

götürü usul mü, gerçek usul içinde mi tahsil edile
ceği hakkında tereddütlere düşülmesin diye, o yıldan 
itibaren bütün vergilendirme yıllarının sayılması ge
rekmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ne diye 1 . 1 . 1975'ten itibaren bir uygulama 

öngörülmektedir; kanunun geçerliliği ne diye 1975 
yılının birinci ayının birinci gününe alınmaktadır?.. 
Bunu hukuken uygun görmediklerini arkadaşlarım 
beyan ettiler. 642 sayılı Kanun, 29 . 6 . 1965 ta
rihini ve ikinci maddesi, «Bu Kanun 1 . 1 . 1965 
tarihinde yürürlüğe girer» hükmünü taşır. 

890 sayılı Kanun 29 . 6 . 1967 tarihini taşır. 
3 ncü maddesi; «Kanunun 1 nci maddesi 1.1.1967 
tarihindi yürürlüğe girer», hükmünü ihtiva eder. 

1132 sayılı Kanun 13 Mart 1969 tarihini taşır. 
Tarih bakımından en yakın çıkarılan usul uygulama
sı budur. Bunun da ikinci maddesi, «Bu Kanun 
1 . 1 . 1969 tarihinde yürürlüğe girer», diye; ikibu-
çuk ay öncöki bir tarihli yürürlük tarihi diye göste
rir. Bundan evvel en son kabul edilen kanun 1631 
sayılı ve 23 Kasım 1972 tarihini taşır. Bu Kanunun 
2 nci maddesi: «Bu Kanun 1 . 1 . 1972 tarihinde yü
rürlüğe girer.» hükmünü taşır. 

Gördüğünüz gibi, şimdiye kadar çıkarılan dört 
kanunda da yürürlük tarihi götürü usulün uygulan
masının istendiği takvim yılının başlangıcı şeklinde 
tespit edilmiştir. Son olarak zikretmiş olduğum Ka
nun 1972 tarihinde çıkmıştır. 1974 senesi sonunda 
götürü usul uygulaması nihayete ermekte idi. 1974 
senesinin hükümetleri mükelleflere ilân etmek zaru-
retîindeydiler; « 1 . 1 . 1975 tarihinden itibaren götü
rü usul uygulaması kalkmaktadır, defterinizi tasdik 
ettiriniz, defter tutma mükellefiyetine tabi olacaksı
nız 1 . 1 . 1975 tarihinden itibaren.» diye. 1974 ta
rihinde Hükümet olanların bunu ihbar etmeleri lâzım, 
ilân etmeleri lâzımdı. 1974 tarihindeki hükümetler 
bu lâzimeyi yerine getirmemişlerdir. 1974 senesinde 
bu kanun teklifi ortaya atılmıştır; 1974 senesinin 
Aralık ayında, bu ayda mevcut hükümetler bun
dan evvel ve bundan sonra mevcut hükümetler, bu 
kanun teklifine karşı olmadıklarını ifade etmedik
leri gibi, götürü usulün uygulanmasına karşı olduk
larını da beyan etmemişlerdir. 

Bu itibarla mükelleflerin hazırlanması, defterle
rini tasdik ettirmesi gibi; hükümetlerin kendilerini 
ikaz mecburiyetleri 'zamanında ifa edilmemiştir. Bu 
ikaz mecburiyetini ifa etmesi icap eden hükümetler, 
bu götürü usul uygulamasının nihayete ereceği ta-
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rihlerde ihbar» etmesi icap eden hükümetedir ; yani 
1974 yılında büyük kanadını Cumhuriyet Halk Par
tisinin teşkil ettiği Hükümet olması icabeder. 

Değerli arkadaşlarım; 

Verginin gerçek usulde alınması, vergi mükel
lefinin gelirini de, masrafını da deftere kaydetmesi, 
vesikalarını tanzim etmesi ve saklaması esastır. Bu 
esastan vazgeçmemek icap eder. Ancak, götürü 
usul gibi istisnalar bu esasın terk edilmesi niteliğin
de olmamalıdır. Bu esası pekiştirici nitelikte olma
lıdır ve mümkün olduğu kadar kısa süreler içinde 
gerçek usulde vergilemeye daha yaygın şekle getirici 
bir, tatbikat; bir hazırlık yapılmalıdır. İtiraf etmek 
geret'dr ki; (1960 yılında ilk defa tarım gelirleri ^Ge
lir Vergisi kapsamına alınmıştır.) 1960 yılından be
ri bu hazırlık gereği gibi yapılmamıştır. Hüküme
timiz bunun ilânihaye devamına taraftar değildir; 
götürü usul uygulamasının şimdi kanun teklifi sahip
lerinin derpiş etmiş olduğu 1978 yılı sonundan daha 
ileriye atılmasına taraftar değildir. Ancak bu arada 
yapılması icap eden Gelir Vergisi Kanununda tarım
la ilgili defter tutma ve gerçek usulde vergilendirile
cek tarım mükelleflerinin saklamak ve tanzim et
mek mecburiyetinde oldukları vesikalar bakımından 
yemi hükümler getirilmesi zaruretidir. Bu zaruret 
ifa edilmeden; yani Gelir Vergisi Kanununun 53, 55 
ve diğer maddelerinin tadili icra edilmeden tarımı 
gerçek usulle vergilendirmenin istenilen neticeyi ve
rebileceği kanaatmda değiliz. 

Gerek Gelir Vergisinde yapılması icap eden bu 
tadil, gerekse 16 seneden beri devam edegelmekte 
olan alışkanlıkları dikkate alarak Hükümet kesimi
nin kendine düşeni yapması ve tarımda gerçek usul
le vergi mükellefi koyacağımız kesiminde kendisine 
düşen hazırlıkları yapması bakımından, kanun tek
lifi sahiplerinin ileriye sürmüş oldukları 1978 yılını 
makul bir süre olarak kabul ediyoruz. Bunun daha 
fazla uzatılmasına taraftar değiliz ve bu süre içinde 
Hükümetin Gelir Vergisi Kanununda gerekli deği
şiklikleri yapması gerektiğine de kaniiz. 

Son olarak bir noktaya işaret etmek isterim. Gö
türü Usul kabul edildiği takdirde ne kadar mükel
lef bundan istifade edecektir veyahut kabul edilme
diği takdirde ne mükellef bundan müteessir olacak-
tırrın rakamını; 1975 senesi mükelleflerinin adedi
nin kesin olarak şu anda bilinememesi bakımından 
tam bir şekilde vermek mümkün değildir. Ancak 
1975 senesinde tarım gelirlerinde olan olağanüstü 
artış sebebiyle, tarım mükelleflerinin 37 bin sınırını 
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bir hayli aşacağını tahmin ediyoruz. 150, bin lira
ya kadar olan tarım gelirleri esasen kendiliğinden 
kanun hükmü olarak götürü usule tabidir. Bunun 
üzerinde işletme veyahutta gerçek usulde mükellef 
sayılabileceklerin adedinin ancak bu uygulama ile 
bu uygulamadan müteessir olacak veya uygulamadan 
müstefit olacak adet olduğunu ifade etmek isterim. 
Bu adedin 10 binden aşağı olmayacağını tahmin et
mekteyiz. 1975 tarım gelirlerindeki artış sebebiyle 
bu rakamın 15 bin ilâ 20 bin civarına varabileceğini 
de tahmin etmek mümkündür. 

Şunu da ifade etmek isterim ki; «Efendim üç 
bin mükellef, beş bin mükellef, 20 bin mükellefe 
muhatap oluyoruz...» dendi. Yaptığımız işin doğru 
olması veya olmamasıdır bizim kıstasımız. Yoksa, 
muhatap olduğumuz mükellefin adedi değildir. Eğer 
bir mükellefe yanlış bir muamele yapıyorsak, bunun 
hakkında kanun teklifi getirmekten, kanun tasarısı 
getirmekten yahutta teklifi desteklemekten çekinme
yiz. 

Bu itibarla adedin azlığı veya çokluğunu ortaya 
atarak bir kanun teklif veya tasarısının Yüce Sena
to tarafından önemle ele alınması veya alınmamasını 
bir gerekçe olarak kabule mümkün görmüyoruz. 

Yüce Senatoya saygılar sunarım. (A. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Bakan, 
bir dakika soru sormak isteyen arkadaşımız var. 

Buyurun efendim. 
ERDOĞAN BAKKALBAŞi (Konya) — Sayın 

Başkan, Sayın Bakana bir sorum var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞİ (Konya) — Efen
dim, Sayın Bakan, konuşmasındaki ifadesinden an
laşıldığına göre; Vergisi Usul Kanununa göre vergi 
mükelleflerinin defter tasdik ettirme konusunda ilân 
etme zorunluluğu olmadığı kanısındalar. Sayın Bakan 
1974 yılında bu ilânın yaptırılmadığını söylediler. 
Acaba kendileri 1975 yılı içerisinde; 1975 yılının so
nuna kadar defterlerin tasdik edilmesine dair bir 
ilân yaptılar mı?. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) —• Sayın Başkan, böyle bir ilân 1975 yılı 
içinde, 1974 yılında olduğu gibi yapılmamıştır. Çün
kü 1975 yılında, 31 Mart 1975 tarihinde Hükümet 
olduktan sonra bulduğumuz, benimsediğimiz bir ka
nun teklifi vardır; şimdi müzakere etmekte oldu
ğumuz kanun teklifi.. 

SIRRI AT AL AY (Kars) — Çıkıp çıkmayacağı 
j belli değil. 
I MALÎYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 

(Devamla) — Bu teklifi benimsemişizdir. Çıkıp çık
mayacağı hakkında alabileceğimiz tedbir, ancak 1976 
yılında ihdas edilecek mükellefiyetler için söz konu
su olabilir. Yoksa 1975 yılında deftere tabi olanlar 
için alınması icap eden tetbirin alınmış veya alınma
mış oluşu hakkında benden sual sorulmasını zait gö
rürüm. 

BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Sayın Öztürk buradalar mı efendim?.. Yok. Ol
madığı için soruları kalıyor. 

Başka soru sormak isteyen yok. Buyurun sayın 
Bakan. Teşekkür ederim. 

Sayın üyeler; 
1 nci maddeyle ilgili iki tane değiştirge önergesi 

var, okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 

Gelir Vergisi Kanununun geçici 4 ncü maddesi
nin değiştirilmesine ilişkin yasa teklifinin 1 nci mad-

I desi metninden (1977, 1978) yılları çıkarılmak sure
tiyle' maddenin değiştirilmesini arz ederim. 

İstanbul 
Mehmet Feyyat 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 
I Yüksek Başkanlığa 

Geçici 4 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Geçici madde 4. —- Gelir Vergisi Kanununun 53 
ve 55 nci maddeleri hükmüne göre gerçek usulde ge
lir vergisine tabi bulunan ve kazançları bilanço veya 
işletme hesabı esasına göre tespit etmek mecburiye
tinde olan çiftçiler 1962 - 1963 - 1964 - 1965 - 1966 

j - 1967 - 1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 -
1974 - 1975 - 1976 yıllarına ait ziraî kazançları üze
rinden diledikleri takdirde götürü gider usulüne göre 
vergilendirilirler. Mükellefler bu hususu vergi daire
lerine verecekleri yıllık beyannamelerinde açık şe-

I kilde belirtmeye mecburdurlar.» 
Kayseri Trabzon 

j Ziya Müezzinoğlu Hasan Güven 
I Eskişehir Muğla 

Hikmet Savaş Fevzi Özer 

I BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Sayın Mehmet Feyyat tarafından verilen önerge 

ile sayın Müezzinoğlu ve arkadaşları tarafından ve
rilen önerge aynıdır. Sayın Müezzinoğlu tarafından 
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verilen önerge kabul edildiği takdirde, Sayın Fey-
yat'ın vermiş olduğu önerge de bunun kapsamına 
girmektedir. Bu itibarla, yalnız Sayın Ziya Müezzi-
oğlu ve arkadaşları tarafından verilen önergeyi oy
larınıza sunacağım. 

Önergenin lehinde, aleyhinde konuşmak isteyen 
var mı efendim?.. Yok. 

Bu maddenin oylamasıyle ilgili bir önerge var, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Hasan Güven ve arkadaşları tarafından verilmiş 

olan, 1 nci maddenin değiştirilmesiyle ilgili önerge
nin ad okunup; kabul, ret cevabı alınacak şekilde 
açık oylama yoluyla oylanmasını arz ve teklif ederiz. 

Artvin istanbul 
Recai Kocaman Fikret Gündoğan 

Afyon Karahisar Kayseri 
Mustafa Çelik Ziya Müezzinoğlu 

Konya Denizli 
Erdoğan Bakkalbaşı Hüseyin Atmaca 

Eskişehir Muğla 
Hikmet Savaş Fevzi Özer 

Samsun Sivas 
Ziya Gökalp Mülayim Âdil Altay 

Erzurum 
Hilmi Nalbantoğlu 

BAŞKAN — 11 sayın üye bir teklifte bulunmuş
lardır. Tüzüğümüzün 107 nci maddesinin dördüncü 
fıkrasına uygundur. Bu üyelerin isimlerini okuyup 
burada olup olmadıklarını tespit etmek istiyorum. 

Sayın Kocaman?... Burada.; 
Sayın Gündoğan?.. Burada, 
Sayın Mustafa Çelik?.. Burada. 
Sayın Ziya Müezzinoğlu?.. Burada. 
Sayın Erdoğan Bakkalbaşı?.. Burada. 
Sayın Hüseyin Atmaca?.. Burada. 
Sayın Hikmet Savaş... Burada, 
Sayın Fevzi Özer;.. Burada. 
Sayın Ziya Gökalp Mülayim,.. Burada. 
Sayın Âdil Altay?.. Burada. 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu?., Burada. 
Sayın Komisyon, bu teklife katılıyor musunuz?... 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Katılmıyo
ruz Sayın Başkan. 

(A.P. sıralarından «Oylama var, nereye gidiyor
sunuz?.. Ayıp, ayıp» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Üyeler; çok rica ediyorum, 
;çok gürültü oluyor. Oylamaya geçiyoruz: 

(Ordu Üyesi Selâhattin Acar'dan başlanarak oy
lar toplantı) 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başka
nım, bir şey arz edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Önergeyi ve

ren sayın arkadaşlarımız bize bir görev yaptırıyor
lar, kendilerini göremiyoruz şu anda; o hald«e devam 
etmeyin. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Mubassır mısın? 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — O kelime size 

ait, bana ait değil. 
BAŞKAN — Sayın Ucuzal oylamaya geçtikten 

sonra, zaten bitiyor. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 
niye bizi yokuşa sürerler de giderler? 

BAŞKAN — Onu ben bilemem. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Vazifelerini yap< 

sınlar. 
BAŞKAN — Sayın Ucuzal. bitiyor efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bu da engelle

me değil mi? 
SIRRI ATALAY (Kars) — Mubassır... 
BAŞKAN — Efendim karşılıklı konuşmayınız 

lütfen. 
(Balıkesir Üyesi Sıtkı Yırcalı'dan itibaren oyların 

toplanmasına devam olundu.) 
BAŞKAN — Sayın üyeleı, ismi okunduktan son

ra gelen Sayın ÇağlayangiFden başka sayın üye var 
mı? Yok efendim. 

Savın üyeler; 
Bir önerge verilmiş komisyonda bulunan üyeleri 

bildiriyorlar; okuyorum. 

«Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim, Gençlik ve 

Spor ve Kültür Komisyonunda isimleri yazılı üyeler
le toplantı halinde bulunmaktayız. 

Saygı ile arz olunur.» denilmektedir. Ancak bun
ların müspet veya menfi ne şekilde oy kullanmaları 
konusu var. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Yoklama değil, oyla
ma. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
Anayasa ve Adalet Komisyonumuzda şu anda çalı-; 
şıyor efendim. 

RECAÎ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 
oylamanın bitip bitmediğini lütfen mikrofondan işa
ret buyurunuz, zapta geçsin. Oylama devam ediyor 
mu, etmiyor mu? 
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BAŞKAN — Oylama bitmiştir efendim. Oylama 
bitti. Sadece tasnif yapıyoruz. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Bu üyeleri burada mevcut göster
mek mümkün değil; çünkü ne şekilde oy kullandıkla
rı belli değildir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Görev başında
ki arkadaşlarımız burada mevcut. Anayasa ve Ada
let Komisyonunda vazife başında. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Oylamaya dahil 

değil. 
BAŞKAN — Oylamaya dahil değil; bunlar oyla

maya dahil değildir. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Fakat sayı iti

bariyle var. Mevcuda dahil. 

BAŞKAN — Oylamanın neticesini bildiriyorum 
efendim. 

Ret 62 
Kabul 17 
Bu suretle 79 üye mevcut oluyor. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Komisyonlar da 

var efendim. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüse
yin Atmacanın, M. H. P. Genel Başkanının dış ül
kelere yaptığı gezilere dair soru önergesi ve Devlet 
Bakanı Seyfi Öztürk'ün yazılı cevabı. (7/472) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını saygıyle rica ederim. 

17 . 12 . 1975 
Hüseyin Atmaca 
Denizli Senatörü 

Soru : 
1. — M. H. P. Genel Başkanı ve kabinenizde Baş

bakan Yardımcılığı yapan Alpaslan Türkeş'in, C H. P. 
Genel Başkanı Sayın Bülent Ecevit'in Danimarka, İs
veç, Norveç ve Finlandiya gezisiyle ilgili olarak 

BAŞKAN — Komisyonda sekiz üye ismi bildir
mişlerdir. İsimleri okuyorum efendim. 

Reşat Oğuz, Sait Mehmetoğlu, Hüseyin Öztürk, 
Ahmet Tahtakılıç, Sadi Irmak. Lûtfi Doğan, Sami 
Küçük, Hayri Öner. 

Bunları da ilâve etsek çoğunluk mevcut değildir. 
SIRRI ATALAY (Kars) — 87 oldu. 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Buna en

gelleme denir, işte şekva budur. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Efendim, arka
daşlarımız çalışıyor. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, Komisyon tarafın
dan, Başkan tarafından bu şekilde bir müracaat ol
madığı takdirde dikkate alamam efendim. Bakın aynı 
şekilde müracaat etmişlerdir 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bu da başka en
gelleme. Şekva nasıl oluyor görüyorsunuz şimdi. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Hem; 
«Şekva» dersiniz, hem engellersiniz. 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz kalmamıştır. Görüş
melere devam edemiyoruz. Bu sebeple 1 . 4 . 1976 
Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere Birleşi
mi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19.45 

4 Aralık 1975 tarihinde Genelkurmay Başkanlığına, 
Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine ve MİT 
Müsteşarlığına ihbarda bulunduğu doğru mudur? 

2. — Doğru ise; 

a) Bu ihbar hükümet adına mı, kişisel mi yapıl
mıştır? 

b) Hükümet adına yapıldı ise, ihbar yapılmaz
dan evvel, Başbakan olarak sizden izin alınmış mı
dır? 

3. —• M. H. P. Genel Başkam Alpaslan Türkeş 
1970 yılından bu yana hangi ülkelere gezi yapmıştır, 
oralarda hangi kuruluşlarla toplanmıştır? 

4. — M. H. P. Genel Başkanı dış gezilere çıkmaz
dan evvel. Hükümetten izin almış mıdır? 

» « ^ • • • ı » • — 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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T. C 
Başbakanlık 

Sayı : 1 0 6 - 8 9 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 7 . 1 . 1976 tarih ve 7/472 - 7664/3317 sa
yılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin At-
maca'nın Başbakanımıza yönelttiği yazılı soru öner
gesine Başbakanımız adına cevabımızı saygı ile arz 
ederim. 

Seyfi Öztürk 
Devlet Bakanı 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı Sayın Alp
aslan Türkeş; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baş
kanı Sayın Bülent Ecevit'in, bazı yabancı ülkelerin 
siyasî partilerinin vaki davetlerine icabet etmek mak-
sadıyle yurt dışına yaptığı geziler hakkında, Bakan
lık sorumluluk ve sıfatına dayanarak, ilgili Bakanlık 
ve Kuruluşların dikkatlerini çekmiştir. Tamamen Ba
kanlık yetki ve sorumluluğu içinde olan bu işlemin, 
«ihbar» olarak değerlendirilmesi ve nitelendirilmesi
nin mümkün olamayacağı izahtan vaı estedir. 

Bilindiği üzere Siyasî Partiler Kanununun 135 nci 
maddesinin atıfta bulunduğu Dernekler Kanununun 
38 nci maddesi yabancı ülkelerdeki kuruluşların va
ki davetlerine icabet maksadıyle yapılacak gezilerin 
Dışişleri Bakanlığının görüşü ve îçişleri Bakanlığının 
izni ile yapılabileceğini amirdir. 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı Sayın Alp
aslan Türkeş, önceki yıllarda yurt dışına çıkmış ve 
bir Parlamenter olarak yurt dışındaki işçilerinizin 
problemlerini yakından incelemek ve çözüm yolla
rını tespit amacıyle kendileriyle müteaddit toplantı
lar yapmıştır. 

Yukarıda izah edildiği üzere Siyasî Partiler ve 
Dernekler Kanunu ile içtüzük hükümlerine göre izin 
almak ve bilgi vermek şartı, yurt dışındaki teşekkül
lerin vaki davetlerine icabet maksadıyle yapılan dış 
gezilere ilişkindir. 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı Sayın Alp
aslan Türkeş söz konusu gezileri hakkında önceden 

30 . 3 . 1976 O : 1 

T. B. M. M. Başkanlığına bilgi vermiş ve iznini istih
sal etmiştir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, 1965 yılından itibaren yapılan 
P. T. T. binalarına dair soru önergesi ve Ulaştır
ma Bakanı Nahit Menteşenin yazılı cevabı. (7/477) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına ön olmanızı 
saygıyle rica ederim. 

Erzurum Üyesi 
Hilmi Nalbontoğlu 

1. — 1965 yılından itibaren nerelerde P. T. T. bi
nası yapıldığının yıllar itibariyle liste olarak. 

2. — Bu binaların keşif ve ihale bedelleri ile katî 
(kesin hesap sonucu) ihale ödeme bedellerinin liste 
olarak. 

3. — Bu binalar için alınan arsaların kaç metre 
kare olduğu, kimlerden alındığı ve kaçar liraya alın
dığının liste olarak; alındığı tarihleri de göstererek; 
bildirilmesini. 

T C . 
Ulaştırma Bakanlığı 

Haberleşme Genel 
Müdürlüğü 

HGM : 14230 - 4294 - 7932 26 . 3 . 1976 
Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 7 . 1 > 1976 gün ve 7/477-
3331 - 7703 sayılı yazısı. 

îlgide açıklanan Cumhuriyet Senatosu Erzurum 
Üyesi Hilmi Nalbantoğlu'nun Bakanlığımıza tevcih 
eylediği yazılı soru önergesi ile ilgili iki nüsha cevap 
ekte sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Nahit Menteşe 
Ulaştırma Bakanı 

(Ek : 2 adet cevap dosyası, Kanunlar Müdürlü
ğündeki dosyasındadır.) 

• • • 
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193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununu Değiştiren 202 Saydı Kanunun Değişik Geçici 4 ncü Maddesinin 
Tadili Hakkında Kanun Teklifine Verilen Oyların Sonucu 

TABİÎ ÜYE 
Suphi Karaman 
AFYON KARAMSAR 
Mustafa Çelik 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 79 

Kabul edenler : 17 
Reddedenler : 62 

Çekinserler : — 
Oya katılmayanlar : 105 

Açık üyeliikler : — 

[Kabul edenler] 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

İSTANBUL 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 

KARS 
Snrırı Ata'lay 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 

KONYA 
Erdoğan Bakkal başı 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

(Çoğunluk yoktur.) 

SİVAS 
Âdil Altay 

TRABZON 
Hasan Güven 

. URFA 
Abdulgani Demirkol 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYE 
Bahriye Üço'k 

[Reddedenler] 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAMSAR 
Ahmet Karayiğit 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Yiğit Kökıer 

ANTALYA 
Şeraf ettin Paker 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Raif Eriş 
I. Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağla yangil 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
ismail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa YaLçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlıı 

ESKİŞEMR 
Ömer Ucuzal 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 

Adnan Karalküçük 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 
KAYSERİ 

İbrahim Kirazoğlu 
Sami Tu/ran 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 

Feyzi Halıcı 
Melunıe't Varışlı 

MALATYA 
Nurettin1 Akyurt 

MANİSA 
Oral Karaoamanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MUĞLA 
Haklım Meaıteşeoğhı 

MUŞ 
İsmail ilhan 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağum 

ORDU 
Selâhaddin Acar 

SAKARYA 
Osman Salihoğlıı 

SAMSUN 
Baıhri Cömert 
Şaban Demirdağ 

SİNOP 
Nâzını İnefbeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk: 
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TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TRABZON 
Ahmet Cemil Kara 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acun er 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Celebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğiu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan (İ.) 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş _ 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Y"urdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren (Bşk. V.) 

ANILARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
Turhan Kapanh (B.) 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALY'A 
Reşat Oğuz 

AYrDIN 
Halil Goral 

URFA 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Y"üce 

[Oya katılmayanlar] 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Nejat Sarhcalı 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURDUR 
Ekre?m Kabay 

BURSA 
Şebib Karamullaoğlu 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Hasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevf ik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Hayrettin Erkmen 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıç oğlu 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Tekin Arıburun (Başkan) 
Solmaz Beliil 

Rahmi Erdem (Bşk. V.) 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Ali Oğuz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
KAHRAMAN MARAŞ 

Hilmi Soydan 
KARS 

Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Ahmet Nustret Tuna 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Fakih Özlen 

KÜTAHYA 
Osman Albayra'k 
Ahmet Özmumcıı 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Baruteuoğlu 
Ruhi Tunıakan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
(İ. Â) 
Sait Mebnıetoğhı 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 
Ergun Özkan 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal ) 
Şevket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Giihat Alpan 
Sabahattin Özbek 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Kâzım Kangal (Bşk. V.) 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Zihni Bet il 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestile* 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhaddin Babüroğlu 
Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara 
Hüsamettin Çelebi 
Fethi Çelikba.ş 
Özer Dorbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Sadi Irmak 
Naiim. Talû 
Haliil Tunç 
Şerif Tüten 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

50 NCt BİRLEŞİM 

30 . 3 . 1976 Salı 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Avrupa Konseyi Danışma Meclisine bağım
sız bir yedek üye seçimi. 

2. — AET Karma Parlamento Komisyonunda 
açık bulunan bir asıl üyelik için seçim. 

3. — Kitaplık Karma Komisyonuna üye seçimi. 
B - ÎKtNCt DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
n 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-

lay'ın, 13 . 2 . 1974 tarihli ve 11 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile 31 . 5 . 1974 tarihli 12 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin (g) bendinin yürür
lükten kaldırılmasına dair kanun tasarısının Cumhu
riyet Senatosundaki görüşmelerine dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanından sözlü sorusu. (6/57) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Necip Mir-
kelâmoğlu'nun, Hilâfetin kaldırılışının 50 nci yıldönü
mü nedeni ile PTT İdaresince bastırılması program
lanan pul emisyonundan vazgeçilmiş olması sebebine 
dair. Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. (6/32) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldız'ın, mahkeme tutanakları ile yapılan iddia ve 
haberlere dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/26) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ 
Beler'in, İzmir'de vukubulan müessif uçak kazasına 
dair. Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. (6/27) 

5. —• Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürkün, AEG, Telef unken Şirketleriyle yapılan söz
leşmeye dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/34) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Ah
met Demir Yüce'nin, Ankara Atatürk Lisesi Müdü
rüne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/37) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, T.P.A.O. Genel Müdürlüğü ile 
Batman İşletme Müdürlüğünde vukubulan bazı emek
li işlemleri ve atamalara dair, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü sorusu. (6/49) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, İskenderun Demir - Çelik Sana
yiine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/50) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil 
Özmen'in, buğday ithaline dair, Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü sorusu. (6/52) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, son günlerde vukubulan bazı öğrenci 
ve işçi olaylarına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/55) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Ne
jat Sarlıcalı'nın, Erdek ilçesi Çuğra mevkiindeki 1040 
metrekarelik arazinin Topraksu Genel Müdürlüğünce 
eğitim merkezi kurulmak üzere kamulaştırılmasına ka
rar verildiğinin doğru olup olmadığına dair Köy İşleri 
ve Kooperatifler Bakanından sözlü sorusu. (6/56) 

i 2. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bil-
gen'in, 28 Haziran 1975 günü İstanbul Taksim mey
danında yapılan mitinge dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/59) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Ankara Belediye Baş
kanına atfen çıkan bir beyanata dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/60) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Se
çilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Milliyetçi Çin'le olan ti
cari ilişkilerimize dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu. (6/61) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir - Üyesi 
Ömer Ucuzal'ın, 30 Ocak 1972 tarihli Ankara Bayram 
Gazetesinde neşredilen bir yazıya dair Başbakandan 
sözlü sorusu.(6/62) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, İzmir'deki Bademler Köyü, Köy Kalkınma 
Kooperatifine dair Köy İşleri Bakanından sözlü soru
su. (6/64) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay'ın, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ara
sındaki ortaklık anlaşmasını «Tamamlayıcı protokole» 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/66) 



in 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Fik
ret Gündoğan'ın, yurdumuzdaki enerji darlığının ne
denleri ve çözüm yollan konusunda Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/6) 

2. — «Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çeîikbaş'ın, 11 sayılı Kanun Hük
mündeki Kararnameye müsteniden TRT Genel Mü
dürlüğüne yapılan atamaya dair Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/12) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal ve arkadaşlarının, Millî Eğitim Bakanı 
tarafından yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları 
hakkında Senato Araştırması isteyen önergeleri. 
(10/13) 

4. —_ Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Özer Derbil ve Tabiî Üye Suphi Gür-
soytrak'ın, Elektrofer Firmasına verilen teşvik ve it
hal belgeleri ile bu firmanın gümrük işlemleri hak
kında Senato Araştırması isteyen önergeleri. (10/14) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi T. Cenap 
Ege ve arkadaşlarının, TRT hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergeleri. (10/15) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Ah
met Demir Yüce'nin, Başbakanlığa bağlı Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış 
olan yönetmelik hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/16) 

7. — Cumhuriyet -Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş ve Malatya Üyesi Nu
rettin Akyurt'un, TRT'nin malî ve idarî işlemleri 
hakkında Senato Araştırması isteyen önergeleri. 
(10/17) 

8. — Diyanet işleri Başkanlığında görevli Yaşar 
Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kurulan Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonunun üçüncü 
raporu. (10/44) (Dağıtma tarihi : 24 . 2 . 1975) 

9. -— Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Türkiye ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasında yapılan anlaşmalara dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/21) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham 
di Özer'in, Dışişleri Bakanının Pakistan'a gitme 
sebebine dair Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/23) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy-
le ilgili Senato Araştırması "isteyen önergesi. (10/24) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu ve arkadaşlarının, Lice'de deprem
den sonra yapılan konutlar hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergeleri. (10/25) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, belediyelere yapılan devlet yardımı hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi. (10 26) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sultanhamam' 
da vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/27) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Hakkâri Üyesi Naci 
Cidal ve arkadaşlarının, Millî Eğitim Bakanı tarafın
dan yapılan nakil, tayin ve açığa alınan Millî Eği
tim mensupları hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergeleri. (10/28) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Fahri 
Özdilek ve arkadaşlarının, gençlik olayları ve gerek
tirdikleri, çözümlerin saptanması hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergeleri. (10/29) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu ile Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca' 
nın, TRT yönetiminin tutumu, TRT genel müdürle
ri ile yargı kararlarının tatbiki hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergeleri. (10/31) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Devlet Planlama Teşkilâtınca kurulan 
«Kalkınma Fonu» na ayrılan dört yüz milyon lira
nın dağıtım şekli hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/32) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, emekliye ayrılan işçilere ödenmesi 
gereken tazminatlara dair Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/33) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, bazı okullara ve bu okullardaki öğ
rencilerin devam durumlarına dair Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/34) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Dördüncü Demir - Çelik tesisleri
nin kuruluş yerinin seçimi hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/35) 



22. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ve arkadaşlarının, geri kalmış bölgelerin so
runlarını ayrıntılarla belirlemek üzere bir Senato 
Araştırması isteyen önergeleri. (10/36) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Erdo
ğan Bakkalbaşı'mn, su ürünleri ile meşgul olan koo
peratifler ve su ürünleri üretimi bölgelerinde kiracı 
durumunda bulunanlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/37) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay*ın, çocuk mahkemeleri kurulması konusun
da Senato Araştırması isteyen önergesi (10/38). 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKÎNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununu değiş
tiren 202 sayılı Kanununun değişik geçici 4 ncü mad
desinin tadili hakkında kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/301; 
C. Senatosu : 2/96) (S. Sayısı : 559) (Dağıtma tari
hi : 8 . 3 . 1976). 

2. — Ülkemiz lehine yararlı hizmetlerde bulunan 
Naci Tahir Nuri'nin eşi Rüveyda Tuna Tahirova'ya 
Vatanî Hizmet Tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met-: 
ni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyo
nu raporu (M. Meclisi : 1/105; C. Senatosu : 1/410) 
(S. Sayısı : 562) (Dağıtma tarihi : 22.3.1976) 




