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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Bu Birleşim dört oturum yapan Genel Kurulda : 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının mad

deleri üzerindeki görüşmelere devam edilerek; 130, 
131, 133, 135, 136 ve 137 nci maddeler yapılan gö
rüşmelerden sonra kabul edildi. Tasarının 129, 132, 
134 ve 138 inci maddeleri değişiklik önergeleriyle 
birlikte Anayasa Komisyonuna verildi. 

4 Eylül 1982 Cumartesi günü saat 10.00'da top
lanmak üzere Birleşime saat 23.10'da son verildi. 

M. Vefik KÎTAPÇIGİL 
Başkan 

Başkanvekili 
Evliya PARLAK Mehmet PAMAK 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
İmren AYKUT 

Kâtip Üye 

»>•<« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fenni İSLİM YEL t 

KATtP ÜYELER : İmren AYKUT, Evliya PARLAK 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Danışma Meclisinin 143 üncü Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama Yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

— Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

III. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BEŞİR HAMÎTOĞULLARI 
şeceğimiz Anayasa Tasarısının... 

Efendim, görü-

BAŞKAN — Henüz o bölüme geçmedim, o za
man söz vereyim efendim. 

BEŞİR HAMİTOÖULLARI — Usulle ilgili efen
dim. 

BAŞKAN — Henüz o bölüme geçmedim, geçti
ğimde size söz vereyim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Devlet Başkanımızın bir tez
kereleri var, okutuyorum. 

1. — 23-29 Ağustos 1982 tarihleri arasında La
gos'a gidecek olan Ticaret Bakanı Kemal Cantürk'e, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Turgut'un ve
killik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Dev
let Başkanlığı tezkeresi. (3/421) 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
Ülkemiz ile Nijerya arasında 16 Mayıs 1979 ta

rihinde Ankara'da parafe edilen Ticaret Anlaşmasını 
imza etmek üzere 23 - 29 Ağustos 1982 tarihleri ara
sında Lagos'a gidecek olan Ticaret Bakanı Kemal 
Cantürk'ün dönüşüne kadar; Ticaret Bakanlığına, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Turgut'un 

vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunarım. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (1/463) (S. Sayısı : 166, 
166'ya 1 inci Ek) (1) 

BAŞKAN — Anayasa Tasarısı üzerinde müza
kerelere devam ediyoruz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım... 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, aziz arkadaşlarım; 

Anayasa Komisyonunun iki noktada görüşünü siz
lere arz etmeyi gerekli görüyoruz. 

Birincisi; Komisyona iade edilen maddeler bir hay
li artmıştır, bunların düzenlenmesi zaman alacaktır. 
Bunun içindir ki, Anayasa Komisyonu bugün öğle
den sonra çalışmak istiyor ve müsaade buyurursanız 
Genel Kurul toplantıları da saat 13.00'te bitsin, biz 
de serbest kalalım efendim. Bu, birinci teklifimiz. 

ikincisi; incelenmekte olan 139 uncu maddenin 
ikinci fıkrasına; Sayın Mustafa Alpdündar'ın dün ver
dikleri önergeleri muvacehesinde şu cümlenin ilave 
edilmesini teklif ediyoruz : «Ücret gelirlerinden asgarî 
ücret bölümü vergilendirilmez.» («Bravo» sesleri, sü
rekli alkışlar) 

BAŞKAN — Yerini lütfen tayin edersek... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — 139 uncu maddenin ikinci fıkra

sının devamı, ikinci cümle olarak efendim. 
BAŞKAN — Ücret gelirlerinden... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Asgarî ücret bölümü vergilendiril
mez. («Maaş ve ücret» sesleri) Dahil. 

<(1) 166, 166'ya 1 inci Ek Sıra Sayılı Basmayazı, 
4.8.1982 tarihli 120 nci Birleşim tutanağına eklidir.» 

Yanlış söyledik efendim, peki. 
Sayın Başkan, «Maaş ve ücret» olarak düzeltin 

efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — «Asgarî maaş ve ücret» oluyor. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Hayır efendim. 
«Maaş ve ücret gelirlerinden asgarî ücret bölümü 

miktarı vergilendirilmez.» efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, Anayasa Komisyonu Başkanımızın 

temenni ve teklifini dinlediniz. Kendilerine gönderi
len, tekrar tetkik edilmek üzere ve dikkate alınmak 
üzere gönderilen maddeler nedeniyle bugün çalışma
ya ihtiyaçları var. Bilindiği gibi, yarın çalışmak müm
kün olamayacaktır. Bu itibarla, bugünkü çalışmamızın 
saat 13.00'te son bulması hususunu oyunuza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
139 uncu madde üzerinde önergelerin bir kısmı gö

rüşülmüştür; sıra Sayın Pamak'ın önergesindedir. 
BEŞİR HAMITOĞULLARI — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Hamitoğulları. 

BEŞIR HAMITOĞULLARI — Sayın Başkanım, 
dün akşam celse kapatılmadan önce, usul bakımın
dan bir yanlış anlama olmuştur önergemle ilgili ola
rak efendim. 

önergemin yer aldığı birinci gruptan farklı yan
ları var, «Malî güçle» ilişkin olarak verilen önerge
lerden farklı yanı vardır. Onu belirtmek istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — önergeniz buradadır efendim. Dik
kate alacağım efendim. 

139 uncu maddenin birinci fıkrasının değiştiril
mesine ait önergeniz. 
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Sayın Alpdündar, sizin önergeniz?.. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Halloldu efendim. 

Çok teşekkür ederim. Şu anda Genel Kurula da say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — İşleme konmasına gerek kalmamış
tır. 

Sayın Pamak'ın önergesini okutuyorum : 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Anayasa Tasarısının 139 uncu maddesinin aşağı
daki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Mehmet PAMAK 

«1. Vergi, resim, harç ve benzeri malî mükelle
fiyetler 

Madde 139. — Vergi, herkesin malî gücüne göre 
kamu giderlerine katılma payıdır. 

Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı mali
ye politikasının sosyal amacıdır. 

Vergi, resim, harç ve benzeri mükellefiyetler ka
nunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. Bu mükel
lefiyetlere yeni muafiyet ve istisnalar getirmek ancak 
kendi kanunlarında değişiklik yapmakla mümkündür. 

Vergi, resim, harç ve benzeri mükellefiyetlerin, 
indirim, muaflık ve istisnalarıyla oran, miktar ve had
lerine ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği sınırlar 
içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna 
verilebilir.» 

BAŞKAN — Sayın Pamak, açıklamada buluna
cak mısınız?.. 

Buyurun efendim. 
MEHMET PAMAK — ISayın Başkan, değerli 

arkadaşlar; 
139'uncu maddeyle ilgili önergemde, Komisyonun 

getirmiş olduğu metinden farklı tarafları izan ederek 
sözlerime son vermek istiyorum. 

Birinci fıkrada Komisyon; «Vergi, herkesin kamu 
giderlerine katılma payıdır.» demiştir. Prensip itiba
riyle bu doğrudur. Ancak, bu prensip konurken, ver
ginin hangi ölçülere göre alınacağını belirleyen pren
sibin de bu fıkrada yer alması şarttır. 

Malî gücün ne olduğu, akşam burada yanlış izah 
edilmiştir kanaatimce. Bana göre yanlıştır; malî güç 
o şekilde anlaşılmamalıdır ve geçmişte nitekim, «ma
lî gücüne göre» denmiş ve hiçbir mahzuru da görül
memiştir. Ama, ille olması da gerekmez; Sayın Ho
camızın tabiriyle, kıyamet de kopmaz. Ancak; «malî 
güç» dün reddedildiği için, ben bunu «ödeme gücü
ne göre» dersem, acaba Komisyon ne der? O, daha 
kabul edilebilir bir tabirdir. 

İkinci fıkra Komisyonla aynıdır. Ona aynen iş
tirak ediyorum. 

Üçüncü fıkrada, özellikle getirmek istediğimiz şu
dur : «Vergi ve benzeri» deniyor; halbuki, resim 
ve harçlar bugün çok önemli bir seviyeye gelmiştir. 
Vergiler kadar önemli bir mükellefiyet haline gel
miş ve gerek merkezî ve gerekse mahallî idarelerin 
bütçelerinde küçümsenmesi kabil olmayan bir yer 
almıştır. Tarh ve tahsil kolaylığı açısından da bu 
vergilerin, ileride daha önemli bir hale geleceğini bu
günün uygulamaları göstermektedir. 

Ayrıca, malî literatürde, verginin yanında harç ve 
resimlerin de sayılması yerleşmiş bulunmaktadır. 

Nitekim, Vergi Usul Kanunumuzun 1 inci mad
desinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili 
Hakkında Kanunun başlangıcındaki maddelerde ve 
nihayet, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri ve 
Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu Hakkındaki Kanu
nun «6. A» maddesinde de «Vergi, resim, Iharç ve 
benzeri malî mükellefiyetler» ibaresi yer almıştır. Ay
nı ibare, 1961 Anayasasında da mevcuttur. Birtakım 
kavram kargaşalarına yol açmamak için; «Vergi içi
ne girer mi, girmez mi?» tartışmalarına yol açmamak 
için, son derece faydalı olacak bu şekle yer verilme
sinin gerekli olduğuna inanıyorum; «Vergi, resim, 
harç ve benzeri mükellefiyetler kanunla konulur, de
ğiştirilir veya kaldırılır.» şeklinde. Buna bir ilave fık
ra getiriyorum. «Bu mükellefiyetlere yeni muafiyet 
ve istisnalar getirmek ancak kendi kanunlarında de
ğişiklik yapmakla mümkündür.» diyorum. Bunu ne
den getiriyorum?.. Daha önceki uygulamada birçok 
özel kanunda vergi istisna ve muafiyetlerine yer ve
rilmiştir; mesela, bir Kooperatifler Kanununda, me
sela, vakıflarla ilgili çıkan kanunlarda, mesela, OYAK 
ile ilgili Kanunda. Bunların vergi muafiyetlerinin ve 
istisnalarının takibi mümkün olmamaktadır. Vergi 
kanunlarına bakıldığında da bunu anında görmek 
mümkün değildir; izlenememektedir. Onun için, ver
gi istisna ve muafiyetlerine yeni bir şey getiriliyorsa, 
özel kanunlarda değil, bizatihi Vergi Kanununun 
kendisinde değişiklik yapmak suretiyle getirilmelidir. 
Bu, çok önemli bir şeydir. 

Çeşitli kanunlar çıkarken Maliye Bakanlığına 
bunlar yazılır, «Ne diyorsunuz?..» diye görüş alınır. 
Biz hep yazarız; «Bu, ancak kendi kanununda dü
zenlenmelidir» deriz; fakat buna rağmen o kanunlar 
çıkmaya devam eder ve bu, vergi kanunlarında istis-

j na ve muafiyetlerin takibini zorlaştırır. Onun için 
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mutlaka bu hükmü buraya koymak zorunluluğumuz I 
vardır; buna inanıyorum. . | 

Ayrıca, son fıkrada yine değişiklik şudur : «Ver
gi, resim, harç ve benzeri mükellefiyetlerin indi
rim...» diyorum. Son fıkrada ilave ettiğim konu «re
sim ve harç» dışında indirimdir. Bugün Tasarıda «İs
tisna ve muafiyet» denmiştir, istisna ve muaflıklar I 
vergi kanunlarındaki indirimleri kapsamaz. Genel, 
özel indirim, sakatlık indirimi, yatırım indirimi gibi 
durumlar vardır. Onun çin mutlaka «İndirim» keli- I 
meşinin de son fıkraya ilave edilmesi lazımdır. 

Bunun dışında «Hadler» kelimesi ilave edilme
lidir. Mesela, götürülük hadleri vardır, defter tutma 
hadleri vardır, vergi dilimlerini belirleyen hadler var
dır. Bunlar da değiştirilebilmelidir. Sadece vergi nis
petinde bir değişiklik yapar, hadleri değiştiremezse 
Bakanlar Kurulu, hiçbir kıymet ifade etmez. Onun 
için bunun da, bu hadler ve indirimlerin de mutlaka 
son fıkrada sayılması şarttır. 

Benim maruzatım bundan ibarettir. Bu mealde, 
bu minval üzerine kabul edilirse, Sayın Komisyonu
muz bunu dikkate alırsa ve oylarınıza mazhar olur
sa, çok teşekkür eder, hepinize saygılarımı arz ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pamak. 
Sayın •Pamak'm önergesi üzerinde bir görüş?.. !Bu- I 

yorun Sayın Erginay; lehte aleyhte?.. 
AKtF ERGİNAY — Aleyhte.., 
BAŞKAN — IBuyurun efendim. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlar; 

Sayın Pamak'ın verdiği önerge bakımından bazı 
açıklamaları yapmak mecburiyetini hissettim. I 

önce malî güç, dün akşamki açıklama sonunda 
anlaşılmıştır. «Bunun yerine (ödeme gücü) tabirini 
koyalım» diyorlar; fakat bünyesi itibarıyla büyük 
fark yoktur ikisi arasında. Malî güç, bir kimsenin I 
mal ve eşyasına taalluk eden ifadedir; ödeme gücü 
ise, doğrudan doğruya vergi bakımından bir kapasi
teyi anlatır. Arasında bu kadar fark olmakla birlik
te, dün akşam anlattığım çerçeve içerisinde, deyim
lerin neticeye pek tesiri olmayacağı kanaatindeyim. 
Bu itibarla, dün akşamki «ret» şeklindeki rey izha- I 
rında bir değişiklik olmamasını temenni ederim. I 

Sayın Pamak'ın dokunduğu bir önemli nokta var; I 
Maliye Bakanlığının senelerdir şikâyet ettiği bir ko
nu. Birçok 'Maliyeyi ilgilendirmeyen kanunlarda, ver
giyi ilgilendirmeyen kanunlarda, Mecliste veya başka I 
kanalların tesiriyle, birtakım maddeler koymak su- | 
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retiyle asli vergilerde bazı indirimler, muaflıklar ve 
istisnalar konulduğu bir vakıadır ve bu bizim vergi 
kanunları bakımından da bir keşmekeş durum getir
miştir. Son zamanlarda Maliye Bakanlığı bunun üze
rinde durmuş ve bazı kanunlarımızda, mesela Emlâk 
Vergisi 'Kanunumuzda «Emlâk vergisine ilişkin deği
şiklikler ancak bu kanunda yapılır» diye hüküm de 
koymuştur. Buna rağmen, zaman zaman ortaya çı
kan bazı kuruluşların vergi muafiyetleri bakımından 
hükümleri ihtiva ettiği görülmüştür; hatta son zaman
larda Harçlar Kanununda bile Gelir Vergisine iliş
kin hükümler görülmüştür. 

•Bu itibarla, bunun Anayasaya konmakla tama
men önlenebileceğine kani değilim. Bu, vergi tekni
ğini ilgilendiren bir 'husustur, gelecek hükümetlerin, 
iktidarların üzerinde hassasiyetle durması bakımın
dan bir temenniyi geçmemelidir. Aksi takdirde, Ana
yasaya aykırı birçok haller fiilen ortaya gelebilir. 

«İstisna ve muaflıklar» deyimindeki «Hadler» ke
limesinin konulması mümkündür; fakat «Sınırlar» 
dendiğine göre, ister oran şeklinde, ister miktar şek
linde olsun, yukarı ve aşağı hadler veya miktarlar ba
kımından sınırlılık aynı anlama gelebilir. 'Bu itibarla, 
burada da bir değişikliğe, zannediyorum ki, pek yer 
verilmemesi gerekir. 

Asıl bir konuya Sayın Pamak temas etti; «Ver
gi ve benzerleri» deyiminin karışıklıklara yol açaca
ğını ve «Harç, resim ve benzeri yükümlülükler» şek
linde, eski Anayasamızda, daha doğrusu 1961 Anaya
sasında olduğu gibi konulmasını istediler. !Biz buna 
doğrudan doğruya; ilk hazırlık sırasında da vardık, 
«Vergi ve benzerleri» dedik; Çünkü Sayın Üyeler, 
bugün harç ve resmin hukukî bünyesi bakımından 
vergiden _ hiçbir farkı yoktur. Üstelik «Parafis-
kal gelirler» dediğimiz, «Vergi benzerleri» de
diğimiz; Sosyal Sigortaların, Emekli Sandığı
nın, Ticaret Odalarının kanunlarına göre ya
pılan kesintileri de ihtiva edecek şekilde «(Benzeri» 
ifadesini koymuş bulunuyoruz; yani konulmuş olma
sı yerindedir. 'Resim ve harç diğer kanunlarda var
dır; fakat vergi benzeri mahiyeti yükümlülük esasın
dan hiçbir değişiklik yaratmaz; çünkü hakikaten bu
gün harcın ve resmin mecburi olması keyfiyeti; ver
giyi doğuran olay bakımından olsun, tahsil bakımın
dan olsun, hiçbir vergi esasına aykırı düşmez, ona 
tamamen uygundur ve üstelik aksi halde kargaşa
lık da yaratır. Eskiden, «Gümrük Resmi» derdik, 
sonra bir kanun çıktı «Gümrük Vergisi» ismini aldı; 
eskiden «Damga resmi» derdik (Kanunu da vardır, 
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©ski 1324 sayılı), değişti, «Gümrük Vergisi Kanunu» 
dendi. Orada da vergiye geçti. Yani hukukî bünye
leri itibariyle artık her şey resim ve harç olmaktan 
çıkmış, vergi mahiyetine girmiştir denebilir. «Harç
lar Kanunu» bir derece söylenebilir. Yalnız, «Resim» 
bugün çok az kalmıştır bizim vergi sistemimizde; be
lediye gelirlerimizde tek tük rastlanmaktadır. Bu iti
barla, bu deyimin konulması, hukukî ve vergi huku
ku bakımından hiçbir değişiklik yaratmaz, endişe de 
doğurmaz. IBu itibarla, maddedeki şeklin aynen ka
bulü uygun olur. 

Bu açıklamalarımla zannediyorum ki, maddenin 
aynen kabulünde bir sakınca yoktur., 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım efendim. (Al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Brginay. 
Sayın Aşkın, önergenin aleyhinde, buyurun. 

AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin sayın üyeleri; 

Dün akşam geç vakitlerde burada yapılan müza
kerelerde ve yine dün Sayın Hocamız Erginay'ın ge
niş ve bizleri aydınlatıcı açıklamalarından sonra, Ge
nel [Kurulunuz büyük bir ekseriyetle birinci fıkra
ya «Malî gücüne» deyiminin ilave edilmesini reddet
mişti ve onda çok haklı olduğu kanısındayım. 

Bugün Sayın Pamak tarafından «Ödeme gücü» 
şeklinde bir deyim getirilmektedir. Sayın Pamak Ma
liyeden gelmedir, bu konuları benden çok daha iyi 
bilirler; ama lütfen gümrük vergileriyle ödeme gücü
nü denkleştirsinler bakalım.. Gümrük vergilerinde 
acaba ödeme gücü nasıl tespit edilecek?.. Hiçbir il
gisi yoktur. Veraset ve intikallerde ödeme gücüyle 
nasıl denkleştirilecek?.. 'Bu, mümkün değildir. Do
layısıyla, bu gibi deyimleri, üzerinde çok tartışılan, 
henüz oturmamış deyimleri buraya koymamak ge
rekir. 

İkincisi ve çok önemlisi, öyle sanıyorum ki, Sa
yın Hocamız Erginay'ın dün akşam geç vakitlerde 
yaptığı açıklamanın önemli bir kısmı biraz dikkatten 
kaçtı, ikinci paragrafında, bu amaçların hepsine ye
tecek; hem de Anayasa deyimiyle, Anayasanın «Sos
yal haklara saygılı bir (hukuk devleti» şeklindeki te
mel görüşüyle bağdaşan bir hüküm vardır. «Adalet
li olacak» diyor, «Dengeli ve sosyal araçtır» diyor. 
Bu varken, bunun ötesine, yukarılara, üzerinde tar
tışılabilecek deyimleri ilave etmek ilerisi için prob
lem yaratır. Dolayısıyla, bunların konulmasına ta
raftar olmadığımı bir daha belirtirim. 
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Diğer taraftan, bir anayasaya «Vergi, resim, harç» 
deyip; bazen vergi, bazen resim, bazen harç olan ve 
Sayın Erginay Hocamın da çok iyi açıkladığı gibi, 
birbirlerine rahatlıkla intikal, yani geçişi olan deyim
leri koymamalı, «Vergi ve benzerleri» demek sure
tiyle, hepsini kapsayan bir hükmün burada olduğu gi
bi yer alması çok daha uygundur. Bu bakımdan, Ge
nel Kurulun dün akşamki oylarını tekrar ederek, 
maddeye aynen kabulü yönünde oy vereceği kanısın
dayım. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
Sayın Pamak'ın önergesi üzerinde söz almak is

teyen başka bir üyemiz?.. 
MİEHMET HAZER — ıBir soru sormak istiyo

rum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MEHMET HAZER — Efendim, malum olduğu 
üzere, Parlamentoda hükümetler bazı hallerde bir 
kanunla birden fazla vergi -kanununu ele almak du
rumunda oluyorlar, mecbur kalıyorlar. Her kanunu, 
her vergi kanununu ayrı ayrı ele almak mümkün de
ğil. Belki tatbikatçılar bilir, her kanunun ayrı ayrı 
ele alınması doğrudur, lazımdır; ama siyasî hayatta 
bu mümkün olmayabilir; geçmişte böyle olmuştur, 
bundan sonra da böyle olacaktır. 

O bakımdan, bunu buraya bir emredici hüküm 
olarak koymakta sakınca görüyorum. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Soru Sayın İBaşkan. 
BAŞKAN — Sayın Akkılıç, buyurun sorun. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, ben Ko
misyondan, Sayın Pamak'ın önergesi ile ilgili bir so
ru sormak istiyorum, açıklanması ricası ile 

«Malî güç» ya da «ödeme gücü» dendiği zaman, 
özellikle tarım ya da hayvancılık işletmelerinde, iş
letme zarar ettiği halde, yine bir satışta malî güç 
ya da ödeme gücü vardır; ama bundan yine % 5 
vergi stopajı kesilir. IBu takdirde, bu vergi stopajı ke
silmesi halinde, malî güç ya da ödeme gücüne aykı
rılık var mıdır yok mudur?. (Bunu rica edeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
ANAYASA IKOMÜSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Akkılıç Hocamızın sorusu doğrudur. Esa

sen Genel Kurulumuzun temayülü bu konuda belli 
olmuştur. Malî güce göre vergi alımı, dün akşamki 
önergeler görüşülürken Genel Kurulumuzca redde-
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dilmiştir. Bu konuda malî güce göre vergi alımını 
reddeden bütün mütalaalara katılıyoruz. 

iBinaenaleyh, bu açıklama, zannediyorum Sayın 
Akkılıç Hocamızı da tatmin edecektir. 

Teşekkür ederim efendim. 
/BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
'MEHMET PAMAK — Sayın Başkan bir husu

su açıklamak istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Hazer'in bir temennisi vardı, 

ona bir cevabınız balhis konusu mu Sayın Akyol?.. 
ANAYASA 'KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKOL — Sayın Başkanım, Sayın Hazer'in tecrübe
lerden süzülerek gelen mütalaasına katılıyoruz. Esa
sen bunu önerge hakkındaki fikrimi söylerken daha 
derli toplu arz edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
(Sayın Pamak soru, buyurun efendim. 

MEHMET PAMAK — Sayın Başkanım, önce 
bir tavzih yapmak isterim. Benim söylemek istediğim 
biraz yanlış anlaşıldı. Ben orada da açıkladım; birinci 
fıkradaki «Malî güç» olsa da olmasa da (Sayın ho
camızın deyimi diye de hatta atıfta bulundum) kıya
met kopmaz dedim; yani dalha önoe olmuş, bir şey 
olmamış; bundan sonra olmaması Aa. bir şeyi değiş
tirmez dedim. Buna rağmen ısrarla meselenin ora
ya götürülmesini anlayamıyorum. 

Benim esas sormak istediğim şudur; çok daha 
önemli değişiklik tekliflerim vardır ve Sayın Hazer' 
in de yanlış anladığını şimdi gördüğüm bu konuyu 
Sayın Komsiyona sormak istiyorum. Benim söyle
mek istediğim şudur, «Vergi kanunlarında değişik
lik yapılsın, istisna ve muafiyet getirilirken» derken, 
mutlaka o kanunun yeniden düzenlenmesi anlamına 
değildir. IBir 125 sayılı Kanun çıkartılır, her vergi ka
nununda değişiklik yapılabilir, buna engel değildir; 
ama burada der ki, «Efendim il 93 sayılı Vergi Usul 
Kanununun şu maddesi değiştirilmiştir veya Gelir 
Vergisi Kanununun bu maddesi değiştirilmiştir.» ya
ni, bizatihi vergi kanununun kendisinin maddesinin 
değiştirilerek istisna ve muafiyet getirilsin diyorum. 

Yoksa, mesela 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu 
çıkartılıp, orada kooperatiflere birtakım vergi istisna 
ve muafiyetleri getirilirse veya bir başka kanun çı
kartılıp orada da yine o müesseseye ait istisna ve 
muafiyetler getirilirse ve vergi kanunlarında değişik
lik yapılmadığı için, işlenmediği için, bu kopukluk, 
bu keşmekeşlik devam edip gidecektir. 
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Sayın Erginay Hocamız da bunu belirttiler; «iBu 
doğrudur; ama..» dediler; ben anlayamadım ne de
mek istediklerini. ıBu doğru ise, burada ele alınmalı
dır; çünkü tatbikatta önüne geçilememektedir. Sayın 
Komisyonumuz bu konuda ne düşünmektedir? Bu, 
çok önemlidir; indirim ve hadler çok önemlidir, ya
tırım indirimi, genel indirim, özel indirim, istisna ve 
muafiyet bunları kapsamaz ve Bakanlar Kurulu son 
fıkraya göre bunları değiştiremez. 

Bu konuda ne düşünürler? Bunların ısrarla üze
rinde duruyorum; en azından bir vergici olarak gö
revimi yerine getirmiş olmak için üzerinde duruyo
rum ve vebali Sayın 'Komisyonumuzun üzerine yıkı
yorum, 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu konuda Komisyonun görüşünü rioa ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Oylarınızla görev yapan Komisyonunuz, her tür

lü mesuliyeti ve vebali yüklenmeye hazırdır, yaptı
ğı işin şerefi ise, Genel 'Kurulumuiiındur. 'Bunu her 
zaman ifade etmişizdir. 

Sayın Pamak arkadaşımızın bir vergi teknisyeni, 
bir maliye teknisyeni olarak söylediği hususlar; ya
ni indirim, muaflık ve istisnaların her bir özel ka
nundaki maddesinde ve yerinde, her seferinde ayrı 
kanunla gösterilmesi hususundaki fikri, belki vergi 
uygulayıcıları ve maliyeciler için yararlıdır; ama bir 
Anayasa koyucusu vergi teknisyenlerini korumak 
zorunda olduğu kadar, icraya bu konuda elastikiyet 
verme zorundadır aynı zamanda. 

Bu iki menfaatten hangisinin müreccah olduğu 
konusunda ise, Komisyonumuz, vergi teknisyenleri
nin biraz dalha fazla zahmete girmeleri karşılığında, 
vergi hususunda istisnalar, muaflıklar ve indirimler 
konusunda elastik bir sistemin kabulünden yanadır. 
Yani bir başka deyişle, değerli arkadaşımızın önerge
sindeki muaflıklar ve istisnalar yanma indirimlerin 
de konulmasını kabul etmekteyiz; fakat bunun dı
şında Tasarıya değişiklik getiren tekliflerine katılama-
maktayız. Bunu ise, önemli bir nokta olmadığı için 
biz, esasen madde üzerinde kesin oylamaya geçilme
den önce belirtebiliriz. 

Binaenaleyh özetle; arkadaşımızın getirdiği 
vergi ve benzer yükümlülükler dışındaki teknik ba
zı deyimlerin Anayasaya alınmasından yana deği
liz; buna katılmıyoruz bir. 
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İki; her bir vergi kanununda ve her bir vergi 
maddesinde, nerede ise, muaflıkların zikredilmesinin 
fevkalade çetin, zor ve bazen mümkün olmayacak 
bir yola götüreceği için, bu teklifine de katılmamak
tayız. 

Arz eder, saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MEHMET PAMAK — Sayın Başkan, bir husu

su yanlış anladılar efendim. 
BAŞKAN — Müzakere bitmiştir efendim, bit

miştir Sayın Pamak. 
MEHMET PAMAK — Bir hususun açıklanması 

gerek efendim. 
BAŞKAN — Komisyon görüşünü ifade etmiştir, 

karşılıklı müzakere usulümüz yok. 
MEHMET PAMAK — ıSizi muhatap alarak söy

lüyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim.. 
MEHMET PAMAK — Bir tek cümle ile efen

dim, lütfen. 
BAŞKAN — İBuyurun Sayın Pamak. 

MEHMET PAMAK — Sayın Başkanım, yine 
Sayın Sözcü yanlış anladığı için tavzih maksadı ile 
söylüyorum. Ben, «Her istisna ve muafiyet düzenle
nirken, ille de o vergi kanununda değişiklik yapılsın.» 
demiyorum. Mesela, 1163 sayılı Kooperatifler Ka
nunu çıkarılırken «(Kooperatifler şu vergilerden 
muaftır» diye bir hüküm yerine, Gelir Vergisi Ka
nununun, aynı kanunda, yani 1163 sayılı Kanuna bir 
ek konulur ve denir ki, «Gelir Vergisi Kanununun 
şu maddesindeki muafiyet ve istisnalar konusunda 
kooperatiflere şu getirilmiştir ve.. 

BAŞKAN — Hususî kanunlarda değil, Gelir Ver
gisi Kanununda diyorsunuz; evet efendim.. 

MIEHMET PAMAK — Yani Gelir Vergisi Ka
nununa bîr atıf yaparlarsa... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pamak, 
zannediyorum daha vuzuh buldu. 

Buyurun iSayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Pamak arkadaşımı, tesadüfen de olsa, çok 

iyi anladığımı gördüm açıklamaları sonunda. Biz, 
böyle kooperatifler için Gelir Vergisi Kanununun 
şu maddesi tarzındaki bir düzenlemeyi değil, icraya 
gerekirse bütün vergilerde, mesela % 5 veya % 10 
indirim tarzında bile olabilecek genel bir yetkiyi ta
nımak istiyoruz. Bu elastikiyeti vermek istiyoruz, bu 
suplesi vermek istiyoruz. 

Binaenaleyh, metnimiz doğrudur, bilinçlidir, uzun 
müzakerelerden ve süzgeçlerden geçerek hazırlanmış
tır; vermek istediğimiz şeyin bilincindeyiz. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, Sayın Pamak'ın önergesine Komis

yon katılmıyor. Dikkate alınmasını oyluyorum. Dik
kate... 

MEHMET PAMAK — «İndirimler kelimesine 
katılıyoruz» dediler Sayın Başkan. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, sadece «..muaflıklar, 
istisnalar» ve arkadaşımızın ilavesi «İndirimler» dir. 
Bu kel'meyi ithali kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — O zamuan teikabbül ettiğimiz cümle
yi lütfedin bana; ben onunla beraber oylayayım. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Okuyorum Sayım Başkamı: «Vergi ve 
benzeni malî yülkümlülü'kilieıriın muıaifhlk, listismıalar ve 
dodiıriımılierdyle ortan ve ımliıktarlarıiınıa ilişiklim hükümle
rimde 'kanunun belirttiği sınırlar içimde değiışu!kliiık 
yapmaik yetkisi Balkanlar Kuruluna verilebilir.» 

BAŞKAN — Efendlim, önerge dile muhterem Ak-
yol'un verdiği tdklif arasında faırlk var. Bu 'itibarla 
Sayım Komıisyonıdam bu cümleyi allıyorum, buradan 
Ddkraır etme f ırsaitımı bulabilmek 'içki. 

Sayım Pamıalk, bir hal tarzı bulabilmek içim mü
saade ederseniz yalnız bu ıkısmuı, yamfi, Komıisyondam 
geldiği sekiliyle oylayayım. 

MEHMET PAMAK — Evet Sayın Bakkamım. 
BAŞKAN — Teşeıklkıiir ederim. 
Bu arada Sayın Hamıiıtoğulları'nıım teklifimde, nnad-

denıin birinci fıkrasında bir değişiklik yapılması öne
rilmektedir, onu' okutuyorum: 

Danışma Meclisi Başkanlığına! 
Anayasa Tasarısıınım «1. Vergi ve" benzeri malî 

yülküımlülüıkler» başlıikli 139 umcu maddesimlim birim
ci fı'krasımım aşağıdaiki gibi geliştirilerek: düzenilenme-
sıimıi öneriyoruz. 

Gereğimin yapAnıasınıı arz eder, üstüm saygılar su-
marrz. 
Besk HAMİTOĞULLARI Reoai BATURALP 

«Madde 139. — Vergi, herkesim ıkarnıu giderlerine 
malî ve liktisadî gücü aramamda ıkatılma payıdır. Her-
ikes, bu gücüne göne vergli ödemekle yükümlüdür.» 

BAŞKAN — Sayım Parnıaik'ım önergesi ile 'ilgili 
olıaraik Komisyonun iştirak edebildiği husus sumdan 
libarettir; son fııkrayı okuyorum: «Vergi ve ıbönızeri 
muaflî yükıümilülüJkleriim muaflılk, istisnıaılıar ve dınıdiriım-
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terliyle...» Yapılan değişiklik bundan ibarettir. Sayımı 
Parnak buma katılıyorlar mı?... 

MEHMET PAMAK — Evet Sayın Başkan. 
»BAŞKAN — Sayın Paımalk katılmaktadırlar. Bu 

önergeyi de 'böylece muameleye koymuyorum. Ko
misyonum tekabbül ettiği kısmı ile beraber oylaya
cağım. 

önergemiz üzerinde açıklama yapmak üzere, bu
yurum Sayım Hamitoğulları. 

Valiniz, şunu hemen ifade edeyim, «Malî güç» ko-
nuısumdalM kışımı esas" 'itibariyle görüşülmüştür. Siz 
«İktisadî güç» ifadesi içinde önergemizi takdim et
meye çalışım lütfen, 

BEŞÎR HAMİTOĞULLARI — Sayım Başkanım, 
Danışma Meclisinim çok değerli üyeleri; 

Konuşmama girmeden önce, asgarî ücret ve o 
miktarda memur maaşlarımın vergi dışı bırakıılmıasını 
kabul eden Anayasa Komisyonumuzun çok değerli 
üyelerime camdan teşekkürler etmek istiyorum. Bugün 
Yüce Meclisimiz, geçim silkintisi çekeni halkımıza bu 
gelişme ile 'büyük bir müjde vermiştir, sıkıntılarımı 
biraz 'hafifletme iimkânını bahsetmiştir, Onum içim 
sizleri de tebrik edıip saygılarımı sunarım,' 

Çök değeri arkadaşlarımı; Anayasa Tasarımızın 
ekonomik rejimi ören maddeleri maalesef çok güç
lü değildir. Bu güçsüzlük, şu anda görüşmekte oldu
ğumuz 139 uncu maddede yalıtmaktadır. Bildiğiniz 
gibi, bendem daha iyi ıbildiğimiz, gibi, sosyal devle
tin 'işlevleri, daha önce kabul edilen maddelerde de 
tespit edildiği gibi, «Ancak devletim malî gücü ora-
mamda yerime getirıilleibiir,» denmektedir. Buma rağ
men, bu madde, yami 139 uncu madde, Devletim ge
lirlerimi toplamayı, miktarını belirlemeyi tayin ve 
tanzim edecek 'bu madde, maalesöf, ne Devletim ge
lirimi büyütebilecek imkânı verebilmekte, me de sos
yal devletlin işlevlerimi, halka götürmesi gereken refa
hı ve sosyal güvenliğe İlişkim tedbirleri almasına im
kân vermernekıtedir. Çünkü, birimci fıkrası «Vergi, 
herkesin kamu giderime katılma payıdır.» diyor. 
Açıklıkla 'bellidir ki, bu madde, bugün TürMye'miz-
de büyük boyutlara varan vergi kaçırmalarımı en
gelleyecek nitelikte değildir. Bu konuda Türkiye'de 
me ölçüde vergi kaçırıldığını, bu kısa zaman süre
sinde yüce bilgüerimiıze sunmak (imkânım yoktur. 
Yalınız, 'bir iıM küçük örnek vermekle yetineyim. 

Dünyada vergi kaçırma cennetime örnek olarak 
italya gösterilmektedir; fakat İtalya'da devletim top
ladığı vergilere görece vergi kaçırma, '% 22 oranım
da iken, Türkiye'de son araştırmalara göre, 'bu ora

nın !% 32'ye yükseldiği ortaya çıikmaktadar. Maale
sef Türkiye'miz, 'bu konuda yeryüzü ülkeleri arasım
da 'birinciliği işgal etmektedir. Hatırlayacağınız gibi, 
Değerli Devlet Başkamaırnız, huzurumuzda yaptıkları 
konuşmada, «Bir bütçemiz kadar vergi kaçırıldırığı-
mıı» 'buyurmuşlardı. Asgarî ölçülerde bunu aklığımız 
zaman, bu kayıp 400 - 500 milyar Türk Lirasına 
erişmektedir^ Çünkü; maalesef Türkiye'de Devlet, 
herkesten malî ve 'iktisadî gücüne göre vergi alma
maktadır. Bu anlamda vergi alınmadığı içlin, bir 
kere vergi verebileceklerim tümünü vergi sistemimiz 
içerememekte, yakalayabildi'Merimiz ise maalesef bü
yük oranlarda vergi kacıra'bilmektedirier. Bu nedene 
le ıbir kere, Devletim gelirleri 'azaldığımdan, Devle
tim cari hizmetleri, kalkınmaya ilişkim işlevleri yeri
me gelemediği gibi, Anayasamızda kabul ettiğimiz 
«Sosyal devlet» 'ilıkesiiinin gereği alam bir vergilen
dirmeye de yer vermediği içim, sosyal devlet işlev
lerini de yerine getirmeyi engeHeyeeefctlir. Bu meden-
le birimci fıkranın, arz ettiğim önergede 'açıklamaya 
çalıştığım gibi, çok değerli arkadaşım Sayım Ba-
tural'p lile birlikte «'Vergi, herkesim kamu giderlerime 
malî ve iktisadî gücü oranında katılma payıdır. Her
kes, 'bu gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür.» 
diyoruz,, 

Burada «tktisadliük» kavramı, eklenmesi gereken 
önemli 'bir kavramdır. Vergilendirme, sosyal devlet
te arz ettiğim gibi, yemi nitelikler taşımaktadır ve 
sosyal devlet, vergilendirme alanında yansımaktadır. 
Vergilendirme niteliğine 'bakarak, sosyal devletin olup 
olmadığım anlamak mümkündür. Onun için, vergi-
lendtirımeyi, sadece Devlete ihtiyaç duyulan, gelenek
sel doğrultuda sadece gelir kaynağı sağlayan 'bir araç 
değil, gelir dağılımıma adalet getirebilmek içim ser
vet ve gelirleri yeniden paylaştırabilen ve ikti
sadî kalkınmanın ihtiyaç duyduğu kaynakların oluş
masına imkân veren bu nitelikleriyle de Anayasamız
da somutlaşmak durumundadır. Bu önerimiz, zanne
diyorum ki, bu gayeyi gerçekleştirebilecek niteliktedir.. 

Çok değerli arkadaşlarım, Türkiye'de sosyal devlet 
ye vergilendirme tespit edilirken, iki noktaya önemle 
dikkat etmek gerekir. Devlet, vatandaşın girişim gücü
nü, yaratma gücünü iptal etmeyecek ölçüde bir vergi 
almalıdır. Bunu yapamadığı zaman ise, Devlet, asgarî 
ölçüde vergi aldığından, devlet olma, güçlü devlet 
olma, halkın hizmetkârı olabilme niteliğini kaybet
mektedir. Bu ikisi arasında bir denge kurmaya da 
teklifimiz zannediyorum ki, olanak vermektedir. Eğer 
yüksek tasviplerinize ve değerli Komisyonumuzun 
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dikkatleri önüne alınabilirse, zannediyorum ki, bu 
noktada oluşan boşluk doldurulacak ve memlekete 
büyük yararlar getirebilecektir. 

Yüce takdirlerinize arz ediyor, saygılar sunuyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önerge üzerinde söz alan başka bir arkadaşımız 

yok. Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Hamitoğulları ve Sayın Baturalp'in, bu öner

gesine katılamıyoruz. Esasen, malî güç oranında ver
gi tahsili meselesi reddedilmiştir. Arkadaşımızın şi
fahî açıklamalarında adaleti sağlamak için bu öner
genin gerekli olduğu yolundaki fikri ise, bizim ikinci 
fıkramızda zaten yer almıştır, herhalde gözden kaçmış 
olacak : «Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı 
maliye politikasının sosyal amacıdır.-» diyoruz. Bu, 
arkadaşlarımızın önerdiğinden daha kuvvetli bir ifa
deyle belki de onun anlatmak istediğini anlatmakta 
dır. 

Bir noktayı burada belirtmeyi bir ödev sayıyo
rum. Vergi kaçırılabilir, bunun sorumlusu hepimiziz, 
yalnız, vergisini veren yurttaşlarımıza da şükran borç
luyuz. Bugüne kadar o vergilerle geldik. Binaenaleyh, 
vergi verenle vermeyeni ayırt etmek, özellikle ifade
lerimizde bunun altını çizmekte yarar görmekteyiz. 

Bir noktayı daha ifade etmek istiyorum : «Ver
gi yoluyla servetlerin paylaşılması» ibaresini kullandı 
arkadaşımız. Bir anayasa yapıcısı kurulda, biz, her
kese güvence vermek istiyoruz. Böyie bu güvenceyi 
tamamen ortadan kaldırabilecek bir ifadenin, zanne
diyorum, olsa olsa, arkadaşımızın heyecanla ve zü
hulle ifade ettiği bir nokta olarak görüyoruz. 

Sonuç; önergeye katılmıyoruz; teşekkürler ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; Sayın Baturalp ve Hamitoğulları' 

nın önergesine Komisyon katılmıyor. Dikkate alın
masını oyluyorum. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Dikkate alınması kabul edilme
miştir. 

Sayın Senvar Doğu'nun iki önergesine geçiyoruz. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Tasarının 139 uncu maddesinin ikinci fıkrasının 
aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Ahmet Senvar DOĞU 
Vergi adaletini temin etmek Devletin ana görev

lerindendir. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağı
lımı maliye politikasının sosyal amaçları arasında yer 

alır. Vergi adaletinin temininde servet ve gelir üze
rinden alınacak vergilerle harcamalar üzerinden alı
nacak vergilerde zamana göre yapılacak tercihler; 
sermaye gelirleriyle ücret gelirlerinin farklı esaslara 
göre vergilendirilmeleri; müterakki tarifeler kullanıl^ 
ması; vergilendirmede şahsî ve ailevî durumların na
zarı itibara alınması gibi araçlar kullanılır. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 139 uncu maddesinin son fıkrasına, aşa

ğıdaki cümlenin ilavesini arz ve teklif ederim. 
Ahmet Senvar DOĞU 

«Bu yetki, belli vergi ve benzerî malî yükümlü
lükler üzerinde iki yıl içerisinde ancak bir defa kul
lanılabilir.» 

BAŞKAN — Açıklama yapmak üzere buyurun 
Sayın Doğu. 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkanım, 
değerli arkadaşlarım; 

Verdiğim önergenin açıklanması gayesiyle huzu
runuza çıktım. 

Efendim; şimdiye kadar verginin hep mükelleften 
alınış biçimi üzerinde durduk. Taraflardan bir tanesi 
üzerinde hüküm tesisi gayreti içinde olduk hep bir
likte. Eskiden de böyleydi bu, Anayasamızda da şim
di öyle. Halbuki, buna biraz da mükellefin katkısı ya
nında, Devletin de bir şeyler yapabileceği bazı şey
leri mutlaka koymak gerekir kanısındayım. Mesela, 
vergi adaletini gerçekleştirmek, vergiyi nihaî olarak 
alan bir Devletin, mutlaka ana görevleri arasında ol
malıdır. Bunun tedbirlerini düşünmek, bunun için ge
rekli mevzuatı değiştirmek, bunun için gerekli perso
neli istihdam edebilmek, mutlak surette Devlete gö
rev olarak verilmelidir. Aslında bu görev vardır; fa
kat şimdiye kadar bu görev, daima ihmal edilmiştir 
sayın arkadaşlarım. 

Dün, değerli hocam, çok iyi şekilde ifade ettiler : 
«Çok mükemmel vergi kanunu çıkarmak bir şey ifa* 
de etmiyor. «Bu, bir yere en modern silahları depo 
etmeye benzer. Eğer bu vergi bir savaşımsa, şahsî 
ekonomiden Devlet ekonomisine aktarma savaşımı 
ise, bunun mutlaka bir de kullanıcısı olacaktır. Kul
lanıcısı da ferttir, denetimdir. Bunlara gerekli ağırlığı 
vermedikten sonra çıkardığımız en iyi vergi kanun
ları, ancak, bizi teorik düzeyde tatmin eder. Devleti
mize sağlam vergi kaynaklarını, sağlam finansman 
kaynaklarını bulmakta maalesef yetersiz kalırız. 

Bu itibarla, vatandaşın, vergi ödevine ilişkin hük
mün paralelinde, Devletin de bu konudaki vergi ada-" 
letini temin etme görevi, Anayasada yer almalıdır, gö-
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rüşünde olduğum için bu önergeyi verdim. Eğer yü
ce takdirlerinize mazhar olursa, büyük bir hamle ola
cağına inanmaktayım. 

Bir diğer önergem, son fıkraya bir ilaveyi öngör
mektedir. O da, kanımca, verginin ayniyeti ve vergi
nin hukukîliği, kanuniliğine mutlak surette belli bir 
açıklık getirici mahiyettedir. Şimdi düşünelim ki, biz 
bu yetkiyi hükümete verdik. Hükümet bir sene içeri
sinde belli bir verginin oranını üç defa indirdi çıkar
dı. Mükellefler yönünden düşününüz sayın arkadaş
larım, bu ne büyük zorluktur. 

Ben, Gelirler Genel Müdürü olarak bunun çok 
büyük acısını çekmişimdir. Vatandaşların çok bü
yük ıstıraplarını dinlemişimdir. 

Bunun için bunu hiç olmazsa, bir değişikliği iki 
sene içerisinde bir defa yapabilme gibi bir sınır getir
mekte fayda görmekteyim. Hem. mükelleflerimize 
büyük kolaylık getirecektir, hem vergi idaresine bü
yük kolaylık getirecektir. Takdir Yüce Kurulumu-
zundur. 

Sözlerimi bitirir, saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Sayın Pamak, aleyhte, buyurun. 
MEHMET PAMAK — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlar; 
Sayın Doğu'nun vermiş olduğu birinci önergede, 

dün akşam karşı çıktığım malî gücü çok detaylı bir 
şekilde tarif etmektedir. Bu tarif katılınmayacak bir 
tarif değildir. Doğrudur, yani vergi kitabı falan ya
zarken bir paragraf olarak yer alabilir; ama Ana
yasada bir hüküm olarak yer alması düşünülemez. 
Onun için bu önergenin aleyhindeyim. 

Sonra bir de, ikinci önerge hakkında, «iki yılda 
bir.» Çok süratli bir enflasyon olduğunu düşünelim. 
Bir defa niye olsun? İki yılda bakarsınız iki defa, 
Bakanlar Kurulu bunu uygulamak gereğini duyabilir. 
Böyle bir sınırlamayı da getirip Bakanlar Kurulunu 
cendere arasına almanın da bir anlamı yoktur. Bu 
hükmü mademki koyduk bu subleksi de Bakanlar 
Kuruluna bırakmamız lazımdır. 

Bu açıdan, iki önergenin de aleyhinde olduğumu 
saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Doğu'nun önergeleri üzerinde söz almak is
teyen başka bir üyemiz?.. Buyurun Sayın Tartan. 

RAGIP TARTAN — Sayın Başkan, sayın üye
ler; 

Ben, vergide yalnız, bir tatbikatçı olarak belki 
bazı konularda bilgi sahibiyim. Şimdiye kadar, özel
likle gümrük vergilerinde zaman zaman hükümetle
rin büyük ölçülerde indirimler yapmak mecburiye
tinde kaldıklarını gördüm. Binaenaleyh, Sayın Sen-
var Doğu'nun, belli süreler içerisinde, ancak bir defa 
bu hakkın kullanılması yolundaki önerisini gelecek 
hükümetlerin ve idarelerin önünde büyük bir engel 
olarak görüyorum. Binaenaleyh, bu önergenin kabul 
edilmemesinin uygun olacağı kanısındayım. 

Saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Tartan. 
Sayın üyeler; Komisyonun görüşünü rica ediyo

rum. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AK YOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

önergeler sahibi arkadaşımız Sayın Ahmet Sen-
var Doğu, Komisyonumuza Sayın Akif Erginay Ho
camız, Sayın Şengün arkadaşımız ve Danışma Mec
lisinin eski üyesi Sayın Mustafa Aysan ve değerli Ma
liyeci Bedii Feyzioğlu'yla beraber bu konuda uzman 
ve yardımcı olarak iştirak etmişlerdir. 

Bu meseleler o zaman konuşulmuştur. Arkadaşı
mızın her iki önergesindeki fikir esasen maddenin 
içinde, medlulunda vardır. Bu önergelerin burada 
okunması zannediyorum gerekçenin tamamlanması 
bakımından büyük hizmet görmüştür. Çok detay var
dır. örneğin, «Vergi adaletini temin etmek devletin 
görevidir» kavramını, biz daha ileriye götürdük. Ça
lışanların durumunu dikkate alan bu Anayasanın 
içinde sosyal bir ödev olarak devlete yükledik. Bina
enaleyh biz bu önergeden ileride olduğumuzu zannet
tiğimizden, kendi pozisyonumuzun gerisine düşüren 
bu önergeye bu nedenle katılamıyoruz. İçindeki diğer 
hususlar tamamen bir gerekçe, bir motif mahiyetin
dedir; arkadaşımızın katkıları sırasında da bunları 
dikkate almışızdır. Bu itibarla, uzunca olan önergeye 
bu nedenlerle katılamıyoruz. 

İkinci önergedeki vergi ve benzeri yükümlülükler 
üzerindeki icraya tanınan ayarlama yetkisinin iki yıl
da bir defa kullanılma hususu jse, fevkalade karışık
lıklara yol açacak bir ibare olarak gözükmektedir. 
Düşününüz, bu acaba her bir vergi için mi yoksa bü
tün vergi nizamı için mi?.. Bugünden bunu çözmeye 
imkân yoktur. Binaenaleyh, biz arkadaşımızın bu te
menni ve gerekçesini zapta geçmiş birer kıymetli, de
ğerli fikir olarak görmekte ve fakat önergelerin her 
ikisine de katılamamaktayız. 
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Arz eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
AHMET SENVAR DOĞU — Önergelerimi geri 

alıyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Efendim, son önerge Sayın Kunter ve Sayın Müf-

tüoğlu tarafından verilmiştir. Bu maddenin ikinci fık
rasına bir ilave istenmektedir. 

NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başkan, 
ismimi okumadınız; acaba bir mahzuru mu var diye 
düşünüyorum?.. 

(BAŞKAN — Estağfurullah efendim, böyle bir 
mazhur yok. Diğer arkadaşlarımızın isimleri mürek
kep kalemle yazılmış, sizin isminiz de daktiloyla ya
zılınca ben metin içinde gördüm. Bir hatam varsa 
özür dilerim efendim. 

«Herkes malî gücüne göre vergi ödemekle yüküm
lüdür» ibaresi değerli Genel Kurulca karara bağ
lanmış olan bir husustur; muameleye konması müm
kün olmayacaktır. Yalnız son fıkrasını okutuyorum ve 
görüşlerinizi rica edeceğim. 

«Son fıkra : Vergi ve benzeri malî yükümlülükle
rin muaflık ve istisnalarıyla oran ve miktarlarına 
ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşa
ğı sınırlan içinde değişiklik yapma yetkisi Bakanlar 
Kuruluna tanınabilir.» 

NECMETTİN NARLIOĞLU — Müsaade eder
seniz bir açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
NECMETTİN NARLIQĞLU — Sayın Başka

nım, sayın arkadaşlarım; 

Önergenin önemli kısmı hakkında fikrimi belirt
me imkânını bulamadım ve sadece şUnu belirtmek 
isterim : Bu vergi maddesini beğenmedim. Sayın Ko
misyona bunun üzerinde durmasını, ikinci görüşmeye 
kadar bunu tekâmül ettirmesini tavsiye ederek 
önergemin ikinci kısımına geçiyorum. 

Sayın Başkanım; 
ikinci kısımda «Kanunun belirttiği sınırlar için

de» deniliyor. Oysa eski Anayasada biliyorsunuz yu
karı ve aşağı sınırlar var idi. Eski Anayasada olan 
bir şeyi bu Anayasa kaldırırsa, halkın karşısında bu, 
baliğ gücüne gidilmeyecek, aşağı yukarı sınırlara gi
dilmeyecek, sadece bir sınır tespit edilecek, bu sınır 
içerisinde hükümet serbest kalacak anlamını uyandı
rır. 

Hükümetin serbest kalması hangi sınırlar içinde 
olacak?.. Elbetteki bir sınır tespit edilecek; ama me
sela % 40'la başlıyor vergi. % 40'la başlayan vergi

nin bir aşağı sınırı yoktur. Eskiden bunun aşağı yu
karı sınırları, hadleri var idi. Bu sınır hükümet ta
rafından nereye kadar düşürülebilecektir; bu belli de
ğildir. Bu sınır meselesi ancak yukarı ve aşağı hadle
rin tayiniyle mümkündür. Cezalarda böyledir, vergi
lerde böyledir, muafiyetlerde böyledir; hepsinde böy
ledir. O halde, bunun bir yukarı aşağı sınırını tespit 
etmek ve bu sınırlar içerisinde hükümete yetki ver
mek gerekir. 

Vergi diğer konular gibi değildir. Vergi vatanda
şın cebiyle ilgilidir. Vatandaş karşısında her zaman 
bir nispet, her zaman bir sınır değişmesi görürse dev
lete karşı güveni sarsılır. Bu güveni sarsmamak için 
Yüce Meclis sınırlarını belirtir, o sınırlar oldukça dar 
olur ve bu sınırlar içerisinde hükümete yetki verir. 
ıBunun için bu iki kelimeyi ilave etmek istiyorum. 
Kabul edilirse memleket kazanır, kabul edilmezse te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Erginay önergenin lehinde söz istemiştir; 
buyurunuz efendim. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlar; 

Tabiî birçok kanunlarda olduğu gibi, vergi kanun
larında da açıklık bulunması yerindedir. Sayın Nar-
lıoğlu ve arkadaşlarının belirttiği nokta bu anlamda 
hakikaten maddeye açıklık getirmektedir. Zaten eski 
Anayasamızda var ve bugün birçok kanunlarımızda 
da bu miktarlar vardır. Halen birçok sahalarda Ma
liye Bakanlığı bu yetkisini de kullanabilmektedir, oran
lar itibariyle kullanmaktadır; fakat kanunda «20 - 80, 
% 5 - % 25» gibi deyimler koymaktadır. Bu itibar
la zaten sınırlarıyla birlikte yukarı ve aşağı had ha
lindedir bu sınırlamanın gösterilmesi. Dolayısıyla 
maddeye bu deyimlerin konulması faydalıdır, yerin
dedir. 

Teşekkür ederek arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Pamak, buyurunuz efendim, önergenin le

hinde. 
MEHMET PAMAK — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlar; 

Sayın Narlıoğlu'nun bahsettiği hususu ben mad
denin içinde var kabul etmiştim; onun için ona de-
ğinmemiştim. «Sınırlar» dediği için, o sınırların alt 
ve üst sınırları da kapsadığını düşünmüştüm. Sayın 
Komisyon Sözcüsüne soruyorum; eğer bu manaday-
sa bunu açıklasınlar, değilse muhakkak Sayın Narlı-
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oğlu'nun bahsettiği önerge paralelinde bir açıklık ge
tirilmesinde fayda vardır. 

Saygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AK YOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Bizim metnimiz, bir anayasa metni olarak açık 

ve önergenin amacını ihtiva etmektedir. Sınır, açık
lık bırakmayan bir tahdittir. Binaenaleyh, altı da, 
üstü de belli olacaktır. Bu şekilde detaylandırmaya 
gerek görmüyoruz, önergeye bu nedenle katılmıyo
rum 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Narlıoğlu'nun önergesine Komisyon katıl
mıyor. Dikkate alınmasını oyluyorum : Dikkate alın
masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Dikkate 
alınması kabul edilmiştir. 

Sayın Akyol, eğer Komisyon bilahara katılmak 
durumunda ise, kati şekilde oylama imkânını bana 
vermiş olacaksınız. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, ben de şimdi metindeki 
yerini tayine çalışıyordum. Genel Kurulun bu irade
sine saygılıyız. Esasen söylediğimiz gibi, maddeden 
bir sapma da yoktur. Yeni metin şu şekilde olacak
tır zannediyorum : «Kanunun belirttiği aşağı ve yu
karı sınırlar içinde değişiklik yapmak.» 

BAŞKAN — Onlar «Yukarı ve aşağı» demiş. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Hiç farketmez efendim önergeye de sa
dık kalalım, «Yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişik
lik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir.» 

BAŞKAN — Komisyon da böylece katılmış olu
yor 

Sayın üyeler, lütfen ben okurken takip ederseniz, 
bir hata yapmayalım, kati şekilde oylama fırsatı hâ
sıl olacak. Yeni metni yeni şekliyle okuyorum : 

«Madde 139. Vergi, herkesin kamu giderlerine 
katılma payıdır. 

Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, ma
liye politikasının sosyal amacıdır. 

Maaş ve ücret gelirlerinden asgarî ücret bölü
mü vergilendirilmez.» 

Müteakip fıkra aynıdır. Son fıkrayı okuyorum : 
«Vergi ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflık, 

istisnalar ve indirimleriyle oran ve miktarlarına iliş
kin hükümlerin de kanunun belirttiği yukarı ve aşağı 
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sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar 
Kuruluna verilebilir.» 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, bir küçük işaretim 
olacak bağışlamanızı dileyerek. 62 nci maddede «ay
lık» deyimini kullandık. Buradaki «maaşı» da «ay
lık» dersek tenazur sağlanmış olacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Şu halde ikinci fıkraya yaptığımız 

ilaveyi «maaş ve ücret» değil, «aylîk ve ücret» şek
linde değiştiriyoruz. 

NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başka
nım, yeni ilave edilen fıkra çok değil, yalnız karışık
lığa sebep olabilir. Yani, sadece asgarî ücret vergi
den istisna edilir, yani o miktara kadar olan istisna 
edilir, yukarıya gitmeyebilir. O bakımdan, orada bir 
düzeltme yapmak lazım. Şöyle demek lazım : «Ay
lık ve ücretlerin asgarî ücret kadar kısmı vergiden 
muaftır.» Aksi halde sadece 10 bin lira muaf olur ve 
12 bin lira alan 8 bin lira alma durumuna düşebi
lir. Anlatabildim mi? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, ilaveyi bir defa daha 
okuyorum : «Aylık ve ücret gelirlerinden asgarî üc
ret bölümü vergilendirilmez.» 

NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başka
nım, aylık ve ücrette asgarî ücret kısmı yoktur. As
garî ücret kendi başına, başlıbaşına bir konudur. As
garî ücret 10 bin liradır, odur asgarî ücret, yoksa 
aylık ve ücretlerin asgarî ücrete tekabül eden mik
tarı... 

BAŞKAN — Efendim, asgarî ücrete tekabül eden 
miktarı demek istiyorlar. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Efendim, o manayı vermek istiyoruz. 
Bir ayrılık yok, gerekçeye de geçmiştir; ama metne 
de daha açıklık getirilmek isteniyorsa takdir... 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz «asgarî ücrete 
tekabül eden miktarı» diye ifade edelim. 

Sayın Narlıoğlu, bu ifade tamam mı? «Asgarî 
ücrete tekabül eden miktarı» dersek maksat hâsıl 
olur. 

NECMETTİN NARLIOĞLU — Evet, «asgarî 
ücrete kadar tekabül eden miktar vergiden muaftır.» 

BAŞKAN — «Asgarî ücrete tekabül eden mikta
rı» evet efendim. 

İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkan, bir soru 
sorabilir miyim? 
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BAŞKAN —• Buyurun efendim. 
İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım, değerli 

arkadaşlarım; 
Biraz önce alkışlarınızla çok önemli bir karar 

aldık. Bu karar asgarî ücretin vergiden muafiyeti ko-
nusundaydı. 

Sayın Genel Kurula hemen şunu hatırlatmak is
terim : Bundan önce Anayasamızda kabul edilen bir 
madde ile asgarî ücret bölgelere göre tespit edilecek 
idi. Asgarî ücret bölgelere göre tespit edilirse, her 
bölge için ayrı bir muafiyet sınırının getirilmesi la
zım gelecektir. Bu noktayı Genel Kurulun bilgisine 
arz etmek isterim; bu bir. 

ikincisi : asgarî ücret maaş ve ücretlerden kesi
leceğine göre, asgarî geliri olan birtakım kimseler 
de, mesela esnaf ve sanatkârlarımız da aynı nokta
dan hareket ederek, bizler de mahdut gelir sahibi 
kişileriz. Niçin bizlerin gelirleri tüm olarak vergile
niyor da, sadece maaş ve ücret alanların vergileri as
garî ücret oranında kesiliyor şeklinde bir yargı, bir 
kanaat de ileri sürülebilir. 

Bu iki noktayı Genel Kurulun görüşüne arz et
mek istedim. Maruzatım bundan ibarettir. Sayın Ko
misyonumuz bu konuda ne düşünürler, onu istirham 
ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Doğu, bu konu görüşüldükten sonra mı, 

şimdi mi?.. 
AHMET SENVAR DOĞU — Nasıl emreder

seniz Sayın Başkanım. Bir sual soracaktım . 
BAŞKAN — Ayrı mahiyetteyse, Sayın Akyol ce

vap versinler, sonra size söz vereyim?.. 
AHMET SENVAR DOĞU — Hay hay efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Asgarî ücret değişik bölgelerde değişik olunca, 

o bölgedeki o şahsın bordrosundaki asgarî ücret ver
gilendirilmeyecektir. Bunda anlaşılmayacak bir şey 
yoktur. 

iki, esnaflar da buna benzer bir muafiyet ister
lerse ne olacaktır?., ikinci fıkra bunun cevabını ve
riyor : «Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı...» 
Yani, Vergi Hukuku deyimiyle ayırma prensibi bunu 
halledecektir. Bununla ilgili sosyal amaçla gereken 
yasal düzenlemeler, gerekirse düzeltmeler yapılacak
tır. -

Arz ederim. 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Doğu, buyurun efendim. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkanım; 

I Biraz önce Sayın Komisyonumuzun teklifi üze
rine metne bu hükmü aldık. Şimdi sormak isterim : 
Acaba Sayın Komisyon bu metni dahil ederken, met
ne bu hükmü dahil ederken Bütçeye getireceği ver
gi kaybının miktarı konusunda bir bilgi sahibi mi
dir? Sırf tutanaklara geçirttirmek için soruyorum 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Buyurun Sayın Akyol. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Biz, bu hükmü getirirken Bütçeye ne yük getire
ceğini biliyoruz, biliyorduk. Yalnız maliyenin ödevi 
odur ki, çalışanların sırtındaki ağır yükü hafifletmek 
ve diğer gelir unsurlarının üzerindeki yükü biraz da
ha ağırlaştırmaktır. Bu, çalışanlar bakımından ağır 
bir yüktür ve çalışma dışında, ücret dışındaki gelir
ler bakımından da belki hafif bir kaydırmayla telafi 
edilebilecek bir yüktür. Bunun münakaşası ülkemiz
de uzun yıllardan beri yapılmaktadır. Biz çalışanları 
birer «Bordro mahkumu» olarak görmek istemiyo-

I ruz. Bir Anayasanın sosyal amacı da çalışanları ko-
I rumaktır. Binaenaleyh, bu tedbir Genel Kurulun oy

larıyla inşallah hayırlı bir iş olmuştur. Telafisi yol
ları maliyenin ödevidir, bunu onlar yapacaktır. 

I Teşekkür ederim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
I Sayın Gürel, buyurun efendim. 

HALİL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başka
nım, muhterem arkadaşlarım; 

Bir bordro yaparsak, karşımıza çıkabilecek prob
lemleri çok rahatlıkla görebiliriz. Bordro yapılırken, 
önce brüt maaş veya ücret bir tarafa yazılır. Bun
dan sonra Emekli Sandığı keseneği, Sosyal Sigorta 
primi gibi, aile indirimi gibi diğer indirimler, vergi
den muaf olan indirimler de yazılır, vergi matrahı 
bulunur. Karşımıza, 10 bin lira ise eğer asgarî üc
ret, bunlar indikten sonra 8 500 çıkar ve vergi cet
velinde biz bunu nispete vurmak suretiyle vergilen-

I diririz, 
Şimdi maaş ve ücretlerin asgarî ücret bölümü ver

gilendirilmeyecek derken, bu indirimler indikten son
ra kalan kısım mı vergi matrahına dahil edilmeye
cek demektir, yoksa doğrudan doğruya 50 bin lira 
brüt maaşı, 10 bin lira asgarî ücret, 40 bin lira kal-

1 di; 40 bin liradan sonra kalan kısımdan Emekli San-
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dığı keseneği, Sosyal Sigortalar primleri, aile vesair 
indirimler indikten sonra mı vergi matrahı tespit edi
lecektir? 

Asgarî ücret derken, biz bugün hemen karşımıza 
10 bin lira brüt ücret alan işçimizi dikkate alıyoruz; 
ama getirdiğimiz maddede, asgarî ücret dışında maaş 
ve ücret alan, net 100 bin alan, net 150 - 250 bin lira 
para alanları dikkate almıyoruz. Onlardan da indi
rilecek midir?.. Sosyal tarafı, elbette ki indirilecektir, 
çünkü «Maaş ve ücretlerden» diyoruz. Maaş ve üc
retlerden olduğuna göre, bunun açıklığa kavuşturul
ması lazım. 

Komisyonumuz acaba bunu kabul ederken han
gi esası dikkate almıştır? Çünkü çok uzun zamandan 
beri gerek sendikalar, gerekse devlet kesimi, işveren
ler arasında sürdürülen münakaşanın esas konusu 
buradadır. İndirim var mıdır, yani indirim derken 
vergi dışında kalanlar indirildikten sonra matrah ola
rak 10 bin lira mı dikkate alınacaktır, (Asgarî ücret) 
yoksa brütten mi alınacaktır? 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Akyol. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, bu ilke sadece vergilen
dirme ve vergi bakımından gelmiştir. Ücretin mik
tarı ne olursa olsun, bu bölümünün esasen ilk örnek
lere gidilirse bu bölümü vergisiz kalacaktır; fakat di
ğer (Gelir Vergisi bakımındandır) şarjlar, mesela 
Emekli Sandığı keseneği, Sosyal Sigortalar keseneği, 
o tamamı üzerinden dikkate alınacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Aşkın. 
AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Asgarî ücretin vergi dışı bırakılması ilk görünüşte 

ücret alanların, maaş alanların lehine imiş gibi görü
nür. Gerçekten de öyledir. İlk anda, vergi dışı tutul
duğunda,» vergiye kesilen bölümleri net maaşa ilave 
edileceği için, bir ücret artışı sağlayacaktır; fakat unut
mamak gerekir ki, asgarî ücret bir ülkede en düşük 
düzeyde çalışan kimseye verilmesi gerekli ücrettir ve 
bu ücretin Anayasada vergi dışı bırakılması, ondan 
sonraki bütün tükümetlerin asgarî ücreti mümkün ol
duğu kadar düşük tutmalarına yol açacaktır, ister is
temez yol açacaktır. 

Düşününüz Türkiye'de bir isgarî geçim indirimi 
koyduk, o asgarî geçim indirimini değiştirmek için 
25 - 30 yıl geçti, neden?.. Çünkü vergiden bir istisna 

bölümüdür. Bugün asgarî geçim indiriminin bir an
lamı kalmış mıdır? Asgarî ücret de öyle olacaktır. 
Kısa vadede ücretlilerin lehinedir; ama uzun vadede, 
özellikle sendikalar büyük mücadeleler vereceklerdir 
bundan sonra asgarî ücreti yerinden kıpırdatmak için. 
Bu gibi meseleler Anayasalara konulmaz, dolayısıyla 
Anayasaya konulan bu meselede, bu konunun Ana
yasaya konulmasında hakikaten Meclisimizin iyi ni
yeti ağır basmıştır, acaba bunu uzun vadede planla
mak ve dengelemek mümkün müdür, Komisyon bu 

konuda bir açıklama yapsın? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Akyol. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayııi Başkanım, saygıdeğer arkadaşla
rım; 

Sayın Aşkın arkadaşımızın mütalaası kötü bir sos
yal politikanın hatırlatılmasından ibarettir. Elbette ki 
eğer siz asgarî ücretle çalışanları politik olarak mağ
dur etmek niyetindeyseniz, bunun yolu bulunabilir. 
Bizim hedeflediğimiz şudur : Anayasanın bütün mad
delerinde, ilk maddelerine koyduğumuz «Sosyal hak
lara saygılı Devlet» kavramından hareketle ve ücret
ler konusundaki genel çizgi ve genel görüşümüzle, 
Anayasa görüşümüzle Sayın Aşkın arkadaşımızın en
dişesinin gerçekleşmemesini ümit etmekteyiz. Ana
yasadaki bütün hükümler dolanılabilir; fazilet ve er
dem odur ki, Anayasanın gösterdiği bu çerçeveye, bu 
hedeflere bazı kesimler için acı gelse de, antik bir fi
lozofun dediği gibi, «Bu zehir baldıran zehiri kadar 
acı olsa da, bunun gereklerini hep beraber, özellikle 
aydınlardan başlayarak yerine getirmek zorundayız.» 

İşte bu mesele, yarın terse dönebilir yolundaki fik
ri, ben kötü niyet olursa terse dönebilir tarzında an
lıyorum. Eğer kötü niyet olursa ,Allah muhafaza et
sin, belki bütün hükümler terse dönebilir. Bu itibarla 
bu Anayasa yapılışındaki iyi niyetle ilerideki ülkemi
zin kadroları tarafından uygulanacaktır ve ümidimiz 
odur ki, bu fazilet mücadelesini verecek kadrolar ça
lışanları mağdur etmeyeceklerdir. 

Arz eder, şükranlar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Şahin. 
A. AVNİ ŞAHİN — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
Önce yurdumuzda yıllardır süregelen bir konuda 

bugün malî politika ve ücret politikasında bir ihtilal 
yapan Anayasa Komisyonumuzun bu büyük cesare
tini kutlamak isterim. 
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Biraz önce değerli Komisyon Sözcüsü Arkadaşım, 
esnaf ve sanatkârların muafiyetiyle ilgili soruya ver
diği cevapta, 139 uncu maddenin ikinci fıkrasını gös
terdiler. 

Maliye Politikasını uygulayan Maliye Bakanlığı
mız, eğer evvelki yıl bir taşra kasabasında, bir arasta
da ayakkabı tamirciliği yapan küçük bir esnafa, kü
çük bir sanatkâra 50 bin lira peşin vergi tarh ettiği 
zihniyetle bu maliye politikasının sosyal amacını ger
çekleştirecek ise, bunu yüksek takdirlerinize bırakı
yorum. 

Sayın Komisyon Sözcüsünden soruyorum : Bu 
iyimserliği için herhangi bir gösterge var mıdır? 

tkinci soruma geçiyorum. Sadece aylık ve ücret 
gelirleri için öngörülen bu hüküm, serbest meslek er
babı için de geçerli olacak mıdır? Şurası bir vakıa ki, 
bugün serbest meslek icra eden avukatlar, muhasebe
ciler, mühendisler vardır, bunlar bir sendikalı işçinin 
(Yüksek ücret alan bir sendikalı işçinin) veya herhan
gi bir sigortalı özel sektörde görevli yüksek yöneti
cinin kazandığını kazanamamaktadırlar. Şayet bun
lara teşmil edilmeyecek ise, bu sosyal devlet anlayışı
na ne ölçüde sığar? 

Üçüncü sorum şudur : Türkiye'de bir gerçeği ka
bul etmemiz lazımdır. Genellikle şahıs müesseselerin
de, hatta gerçek manada anonim olmayan aile ano
nim şirketlerinde personele ödenen ücretler yüksek
tir, bordrolarda görülen düşüktür ve genellikle asga
rî ücret seviyesindedir. Gerçek asgarî ücret alanları 
vergiden muaf tutarken, yüksek ücretleri asgarî ücret 
göstermek suretiyle sadece onların muhtasar vergilerini 
verenlerin de, bu asgarî ücret istisnasından yararlan
dıklarını Sayın Komisyon nasıl değerlendirmektedir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, saygıdeğer arkadaşla
rım; 

Esnaf ve sanatkârlar bu Genel Kurulda mütead
dit defa ifade edildiği gibi, bir toplumun iskeletini 
teşkil eden orta sınıfın büyük çoğunluğunu teşkil eden 
insanlardır. Onların korunması konusunda Yüksek He
yetiniz Anayasa Tasarısına bir de madde ilave etmiş 
ve mutlaka korunmalarını emretmiştir. Tasarı bu şek
liyle nihaî şeklini alırsa, şüphesiz ki esnaflarımızı ra
hatsız edecek malî uygulamalara mesağ olmayacaktır. 

İkinci nokta; Sayın Şahin arkadaşımızın ücret ve 
aylıklar dışına da bu meselenin taşırılması yolundaki 

görüşü, yine vergi indirimleri ve muaflıklanyla geçim 
indirimi gibi, sağlanacak bir başka konudur; ama o 
vergi adaletiyle ilgilidir. Verginin sosyal amacıyla 
doğrudan bağlantılı olan en az geçim durumunda 
olanların, en az ücret alanların durumunu takviye et
mektir. 

Sayın Şahin arkadaşımızın kutlamasına karşılık 
ben de kendisini kutluyorum; bu konuda bazı arıza
lar vardır. Vergi muafiyeti veya asgarî ücret alanla
rın vergilendirilmemesinden yararlanacak fırsatçılar 
olabilir. Biz, hiçtir şekilde kötü niyetin hiçbir yerde 
korunmaması ilkesinden hareket ettik; ama bunlar 
bir maliye politikasının ayrıntılarıdır, maliye uygula
masının problemleridir. Bu mesajını zabıtnameden 
ilgili mercilere nakletmekle iktifa ediyorum. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkanım; 
usul hakkında bir açıklama yapmak istiyorum. Lüt
fen. 

BAŞKAN — Usul hakkında konuşmak üzere bu
yurunuz. 

AHMET SENVAR DOĞU — Komisyonun bu 
hükmü, metni almasıyla ilgili efendim. 

Efendim, biliyorsunuz okundu bu önerge, sanı
yorum Sayın Alpdündar'ın önergesi; fakat lehinde ve 
aleyhinde görüşülmeden, konuşma yapılmadan arka
daşlarımız bu konudaki görüşlerini takdirlerini belirt
meden Komisyon bunu benimsedi ve sahiplendi. Bu 
nedenle tam müzakere edilemediği şeklinde gibi ben
de bir intiba var. 

Sayın Başkanım; 
Eğer uygun 'bulursanız bir fikir olarak, Komis

yonun bu maddeyi sırf bu nedenle geri alması ve tar
tıştıktan sonra tekrar getirmesinde ben fayda görmek
teyim. Bunu dile getirmek için söz aldım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Akyol, muhterem arkadaşımızın bu temen
nisine iştirak ediyorsanız, maddeyi önergelerle bera
ber bir daha tetkikinize sunmak isterim. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım... 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Hayır efendim. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Hayır efendim; ka
bul edelim. 

BAŞKAN — Oylayacağım efendim. Bir dakika. 
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ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER j 
AKYOL — Biz, Genel Kurulun temayülüne saygılıyız. 
Yalnız bu ibarenin Anayasa metnine girmesi Heyeti- ı 
mizin coşkun alkışlarıyla zannediyorum takviye gör
müştür. Bu şekilde, çalışanlar için kabul edilmiş olan 
bir hükmün, şimdi bir usul mülahazasıyla geriye çe
kilmesi, zannediyorum yanlış yorumlara, Heyetimizin 
aldığı bu kararın mehabetini biraz küçültür diye kor
kuyorum. (Alkışlar) 

Yoksa, Heyetimiz eğer emrederse biz geriye alır, 
yeniden düzenler ve getiririz; ancak demin meydana 
gelmiş olan konsensüsü şimdi Komisyonumuz iptal 
etmeye kendisini yetkili görmemektedir. 

Arz eder, saygılar sunarım. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Efendim, sorular devam ediyor. Yalnız ş.ınhr 
rica ediyorum. Bir kere soru sormak için söz als.uş 
arkadaşların mümkün mertöbe tekrar etmemeleri. İkin
ci husus; bir yoruma gidilmeden soru sorulması hu
susudur ki, bu müzakerelerde şimdiye kadar takip et
tiğimiz usuldür, lütfen uyulmasını rica ediyorum. 

Sayın Akaydın, buyurun sorun. 
HALİL AKAYDIN — Efendim; 

Yerimden söyleyeceğim. Zaten Şahin arkadaşım, 
Şengün arkadaşım da benim söyleyeceklerimi söyle
diler. 

Arz etmek istediğim; «Enflasyon» denen canava
rın karşısında senede iki üç kere bütçenin, fiyatların 
ayarlandığı, hükümetlerin yenilenmek istediği bir or
tamda, gelecekteki hükümetlerin ve şimdiki işbaşın-
daki Hükümete ne gibi yükler getireceğinin Sayın Ko
misyon Başkanından açıklamasını istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Akaydın, bunu söylediler. Bir 
fikir vermek imkânına sahip olmadıklarını ifade et
tiler. Bilmiyorum, ilave edecek bir husus var mı? ı 

ANAYASA KOMtSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım; arz edeyim. 

62 nci maddede Heyetimizce kesin olarak kabul 
edilen bir ilke var. Devlet çalışanların yaşam düzeyi
ni korumak ve yükseltmek için fiyat istikrarsızlıkla
rını önleyici tedbirler alır. Başka deyişle, eğer enf- I 
lasyon canavarı yükselmekteyse bunun faturasını sa
dece ve belli kesime yüklemenin sosyal bir Devletle 
ve Devletin sosyal amaçlarıyla kabili telif olduğunu 
zannetmiyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. | 
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Sayın Erginay, buyurun efendim. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan; 

Müsaade ederseniz önce bu ücretlerin indirilmesi
nin ilmî anlamda açıklamasını yapmak isterim; bir 
ukalalık sayılmamak üzere. 

Sayın üyeler; 

Geçim indirimi veya şimdiki deyimle genel in
dirim ve özel indirim diye bir husus vardır. Genel 
indirim, bütün mükelleflerin kendilerini geçindirebi-
lecek oldukları miktarların vergi dışı kalması prensi
bini ileri sürer. Yani, herkes bir defa kendisini ge-
çindirebilecek bir geliri varsa onun üzerinden vergi 
alınmasın. 

Ücretler de, ücretlerin elde edilmesinin ağırlığı kar
şısında maliye nazariyesinde «Ayırma kuranı» d~d<"i-
miz bir kuramla ücretlerin daha da fazla b ' / > !;' 
indirimden istifadesini kabul etmişlerdir. Bugün üc
retlerden günde 150 lira indirilmektedir, geçim indiri
mi olarak genel indirim ise, yanız 20 liradır ve üc
retliler bu 20 liradan da istifade ederler; toplam 170 
lira, ayda 5 100 lirası halen bir bekâr ücretlinin ver
gi dışı kaldığını bir defa belirteyim. Asgarî ücretin ya
rısı bu anlamda, halen yarısından fazlası bu anlamda 
vergi dışıdır. Evli, çocuklu olduğu takdirde eşi için 
15, her çocuk için de beş liradan olmak üzere takri
ben 7 bin liraya yakın bir miktar vergi dışı kalır. 
Halen asgarî ücret sahibi bir ücretlinin ödediği vergi 
1 474 bilemediniz 1 500 liradır. 

Şimdi, böyle bir ana hüküm karşısında Devletin 
aslında işçileri koruduğu da ortada; çünkü bunun dı
şındaki sektörlerden hiçbirini böyle bir mazhariyete 
nail kılmamış. Yalnız 20 liradan senede 7 200 lira olu
yor. Binaenaleyh, asgarî ücretin vergi dışı kalması 
bakımından böyle bir husus var; fakat size itiraf ede
yim bu, senede 100 milyar lira civarında bir ver^i 
noksanlığını yaratır; feda olsun işçilerimize. Ben ak
sini söylemek istemiyorum. Bunu kabul edelim. 

Yalnız, vergi adaletini sağlamak için, ki madde 
mizde var, ister istemez genel indirim bakımından da 
bir hüküm koymamız lazım. Vergi kaçakçılığının baş 
sebebi budur. Esnafı, tüccarı, çiftçisi, «Ben 20 liray
la nasıl geçinirim?» diyor. Yani, çiftçinin yanında ça
lışan ücretliyi kastetmiyorum. Onların zaten ücretle
rinin tamamı vergi dışıdır bugünkü Gelir Vergisi Ka
nunumuza göre. Çiftçilerin yanında çalışan işçiler ver
gi dışıdır. Aldıkları ücretlerden hiçbir vergi ödemez
ler. 

Bu itibarla; eğer kabilse Komisyon şu hükmü, ya-
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ni bu maddeyi geri alsın. Gayet tabiî alkışlarla kabul 
edilen asgarî ücretin vergi dışı kalması hükmü de 
mahfuz kalmak üzere geri alsınlar ve bu geniş geniş 
incelensin ve ondan sonra huzura gelsin. Zannediyo
rum uzun uzun konuşmalardan bir netice alınmaz ve 
işçiler yönünden vergi adaletini sağlamayı düşünür
ken, bu sefer esas maddedeki vergi adaletini yıkmış 
oluruz. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Feyzioğlu, buyurun efendim. 

FEYZt FEYZtOĞLU — Efendim, evvela bir so
ru soracağım Sayın Komisyon Sözcüsünden. 

Bu teklifin Komisyonca benimsendiği biraz önce 
ifade edildi. Komisyonumuzun bu teklifi benimsediği 
görüşü belirtilirken, acaba Komisyonda bu husus gö
rüşülmüş müdür, karara bağlanmış mıdır; bağlanmış 
ise, kaç kişi tarafından görüşülmüştür?.. Bunun açık
lanmasını istiyorum bir. 

ikincisi, Sayın Erginay'ın ve Sayın Aşkın'ın görüş
lerine tamamiyle katılıyorum, bu sadece bir heyecan 
içinde kabul edilip çözümlenecek sorun değildir, çok 
yönlü bir sorundur, üzerinde dikkatle, titizlikle dur
mak gerekir. 

Bu itibarla, bunun her halükârda Komisyonca ge
ri alınıp, maddenin üzerinde ciddî bir incelemeye tabi 
tutulması gerekmektedir; bunu da arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Hamitoğulları kısaca lütfen, yalnız soru. 
Pardon Sayın Akyol, bu safhada bir açıklama yapa
cak mıydınız?.. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Hayır efendim, hepsine beraber... 

BAŞKAN — Beraber, evet. Sayın Hamitoğulları, 
yalnız soru, lütfediniz. 

BEŞÎR HAMİTOĞULLARI — Teşekkür ederim 
Sayın Başkanım. 

Sayın Başkanım bu maddenin düzenlenmesinin 
Devlet Bütçesine asgarî 50 ila 100 milyarlık bir yük 
getirileceği belirtildi. Asgarî ücretlerden ve o andaki 
aylılklardan vergi alınmaması halinin, sosyal devlete 
getireceği çağdaş büyük ayıp, bu yükten daha ağır de
ğil midir?.. Birinci soru. («Bravo» sesleri) 

İkinci sorum efendim; değinildiği için zabıtlara geç
mesinde zorunluluk olduğu için soruyorum Sayın Baş
kanım. 

Bu maddenin böyle düzenlenmesi bundan sonra 
gelecek iktidarlara, hayat pahalılığı karşısında ücretli 
ve maaşlıların durumunu gerektiği yerde ve zamanlar
da yükseltmek için de bir direktif değil midir?.. Ben 
o anlama alıyorum. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Akyol. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Sayın Erginay Hocamızın majıstral açıklaması doğ
rudur, gerçekleri yansıtmaktadır. Bizim bu cümlecik
le amaçladığımız basit bir noktadır. Sadece ücret ve 
aylıklardaki asgarî ücret bölümünü vergisiz bırakmaya 
matuftur. Bu bölüm vergisiz olunca diğer malî hü
kümler buna uydurulacaktır. 

Bunlar dışındaki serbest meslek erbabı ve ticarî ka
zançlar bakımından Hocamızın söylediği meseleye ge
lince; yani acı acı şikâyet edilen «Günde 20 liraya na
sıl geçineyim» şikâyetine gelince, bu da malî mevzu
atta yapılacak yeni değişikliklerle ilgilidir. 

Şüphesiz vergi adaletini Anayasaya koyduğumuz za
man, o konuların da düzenlenmesi yolunda bir direk
tif vermiş olmaktasınız; ancak acil olan bu vergi ada
letinin belki de belkemiğini oluşturan ücretliler bakı
mından bu noktanın behemahal ve ivedilikle çözül
mesinde ve güvenceye kavuşturulmasında gerek du-
vulmuştur. 

Sayın Feyzioğlu Hocamızın mütalaasına gelince, 
dün akşamki görüşmeler sırasında her zaman yaptığı
mız gibi, önergenin verilmesi üzerine Komisyonumuz
da yapılan yoklamada pek çok defa yaptığımız gibi, 
bu önerge istikametinde bir hükmün konulmasına sa
hip çıkılmıştır. 

Sayın Hamitoğulları arkadaşımızın mütalaasına ge
lince, kendisine katılmaktayız. Bu zor bir konudur, 
maliyecilerimizi, iktisatçılarımızı, para politikasını yü
rütenlerimizi belki biraz üzeceğiz; ama on yıllardan 
beri bu meseleden dolayı üzülenlerin derdine çare bul
mak, teknisyenlerimizi üzmekle karşılaştırınca bize, 
çalışanların derdini hafifletmek daha cazip gelmiştir 
ve Heyetiniz de bunu zannediyorum onaylamıştır. 

Bu meselede bir nokta da tekrar söylüyorum, enf
lasyonun baskısını bu defa ücretleri artırmamak sure
tiyle onların sırtında bırakmak ise, Sayın Aşkın Arka
daşımıza cevap verirken arz ettiğim gibi, ancak kötü 
niyetli bir uygulama olabilir. 
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Özetlemek istersek, biz bu konudaki geleceikteki 
zahmetlerin ve emeklerin bu iyi amaç için harcanabi
lir ve helal edilebilir olduğuna inanıyoruz. 

Arz eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

TURGUT YEĞENAĞA — Sayın Başkan, usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
Sorular bitmiştir, bunu bu arada tekrar ifade edi

yorum. 
Buyun Sayın Yeğenağa. 
TURGUT YEĞENAĞA — Sayın Başkan, muh

terem arkadaşlarım; 

Benim anlayışım, Anayasa, Türk Milletinin kendi
ni yönetenlere verdiği yetkiler ve koyduğu yasaklardan 
ibaret bir Anayasadır. Esas Millet olduğuna göre, bu 
Yasanın Milletin arzularına uygun olarak hazırlanma
sı gerekir. 

Ben zannetmiyorum ki, Türk Milleti; siz Anayasa
yı hazırlayanlar veyahut milleti 'idare edenler bir kı
sım insanlardan vergi almayın, bir kısım insanlardan 
vergi alın diyemez. 

Bir vergi bağışıklığı Anayasada yer alamaz, bu ver
gi kanunlarıyla düzenlenir. Anayasayı hazırlayan bir 
Meclis bu kadar detaya inemez. Onun için böyle bir 
maddenin reylenmesi dahi aykırıdır zannımca, bu ka
nunlarla halledilmesi gereken bir husustur. 

Teşekkür ederim. 
ıBAŞKAN — Sayın Yeğenağa, Sayın Yeğenağa 

müsaade eder misiniz efendim?.. Sayın Yeğenağa usul 
hükümleri içinde işlem yaptığımızı takdir edersiniz. 
Bu itibarla «Oylanması dahi mümkün değildir» ifade
nize katılmam mümkün değildir. 

Bir maddeyi veya metni ancak Komisyon isterse 
usul hükümleri içinde geri vermem mükündür. Bunun 
dışında Komisyonun bir teklifi bulunmadığına göre, 
Başkanlığın bir takdir hakkı bahis konusu değildir. 

Muhterem üyeler; bu şartlar içinde maddeyi ka
bul ederler veya etmezler; oyları istikametinde kabul 
etmezlerse tekrar Komisyonun tetkikine vermiş olur
lar. Bu itibarla sayın üyelerin oyları istikarnetlinde te
celli edecek neticeye hep beraber saygılı olacağımız 
tabiidir. 

Metni okuyorum efendim; ikinci fıkrada yapılan 
değişiklik : 

«Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, ma
liye politikasının sosyali amacıdır. Aylık ve ücret ge-
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ıMenümıden asgari ücrete tekabül eden mâktaın ver-
gilendirillemez.» 

Son fıkrayı okuyorum : 

«Vergi ve benzeri mallî yülklimltüllüfk'leriın muaf
lık istisnalar ve indirıitruteriyle oran ve rniıktarlaırına 
iıllişlkıiın hüıkümlleriın de kanunun belJrttiği yukarı ve 
aşağı sanırlar içinde değişıik'iik yapmak yetkisi ba
karalar ıkuıruflUına verMebillir.» 

Bu değişMilklierlle maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Ka'buil edenller. Kabul etmeyenler... Madde (kati şek
liyle 'kabul edinmiştir. (Alkışlar) 

Madde 140'ı otkutuyoruim : 
2. Borçlıaınıma 
MADDE 140. — Devlet dile kamu tüzelkişileri, 

kanunitarın tanıdığı yetkiler çerçevesinde iknedi an-
ılaşmallaa-i yapabilirler ve tahvil çükarbaibiUürlör. 

Hazinenin maJkıit ihtiyacını karşılaımaık için, doğ
rudan veya dolaylı olaraık, Türlkiıye Cumhuriyet Mer
kez Bankası kaynakları kullanılamaz. Ancak, Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Hazineye, mik
tarı cari yıl ıgenel 'bütçe ödenekleri toplamıının yüzde 
onlbeşinii geçmemek üzere, ıkısa vadeli bir avans he
sabı açabilir. Her yıl için bu esasa göre hesaptkına-
caık avans ımilkltaırından, bir önceki yıllda alınan 
avansllar mahsup edilir ve Hazineye o yıl sadece ara
daki fark ödenebilir. 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum: 

Yüksek 'Başkanlığa 

Tasarının 140'ıncı maddesinin ikinci fıkrasının 
aşağıdaki sekilide dlizenllenm'esaıni iarz ve teklif ede-
ırlim. 

Akilf ERGİNAY 
«Hazine, bütçe y * naklit lihıtiyacııniı karşılamak 

üzere, Tünkiye Cumhuriyet Merkez 'Bankasından kı
sa vadeli avans alabilir. Avans milktarı, cari yâ ge
nel bütçe ödenekleri toplamının bir yüzdesi olarak 
kanunla düzemlenıir. Her yı!İ aılınacalk avans miktarı 
bir önceki yılda ailıoan avanslar mahsup edilerek 
beliırfllenıir,» 

IBAŞiKAN — Saıyın Ergıilnıay bir açıklama yapa
cak mıısnnız?... 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AK YOL — Sayın Başkandım usul hattında... Sayıın 
Erginay Kam'isyonıuımuza başvuraıralk bu önergesıimi 
geri aHdığımı beliıntaişıtiir. 

IBAŞKAN — Evet. LüJüfen bize de açıklamırsa... 
AKİF ERGİNAY — Geri aOlm'iştım. Y a t a 'iıkiın-



Danışma Meclisi B : 143 4 . 9 .1982 O : 1 

ci ınıüshası orada kalîmrş kü, okundu. Bir yanlışlık ol
muş. 

BAŞKAN — Teşeikkür ©derilin. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AK YOL — Sayım Başkan um!.. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Akyol. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞGNÜ!l 
AK YOL — Sayım Baışlkaıruiım; bu maddemin liı'.â.ol 
fıkrasının üçüncü sataında yer ailıaın «Yüzde omfoe-
şimi» yenime, 'kanunda .değişiklik olabileceğimi dikika-
te alllaıraik, «Yüzde O'nbeşiınli» kaCdırıp, şu lilbaıremiın 
konulıaralk oylanımıasunı istirham eylameıkfceyiiız': «Özel 
kanununda gösterilen oranımı geçmemek üzore,..», 
«Özel kanununda göütenilleın oıramımıı...» Bu döınt ke-
'lim-a girecek efanıdiım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz aüımalk isteyen 
üyemiz?... 

Sayım Doğu buyurumuz efendiim. 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayım Başkan, de
ğerli aınkadaışilıaırım; 

Görüşmekte olduğumuz ımıadldenlın aleyhinde ko
nuşmak için huzurunuza geldim. 

Maddemin birinci fıkırıası; «Devlet ille kaımu ıtü-
zelkişlferıi, kanunların tanıdığı yöttkiilar çerçevesinde 
kredi omıloşmalları yapabilirler ve 'tahvil çıkarı'JJ'M\-feır.» 
Bu tarafı gayet güzeli burna bir dıiıyeceğ'ımiz. yok. 

Fakat, aşağıya iniyoruz, aşağıdaki bölüm kısmen 
Meıikez Bankası Kanonunda yeır alimışıtur, Ikomea 
Bütçe Kamunl'unnda yer aliımışitır. Bumu buraya a(l-
madığıımız ıtalkdindie miçbiir mtnaızamrait doğmayacaıkıtnr 
değerli arkadaşla/mim. AHdığımıız talkdirde de bir ha
şiv muaddie olarak ıkallacalklır; çüınlkü uygulama itama-
man bu yöndedir. 

Bu nedenle bu mraiddianim '.ikinci fılkırasıram oMu-
ğu gibi çıkaolımıasıınıın çok yerinde oılacaığmı dü
şünmekteyim.. Takdir Yüce Heyetinıiiz'.indiır. 

Teşıaklk'ür ©denlim ©fendim. 
BAŞKAN — Teşeikkür ©danim Sayın Doğu. 
Madde üzerimde söz almak isteyen başka üye?.. 

Sayım Engimay, ısıiz mıaıddenıin lehimdesiniz?.. 

AKİF ERGİNAY — Hayır -efendiiım. 

BAŞKAN — Önergenizi geri alldıınıız. 
AKİF ERGİNAY — kinci fakra Ihakkında ıko-

nuışMcğ'-im. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendiim. 
AKİF ERGtNAY — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; 
Dikkat edildiği takdirde maddenin ikinci fıkrası

nın birinci cümlesi, Devletin nakit hareketleri bakı
mından bir ölü noktaya gelmesini belirtiyor. Ne di
yor?... «Hazinenin nakit ihtiyacını karşılamak için, 
doğrudan veya dolaylı olarak, Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası kaynakları kullanılamaz..» Bu, içinde 
bulunduğumuz az çok enflasyonist bir devrenin tep
kisinden ibarettir. Sayın Profesör Feridun Ergin'in 
bir mütalaası olarak bunu koymuştu. Ben o zaman 
kendisine muhalif kalmıştım; çünkü bu maddeleri 
birlikte hazırlamıştık. Eğer bu hüküm böyle kalırsa 
Devlet herhangi bir şekilde fevkalâde zamanlarda, 
hatta normal zamanlarda eli kolu bağlı kalır. Ben 
bunu Maliye Bakanıyla da konuştum, hayretler içeri
sinde kaldığını söyledi; çünkü şimdiye kadar kabul 
edilebilecek bir usul değildir bu. 

Devlet, gerektiğinde Merkez Bankası milletin ih
tiyaç duyduğu kaynakları sağlamak mecburiyetinde
dir. Fevkalâde bir hal olur, bir deprem olur Allah 
korusun veya bambaşka bir hadise olur. Bu anlamda 
Devletin elinde parası yoksa, Merkez Bankası da 
vermezse, bu Devletin yapacağı işler bakımından bü
yük bir sakıncadır. 

Bu itibarla, eğer Sayın Komisyon uygun görürse 
birinci cümlenin çıkarılması jveya ikinci fıkranın ta
mamen çıkarılmasıyla yalnız birinci fıkranın kalma
sı uygun olur. Bunu sormak istiyorum; kabul buyurur
lar mı?.... 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim:. 
Madde üzerinde söz almak isteyen başka üye?... 

Buyurunuz Sayın Şengün. 
İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım, değerli 

arkadaşlarım; 
Çok Değerli Hocam beni affetsinler; çünkü maa

lesef kendi görüşlerine katılamayacağım. 

AKİF ERGİNAY — Mütehassıs oldum. 

İSMAİL ŞENGÜN — Sağolun Hocam. 
Değerli arkadaşlarım; 
Merkez Bankası kaynakları, Hazinenin her sıkıştığı 

anda el atacağı kaynaklar değildir. O kaynaklar he
pimizin cebine taalluk eder. Merkez Bankası, Hazine 
vergi toplayamıyorsa, gelir temin edemiyorsa bu ek
sikliği gidermekle mükellef değildir, o Merkez Banka
cılığı da değildir zaten. Ancak, bütün bu genel pren
sibe rağmen, kanunla Hazinenin hinihacette kısa vadeli 
ihtiyaçlarını giderebilmek için cari yıl bütçesinin yüz-
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de onbeşi oranında, (şimdi burada o şekilde) Hazine 
Merkez Bankası kaynaklarına gidebilir. Yoksa çok 
değerli Hocamın söylediği gibi, Hazine eğer her na
kit ihtiyacında Merkez Bankasına giderse o zaman 
hükümet etmekten daha kolay bir şey olamaz. Kesin
likle hükümet etmekten daha kolay bir şey olamaz; 
bir eliniz balda, bir eliniz yağda, harcayın harcayabil
diğiniz kadar... Bunun anlamı bütün Türk vatandaş
larının cebine Hazinenin elini sokması demektir. Biz 
buna razı değiliz. Kaldı ki, Merkez Bankacılığı da 
bu demek değildir zaten. Bu konudaki maruzatım 
bundan ibarettir. 

O nedenle Sayın Hocam beni affetsinler, bu hü
küm doğrudur, Merkez Bankasına Hazine her iste
diği zaman el atamamalıdır. Ancak ve ancak hiniha-
cette, o da bütçe ödeneklerinin yüzde onbeş oranını-
nı kesinlikle geçmemek üzere Merkez Bankasına Ha
zine elini uzatır ve ondan yardım alabilir. 

Teşekkür ederim. 
AZMİ ERYILMAZ — Soru sormak istiyorum 

Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Eryılmaz. 
AZMt ERYILMAZ — Komisyona bir sual yö

neltmek istiyorum. Bu sualim de şu çerçevededir : 
Şimdiye kadar gelen iktidarların Maliye bakanları 
Merkez Bankasını Maliye Bakanlığının bir kasası ha
line getirmişlerdir, Devlet muslukları alabildiğine aç
mışlardır. 

1211 sayıh Merkez Bankası Kanununda hüküm
ler vankeıı, 'bu hükümler artlara paralel hükümler 
imidir? Sayım Hocam beni yetiştirmişlerdir, numara
mı vermişlerdir, pâk iyi derece ile mezun olmuşum* 
dur; fakat asla bu fıitoirlıere katılmıyorum. Merkez 
Bankası Maliye Bakanlığınm kasası 'halinde midir, 
değil midir? Musluklar kimin ellinde olacaktır? Bu
nun açıMianmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ©derim. 
Sayın Komisyon buyurunuz efendini. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Eryılımaz'a bu Cumartesi günü 
'değurmeniımlize taşıdığı bu değerli su Açkı 'teşekkür 
ederiz. 

Madde üzeninde önerge kalmamıştır. Bu yaptığı
mız küçük değişiklide oylanmasına istirham eyle
mekteyiz. 

Teşekkür ederiz efendiim. 
MEHMET HAZER — Efendim, Sayın Komis

yondan bur şey öğrenmelk 'istiyorum; Merkez Ban

kası Devletin kasası mıdır, yoksa başkalarının ka
sası mıdır, değil midir? Bir. 

Ikünoisi, devlet, hükümet, icra (Ne derseniz de
yin) gerektiği hallerde 'tefeciye mi müracaat eder, 
yoksa kendi kaymağına mı müracaat eder? Şimdiye 
kadar Merkez Bankası kendi sistemli içinde, statü
sü içinde bugüne kadar çalışmış, böyle bir Anaya
sa maddesine ihtiyaç duyulmamıştır; acaba şimdi ne
reden çıkmıştır >bu? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
'Buyurunuz Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, Merkez Bankası Dev
letin kasasıdır, Yalnız, sorumsuz politikacının ve 
daha da sorumsuz, politikacıya yardım edenlerin 
kasası değildir. Merkez Banıkası Kanununda bu yol
da hüküm vardır. Bu Anayasa yapılırken geçtiğimiz 
çok ağır enflasyon şartlarını dikkate alarak, her ye
re serpiştirilmiş olarak, çalışanların gelirleriınıi emni
yet altında tutma endişesi, o kanunî hükme, Anaya
sa hükmü derecesi vermek zorunluluğunu ortaya çı
karmıştır. 

Mesele hudur. Arz ederiımı.-
IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ıSayın Aşkın, buyurunuz efendim. 

AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, sayın üye
liler; 

Geçmişte Merkez Bankası kaynaklarının aşun 
derecede kullanıldığımı ve Merkez Banıkası kaymak
larının aşırı derecede kullanılmasıyla enflasyon ara
sında ve o enflasyonun doğurduğu ekonomik buna
lımlar ve neticede ortaya çıkan siyasal dengesizlik
ler arasında 'ilişkiler ıkurulıaibilir. Yalımız, hizim getir
diğimiz Anayasa, yapısı itibariyle ve sık sık tekrar
landığı üzere, güçlü devlet, güçlü icra, dengeli icra
yı, onun yanında planlamayı, onun yanında ekono
mik ve sosyal dengeyi sağlamayı amaçlayan, birbi
rini tamamlayan, güçlendiren maddelerle dolu. 

Ayrıca, hemen bu maddemin arkasında bir Mer
kez Bankası sorunu; yani Türkiye'de! en çok tartı
şılan bir Merkez Bankası sorunu da çözümleniyor. 
Merkez Bankası Başkanınım Cumhurbaşkanı tara
fından ıtayin edilmesini, seçilmesini kabul etmek su
retiyle, yenli bir emniyet supabı daha getiriliyor. 

Bütün bunlar burada mevcut ilken, ayrıca da yap
tığımız Anayasada Başbakana, hükümetin politikasını 
tespit etmek, yürütmek ve bundan sorumlu olmak 
şeklinde bir hüküm getirilirken, bu yükümlülüğü, 
Cumhurbaşkanıyla beralber icranın başı olaraik fair 
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byıtün 'teşikiil ederiken, ibu sefer 'buraya geÇımiş dö- I 
nemin ufacıik ufacık bazı meselelerimi koymak ve 
dolayısıyla bu güçlü hükümetin ve devletim hareket-
ledınii sınırlandkmalk çelişir. 

Meselenin bu açıdan değediendirilmesimi Sayım 
Komisyondan rica ediyorum., 

BAŞKAN — Teşdkkür ödettim* 
Sayın Akyol buyurunuz. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayım 'Başkanım, bu meselede «Kanu
numda gösterilen» onan sözümü getirmekle, 'belli bir 
elastikiyet getirmiş olidülk. Eğer büyük bir ihtiyaç 
varsa, rnıületiın temsilcileri, ivedi olıarafc hükümetin 
talebi üzerime bu oramı ya bir belli olay üzerime 
veya genellikle gmişletebilirfer; ama bu supapçığm 
(Sayım Aşkım'ım deyimiyle) bulenımasımda, ıhiç olmaz
sa bir garanti görımelkteyiz. 

Binaenaleyh, musirırız efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayım Öney, buyurumuz efenıdirnı.1 I 

TÜLAY ÖNEY — Sayın Baş/kamam, biraz önce I 
sorulan bir soru üzerine Amayasa Komisyonunun I 
Sayım Sözcüsü, «Merlkez Bankasının Devletim ıkasası, I 
Maliyenin kasası olduğunu» ıkalbul ettiler; gerçekten 
de bu böyledir. Çünkü başika bir ıkasa da yoktur. 
Bunu bir defa 'kabul ettikten somra «Amcalk bu ka
sayı sorumsuz politikacıların elimde çarçur ettinme-
rnıeik içim bazı 'tür supaplar geliştinmek gerelktiğiıni» 
ileri sürdüler «ve o nedenle bu madde'yi böyle yazdılk- I 
larımr» anlattiar; ama soruımlu 'birtalkım politikacı- I 
larim eltinde ve yapılmıası çok zorunlu olarak ortaya 
çıkmış olan 'harcamalarım ıkarsısmda bu supap diye I 
getM'lem şeyim fevkalâde tehlikeli ve sakıncalı ola
bileceğimi de 'kabul etmek lazımdır. Bunu tartışmıalk 
biıle amlamsıızdıır. 

«Kanunumda yer alan oram dahilinde» diye bir 
esnıelklık getirdiler d Kanıınlaon normal Meclis çalış
ma dönemlerinde ne kadar zor değiştiğini de hepi
miz biliyoruz. Gerçi biz yeni yaptığımız Anayasayla 
biraz daha düzgün işleyecek bir mekanizma kurma
ya gayret ettik; ama bunun ne ölçüde başarılı olaca
ğını bugünden garantiye almak mümkün değildir. 

Kaldı ki, altındaki son fıkraya da dikkat çekmek 
lazımdır. «Her yıl için bu esasa göre hesaplanacak 
avans miktarından, bir önceki yılda alınan avanslar 
da mahsup edilir ve Hazineye o yıl sadece aradaki 
fark ödenir.» 

Şimdi bu, zaten tatbikatta böyledir; ama «Kanu- I 
nunda yazılı oran» diye bugünkü haliyle bir yüz-

[ de 15'te bağlamak, ondan sonra da bir yıl önceki 
I çekişlerinden tamamını ödeyemediği zaman bunları 
I da mahsup ederek Hazineye aktarmak, sorumlu bir 
I devlet adamının sorumlu bir iktidarın yapması ge-
I reken harcamalarda ve düzenlemelerde onun elini 
I kolunu büsbütün bağlamaktan başka hiçbir anlam 
I ifade etmez. 
I Maddenin bu haliyle tehlikeli olduğu kanısında-
I yım. Genel Kurulun dikkatine sunarım efendim. 
I Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
I Sayın Komisyon, müsaade ederseniz bir not alın, 

hepsine birden cevap vermek daha isabetli olacağını 
zannediyorum. Çünkü aynı muhteva üzerinde fikir-

I 1er toplanmaktadır. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Hayhay efendim. 
BAŞKAN — Sayın Çakmaklı, buyurunuz. 

CEMİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım; Anaya-
I sanın bugüne kadarki görüşmelerinde, bazı kanun 
I hükümlerinin daha ağırlıklı bir yere oturtulması ni

yetiyle pek çok ayrıntı Anayasaya konulmuştu ve 
bu ayrıntıların anayasa) ağırlığa kavuşturulmasının 
gerekçesi olarak da geçmişte bunların iyi uygulanma
dığı ya da kolay değiştirildiği sık sık ifade edildi. 

Bu konuda, bu borçlanma maddesiyle, Merkez 
Bankasının Hazineye kısa vadeli avansının sınırını 
belirleyen Merkez Bankası Kanununun 50 nci mad-

I desi de Anayasa hükmü haline getirilmiştir ve Sa-
I yın Komisyon Sözcüsünün ifade ettiği gibi, geçmişte 

birtakım sorumsuz yöneticilerin ve politikacıların 
I âdeta bu sınırı aştığı iddia edilmektedir. 

Şimdi soruyorum; hangi yıllarda Merkez Banka
sı Kanununun 50 nci maddesi ihlâl edilmiş ve bu % 
15 sınırı aşılmıştır? Lütfen net cevap istiyorum; şu 
şu şu yıllarda bu oran % 15'in üzerine çıkmıştır 
ya da çıkmamıştır... Olmayan şeylerin üzerine bazı 
şeyleri varmış gibi göstererek Anayasal çerçeveyi zor
lamanın âlemi, hikmeti nedir? Eğer bu cevap benim 
düşündüğüm gibiyse lütfen cevaplandırsınlar? 

BAŞKAN — Sayın Erginay, konuşmanızı yapmış
tınız, lütfen soru. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlar; 

Ben şunu sormak istiyorum: Bugünkü uygulama
da Hazine üç kaynaktan gelir elde eder. Birisi normal 
varidatıdır; vergiler, harçları ilâhiri.... İkincisi; bahsi 

I geçen % 15'e kadar avanstır ki, daha yılın başında, 
bütçe yılının başında bu tamamen kullanılmıştı; dik-
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katinizi çekerim, şimdi tamamen bitmiştir % 15 ta
van. 

Üç; Hazine, Hazine bonoları çıkarır, tahviller de 
çıkarabilir, Hazine bonoları çıkarır. Bu Hazine bo
nolarını halka veya bankalara satar. Bankalar bunu 
Merkez Bankasına kırdırır gerektiğinde. Şimdi, di
rekt, endirekt Merkez Bankasına başvuramaz dedi
ğine göre o birinci fıkra, o bankalar gidip de Ha
zinenin kendisine vereceği bonoyu alırlar mı? 

O zaman biz Merkez Bankasını bu anda don
durmuş olmuyor muyuz Devlet bakımından? Bu hak
sızlık olmaz mı? 

Bu itibarla, Hazine bonoları bakımından direkt, 
endirekt başvuramaz demek, Devletin Hazine bono
sunu çıkaramaması demektir. Bu itibarla, zannedi
yorum yanlıştır, bunu düzenlemelerini yahut cevap
landırmalarını arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Pamak. 

MEHMET PAMAK — Sayın Başkanım, değerli 
arkadaşlarım; 

Sayın Komisyon Sözcüsünün açıklamasından an
ladığım kadarıyla, politikacıya güvensizlik neticesin
de böyle maddeler tedvin edilmiştir ve bu kendisi ta
rafından açıklanmıştır. 140 ve 141 inci maddelerin 
gerekçesi tamamen kanaatimce politikacıya güven
sizlikten ileriye gelmektedir. 

Sormak istiyorum; biz bu Anayasayı kimin için 
hazırlıyoruz? Kimler ülkeyi yönetecekler? Politikacıyı 
biz bu kadar kötüleye kötüleye nereye götürüyoruz, 
nereye gideceğiz, kimler politika yapacaklar? Onu 
söylemek istiyorum ve bu iki maddenin de; 140'ın 
ve 141'inde tamamen çıkarılmasını, hiç uygun olma
dığını, gelecek hükümetlerin ve politikacıların elini 
ayağını bağlayacağını ve Türkiye'ye hizmet etmeleri
ni engelleyeceğini belirtmek istiyorum. 

Saygılarımla arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Şahin. 
A. AVNİ ŞAHİN — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Anayasa Komisyonumuz kuvvetli bir icra yaratma

nın arzusu içindedir, çabası içindedir, biz de buna 
gönülden katılıyoruz. Kuvvetli icra anarşi karşısın
da asayiş yönünden, Devletin Milletiyle bölünmez bü
tünlüğü yönünden getirilen maddelerle sağlanmış va
ziyettedir, buna inanıyorum; fakat icranın kuvveti 
sadece polisiye kuvvet olmamalıdır. İcranın kuvveti 

esasen ekonomik ve malî politikadan kaynaklanır. 
Biz bu 140 ve 141 inci maddeleri bu şekilde ted

vin ettiğimiz sürecede hükümetlerin, icra organlarının 
yetkilerini fevkalade sınırlandırıyoruz; yani bir eli
mizle veriyoruz, öbür elimizle alıyoruz. Şimdi hem 
kuvvetli icra yaratıyoruz, hem biraz önce Komisyon 
Sözcüsü arkadaşımın ifade ettiği gibi, vergiyle ilgili 
139 uncu maddede ifade ettiği gibi hükümetlere elas
tikiyet tanımak istiyoruz, hem de geliyoruz bu taraf
tan, sen dur hiç bir şey harcayamazsın, gibi bazı acı 
hükümler getiriyoruz. 

Değerli arkadaşlarını, sayın Komisyon üyeleri; 
benim kanaatime göre Merkez Bankası Devletin ka-
sasıdır ve muslukları da hükümetin elindedir. Ekono
mik konjonktüre göre o muslukları açar veya ka
patır. Bu da hiç bir hükümetin elinden almamamız 
gereken bir haktır. 

Zamanında Türkiye'yi yönetenler demişlerdir ki, 
«Bu Anayasa ile bu memleket idare edilemez.» Bunu 
asayiş açısından söylemişlerdi. Eğer biz bu ekono
mik kısıntıları getirirsek, yarın aynı şekilde politika
cılar aynı tabiri kullanmak mecburiyetinde kalacak
lardır, bundan endişe ediyorum. Merkez Bankasının 
Kanununda kullanılan bir maddeyi anayasal hüküm 
haline getirmekle ne yapıyoruz? 'Bir Başbakan ve bir 
Maliye Bakanı çok muaccel hallerde ya ipe çekile
ceklerini düşüneceklerdir Anayasayı ihlal etmekle ve-
yahutta görevlerini bırakmak mecburiyetinde kala
caklardır. 

Sayın Pamak arkadaşımın fikirlerine katılıyorum; 
140 ve 141 inci maddelerin bu Anayasadan çıkarıl
ması gerekir kanaatindeyim. Saygılarımla. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Başbuğ. 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Sayın Başkan, iki hususu 

öğrenmek istiyorum : 
Birisi; Hazineye getirilen bu sınırlama ihlal edi

lirse müeyyidesi ne olacaktır? Yüzde miktarını, mut
laka icranın elindedir Merkez Bankası, bunu aşarsa, 
eğer müeyyidesi yasama organı olacaksa, zannediyo
rum bunun işlerliği çok zor olacak veya mümkün ol
mayacaktır. 

İkinci bir husus; kamu iktisadî teşekküllerine açı
lan krediler var. Bilhassa sübvansiyonlar; şekeri ucuz 
satmak, ekmeği ucuz satmak, gazı ucuz satmak için 
onlara açılan krediler de Hazineye açılan kredilerle 
beraber mi mütalaa ediliyor? Eğer beraber değilse o 
takdirde enflasyon yahut emisyon o yoldan da zor
lanmış olacaktır. 

Arz ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Uzunoğlu. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım; 

soracağım soruların ikisini benden önceki arkadaşla
rım sordular, onun için sarfınazar ediyorum. Ancak 
bir hususu belirtmek ve Komisyonun düşüncesini 
öğrenmekte yarar görmekteyim. Maddede «İktisadî 
kamu teşebbüsleri» denmekte, 141 inci maddede; bu
nun yanında 142 nci maddede «Kamu iktisadî te
şebbüsleri» tabiri kullanılmaktadır. Doğru olan ta
birin, kamu iktisadî teşebbüsleri olduğunu ben şah
sen düşünmekteyim. 

BAŞKAN — Efendim o maddeyi görüşmüyoruz, 
biz 140 inci maddeyi görüşüyoruz şu anda. Teşek
kür ederim Sayın Uzunoğlu. 

Sayın Sarıoğlu buyurun efendim. 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım, değerli 
arkadaşlarım; 

Biz dün kabul ettiğimiz 137 nci madde ile ola
ğanüstü hallerde ne gibi önlemler alınacağını, bir kıs
mını burada sıralamak suretiyle belirtmiş bulunuyor
duk. Bunlar daha çok temel hak ve özgürlüklerle 
ilgili, bunların düzenlenmesiyle ilgili hususlardı. Yal
nız, bu borçlanmaya gelince, burada benim dikkati
mi çeken bir husus vardır o da şudur : 

Bir kriz halinde, diyelim ki, bir Kıbrıs savaşı 
patlak verdi veya olağanüstü bir hal oldu, bu durum
larda acaba Hazine ihtiyacını nasıl karşılayacak?.. 
Yani olağanüstü halde biz diğer tedbirleri 137 nci 
maddeyle öngördük. Buna rağmen böyle bir halde, 
böyle bir krizin çıkması halinde Devletin paraya ih
tiyacı vardır, bir olay vardır, bu gibi durumlarda 
acaba bu ihtiyaç nasıl karşılanacaktır? Olağanüstü 
ihallerde diğer hususlar öngörüldüğü halde, burada 
borçlanmayla ilgili hususlar; bununla ilgili bir düzen
leme yoktur, doğrudan doğruya normal ilişkilerde 
Hazineye olan avansla ilgili birtakım düzenlemeler 
vardır, bu husus eksiktir. Bunu Komisyondan rica 
ediyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Yeğenağa, 
buyurun. 

TURGUT YEĞENAĞA — Sayım 'Baştan, muh
terem arkıadaşlarıırıı; 

Bundan bir mradde evvel, gayet ımüşfikaee, işçi 
destekçisi görünmelk suretiyle 200 milyar lira geliri 
bağışladık. Bu dlemelk değildir iki, şahsını itibariyle 
'ben işçiden 'bu vergimin alınmasından veyahut işçi-
tnliın gelirinin düşmesinden yanayım. Öyle bir kapı aç
tınız Ikli, 200 milyar liranın altından daha fazla su

lar geçecektiir. Bir madde evvel Sayın Genel Kuru
lumuzun Komisyona verdiği talimat tnı şekilde ce
reyan etti; 200 milyar liralık o tapıdan 400 milyar 
İtina dıaha geçecektir. Bunu zapta geçirilmesi için söy-
lüyorumı. 

İkinci konu. şimdi Merkez Bankasunia diyoruz 
Ikli, Merkez Bankası emisyon yapabilir. Hacmi ınıediır 
(bunun?... Türkiye'nin ıbüyümesüyle! orantılndır. Bü
yümesiyle orantısını tespit edemiyorlar rakamla; onun 
için bütçenin i% 15'i dikkate alınıyor.: Yani denili
yor iki, <<Hükümıet sıkıştığı zaman. Merkez Banka-
sıından (Bugünkü oranda meselâ 1 trilyon 800 milyar 
uradır bütçemiz) l%\5 (Demek oluyor (ki 240 mil
yar lira) dan fazla ©misyon yapamaz» maddesi ko
nuyor. Biraz evvel açılan musluk 600 milyar lira, 
Hükümete bağışlanan imkân 3O0( milyar İra... Böy
le olmaz efendim. Seçim 'beyannamelerinde dahi as
garî gelirden vergi al'inımayacağını beyan eden siya
sî partiler, bir IkısmıımrzMn beğenmediği siyasiler, 
seçim Iblıttliıkten sanıra bunu değiştirmişlerdir. Demiş
lerdir iki, «iBiz yanıldık, bu böyle olamıyor...» 

•Şimdi, 'biz ıbunu Anayasaya madde olarak koyu
yoruz ve ondan sanına biır taraftan enflasyonu ıkesme-
ye çalışıyoruz. Merkez Barakası şimdiye kadar bu 
emisyonu yapmıştır, aşmıştır, bir. İkincisi, ıbu emis
yonun bir kışımı ıbankerzedeleriın patrasını ödemeye 
gitmiştir ve Merkez Barakası şu an müstahsilin çık
mış malımı, noırma'l olaralk çikmış malını mubayaa 
edeoelk emisyonu yapamayacak duruımdadıır. Ban
kerlere verilen, bankerlerin alacağı mevduat sertifi
kalarını karşılamak için yapılan emisyon, banker
lerden gelir sağlayıp istihlâk yapana 'verilmiştir. İs
tihlâk teşvik edilmıişir, Şimdi müstahsil perişan du
rumdadır, sııtf bu ters uygulamalaırdan dolayı ve biz 
burada Maliye Bakanlığınım dahi hazır bulunmadığı 
bir yerde, ıbir vergi muafiyeti sağladık az geçiml-
lere; fakat bunlar böyle hissi yapılacak, alınacak ka
rarlar değil. 

|% 151le sınırlarsanız, emisyonu, Hükümet hiçbir 
şey yapamaz. Sınırı aştınız mı, sınır da koymadınız 
mı (Bundan dolayı zaten 600 milyar gitti) bundan 
ısonıraki enflasyonun resmen kapısına açmış oluyo
ruz^ 

Maruzatım 'bu tadar eefndim. Komisyon buna ka
tılıyor mu, katılmıyor mu söylesinler? Teşekkür ede
rimi. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
İBRAHİM ŞENOCAK — Usûl hakkında söz 

istiyorum efendim. 
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BAŞKAN — Usul hakkında, buyurun Sayın Şen-
ocafc. 

İBRAHİM ŞENOCAK — Sayın Başkanım, an-
ÜayanıaıdMn; gündem dışı konuşma mı yapılıyor, 
madde üzeninde mi görüşülüyor, soru mu soruluyor? 
Bunu açıklar imsiniz? 

BA/ŞKAN — Sayın Ş/enocak; 140 inci madde 
üzerinde bir önerge yoktur. Bu itibarla, madde üze
ninde müzakere yapılmaktadır. Biliyorsunuz, önerge 
olmadığı takdirde, ımaddeler üzeninde müzakere aça
biliyoruz. 

Yalnız, arkadaşlarımdan zaman zarnan şunu rica 
ediyorum, bir ilki arkadaşımız mıadde üzerinde görüş-
lterM (ifade ettikten sonra tekrar söz almak istemiş
lerdik. Onlaıra da ancak soru file mahdut konuşma 
yapmalarını irtica etmıişıimdir. 

Bu (itibarla usule uygun müzakere cereyan edi-
yor,., 

İBRAHİM ŞENOCAK — Soruya uyulmuş mu
dur efendim? 

BAŞKAN — Elfendim, önerge olmadığı zaman 
müzakere açıyoruz Sayın Şenocak. 'Bu itibarla, mü
zakere açtığırnız ahvalde, soru ile mahdut bir ifa
de ıtarzı mümkün olmuyor. Tekrar 'bunu 'belirtmek
te fayda mülahaza edıiyorumı; çünkü bu madde üze
rinde önerge yoktur;! 

Buyuırun Sayın Doğu^ 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkanım; 

kısa bir suıalm olacak. 
«Hazinenin nakit ihtiyacını karşılamak için doğ

rudan veya dolaylı olarak Türkiye Cumhuriyeti Mer
kez Bankası kaynakları kuManılanıaz.». Şimdi, mü
saadenizle bir mantık tecridi yapacağım Sayın Baş-
fcanumı. / 

Varsayalım ki, Devlet, Hükümetimiz Merkez Ban
kasına olan borçlannı konsolide edecek. Bu, acaba 
dolaylı veyahut dolaysız yoldan Merkez Bankası 
kaynaklarının! kullanıılabilmesine imkân verir bir hü
küm müdür, yoksa değil midir? 

Bunun tutaknalara geçirDilrnesi için lütfen Komis
yonca 'burada açıklanmasını istiyorum. 

Teşekkür edenim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Sayın Sabuncu buyurun efendim. 
HtLMt SABUNCU — Sayın Başkan, sayın' üye

ler; 
M'addeniın İkinci fıkrası 'ile ilgil 'olarak birkaç 

soru tevdii etmek istiyorum, Sayın Komisyona. 

İlk önce «Hazinenin nakit ihtiyacını karşılamak 
için doğrudan veya dolaylı olarak Türkiye Cumhu
riyeti Merkez Bankası kaynakları kullanılamaz.» Bu 
«Dolaylı» kelimesinin birtakım yanlış anlaşılmalara 
sebep olabileceği ve o nedenle de hakikaten müşkül 
bir durum ileride yaratacağı kanısındayım. Sayın Ko
misyon «Dolaylı kredi» veya «Dolaylı olarak Merkez 
Bankasının kaynaklarını kullanma» ile neyi kastetmiş
tir? Bunu öğrenmek istiyorum. 

İkincisi; 1211 sayılı Merkez Bankası Kanununun, 
50 nci maddesinde «Banka, miktarı cari yıl genel büt
çe ödenekleri toplamının % 15'ini geçmemek üzere 
Hazineye kısa vadeli avans hesabı açar.» denmiş
tir. Kanunla yetinilmeyip Anayasal bir hüküm altına 
alınmak istenmiştir. Şu anda, Sayın Komisyon cari 
yıl bütçe hacmimize göre avans miktarının yüzde kaç 
oranında olduğunu biliyorlar mı? Bu şekilde bir sı
nırlama depresyonist dönemlerde ekonominin depres
yondan çıkamamasına sebep olabilecek mi? Bir de, 
herhangi bir şekilde hazinenin elinde yeteri kadar 
para olmadığı takdirde bir felaket (Allah korusun) 
söz konusu olduğunda, kısa vadeli avans imkânından 
faydalanmayacak mı? 

Bir durum daha var. Esasında bunu para basma 
ile karıştırıyoruz zannediyorum; enflasyonu körükle-
yici bir unsur olmayabilir de bu. Enflasyon, yüksek 
bilgilerinde olduğu üzere, paranın kullanılmasıyla il
gilidir, Merkez Bankasından % 15 miktarında pa
rayı Devlet aldıktan sonra; eğer bunu kasasında tu
tarsa antienflasyonist etki yapabilir. Kısa vadede ne
tice verecek üretime sevkederse de antienflasyonist etki
si olabilir. Bu tamamıyla paranın kullanılmasıyla ilgili 
bir durumdur ve kesinlikle para basma olarak mütalaa 
edilmemelidir. Başka bir durum da olabilir. Bu ba
na biraz mutaassıp bir hüküm olarak geldi. Sayın Ko
misyon, sadece enflasyon üzerinde durup, antienflas
yonist bir politika aracı olarak kullanılmasını düşün
müyorlar mı? 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
Son olarak Sayın Fırat, buyurun efendim.... 

REÇA1 BATURALP — Ben de söz istemiştim 
efendim. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Fırat'dan sonra Sayın 
Baturalp son olarak soru sırasını almıştır ve soru 
sırası bitmiştir. 
Buyurun Sayın Fırat. 

— 565 — 



Danışma Meclisi B s 143 4 . 9 . 1982 O : 1 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, saygıdeğer 
üyeler; 

Maddede, Merkez Bankasının Hazineye genel büt
çe tutarının % 15'inden fazla avans açılamaması gibi, 
Hükümetlerin alması gereken bir kararı Anayasanın 
bir maddesinin içerisine getirmiş oluyoruz. 

«Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.» diyoruz, 
milletin seçtiği hükümetlerin, ülkeyi idare edecek hü
kümetlerin, kolunu kanadını kesip, Anayasayla ken
dimize uygun bir hükümet yaratmak istiyoruz. So
rum şundan ibarettir : 

Eğer böyle olursa, Hazinenin en büyük gelirini 
teşkil eden vergi toplanmasında büyük bir aksaklık 
olur ve o sırada da ülkede bir savaş halinin zuhur et
mesi durumunda ve bu % 15 avansın da bir sene 
önce kullanılmış olduğu hali nazarı itibare alınırsa, 
hükümet hangi kaynaktan yararlanarak, Anayasanın 
daha önce kabul etmiş olduğumuz 133 üncü mad
desinin ikinci paragrafındaki «Silahlı kuvvetlerin 
savaşa hazırlanmasından Bakanlar Kurulu sorumlu
dur» görevini yerine getirecektir? Komisyon... 

BAŞKAN — Sayın Fırat, bu sorunuz daha evvel 
iki arkadaşımız tarafından, fevkalade ahval hali et
rafında sorulmuştur. Lütfediniz efendim, aynı sualle
ri tekrar etmenin gereği yok. 

AYHAN FIRAT — Aynı kanaatteyim. Bu mad
denin bunun kaldırılması gerekir. Bunu açıklasınlar 
efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Baturalp, buyurunuz. 
RECAÎ BATURALP — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Anayasaya konan bu maddenin çıkarılması veya 

hafifletilmesi isteniyor. Gerekçe olarak da, bundan 
evvelki iktidarlar zamanında Merkez Bankası Kanu
nunun ilgili maddesinin ihlal edilmediği beyan edili
yor. İhlal edilmiyorsa, buraya da konmasında bir 
mahzur yok. Mademki ihlal edilmiyor, buraya konur
sa ne mahzur mütalaa edilir?.. O halde ,bu ihtiyaç, 
ihlal edilmesinden dolayı buraya gelmektedir. 

O görüşteyim; acaba ne buyrulur?. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon... 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, saygıdeğer arkadaşla
rım; 

Bu maddeyle ilgili olarak sorulan sorular ve orta
ya çıkan şema üzerindeki cevaplarımı teknik olma

yandan, teknik olana doğru düzenleyerek tekrarlara 
yer vermemek ve bu kısa zaman aralığı içinde bu 
konuda bir neticeye ulaşılmasını sağlamak istiyorum. 

Önce şu noktayı açıklamakta yarar vardır : Ge
rek Sayın Pamak, gerek Sayın Şahin tarafından, po
litikacıya güvensizlik esasına dayalı bir madde düzen
leme eleştirilerine şu cevabı vermekte yarar görmek
teyim. 

Bir defa, zannediyorum bizim kadar kendilerinin 
de güvensizliği olmayacak ki, bu maddenin değişik
liği hakkında bir önergelerine rastlamamış bulunu
yorum. 

İkincisi, politikacıların bizzat kendileri Merkez 
Bankası kaynaklarına müracaatı sınırlamıştır. Demek 
ki, burada söz konusu olan husus, politikacıya güven
sizlik değildir. Ekonomik konjonktüre göre hüküme
tin politikasını icra etmekteki bir güçlük de getiril
memektedir. Çünkü, fiilen bir hükümet politikasını 
yürüten iktidar zamanında, 14 Ocak 1970'te bu sını
rın % 15 olması kabul edilmiştir. Şu halde, bu icat 
ne Komisyonumuzdur, ne de gökten zembille inmiş
tir; memleket ihtiyacına dayalı olarak Türkiye'de 
bundan 10 yıl önce kabul edilmiştir ve politikacılar 
tarafından kabul edilmiştir. 

Bizim sözlerimiz arasında geçen arada bir «So
rumsuz politikacı» sözü, gelecek kuşakların politika
cılarına güvensizlik değildir. Bu, bir başka çevrenin, 
bir başka sloganıdır. Bizim kastettiğimiz, münferit 
yerlerdeki sorumsuzluklardır. Bunlar elbette olacak
tır, olunca da elbette müeyyidesi olacaktır, olunca el
bette bunlara karşı anayasal veya yasal tedbirler ola
caktır. Bu konuda anlaşmak zorundayız. Hiç kim
seye genel bir güvensizlik değil; ama münferit olaylara 
karşı tedbir getirmek zorunluluğu da vardır. 

Şimdi, Sayın Öney arkadaşımızla Sayın Çakmaklı, 
Sayın Sarıoğlu, Sayın Fırat arkadaşlarımızın ve Sa
yın Erginay'ın da belki katıldıkları bir ortak görüş 
var; «Fevkalade halde ne olacak?» 

Bunu Büyük Heyetiniz düzenlediği için, üzerinde 
durmak gereğini duymuyoruz. 137 nci madde, fevka
lade olağanüstü hallerde, olağanüstü ekonomik hal
lerde icraya geniş yetkiler vermiştir, işte, olağan za
manlarda sorumlulukla kullanılacak Merkez Bankası 
kaynakları eğer olağanüstü durumların ihtiyaçlarını 
karşılamıyorsa, o takdirde 137 nci maddenin verdiği 
imkân kullanılacaktır. Bir savaş halinde, fevkalade 
durumda, bir salgın hastalık halinde, burada teker 
teker sayılan durumlarda Hazinenin nakit ihtiyacı 
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137 nci maddenin verdiği imkânlarla ve kanun gü
cünde kararname çıkarmak suretiyle bu % 15 lik 
haddin artırılması suretiyle ve münferit olaya; yani 
o fevkalade hale münhasır olmak üzere çözülecektir 
ve zannediyorum arkadaşlarımız, hele de 137 nci 
maddeye muhalif olan arkadaşlarımız bu argümanı 
yeniden bize söylemek fırsatım verdikleri için biz 
müteşekkiriz. 

Bu maddenin millî egemenlikle ilgili bir yanı 
yoktur. Millî egemenliğe hâkim olan Yasama Mec
lisinin kendisidir; millî egemenliği kullanan Meclis 
olacaktır. Biz de diyoruz ki, «Kanunun tayin ettiği 
adler altında başvurabilir» diyoruz! Şu halde, millî 
egemenlikten bir ayrılma yoktur ve burada tartışıla
cak bir konu değildir. 

Kesin ve net cevap istenen bir husus var; «Acaba 
% 15 sınırı aşılmış mıdır?.» % 15 sınırı 1974 Yılı 
Bütçesine getirilen bir hükümle «Yeteri kadar» deni
lerek, asla rakama bağlanmadan aşılmak istenmiş
tir. Anayasa Mahkemesi zannediyorum bu hükmü 
iptal etmiştir. Demek ki, bu mesele bir defa da Ana
yasal merci önüne gitmiştir. Şu halde, onun anaya
sal olarak düzenlenmesindeki ihtiyaç bu noktada da 
kendisini ayrıca ve zamimeten göstermektedir. 

AKİF ERGİNAY — Yanlış efendim. Kusura 
bakmasın, o avans... 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Şimdi, bu meseleyele ilgili diğer mese
leleri Komisyonumuz adına, müsaade ederseniz Sa
yın Başkanım, Komisyonumuzun bu konudaki uz
manı ve yardımcısı olan arkadaşımız cevaplandıra
caktır. i 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim, mümkün 
değil 

AHMET SENVAR DOĞU — Komisyon üyesi 
değilki.., 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Şu halde, bu teknik tarafı da ben cevap
landırıyorum. 

Devlete açılan kredi, '% 15 civarındaki avanstan 
ibaret değildir. Devletin bunlar dışında, Merkez 
Bankasının 23 Temmuz 1982 vaziyeti itibariyle ka
mu kurumlarına açtığı kredinin miktarı 540 milyar
dır.., 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, bunun genel 
bütçeyle ilgisi yak. 

BAŞKAN — Lütfediniz efendim, lütfediniz Sa
yın Erginay. 

AKİF ERGİNAY — Yanlış söylüyor efendim. 
Genel Kurula yanlış bilgi vermek doğru değildir. 

AHMET SENVAR DOĞU — Verilen bilgiler 
ters Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfediniz efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım... 
BEŞÎR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başka

nım, usul hakkında bir şey arz edebilir miyim?.. 
BAŞKAN — Müsaade eder misiniz efendim, 

açıklama esnasında usul hakkıkında bir şey arz edile
me::.. 

Buyurun Sayın Akyol, devam ediniz efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Asgarî ücretin vergi dışı tutulmasından 
doğan Hazineye inikasının biraz abartıldığını da tes
pit etmiş bulunuyoruz. Bu miktar; yani bugünkü fiili 
durumdan 10 bin liralık asgarî ücretin vergisiz bı
rakılması halinde, fark aşağı yukarı genel bütçehin 
% 2 ilâ 2,5'u arasında fark etmektedir ve bu 600 
milyar gibi büyük bir rakama baliğ olmamaktadır. 

Arz eder saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
TURGUT YEĞENAĞA — Sorumun cevabını 

vermedi efendim. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade eder misiniz Sa

yın Yeğenağa?.. 
TURGUT YEĞENAĞA — Sorumun cevabı de

ğil efendim. Sorumu kısaca tekrar edeceğim... 
BAŞKAN — Müsaade eder misiniz efendim? So

rular sorulmuştur, konuşmalar yapılmıştır madde üze
rinde. Artık bundan sonra Meclis iradesini ve mü
talaasını kullanacakları oylarla meydana getirecek
tir ve aynı zamanda irade burada tecelli edecektir. 
Reddeder iseniz, Komisyon maddeyi tekrar tezekkür 
etmek imkânına sahip olacaktır. 

AYHAN FIRAT — Bir küçük soru soracağım 
Sayın Başkan; küçük bir sualim var. («Oylayalım» 
sesleri). 

BAŞKAN —• Efendim, müsaade ederseniz Sa
yın Fırat, oylayalım. Bakın, bu madde üzerinde 20 
arkadaşımız soru sormuşlardır ve düşüncelerini ifade 
etmişlerdir. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım, tehlikeli 
bir açıklama yapılmıştır. Müsaade edin küçük bir so
rumu söyleyeyim, çok, kısa efendim. 
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Sayın sözcü şöyle buyurdular; «Kararnamelerle 
halledilir.» Kararnameler Anayasaya aykırı rru ola
caktır?. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, 137 nci maddeyi okur
sanız bunun kaynağını bulacaksınız. 

AYHAN FIRAT — Yok efendim. 
BAŞKAN — Efendim, maddeyi bu izahatın açık

lığı içinde ve aynı zamanda yapılan bir ufak tashih
le oylarınıza sunuyorum. 

ikinci fıkranın üçüncü satırında «% 15» ifadesi
ni «Özel kanununda gösterilen oranını geçmemek 
üzere» diye değiştirmek suretiyle maddeyi oyunuza 
sunuyorum kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad-

• • 

de Komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmiştir. 
(Alkışlar). 

Sayın üyeler; 

Tespit ettiğimiz mesai saati sona ermiştir. Öğle
den sonra, aldığımız karar ile çalışma yapılmayacak
tır-

6 Eylül 1982 Pazartesi günü, mutat olduğu veç
hile saat 10.00'da toplanmak üzere Birleşimi kapatı
yorum , 

Teşekkür ederim. 

Kapanma Saati : 12.50 

<«•»• I I 
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