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2. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Dış
işleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e, Devlet 
Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlı
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(3/805) 184 

4. — Öğretmenler arasında yapılan nakil ve 
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na bağlı olup, taşra örgütlerinde çalışan perso
nele dair soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı 
Föhim Adaık'ın yazılı cevabı. (7/525) 226:231 

2. — Cumhuriyet wSenatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, Kocaeli'nde vuku bulan bir hadiseye 
dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Oğuzhan 
Asiltürk'ün yazılı cevabı. (7/550) 232 

3. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca S. Ü. Bahriye Üçok'un, 13 Nisan 1976 ta
rihli Milliyet Gazetesinde yayınlanan bir yazı
ya dair soru önergesi ve Kültür Bakanı Rıfkı 
Danışman'ın yazılı cevabı. (7/551) 232:233 

4. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nın, Balıkesir iline bağlı beledi
yelere 1975 - 1976 bütçesinden ne kadar yardım 
yapıldığına ve yapılacağına dair soru önergesi 
ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Lûtfi Tokoğlu' 

nun yazılı cevabı. (7/560) 234:235 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Sivas Üyesi Kâzım Kangal, Sivas Millî Eğitim 
Müdürü Lâtif Oğuz ile Sivas Öğretmen Lisesi ve 
Eğitim Enstitüsü Müdürü Necati Karabulut'un tu
tumları ve Sivas Demiryolu Fabrikalarında yapılan 
tayin ve baskılar; 

İstanbul Üyesi Mehmet Feyyat, Türkiye'deki ırk
çılık ve bölücülük konularında gündem dışı birer de
meçte bulundular. 

Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şeref Kaya-
lar'a, hastalığı sebebiyle 15 gün izin verilmesine dair 
Başkanlık tezkeresi kabul olundu. 

1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat ve 
dağıtım tarihleri (lCı/3Q) konusunda kurulan Araştır
ma Komisyonu Başkanlığının, komisyonlarının çalış
ma süresinin 10ı Mayıs 1976 gününden geçerli olmak 
üzere iki ay daha uzatılmasına dair tezkeresi kabul 
olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay ile 
Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoğlu'nun, yabancı dev
letler ve milletlerarası kurullarla yapılan antlaşmala

ra dair Senato Araştırması isteyen önergesi (lCi/43) 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu ve gerekli işlemin 
yapılacağı bildirildi. 

5 . 5 . 1976 tarihli 63 ncü Birleşimde, gündem
deki bütün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle gö
rüşmeleri onaylanan, Gecekondu Kanununda bazı 
değişiklikler yapılması hakkında kanun teklifinin (S. 
Sayısı: 567) ve; 

istanbul Kapalı Çarşısının onarımı ve imarı hak
kında kanun tasarısının (S. Sayısı: 569) maddeleri 
ve tümleri kabul olundu. 

11 . 5 . 1976 Salı günü saat 15,CC'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 19,03'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Macit Zeren 

Divan Üyesi 
Diyarbakır 

Sebahattin Savcı 

Divan Üyesi 
Kastamonu 

Mehmet Çamlıca 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — 15 . 12". 1934 tarih ve 2615 sayılı Askerî 

Hastaneler ile Hastane gibi Kullanılacak Revirlerde 
Hastaların Beslenme ve Bakımları Hakkındaki Kanu
nun 2 nci maddesinin 'birinci fıkrasına (E) bendi ek
lenmesine ilişkin kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni. (M. Meclisi : 1/272; C. Senato
su : 1/440) (Sosyal İşler, Millî Savunma ve Bütçe ve 
Plan komisyonlarına) (Müddet : 15'er gün) 

2 . - 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 12 Şubat 1963 
tarihli ve 172 sayüı Kanunla değişik 69 ncu maddesi
nin 6 Temmuz 1971 tarihli ve 1423 sayılı Kanunla 
değiştirilen ı(b) fıkrasının 3 ncü bendinin değiştiril
mesine ilişkin kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni. (M. Meclisi : 1/236; C. Senatosu : 

i/439) (İçişleri, Millî Savunma ve Bütçe ve Plan ko
misyonlarına) (Müddet : 15'er gün) 

3. — 24 Haziran 1965 tarihli ve 635 sayılı Uz
man Jandarma Kanununun 17 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni. (M. Meclisi : 1/68; C. Sena
tosu : 1/438) (İçişleri ve Bütçe ve Plan komisyonla
rına) (Müddet : 15'er gün) 

Rapor 
4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaphğı Ka

nununun 3 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının değiştiril
m e n e ilişkin kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
vs Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 2/511; 
C. Senatosu : 2/1C4) (S. Sayısı : 594) (Dağıtma tali
hi : 11 . 5 . 1976) 

»>«<€5n »-

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkamckiü Kâzım Kangal 

KÂTİPLER : Bahriye Üçok Cumhurbaşkanınca S. Ü.), (Ekrem Kabay (Burdur) 

BAŞKAN — 65 nci Birleşimi açıyorum. 

IÎÎ. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz mevcuttur, görüşme
lere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Sayın üyeler, sunuşlar mevcut, oku
tarak Yüce Genel Kurulun bilgisine arz edeceğim. 

12 Mayıs 1976 Çarşamba günü saat 15.00'te Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı yapıla
caktır, 

Sayın üyelere duyurulur. 
1. — Millet Meclisi Başkanlığının 30 Nisan 1976 

tarih ve 1011-8953 sayılı yazısı ile Türkiye Büyük 
Millet Meclisince kabul olunduğu bildirilen 1982 nu

maralı Kanunun, uygun bulunmayarak Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 93 ncü maddesi gereğince bir 
daha görüşülmek üzere, geri gönderildiğine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/807) 

BAŞKAN — Bir diğer sunuş daha vardır, okutu
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millet Meclisi Başkanlığının 30 Nisan 1976 tarih 

ve 1011 - 8953 sayılı yazısıyle, Türkiye Büyük Millet 

183 — 
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Meclisince kabul olunduğu bildirilen 1982 numaralı 
Kanun, uygun bulunmayarak Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 93 ncü maddesi gereğince bir daha gö
rüşülmek üzere, geri gönderilmiştir. 

Bilginize arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüce Genel Kurulun bilgilerine su
nulmuştur. 

2. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabrı Çağlayangil'e, Devlet Bakanı Sey-
fi Öztürk'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (31806) 

BAŞKAN — Bir diğer sunuş vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri Baka
nı İhsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar; Dışiş
leri Bakanlığına, Devlet Balkanı Seyfi Öztürk'ün vekil
lik etmesinin Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Görev ile yurt dışına giden Devlet Bakanı 
Hasan Aksay'a, İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün 
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/805) 

BAŞKAN — Bir diğer sunuş vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına giden Devlet Bakanı Hasan 
Aksay'ın dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, İçişleri 
Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. — Öğretmenler arasında yapılan nakil ve tayin
lerle, açığa alınanlar hakkında kurulan Araştırma Ko
misyonu Başkanlığının, komisyonlarının çalışma süre
sinin sona erdiği 9 . 5 . 1976 tarihinden itibaren iki ay 
daha uzatılmasına dair tezkeresi. (3/808, 10/28) 

BAŞKAN — Bir diğer sunuş var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Öğretmenler arasında yapılan nakil ve tayinlerle 
açığa alınanlar hakkında Cumhuriyet Senatosu Araş
tırması yapılması için, Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunun 9 . 3 . 1976 tarihli 44 ncü Birleşiminde ku
rulmuş bulunan Araştırma Komisyonumuzun çalışma 
süresi 9 . 5 . 1976 tarihinde sona ermektedir. Konunun 
açıklığa kavuşmasını sağlamak için 9 . 5 . 1976 tari
hinden itibaren muteber olmak üzere 2 ay daha za
man verilmesini arz ederim. 

Komisyon Başkanı 
Denizli 

Hüseyin Atmaca 

BAŞKAN — Sayın üyeler önergeyi dinlediniz. 

Komisyon Başkanı konunun açıklığa kavuşmasını 

sağlamak için 9 . 5 . 1976 tarihinden itibaren muteber 

olmak üzere 2 ay daha zaman verilmesini istemektedir. 

Bunu oylarınıza sunuyorum. Komisyon çalışmala
rının 9 . 5 . 1976 tarihinden itibaren muteber olmak 
üzere 2 ay daha uzatılmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Bitlis Üyesi Kâmran İnan in, dost ve mütte
fik İtalya'da meydana gelen deprem felâketinin sebe
biyet verdiği can kaybı ve tahribat karşısında Cum
huriyet Senatosunun duyduğu teessürleri ile taziyetle-
rinin İtalyan Senatosuna duyurulmasına dair önergesi. 
(4/268) 

BAŞKAN — Bir diğer sunuş var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Dost ve müttefik İtalya'da meydana gelen deprem 
felâketimin sebebiyet verdiği can kaybı ve tahribat 
karşısında Cumhuriyet Senatosunun duyduğu teessür
leri ile taziyetlerinin İtalyan Senatosuna duyurulmasını 
saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Bitlis 
Kâmran İnan 

BAŞKAN — Sayın üyeler, önergeyi dinlediniz, 
Önergedeki hususu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler,.. Kabul edilmiştir; gereği Baş
kanlıkça yapılacaktır, 
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V, — GORUŞ 

/ . — İstanbul Kapalı Çarşısının onarımı ve 
imarı hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayın
dırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân ve Bütçe ve Plan 
komisyonları raporları. (M. Meclisi : 1/167; C. Sena
tosu : 1/416) (S. Sayısı : 569) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
İstanbul Kapalı Çarşısının onarımı ve imarı hak

kındaki 569 sıra sayıb Kanun tasarısının açık oylama
sı yapılacaktır, ilgililer kutuları sıralar arasında dolaş
tıracaklardır. 

2. — 5682 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin 4 ncü 
fıkrasının değiştirilmesi ve geçici bir madde eklenmesi 
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları. (M. 
Meclisi : 1/313; C. Senatosu : 1/417) (S. Sayısı : 593) 
(2) 

3. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda bazı 
değişiklikler yapılması hakkında kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 2/44; C. Senatosu : 2/97) (S. Sayısı : 568) (3) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Salı günleri yalnız Senato Araştırma önergeleriyle 

soru önergelerinin görüşülmesi hususunda Yüce Genel 
Kurulumuz bir karar almıştır. Soru ve araştırma öner
geleriyle ilgili işlemler bitlikten sonra kanunların gö
rüşülmesine geçilmesi gerekiyor. 

Bugün, 2 kanunun öncelik ve ivedilikle görüşülme
si hususunda Komisyon Başkanlığınca verilmiş 2 adet 
önerge var. Gündemin değiştirilmesi, gündeme yeni ko
nuların alınması Yüce Genel Kurulun yetkisi dahilinde 
olduğundan, bu önergeleri okutacağım ve Genel Ku
rulun oyuna başvuracağım. 

Bu önergeleri okutuyorum efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Önergenin aleyhin
de söz istiyorum. 

(1) 569 S. sayılı basmayazı 6 . 5 . 1976 tarihli 
64 ncü Birleşim tutanağına eklidir. 

(2) 593 S. sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

(3) 568 S. sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

LEN İŞLER 

BAŞKAN — Önergeleri okutayım da ondan son
ra efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
5682 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin 4 ncü fık

rasının değiştirilmesi ve geçici 1 madde eklenmesi hak
kında kanun tasarısının, yurt dışında güç şartlar altın
da çalışmakta olan işçilerimize sağlayacağı kolaylığı 
gözeten komisyonumuz Genel Kurulda öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını 
karar altına almıştır. 

Adı geçen kanun tasarısının Genel Kurulda, gün
demdeki bütün işlere takdimen, görüşmelerinin sonuna 
kadar öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonu Başkanı Y. Sözcü 

İstanbul 
Erdoğan Adalı 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyorum 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda bazı değişiklik

ler yapılması hakkında kanun teklifinin, küçük esnaf 
ve sanatkârlar kesimini daha fazla mağdur etmemek 
için, biran önce kanunlaşmasında yarar gören Komis
yonumuz, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşül
mesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altı
na almıştır. 

Adı geçen kanun teklifinin Cumhuriyet Senatosun-
daki görüşme süresi 17 Mayıs 1976 Pazartesi günü so
na ermektedir. Bu tarihe kadar Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulu, 11 Mayıs 1976 Salı ve 13 Mayıs 1976 
Perşembe günleri toplanabilecek, 12 Mayıs 1976 Çar
şamba günü ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısı olacağından toplanamayacaktır. 

Her ne kadar Salı günleri Genel Kurulda kanun 
tasarı ve tekliflerinin görüşülmemesi kararlaştırılmış 
ise de yukarıda anılan nedenler gözönüne alınırsa, adı 
geçen kanun teklifinin, Genel Kurulun bugün ve 13 
Mayıs 1976 Perşembe günü yapacağı toplantılarında 
görüşülerek neticelendirilmesi gerekmektedir. 

Bu bakımdan, işbu kanun teklifinin, 11 Mayıs 1976 
Sah ve 13 Mayıs 1976 Perşembe günleri, Genel Kurul
da gündemdeki bütün işlere takdimen görüşmelerinin 
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bitimine kadar öncelik ve ivedilikle, devamlı olarak 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Başkanı 
Yiğit Köker 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, müsaade edermisiniz? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, Yüce Senato hatırlayacaktır ki, bundan evvel 193 
sayılı Kanunun 1 maddesinin değiştirilmesine yönelik 
bir kanun teklifinin görüşülmesine ilişkin her türlü 
öncelik ve ivedilik teklifini kabul etmekle beraber, ka
nunun önemine binaen Maliye Bakanının hazır bulun
masını talep etmiştik. 

Bugün görüşülmesi istenen ve öncelik ve ivedilik 
kararı alınması istenilen kanun da, yine 193 sayılı Ka
nunun birkaç maddesini ve çok önemli sosyal kesim
leri ilgilendiren bir konudur ve görüşülmesini istiyo
ruz, 

îstirham ediyorum Sayın Başkan; ya Senatomuzun 
kararma iktiran ettirin veya re'sen Başkanlık olarak 
bu önemli kanunun görüşülmesinde Maliye Bakanının 
hazır bulundurulmasına bir çare bulun. 

Bir bugün, bir de Perşembe günü toplantımız var. 
Bu sıkışıklık içerisinde biz Bakanın gelmesini sağla
mak için buna menfi oy verirsek, kanun görüşülme
den geçecek. Oysa bizim niyetimiz haMsanedir. Bu se
beple görüşülmesi lâzımdır. Bu kanun sosyal güven
liği ve Anayasayı ilgilendiriyor. 

Bu itibarla, lütfediniz, gerçekten Senatonun meha
betiyle ve İkinci Meclis olma haysiyetiyle bağdaşır bir 
yol tutalım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, önergeleri oyladık
tan sonra bu isteğinize uygun şekilde girişimde bulu
nacağım. Teşekkür ederim. 

Sayın üyeler; 
Önergeleri okuttum, dinlediniz. Önergelerin leh ve 

aleyhinde konuşmak isteyen iki üyeye söz vereceğim. 
Buyurunuz Sayın Unsal, aleyhinde. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın senatörler; 
Verdiğim bir önerge üzerine Yüce Kurulunuz, Salı 

günleri araştırma ve soru önergeleri gibi, denetleme 
önergelerinin görüşülmesi hususunda bir karar aldı. 

Bu karardan sonra, hatırladığım kadarıyle, yine siz
lerin kararıyle bir araştırma önergesi görüşülebildi. Bu
nun dışında, hep böylesine, gündem dışında olan, bu
günkü gündeme girmemesi gereken birtaıkım teklifler

le, denetleme önergelerinin dışında birtakım işlemler 
Salı günleri de yine görüşülmeye devam. edilmektedir. 
Halbuki, okunan önergedeki Komisyonun bir deyi
mine dikkat edilirse; «Gündemdeki bütün işlere taikdi-
men öncelik ve ivedilikle...» denildiği görülecektir. 

Burada, özellikle Sayın Başkanlığın dikkatini çek
mek isterim. Sayın Başkanlığın böyle bir önergeyi bu
gün işleme koymaması gerekir. Bu önerge yasa ile ilgili 
bir önergedir. Halbuki, sizin aldığınız karar gereğince, 
bugün ancak gündemde denetlemelerle ilgili önergele
rin bulunması gerekir. Bu önergeyi okutmadan, işleme 
koymadan; re'sen «Bugün bu önergenin kapsamının 
işlem görmesine, daha önce Senatomuzun aldığı karar 
gereğince olanak yoktur» deyip, işlem yapmamak ge
rekir. Halbuki, Senatonun aldığı kararın aksine, de
netleme önergelerinin dışında birtakım istekleri, içe
rikleri öneren önergeleri, Başkanlık teklif olarak getir
mekle ve işleme koymakla, başta usulsüzlük yapmak
tadır. Ben bu kanaatteyim. 

Eğer, bu teklifler böyle devam ederse, bizim aldı
ğımız kararın da, benim yaptığım önerinin de hiç bir 
geçerliği olmaz, işin daha önemlisi, Yüce Senatonun 
aldığı kararların ciddiyeti zedelenir. Bir evvelki otu
rumlarda karar alacağız, «Şu işlemleri Salı ve Çarşam
ba günleri yürüteceğiz, Perşembe günü de şu işlemlere 
yer vereceğiz.» diyeceğiz, ikinci oturumda hemen bu 
kararın tam aksine bir önergeyi burada işleme koya
cağız ve oylamaya gideceğiz... Burada bir çelişkinin ol
duğunu görüyorum. 

Verdiğim bir denetleme önergesi (Bir değil, birkaç 
tane ya...) 2 senedir gündemin 4 ncü maddesinde sıra 
beklemektedir sayın senatörler. Yüce Senatonun, sanı
yorum ki, bu denetleme işlerine, görüşülecek diğer işler 
kadar önem verdiği bilinen bir gerçektir. Bu bakım
dan ben, yapılan teklifin bugünkü gündemde görüşül
mesinde usulsüzlük olduğunu işaretlemek istiyorum ve 
daha önceki aldığımız karar değiştirilmeden, bunun 
işleme konumlamasını teklif ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Unsal önergelerin aleyhinde 

konuşmuş oldular. Önergelerin lehinde konuşmak is
teyen sayın üye var mı? Buyurun Sayın Adalı. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlarım, 

Her ne kadar arkadaşımızın söylediği gibi, Salı 
günleri, bu denetim görevi ile alâkalı faaliyetlere ay
rılmış ise de, malumuâliniz olduğu üzere, bizim esas 
görevimiz kanun koymak, kanun yapmaktır. Heyetle
rimizin esas vazifesi teşriî fonksiyonudur. 
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Son günleri yaklaşmış kanunlar var. Meselâ, ben
denizin verdiiği önerge ile görüşülmesini istediğim, dı
şarıda yüzbinlerce işçimizi alâkadar eden ve onların 
yüzbinlerce markının heba olmasına yol açan Pasaport 
Kanununda yapılacak değişiklikle alâkalı kanun tasa
rısı var. Bunun görüşülmesini, dışarıda uzun süreden 
beri binlerce işçimiz hararetle, tehalükle beklemekte
dir. 

Bu prensip kararı bir temenni mahiyetindedir. El
bette ki, Salı günleri diğer denetimi konularına öncelik 
verilecektir; ama bu demek değildir ki, Senatonun aslî 
fonksiyonu olan kanun yapma vazifesi bir tarafa bı
rakılır. Umumî Heyet karar verirse bu kanun tasarıla
rı görüşülür; bunda bir zaruret vardır. Biz bu takrir
leri verirken arkadaşımızın söylemiş olduğu hususları 
gözönüne alarak bu teklifte bulunduk. Umumî Heyet 
öncelik görürse, hiç şüphesiz aslî vazifesi olan teşrî gö
revini yapacaktır. 

Hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 
Başkanlığın tutumunun usulsüz olduğu hakkındaki 

Sayın Ünsal'ın konuşmalarına cevaben arz ediyorum: 
Başkanlığın bu husustaki tutumu usulsüz değildir; 

zira bir prensip kararı alınmıştır. Bu prensip kararına 
göre, Salı günleri evvelâ «Soru ve Meclis araştırma
ları» nın görüşülmesi, bunlardan arta kalan zaman zar
fı içerisinde de sırada olan kanunların görüşülmesi 
şeklinde Başkanlık Divanının bir karar alması isten
miş ve Genel Kurulca da onaylanmıştır. Bu, bir pren
sip kararıdır. 

Genel Kurul, almış olduğu kararı her zaman de
ğiştirebilir. Kaldı ki, bu önergelerin görüşülmesini iste
diği kanunlar, aynı zamanda gündemdedir. 

«Soru ve Araştırmalar» görüşüldükten sonra, sıra 
gelirse, yani çalışma saatimiz doimazsa, bu kanunları 
da görüşebileceğiz. 

Tüzüğümüzün 70 nci maddesine göre, gündemde 
olan bir konunun öncelik ve ivedilikle görüşülmesi her 
zaman talep edilebilir. Bu itibarla, bu önergelerin iş
leme konulmasının usulsüz olmadığı kanısındayım. 
Yüce Genel Kurula Başkanlığın görüşünü bu suretle 
sunmuş oluyorum. 

Sayın üyeler, önergeleri bir daha okuyup oylarını
za sunacağım. 

(istanbul Üyesi Erdoğan Adalı'nın, önergesi tekrar 
okundu) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 593 S. sayılı tasarının 
gündemdeki bütün işlere takdimen görüşülmesini oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Aynı tasarının öncelik ve ivedilikle ve gündemdeki 
bütün işlere takdimen görüşülmesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İkinci önergeyi okuyarak oylarınıza sunuyorum: 
(Ankara Üyesi Yiğit Köker'in önergesi tekrar 

okundu) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 568 S. Sayılı kanun tek
lifinde gündemdeki bütün işlere takdimen görüşülme
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu kanunun öncelik ve ivedilikle ve bütün işlere 
takdimen bitlimin e kadar görüşülmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — 5682 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin 
4 ncü fıkrasının değiştirilmesi ve geçici bir madde 
eklenmesi hakkında kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçiş
leri, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları ra
porları. (M. Meclisi : 1/313; C. Senatosu : 1/417) (S. 
Sayısı : 593) (1) 

BAŞKAN — Efendim, evvelâ 5682 sayılı Pasaport 
Kanununun 15 nci maddesiyle ilgili tasarıyı görüşüyo
ruz. 

Komisyon? Yerini almış. 
Hükümet temsildisi olarak, Sayın İçişleri Bakanlı

ğı Müsteşar Yardımcısı Nazif Demiröz yerini almıştır. 

Sayın üyeler, görüşeceğimiz bu kanun tasarısına ait 
raporun okunup okunmamasını oylarınıza sunacağım. 

Raporun okunmamasını kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Maddelerin ayrı ayrı okunmamasını oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bu kanun tasarısının tümü üzerinde konuşmak is
teyen sayın üye? Yok. Maddelere geçilmesini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(1) 593 S. sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 
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5682 Sayılı Kanunun 15 nci Maddesinin 4 ncü Fıkra
sının Değiştirilmesi ve Geçici Bir Madde Eklenmesi 

Hakkında Kanun Tasarısı 

Madde 1. — 5682 sayılı Kanunun 15 nci madde
sinin 4 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Umuma mahsus münferit pasaportlar, aşağıda ve 
23 ncü maddenin son fıkrasında yazılı istisnalar saklı 
kalmak kaydıyle ilgili aşağıda gösterilenden daha kısa 
süreler için verilmesini istemediği takdirde, iki yıl ge
çerli olmak üzere düzenlenir. 

Ya!bancı ülkelere işçi olarak çalışmak üzere giden 
vatandaşlar; daha kısa süre için verilmesini istemedi
ği takdirde, düzenlenecek pasaportlar 5 yıl geçerli ol
mak üzere düzenlenir. İşçinin eş ve çocukları da bu 
hükümlerden yararlanır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak iste
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 5682 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir. 

Geçici Madde — Halen yabancı ülkelerde çalış
makta olan işçiler için düzenlenen pasaportların geçer
lik süresi; süre bitiminde müracaat halinde, ilgili daha 
kısa süre için uzatılmasını istemediği takdirde, beş yıla 
kadar uzatılır. İşçinin eş ve çocukları da bu hüküm
den yararlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bir sorum 
var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bu madde ile mi ilgili Sayın Giin-
doğan? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Genel ola
rak bir tek sorum var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Genel olarak mı Sayın Gündoğan?.. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bu kanunla 

ilgili efendim. 

BAŞKAN — Şu oylamalar bitsin, ondan sonra Sa
yın Gündoğan. 

Madde 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yük. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz. almak isteyen 
sayın üye? Yok:. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Gündoğan, buyurun sorunuzu sorun. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, daha evvel Pasaport Harçları Kanununu çıkardık, 
bunu Komisyon Başkanının bilmesi lâzımdır. Beş yıl
lık pasaport almış bir işçi harcını öder; fakat işten çı
kardıklarında, (biliyorsunuz Avrupa'da bu oluyor) 
verdiği paraları geri almak hakkına sahip mi?.. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
DIŞİŞLERİ TURİZM VE TANITMA KOMİS

YONU BAŞKANI ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — 
Böyle bir şey söz konusu değil efendim. Pasaport alır
ken ödemiştir harcını; 5 sene için almıştır, 3 senede 
dönmüştür; yapılacak bir muamele yok. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, harçların ödenme
si mümkün değil dediler Sayın Komisyon. 

DIŞİŞLERİ TURİZM VE TANITMA KOMİS
YONU BAŞKANI ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — 
Yani iade edilecek bir husus yok. Aynı şey bugün de 
bahis mevzuudur, aynı husus bugün de mevcuttur. 
2 sene için pasaport almıştır, 1 senede geri döner. Tat
bikat aynıdır. 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde konuşmak 
isteyen sayın üye? Yök. Kanunun tümünü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. Hayırlı olsun. 

Bu kanun tasarısı oylarınızla kabul edilmiş ve ka
nunlaşmıştır. 

Sayın üyeler, küreler sıralar arasında dolaştırılarak 
569 S. sayılı Kanunun oylaması devam etmektedir. 
Oylarını kullanmayan sayın üyeler biran evvel kullan
sınlar, çünkü işlemden kaldıracağız. 

Oyunu kullanmayan sayın üye var mı efendim? 
YoV. Oylama işlemi bitmiştir. 

3. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda bazı 
değişiklikler yapılması hakkında kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 2(44; C, Senatosu ,\ 2/97) (S. Sayısı : 568) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, şimdi 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununda bazı değişiklikler yapılması hak
kındaki kanun teklifinin görüşülmesine başlıyoruz. 

Saym Komisyon? Yeründe. -
Sayın Hükümet Temsilcisi? Yerini almıştır. 

(1) 568 S. sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

188 — 



C. Senatosu B : 65 .11 . 5 . 1976 O : İ 

Sayın Gündoğan, Sayın Bakana haber gönderdim, 
geliyormuş efendim. 

FÎKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Çok mem
nun oldum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Görüşeceğimiz bu kanunun gerekçe
sinin okutulup okutulmamasını oylarınıza sunacağım. 

Gerekçenin okutulmamasını oylarınıza.sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelerin ayrı ayrı okutulmamasını oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek isteyen sayın 
üye? Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Gü
ven, buyurun. 

ZEYYAT BAYKARA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, söz rica ediyorum. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan, ben de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güven. 

C. H. P. GRUPU ADINA HASAN GÜVEN 
(Trabzon) — Sayın Başkan, Senatonun sayın üyeleri; 

193 sayılı Gelir Vergisi Yasasının çeşitli maddeleri 
üzerinde bu yıl içinde değişiklikler hızla yürütülmekte
dir. Düşüncelerimizi daha önce de arz ettik. Modern 
vergicilik sistemi ile uyuşmayan bir tutum ve davranış 
içerisinde yürüyen bu değişiklikler Türk ekonomisi 
için, aynı zamanda vergicilik bakımından hiç de sağ
lıklı yürümemektedir. Vergi reformu, tüm vergi sistem
lerinin birbiri ile ilgisi olması nedeniyle, birlikte ele 
alınarak geliştirilir. Halbuki uygulama hiç de öyle ol
madı, ziraî geilrler, defter tutma zorunluluğu ayrı ayrı 
yasalarla; birisi ertelenmek suretiyle, diğeri de değişik
liğe uğrayarak Senatomuzdan çıktı. Şimdi, esnaf 
muaflığı yasası ile karşı karşıyayız. 

Eleştirilerin hedefine iyi varabilmesi için, diğer 
halkalarla birlikte gözönünde tutularak sosyo - eko
nomik açıdan değerlendirmede büyük yarar var. Bu
gün ileri memleketlerde sosyal adaleti, sosyal dengeyi 
sağlamak için kamu giderlerinden ne kadarı yararlanı
yor ise, aynı şekilde bu dengesizlikleri azaltmak için 
vergi sistemlerinden de yararlanılıyor. Halbuki bizde 
bu hesaplar yapılmadığı için, zaten bozuk düzenin al
lak bullak ettiği gelir dağılımını düzeltecek yerde, bu 
vergileme yolu ile dengeyi bozma yönünden iki misli 
ters yönde işleyen bir gayret gösteriyoruz. En hatalı 
yönü budur. 

Bu bakımdan, diğer vergi değişikliklerinde öne sür
düğümüz görüşümüzü tekrarlamaya mecburuz. Sağlık
lı, sosyal dengeyi öngören, plan hedeflerine uygun bir 

verginin oluşabilmesi için bu yasanın Senatoca redde
dilip, tüm vergi reformu içerisinde ele alınmasında 
fayda olduğu kesin görüşümüzü arz etmek isteriz. 

Şimdi, bu yasa ile getirilmek istenen hususlar şun
lar: Esnaf; imkânları az, daha çok bedeni ile çalışır, 
defter tutma yeteneğine sahip değildir ve özel muha
sebeci bulmak suretiyle defter de tutturamaz. Kaldı ki, 
vergi örgütümüzün de, bugün esnaf ve mükelleflerden 
tahsilat yaparken, iyi işleyen ve anlayış içerisinde çalı
şan bir kurum olmadığı da ileri sürülmek suretiyle, es
naf hudutlarını genişletip, kendisini defter tutmaktan 
alıkoymak ve sonuç olarak da götürü usulde vergile
meyi sağlamaktır, 

193 sayılı Yasanın 46, 47, 48 ve 87 nci maddeleri 
bu amaçla değişikliğe uğratılmaktadır. Ancak, bu mad
deler tetkik edildiğinde çeşitli kollarda çalışan esnaf
ların, esnaf muaflığının ne olacağı veyahut da daha 
açık bir tabirle, hangi hadden sonra Gelir Vergisi hu
dutları içerisine gireceği belirtilmiştir. Anoaik, bu ra
kamlar gelişi güzel saptanmış rakamlar değildir. Vergi 
tekniğinden esinlenerek, hangi kolda ne kadar kazanç 
ve onun üzeri, esnafla, Gelir Vergisine tabi olan mü
kellefin hududu olacak; bunlar ilmî yönden tespit edil
miştir. Fakat gördüğümüz şu : Elimizdeki Meclisten 
geçen metinde bakıyoruz ki, bazı kollarda 193 sayılı 
Yasada; meselâ 48 nci maddenin 1 nci fıkrasında, eski 
metinde 30 000 lira görünen had, yeni metlinde 200 bin 
liraya çıkmış; 6,5 misli. İkinci fıkrada 36 bin lira gö
rünen had, yeni metinde 230 bin liraya çıkmış; 6,5 
misli. Ondan sonraki, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ncu fıkralar
daki hadler 5 misli artırılarak teklifin yasalaşması isten
mektedir. 

Gene bu arada bir çarpıklığa da değinmek istiyo
ruz. Bu konuda bugünkü Hükümetin bir tasarısı mev
cuttur. Hükümetin tasarısı ortada dururken, her ne
dense ona iltifat edilmiyor da, Kasım Önadım ve ar
kadaşlarının verdiği teklif biran önce getirilmek iste
niyor. Hükümetin tasarısında ise, bu rakamlar çok da
ha değişiktir. Oradaki rakamlar, burada belirtilen mik
tarların 4 ile çarpımı sonucu bulunan rakamlardır. 
Gerekçe olarak da şu gösterilmektedir: 193 sayılı Ya
sa 1961 yılında kabul edilmiş, o günden bugüne kadar 
hayat pahalılığında toptan eşya fiyatlarında 3,5 misli 
bir artış olduğuna göre, o dengeyi sağlamak için bu 
rakamların da 4 ile çarpılmasında zorunluluk olmuş 
ve bu şekilde vergi adaletinin sağlanacağı öne sürül
müştür. 

Halbuki önümüzdeki, Meclisten geçen metinde 
bu 4 değil, 5 'Olarak ele alınmış v>e daha önemlisi, 48 
nci maJddenin 1 nci fıkrasında «Alim, saitını işleri 
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ile imal, inşa, tamir ve küçük sanat işlerinde bir tak
vim yılı içinde satınalınan veya ithal edilen emtia
nın, iptidai maddenin ve malzemenin mubayaa be
delleri tutarı (200 000) lirayı aşmamak;» denmiş. 

İkinci fıkrada ise, «Bir takvim yılı içinde satılan 
veya iihraç edilen emtianın, iptidaî maddenin ve mal
zemenin satış bedelleri tutarı (230 000) lirayı aşma
mak;» denmek suretiyle, diğer kalemlerden farklı 
bir muameleye tabi tutulmuştur. Özellikle bu nokta
ya dikkatinizi çekmek isteriıru Niçin diğerleri bu 
tasarıda 5 misli alınırken, bu kalemler 6,5 misli alın
maktadır? Bu Vergi Yasasının getirdiği en büyük 
haksızlık burada düğümlenmektedir. 

Şimdi, Gelir Vergisine tabi olanlar defter tuta
cak, esnaf ise defter tutmayacak. Bu hadler bu 
dereoe yukarıya çılkanlmak suretiyle aslında tüccar 
niteliğinde olan birçok kişinin esnaf grupuna itil
mesi bir yana, bundan daha önemlisi, bu kesimde 
çalışan insanlar vergi kaçakçılığında kolaylık sağlaya
cak olan tüccarlara rahatlıkla sahte fatura verme 
olanağını bulacaklardır. Naylon faturalar kesilme 
olanağı ortaya çıkacak. Bir yandan, tüccar niteli
ğindeki kişilerin esnaf grupuna kaymak suretiyle ge
lirleri azalırken, ondan daha önemli olan, Gelir Ver
gisine tabi olan tüccarların rahatlıkla vergi kaçırma 
olanağını bu Yasa sağlamış oluyor. 

Şöyle ki; Türkiye'de bugün 400 bin kayıtlı esnaf 
vardır, ödedikleri para 87 milyon liradır. Yine 
1974 rakamlarına göre, 508 bin Gelir Vergisine talbi 
mükellef vardır; 3 milyar 900 milyon lira ödemek
tedirler. 

Şimdi, bu değişiklikten sonra tablo şöyle dönüşe
cek: Bu 508 bin mükellefin; maliyecilerin hesaplarına 
göre 300 bini, Sayın Maliye Bakanının Komisyonda
ki beyanına göre 150 bini Gelir Vergisi mükellefi ni
teliğini kaybederek, esnaf durumuna düşecektir. 
Ortalamasını alırsak; 200 bin; 400 bin de esnaf var, 
600 bin kişi esnaf grupuna girecek. Buna mukabil 
508 bin mükellef de 300 bine inmiş olacak. O hal
de, c/c 66'sı esnaf grupunda olunca, bu kişiler def
tere de tabi olmayınca, rahatlıkla gelir kaçırmak 
isteyen Gelir Vergisine tabi tüccarlara fatura vermek 
suretiyle malî yönden daha büyük tahribatı hazırla
yacaklardır. 

Şirndi, demin bahsettiğim 48 nci maddenin birin
ci ve ikinci fıkrasına giren kişiler, özellikle rahat 
fatura verecek kişilerdir. Onun aşağısındaki boyacı, 
imalâtçı, tamirci, inşaatçı gibi kişilerin böyle pek 
fazla fatura verme olanağı yoktur. O halde, bir yö

nüyle bu hadler son derece ş'işirilirken, öbür yönüyle 
de tüccarların vergi kaçırmasını sağlayacak kesimler
de esnaflar için zikredilen hadler son derece fazla 
tutulmuştur; 48 nci maddenin birinci fıkrasında 200 
bin lira, ikinci fıkrasında ise 230 bin lira. 

Sayın senatörler, 
Götürü usule tabi olan ikişiler tabi atiyle gider 'bil

diriminde yasa gereği bulunmayacaklardır. Yine, 
götürü usule tabi kişiler servet bildiriminde de bulun
mayacaklardır. 

Servet bildirimi bundan 15 sene evvel ilk çıktığı 
zaman, birçok mükellef mahiyetini anlayamadığı 
için gerçeğe uygun beyanda bulunmadı. Fakat kısa 
bir devre sonra mahiyetini anladığı gibi, Gelir Ver
gisini kaçırma yönünden de önemi keşfedildiği 'bir 
sırada, ikinci bildirim için yasal imkân tanındığın
da bu defa vergiye tabi tüccarlar mevcut imkânları
nın çok üzerinde bildirimde bulunmuşlarsa da, aradan 
geçen 1 0 - 1 2 yıllık sürede enflâsyonun hızlı gidişi bu 
bildirilen rakamları da aşıp taştı ve bunun sonucu 
olarak, Maliye Teşkilâtının elemanları kontrolde 
servet ve gider bildirimlerine bakarak pekâlâ vergi 
kaçakçılıklarını önleme imkânlarını elde edince, sı
kışan bu gruplar yeniden bu esnaf muaflıklarının 
artırılması sonucu, rahatlıkla bir alan keşfedip ver
gi kaçırmak için buradan kolayca karşılıksız fatura 
temin etme olanaklarını bulacaktır: Bu bakımı ile 
de bu değişiklikler son derece önem taşımaktadır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Komisyonda Sayın Maliye Bakanına bu husustaki 

görüşlerini sorduğumuzda; Hükümet tasarısının mev
cut olduğunu, özellikle demin bahsettiğim 48 nci 
maddenin bir ve ikinci fıkrasındaki rakamların kaba
rık olduğunu, bu yasanın öneminin, esnaftan temin 
edilecek gelir yönünden değil de, esas öneminin ver
giye tabi olan diğer tüccarların dolaylı yollardan fa
tura temin etmek suretiyle daha büyük çapta vergi 
kaybına sebebiyet vermesinin önlenmesi ve bu yüzden 
de tasarıdaki rakamlarda bazı düşmelerin de yapıl
ması gerektiğini 'belirttiler.: 

Komisyonumuz bazı noktalarda görüş birliğine 
vararak, bazı hususları metinden çıkardı.. Ancak, 
son derece önemli bir nokta daha var ki, bur alda bir 
değişiklik yapılamadı.: O da, 47 nci maddenin ikin
ci fıkrasında; iş yerinin, Emlâk Vergisi Kanununa 
göre bulunacak vergi değer toplamı 120 bin lirayı 
aşmamak. 

Emlâk Ve gisi Kanununa göre mülk sahipleri 
değerlerini bildirmişlerdir ve 5 yıllık süre içerisinde 
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dsğer değisJikMklerini de bildirecekleridir. Fakat, 
Türkiye'de bilinen bir gerçek vardır ki, 120 bin lira 
olarak bildirilen dükkân ve mağazalarda bugün ge
nellikle senelik kazancı 200 - 300 bin liranın üzerin
de olan tüccarlar çalışmaktadır. Diğer rakamlarla 
bir kişinin esnaf veya tüccar ayrımını saptama ola
nağı olmayınca, bu yoldan giıtmek suretiyle tüccar
la esnaf ayrımı yapılacaktır. Aslında 120 bin lira
lık emlâk değeri olan bir dükkânda çalışanlar, genel-' 
likle tüccardırlar ve bu had son derece yüksek tu
tulmak suretiyle de birçok Gelir Vergisine tabi ola
cak tüccar da esnaf niteliğine, esnaf durumuna dü
şürülmüş olacaktır. 

Yine burada başka bir husus da dikkati çekmek
tedir. Bir marangoz son derece geniş bir işyerinde 
çalışmasına karşın elde ettiği gelir az, fakat esnaf 
niteliğimde bulunduğu halde bir kuyumcunun, saat
çinin 8 - 1 0 metrekarelik bir yerde sön derece büyük 
paralar kazanma olanağı olacaktır. 

Görülüyor ki, bu emlâk değeri ölçüsü Maliye ba
kımından son derece sakat ve tutarsızıdır. Yine, 
İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Trabzon gi
bi büyük şehirlerin merkez kesimlerinde küçücük 
dükkânlarda son derece büyük kazançlar sağlayan 
tüccarlar bulunimasına karşı, ufak kazalarda, Doğu il
lerinde daha büyük yerlerde daha az kazanç elde 
edildiği gerçeği de göz önünde tutulursa, bu emlâk 
değeri üzerinden esnaf ve Gelir Vergisine tabi mü
kellef ayrımı son derece sakattır. 

, Hükümet tasarısında 30 bin lira olarak gösterilen 
miktar, Millet Meclisi metninde 120 bin liraya çı
karılmıştır, Bu konuda Sayın Maliye Balkanının da 
80 ilâ 100 bin lira arasında olması gibi bir temenni
de bulunmasına rağmen, Senato Bütçe ve Plan Ko
misyonunda değişikliğe uğramadan 120 bin lira ola
rak huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Grupumuz adına yaptığım konuşmamı toparla

mak istiyorum. 
Biz parti olarak gelir dengesizliklerinin, sosyal 

adaletin ezdiği kişiler arasında esnafların da bulun
duğu kanaatındayız. Yine, bazı fortmalitelere boğul
mak suretiyle, gelişmemiş vergi teşkilâtının noksan
lıkları suretiyle bu grupların çilelerini de biliyoruz. 
Ancak, bu sıkıntıları öne sürerek, aslında büyük 
kazançlar sağlayan tüccar kesiminin esnaf kılığına 
girmek suretiyle Anayasanın öngördüğü, malî gü
cüne göre vergi ödeme yükümlülüğünden kurtulma
sına asla ve asla razı olamayız. Onun için, aslında 

tüccar olan* fakait şu getirilen aşırı rakamlar ile 
bağışıklık hudutları içerisine bir nevi girmek suretiy
le esnaf niteliğini kazanmasını doğru bulmuyoruz, 
Vergi ödeme gücü olandan vergi alacağız ki, ezilen, 
incinen sınıfların yükünü artırmış olmayalım. 

Bu görüşümüzü noktaladıktan sonra, sözlerimin 
başında belirttiğim gibi, vergi reformlarının yapılı-ı 
şmda modern vergiciliğin öngördüğü sistemlerden 
kopmayı asla ve asla onaylayamııyoruz. Tüm vergi 
reform tasarıları bir araya getirilimek suretiyle deği
şikliklerin yapılması gerekmektedir., 1970 yılından 
be:i Maliye Bakanlığında çalışmalar mevcuttur; ver
gi reform tasarıları mevcuttur. Bunlar, Türkiye'nin 
bugün içinde bulunduğu ihtiyaçlardan esinlenerek, 
dünya vergiciliğinden esinlenerek bir silkinmeyle 
daha ileri adımlar atacak nitelikte olmasına rağmen, 
bunlara el sürülmemesini doğru bulmuyoruz. 

Yine, bu vergi değişikliklerinde tüm olarak re
form tasarılarını de almak suretiyle değişikliklerin 
Meclislerden geçmesi fikrimizi .tekrarlıyoruz. An
cak, Meclisten geçip Senato huzuruna gelmiş ve 
kanunlaşma raddesinde olan bu yasaları; bu çalış
malar son derece uzun sürer ve bu yoldan geri gön-
dermder bir daha iki üç sene sıonra gelir ve huzu
rumuza çıkar düşüncesinde olanlar çoğunlukta ola
rak bu geri gönderme tdklifimizii kabul etmedikleri 
'takdirde, o zaman en azından bugünkü Hüküme
tin getirdiği teklifin ötesinde bir esnaf bağışıklığına 
doğru gitmekte yarar görmüyoruz. O teklifteki ra
kamlar belirgin; 1961 yılındaki fiyatlar esas alınmış, 
dörtle çarpılmak suretiyle bulunmuş; halSbukSi önü
müzdeki metinde ise, bu rakalmlar büyük kesim iti
bariyle beş mislini, bir keşlimi itibariyle de daha 
fazlayı öngörmektedir; altı buçuk, yedi mislini bul
maktadır. En azından Senatonun bu duruma da va
ziyet ederek, bu değişlik ölçülerden kurtarıp denge
yi aym rakamla çarpmak suretiyle bulmasında yarar 
görüyoruz. 

Sayın senatörler; 
(Meclislerin çalışmasında dikkati çeken bir husus 

da var; gelir - gider artırıcı yasalara çok rahatlıkla; 
ölçünün kaçırılıp kaçırılmadığında verginin bir araç 
olarak siosyal adaletsizliği giderip denge , sağlayıcı 
vasfına sahip olup olmadığına bakmadan el kaldırı
yoruz. Bunları çok rahat getiriyoruz, ama bu geçi
şin karşısında kaynakları afamada hiç bir suretle ay
nı hassasiyeti göstermiyoruz. 

Sonuç olarak, vergi «yükü gün geçtikçe ücretlilerin 
ve memurların sırtına yüklenir bir duruma geliyor^ 
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Halbuki, vergi adaletinin sağlanmasında ödeme gü
cü bunların çok daha üzerimde olan diğer kesim ve 
kaynaklardan hiçbir suretle vergi almayı amaçlama
dığımız gibi, fiilî durumda verginin tahsili, vergi 
kaçırmayı otokonltnol yönüyle önleyici tedbirlere de 
bir türlü gitm'isyoruzj Ekonomi bakımından son de
rece tehlikeli hir gidişin içinde bulunmaktayız. O 
zaman da bu sorunları çözmek, kalkınmanın öngör
düğü hedeflere varabilmek için daha tehlikeli yolla
ra gidip, açık finansman dediğimiz Merkez Bankası 
kaynaklarına müracaat etmek suretiyle, para basıp, 
demin bahsetitiiğim az gelirli memur ve ücretlilerin 
şartlarını bu enflasyonisıt gidişle son derece ağırlaş
tırmaktayız, Kısacası, insan vücudunu çalıştıran 
elli, altmış damardan % 90'ını çalıştırmaz hale ge
tirip, bütün yükü üç beş damara yükleme gibi bir 
durum yaratıyoruz ki, bu, ekonomi bakımından bir 
felç getirir.. 

Bu hususlara diıkkatlerihizi çekmek suretiyle, bu 
yasaya olumlu oy vermemenizi saygıyle rica edi
yorum, Şayet, mutlak ve mutlak bu yasanın geçmesi 
için zorunluluk duyuyorsanız, demin bahsettiğim 
ve ayrıntılarını verdiğim esası kalbul edildiği takdir
de vereceğimiz önergelere göre, hiç değilse büyük 
çapta adaleıtsizliikleri giderici formüllerini bulmak 
suretiyle normal hadlere indirmede birleşmeyi salık 
veriyorum. 

Saygılarımla, 

BAŞKAN — Söz sırası Sayın Baykara'da. Bu
yurun Sayın Baykara. 

ZEYYAT BAYKARA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, değerli senatörler; 

Bundan önceki birleşimlerde ele alınıp Yüce Se
natoca sonuçlandırılan Gelir Vergisinin tarım kazanç
larında küçük çiftçi muaflığı ile ilgili maddelerinin 
değiştirilmesini müteakip, bugün de huzurunuzda es
naflarımızın götürü usule tabi tutulmaları için ka
nunlarda öngörülmüş olan sınırların alabildiğine ge
nişletilmesini öngören bir kanun teklifiyle karşı kar
şıya bulunuyoruz. 

Evvelce küçük çiftçi muaflığı doîayısıyle de be
lirttiğim şekilde, huzurunuzdaki kanun teklifinin de 
Gelir Vergisi sisteminde ileri bir adımı değil, bilakis, 
geriye atılmış bir adımı teşkil ettiğini söylemek duru
mundayım . 

Bu hususu böylece belirttikten sonra, izin verirse
niz kanun teklifi üzerindeki kişisel görüşlerimi kısa
ca arz etmeye çalışacağım. 

f Sayın senatörler; 
I Halen, kanunlarımızda esnafın bir kısmı vergiden 
I tamamen muaftır; yani, hiç bir vergi ödemezler. Bun-
I 1ar, küçüğün de küçüğü diyebileceğimiz esnaf gru-
I budur; gezici esnaftır, yaşlı esnaftır, çok küçük çapta 
I ticaret yapan esnaftır, köylerde ticaret yapan esnaf-
I tır. Bunlar küçük esnaf gmpunu teşkil ederler ve hiç 
I vergi ödemezler. Bunun dışında, vergiye tabi tutul-
I malan belli rakamlarla, belli hizmet veya mal cirosu 
I şeklindeki sınırlarla tahdit edilmiş bir grup da, vergi 
J sistemimiz içerisinde götürü usulde vergiye tabi tutu

lurlar. Bunların ödeyecekleri yahut da şöyle diyelim, 
I kazançlarının sının kanunla belirlenmiştir. Bugün 
I için azamî sınır 8 bin liradır. Bunun üzerinden beş 
I sınıfa ayrılırlar ve bunların safî kazançları da o şekil-
I de bu sınıflar üzerinden belli kurullarca tespit edilir. 

I Bunun dışında, bu sınırlamaların dışında kalanlar 
I işletme usulü ue veya eğer ciroları müsaitse, bilanço 
I usulü ile vergi veren mükelleflerdir. Şimdi bizim bu 
I kanun teklifi ile yapılan, muafiyete tabi kısmı çoğalt-
I mak, genişletmek değil, bilâkis beyanname usulü ile 
I vergiye tabi olan kişileri götürü usule geçirmektir. 

Bu haliyle, «Her iki durumda da vergi veriyor; o 
halde bunun üzerinde durulmaya ne gerek var?» de
nebilir. Mesele öyle değil, bizim Gelir Vergisi siste-

I mimiz gerçek kazanç esasına dayanır. Bütün dünya
daki gelir vergisi sistemleri gibi gerçek kazanç esası
na dayanır. Vergi sistemi gerçek usulden ayrıldıkça, 

I götürülüğe kaçtıkça tahrip edilir, vergi sisteminin 
I otokontrol görevi ve tutarlılığı kendiliğinden kaybol

muş olur. Onun içindir ki, biz bu teklif ile yapılan 
I operasyon üzerinde durmak ve Sayın Kurulunuzu da, 
I Heyetinizi de durmaya teşvik etmek durumundayız. 

I Şimdi, yapılan değişiklik nedir?... Biraz önce de 
I arz ettim; götürü mükellefiyet için bugün halen ka-
I nunlarımızda tespit edilmiş olan sınırların önemli de-
I recede yükseltilmesi değişiklik olarak geliyor. Mese-
I la halen alım - satım işlerinde 30 bin, 40 bin lira olan 
I sınırlar mevzubahistir. Bu 30 bin, 40 bin liralık alım -
I satım sınırları üzerinde olanlar halen olduğu gibi, ba

sit bir defter tutarlar, bu defter tutma keyfiyeti, hu-
I zurunuzdaki kanun teklifi ile 30 bin, 40 bin yerine, 
I zannediyorum ki, 200 bin, 230 bin liraya çıkarılıyor. 
I Yani aşağı yukarı 6,6 kat artırılıyor. Bu artırmanın 
I sebsbı nedir? Gerekçede bu artırmanın sebebi, fiyat 
I artışlarına bağlanmıştır; bir de esnafın, biraz önce be-
I îirttiğim ve kısmen basit olarak tutulması gerektiğini 
I belirttiğim işletme defterinin tutulmasındaki sıkıntı-
I 1ar olarak belirtiliyor. 

192 — 
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İzin verirseniz fiyat artışları ile ilgili kısmına ba
sit olarak değineyim. 

Fiyat artışları bir gerekçe olarak öne sürülebilir; 
fakat bundan hangi sonucun çıkarılmak istendiği bu
güne kadar belirtilmemiştir. Eğer fiyatlara itibar et
mek gerekiyorsa, bütün sınıflar açısından; yanı sınıf 
dediğim vergi ödeyen çeşitli gruplar açısından bunu 
ele almak lâzım gelirdi. Fakat bunu bir yana koyarak 
gerçek fiyat artışları sebep alınmış olsaydı eski vergi 
ödeme, yahut defter tutma sınırlarının teklifteki gibi 
6,6 yahut yuvarlak olarak 6,5 katma çıkarılması de
ğil, gerçek fiyat artışlarına paralel olarak 3,5 - 4 katı
na çıkarılması lâzımdı. 

Bu arada belirteyim ki; biraz önce üzerinde biraz 
oaha önemle durmak gerektiğine kani olduğum, Hü
kümetin de bir kanun tasarısı vardır. Bu tasarıda ge
nel olarak bu sınırlar 6,5 kat değil, bilâkis 4 kat artı
rılmak suretiyle yetinilmiştir. Şüphesiz Hükümetin ve 
onun organlarının yaptığı incelemelerin sonucu daha 
esaslı verilere dayanır. Nitekim, bunda da zannediyo
rum fazla sağlam veri aramaya lüzum yok; çünkü fi
yat artışları esas alındığına göre, bunlar istatistikleri
miz gayet güzel gösteriyor. 1964 yılından bu yana, 
yani 12 yıldan bu yana fiyatlar altı kat artmamıştır; 
bunu bir daha tekrar ediyorum, 3 , 5 - 4 kat olarak art
mıştır. Binaenaleyh, fiyatlara ittiba edersek, bu sınır
ların da ancak 3.5 - 4 kat artırılması mümkün olabi
lir. 

Defter tutmadaki zorluklara gelince; benim şahsî 
tecrübelerim olduğunu da söylememe müsaadelerinizi 
rica ederim; bu işlerle uğraşmış bir arkadaşınız olarak, 
zannediyorum ki bu konu biraz fazla abartılmakta
dır. Çünkü esnafın hiç defter tutmadığım; yani vergi 
defteri, basit işletme defteri değil de, başka hiç bir 
defter tutmadığını söylemek, zannediyorum ki gerçek
leri görmemiş olmak anlamına gelecektir. Bir bakka
lın; nereden mal alıyorsa oralardan aldığı malları kay
dedecek, müşterileriyle olan ilişkilerini kaydedecek 
bir defteri elbet vardır, bir terzinin de muhakkak öl
çü aldığı bir defteri vardır ve müşterisinin adını yazıp 
ölçüsünü alır ve kaydeder. Eğer bunu biraz daha ge-
liştirirseniz her halde aldığı parayı da yazar; çünkü bi
zim vergi defterlerimiz o kadar fazla şekilperest de
ğildir. Hattâ bazı hallerde bunu mükellefe bırakmıştır. 
Mükellefe, kendi kanunî defterlerini kendi işine uyar 
şekilde tutmasına imkân vermiştir. 

Bunun yanında başka misalleri de vermek şüphesiz 
mümkündür. Ben bu iki basit misali beyan etmekle 
iktifa edeceğim. Binaenaleyh, gerçekten hesabını ki

tabını bilen bir ticaret erbabı, bir esnaf için, her tica
ret erbabı gibi, kendine mahsus bir cep defteri tutul
masının her zaman vaki olduğunu bilmemiz gerekir, 

Bu defter tutma konusuna acaba ne için bu ka
dar önem veriyoruz? Biraz önce de kısaca belirttim; 
verginin kendi kendini kontrol etme imkânını götü-
rülüğe geçmek ortadan kaldırıyor da onun için. Sis
tem dediğimiz Gelir Vergisi çemberi içerisinde bir 
grupa ayrıca bir yol açtığımız takdirde o grupun bü
tünlüğü kaybolur, o grupun geriye kalanlarının vergi 
kanunlarına uymayan teşebbüslerine büyük kapılar 
açılmış olur. Şayet daha açık söylemek gerekirse, ver
gi ziyanlarına ve vergi kaçakçılığına bu küçük dediği
miz kapı bu suretle büyük mahreç olur. Acaba açı
lan bu kapı acaba küçük müdür? Onu da söylemeye 
imkân yok. Biraz önce arkadaşlarımızdan birisinin 
de belirttiği gibi, bahis konusu olan, halen defter tu
tan ve daha doğrusu 13 yıldan beri defter tutan 300 
bin civarındaki mükellefin birden götürü usule geç
meleridir. Bunların açacağı kapının büyüklüğünün de 
aşikâr olduğunu zannediyorum. Bu, birincisi. 

İkincisi; defter tutmayan mükellefin defter tutan
larla olan ilişkilerinde bu götürü usule kaymanın ya
rattığı büyük boşluklar olur ve bu boşluklar, biraz 
önce belirttiğim gibi, sadece kendileri bakımından de
ğil; geriye kalan. Gelir Vergisine tabi olarak defter 
tutan, yani gerçek usulde vergiye tabi Gelir Vergisi 
mükelleflerinin vergi beyanları üzerinde de büyük ka
yıplara sebebiyet verecek boşluklar yaratır. 

Değerli senatörler; 

Hepimizin şikâyet ettiği bir konu vardır; Gelir 
bütçesi burada yüksek huzurunuzda müzakere edilir
ken, hepimiz 43 milyar lira kadar olan Gelir Vergisi
nin nasıl teşekkül ettiğini, hangi gruplardan bu vergi
nin sağlandığını inceleriz. Bu inceleme sırasında yıllar
dan beri devam edegelen tatbikat görülür. Bu sene 
de öyle olmuştur; baktığımız zaman bu seneki 43 mil
yarın büyük kısmı hizmet erbabı dediğimiz memur
lardan, işçilerden ve diğer ücretli kişilerden geliyor, 
% 70'e yakın kısmı oradan geliyor ve geriye kalan 
kısmının ticaretten, menkûl iratlardan geldiğini gör
düğümüz zaman, gelir vergimiz bir memur vergisi ol
muş deriz. Bu gerçek öyle zannediyorum ki, mükel
lefleri götürü vergilemeye atmakla bu biraz daha ge
lişecektir, gelecek senelerde öyle tamhin ederim ki, 
bugün r/c 7C dediğimiz Gelir Vergisinin büyük kısmı 
daha yukarıya çıkacak ve Gelir Vergimizin memur 
ve ücretli vergisi olma sıfatı daha da büyüyecektir. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Müsaade ederseniz bu operasyonla ne olacağını 

basit bir misalle, kendimin hesapladığım kabaca ra
kamlarla huzurunuzda izah etmek isterim. 

Halihazırda götürü vergi veren 50,0 bin kadar es
nafımız var. Buna yeniden gerçek usulde vergi öde
yen 300 bin mükellefin de katılacağını hesaplayabi
liriz. Halen ödenen vergi, biraz önce söyledim götürü 
usulde 30 - 40 bin liralık sınırlarla sınırlanmıştır. Hal
buki, şimdi 6,6 katına çıkıyor diyoruz. Diyelim ki, 
bu 503 bin mükellefin bu yükseltilmiş miktarlar üze
rinden yıllık ortalama ciroları 200 bin değil de, 150 
bin liradır. Bu 150 bin lira, 500 bin mükellef için 
yılda 75 milyar liralık bir ciroyu ifade eder. 500 bin 
kişi için 201 bin liradan hesaplarsak, 2Q0 bin liralık 
cirodan da lCû milyar liralık bir ciroyu ifade eder. 

Demek ki. sayın arkadaşlarım, biz 300, 4CiO veya 
5C0 b'"n kişiyi veya kaç kişiyse, onu götürü usule geçir

mekle şu ciro hadleri içerisinde 150 bin liralık sınır
la 75 milyar, 200 bin liralık sınırla da 100 milyar 
liralık bir ekoromi hareketini, bir ciro hareketini 
Türk ekonomisi içerisinde kayıt nizamından vergi 
yönünden kontroldan dışarıda bırakıyoruz. Bunun 
Türk ekonomisi için arz ettiği tehlikeleri, özellikle 
vergi yönünden tehlikeleri görmemezlikten gelemeyiz. 

Bu 503 bin kişinin bugün 30 - 40 bin liralık ciro 
hadleri üzerinden kontrol dışı ve kayıt dış kalan mik
tarın da ancak 10 milyar veya 15 milyar olacağını 
da nazara alırsak, halihazırdaki tehlikenin bu yeni 
sınırlamalarla, genişletilmiş sınırlamalarla 6 katına 
çıktığını görmüş olacağız. 

Bunu bir daha tekrar edeyim; bu tehlike sadece 
kendileri bakımından bu 500 bin esnaf için olan sınır
ların yarattığı tehlikedir; fakat bunun diğer vergi ve
ren mükelleflerle ilişkileri dolayısıyle yaratacağı teh
likeleri de nazara alırsak, bu operasyonun önemi daha 
iyi anlaşılır. 

Değerli senatörler, 
Biraz önce bir Hükümet tasarısından bahsettim. 

Gerçekten bu Hükümet tasarısı bundan önce incele
diğimiz küçük çifçi muaflığıyle birlikte geçen yıl Ha
ziran ayında Meclise sunulmuştur. Fakat yine küçük 
çiftçi muaflığında olduğu gibi, maalesef bu Hükümet 
tasarısı bugüne kadar komisyonlarda yürümemiş, on
dan daha sonra gelmiş olanlar dahil, diğer teklifler 
ön almıştır. Bu, hakikaten üzerinde durulması gere
ken bir noktadır; herhalde Maliye Bakanımız burada 
olsaydı bunu Hükümet üyesi olarak daha iyi izah 
edebilecek durumda olacaktı ve biz de daha tatmin 
edilmiş olacaktık, 
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Ben bu arada Hükümet tasarısındaki rakamları, 
bunun Meclis Bütçe Komisyonunda aldığı şekli, Mil
let Meclisi Genel Kurulunda ne şekilde yükseltildi
ğini, Senato Bütçe Komisyonunda ne şekilde yüksel
tildiğini teker teker arz ederek vaktinizi almak iste
miyorum. Yalnız şurasını söyleyeyim ki, Meclis 
Umurnî Heyetindeki rakamların artırılması hali, bu 
konunun maalesef bir, tabiri caizse, artırma konusu 
haline getirilmiş olmasındandır. Birçok önergeler ve
rilmiştir, bu önergelerin içinde; hatta 200 bin lira 
dediğimiz zaman bize çok gelen mikan, 400 bin, 500 
bin liraya çıkarmak isteyen önergeler de vardır. Bu
na şükretmek lâzım, bereket ki, o önergeler kabul 
edilerek Gelir Vergisi sistemimiz daha çok tehlikeli 
durumlar içerisine atılmamıştır. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Burada izin verirseniz bir vergi sistemi içerisinde 

bir konuyu, böyle cımbızla tutar gibi o sistemin içe
risinden ayırıp, değiştirmenin bizi hangi tehlikelere 
attığını çok açık, çok belirli bir misal ile sizlere arz 
etmek istiyorum. 

Şimdi, bahis konusu olacak üzerinde duracağız 
elbetteki, değiştirilmek istenen maddelerden 48 nci 
maddenin 4 numaralı bendinin halen uygulanan şek
linde deniyor ki: «İptidaî madde ve malzeme müş
teriye ait olarak, işçilik de kendisine ait olarak yapılan 
imalât, tamirat, basım, inşaat ve küçük sanat işleri 
karşılığında bir yıl içinde alınan gayri safi hâsılat 
tutan 22 500 lirayı geçmiyorsa bu şahıs götürü usulde 
vergilendirilir.» 

Elimizdeki teklifte, bu fıkrada adı geçen 22 500 
liralık hâsılat sınırı 112 503! liraya çıkarılmış; yani 
fıkrada sayılı işler karşılığında alınan hâsılat 112 500 
lirayı geçmiyorsa, bu esnaf defter tutmayacak ve ver
gisini de götürü usulle ödeyecektir. 

Bu, işin Gelir Vergisi Kanunundaki tarafı. Hal
buki, halen meri olan 213 sayılı Vergi Usul Kanu
nunda ayrı bir madde var. Bu madde defter tutma 
bakımından tüccarlarla ilgili 177 nci maddedir. O 
maddenin bir fıkrası; bu çeşit işlerle uğraşıp da, bir 
yıl içinde elde ettikleri gayri safi hâsılat 80 bin lirayı 
aşanların işletme defteri de değil, bilanço usulüyle 
defter tutacaklarını gösteriyor. Yani, biz 112 bin lira-

[ yi alıp, bu teklifte götürü usule koyuyoruz. Halbuki, 
i hiç nazara almadığımız bir madde; yani def er tutma 
j ile ilgili hükümleri ihtiva eden Vergi Usul Kanunu, 
1 112 bin lira değil. 80 bin lira olursa bu kişi, basit 
i 
I defter değil, Irlanço usulüyle defter tutar diyor. Şim-
i 
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di, biz konuları teker teker elimize alıp işlediğimiz 
için böyle çarpıklıklar kalıyor. 

Şimdi, ben arkadaşlarımdan sormak isterim, özel
likle mütehassıs arkadaşlarımızdan; o madde orada 
dururken, bu durumda bir kişiyi bilanço usulüyle def
ter tutmaya mecbur kılarken, biz burada kabul etti
ğimiz 112 5CİC1 lirayı acaba nerede işleteceğiz? İşleye-
cak hali yok. Çünkü, bir madde orada duruyor, biz 
işin sadece bir tarafını aldığımız için burada çelişkiye 
düşüyoruz. Eğer vergileri bir kül olarak, bir sistem 
olarak ele aldıysak, gerekirdi ki, o tarafını da buna 
göre düzeltelim. Düzelmiş bir hal yok. 

Bunun sebebi, basit; biraz önce de arz ettiğim gi
bi, sistem olarak değil, böyle tesadüfi hallere daya
narak usulleri ele almamızdır. 

Sayın senatörler; 
Benim şimdilik bu konu üzerinde söyleyeceğim 

hususlar bunlar. Özetlemek gerekirse: 

Aslında, bu gibi ameliyelerin, bu gibi-operasyon
ların, sistemin tümü itibariyle ele alınması lazımdır 
ve şimdiye kadar yapılmış olan değişikliklerin tümü 
de böyledir. Sistem ele alınır, böyle açık kapılar ve 
saire bırakılmadan hangi konuyu ele almışsak, onla
rın diğer hükümlerle olan irtibatlarını da kurarak, 
sistemi gene değişmiş bir sistem olarak; ama sistem 
olarak ayakta tutardık. Maalesef bu talihsiz değişik
lik, şimdiye kadar olan bu davranışları pek devam 
ettirmiyor. 

Fiyatları nazara alırsak; «Esnafı, küçük esnafı ve 
diğer hizmet erbabını ve saireyi bir refahlığa kavuş
turmak mümkündür, lâzımdır...» denebilir; fakat bu
nun dozunu tayin etmek işin en önemli tarafını teş
kil eder. Bu suretle, bu teklifte olduğu gibi, hiçbir 
esasa dayanmayan, sadece ampirik bir teklif olduğu 
için buraya giren sınırlamalarla bir verginin devam 
ettirilmesi mümkün değildir. Kaldı ki, arz ettiğim 
gibi bu vergi de ileriye değil, geriye atılmış bir adım-
dr, 

O yönden, Hükümetin daha iyi inceleyip bir sınır 
tespit ettiğini de kabul etmek etmek mümkün ol
duğuna göre, burada, teklifte kabul edilmiş olan sı
nırlamaları, Hükümetin tasarısıyla da bir arada mü
zakere ederek ve inceleyerek daha tutarlı bir sınır
landırmaya (ki, bu sınırlar şüphesiz bugünkü; yani 
teklifteki sınırlardan yukarı değil, daha aşağı olacak
tır.) gitmek, mahzurları daha azaltacağı, kabili tercih 
görülmelidir. 

Bendenizin arz edeceğim hususlar bu kadardır. 

11 . 5 . 1976 O : 1 

Heyetinize saygılar sunarım. (C.H.P. ve Konten
jan Grupu sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, İstanbul Kapalı Çar
şısının. onarımı ve imarı hakkındaki kanun tasarı
sının açık oylamasına 148 sayın üye iştirak etmiş. 
147 kabul, 1 çekinser oy çıkmış ve bu suretle tasar» 
değişerek kabul edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, kanunun ismi «İstanbul, Kayseri, Bursa...» ola
cak. 

BAŞKAN — Efendim, Meclise gidecek olan ka
nuna o şekilde yazılacakmış. Bu orijinal ismi burada 
yazılı olduğu için, bu şekilde ifade ettim. 

Konuşma sırası Sayın Müezzinoğlu'nda; buyurun 
Sayın Müezzincğiu. 

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

Benden önce almış olan değerli arkadaşlarım, gö 
rüşme konusu olan yasa teklifiyle Gelir Vergisi Ka
nunumuzda yapılacak değişikliklerin beraberinde 
getireceği sakıncaları çeşitli yönleriyle ayrıntılı bir 
biçimde, büyük bir vukufla ortaya koymuş bulunu
yorlar. 

Een de kısaca söz konusu yasa teklifi kabul edi
lerek kanunlaştığı takdirde, gelir vergisi uygulama
sında ortaya çıkacak dengesizlik konusundaki gö
rüşlerimi Yüce Senatoya arz etmek istiyorum. 

Öyle sanıyorum ki, arkadaşlarımın vurguladık
ları nokta yanında, tarım kazançlarında bir süre 
önce yapılan değişiklikten sonra, esnaf vergisi muaf
lığının bu biçimde genişletilmesi de, gelir vergisi 
yükünün toplumun çeşitli kesimleri arasında dağılı
şında yeni dengesizlikler ortaya çıkaran bir unsur 
olacaktır, 

Bu nedenle, konunun bu yönünün de, öteki 
yönleri kadar önemli olduğu kanısındayım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bilindiği gibi, Anayasamızın 61 nci maddesinde 

«Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gü
cüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.» hükmü yer 
almıştır. 

Anayasamızın bu hükmü, siyasal partiler tara
fından çok kez, «Az kazanandan az vergi ve çok 
kazanandan çok vergi» biçiminde bir slogan olara< 
kamuoyuna mal edilmiş bulunmaktadır. Ayrıca, bu
gün vergi ve kamu harcamalarından söz edildiğinde, 
Her zaman bu sloganın tekrarlandığını görüyorum 
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Aslında, bu sloganın bir ilk gelişmeyi yansıtması 
bakımından doğru olduğunu söylemek hiç şüphesiz 
ki mümkündür. Ancak, bugünkü gerçek durumu 
yansıtmadığı da bir vakıadır. Bunu, sanıyorum bazı 
örnekler açıklıkla ortaya koyabilecek niteliktedir. 

Bu açıdan bir inceleme yaptığımız zaman gör
düğümüz manzara şudur : 

Bugün, Türkiye'de malî gücü olduğu halde, hiç 
vergi ödemeyenler ya da malî gücüne oranla az ver
gi ödeyenler vardır ve onun yanında da ikinci bir 
grup olarak, malî gücüne oranla çok vergi ödeyen
ler vardır. 

Tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri, büyük 
çiftçiler ve esnafın önemli bir kesimi birinci grupta; 
yani vergi ödeme gücüne göre az vergi ödeyen ya da 
hiç vergi ödemeyenler grubunda yer almaktadır. 
Bunlardan bir kısmının vergilerini tam olarak öde
diklerine şüphe yoktur; fakat Devletin resmî istatis
tikleri, tüm olarak bu grupta yer alan mükellefle
rin ödedikleri verginin çok düşük bir düzeyde kal
dığını ortaya koymaktadır. 

Bu gerçeği belirtmek üzere, izin verirseniz, bu 
konuda görüşmelerde birkaç kez üzerinde durulmuş 
olan bir istatistiğe tekrar dönmek ve bazı rakamları 
Yüce Heyetinize arz etmek istiyorum. 

1974 malî Yılı istatistiklerine göre, ticarî kazanç
larından dolayı vergi ödeyenlerin sayısı (ki, bu grup 
aynı zamanda sanayicileri de kapsamaktadır) 486 850 
olarak tespit edilmiştir. Bunlar, toplam vergi mü
kellefinin yüzde 12,5'unu oluşturmaktadır ve öde
dikleri vergi tüm vergi toplamı içinde yüzde 24.5 ola 
rak yer almaktadır. 

Ziraî kazançlarından dolayı mükellef olarak ver
gi verenlerin sayısı 37 348. Bunların toplam mükellef 
sayısına oranı % 09, ödedikleri verginin tüm gelir 
vergisi toplamına oranı ise -c/c 1,5'ten ibarettir. 

Serbest meslek erbabının bu istatistiklere göre, 
mükellef olarak sayısı 35 410; bunların toplam mü
kellef sayısına oranı c/c 0,9 ve ödedikleri verginin tüm 
vergi tahsilatı içindeki oranı da <fc 1,6'dır. 

Menkul, gayrimenkul sermaye iratlarında da du
rumun aynı olduğunu görüyoruz. Bunların sayısı, öde
dikleri vergi de biraz önce arz ettiğim rakamlara na
zaran çok daha düşük rakamlar olarak kendini gös
termektedir. Gayrimenkul sermaye iradındaki mükel
leflerin sayısı, tüm mükelleflerin f:/c 2,1 'i, ödedikleri 
vergi tüm gelir vergisi hâsılatının c/c 2,1'i; menkul 
sermaye iratlarında ise. bunların mükellef olarak şa
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yısı tüm.mükelleflerin c/c 0,2, ödedikleri verginin top< 
lam vergi tahsilatı içindeki yeri de -c/c 0,5 olarak gö
rülmektedir. 

Öyle sanıyorum ki, bu tabloyu değerlendirirken 
asıl önemle üzerinde duracağımız grup, ikinci grup
tur. Bunlar emekleri üzerinden ve yasadaki adiyle üc
ret .gelirlerinden dolayı vergi ödeyen mükellefler gru-
pudur. 

Aynı istatistiklere göre, bu mükellefler grupunun 
sayısı 2 milyon 800 bindir ve öteki mükellef grup
larının tek başına bir kaç katına karşılık olmakta
dır. Çünkü, bunların toplam mükellef sayısı içindeki 
oranı c/c 71,9, ödedikleri vergi de gelir tüm vergisi 
hâsılatının c/c 65"i olarak görülmektedir. 

Hemen eklemek isterim ki, bu rakamlar 1974 yı
lına aittir ve 1976 yılı Bütçesinin Yüce Senatoda gö
rüşülmesi sırasında açıklandığı üzere, gelir vergisinin 
ücretli grup üzerindeki yükü giderek artmış ve bu 
yıla ait rakamlara göre, ücretlerden alınan verginin 
toplamı c/( 85'e kadar yükselmiştir. 

Karşılaştırmalı olarak arz etmeye çalıştığım bu 
rakamlar, öteki vergileri bir an için bir kenara bırak
sak, dahi, vergi sistemimizin tümü içinde önemli bir 
yer işgal eden gelir vergisinde, vergi yükünün dağılı
mı bakımından büyük bir adaletsizlik olduğunu açık
ça ortaya koymaktadır. 

Bu durum neden ileri gelmektedir? Konuya bu 
açıdan baktığımız zaman gördüğümüz gerçekler de 
şudur : Gelir vergisi, aslında gerçek gelirleri kav
rayan bir vergi olarak düşünüldüğü ve uygulaması
nın de gelişen bir şekilde o yönde yürütülmesi gerek
tiği halde, başlangıçta bazı alanlarda gerçek usulden 
ayrılarak, götürü vergilendirme usulünün kabul edil
miş olması ve bunun giderek genişletilmiş olması, bu 
adaletsiz durumu ortaya çıkaran başlıca nedenlerden 
biri olarak görülmektedir. Nihayet, Yasadan ileri ge
len bu durum yanında, vergi yönetiminin, vergi de
netiminin ve vergi yargısının giderek geliştirilememiş 
olması da, bu duruma ayrıca bir neden olmaktadır. 
Bir bakıma konunun bu yönünü gözönünde bulundur
duğumuz zaman yönetim, denetim ve yargı yetersiz 
olduğu için, mükelleflerden bir çoğunun yasalara gö
re ödemesi lâzım gelen vergiyi ödemek yerine, ken
dilerine göre ödemeyi uygun gördükleri vergiyi öde
diklerini söylemek çok yanlış olmayacaktır. 

Bu açıklamalardan sonra özellikle ücretlerden 
alman gelir vergisi üzerinde durmak ve bunun ada
letsizliğini en belirgin şekilde ortaya koyan yönlerini 
belirtmek her halde yerinde olur. 
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Biraz önce, ücretlerinden dolayı vergilendirilen 
mükellefler sayısının en büyük grupu oluşturduğunu 
arz etmiştim. Bu grupta yeralan mükellefler; yani 
işçiler, memurlar ve bunlar gibi emeklerinin karşılı
ğında elde ettiği kazançlardan dolayı vergi ödeme du
rumunda bulunan mükellefler, aslında her toplumda 
olduğu gibi, Türk toplumunda da gelir bakımından 
en zayıf kesimde yeralan mükellef grupunu oluştur
duğu için özellikle himaye edilmek gerekirken, yasa
larımızın uygulamasının giderek tam buna ters düşen 
bir biçim aldığını görüyoruz. Bu grup mükellefler 
ücret gelirleri sahibi oldukları için ve bunlar, biraz 
önce arz ettiğim gibi, zayıf gelir dilimlerini temsil 
ettikleri için bazı ülkelerde ücretleri himaye etmek 
için özel istisna ve muaflık hükümleri yanında, hat
ta ayrı vergi tarifleri tespit edildiğini görüyoruz. Oy
sa, ülkemizdeki tatbikatta durum böyle değildir. Ge
lir vergisi mükelleflerinin öteki grupları, safî gelire 
ulaşmak için elde ettikleri gelirden çeşitli indirimler 
yapmak imkânına sahip oldukları halde, ücret gelir
leri için yalnız günde 5 lira hesabiyle yılda 1 800 li
ralık bir özel indirim kabul edilmiştir. Bunun dışın
da öteki hükümler ücret gelirleri için de genellikle 
aynen uygulanmaktadır. Bu arada, tüm vergi mükel
lefleri için uygulanılan en az geçim indiriminin bazı 
hallerde ücretlilerle ilgili uygulamalarında bunların 
yararına olmaktan çok, zararına gibi görünen yönle
ri de vardır; fakat bu genel sakıncalar yanında, deni
lebilir ki, bu grupta vergi adaleti ve sosyal adalet ba
kımından en çok dikkati çeken ve çekmesi gereken 
husus, asgarî ücretlerin de vergi konusuna alınmış ol
masıdır. 

Bilindiği gibi. ülkemizde asgarî ücretler bu ko
nudaki yasa gereğince belli aralıklarla hükümet tem
silcilerinden, işveren temsilcilerinden ve işçi temsilci
lerinden oluşan bir komisyon tarafından tespit edile
rek uygulamaya konulmaktadır. Bugün, yürürlükte 
bulunan kararlara göre, asgarî ücret miktarı 40 lira 
olarak tespit edilmiştir. Bu, devamlı çalışma halinde 
ayda 1 200 liralık bir gelire ve yılda 14 400 liralık 
bir gelire karşılık olmaktadır. 

Askarî ücretlerle ilgili gelir vergisi uygulamamız
da hiç bir özel hüküm yer almamış olduğundan, bu
gün bütün geliri asgarî ücretten ibaret olan bir ver
gi mükellefinin ayda 144 lira vergi ödediğini ve öteki 
kesintilerden sonra eline net olarak 907.20 TL. geç-
tiğ'RÎ görüyoruz. 

Bunların genişliği hakkında bir fikir vermek üzere 
Türk - îş'ten sağladığımız bir rakamı da Yüce He
yete arz etmek isterim. 

Türk - îş'in verdiği bilgiye göre bugün Türkiye' 
de asgari ücret alan; yani geliri asgarî ücret seviyesin
de bulunan işçilerin sayısı 300 bin dolayındadır ve 
böylece biraz önce arz ettiğim vergi ve net gelir mik
tarının 2 milyon 800 bini bulan ve ücretleri üzerin
den vergi veren mükellefler içinde oldukça önemli 
bir topluluk teşkil ettiği görülmektedir. 

Memurlar için de durum aynıdır. 15 nci derece
de ve en alt kademede yeralan bir memurun brüt üc
reti bugünkü uygulamalara göre 1440 TL. dır. Yü
rürlükteki yasalara göre bundan, öteki keseneklerle 
birlikte ayrıca her ay 198.30 TL. gelir vergisi ödeme
si teklif edilmektedir ve bu kademede yeralan bir 
memurun da eline net olarak; ancak 1 410 TL. geç
tiğini görüyoruz. 

Ortalama olarak işçi ve memurlarda yılda öde
nen vergi miktarının 6 bin liraya ulaştığını ve en üst 
kademede yeralan işçi ve memurların ödedikleri ver
ginin de 35 bin liraya kadar yükseldiğini görüyoruz. 
Bu rakamlar biraz önce Yüce Heyete arz ettiğim is
tatistikte yeralan öteki vergi mükelleflerinin; yani ti
cari kazanç sahiplerinin, serbest meslek sahiplerinin, 
tarım kazançları sahiplerinin ve gayrimenkul ve men
kul iratları sahiplerinin vergileriyle karşılaştırıldığı 
zaman, vergi yükünde açıkça bir dengesizlik olduğu 
kendini göstermektedir. 

Bu arada Gelir Vergisi Kanunumuzda özel hü
kümler çerçevesi içinde muaflık hükümlerine tabi 
tutulmuş ve ayrıca vergilendirme şekli öngörülmüş 
bulunan küçük esnafta da durumun çok daha belir
gin olduğunu müşahade ediyoruz. 

Elimizdeki rakamlara göre, bu şekilde vergi ve
ren mükelleflerin sayısı 440 bini bulmaktadır. Bunla
rın ödedikleri vergi, tüm vergi hâsılatı içinde çok kü
çük bir payı oluşturmaktadır ve 86 milyondan ibaret
tir. Mükellef başına düşen vergi miktarı ise, yılda or
talama 199 liradan ibarettir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Özellikle bu son rakamı, öteki gelir vergisi mü

kellefleri yanında ücret gelirlerinden dolayı vergilen
dirilen mükelleflerle karşılaştırdığımız zaman, biraz 
önce işaret ettiğim adaletsizlik çok daha belirgin bir 
hal almaktadır. Bir yanda yılda ortalama olarak 199 
lira vergi ödeyen esnaf ve küçük sanat erbabı, öte 
yanda geliri asgarî ücretten ibaret olan ve bunun üze
rinden vergi ödeyen ve ödediği verginin miktarı bu
nu kat kat aşan mükellefler grupu. İşte bu durum, 
önümüzdeki tasarıyı görüşürken değerli arkadaşları
mın biraz önce belirttikleri sakıncalar yanında, ayrı-
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ca önemle üzerinde durmamız gereken bir konu ol
maktadır. 

Vergi yükü bakımından karşı karşıya bulunduğu
muz bu adaletsizliği belirtirken, rakamlara dayanarak 
verdiğim bu bilgilere bir başka hususu da eklemekte 
yarar vardır. Bilindiği gibi, yürürlükteki Kanuna gö
re gelir vergisi mükellefleri, genellikle vergilerini ge
lirin oluştuğu, gerçekleştiği yılı izleyen yıl içinde ver
mektedirler. 

BAŞKAN — Sayın Müezzinoğlu, bir dakika. Ko
nuşmanızı yazılı olarak yapıyorsunuz değil mi efen
dim. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Devamla) — Hayır efen
dim, yazılı olarak yapmıyorum, sadece rakamları ya
zılı metinden arz ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Devamla) — Evet de
ğerli arkadaşlarım, bilindiği gibi, yürürlükteki Kanu
na göre gelir vergisi mükellefleri, genellikle vergi
lerini gelirin oluştuğu ve gerçekleştiği yılı izleyen 
yıl içinde verdikleri beyannamelere göre ödemekte
dirler. Yani, gelirin meydana gelmesiyle verginin 
ödenmesi arasında 1 yılı bulan bir zaman farkı var
dır. Oysa ücretlilerde; yani işçi ve emeklilerde vergi, 
her ay gelirin meydana gelmesiyle birlikte stopaj usu
lüyle, bir anlamda peşin olarak tahsil edilmektedir. 
Bu da, takdir buyurulacağı gibi gelir vergisi uygula
masında ücret gelirleri ve emek gelirleri aleyhine ay
rı bir unsur oluşturmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
İşte bu nedenlerle öyle sanıyorum ki, Gelir Ver

gisi Kanununda bir süre önce tarım kazançlarından 
dolayı vergiye tabi bulunan mükelleflerle ilgili deği
şikliklerden sonra, bu kez gelir vergisi mükellefleri 
içinde sayı olarak çok önemli bir grupu oluşturan; 
fakat ödedikleri vergi çok düşük bir düzeyde kalan 
küçük esnaf ve sanatkârlarla ilgili hükümleri de de
ğiştirirken çok dikkatli olmamız ve vergi yükünün 
dağılımında mevcut olan ve biraz önce arz etmeye 
çalıştığım dengesizliğin daha da kötüleşmesine mey
dan vermememiz gerekir. Bunun için, hiç şüphesiz ki 
konuya en doğru yaklaşım şekli, başka vesilelerle de 
arz ettiğim gibi, vergi sistemimizin ve bu arada gelir 
vergisinin bir reform anlayışı içinde ele alınması ve 
tümünün bu açıdan gözden geçirilerek, gerekiyorsa 
ona göre değişikliklerin yapılması olurdu. Ne yazık 
ki, bundan önceki örnekte olduğu gibi, bu kez de 
böyle bir yaklaşım yerine; Hükümetin, bir Kanun tek
lifinin arkasında saklanarak, Kalkınma Planının hü

kümlerini bir tarafa bırakmak suretiyle bu Kanun 
teklifini desteklemek yoluna gittiğini görüyoruz. 

Bu nedenle ben de, biraz önce konuşan arka
daşlarımın belirttikleri gibi, teklifin bu şekilde kanun
laşmasının yerinde olmayacağı kanısındayım. Bunun
la birlikte, bir başka gerçeği de gözönünde tuttuğu
muz zaman, tarım kazançları ile ilgili yapılan de
ğişikliklerden sonra böyle bir değişikliğin makul öl
çüler içinde bu alanda da yine ele alınmasının ih
tiyaç haline geldiği söylenebilir. Ancak, hemen ek
lemek gerekir ki, bunu yaparken öteki gelir vergisi 
'mükelleflerini, bu arada ücret geliri sahiplerini ve ni
hayet onun bir başka çeşidi olarak niteleyebileceği
miz telif hakları kazançları sahiplerini de gözönünde 
tutmak ve hatta daha ileri giderek Gelir Vergisi Ka
nunumuzda böylece bir değişiklik oluşturduğum'.na 
göre, vergi oranları üzerinde de durmak yerinde ola
caktır. Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak tekli
fin maddelerine geçildiği zaman, bu konudaki görüş
lerimizi öneriler halinde Yüce Senatoya ayrıca arz 
edeceğiz. Bu önerilerimize, teklif kabul edildiği tak
dirde iltifat edilmesini istirham eder, saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — Konuşma sırası Sayın Hamdi Özer' 
de, buyurunuz Sayın Özer. 

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

Ben bu kanunun kemiyeti üzerinde değil, bilhassa 
keyfiyeti üzerinde duracağım. Benden önce konuşan 
sayın arkadaşlarım rakamlarla uzun uzadıya izahatta 
bulundular. Ben sadece bunun keyfiyeti üzerinde gö
rüş ve dileklerimi arz etmeye çalışacağım. 

Devlet denilen siyasal topluluk, ancak sürekli bir 
alış veriş ile kendi varlığını canlı tutabilir. Nasıl ki, 
nefes alınmadan nefes verilemezse, Devlet de gelir 
almadan hizmet veremez. Ancak, bu alış verişte den
ge varsa, adalet varsa böyle bir devlet sosyal hukuk 
devleti olabilir. İşte bu nedenledir ki, vergide adalet, 
hizmette adalet, yargıda adalet demokratik rejimlerin 
temel ilkeleri arasında yer alır. 

Sayın senatörler; 
Bu kısacık çizgilerle belirlemeye çalıştığım sosyal 

hukuk devleti, Anayasamızın bize sağlık verdiği ve 
hatta emrettiği bir düzendir. Fakat, biz bu düzenin 
içine girmek şöyle dursun, hâlâ uzağında dolaşıp dur
maktayız. Türk toplumu bu düzenin içine sokulmak
tan ürken bir zihniyetin egemenliği altındadır. Vergi
de adaletten ziyade kolaylık yol tutulmakta, zengin 
daha egemen, fakir daha muhtaç duruma sokulmak-
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tadır. En kolay vergi mükellefi olarak memur ve üc
retliler seçilmekte ve onlara yüklenilmektedir. Hiz
metlerinin karşılığı kendilerine ödenmeden vergileri 
kesilip alınmaktadır. 

Muhterem senatörler; 
Vergi sistemi kül halinde ele alınmalı, bir bina gibi 

kabul edilmelidir. Bir binanın önce penceresi, biraz 
sonra bir kapısı, sonra duvarları, daha sonra teme
line inilmez. Vergi sisteminin temelinde yatan en az 
geçim indirimidir. Bir mükellefin, kendisinin bakmak
la yükümlü bulunduğu aile efradının nafakası bir ke
nara ayrılmadan, bu hesaba katılmadan bundan ver
gi alınırsa, adaletsizliğe temelden başlanılmış olur. 

Bundan dört yıl önce en az geçim indirimi için 
bir kanun teklifi yapmıştım. Meclis Bütçe Komisyo
nunda kabul edildi; fakat «Bunun üzerinde bir hesap 
yapalım.» diye o zamanki Hükümet bunu aldı, bir 
süre oyaladı. Bunun peşini bırakmadım ve şu tarihte, 
10.5.1973' te yazılı soru önergemi vererek ilgili Ba
kanlıktan cevabını istedim. 12. 6.1973'te Maliye Ba
kanı rahmetli Sadık Tekin Müftüoğlu, bu teklif ka
nunlaşırsa 3,5 milyarlık bir vergi kaybı olacağını ileri 
sürerek Hükümetin bunu kabul edemeyeceğini bil
dirdi. 

vSayın senatörler; 
'En önce vergi mükellefi ailesinin nafakası temel 

alınmadan, çıkaracağımız tüm bu kanunlar adalet
siz kanunlardır. En az geçim indirimi bugün hâlâ mü-, 
kellef için günde beş lira, eşi için üç lira, çocuğu için 
iki liradır. Simit yeseler dahi arkadaşlar, bununla ge
çim mümkün değildir. O halde, biz ne yapıyoruz? Hi
leyi kendimiz koyuyoruz temele ve mükelleften ne is
teyebiliriz? O zaman ne yapacak mükellef? Çoluk ço
cuğunun nafakasını sağlayabilmek için hile yollarına 
kaçacaktır. Hile yoluna kaçmazsa aç mı duracaktır? 
Onun için ne yapıyor? Bir defter müessesesine müra
caat ediyor. Defter, dürüst ve fakir esnafın, mükelle
fin başına bir belâ; fakat vergi kaçakçıları için de bir 
cankurtaran simididir. 

Muhterem senatörler; 
Bu teklifimin üzerinde ısrarla durdum. Geçen se

ne tekrar yeniledim; fakat bugünkü Hükümet en az 
geçim indirimi tasarısını Meclise getirdiğini gazeteler
de ilân etti; halkoyu bunu bilmektedir. Fakat görü
yorum ki, yine duyduğuma göre bu teklif geriye çe
kilmiş, bir inceleme safhasına tabi tutulmuş ve böyle
ce Meclisin tatile girmesi bir bekleniş olarak, çare 
olarak ele alınmıştır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bundan önce de bir kanun çıkardık, küçük çiftçi

ler için. Bu da küçük esnaflar için çıkıyor, hepsi yan
lıştır arkadaşlar. Çünkü, temele dayanmıyor. Siz çift
çinin nafakasını bir kenara ayırdınız mı, esnafın na
fakasını bir tarafa ayırdınız mı ki bir bağış sınırı tes
pit ediyorsunuz? Bağışın sınırı da, en az geçim indiri
mi sınırı da ve bir de bilhassa emlâk vergisinde verilen 
beyannamelerin sınırı da bir katsayısına tabi tutul
malıdır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu kanunlar görüşülürken yine milletin bu kürsü

sünde gerçekleri, yarın bunların neler doğuracağını 
acı acı ifade ederken bana çıkışanlar olmuştu; fakat 
kısa süre içinde hakikaten bir çok değişiklikler yapıl
dı. 5 yıl süre ile vatandaştan emlâk değer beyanname
si alınıyor, vergiye esas olmak üzere. Şimdi soruyo
rum; 5 yıl içinde siz fiyatları sabit tutabiliyor musu
nuz, 5 yıl önceki bir mülkü şimdi aynı değerde alabi
lir misiniz? Hayır, bu mümkün değildir. O halde, bu 
ne demektir? Biz 5 yıl önce bir beyanname istedik. 
Vatandaş istimlâk konusunda biraz kurnaz davranay-
dı, 5 yıl sonrasına göre değer göstereydi ve bugün de 
istimlâk edilince o değer üzerine mülkünün karşılığı
nı alırdı. 

Arkadaşlar; 
Bu vatandaşa karşı işlenen bir zulümdür. Bir mü

kellef belki bir hata yapabilir veyahut da hata yap
masa dahi, zamanla fiyatların artışı dolayısıyle mülkü 
bir istimlâke tabi tutulabilir. O halde Devlet bunu fır
sat mı bilecektir? Sosyal hukuk devleti bu mudur, 
adalet bu mudur? 

Muhterem arkadaşlar; 
Son olarak bilhassa istirham ettiğim konu şu : 
Defterle gerçek vergi değerini asla kabul etmiyo

rum. Gerçek vergi değil de, belki gerçeğe benzetmek 
için defter tutma bir çaba vasıtası olabilir; ama ger
çek vergi değeri diye bunu adlandırdığımız zaman, di
ğer taraftan bazı masum, beceriksiz ve yüzbinleroe 
mükellef, defter tutmak için etrafta aradığı kimselere; 
«Sen bir şey becer de, ziyanı yok ben Devlete biraz 
daha az vergi vereyim ve buradan arttırdığımı da sa
na vermek suretiyle bu işin altından kalkalım.» der ve 
bu denilmektedir. 

Sayın senatörler; 
Toparlayacak olursam : 
1. — En az geçim indirimim, 
2. — Vergi bağış sınırını, 

— 199 
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3. — Emlâkin değer beyannamesini, artan fiyatlar 
karşısında, tıpkı memurların katsayısında olduğu gibi, 
onları da arttırmak lâzımdır. Aksi takdirde, bunun 
altından çıkmak mümkün olmaz. Beni şimdi kınayan 
çok mütehassıs muhterem arkadaşlarımızın simaların
dan anlıyorum ki, bunun altından çıkış olmaz ve ken
dileri çok şey bilirler, çok teferruatlı bilirler; ama sa
de vatandaş benim gibi işin kabataslak gerçeğini ifa
de eder. "Sade vatandaşın 5 nüfuslu bir ailesine gün
de 10 lira bırakacaksın, ondan sonra da dayanacak
sın vergiye. Bu belki sizin hesapta, defterlerinizde yü
rür; ama vatandaşın vicdanında bu yürÜ3^emez, yürü
temezsiniz bunu. 

Bu Kanun tasarısı hakkında benîm görüşüm; ver
gi sisteminin kül olarak ele almmasıyle ancak her şe
yin doğru olabileceği inancındayım. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Konuşma sırası Sayın Yırcah'da. 
Buyurun Sayın Yırcalı. 

SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
sayın senatör arkadaşlarım; 

Bundan önceki Birleşimde tarımsal kazançlar yö
nünden verilmiş olan teklif üzerindeki konuşmalar
da vergi adaleti, vergi prensibi üzerindeki düşünce
lerimizi genişliğiyim karşılıklı tartıştığımız için, ben 
bu defa sadece bugün Cumhuriyet Halk Partili ar
kadaşlarımın ileriye sürdükleri ve aynoa bu kanuna 
karşı çıkmış olan arkadaşlarımın belirttiği bazı nok
talar üzerinde kısaca kişisel düşüncelerimi yüksek hu
zurunuzda sunacağım. 

Önce, vergi prensibi olarak bu gibi kanun tadil
lerinin vergi uygulaması yönünden aykırılığı üzerin
de arkadaşlarım durdular. Gerçekten, gerek Hükümet
ten tasan olarak, gerekse Anayasanın bize tanıdığı 
kanun teklifi biçiminde verginin tümünü kapsayacak 
önerilerle gelinmiş olması elbette ki yerinde olurdu. 
Bir sayın arkadaşımın belirttiği gibi, o zaman usul 
kanununda bu tekliflere aykırı olarak görülmüş bulu
nan bazı noktalarda bu şekildeki aykırılıklar daha ön
ceden giderilmek suretiyle daha sağlam sonuçlara va
rılabilirdi. Fakat şunu tekrar etmek zorundayım : Yal
nız Vergi Kanununda değil, çeşitli sosyal ve ekono
mik olaylarda da sorunları zamanında ele alıp, en kısa 
bir sürede birtakım neticelere götürmek mecburiye
tindeyiz. Bugün üzerinde konuştuğumuz teklif de bun
lardan biridir. O bakımdan, bunu ele alıp burada ko
nuşmuş olmak ve bunun üzerinde bir karara varmak, 
hiçbir zaman prensip olarak ne Anayasaya aykırı, ne 

vergi prensiplerine aykırı, ne de bu gibi konular üze
rinde yapılacak ilmî tartışmalara aykırı düşer. 

Bundan önceki Birleşimde, tarımsal kazançlar ba
kımından yaptığımız tartışmalarda. Sayın Cumhuri
yet Halk Partili arkadaşlarım bütün konuyu ele al
dılar ve «Anayasaya aykırıdır, muafiyetin ölçüsü de
ğil, muafiyet aykırıdır. Gelir Vergisi prensiplerine ay
kırıdır, bizde diğer kesimlere göre vergi uygulama
sındaki vergi adaletine aykırıdır.;» dediler. Sonra gör
dük ki, kendileri aynı şekilde 30 bin muafiyet sınırını 
60 bin olarak; yani aynı yoldan sadece miktarlar ba
kımından teklifle- getirmek suretiyle kabul ettiler. 
Bunda da hiçbir zaman ne prensiplere, ne Anayasaya 
ve ne de vergi adaletine aykırı bir şey bulmadıkları
nı fiilen oyîarıyle kabul ve ifade ettiler. Hatta Cum
huriyet Halk Partisi Grupu adına konuşan Müezzin-
oğîu arkadaşımız da sözlerini bitirirken, (Bir yönden 
Zeyyat Bay'kara arkadaşıma hak veririm, çünkü o bir
takım mülâhazalar ilâve etti) yine de teklifi prensipte 
aykırı bulmakla beraber, sadece götürü vergiye esas 
olacak miktarların Hükümetçe daha önce öngörül
müş olan bir tasarıdaki mevcut orantılara indirilmek 
suretiyle oylanmasını kabullendiler. 

Şu halde, başından sonuna kadar belirttikleri bir
takım prensiplerin tam aksine olarak, sonunda ken
dileri de bunu kabul etmek yoluyle, ta baştan oraya 
kadar (Nispetler üzerinde münakaşa edilebilir) Ana
yasaya aykırılık, vergi adaletine aykırılık, stopaj yo
luyle alınıp alınmamasına aykırılık, diğer kesimlerle 
olan nispetler arasındaki aykırılık bakımından ileriye 
sürdükleri bütün prensiplere böylece onlar da muhalif 
kaldılar. Sadece miktarları indiren önergeleriyle de 
tüm diğer itirazlarını bir kenara itip bıraktılar. 

Şu halde izin verirseniz meseleyi getirip bugün ko
nuştuğumuz konunun sınırı içine alalım. Nedir bu
gün konuştuğumuz mesele? Ortada muafiyet yok. Or
tada, götürü vergi almak bakımından bir ölçünün, bir 
kıstasın, yeni deyimle bir ölçeğin saptanması var. 

Şimdi, bir defa bu yönden vergide kontrolsüzlük 
diye bir şey mevzubahis değil. Niçin olmadığını izin 
vcriılcrse, sayın Baykara arkadaşınla söyleyeyim : 
Çünkü, bu miktarı bulabilmek için, yani teklifte bu
lunan 2C0 0CO lirayı, 112 500 lirayı, 150 OCû lirayı, 
23 Q 0CC lirayı bulabilmek için o ciroların mutlaka 
kontrolü, asgarî bir defter üzerinde kontrolü gerek
mektedir. Bunun kontrolleri yapılacak ve hatta daha 
ilerisi, eğer elde edilmiş olan sonuçlarda 35 COû İka
dan daha fazla safî kâr elde ediliyorsa, başka sınır 
aranmadan yine deftere tabi tutulacak. Yani, 35 CCO lira 
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safî kârın üstünde kâr sağladığı tespit edilenler de, 
normal olarak deftere tabi tutulacaklardır. 

Şu halde, ortada kontrolsüzlük olduğu hususunda 
söz konusu edilebilecek herhangi bir durum mevcut 
değildir. 

İkincisi; bir başka yönden, verginin stopajı bakı
mından, tahsili bakımından vergi adaleti konusunu 
ele alalım. 

Stopaj yoluyle tahsil, daha ileri bir tahsil sistemi
dir. Hatta bu işlerle meşgul olan arkadaşlarım daha 
yakından bilirler; Fransa'da, belki daha başka mem
leketlerde memurlar, hatta işçiler vergilerini aylık 
stopajlar halinde ödemezler; yıllık gelirlerini toplar
lar, beyanname vermek suretiyle tamamı üzerinden 
vergileri tahsil edilir. Ama, bugün ileri memleketler
deki vergi sistemlerinde ileri bir düşünce olarak ka
zancın, kaynağında vergi almak prensibi kabul edil
diği içindir ki, bizde de stopaj yoluyle bu vergiler 
alınmaktadır. 

Şimdi, diğer kesimlerde bu vergiler ahnırken, ger
çekten de bir arkadaşımızın belirttiği gibi, en az ge
çim haddi içinde vergi alınamaması konusu var. Biz 
Adalet Partililer olarak (Ben 'burada kişisel olarak ko
nuşuyorum; ama eminim ki, Hükümet de aynı düşün
cededir. Zaten Hükümet de beyanda bulundu.) o yön
deyiz, sizinle beraberiz. Asgarî geçim haddi ölçüsün-
deki gelirde vergi muafiyetinin tesisi zorunludur ve 
bunun yapılması gerekmektedir. 

Kaldı ki, onun yanında da bugün aşağı - yukarı 
10 000 liralık gibi bir... 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Asgarî ücret efen
dim!.. 

SITKI YIRCALI (Devamla) — Pardon; her iki
si, asgarî ücret ve asgarî geçim indirimi... Ancak onun 
üzerindeki gelirlerden vergi almak. Ayrıca, telif hakkı 
bakımından da sorun aynı. Bugün muafiyet 10 000 
liralık bir telif hakkı miktanyle sınırlandırılmış bu
lunmaktadır. O telif hakkı muafiyetinin de bugünkü 
şartlara göre mutlaka belli bir seviyeye yükseltilmesi
nin gerekli olduğu kanısı içinde bulunmaktayım. 

Diğer taraftan sayın arkadaşlarım, bu götürü ver
gi meselesi gerçekten bizim için bir sosyal problem
dir. Yalnız vergi işinde değil; tüm sosyal, ekonomik, 
hatta siyasal durumlarda toplumun içinde bulundu
ğu koşulları mutlaka gözönünde tutmak zorundayız. 
Bunu inkâr edemeyiz. Kendimizi ne kadar ilerici, 
kendimizi ne kadar yarına dönmüş kabul etsek de, 
bulunduğumuz durumu ve bu kanunların uygulana

cağı ortamı mutlaka gözden geçirmek mecburiyetin
deyiz. Hepimiz, bütün arkadaşlarımız, eminim ki bu
günkü şartlar içinde kendi bölgelerinde • dolaşıp es
nafla, küçük çiftçiyle, hatta küçük tüccarla b;r ara
da bulunup onların dertlerini dinlemişlerdir. Bu kesi
me pek iltifat etmemekle beraber, (Cumhuriyet .Halk 
Partili arkadaşlarım da bilirler) son günlerde küçük 
esnaf, esnaf, şoför, tüccar ve sanatkârların çeşitli 
bölgelerde kongreleri yapıla gelmiştir; genel kongre
leri de Ankara'da yapıldı. Hepsinin en büyük derdi; 
götürü vergilerin nispetlerini bile artırmaktan ziya
de, defter tutmak zoı unluğundan kurtarılmalarıdır. 
Benim gibi avukat olan ya da daha başka alanlarda 
serbest meslekte çalışmakta olan birçok arkadaşım 
vardır. Ben Maliyeden gelmiş bir kimse olarak def
ter tutmadaki zorunluğun ne olduğunu bilirim. Bil
hassa küçük kasabalarda bunun doğurduğu birtakım 
müşkülâtı, sizlerde elbette çekmişsinizdir, bilirsiniz. 
Bu zorunluk; küçük esnaf, küçük tüccar, küçük sa
natkâr ve şoförler için bir kat daha artmakta ve on
ların üzerine yük olarak gelmektedir. 

Bu bakımdan, mesele muafiyet meselesi değildir. 
Götürü vergi meselesidir; yani çeşitli defteri, forma
liteyi asgarîye indirme meselesidir; hiç defter tutma
ma me:elesi de yoktur. Çünkü, cirosu kontrol edile
cektir, hangi hadde kadar geldiği mutlaka incelene
cektir. Biz bunu yeterince denetlemiyoruz... Olabilir. 
O, Devletin borcu, o Devletin görevi; hak veriyorum. 
Devletler de, yönetenler de, icrada bulunanlar da, 
yönetilenler de bir dönemde elbetteki ortalama ola
rak aynı yaşantının insanlarıdır. Aynı şartlar içinde 
olurlar. Kolayca o dengeyi, biri çok ileriye gitmiş, 
diğeri çok geride olarak sürdürmeye elbetteki imkân 
yoktur. 

Düne kadar, Balıkesir gibi bir yerde bile, (Bugün 
kendi kazalarına haftada üç defa vasıtası olan, haf
tada üç defa gidip gelinebilen bir yerdir.) Ankara ile 
büyük şehirler arasında bile karayoluyle gidip gel
mek imkânı olmayan bir dönemden, yepyeni, hare
ket haline geçtiğimiz yaşantının aksaklıkları elbette
ki olacaktır, kontrollerde elbetteki zorluklar olacak
tır. Memur zihniyetinde olacaktır, bunun hatta suis-
timali olacaktır, kaçakçılığı olacaktır. Ama, bunun 
ortak dengesini ve terkibini bulurken, birçok vatan
daşımızı ağır külfetler altında, hatta vergi kaçırma
ya sevkedecek bir yola doğru götürmemenin önlen
mesi ve ona göre tedbir almanın manevî mecburiyeti 
içinde bulunduğumuzu da kabul etmek durumunda
yız. 
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Şimdi, bu bakımdan bu artışın kontrolsüz olma
dığını, 35 bin liranın üzerinde safi kazanca sahip olan
ların deftere tabi olacağı da gözönünde tutularak, 
bu esaslar içinde bu teklifin kabulünün zorunlu ol
duğu kanısındayım. . 

Bir örnek daha arz edeyim; zannederim Sayın 
Mülayim arkadaşımız geçen Birleşimde bir vesileyle 
söylediler; (Benden daha iyi de bilirler her halde) 
Almanya'da ve Fransa'da gelir vergileri kabul edil
dikten uzun yıllar sonradır ki, ancak esnaflara ve kü
çük tüccara, sanatkâra defter tutma mecburiyeti kon
muş bulunmaktadır. Hatta eğer yanılmıyorsam, ken
dileri geçen Birleşimde; «Halen bile küçük esnafın 
ve sanatkârların deftere tabi olmamakta devam etti
ğini...» beyan ettiler. Yalnız, ben biliyorum ki, Fran
sa'da 1928'den 1942 yılına kadar küçük esnafın bü
yük bir kısmı, sanatkârların büyük bir bölümü götü
rü vergiye tabi bulunmaktaydı. 

Binaenaleyh, ortada vergi prensibine aykırılık yok
tur, vergi kaçakçılığını genişletecek bir durum yok
tur. Kesimler arasındaki farktan dolayı bir vergi ada
letsizliği de söz konusu olamaz. 

Geçen Birleşimde de arz ettim; müsaade ederse
niz, o kesimde bulunan yurttaşların 'kendilerine özgü 
birtakım yan haklan var, sosyal hakları var, sigor
taları gelişmiş bir durumda, tazminatları var, kıdem 
tazminatlarım da arttırmaya çalışıyoruz. Emeklilik 
hakları var, çocuklarına, dullarına, yetimlerine kadar 
giden emeklilik güvenceleri var. Böyle şartlar için
de henüz yeni girmiş esnafı ve sanatkârı, bu genel 
koşullar içinde büyük külfetlere maruz bırakmadan 
getireceğimiz ölçüler içerisinde vergilerin de dışında 
bırakmamak yolunu telif etmek, birleştirmek sure
tiyle bu kanun teklifinin kabulü her yönden, her ba
kımdan adalete de, vergi prensibine de ve diğer ke
simler arasındaki vergi eşitliğine de tamamen uygun
dur. 

Maruzatım bundan ibarettir, teklifin kabulünü ri
ca ederim. (A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teklifin tümü üzerinde konuşmak 
isteyen başka sayın üye?... Yok. 

Teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Bazı Değişiklik
ler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 

Madde 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
46 ncı, 47 nci, 48 nci ve 87 nci maddeleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Götürü usulde ticarî kazancın tespiti : 
Madde 46. — 47 ve 48 nci maddelerde yazılı şart

ları topluca haiz olanların ticarî ve sınai işlerinden 
sağladıkları safî kazançlar, Maliye Bakanlığınca dü
zenlenecek cetvellerde belirtilen iş nevilerine göre ve 
Vergi Usul Kanunundaki esaslar dairesinde, götürü 
olarak tespit olunur. 

Bu suretle tespit olunacak safi kazançlar 35 000 
lirayı geçemez. 

Mükelleflerin Vergi Usul Kanununa göre tespit 
edilmiş olan derecelerden hangisine gireceği Maliye 
Bakanlığınca belli edilecek esaslar dahilinde Vergi 
dairesi tarafından tayin olunur. 

Aynı işte ortak olarak çalışanlar hakkında 47 nci 
maddede yazılı işyerlerinin vergi değerleri veya iş
yerlerinin yıllık kirası ile 48 nci maddede yazılı iş 
hacmi ölçüleri toplu olarak, diğer şartlar, ortakların 
her biri için ayrı ayrı aranır. 

Ortaklarından birisi gerçek usule göre Gelir Vergi
sine tabi bulunan ortaklıklarda diğer ortakların ticarî 
kazancı da gerçek usulde tespit olunur. 

Adi ortaklık halinde çalışanlardan aynı zamanda 
diğer şahsî bir iş ile de iştigal edenlerin gerçek veya 
götürü usullerden hangisine göre vergilendirileceği 
şahsi işine ait iş hacmi ve işyeri vergi değeri veya 
işyerlerinin yıllık kirası ölçülerine ortaklıklardan his
sesine düşen miktarların eklenmesi suretiyle tayin 
olunur. 

Şahsî işin mevcut olmaması halinde muhtelif or
taklıklardaki işyeri vergi değeri veya iş hacmi veya 
işyerlerinin y:ilık kirası ölçüîerindeki hisselerin top
lanması ile yetinilir. 

Adi ortaklıklarda ortakların götürü kazanç hisse
si, ortaklığın girdiği sınıf ve dereceye göre bulunan 
kazanca her ortak için c/c 30 nispetinde bir zam 
yapıldıktan sonra bulunan miktar, ortaklık mukave
lesinde yazılı hisse nispetlerine, böyle bir mukavele 
mevcut değilse eşit olarak ortak sayısına bölünmek 
suretiyle tespit olunur. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, okunan 46 ncı madde 
üzerinde söz isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 

Bu madde ile ilgili bir tadil teklifi var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 568 sıra sayılı Kanun Teklifi

nin, çerçeve (1) maddesi ile değiştirilmek istenen Ge
lir Vergisi Kanununun 46 ncı maddesinin 2 nci fıkra
sının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 
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Madde 46. — Fıkra 2. «Bu suretle tespit oluna
cak safî kazançlar, (18 000) lirayı geçemez.» 

Çanakakle Zonguldak 
İmadettin Elmas Mehmet Ali Pestilci 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Aleyhinde söz is
tiyorum. Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Aleyhinde buyurun. Sayın Güven. 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Efendim, şimdi 

46 ncı madde ile ilgili bir değiştirme önergesi gelmiş
tir. Esnaf, götürü usulde vergilenecektir. Götürü usul
de vergilemede defter olmayacağına göre, bizdeki uy
gulama ile kazancın tavanı tespit edilmektedir. O ta
vanın üstünde bir miktar, vergiye konu edilemeye
cektir. Asımda, böyls bir tavan tahdidi olmaması ge
rekirse de. bizdeki uygulamada bu tavan mevcuttur. 
1961 yılında çıkan 193 sayılı Yasaya göre, bu tavan 8 
bin liradır. 

Meclisten geçen metinden bazı rakamlar vereceğim. 
Burada ne şekil alacağı sonra belli olacak, onun için 
peşin bir şey söylemiyorum. 

Meclisten geçen metne göre; 48 nci maddede 30 
bin lira olan 200 bin liraya, 36 bin lira olan 230 bin 
lira; yani 6,5 misli, diğerlerinin hepsinde 5'er misli 
artırılmak suretiyle, esnaf muaflıkları bir noktam/a gel
miştir. Şimdi bu yasada bu miktarlar saptanırken ver
gicilik bakimmdan, esnaf - tüccar ayrımı bakımından 
önem taşıdığı için bu bağlantılar kurulmuştur. O za
manlar 30 bin yahut 40 bin liralık bir kesimin kazan
cından azamî 8 bin lira safî kazanç temin edileceği 
öngörülmüştür. Şimdi bu miktar 5 misli, 6 misli yu
karıya gittiğine göre, bu kazancın da 8 binin 5 - 6 
misli yukarıya gitmesi gerekir. Bunun yolu bu. Biri
si 6 misli artarken, diğerinin 2 misli artması olamaz. 
Kaldı ki, sayın Cumhuriyet Halk Partisi hatiplerinden 
sayın Müezzinoğlu; biraz evvel asgarî geçim indiri
minin, asgarî ücretle birleşmesinin kaçınılmaz oldu
ğunu belirttiler, Anayasanın ilkelerinden bahsettiler; 
«Bir adamın asgarî geçimi demek; insancıl bir hayat 
sürmesi için sağlayacağı geçimdir. Bu vergi dışı kal
sın.»! dediler. Sayın Yırcalı da aynı kanaati burada üze
rine basa basa paylaştılar. 

Bugün Türkiye'de asgarî ücret 40 liradır. Asgarî 
Ücret Komisyonu dün toplandı, ayın 14'ünde de top
lanacaktır. Ne olacağı belli olmaz; ama her halde bu, 
en azından 50 lirayı bulacaktır. Asgarî ücret 50 lira 
olursa ayda 1 500 lira, senede 18 bin lira eder. 18 bin 
liralık bir kazanç, asgarî ücret, vergi dışı kalacak. 
Bunun tavanı da 18 bin lira yaparsak, esnaf adı al
tında birçok tüccarı da buraya indirdiğimize göre, 

hiç bir vergi alınmayacak mı bunlardan?.. Eğer tava
nını 18 bin lira tutarsak, asgarî ücret geçim indiri
mi tamamen birleşti sıfıra indi. 

Şimdi bu konu üzerinde bir polemiğe de girmek 
istemiyoruz. Alt Komisyonda çalışırken, bu miktarları 
önerenler siyasî partiler olmadı. Bu miktarı, Esnaf 
Temsilcisi sayın Kasım Önadım şöyle önerdi : Teknik 
elemanlardan gerekli bilgiyi aldıktan sonra, asgarî 
ücretin vergileme dışında kalacağı, ki açık açık bütün 
siyasî partiler buna angaje olmuş durumda idiler ve 
hattâ bu 1 500 lira da alınmadı. 12 bin lira; yani 
1 000 lira üzerinden, «Bundan aşağı olamaz.» dendi. 
O zaman görüldü ki, 18 bin lira tavan olursa en çok 
vergi verecek birinci sınıf esnaf 575 lira veriyor. Her 
grup da 5 grupa ayrılacağına g"ire, bu 100 liraya ka
dar inecek. Bunun yukarısına çıkmaya imkân yok. 
Eskaza asgarî ücret 1 500'e çıkarsa, o zaman bu mik
tar sıfıra inecek. 

Sayın Kasım Önadım o zaman dediler ki, «100 bin 
lira kazanan bir kamyon en az 5 - 10 bin lira versin.» 
ve kendilerinin, «Bir esnafın, bu ortamda en az 5 bin 
lira vermesi gerekir.» önerisi üzerine, teknik eleman
larla cetveller karıştırıldı ve 35 bin liralık rakam böy
lece bulundu ve yine görüldü ki, Hükümetin bir tasa
rısı vardı, o da 35 bin lirayı öngörmektedir. 

Şimdi bu miktar 18 bin liraya indirilirse ne olacak
tır? Diyoruz ki, 1961 yılından beri hayat pahalılığı 
3,5 misli, 4 misli, 5 misli artması nedeniyle 30 bin li
ralık ciro bir mana ifade etmiyor. O zaman, 30 bin 
liralık ciro yapan bir esnaf, esnaf sayılırken, şimdi 
150 bin liralık ciro içerisinde kalınırsa esnaf sayılacak; 
yani 5 misli. Peki, 30 bin lira karşılığı 8 bin lira ta
van kazanç görüldüğü bir yerde, o zaman madem ki 
ciro 5 misli artıyor ve ancak esnaf hudutları bunun 
karşılığı oluyor; o zaman da bunun karşılığı 5 misli 
olması lâzım gelir ki, bu 5 misli de değil, 35 bin lira
dır ve 4 - 4,5 mislidir . 

Onun için bütün siyasî partilerin ve esnaf temsil
cilerinin de ittifakla öngördüğü bir şekilde, Senato 
Bütçe Plan Komisyonunda kabul edilen 35 bin lira
nın geçmesinde zorunluk olduğu kanaatimi kişisel 
olarak arz ederim. 

BAŞKAN — Önerge sahipleri önergeleri üzerinde 
konuşmak istiyorlar mı efendim?.. 

MEHMET ALİ PESTİLCİ (Zonguldak) — Hayır 
efendim, önergemiz açık. 

BAŞKAN — Kâfi görüyorsunuz. 
Sayın Komisyon bu değiştirme önerisine iştirak 

ediyor musunuz?.. 
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BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — İştirak et
miyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet Temsilcisi?.. 
MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL 

MÜDÜRÜ AYKON DOĞAN — Sayın Başkan, bu
gün 400 bin civarında götürü usulde esnaf Gelir Ver
gisine tabidir. İstatistiklerimize göre bu esnaftan 80 
milyon lira civarında vergi tahsil edilmektedir. Bugün
kü 8 bin liralık haddin carî olduğu bu uygulamada, 
bir esnafın ortalama olarak yılda ödediği vergi 200 li
radır. Bu, günde 50 kuruş olmaktadır. 18 bin liraya çı
karıldığı takdirde muhtemeldir ki, yılda ortalama ola
rak bir esnafın ödeyeceği vergi 400 lira, günde ise 110 
kuruş olacaktır. 

Bu rakamlar, 18 bin liralık haddin çok düşük ol
duğunu anlatmaya yeterlidir kanaatindeyim. 

Üçüncü nokta; 18 bin liralık had muhtemeldir ki, 
bugün Hükümetin de kabul ettiği üzere, düzenlenen en 
az geçim indirimi hadlerinin altında kalacaktır. Bu, 
şu sonucu doğuracaktır : Götürü usulde vergiye tabi 
tuttuğumuz esnaf, en az geçim indirimiyle götürü 
usulde vergiye tabi değil, vergiden muaf çok küçük 
esnaf durumunda kalacaktır. Bugün Gelir Vergisi 
Kanununda vergiden muaf esnaf, köylerde küçük ti-
caretle iştigal eden, yaşlılık dolayısıyle hayatını temin 
edemeyecek kadar âciz durumda bulunan çok küçük 
esnaf durumunda olan kimselere tanınmıştır. Orta 
sınıf esnafı teşkil eden bu esnaf, en az geçim indiri
miyle beraber vergiden muaf bir esnafa dönüşecek
tir. Bu sebeple katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Komisyon ve Hükümet 
Temsilcisi bu değiştirme önerisine iştirak etmiyorlar. 

46 ncı maddenin 2 nci fıkrası, «Bu suretle tespit 
olunacak safî kazançlar, (18 000) lirayı geçemez.» şek
linde, sayın Mehmet Ali Pestilci ve sayın İmadettin 
Elmas bir teklifte bulunuyorlar. Bunu oylarınıza su
nacağım. 

46 ncı maddenin 2 nci fıkrasının okumuş olduğum 
şekilde değiştirilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

46 ncı maddeyi Komisyondan gelen şekliyle oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Götürü usule tabi olmanın genel şartları: 
Madde 47. — Götürü usule tabi olmanın genel 

şartları şunlardır : 
1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak 

(İşinde yardımcı, işçi ve çırak kullanmak, seyahat, 

hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlü
lük gibi zarurî ayrılmalar dolayısıyle geçici olarak 
bilfiil işinin başında bulunmamak, bu şartı bozmaz. 
Ölüm halinde iş sahibinin dul eşi veya küçük çocuk
ları namına işe devam olunduğu takdirde bunların 
bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakıl
maz) ; 

2. İşyerlerinin Emlâk Vergisi Kanununa göre 
bulunacak vergi değer toplamı (120 000) lirayı aşma
mak; 

3. Ayrıca ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri 
dolayısıyle gerçek usulde Gelir Vergisine tabi olma
mak. 

(2 ve 3 ncü bent hükümlerine takvim yılı başındaki 
ve yeniden işe başlayanlarda işe başlama tarihindeki 
duruma göre uygulanır.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bu madde ile ilgili, bir 
değiştirge önerisi var, okutuyorum. 

Başkanlığa 
193 sayıh Yasanın'47 nci maddesinin 2 nci fıkra

sının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini talep ederiz. 
2. İşyerinin Emlâk Vergisi Kanununa göre bulu

nacak vergi değer toplamı 80 bin lirayı aşmamak... 
Trabzon Eskişehir 

Hasan Güven Hikmet Savaş 
Kayseri Konya 

Ziya Müezzinoğiu Fakih Özlen 

BAŞKAN — Teklif sahiplerinden önergelerinin ge
rekçelerini açıklamak isteyen var mı; kâfi görüyor mu
sunuz?... 

ZİYA MÜEZZÎNOĞLU (Kayseri-) — Sayın Baş
kan, önergemiz yeterli derecede açık olduğu için söz 
almak istemiyoruz. 

BAŞKAN — Önerge aleyhinde konuşmak isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, önergeyi dinlediniz, katılıyor mu
sunuz? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN —• Sayın Hükümet Temsilcisi?.. 

MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL 
MÜDÜRÜ AYKON DOĞAN — Katılmıyoruz 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın üyeler, 47 nci maddenin 2 nci fıkrasının 

şu şekilde değiştirilmesi istenmektedir : 
«İşyerinin Emlâk Vergisi Kanununa göre buluna

cak vergi değeri toplamı 80 bin lirayı aşmamak.» 
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Bu teklifi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

47 nci maddeyi Komisyondan gelen şekliyle oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

48 nci maddeyi okutuyorum. 
Götürü usule tabi olmanın özel şartları : 
Madde 48. — Götürü usule tabi olmanın özel 

şartları şunlardır : 
1. Alım, satım işleri ile imal, inşa; tamir ve kü

çük sanat işlerinde bir takvim yılı içinde satmah-
nan emtianın, iptidaî maddenin ve malzemenin mu
bayaa bedelleri tutarı (200 000) lirayı aşmamak; (Bu 
bent hükmü ithalâtçılara uygulanmaz.) 

2. Bir takvim yılı içinde sallan emtianın, ipti
daî maddenin ve malzemenin satış bedelleri tutarı 
(230 000) lirayı aşmamak; (Bu bent hükmü ihracatçı
lara uygulanmaz.) 

3. İptidaî madde, yardımcı malzeme ve işçilik 
müşteriye ait olarak ücretli durumuna girmeksizin ya
pılan imalât, tamirat, basım, inşaat ve küçük sanat 
işleri karşılığında bir takvim yılı içinde ahnan gayri 
safî ücret tutarı (30 000) lirayı aşmamak; 

4. İptidaî madde ve malzeme müşteriye, işçilik 
kendisine ait olarak yapılan imalât, tamirat, basım, 
inşaat ve küçük sanat işlerinde yıllık gayri safi hâ
sılat tutarı (112 500) lirayı aşmamak; 

5. Bir veya üç numaralı bentlerde yazılı işlerin 
memzucen yapılması halinde, bir takvim yılı içinde 
ahnan ücret veya hasılatın altı katı veya mubayaa 
bedellerinin yıllık tutarı toplamı (168 750) lirayı aş
mamak; 

6. Bir ve dört numaralı bentlerde yazılı işlerin 
memzucen yapılması halinde bir takvim yılında 
sağlanan gayri safi hâsılatın üçte bir fazlasıyle emtia 
iptidaî madde ve malzemenin mubayaa bedellerinin 
tutan toplamı (150 000) lirayı aşmamak; 

7. Üç ve dört numaralı bentlerde yazılı işlerin 
memzucen yapılması halinde alınan gayri safi üc
retlerin tutarlarının dört katı ile sağlanan yıllık gay
ri safi hâsılatın toplamı (112 500) lirayı aşmamak; 

8. Otel, sinema, plaj, dansing ve emsali eğlence 
ve istirahat yerleri işletenlerde, bu hizmetler kar
şılığından bir takvim yılı içinde sağlanan yıllık gayri 
safi hâsılat tutarı (30 000) lirayı aşmamak; 

9. Maden işletmeleri ile taş ve kireç ocaklarında, 
kum ve çakıl istihsal yerlerinde, tuğla ve kiremit har

manlarında bir takvim yılı içindeki satışların mec
mu bedeli (180 000) lirayı aşmamak; 

10. Sahibi ve işletici sıfatiyle birden fazla mo
toru kara taşıtı veya beşten fazla araba veya su üze
rinde müteharrik 18 rüsum tonilatodan fazla maki
neli, 90 iüsum tonilatodan fazla makinesiz taşıt aracı 
işletmemek (su üzerinde müteharrik araçların memzu
cen işletilmesi halinde, makineli olanların rüsum to
nilatoları toplamının beş katı ile makinesizlerin 
rüsum tonilatoları toplamı 90 rüsum tonilatoyu aşma
mak) ve bir takvim yılı içinde ahnan taşıma ücret
leri tutan (100 000) lirayı aşmamak; (Bu bentte ya
zdı ölçüler, birlikte yaşayan eşlerle velayet altındaki 
çocuklar hakkında veya ortaklık halindeki işletmeler
de, bu kimselerin veya ortaklığın işlettikleri vasıta
lar toplu olarak nazara alınır.) Taşıma araçlarının 
sahip ve işleticisi durumunda olmaksızın taşıma işi 
yapanlar tavassut işi yapmış sayılır. 

Tekele tabi maddelerle, damga pulu, millî piyango 
bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kâr hadleri em
sallerine nazaran bariz şekilde düşük olarak tespit 
edilmiş bulunan emtiada ilgili bakanlıkların mütalâası 
alınmak suretiyle, bu maddenin 1, 2, 5 ve 6 nu
maralı bentlerinde yazdı alım, satım hadleri Maliye 
Bakanlığınca tayin olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak isteyen 
say m üye var mı?.. Yok. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bu kanunun görüşülmesi bitiyor. Maliye Bakanı 
geliyor buyurdunuz, ben Maliye Bakanını göremiyo
rum. 

ORHAN KOR (İzmir) — Senin gözlerin şeşi beş 
görüyor.. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Kendisi şeşi beş 
görüyor. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, sayın Maliye Ba
kanı kendileri gelmediler. Yalnız Gelirler Genel Mü
dürünü vazifelendirmişler. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Geleceğini 
. söylemiştiniz. 

BAŞKAN — Kendisine ilettim, telefonla bizzat ha
ber verildi, geleceğini söylemişlerdi; fakat gelmediler. 
Yoksa kendisine duyuruldu efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bu anlaşıl
sın efendim. 

ORHAN KOR (İzmir) — Temsilcisi var. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sen sus, sa

na ne oluyor?.. 
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ORHAN KOR (İzmir) — Sen sus... 
BAŞKAN — Sayın Kor, rica ederim karşılıklı ko

nuşmayalım. Karşılıklı konuşmayalım lütfen. 

ORHAN KOR (İzmir) — Her zaman aynı şeyleri 
söyler durursun.. 

BAŞKAN — Sayın Kor, rica ediyorum, konuşma
yın lütfen efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Başkana hi
taben konuşsana sen... 

ORHAN KOR (İzmir) — On dakikada bir çıkar 
aynı şeyleri söylersin... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan lütfen.. 
Bu madde ile ilgili üç tane önerge var, okuyorum 

efendim. 
Başkanlığa 

193 sayılı Yasanın 48 nci maddesinin 1 nci fıkra
sının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini talep ederiz. 

1. Alım, satım işleri ile, imal, inşaa, tamir ve kü
çük sanat işlerinde bir takvim yılı içinde satınalınan 
veya ithal edilen emtianın, iptidaî maddenin ve mal
zemenin mubayaa bedelleri tutarı 150 bin lirayı aş
mamak... 

Trabzon Eskişehir 
Hasan Güven Hikmet Savaş 

Kayseri Konya 
Ziya Müezzinoğlu Fakih Özlen 

BAŞKAN — Diğer bir önerge var, okutuyorum. 

Başkanlığa 
193 sayılı Yasanın 48 nci maddesinin ikinci fıkra

sının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini talep ederiz. 
2. Bir takvim yılı içinde satılan veya ihraç edilen 

emtianın, iptidaî maddenin ve malzemenin satış be
deli tutarı 180 bin lirayı aşmamak; 

Trabzon 
• Hasan Güven 

Kayseri 
Ziya Müezzinoğlu 

Eskişehir 
Hikmet Savaş 

Konya 
Fakih Özlen 

BAŞKAN — Bir diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
568 sayılı Kanun teklifinin 1 nci çerçeve madde

sindeki 48 nci maddenin : 
a) 1 nolu fıkrasındaki (200 000) lira rakamının 

(120 000) lira olarak, 
b) 2 nolu fıkrasındaki (230 000) lira rakamının 

(144 000) lira olarak, 
c) 3 nolu fıkrasındaki (30 000) lira rakamının 

(24 000) lira olarak, 

d) 4 nolu fıkrasmndaki (112 500) lira rakamının 
(80 000) lira olarak, 

e) 5 nolu fırkasmdaki (168 750) lira rakamının 
(135 000) lira olarak, 

f) 6 nolu fıkrasındaki (150 000) lira rakamının 
(120 000) lira olarak, 

g) 7 nolu fıkrasındaki (112 500) lira rakamının 
80 000) lira olarak, 

h) 8 nolu fırkadaki (30 000) lira rakamının 
(24 000) lira olarak, 

i) 9 nolu fırkasmdaki (180 000) lira rakamının 
(144 000) lira olarak, 

j) 10 nolu fıkrasındaki (100 000) lira rakamının 
(60 000) lira olarak değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Zeyyat Baykara 

BAŞKAN — Önergenin lehinde ve aleyhinde ko
nuşmak isteyen sayın üye?.. Yok. 

Önerge sahiplerinden konuşmak isteyen?.. 

ZEYYAT BAYKARA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Ben söz rica ediyorum sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Baykara, size söz vereceğim. 
Yalnız, diğer önerge sahipleriyle; sayın Güven ve ar
kadaşları tarafından verilen iki önerge ile sizin tara
fınızdan verilen önerge aynı fıkraları ilgilendiriyor, 
yalnız rakamlar arasında bazı değişiklikler var. Aca
ba önergeleri birleştirmek mümkün mü, yoksa öner
gelerinizi ayn ayrı mı muameleye koyalım?.. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Efendim, bizim 
önergemizin bir ayrıcalığı var. O da, sayın Maliye 
Bakanının önergesidir ve Hükümet teklifine de uy
gundur. Bu nedenle ayrı ayrı oylanmasını rica ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Peki efendim, 
Buyurun sayın Baykara. 

ZEYYAT BAYKARA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
—• Sayın Başkan, sayın senatörler; 

48 nci maddenin değiştirilmesiyle ilgili teklifimi 
müsaade ederseniz kısaca açıklayayım. 

Ben bu önergeyi üç nedenle verdim. Bunlar, biraz 
önceki konuşmamda da belirttiğim nedenlerdir. 

Birincisi; gerekçede bu artışın, yani götürü usulde 
vergilendirme ile ilgili kanun sınırlamalarının geniş
letilmesiyle ilgili en önemli gerekçenin fiyat artışları 
olduğu belirtiliyor. Bu fiyat artışları muvacehesinde 
yapılan değiştirmeleri incelediğimiz zaman görüyo
ruz ki; eskiden, yani halen uygulanmakta olan ka-
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nundaki sınırlar 6,5 misli artırılmıştır. Halbuki, bu 
devre içerisindeki fiyat artışları ancak 3 , 5 - 4 misli
dir. Benim verdiğim önerge, bugünkü sınırlamaların 
4 misli artışını öngörmektedir. Birinci sebep bu. 

İkincisi; bu konuda Hükümetin bir teklifi vardır. 
Hükümetin teklifindeki sınırlar, tüm saydığım 10 fık
ra için dahi 4 misli artırma suretiyledir. Demek ki 
benim teklifim, Hükümetin teklifindeki 4 misli artır
ma sebeplerine de uygun düşmektedir. 

Üçüncüsü de; biraz önce arz ettim; bu artırma
lar, iki noktası itibariyle bizim Vergi Usul Kanunu
muzla çelişmektedir. Vergi Usul Kanunumuz, (ki, 
'bu hal 4 ve 7 numaralı fıkralarında mevcuttur) iki 
fıkrası itibariyle, 80 bin liradan yukarı olan hadle
rin bilanço usulüyle vergiye tabi tutulmasını öngörü
yor. Halbuki biz buradan çıkarmak istiyoruz. Eğer 
burada «90 bin lira» dersek, Vergi Usul Kanununda 
ve bilanço usulüyle vergilendirilecek. Bu yüzden 
önergem'in iki fıkrasında, 90 bin lira yerine 80 bin 
lira dedim ki, bir çelişki olmasın. 

Demek: ki birincisi; gerçek fiyait artışlarına inti
bak ettirmök için, ikincisi; Hükümetin tasarısındaki 
rakamlara intibak eittirrnök ve üçüncüsü de; iki (kü
çük noktada vergilemede imkânsızlıklar doğurmama
sını sağlamak içindir. 

Kabulünü arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye iştirak 

ediyor musunuz?.. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU ADİNA AH

MET ÖZMUMCU (Kütahya) — İştirak etmiyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet temsilcisi?.. 

MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL 
MÜDÜRÜ AYKON DOĞAN — Efendim, Hükü
met tasarısından bahsedildi. Gerçekten Hükümet ta
sarısında bu rakamlar aynen yer almaktadır. Bu se
beple takdire bırakıyoruz. 

BAŞKAN — İştirak etmiyorsunuz, öyle mi?.. 
ZEYYAT BAYKARA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Anlaşılmadı efendim. 
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Hükümetin mü

talaasını anlayamadık Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet temsilcisi, katılıyor musu

nuz, katılmıyor musunuz?.. 
MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL 

MÜDÜRÜ AYKON DOĞAN — Takdire bırakıyo
ruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon temsilcisi iştirak etmiyor, 
Hükümet temsilcisi takdire bırakıyor. 

Sayın üyeler; 
48 nci maddenin birinci fıkrasıyle ilgili iki öneri 

var. Birincisi; Sayın Hasan Güven ve arkadaşları ta
rafından verilmiştir. Bu öneri, Komisyon tarafından 
kabul edilen 200 bin liralık miktarın, 150 bin liraya 
indirilmesini, Sayın Baykara tarafından verilen öne
ride, 200 bin liralık miktarın, 120 bin liraya indiril
mesi istenmektedir. Önerge sahipleri, tekliflerinin ayrı 
ayrı dikkate alınmasını istiyorlar. Evelâ, en yüksek 
miktar olarak 150 bin liralık öneriyi oylarınıza su
nacağım. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, 
yerimden bir hususu açıklamama müsaade eder mi
siniz?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güven. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Efendim, benim 
önergemin özelliği şurada. Yasalaşan teklife göre kat
sayı hepsinde beş olarak alınmıştır; sadece 48 nci 
maddenin birinci ve ikinci fıkrası hariç. Diğer mad
delerde •tamamıyle beş katsayısı alınmak suretiyle bu
lunan rakamlar, esnaf muaflığını teşekkül ettirmiştir. 
Burada ise 6,5 - 6,7 gibi bir ayrıcalık var. Yine beş 
katsayısı* ile bu 150 bin lira bulunmuştur; birinc'isi 
bu. 

İkincisi; Sayın Maliye Bakanı Komisyondaki ko
nuşmalarında kendileri de aynı konunun üzerinde 
durdular. Bunların hepsi beşle çarpılmıştır, sadece 
burada 6,5 üzerinde durulmuştur ki bunun da beş ile 
çarpımı sonucu 1 nci fıkrada 150 bin lira, 2 nci fık
rada 180 bin lira olarak yasalaşması öngörülmüştür. 
Bu şekilde yasalaşmasını arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Güven tarafın
dan verilen önergede önerilen bu husus, 200 bin lira
nın 150 bin lira olarak değiştirilmesidir. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Hükümet tem
silcisinin mütalaası nedir? 

BAŞKAN — Hükümet temsilcisi takdire bıraktı. 
Bu kabul edildiği takdirde Sayın Baykara tarafın

dan önerilen teklifi ayrıca oylamaya sunmayacağım. 
Kabul edilmediği takdirde evvelâ aykırı olan 150 bin 
lirayı oya sunacağım efendim. 

Sayın üyeler; 
48 nci maddenin 1 nci fıkrasındaki 200 bin lira

nın 150 bin lira olarak değiştirilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmemiştir. 

Aynı fıkra ile ilgii'i Sayın Baykara'nın teklifini... 
ZEYYAT BAYKARA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkanım, bir hususu arz edebilir miyim? 
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BAŞKAN — Buyurunuz. 
ZEYYAT BAYKARA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkanım, sanıyorum ki en aykırı teklif 
benim teklifimdir. Oylandı geçti; ama bunu söylemek 
isterim. Benim teklifim 120 bin liradır. 

BAŞKAN — Kabul edilmediği için fark etmedi 
Sayın Baykara. 

Sayın Baykara önerisinde 48 nci maddenin T nci 
fıkrasında yazılı 200 bin liralık miktarın 120 bin lira 
olarak değiştirilmesini istemektedirler. Bunu oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul 'edilmemiştir. 

«48 nci maddenin 'ikinci fıkrasının aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini talep ederiz» deniyor. 

2 nci fıkrada Komisyonun kabul etmiş olduğu şe
kil 230 bin liradır. Sayın Hasan Güven ve arkadaş
ları bunun 180 bin lira olarak değiştirilmesini iste
mektedirler. Sayın Baykara ise 144 bin lira olarak 
değiştirilmesini istiyorlar. En aykırısı Sayın Baykara' 
nın önergesi olduğu için evvelâ onu oylayacağım. 

Komisyon katılıyor mu efendim? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Kabul et
miyoruz efendim. 

BAŞKAN — İştirak etmiyorsunuz. 
Sayın Hükümet temsilcisi. 

MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL 
MÜDÜRÜ AYKON DOĞAN — Takdire bırakıyo
rum. 

BAŞKAN — Takdire bırakıyorsunuz. 
Sayın üyeler, 48 nci maddedeki 230 bin liranın 

144 bin lira olarak değiştirilmesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Diğer Önergeyi; Sayın Güven ve arkadaşlarının 
önergesini oylarınıza sunuyorum. 

Sayın Güven ve arkadaşları ikinci fıkradaki 230 
bin liranın 180 bin lira olarak değiştirilmesini öne
riyorlar. Bunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Baykara tarafından verilmiş üçüncü öner
gede 48 nci maddenin üç numaralı fıkrasındaki 30 
bin lira rakamının 24 bin lira olarak değiştirilmesi 
istenmektedir. 

Komisyon iştirak ediyor mu efendim. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Hayır efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak: etmiyor. 
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Sayın Hükümet temsilcisi iştirak ediyor musu
nuz? 

MALİYE BAKANLİĞİ GELİRLER GENEL 
MÜDÜRÜ AYKON DOĞAN — Takdire bırakı
yorum. 

BAŞKAN — Takdire bırakıyorlar. 
Sayın üyeler, bu fıkradaki 30 bin liranın 24 bin 

lira olarak değiştirilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

48 nci maddenin 4 numaralı fıkrasındaki 112 500 
rakamının 80 bin lira olarak değiştirilmesine Ko
misyon iştiraik ediyor mu? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Etmiyoruz. 

Hükümet temsilcisi katılıyor mu? 

MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL 
MÜDÜRÜ AYKON DOĞAN — Takdire bırakıyo
rum. 

BAŞKAN — Takdire bırakıyorsunuz. 
Bu fıkranın 80 bin lira olarak değiştirilmesini oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

48 nci maddenin 5 numaralı fıkrasındaki 168 750 
lira rakamının 135 bin lira olarak değiştirilmesine 
Komisyon iştirak ediyor mu? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet temsilcisi katılıyor mu? 

MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL 
MÜDÜRÜ AYKON DOĞAN — Takdire bırakıyo
rum. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor, Hükü
met temsilcisi takdire bırakıyor. 

Bu fıkranın 135 bin lira olarak değiştirilmesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

48 nci maddenin 6 numaralı fıkrasındaki 150 bin 
lira rakamının 120 bin lira olarak değiştirilmesine 
Komisyon iştirak ediyor rnu? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — İştirak et
miyoruz. 

BAŞKAN —• İştirak etmiyorsunuz. 
Hükümet Temsilcisi iştirak ediyorlar mı? 
MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL 

MÜDÜRÜ AYKON DOĞAN — Takdire bırakıyo
rum. 

BAŞKAN — Takdire bırakıyorsunuz. 
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Sayın üyeler, bu fıkranın 120 bin lira olarak de
ğiştirilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

48 nci maddenin. 7 numaralı fıkrasındaki 112 500 
lira rakamının 80 bin lira olarak değiştirilmesi öne
risine Komisyon katılıyor mu? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — İştirak et
miyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Hükümet Temsilcisi katılıyor mu? 
MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL 

MÜDÜRÜ AYKON DOĞAN — Takdire bırakıyo
rum. 

BAŞKAN — Takdire bırakıyorsunuz. 
ZEYYAT BAYKARA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkanım, bir soru sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Bu fıkra ile ilgili mi efendim? 
ZEYYAT BAYKARA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

—• Evet. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Müzakere bitti, 

oylamaya başlandı Sayın Başkanım, sual olmaz ki. 
BAŞKAN — Sorulabilir Sayın Rendeci. 
Buyurunuz, sorunuz efendim. 

ZEYYAT BAYKARA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Bu fıkrada götürü usule geçebilmek için 90 bin 
liralik bir sınır konmuştur. Demek :ki 90 bin liralık 
cirosu olan, fazla olmamak kaydıyle, götürü usule 
geçecek. Fakat, Vergi Usul Kanununda biraz evvel 
de ifade ettim 80 bin liradan yukarı cirolar deftere, 
hem de bilanço usulü ile deftere tabi tutulmuştur. 

Şu fıkra kabul edilirse Vergi Usul Kanunundaki 
80 bin liralık had karşısında Maliye Bakanlığı bunu 
nasıl uygulayacaktır. Bunun izahını istirham ediyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet temsilcisi soruyu an
ladıysanız lütfen cevaplandırınız. 

MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL 
MÜDÜRÜ AYKON DOĞAN — Sayın Başkan, esas 
itibariyle vergi kanunlarında kanun teklifleriyle yapı
lan bu nevi değişiklikler birtakım teknik sakıncaları, 
getirmektedir. Bu prensibi, bu teknik hususları Hü
kümet, Millet Meclisi Bütçe Plan Komisyonunda, 
Millet Meclisi Genci Kurulunda ve Yüce Senato Büt
çe ve Plan Komisyonunda açıklamıştır. 

Bu teknik husus Sayın Baykara tarafından bu kür
süden de açıklanmıştır. Bugün Vergi Usul Kanunun
daki 80 bin liralik had bu şekilde kaldıkça, bu haddin 
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90 bin liraya çıkarılması teknik bir mahzur taşımak
tadır. Bunun önlenmesi esas itibariyle Gelir Vergisin
de yapılan bu değişiklikten önce Vergi Usul Kanu
nunda işletme hesabına göre defter tutacaklarla, bilan
ço esasına göre defter tutacakları belli eden sınırla
rın bu Kanundan önce düzeltilmesi gerekirdi. 

Bu hususta Hükümet tarafından gerek Millet Mec
lisi Bütçe Plan Komisyonunda ve Millet Meclisi Ge
nel Kurulunda ve Senato Bütçe ve Plan Komisyonun
da açıklanmıştır. 

Ayrıca, Hükümet tasarısına paralel olarak Hükü
met tarafından Vergi Usul Kanununda da değişiklik 
yapılması düşünülmektedir. Bu açıklamalarımdan son
ra sayın Baykara'nın ifade ettiği mahzur mevcuttur, 
ileride düzeltilmesi gerekir. 

Arz ederim. 

İ. SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Ben Komisyo
na bir sual soracağım. 

BAŞKAN — Sayın Baykara'nın sorusu cevaplan
dırılmıştır. 

Buyurun sayın Yırcalı. 
İ. SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Bu Kanun, 193 

sayılı Gelir Vergisi Kanununun esasını teşkil etmek
tedir; orada bir tadiî yapılmaktadır. Binaenaleyh, son-
radan çıkmış olan bir kanun olduğuna göre, bu son
radan çıktığına ve Vergi Kanununun esasını tadil et
tiğine göre, elbetteki öbür Vergi Usul Kanununu da 
tadil edip etmediği hususunda Komisyonun mütalaa
sını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon temsilcisi. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Efendim, 
şahsî görüşümüz tadil etmeyeceği merkezindedir. 
Vergi Usul.Kanununun, Hükümet sözcüsünün ifade 
ettiği gibi, değiştirilmesine süratle tevessül edilmesi 
lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Yüce, şahsî görüşünüz değil 
de efendim. Komisyonu temsiîen görüşünüz? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Komisyon 
olarak görüşümüz efendim. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Anlayamadık 
efendim, hem tadil etmiyor, hem de değiştirilmesine 
tevessül ediyor. 

BAŞKAN — Sayın Yırcalı, sorunuz açıklıkla ce
vaplandırılmış oldu mu efendim, tatmin oldunuz mu? 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — İzin verir
seniz aynı kouda bir soru yöneltmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
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ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Hükümet 
temsilcisinin yaptığı açıklamadan anladık ki, kanun
lar arası bir çelişki durumu ortaya çıkmaktadır. Bu 
durum karşısında Hükümet temsilcisi bu konuyu Se
natonun takdirine bırakmasını nasıl manalandıraca-
ğız? Göz göre göre bir çelişki doğuyor. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Hükümet temsilcisi. 
MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL 

MÜDÜRÜ AYKON DOĞAN — Sayın Başkan, sa
yın Baykara tarafından bu çelişki Yüce Senato Genel 
Kuruluna açıkça ifade edilmiştir. Yüce Senatoda bu 
açık ifadeden sonra bu nevi teklif kabul edildikten 
sonra, Hükümet temsilcisinin «Bu konuyu takdire bı
rakıyorum» demesi tenkide değmeyecek bir konudur. 
Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Müezzinoğlu, sorunuz cevap
landırılmıştır efendim. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Cevaplan
madı; ama öyle kabul etmeniz gerekli. 

BAŞKAN — Yalnız, sayın Hükümet temsilcisi her 
üye eleştirebilir, burada fikirlerini açıkça söyleyebilir, 
«Tenkide değmez»' şeklindeki ifadenizi tashih edin. 

MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL 
MÜDÜRÜ AYKON DOĞAN — Saym Başkan, şu
nu demek istedim; Yüce Senatonun kararına Hükü
met temsilcisi elbette uyacaktır, nihaî kararı Yüce Se
natonun iradesi tayin edeceğine göre, benim bu ko
nuyu takdire bırakmamın sonuca bir müesseriyeti 
yoktur demek istedim, bu şekilde tavzih ediyorum. 

BAŞKAN — Takdire bırakmanız normal. 
Sayın üyeler, 
48 nci maddenin 7 No. lu fıkrasındaki 112 500 

liralık rakamın 80 bin lira olarak değiştirilmesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir efendim. 

48 nci maddenin 8 No. lu fıkrasındaki 30 bin lira 
rakamının 24 bin lira olarak değiştirilmesine Komis
yon ve Hükümet katılıyor mu efendim?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Katılmıyo
ruz efendim. 

MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL 
MÜDÜRÜ AYKON DOĞAN — Takdire bırakıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor, Hükümet 
takdire bırakıyor. 

Bu fıkradaki 30 bin liralık rakamın 24 bin lira 
olarak değiştirilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

48 nci maddenin 9 No. lu fıkrasındaki 180 bin lira 
rakamının 144 bin lira olarak değiştirilmesi teklifine 
Komisyon ve Hükümet katılıyor mu efendim?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — İştirak et
miyoruz efendim. 

MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL 
MÜDÜRÜ AYKON DOĞAN — Takdire bırakıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor, Hükümet 
takdire bırakıyor. 

Bu hususu oylarınıza sunacağım; bu fıkradaki 180 
bin liranın 144 bin lira olarak değiştirilmesini kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

48 nci maddenin 10 No. lu fıkrasındaki 103 bin 
lira rakamının 60 bin lira olarak değiştirilmesine Ko
misyon ve Hükümet katılıyor mu efendim? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — İştirak et
miyoruz efendim. 

MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL 
MÜDÜRÜ AYKON DOĞAN — Takdire bırakıyo
ruz; efendim. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. Hükümet 
temsilcisi takdire bırakıyor. 

Bu önergeyi oylarınıza sunacağım, fıkradaki ICO 
bin lira rakamının 60 bin lira olarak değiştirilmesini 
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

48 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 87'yi okutuyorum. 
İhtiyarî toplama ve beyan : 
Madde 87. — Tam mükellefiyette, vergiye tabi 

yıllık gayri safi kazanç ve iratlarının toplamı (25 CCıCı) 
lirayı aşmayan mükelleflerin bu kazanç ve iratların
dan tevkif yolu ile vergisi kesilmiş bulunanları beyan
nameye ithal etmeleri ihtiyaridir. 

Ücretler, götürü usulde tespit olunan ticarî ve 
meslekî kazançlar ile kazanç ve iratların istisna had
leri içinde kalan kısımları (25 CCO) liralık haddin he
sabında nazara alınmaz. 

Ticarî, ziraî veya meslekî kazançlarını yıllık be
yanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar (Gö
türü gider usulüne göre tespit edilen ziraî kazançları 
için beyanname verenler hariç) yukarda yazılı ihtiyarî 
toplama hakkından faydalanamazlar. 

Geliri telif ve patent haklarının kiralanmasından 
ibaret olup da, bu gelirin tamamı üzerinden tevkif 
suretiyle Gelir Vergisi ödenmiş olan dar mükellefiye-
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te tabi kimselerin bu gelirleri için yıllık beyanname 
vermeleri ihtiyaridir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okunan fıkralarıyle birlikte oyları
nıza sunuyorum'. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sayın Feyyat, önergeniz pek anlaşılamamıştır; 
lütfen yerinizden izah eder misiniz?.. 

Önergeniz şu şekilde; müsaade ederseniz... 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — 2 nci madde

ye geçmeden 1 nci maddenin son fıkrası olarak «193 
sayılı Kanunun 23 ncü maddesinin 1 nci bendi kal
dırılmıştır.» şeklinde bir değişiklik önergesidir. (A. P, 
sıralarından «Madde oylandı» sesleri) 

Hayır, ikinci madde olarak.. 
BAŞKAN — Bir madde ilâvesini mi istiyorsu

nuz?.. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Yürürlük mad
desinden önce 2 nci madde olarak bir madde ilâve
sini istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi anlaşıldı efendim. 
Sayın Feyyat, önergenizi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
193 sayılı Kanunda bazı değişiklikler yapılması 

hakkında Kanun teklifinin yürürlük hükmünden ön
ceki 1 nci maddesine aşağıdaki teklifimin son fıkra 
olarak ilâvesini arz ve teklif ediyorum... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — «Son fık
ra» diyor. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Müstakil bir 
fıkra olarak efendim. 

Sayın Başkan, ben önceden önergeyi arz edeyim. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Önergenizde «Fıkra»1 olarak geçiyor... 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Madde olarak 

tasrih ediyorum. 
BAŞKAN — Ayrı bir madde olarak tasrih ediyor

sunuz. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Yürürlük mad

desinden önce ayrı bir madde olarak tasrih ediyo
rum. 

BAŞKAN — «193 sayılı Kanunun 23/1 bendi kal
dırılmıştır.» şeklinde bir madde ilâvesini mi istiyor
sunuz?.. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Önergemi 
açıklayabilir miyim efendim?.. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Feyyat. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Kaldırılmasını teklif ettiğim 193 sayılı Kanunun 
23 ncü maddesinin 1 nci bendi aynen şöyledir : 

«Dilsiz, mefluç, iki gözü kör, el ve ayaklarının 
ikisinden veya birinden mahrum, birini veya ikisini 
kullanamayacak derecede el ve ayakları sakat bulu
nan hizmet erbabının ücretleri, sakatlık veya malûl
lüğün resmî hastanesi veya mümasil sıhhî teşekkülü 
bulunan yerlerle ilgili mütehassısın baştabiplikçe tas
dik edilecek raporu ile resmî hastanesi veya mümasil 
sıhhî teşekkülü olmayan veya ilgili mütehassısı bu
lunmayan yerlerde resmî tabip raporuyla tevsiki şart
tır.» der. 

Sayın senatörler; 
Şimdi, benim arz etmek istediğim şu : 
Dilsiz, mefluç, iki gözü kör, el ve ayaklarının IRi-

sinden mahrum bir kimsenin kazancı olamaz; hele 
özellikle fikrî alanda. Kazancı olan vergisini verir; 
yani bu Kanunun verginin temel ilkelerine aykırı ol
duğu kanaatindeyim. 

Ayrıca, bu Kanunun esas gerekçesi şöyledir : 
Bedenen çalışmakla mükellef olan kimseler için 

konmuş bir hükümdür : Bir boyacı, iki ayağı sakat
tır veyahutta bir biletçi veya buna benzer bedenen 
çalışan kimseler için, rehabilitasyon merkezinden ye
tişmiş kimseler için tespit edilen, saptanan bu Kanun 
hükmü. Türkiye'de, bakanlık, milletvekili, umum mü
dür, müsteşar muavini gibi görevlerde bulunan kim
selere de uygulanmaktadır. 

Peki, soruyorum sayın senatörler : Dilsiz, mefluç, 
iki gözü kör, el ve ayaklarının ikisinden mahrum bir 
kimsenin (memlekette on binlerce kimse iş beklerken) 
işi ne?.. Birincisi bu. 

İkincisi, mademki bir kazanç sahibidir, mademki 
bir geliri vardır (hâkimse, müsteşarsa, bakansa, me-
bussa) bu gelirin vergisini vermesi lâzım. Bu madde
ye baktığım zaman sırıtıyor. Bu teklifi getiren mali
yeciler için, zamanın mütehassısları için pek hoş de
ğildir, 

Bu itibarla, yüzkarası olacak bu maddenin kaldı
rılmasını öneririm. Bu madde suiistimal ediliyor : 
Bir parmağı giden bir kimse rapor alır, bir elden 
mahrummuş gibi vergiden muaf olur. Bugün üst de
recedeki, birinci derecedeki Devlet memurlarının se
nede ödedikleri vergi miktarı malumunuzdur; 40 - 50 
bin liraya yakın vergi vermiyorlar bu kişiler. Sakatsa 
görev yapmaması lâzım. Mademki kazancı vardır, 
vergisini vermesi lâzımdır. Kanun o kadar kaypak 
ki... 
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BAŞKAN — Sayın Feyyat... 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Danıştay, 

maalesef hükümet tabibi raporuyla tevsik edileni haklı 
çıkarıyor, vergiden muaf tutuyor. Maliye Bakanlığın
da bu konuda yüzlerce dava dosyaları birikmekte ve 
Maliye Bakanlığı daima bu davalarda haksız çıkmak
ta, vazifesini suiistimal eden yetkili hastane temsilcisi 
veyahutta buna tenezzül eden mükellef haklı çıkmak
tadır, sırf bu hükümet tabibinin veyahutta ilgili has
tanenin görevini suiistimal etmek suretiyle verdiği ra
pordan dolayı. 

Bu Kanunun bu maddesi bir yüzkarasıdır. Türk 
Ulusunun vergiyle mükellef kimselerine yakışmaya
cak bir hükümdür. Maddenin kaldırılması lâzımdır.. 
Metinle ilgisi yoktur. Anayasanın 92 nci maddesiyle 
ve belki İçtüzük hükümleriyle bağdaşmaz; ama Ko
misyonun bunu geri almasını ve bu Kanun maddesi
nin kaldırılması için yeni bir teklifle gelmesini istir
ham ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, önergenizi açıklamak 
isterken, doğrusunu söyleyeyim, tamamen karıştırdı
nız, ben de anlayamadım, yani bir geri alsın dediniz 
maddeyi.... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Hayır, Kanu
nu geri alsın. 

BAŞKAN — «Hükümet geri alsın.» dediniz, «Kal
dırılsın.» dediniz, «Bir madde ilâve ediyorum.»1 dedi
niz; hangisi üzerinde duruyorsunuz?.. Şunu bir açık
lığa kavuşturun. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Eğer teklifim 
tatmin etmiyorsa Komisyon geri alır, daha mükem
mel bir maddeyle gelir, bedenen çalışanlara inhisar 
ettirilir. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat. kaldırılmasını istedi
ğiniz maddeyi görüşmüyoruz. 23 ncü maddeyi görüş
mediğimiz için kaldırılması bahis mevzuu değil. Yeni 
bir madde eklenmesini istiyorsanız, lütfen bunun... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Yeni bir mad
de eklenmek suretiyle kaldırılmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Ne istiyorsanız onu açıklığa kavuş-. 
turun. Önergenizde öyle bir şey yok. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — «23 ncü mad
de kaldırılmıştır.» şeklinde, yeni bir madde ilâvesini 
arz ediyorum. 

AHMET NÎ.JSRET TUNA (Kastamonu) — Sa
yın Başkan, kanun teklifi yapsın. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, bu şekliyle önerge
nizi muameleye koymak mümkün değildir. Size iade 

T ediyorum. Açıklığa kavuşturduğunuz takdirde müm
kün olabilir. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — «23 ncü mad-
I de kaldırılmıştır.» şeklinde bir madde ilavesidir sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, 2 nci maddeyle ilgili 

bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sunduğumuz (3) önerge ile 568 S. Sayılı kanun 

teklifine (2), (3) ve (4) ncü maddeler olarak üç yeni 
madde eklenmesini önerdiğimizden; 

Teklif metnindeki 2 nci maddenin, madde numa
rasının (5) ola*ak 

Teklif metnindeki (3) ncü maddenin, madde 
numarasının (6) olarak, 

Değiştirilmesini Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
{ adına arz ve teklif ederiz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri 
İstanbul Artvin 

Fikret Gündoğan Recai Kocaman 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN —• Buyurun efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bizim bu 

önergemiz, daha önce verdiğimiz ve üç iane yeni 
I madde eklenmesi... 

BAŞKAN — Onları okutacağım efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Anlata 

yım efendim, arz edeyim. 
BAŞKAN —• Buyurun efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Onlar 
kabul edildiği takdirde, tabiî bu Kanunun 2 nc> 
maddesi... 

BAŞKAN — Evet efendim, şimdi bu değişiklik
leri okutuyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Evet efen
dim... 

BAŞKAN — Sayın üyeler, yeni 2 nci madde 
eklenmesi için Sayın Gündoğan ve Sayın Kocaman 
tarafından verilmiş olan önergeyi okutuyotum. 

Yüksek Başkanlığa 
i Vergi sistemimiz birçok yönüyle verimsiz ve ada 

letsizdir. Ekonomimizdeki değişme ve gelişmeler yü
rürlükteki yasalara yansımadığı için, vergi gelirleri 
Plan hedeflerinin gerisinde kaldığı gibi, uygulama 
sonuçları da birçok alanda sosyal adalet ve verd 

j adaleti ilkelerine ters düşmektedir. Bu bakımdan, 
Kalkınma Planında öngörülen yatırım hedeflerinin 
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gecikmeden gerçekleştirilebilmesi ve toplumun dar 
gelirli kesimleri üzerinde yoğunlaşan vergi yükü
nün, Anayasamızda öngörüldüğü gibi, yurttaşların 
malî gücüne göre düzenlenmesi için, yürürlükteki 
yasaların istisna, muaflık ve vergilendirme usulü IU 
ilgili hükümleri yanında vergi yöntemi, denetimi V2 
yargısı konularında da ele alınarak vergi kayıp ve 
kaçaklarının önlenmesi gerekmektedir. Bu gerçek 
esasen Türkiye Büyük Millet Meclisince onayla
nan Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında da ka
bul edilmiş ve Planın «Politikalar ve Reformlar» 
başlıklı beşinci kesiminde vergi reformunu gerek
tiren nedenlerle bu amaçla alınacak tedbirler açıkla 
narak, bunların gerçekleştirilmesi Hükümete görev 
olarak verilmiştir. 

Genel Kurulda görüşülmekte bulunan tarım ka
zançlarına ilişkin küçük çiftçi muaflığıyle ilgili Ya
sa teklifi ile Gelir Vergisi Kanununun bu husustaki 
hükümlerinin değiştirilmesi halinde toplumumuzuı 
önemli bir kesiminin vergi yükü hafifletilirken, sayısı 
3 milyona yaklaşan ve gelirleri emek karşılığı aldıkla-1 
ücretten ibaret bulunan büyük bir kitle iîc *!gili 
adaletsizlik sürecek ve hatta şimdi daha Ja belir
gin bir hal alacaktır. 

rfu durumun kısmen önlenmesi, tarım kazanç
larında olduğu gibi, emek karştiığı gelirle/ne de 
belli bir düzeyin altında kalan ücre1; gelirleri v>ı ay
nı ölçüde bir istisnadan yararlandırılmaları ile müm
kün olabileceğinden, Gelir Vergisi Kanununu ı gö
rüşülmekte bulunan Ya<a teklifiyle ilgili .<Muaflık 
ve istisnalar» başlıklı ikinci kısmında yer inan 23 
ncü maddesinin sonuna aşağıdaki hükmün 14 beni 
olarok eklenmesini sağlamak üzere teklife 2 nci mad
de olarak aşağıdaki hükmün eklenmesini Cumhu
riyet Halk Partisi Grupu adına teklif ederiz. 

Madde 2. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 202 sayılı Kanunla değiştirilmiş 23 ncü madde
sine, 14 ncü bent olarak 2 sağıdaki hüküm ekle ı-
miştir : 

«Madde 23, Bent : 14 —. Gerçek usulde vergi
lendirilen ve usulü dairesinde tespit ve ilân edile
rek yürürlüğe konulan asgarî ücret miktarını aşma
yan ücretler ile bu miktarı aşan ücretlerden yıllık 
asgarî ücret tutarı.» 
C. H. P. Grup Başkanvekili C. H. P. Grup Başkanvek; i 

İstanbul Artvin 
Fikret Gündoğan Recai Kocaman 

Kayseri 
Ziya Müezzinoğlu 

BAŞKAN — Sayın önerge sahiplerinden öner
gelerini açıklamak isteyen var mı? 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın 
Başkan, izin verirseni zarz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın 

Başkan, Sayın Üyeler; 
Önergemizi Yüce Senatoya arz etmeden önce, 

izin verirseniz Sayın Başkan, bir nokta üzerinde kı
saca durmak istiyorum. 

Grupumuz, Gelir Vergisi Kanununda değişiklik
ler yapılmasını öngören Kanun teklifi görüşülürken 
burada Hükümetin bir bakan seviyesinde temsil edil
mesinin zorunluğu üzerinde durmuştu. Bugünkü top
lantıda Sayın Grup Başkanımız tarafından bu tale
bimiz bir kere daha dile getirildi ve Başkanlıkça bu 
konuda bir girişimde bulunulduğu halde, maalesef 
Hükümetin yine bir bakan seviyesinde burada tem
sil edildiğini göremedik. Buna olan ihtiyaç açıktı. 
Çünkü, bir vergi kanununun tadili söz konusu idi 
ve burada Hükümetin siyasî görüşünün bir bakan ağ
zından ifade edilmesi büyük önem arz ediyordu. Yal
nız müzakerelerin cereyanı sırasında buna ayrıca ih
tiyaç da olduğu görüldü. Çünkü, Hükümete tevcih 
ettiğim bir soru üzerine Hükümet adına ilgili temsile 
ci taragfından verilen cevapta «Bunun tenkide değer 
görülmediği» gibi bir yargı hükmü dile getirildi ki, 
asla burada böyle bir şahanenin cereyan etmemesi 
gerekiyordu. Sayın Başkan bu konuda gerekli hassa
siyeti göstermiş oldukları için bunu bir tarafa bıra
karak önergemizi arz ve izah etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, teklifin tümü üzerinde ya
pılan görüşmeler sırasında da arz ettiğim gibi, Gelir 
Vergisi Kanunumuzun tümü içinde emek gelirleri 
öteki gelir çeşitlerine nazaran daha ağır bir biçimde 
vergilendirilmiştir. Daha doğrusu, Gelir Vergisinin 
yükü daha çok emek gelirleri sahipleri üzerine kay
mış görülmektedir. 

Gelir Vergisi Kanununun yürürlüğe girdiği 1950 
senelerinde gerçekten Türkiye'de çeşitli gelir sa
hipleri arasında gelirleri ücret ve maaştan oluşan iş
çi ve memurlar gelir diliminde belli bir yeri işgal 
ediyorlardı ve o sırada bu dengesizlik çok belirgin 
bir durum arz etmiyordu; fakat son 25 yıl içinde eko
nomimizde vukubulan değişikliklerden sonra öteki 
gelirlerin; yani ticarî kazançların, tarım kazançları
nın, serbest meslek kazançlarının daha önemli bir 
düzeye çıkmış olması, buna karşılık ücret gelirleri
nin aynı gelişmeyi takip edememiş olması nedeniyle 
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bu dengesizlik şimdi çok daha belirgin bir hal almış
tır. Son yıllardaki uygulamalar bu dengesizliği daha 
da arttırmış bulunmaktadır: 

Şöyle ki, Gelir Vergisi Kanununa göre tahsil edi
len gelirlerden ve öteki vergi kanunlarına göre yine 
tahsil edilen gelirlerden bir kısmı tüccar ve sanayici 
gibi aslında Anayasaya göre vergi yükü yeter dere
cede olmayan mükelleflere iade edilmektedir. 

Daha önce Yüce Senatoya tüccar ve sanayicile
rin ödedikleri vergiler hakkında bazı rakamlar arz et
miştim. Bu rakamları ücretlilerin ödedikleri vergi ra-
kamlarıyle karşılaştırarak değerlendirirken, tüccar 
ve sanayicilere ödenen vergilerden önemli bir kısmı
nın (ki, bu rakam son olarak 1,5 milyara kadar yük
selmiştir) iade edildiğini de göz önünde tutmamız ge
rekiyor. 

Bu uygulama bir iktisat politikası içinde aslında 
akılcı bir seviyede kaldığı takdirde şüphesiz ki, bel
li bir yeri olan bir politikadır; fakat memleketimiz
deki uygulamanın bu yörüngeden saptırılmış olduğu
nu gösteren delillerini biliyoruz. 

Asıl önemli olan husus şudur ki, ücretlilerin öde
dikleri vergilerin başka ülkelerde benzeri bir tatbikat 
olmadığı halde bu uygulama çerçevesi içinde tüccar 
ve sanayicilere iade edilmesi, iki kesim arasındaki 
vergi adaletsizliğini, başka bir ifade ile vergi yükü
nün dağılımındaki dengesizliği daha da arttırmakta-

. dır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Tarım kazançları istisnalarının yeniden gözden 

geçirilmesi ve küçük çiftçi muaflığının yeni bazı 
ölçülere bağlanmasından sonra, biraz önce oylanan 
maddelerle küçük esnaf ve sanatkâr muaflığı hakkın
daki hükümlerin de değiştirilmesinden sonra şurası 
bir gerçektir ki, Gelir Vergisi sistemi içinde emek 
gelirleri üzerindeki yük şimdi nispî olarak daha da 
artmış olmaktadır. 

Asgarî ücret seviyesinde gelir sağlayan bir işçi, 
bundan önceki konuşmamda da arz ettiğim gibi, her
hangi bir özel istisna ya da muaflık ökngörülmediği 
için ve ücretlerle ilgili tek özel uygulama günde beş 
lira ve yılda 1 800 lira itibariyle bir indirimden iba
ret bulunduğu için bu geliri üzerinden küçümsenme
yecek bir vergi ödemek durumundadır. Bu verginin 
miktarı ayda 144 lirayı bulmaktadır, asgarî ücret se
viyesinden gelir temin eden ve geliri sadece bundan 
ibaret olan bir işçinin ödediği vergi. 

Yine Devlet Personel Rejimine göre, en aşağı 
kademede bulunan bir memurun ödediği vergi de, 
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buna nazaran daha yüksek bir miktar olarak, 198 li
ra olarak kendini göstermektedir. Oysa, biraz ön
ce Hükümet temsilcisinin de ifade ettiği gibi, bugün 
durumlarını yeniden gözden geçirerek vergilendir
me ölçülerini tespit ettiğimiz esnaf ve sanatkârların 
ortalama olarak ödedikleri vergi yılda 200 lira civa
rındadır. Yine ifade edildiğine göre, yeni şekliyle 
yılda 400 lira ve günde 1 lira dolaylarında olacak
tır. Öyle sanıyorum ki, bu rakamlar Gelir Vergisi yü
künün dağılımındaki dengesizliği hiç bir şekilde red
dedilmeyecek kadar açık olarak ortaya koymakta
dır. 

Bu nedenle biz Grup adına Yüce Senatoya sun
duğumuz önergede, asgarî ücret seviyesindeki gelir
lerin Gelir Vergisinden istisna edilmesini önermiş 
bulunuyoruz. Söz konusu olan, ayda 1 200 ve yılda 
14 400 lira dolaylarında bir gelirin ücret gelirlerin
de verginin dışında bırakılmasıdır. 

Konunun önemi ve kapsamı hakkında bilgi ver
miş olmak için şunu arz etmek isterim ki; Türk -
İş'ten aldığımız bilgilere göre bugün Ülkemizde sa
yısı 300 bin dolayında olan işçinin geliri asgarî üc
ret seviyesindeki gelirden ibarettir ve bunlar biraz ön
ce arz ettiğim ölçüde vergi ödemektedirler. 

Bu işçilerle birlikte öteki ücret gelirlerini de bir 
arada düşündüğümüz takdirde, konu tümüyle 2 mil
yon 800 bin Gelir Vergisi mükellefini, daha açık bir 
ifadeyle ücretlerinden, emek gelirlerinden dolayı 
vergiye tabi bulunan yurttaşları ilgilendirmektedir. 

Önergemizin kabul edilmesiyle; Vergi Kanunun
da son defa yapılan değişikliklerle ortaya çıkan ver
gi yükünün dağılımındaki dengesizlik belli bir öl
çüde giderilmiş olacaktır. Çünkü, küçük çiftçilerle il
gili olarak son defa Yüce Senatoda kabul edilen Ka
nun teklifiyle, bu sektörde 18 bin liraya kadar olan 
gelirler vergi dışında bırakılmıştır; yani 18 bin lira
lık bir vergi istisnası açıkça kabul edilmiş bulun
maktadır. 

Esnaflarla ilgili muaflık ve istisna hükümleri ise 
değişik ölçüler içinde düzenlenmiş olmakla beraber, 
biliyoruz ki rakamlar onu açıklıkla ortaya koymak
tadır; burada da gücüne göre çok az vergi ödeme ya 
da vergi ödememe gibi bir durumla karşı karşıya-
yız. 

Bugünkü ölçülere göre asgarî ücretlerin Gelir 
Vergisi dışında bırakılması, ücret gelirlerinde 14 400 
liralık bir istisna anlamını taşımaktadır. Yasada za
ten öngörülmüş bulunan 1 800 liralık özel indirim
le birlikte ücret gelirlerinde uygulanacak istisna ve 
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muaflık 16 200 lira civarında olacak ve böylece öte
ki sektörlerle ücret sektörü arasında bir denge belli 
bir ölçüde sağlanmış olacaktır. 

Bu nedenle önergemize olumlu oy vermenizi bek
lediğimi saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde konuşmak is
teyen sayın üye?. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Ben 
konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. Sayın Tuna. 
REFET RENDECI (Samsun) — Sayın Başkan, 

vakit geçiyor, 5 dakikamız kaldı, bu zaman zarfında 
önergenin işlemi bitmez, önce bunu ayarlayın. 

BAŞKAN — Daha 5 dakikamız var efendim. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar; 

Sayın arkadaşlarımızın verdikleri önergenin ma
hiyeti şu: Derler ki, «Ziraî kazançlar için vergi mua
fiyetini genişlettik. Esnaf ve küçük sanatkârlar için 
vergi muafiyetini genişlettik. Bunlar arasında işçi ve 
memurlar da vardır. Memurların aldıkları ücretten 
de 16 bin küsur lira vergi dışı bırakılsın. Bunun için 
teklife özel bir madde koyalım..» 

Şimdi ben Sayın Müezzinoğlu'nun dermeyan et
tiği fikirlerde aslında bir hakikat cephesi olduğuna 
inanıyorum. Hükümet de buna inandı ve dedi ki, 
«Kısa bir zaman sonra ücretler hakkında da bu işi 
yeniden elden geçireceğiz, böyle bir kanun teklifi 
veya tasarısı getireceğiz.» 

Şimdi arkadaşımız der ki, «Esnafların şu işi ko
nuşulmuşken, bu Kanunun içinde yok bu; bu mevzu 
burada konuşulmadı; ama altına bir madde koyun 
ve bu iş ele alınmışken işçi ve memurların ücretle
rinden de 16 bin küsur lira civarında bir miktarı in
direlim..» 

Muhterem arkadaşlar; 
Şimdi ben mevzuun esasına dokunacak değilim. 

Esasında hakikat payı var; fakat işin usul noktasına 
dokunacağım. 

Bizim usulümüzde, Tüzüğümüzde yeni madde 
teklifine cevaz veren bir madde var; fakat Tüzüğü-
müzdeki bu madde, konuşulmakta olan Kanunun 
mevzuuna giren, diğer taraflarda müzakere edilmiş, 
fakat bölünmesi, ayrılması ve ayrı bir madde haline 
getirilmesi mümkün olan ahvalde tatbik olunur. Yok
sa, Anayasamız çok açık, bir kanun teklifi Millet 
Meclisinde yapılır, millet Meclisinde konuşulur, ko
misyonda konuşulur, Genel Kurulda konuşulur, bir 
metin hazırlanır, Umumî Heyetten bu metin çıkar 

ve Cumhuriyet Senatosuna gelir, Cumhuriyet Sena
tosu gelen o metin üzerinde tetkikatını yapar, bir ra
por tanzim edip Umumî Heyete gönderir ve Umumî 
Heyette konuşulur. 

Şimdi arkadaşımızın isteğinde bu merhalelerin hiç 
birisi yok; Anayasanın gösterdiği bu hususlardan 
hiç birini uygulamamış. Ne yapmış? Efendim, diyor 
ki, «Orada bunlar konuşulmamış. Böyle bir kanun 
teklifi de yok. Millet Meclisinden geçmemiş; ama 
bu işin içinde bir adalet payı var. Buraya bir mad
de koyalım ve memur ve işçiler için de yeni bir ka
nun çıkaralım.» 

BAŞKAN — Sayın Tuna, bir dakikanızı rica ede
ceğim. 

Sayın üyeler, çalışma süremiz dolmuştur. Çalış
ma süresinin uzatılmasına ait Sayın Ege ve Sayın 
Kocaman tarafından verilmiş iki tane önerge var, 
okuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşmelerin 658 S. Sayılı Kanun teklifinin gö

rüşülmesinin bitimine kadar devamını öneririm. 
Saygılarımla. 

Artvin 
Necai Kocaman 

Başkanlığa 
Müzakeresini yürütmekte olduğumuz (S. Sayısı 

568) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişikli
ğiyle ilgili teklifin bitimine kadar çalışma süresinin 
uzatılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Aydın 

İskender Cenap Ege 

BAŞKAN — Her iki teklif de çalışma süresinin 
uzatılmasına dairdir. Bu hususu oylarınıza sunaca
ğım. 

Çalışma süresinin görüşmekte olduğumuz 568 S. 
Sayılı Kanun teklifinin görüşmelerinin bitimine ka
dar uzatılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Muh

terem arkadaşlarım; 
Tüzüğümüzdeki ilgili 99 ncu madde şu; «Bir 

tasarı veya teklife yeni maddeler eklenmesinin isten
mesi halinde bu bölüm hükümleri uygulanır.» 

Şimdi böyle bir maddenin delâlet ettiği bu zama
na kadar tatbik edilen hüküm şu; 

Konuşulmakta olan kanunun, diğer tarafta mü
zakere edilmiş olan kanunun iki madde şekline ge-
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tirilmesi vesaire gibi hususları ihtiva etmektedir. Yok
sa bunun hiç bir mevzuu müzakere edilmemiş, işçi 
ve memur ücretlerinden indirilecek muafiyet haddi 
üzerinde herhangi bir kanun teklifi yapılmamış, mü
zakere edilmemiş, Millet Meclisine gelmemiş; fakat 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda böyle bir 
madde ekleyelim kısmı bizim içtüzüğümüzün 99 ncu 
maddesine muhaliftir. Esasta dermeyân ettikleri hu
susta hakikat payı vardır; fakat şu esnaf ve küçük 
sanatkârlarla ilgili kanunun içerisinde bunun müza
keresi mümkün değildir. Usul bakımından bu öner
genin reddi lâzım geldiği kanaatindeyim. 

Arkadaşlar; 
Bu yolu açarsak; yani bir kanun teklifini Meclis

te konuşulmadan Senatoda başlatırsak Anayasayı alt
üst ederiz. Heyecanlarına iştirak ediyorum, haklıdır
lar; fakat yeri burası değildir. Hani Lütfen bir ka
nun teklifi getirsinler, hay hay; elden gelen yapılsın. 
Fakat, Meclisten geçmemiş bir mevzuu Senatodan 
başlatırsak; kanun teklifi Senatodan başlarsa Ana
yasanın 92 nci ve müteakip maddeleri alt - üst olur. 
Hiç bir surette görüşülmesine ve bir madde olarak 
bunun düşünülmesine imkân yoktur. Reddini istir
ham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ege, konuşmak mı istiyor
sunuz efendim? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Evet 
efendim; Grup adına. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

RECAÎ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 
müteakiben ben de kullanacağım. 

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

Benim ifade etmek istediğim husus, usul bakımın
dan sayın Başkanlığın yanlış bir muamele yapmaması 
içindir. Mevcut önerge oylandığı takdirde; (konuşma
yı uzatmamak için ifade ediyorum) yani Sayın Ah
met Nusret Tuna'nın ifade ettiği hususlar gözönüne 
alınmadan bu önerge muameleye tabi tutulursa Ana
yasaya ve İçtüzüğe aykırı bir müzakere tarzına yol 
açmış oluruz. O da şudur: 

Bir kanun teklif veya tasarısının, o kanun teklif ve 
tasarısı ile ilgili olmayan, geniş ka.psamı olan kanun
ların içerisinden, meselâ 193 sayılı Kanundan veya 
657 sayılı Kanundan veya bir başka kanundan konu 
ile ilgisi olmayan diğer bir mevzuu buraya getirmek 
ve burada bir önerge ile o tasarıya veya teklife ilâve 

yoluna gitmek kanun yapma yönünden müzakere tar-
j zina bir usulsüzlük, Anayasaya aykırı bir davranış ge-
J tirir. Bunu çok dikkatle gözönüne almak mecburi ye-
I tindeyiz. Meselenin değeri, önemi ve geçerliliği ayrı 

bir konu, bir kanun teklif veya tasarısının müzakere-
I si esnasında onun, Anayasa ve İçtüzük içerisinde ce-
I reyan etmesi ve ettirilmesi ayrı bir konu. 
i Bu tür kanun teklif ve tasarılarının ne şekilde mü-
j zakere edileceği hem Anayasada, hem içtüzükte ga-
j yet açık ortaya konmuştur; nasıl teklif yapılır, nasıl 
I tasarı getirilir ve müzakereler nereden başlar?. Müza-
I kere Meclis komisyonlarından başlar, Meclisten ge-
I çer, onda.n sonra Cumhuriyet Senatosu komisyonları

na gelir, oradan Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu
na gelir. 

I Şimdi, buralarda hiç görüşülmemiş bir konuyu; ya
ni getirilen konu ile ilgisi bulunmayan bir meseleyi 

I burada biz bir önerge ile eğer o tasarı veya teklifin 
içerisine ithal eder kanunlaştırmaya kalkarsak çok ay
kırı, çok yanlış bir yol tutmuş oluruz. 

I O bakımdan Sayın Başkanın, bilhassa Divan adı-
j na bu meselede titizlik göstereceğini, böyle bir yol aç

mayacağını sanırım. Bu sebeple önergenin oya konul
maması gerekir. Konulduğu takdirde usulsüz bir dav-

I ranış olur. Bu hususu arz etmek üzere söz aldım, te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kocaman, buyurun. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, 

müzakere mi açtınız? 
Önergenin lehinde, aleyhinde mi konuşuluyor, 

yoksa umumî müzakere mi açtınız?. 
BAŞKAN — Hayır.. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Hangi maddeye 
göre müzakere açtınız? Şimdi bir önerge verildi; öner
genin lehinde, aleyhinde konuşuldu. Müzakerenin ora
da bitmesi lâzım. Eğer umumî bir müzakere açtıysa-
nız, bendeniz de söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Şimdi bir dakika efendim. 
Sayın Rendeci, önergenin aleyhinde konuşuldu; 

fakat itiraz vaki oldu. Bir de tenevvür bakımından, 
önerge hakkında önerge sahiplerinden biri olarak Sa-

| yın Kocaman'ın konuşmasına müsaade ediyorum. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Müezzin-
I oğlu söyledi. 

BAŞKAN — İtiraz usul bakımından oldu. Sayın 
j Ege ve Sayın Tuna önergenin veriliş usulü hakkın

da itirazda bulundular. Onun için Sayın Kocaman'a 
söz veriyorum. 
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REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, 
ben de bu İçtüzük tatbikatındaki tutumumuzdan do
layı usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurunuz Sayın Kocaman. 
C. H. P. GRUPU ADINA RECAİ KOCAMAN 

(Artvin) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda bazı değişik

likler yapılması hakkında bir kanun teklifi görüşüyo
ruz. Millet Meclisinde kabul edilip, Cumhuriyet Se
natosunun ilgili komisyonunda da görüşülüp huzuru
muza gelen metin Gelir Vergisi Kanununun istisna 
ve muaflıklar bölümü ile ilgili bir metindir. 

Biz, az önce okunan ve şimdi üzerinde müzakere 
yapılmakta olan önergemizde, Millet Meclisinden ge
len, Cumhuriyet Senatosunun ilgili komisyonunda mü
zakereye tâbi tutulan metinde hiç mevcut olmayan, 
hiç tartışma konusu olmayan; fakat kanunun konusu
nun ana fikri esası ile; yani gelir vergisinden istisna 
ile muaflıklar müessesesi ile ilgili yepyeni bir mad
denin ikinci çerçeve madde halinde görüşmekte oldu
ğumuz kanunun metnine eklenmesini önergemizde 
talep etmiş bulunmaktayız. 

Bu talebimizi hazırlar, bu önergemizi sunarken ha
reket noktamız İçtüzüğümüzün 99 ncu ve Anayasamı
zın 92 nci maddesi hükümleri oldu. Benden evvel bu 
konuya ilişkin olarak söz alan iki Adalet Partili de
ğerli konuşmacı arkadaşım îçtüzüğün 99 ncu ve Ana
yasanın 92 nci maddesini ters biçimde yorumladılar. 

Sayın Tuna, Millet Meclisinde görüşülmüş; ama 
kabul edilmemiş bir hüküm söz konusu olursa, yeni 
madde olarak böyle bir hükmün metne ithali düşünü
lebilir şeklinde (yanlış anlamadıysam) bir izah yolu 
tuttular ve Millet Meclisinde hiç görüşülmemiş, söz 
konusu olmamış bir hükmün yeni madde olarak met
ne ithaline İçtüzüğümüz ve Anayasamızın izin verme
yeceği noktasına işaret buyurdular. 

Biz o fikirde değiliz. Evvelâ bir açık hakikat var. 
Cumhuriyet Senatosu faaliyetleri içinde, bizim bu 
faaliyetlerimizi düzenleyen ana metin İçtüzüktür. İç
tüzüğümüzün 99 ncu maddesi az önce okundu; fakat 
önemine binaen tekrar okuyorum. 

«Bir tasarı veya teklife yeni maddeler eklenmesi
nin istenmesi halinde bu bölüm hükümleri uygulanır.» 

Bu madde içindeki «yeni maddeler» ibaresi üzeri
ne yüksek ve değerli dikkatlerinizi çekmek isterim 
4eğerli arkadaşlarım. 

«Yeni madde» deyimi elbetteki bundan evvel- hiç 
tartışılmamış, hiç söz konusu olmamış hükümleri 
kapsar, 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Elmayla 
armudu toplayamazsın. 

C. H. P. GRUPU ADINA RECAİ KOCAMAN 
(Devamla) — Efendim kanun yapıyoruz, meyva top-
lamıyoruz. Meyva toplasaydık o zaman düşünülür
dü, 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Onu yapa-
bilirsen, bunu da yaparsın. 

C. H. P. GRUPU ADİNA RECAİ KOCAMAN 
(Devamla) — Kanun yapıyoruz ve kanun yapma faa
liyetini düzenleyen kaidenin kuralların bütünü İçtü
züğüm üzdür. 

BAŞKAN — Sayın Kocaman devam ediniz. 

C: H. P. GRUPU ADINA RECAİ KOCAMAN 
(Devamla) — Yeni madde eklenmesine ilişkin bir 
istemin söz konusu olması halinde ne yapılacak?. 
Bu bölüm hükümleri uygulanacak. 

Bölüm, İçtüzüğümüzde 94 ncü maddeden başla
yıp 99 ncu maddede, sona eren, «Tadil Teklifleri» 
adı altında işaretlenmiş bölümdür. îçtüzüğün bu 
hükmüne göre, bir kanun teklif ve tasarısının gö
rüşülmesi sırasında yeni madde eklenmesi istenir 
ise bu bölüm hükümleri uygulanır. Ne olur yani, bu 
bölümde ne var?.. 97 nci maddenin son fıkrasına gö
re, tadil teklifi dikkate alınırsa Genel Kurulun oy
larıyla, komisyon metni geri alır, ona göre düzeltir 
ve tekrar Genel Kurulun huzuruna gelir. Son sözü, 
son karan Genel Kurul söyler. 

Yine 95 nci maddeye göre, tadil teklifi söz ko
nusu olursa, Komisyon teklifle birlikte maddeyi tek
rar müzakere eetmek üzere geri alabilir. 

Binaenaleyh, bu hükme göre bir tadil teklifi ve
rilir ise, (verilebileceğini İçtüzüğümüz açıkça söylü
yor) yeni madde eklenmesi şeklinde bir teklif öngö
rülür ise, bunun müzakeresine İçtüzüğümüz engel ol
mak nerede kaldı; cevaz- vermiş, açıkça söylüyor, ye
ni maddelerin eklenmesinin istenmesi.. Biz de yeni 
madde eklenmesini istiyoruz. Metin okundu, ikinci 
bir çerçeve madde öngörüyoruz; ikinci çerçeve mad
de adı altında Gelir Vergisi Kanununun şu madde
sinin değiştirilmesini isteriz, diyoruz. Yeni madde ek
lenmesidir; İçtüzüğe tamamen uygundur, istemimiz. 

Bundan sonra ne olur?.. Bu bölüm hükümleri uy
gulanır derken, İçtüzüğün 97 nci maddesinin son fık
rası uyarınca, tadil teklifi dikkate alınırsa komis
yona havale edilir. Komisyon dikkate alman tadil 
teklifine uymak zorunda değildir. Son karar Genel 
Kurula aittir. Bu bölüm hükümlerini uyguluyoruz; 
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İçtüzük emrediyor. İlgili komisyon tadil teklifini ala
cak, müzakere edecek, son kararı da Genel Kuru
lun kendisi verecek. 

Bu suretle İçtüzüğün öngördüğü bu kurallara gö
re tersine bir işlem, son noktadan başlangıç noktası
na gitmecesine bir işlem yapılıyor; ama Anayasamı
zın öngördüğü, her iki Mecliste kanun teklifinin mü
zakere edilmesi yolu kapanmış olmuyor. Arkadaş
larımızın görüşüne bu nedenle katılmıyorum. Son 
noktadan geriye doğru bir dönüş oluyor. 

Tadil teklifi önergemizin; yani yeni madde ek
lenmesini öngören önergemizin dikkate alınmasına 
Yüce Genel Kurul karar verdiği takdirde, 97 nci mad
deye göre komisyon geri alacak, müzakere edecek, 
mütalaasını bildirecek, son sözü Genel Kurul söyle
yecek. Bundan sonra ne olacak?. Millet Meclisinde 
görüşülmemek söz konusu değildir. Konuyu yanlış 
yola saptırmaya hakkımız yoktur değerli arkadaşla
rım. Anayasanın 92 nci maddesi işlemeye başlayacak. 
Anayasanın 92 nci maddesi uyarınca Millet Meclisin
den gelen metin değiştirilmiş olacak. Bizim buna 
yetkimiz var mı, yok mu?.. 92 nci maddenin dördün
cü fıkrası açıkça söylüyor; «Cumhuriyet Senatosun
da değiştirilerek kabul edilen metin» diyor. İçtüzü
ğümüzün 99 ncu maddesi de yeni maddeler eklenme
si istemine cevaz vermek suretiyle Cumhuriyet Se
natosunun, Anayasanın 92 nci maddesi uyarınca yet
kisi içinde bulunan «Değiştirerek kabul» selâhiyeti-
nin kapsamı içinde yeni maddeler eklenmesi esası da 
mevcuttur. Anayasamızın 92, İçtüzüğümüzün 99 ncu 
maddesini birlikte mütalaa ettiğimiz zaman bu hukuk
sal sonuca ulaşırız. 

Tekrar söylüyorum; Komisyonda müzakere edi
lip son sözü Yüce Senato Genel Kurulu söyledikten 
sonra, Anayasanın 92 nci maddesine göre Millet 
Meclisine gidince ne olur?. Cumhuriyet Senatosun
da değiştirilerek kabul edilen metinler nasıl işleme 
tabi tutuluyorsa, o olur. Millet Meclisinin ilgili ko
misyonu tetkik eder, o komisyon mütalaasını, rapo
runu hazırlar, Millet Meclisi Genel Kuruluna gider. 
Millet Meclisi Genel Kurulu Cumhuriyet Senatosun
da yapılmış olan tadili, eklenmiş olan madde hük
münü benimserse, öneri yasalaşmış olur. Benimse
mezse; Anayasanın 92 nci maddesinin diğer hüküm
leri uyarınca iki Mecliste değişik metin kabulü halin
de uygulanacak olan Karma Komisyon yoluna gidi
lir. 

Bu nedenle, «Millet Meclisinde hiç görüşülmemiş 
bir hükümdür, Senatoda bunu getiremezsiniz*» şek

linde ileri sürülen hukuksal görüş yerinde değildir. 
Aksine, Millet Meclisinde hiç görüşülmemiş bir hük
mün Yasama Organımızın iki Meclisinden bir tane
si olan Yüce Senatoda; Millet Meclisinde hiç gö
rüşülmemiş bir hükmün Yüce Senatoda metne ithal 
edilmesine olanak sağlamak üzere 99 ncu madde yü
rürlüğe konmuştur. Açıktır; «yeni maddeler eklen
mesi» deniliyor. 

Bu durumda, «Millet Meclisinde görüşülmemiş 
bir hükmü siz burada ekleyemezsiniz» sözünün ge-. 
çerlililiği yoktur. Millet Meclisinde görüşülmedi, ora
da Millet Meclisinin komisyonlarında ve Genel Ku
rulunda görüşülmeden bir hükmü yasalaştıramazsınız 
iddiasının aslı, mesnedi yoktur. Çünkü değiştirdiği
miz takdirde, Anayasanın 92 nci maddesine göre, 
Millet Meclisinin ilgili komisyonu da Genel Kurul
da görüşecektir. 

Bu durumda, bu hakikatler karşısında ortaya bir 
soru çıkıyor. Değerli Adalet Partili arkadaşlarım, 
başta siz olmak üzere Sayın Genel Kurulunuzu mu
hatap tutuyorum: 

Ücret gelirlerinde asgarî ücret miktarına eşit bir 
bölümün Gelir Vergisinden istisna edilmesine samimî 
olarak taraftar mısınız, değil misiniz?... Eğer buna 
samimî olarak taraftar liseniz, îçtüzüksel ve Anaya
sal; yani biçimsel hukuk açısından deminden beri 
izaha çalışıyorum, herhangi bir engel yoktur; ama 
samimî olarak bu konuya taraftar değil iseniz, bir
takım usul mütalaaları ve mülâhazaları arkasına sak
lanmak isteseniz ve şu Genel Kurulda oy çokluğuyle 
bu amacınıza ulaşsanız bile, saklandığınız o yerden 
ücretli kamuoyu sizi bulup yakalar. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Rendeoi, usul hakkında söz 
istemiştiniz, buyurun. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Müsaade ederseniz, bir teknik yanlışlığı tashih et
mek için yüksek huzurlarınızı işgal ettim bu saatta 
özür dilerim. 

Görüşmekte olduğumuz kanun teklifi şu: 
«193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda bazı deği

şiklikler yapılması hakkında kanun teklifi. 
Madde 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 

46 nci, 47 nci, 48 nci ve 87 nci maddeleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.» Millet Meclisine verilen tek< 
lif metni bu. 4 maddede değişiklik istiyor. 

Arkadaşlarım şurada haklı olabilirlerdi: Gelir Ver
gisi Kanununun tamamını ele alsaydık, yani bir Ge-
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lir Vergisi Kanununu burada yeni baştan yapsaydık, 
buna istediğiniz kadar madde ilâve etmek, istediğiniz 
maddeleri değiştirmek, istediğiniz fıkraları çıkarmak 
hakkına sahip olurdunuz. 

Şimdi, tamamı değil, 4 tanesi... 
RECAÎ KOCAMAN (Artvin) — Tamamım de

ğiştiren 4 madde var. 
REFET RENDECÎ (Devamla) — Beyefendi, ben 

zatıâlinizi saygılı olarak dinledim. 
Şimdi, 4 madde getiriyor. Diyor ki; «4 maddenin 

çerçevesi de Gelir Vergisi Kanununda çizilmiş.» Mü
saade ederseniz, şu getirilen maddeleri kanunda gö
rüyoruz. 

Şimdi, arkadaşlarımız ne istiyorlar?... Gelir Ver
gisi Kanununun 18, 23 ve 103 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesini İstiyorlar. Gelir Vergisi Kanununun ha
len meriyette olan 18 noi maddesi, 23 ncü maddesi 
ve 103 ncü maddesi. Bu maddeler ne kanun teklifin
de var, ne Millet Meclisinde görüşülmüş, ne de ka
nun teklifinde bulunanlar böyle bir şey düşünmüş ve 
ne de Millet Meclisi komisyonlarında görüşülmüş... 
Hükümet de, bu maddeler üzerinde bir teklif ve gö
rüşme olmadığı için, teknik elemanları, mütehassısla
rı, Maliye Vekâleti ve diğer kuruluşların teknik kişi
leri bu maddeler üzerindeki görüşlerini ve fikirlerini 
bildirmişler; yani kısaca şu Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Millet Meclisi kanadı bu teklifler hakkın
daki fikirlerini belli etmemiş. Hükümet bu mevzu-
da'ki fikirlerini belli etmemiş; ama Cumhuriyet Senato
sunda yepyeni bir hadiseyle karşı karşıya gelmişiz. 
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Şimdi, muhterem arkadaşlarım, buna dair, ne 
Millet Meclisinde, ne Cumhuriyet Senatosunda tek 
bir müzakere, görüşme oldu mu?... Yok. Gelir Ver
gisi Kanununun 18 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair bir teklif var mı?... Yok. E, o halde nasıl giri
yoruz bu/aya? 

23 ncü maddeyi takdim ediyorum. Bakınız ne di
yor: Meseleyi, Meclisleri usul meselelerinin dışına 
çıkarmaya imkân yok. Buna Anayasa da cevaz ver
mez. 

«6 ncı bölüm - Müteferrik istisnalar : 
Madde 23. — Ücretlerde, aşağıda yazılı ücretler 

Gelir Vergisinden istisna edilmiştir. 
1. Dilsiz, mefluç, iki gözü kör, el ve ayakları

nın ikisinden veya birinden mahrum, birini veya iki
sini kulUamayacak derecede el ve ayakları sakat 
bulunan hizmet erbabının ücretleri, sakatlık veya ma
lullüğün ıesmî hastane veya mümasil sıhhî teşekkü
lü bulunan yerlerde ilgili mütehassısın baştabiblikçe 
tasdik ed'lecek raporuyle, resmî hastanesi veya mü
messili sıhhî teşekkülü olmayan veya ilgili mütehas
sısı bulunmayan yerlerde resmî tabip raporuyle tev
siki şarttır. 

2. Çiftçilerin, ziraat işlerinde bilfiil çalışan işçi
lerin ücretleri, şoför, makinist, bekçi, çoban ve ame-
lebaşı ücretleri dahil; 

3. Toprakaltı istetmesi halinde bulunan maden
lerde cevher istihsali ve bununla ilgili diğer bütün iş
lerde çalışan işçilerin, yeraltında çalıştıkları zamlara 
ait ücretler. 

4. Ticaret ve sinaî kazançların vergiden muafi
yeti, 

5. Mahalle ve köy muhtarları ve köylerin kâtip, 
korucu, imam, bekçi ve benzeri müstahdemleri, çift
çi mallarını koruma bekçileriyle mahalle ve çarşı bek
çilerinin ücretleri, hizmetçilerin ücretleri.» 

7 nci fıkra : «Sanat okulları ile bu mahiyetteki 
enstitülerde, ceza ve ıslâh evlerinde, darülacezelerde, 
atelyelerde çalışan öğrencilerle, hükümlü ve tutuklu
lara ve düşkünlere verilen ücretler, 

8. Hizmet erbabına işyerinde bedava yemek ver
mek suretiyle yapılan hizmetler. 

Genel olarak maden işletmelerinde ve fabrikalar
da çalışan işçilere ve özel kanunlarına göre barındı
rılması gereken memurlar ile müstahdemlere konut 
tedariki ve bunların aydınlanması, ısıtılması ve su
yunun temini suretiyle sağlanan menfaatler. 

Hizmet erbabının toplu olarak iş yerlerine gidip 
gelmelerini sağlamak maksadıyle işverenler tarafın
dan yapılan taşıma giderleri,» 

Muhterem arkadaşlar; I 
Şimdi, yepyeni hadise diyorum, arz edeyim: De- I 

ğiştiritmesini sitedikleri madde, Gelir Vergisi Kanu- I 
nunun 121 tane maddesinden, 18, 23 ve 103 ncü 
maddeleri. 18 noi maddeyi takdim ediyorum; bu mad- I 
de 202 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle değişen I 
şeklidir: I 

«4 ncü bölüm - kazançlarda istisnalar : I 
Madde 18. — Müellif, mütercim, heykeltraş, res

sam ve restekârların ve bunların kanunî mirasçıları
nın kitap, resim, heykel ve nota halindeki eserlerini I 
satmak veya bu eserler üzerinde mevcut haklarını I 
devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle bir I 
takvim yılı içinde elde ettikleri hâsılatın 10 000 li
rası (Yabancı memleketlerde elde edilen hâsılatın ay
rıca 40 000 lirası) Gelir Vergisinden müstesnadır. I 

(Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suret- I 
lerle değerlendirilmesi karşılığında alman bedel ve 
ücretler, istisnaya dâhildir.)» 1 
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11 nci fıkra : «Kanunla kurulan ve tüzelkişiliği 
haiz bulunan emekli sandıkları tarafından ödenen 
emekli, maluliyet, dul ve yetim aylıkları, 

Tüzelkişiliği haiz emekli sandıklarınca ödenen ay
lıklar, hizmet süresi ve aylık seviyesi aynı olan Dev-
k t memurlarına ödenen miktarlardan fazla ise aşa
ğıdaki ücretler^ 

12. Ticarî veya meslekî kazançlardan, götürü 
usulde tespit edilenin yanında, iş ve sanat öğrenmek 
maksadıyle çalışan ve 18 yaşını doldurmamış bulu
nan hizmet erbabının bu yerlerden aldıkları ücret
ler. 

13. Ücretleri götürü usulde tespit edilen hizmet 
erbabından 60 yaşını doldurmuş bulunanların bu üc
retleri...» Bunlar hep muafiyet. 

Şimdi, bu maddenin değişikliği var mı gelen tek
lifin içerisinde?.. Yok. 

Bir tane de 103 ncü madde var; okuyup vaktini
zi almayayım. 103 ncü maddenin değişikliği de yok. 

Muhterem arkadaşlar; 
Kanun teklifimiz şu : Biz bu çerçevenin dışına çı

kamayız. Kanun, teklif edenlerin kasıt ve iradesinin 
dışına, Millet Meclisinde görüşülen, konuşulan çerçe
venin dışına çıkmamız mümkün değildir. Kendi ken
dimizi bağlamışız. Bunun dışında, kanun teklif etme 
hakkımız var. Teklifinizi verirsiniz Millet Meclisi 
Başkanlığına; kanun değişikliğinin prosedürü oradan 
başlar : Komisyonlara havale edilir, Komisyonlarda 
bu konuşulur, Millet Meclisi Umumî Heyet Günde
mine girer. Konuşulur, ondan sonra Cumhuriyet Se
natosuna gelir. Türkiye Cumhuriyetinde Meclislerin 
çalışma tarzları bu prosedür içerisinde başlamıştır; 
böyle gelir ve böyle gider. 

Bu teknik meseleyi getirip de bir kanunu görüşür
ken yeni teklifler vermek suretiyle, 99 ncu maddeyi 
kendi istediğiniz gibi anlamaya veya beyan etmeye 
hakkınız yoktur. 

Şimdi, bu usul meselesidir, bu Anayasa meselesi
dir, bu tamamıyle Meclislerin çalışma usulleriri or
taya koyan, şimdiye kadarki teamüllerle, 15 senelik 
Cumhuriyet Senatosu çalışmasıyle teşekkül etmiş, 
meydana gelmiş bir şekil vardır, bir örf vardır, o 
örfün de içerisinde kalır. Bunun dışma taşmaya hak
kımız yok. 

Eğer şurada bir kanunu yeni baştan alıp, bütün 
müesseseleriyle bir kanun getirmiş olsaydık, bu ka
nunun içerisine 99 ncu maddede yazılı «yeni teklif
ler de verilebilir» ibaresini kabul etmek mümkündü. 
Böyle bir kanun yok. 4 madde var. Bu 4 maddenin 

ı içerisinde, bu meselelerle ilgili teklifler verilebilir. 99 
ncu maddedeki yeni teklif o mahiyette, o niteliktedir; 

I onun dışına çıkmaya hakkımız yoktur. 
I Bir hususu da Sayın Kocaman'a yüksek huzurla-
I rınızda cevap olarak arz edeyim bu usul meselesi do-
I layısıyle. 
I Muhterem arkadaşlar; 
I H;ç kimseden korkmuyoruz, hiç kimseden de çe-
I kinmiyoruz. Asgarî geçim indiriminin ilk defa ele 

alınmasını Cumhuriyet Senatosu Grupuna bundan 
I 8 - 9 ay evvel bir sual ile getiren bendenizim. Biz 
I Grupumuzda karar aldık, kanun teklifi haline getir -
I dik... Bunlardan korkmuyoruz. Teklif edin, getirin, 
I konuşalım. Meclislerde teklifler var. 

Buraya çıkıp, «Bir madde arkasına saklanarak...» 
I polemiğini yapmak yakışmıyor, uygun düşmüyor, usu

le uygun düşmüyor. İtham etmek iyi şey değildir. 
Yükscık huzurlarınızı işgal ettim, saygılar sunarım, 

I teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Usul hakkında değil mi efendim 

Sayın Zeren?.. 
MAC İT ZEREN (Amasya) — Usul hakkında kı

sa bir izahatta bulunmak istiyorum efendim. 
I BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

MACİT ZEREN (Amasya) — Sayın Başkan, sa-
I ym üyeler; 

Biraz evvel konuşan değerli arkadaşımız Sayın 
Kocaman'ı dinledim. Kendisine fevkalâde saygım, 
hürmetim olmakla beraber, fikirlerine katılmak im-

I kânını bulamadım. 
I «Ne olur bu usulü oylayıversek de, meseleyi oy 

ile halletsek? Yani usul yönünden ele almasak da, 
I meselenin esasına insek. Kabul etmiyorsanız bunu 
i reddetseniz...» buyuruyorlar. 

E, bu da bir yoldur, belki olur; ama benim kor
kum, yol olur bu sonra, kötü bir yol olur, Anayasa-

I ya aykırı bir yol olur ve bu yoldan böyle kafileler 
halinde geçeriz, bundan Anayasa rencide olur, bun-

I dan Genel Kurulun çalışması rencide olur. Bozulur; 
nizam bozulur. 

I Yasaların yapılması hakkında, yasaların nasıl ya
pılacağı hakkında Anayasanın koymuş olduğu temel 
kural ortada. Yasa nasıl yapılır?. Evvelâ Mecliste 

I görüşülür, sonra Cumhuriyet Senatosunda görüşülür, 
I daha sonra Sayın Reisicumhur tasdik eder; yasa, ya-
I sa olur. Bu bir hukukî tasarruftur ve bu tasarruf eğer 
I bir gün kalkmak iktiza ederse, aynı yoldan gelerek 

kaldırılır, başka yoldan kalkmaz. Bir hukukî tasarruf 
nasıl kondu ise, hangi yoldan kondu ise o yoldan kal-

I kar. 
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Şimdi şu takrirlerde getirmiş olduğumuz husus, 
yeni bir madde teklifi midir?.. Hayır, yeni bir mad
de teklifi değil. Sayın Kocaman'ın bilhassa hata etti
ği taraf kanaatimce budur. Bu, yeni bir madde tekli
fi değil, halen mevcut ve meri olan bazı kanun mad
delerini ortadan kaldırmaktır. O maddeler ki, daha 
evvel Meclisten geçmiş, sonra Senatoda kabul gör
müş ve daha sonra Sayın Reisicumhur tarafından 
tasdik görmüştür. Bunu şimdi ortadan kaldıracaksı
nız. Nasıl?.. Tamamen ilk konuluşunun tersine, aksi
ne bir usul ile... Yani Meclisten gelmeden, Senatodan 
Meclise göndermek suretiyle. Bu olmaz arkadaşlar. 
Buna gerçekten Sayın Kocaman veya Halk Partili 
değerli arkadaşlarım, böyle bir şeyin yapılmasına, ge
tirmiş oldukları bu konunun kanunlaşmasına, bunun
la ilgili eski kanun maddesinin kalkmasına ianıyor-
lar ise, yapılacak şey gayet basittir; bu usulü irdele
meye mahal yok. Bunun her birisi ayrı bir kanun tek
lifidir. Rahatlıkla Meclis Başkanlığına tevdi edilir, 
orada görüşülür bize gelir, kabul edilirse bu yoldan 
kalkar. 

Tekrar edeyim : Bu teklifler ile vaki olan şey, 
yeni bir madde teklifi değildir, halen mevcut ve mer'i 
olan bir hukukî tasarrufun, bir kanun maddesinin or
tadan kaldırılması hadisesidir. Bu kanun maddesi da
ha evvel hangi yoldan kondu ise, o yoldan kalkmak 
iktiza eder. 

Diyelim ki, bir gün karşımıza uzun kanunlardan, 
maddesi bol kanunlardan birisi olan Türk Medenî 
Kanunu geldi. Bu Kanunun üç maddesinin değiştiril
mesiyle ilgili bir teklif gelirse, biz bu teklifin eteğine 
yapışıp, Medenî Kanunu başından sonuna kadar de
ğiştirmek hakkını kendimizde görür müyüz; madde 
ekliyoruz diye?.. Bu olmaz arkadaşlar. 

Bence meselenin esası, gerekiryorsa bu mevcut 
usulü bozmayalım, usulüne uygun şekilde ayrı bir ka
nun teklifi şeklinde gelir, görüşürüz. 

Benim maruzatım bu kadar, dinlediğiniz için te
şekkür ederim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz?.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, dikkat buyurdu iseniz, (Ki, buyurduğunuza 
eminim) bizim önergemizin İçtüzüğün 99 ncu mad
desinde yazılı hükümler dairesinde muamele görme
sinin mümkün olmadığı iddiasında bulundular; ta ki, 
Sayın Macit Zeren konuşuncaya kadar. Mutlak su-

J rette bizim önergelerimizin konuşulmasının usulü bu
lunmadığını ifade ettiler: mutlak surette... 

Oysa, Sayın Macit Zeren kürsüye geldiler, kendi
leri Senato Başkan vekilidirler, defalarca Başkanvekil-
liğine seçilmiş kişidirler; «Mutlak surette görüşüle
mez» dedi ve «Şayet Cumhuriyet Halk Partisi Grup 
Başkanvekillerinin, Sayın Kocaman'ın teklifleri yep
yeni bir hükmü ifade eden teklif şeklinde yapılmış 
olsa ve Başkanlığa sunulmuş olsa idi mümkündü. An
cak,..» dedi bu fikrini kuvvetlendiımek için «yaptık
ları teklif 193 sayılı Kanunun 23 ncü maddesinde 
öngörülen bir düzenin değiştirilmesinden ibarettir.» 

I dediler. 
Şimdi bir sual var biz, 193 sayılı Gelir Vergisi Ka-

I nununun 23 ncü maddesindeki mebadi ve hükmü, hiç 
I ondan bahsetmeksizin bir yeni madde olarak tedvin 

ederek, daha doğrusu teklif ederek Yüksek Başkan
lığa arz ettiğimiz taktirde yeni madde teklifine cevaz 
vardır hükmü olur mu, oîmaz mı? Sayın Zeren'in 

I ifadesinden de anlaşıldığı gibi, çok kesin olarak anla
şılıyor ki ve diyorlar ki; «Siz buraya böyle bir tek
lifi koymasaydınız; ama aynı mebadi ve aynı hük-

I mü ihtiva eden yeni bir teklif getirseydiniz olurdu.» 

I Biz bunu düşündük, taşındık ve gerçekten de bir 
I usulün var olup olmadığını araştırdık. Önce bizi bu 

önergeyi vermeye sevkeden husus şu oldu Sayın Baş-
I kan : 
I Dikkat buyurursanız, «193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanununda bazı değişiklikler yapılmasına dair tekli
fin» diye başlar. Demek ki, 193 saydı Gelir Vergisi 
Kanununda bazı değişiklikler yapılmasını öngören 
teklifte, İçtüzüğün 99 ncu maddesi hükmüne dayana-

I rak, yeni bir madde tedvinine imkân vardır kanısı 
I hiçte muallakta, mesnetsiz, hukukî dayanağı olmayan 
I bir düşünce değildir. 

Kaldı ki, Sayın Macit Zeren'in ifadelerinden de 
I anlaşılıyor ki,... 
I BAŞKAN — Sayın Gündoğan bir dakika, eğer 
I konuşmanız uzun ise kürsüye buyurun? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bitiriyorum 
Sayın Başkan. 

I Demek ki, bunun çaresi vardır ve gereklidir de. 
Neden?.. Herkes bilir ki, kanun yapmaya ehil olan, 
yetkili olan müessese burasıdır. Bu müessese, tabi 

I müessese değildir. Şüphesiz bir usule bağlı olarak ça
lışır; ama yüzde yüz Millet Meclisine tabi bir mües
sese değildir bu ikinci Meclis. İkinci Meclislerin Ana
yasal fonksiyonlarının ne olduğu hukuk kitaplarında 

I çok uzun zamandan beri doktrin haline getirilmiştir^ 
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Bu Mecliste, İçtüzükte • yazılı olduğu gibi, bir kanun 
teklif veya tasarısının müzakeresi sırasında yeni mad
de eklenmesi olasılığı vardır. Hukuka aykırı değildir. 

Çok rica edeceğim Sayın Başkan, 99 ncu madde 
o kadar kesin, açık ve her türlü şek ve şüpheden 
uzak olarak hüküm serdetmiş ki, bunu nasıl anlamaz
lar, anlaşılmaz?.. Bir tasarı veya teklife yeni madde
ler eklenmesi istenmesi halinde İçtüzük hükümleri 
uygulanır; tamam. Böyle olunca, bu faslın bütün me-
vâd ve o mevâdm ahkâm kemâfıssâbık (eskiden ol
duğu gibi) yahut başka tekliflerde olduğu gibi devam 
eder; ama Sayın Başkan, burada ne oldu?.. Burada 
hukuk münakaşası yapmıyoruz. Bizim yaptığımız 
münakaşanın içinde, cevherinde şu var : 

Biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak bu Gelir 
Vergisi Kanununda Hükümeti de aşarak. Hükümeti 
bir tarafa iterek, sadece Adalet Partisinin bazı çev
relere özel mesajlar göndermek için kullandığı kanun 
teklif etme usullerinin içinde biz, adaleti temin ede
lim, vergi adaletini temin edelim diye uğraşırken, 
kendilerinin yaptıkları hata ve eksiklikleri meydana 
çıktı. 

Bir taraftan çiftçinin vergi muaflığım azaltacak
sın, bir taraftan esnafın muaflığım çoğaltacaksın; 
ama işçiye ve memura bir şey vermiyor durumuna 
düşeceksin... İşte bunu düşünememişler. Bu muvaze
nesizlikten dolayı bir siyasî açmaza maruz kalınabi
lir... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bu nasıl 
müzakere Sayın Başkan? Yeni bir usul mü icadedi-
yorlar?.. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan sadede gelin lüt
fen. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sadede ge
liyorum. 

Geliyorlar diyorlar ki «Bu siyasî çelişkiye düştük, 
bunu kurtarmanın yolu, (Ahmet Nusret Tuna'nın söy
lediği gibi) kabul ediyoruz kalbimizle; ama usul 
yok...» Hayır, usul de var; ama şu yok : 

Tekliflerinde adalet yok, tekliflerinde vergi mu
vazenesi yok. O muvazeneyi getirmek isteyen Gru-
pumuzun bu hamlesini bize maletmemenin siyasî ça
basını hukuka sığdırmaya çalışıyorlar. 

Tekrar ediyorum : Hukuk var, hukuk açık ve ke
sin. Lütfen önergeleri oylayın. Kabul edin veya red
dedin, o başka şey. «Yoktur» deyip kesip atmayın 
Sayın Başkan, Hiç bir sakim usule girmezsiniz. Çün
kü, Meclisin iradesi sadır olunca, artık onun üstünde 
hiç bir hüküm olamaz 

NEJAT SARLICALI. (Balıkesir) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Ne konuda Sayın Sarlıcalı?... 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Bu konuda. 
BAŞKAN — Konu kâfi derecede açıklığa kavuş

muştur, Zaten yeni bir konu, tatbikatta pek emsal de 
bulamadım. Her iki grup, ayrı ayrı gerekçe göster
mek suretiyle görüşlerini ortaya koymuşlardır; ama 
kısaca yerinizden ifade edin. Bunun dışında... 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, 
insaf edin. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Bunun dışındaki görüşleri dinlediniz Sayın Sarlı

calı. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş

kan, nasıl müzakere bu, efendim yeni usul açıyorsu
nuz. 

BAŞKAN — Bunun dışında söyleyeceğiniz bir 
şey var ise... 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, 
ne İçtüzük kaldı, ne müzakere usulü kaldı. Ne yapı
yorsunuz?.. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın Baş
kan, yeterlik önergesi konu ile ilgili olarak verilmedi, 
usul müzakeresi açmışsanız, benden önceki arkada
şa nasıl söz vermişseniz, aynı yoldan bana da söz 
vermeniz gerekir. Benim talebimi reddetmeye olanak 
yoktur. Eğer bir yeterlik önergesi gelseydi, elbet oy
lanır (kabul edilir, söz alamaz idim. Eğer usul müza
keresi açmışsanız, o zaman lehte, aleyhte birer kişiye 
söz vermeniz lâzımdır. Ben de aynı yoldan söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Evet usul müzakeresi açtık Sayın 
Sarlıcalı. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, daha evvel iki arkadaşımız söz istedi. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Sarlıcalı. Daha ev
vel Sayın Tuna konuştu efendim. Ondan sonra... 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Aynı konuda mı Sayın Tuna?.. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Ana

yasadan hüküm göstereceğim efendim. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, 

müzakereleri böyle Tüzüğün dışına taşırırsanız bir me
sele elde edemezsiniz. Yanlış bir şey yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci, bir emsal bulama
dım. Başkanlık olarak da kesin bir görüşe varamadı
ğım için, tenevvür bakımından usûl müzakeresi aç
tım. 
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R'EFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, 
bunu baştan ikaz etmediniz. Usul meselesi açıldığı 
zamanda bir lehinde, bir aleyhinde veya iki lehinde, 
iki aleyhinde bir meselede söz verilir, usul müzakere
si baştan ilân edilir, böylece bitirilir. Siz baştan... 

IBAŞKAN — Hayır, tenevvür bakımından söz ve
riyorum dedim bilâhara, Sayın Rendeci... 

IREPBT RENDECÎ (Samsun) — Yanlış tatbika
tın içerisindesiniz. Cumhuriyet Senatosunda bu tutu
munuzla müzakereleri devam ettirmek mümkün de
ğildir. 

ıBAŞKAN — Sayın Rendeci, müsaade buyurun 
efendim, tenevvür bakımından söz veriyorum. 

Bir dakika Sayın Sarlıcalı. Sayın Tuna daha ev
velce söz istemişti farkına varamadım. 

Sayın Tuna, tenevvür bakımından kısaca rica edi
yorum, 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Muh
terem arkadaşlar; 

Hakikaten rastlanmadık bir teklif olduğu için, 
Başkanlık Divanının bu halini hoş görmenizi rica edi
yoruz. 

Şimdi, ben 99 ncu maddeyi okudum. 99 ncu mad
denin taşıdığı mana; gelen tadil teklifinde kaçıncı 
maddeler demiş : 47, 48 filân... Bu maddelerin ihtiva 
ettiği hususlarla ilgili yeni bir madde olursa, bunun 
tedvini mümkündür, bunun konması mümkündür; 
ama Mecliste hiç ortaya atılmamış. Çünkü bunlar 
ana konular arkadaşlar; işçiler var, memurlar var, 
ziraatçılar var, esnaf ve küçük sanatkârlar var. Şimdi 
memurlarla ilgili bu mevzu hiçbir tarafta konuşulma
mış, gelmiş burada koyalım deniyor. Bünyesinde hak
lılık olabilir, bunu tetkik edebiliriz daha evvel. Bura
daki 99 ncu maddenin taşıdığı mana bu. Bu zamana 
kadar yaptığımız bu. Gelen tadil teklifiyle ilgili, o 
maddeleri açıklamaya matuf bir madde ise, müstakil 
madde haline getirilmesi mümkün; ama Mecliste hiç 
konuşulmamış olan memur ve işçilerle ilgili muafiye
tti Cumhuriyet Senatosunun şu kısmında ilâve etmeye 
imkân yok, 

Şimdi Sayın Kocaman dedi ki, burada biz kabul 
ederiz, Millet Meclisine gider; Millet Meclisi benim
ser, benimsemezse o kısımda bunlar ikmal edilir. 

Arkadaşlar; 
Şimdi Anayasanın 92 noi maddesini huzurunuza 

getirmek istiyorum. 
Burada kabul edildi. Burada kabul edilen metin 

Millet Meclisine gidecek. Millet Meclisi bizim bu met
nimizi benimsemedi. Şimdi bizimki benimsemedi ve 
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Senato bu metni yaptı. Ne olacaktır arkadaşlar?.. 
Anayasanın 92 nci maddesine göre bir karma komis
yon kurulacak. Ne diyor?.. Diyor ki, karma komis
yon bir metin hazırlar. Millet Meclisi Umumî Heye
ti 3 metinden birini kabule mecburdur. Anayasanın 
emrini okuyorum, Anayasanın Tüzük maddelerini 
okuyorum. Millet Meclisi 3 metinden birini kabule 
mecburdur. Şimdi bu ters yolu kabul edersek, Millet 
Meclisinin huzurunda 3 metin olur mu arkadaşlar?.. 
Bir bizim metnimiz var, bir de onlar benimsememiş. 
Başka metin yok. Millet Meclisinin metni yok ki, 3 me
tin tahakkuk etsin... 

Demek isterim ki, Anayasanın 92 nci maddesinde 
karma komisyon kurulduğu zaman ya Millet Meclisi
nin kendi metni kabul edilir yahut Cumhuriyet Se
natosunun metni kabul edilir, yahut geçici komisyo
nun metni kabul edilir. Bu 3 metinden birinin kabu
lü zarurîdir, der Anayasanın 92 nci maddesi; bu 3 me
tinden birinin kabulü zarurîdir. Yeni ortaya atılan bu 
usulü kabul ettiğimiz takdirde metin 3 olmuyor, motin 
2'de kalıyor. 

Muhterem Başkanım; 
Bu itibarla 99 ncu maddenin taşıdığı mana teklif 

edilen tadil teklifinin; yani esnaf ve küçük sanatkâr 
muaflığı ile ilgili maddeleri açıklamaya matuf yeni 
bir madde şeklinde olsaydı bunun müzakeresi müm
kündü; ama hiçbir Mecliste müzakeresi yapılmayan, 
komisyonda müzakeresi yapılmayan serapa başka bir 
konunun muafiyetiyle ilgili metnin burada konuşul
ması mümkün değil ve Anayasanın 93 ncü madde
sindeki 3 metin tabiri de tahakkuk etmemektedir. 

Bu itibarla Sayın Başkanım, oylama suretiyle de
ğil, Anayasaya muhalif olan, Anayasanın 92 nci mad' 
desıine muhalif olan bu takriri işleme tabi tutmuyo
rum demek suretiyle meselenin halli lâzım geldiği ka
naatindeyim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sarlıcalı. 
Sayın Sarlıcalı, konunun dışına çıkmadan usul ba-

bakımından tenvir edici görüşleriniz varsa ortaya ko
yun. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler} 

Evvelâ müzakere ettiğimiz kanun teklifinin başlı
ğını okuyorum : «193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda 
Bazı Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tekli' 
finin Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu» 
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Demek ki, burada 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu
nunun 46 nci, 47 nci, 48 nci maddelerinin değiştiril
mesi hakkında bir kanun teklifi olarak mütalaa edil
memiş; bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili ola
rak hazırlanmış ve Komisyon raporu da bu tarzda ele 
alınmıştır; bu bir, 

İkincisi; şimdiye kadar konuşan arkadaşlarımız 
bahsedilen yeni maddelerle ilgili şu tarzda bir mad
de hazırlanır ise ancak Cumhuriyet Senatosunda mü
zakere konusu olabileceği hususunda en küçük bir ör
nek vermemişlerdir. Arkadaşlarımızın yeni maddenin 
konuşülamayacağını ısrarla beyan etmişler, ama şu 
tarzda bir madde olsa idi, o takdirde içtüzüğün 99 
ncu maddesinin kapsamı içerisine girerdi, tarzında 
bir tek örnek gösterememişlerdir; bu iki, 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Verdiği
miz önergeler var... 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — Üçüncüsü; 
teklif veya tasarıların kanunlaşması bakımından, ta
kip edilen prosedür içinde mütalaa eder isek, hiç şüp
hesiz burada Cumhuriyet Senatosunun eklemiş oldu
ğu madde dol ayısıyle tasarı veya teklif değişikliğe uğ
radığı için Millet Meclisine gidecektir. Az evvel Sa
yın Tuna'nın etraflı şekilde beyan ettiği gibi, Millet 
Meclisi ya uyacak ya da uymayacaktır. Uymazsa Kar
ma Komisyona gidecek. Karma Komisyonda eğer an
laşma olmazsa üç metin hazırlanacak. Demek ki, eli
mizde Millet Meclisinin kabul ettiği bir metin var; 
işte metin burada. Öbür taraftan Cumhuriyet Sena
tosunun hazırladığı metin var, madde ekleyerek gön
deriyoruz; iki. Veya Karma Komisyon kendisi bir 
metin hazırlayacaktır; etti üç. Bu üç metin Millet 
Meclisi Genel Kuruluna gidecek ve Millet Meclisi 
onların içerisinden bir tanesini tercih etmek duru
munda kalacaktır. Bu hiç şüphesiz, milletvekillerinin 
iradelerinin beyan edilmemesi manasına asla gel
mez. Çünkü, bu üç metinden bir tanesini beğenmek ve 
onu kanunlaştırmak konusunda milletvekillerinin oy
ları yararlı olacaktır. 

Öbür tarafta Millet Meclisinin kabul ettiği metin 
Cumhurbaşkanına (diğer kanunlarda olduğu gibi) gi
decek ve Cumhurbaşkanlığı tarafından tasdik edilir, 
Resmî Gazetede ilân edilir ise, kanunlaşacak. Tas
dik edilmezse elbette ki, kanunlaşmayacaktırv 

Bu bakımdan meseleyi ele aldığımız zaman, hiç 
şüphesiz burada kanunun müzakeresi sırasında ona 
yeni bir madde eklemek olanağı doğuyor, 

Kaldı ki, arkadaşlarımızın teklif ettikleri madde
ler bağışıklık maddeleridir; asgarî geçim indiriminde 

bağışıklık, yazarların telif hakkında bağışıklık vesaır 
bağışıklık maddeleridir. Esasen bizim de burada tar
tıştığımız kanun esnaf ve sanatkârlara tanınması iste
nilen bağışıklıklarla ilgilidir; en azından orası ile alâ
kalıdır. 

SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Götürü usulle il
gili... 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — Evet esnaf ve 
sanatkârların bağışıklıkları ile ilgilidir. 

Şimdi sayın arkadaşlar, meseleyi bu yönleri ile 
ele aldığımız zaman bizim (bu Cumhuriyet Senato
sunda yenidir) maddeyi bu kanuna eklemek olanağı
mız vardır. 193 sayılı Kanunun istisna hükümleri ile 
ilgili olması itibariyle bu olanak mevcuttur. Onun için 
buna ne Anayasa karşıdır, ne İçtüzük kapılarını ka-
pamamıştır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
benim önergemin bu konu ile ilgili olarak ele alın
masını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Feyyat'ın öner
gesi aynı mahiyettedir. Bu itibarla bu önergelerin hep
si hakkında aynı muamele yapılması gerekmektedir. 

Şimdi sayın üyeler.., 
REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, 

58 nci maddeye göre bir usul müzakeresi açkınız. Bu 
önerge oylanacak mı, oylanmayacak mı? Müsaade 

. ederseniz, 58 nci maddeyi okuyalım. 58 nci maddeye 
göre ne yapmamız lâzım, onu bir karara bağlaya
lım, ondan sonra önergelere geçiniz. 

«Madde 58. — Usul hakkında konuşma istekleri, 
asıl mesele hakkındaki konuşma isteklerinden önceye 
ahnır. Usul hakkındaki konuşmalar; bir konunun gö
rüşülmesine yer olmadığına, gündeme veya bu Tü
zük hükümlerine uyulması gerektiğine ilişkin olur.» 

Şimdi usul hakkında müzakere açtınız. Bu usulün 
uygunluğu ve ademî uygunluğunu oylayacaksınız. Oy
lama neticesinde ne çıkarsa, takrirleri ona göre oyla
yacaksınız. Usul meselesini oylamadan takrirlerin oy
lamasına geçemezsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci, usul hakkında mü
zakere açmadım, konunun aydınlanması bakımın
dan... 

REFET RENDECİ (Samsun) — Zatıâlinizin be
yanı var, ""«Usul müzakeresi açtım» dediniz. Nasıl dö
nersiniz bu beyanınızdan?.. 

BAŞKAN — Usul hakkında müzakere açmadım 
efendim, 
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REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, 
«Usul müzakeresi açtım» dediniz. Dönemezsiniz, be
yanınız var. 

BAŞKAN — Usul hakkında değil. Siz usul hak
kında söz istediniz. Konunun tenevvürü bakımından 
'iki ayrı görüş var, tatbikat yoktur, emsaline rastla
madık, onun için... 

REFET RENDECİ (Samsun) — Getirin zabıt
ları... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, Başkan
lık olarak görüşümü açıklayacağım, ondan sonra bir 
muamele yapacağım. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Umumî Heyetin 
oyunu almadan yapamazsınız.., 

BAŞKAN — Sayın üyeler, konu uzadı. Bu mad
de ile de, 99 ncu madde ile de ilgili bir emsale rast
lamadım. Bu sebeple sayın üyelere tenevvür bakı
mından söz verdim; bir usul müzakeresi açmadım. 

Başkanlık olarak kanaatimizi açıklayacağım, ondan 
sonra bir muamele yapacağım; müsaade buyurursa
nız, 

Başkanlık olarak, verilen önergelerin (değişik şe
kilde verilmiş) aslında 99 ncu maddenin çerçevesine 
uygun olmadığı kanaatindeyim. Başkanlık olarak ka-
natimi izhar ediyorum. Çünkü, 99 ncu madde «Bir ta
san veya teklife yeni maddeler eklenmesinin istenme
si halinde bu bölüm hükümleri uygulanır.» diyor. Sa
yın teklif sahiplerinin tekliflerinde... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 94 ncü 
maddeyi bir daha okuyun.., 

BAŞKAN — «23 ncü maddesine 14 ncü bent ola
rak aşağıdaki hüküm eklenmiştir.» deniliyor. 

Diğer bir önergede, «Yeni Madde 3. -» başlığı al
tında «Görüşülmekte olan 568 sıra sayılı Kanun tek
lifine : 

Madde 3. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
202 sayılı Kanunla değiştirilmiş 103 ncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.» deniliyor. 

Görüşülmekte olan kanuna ait bir madde değil; 
fakat bu kanunun görüşülmekte olan maddelerinin 
içinde bulunduğu ayrı bir kanun; başka bir madde ile 
ilgili olarak o maddenin değiştirilmesi istenmektedir. 

«Yeni Madde 4.» deniliyor. «193 saydı Gelir Ver
gisi Kanununun 202 sayılı Kanunla değiştirilmiş 18 
nci maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki yazılı şekilde 
değiştirilmiştir.» deniliyor. 

Şimdi kanaatim : İki görüş var ayrı ayrı. Ben ve
rilen önergeleri 99 ncu maddenin tespit ettiği şekilde 
anlamıyorum. Ancak madde tabiî bu hususu daha 

açıklığa kavuşturmamış, tatbikat da mevcut olmadı
ğından bu üç önergeyi de Yüksek Genel Kurulun re
yine sunmak suretiyle Genel Kurulun hakemliğine baş
vuracağım. Çünkü, maddede kesin olarak bir sarahat 
yok. Maddenin başlığı, «Bir tasarı veya teklife yeni 
maddeler eklenmesi isteği» şeklindedir. Bundan anla
şılıyor ki, yeni maddelerin eklenmesi teklif edilebilir; 
ama şahsî kanaatimi söyledim; 99 ncu madde bu ko
nuyu açıklığa kavuşturmamış olduğundan, bu kanaat-
la Genel Kurulun oylarına, hakemliğine müracaat ede
ceğim. .< 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, mü
saade eder misiniz?. Bu usul meselesini bir, iki kelime 
ile izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Sayın Gündoğan, Sayın Kocaman, Sayın Müezzin-

oğlu tarafından verilen üç önerge ile Sayın Feyyat ta
rafından verilen üç önerge de aynı mahiyettedir. Bu, 
99 ncu maddeye istinat ederek görüşülmekte olan ka
nun teklifine yeni maddeler eklenmesi şeklindedir. 
Bu hususu, Yüce Genel Kurulun oylarına başvurmak 
suretiyle halledeceğim. 

Sayın Komisyon, bu kanun teklifine, okumuş ol
duğum maddelerin eklenmesi hususuna iştirak ediyor 
musunuz?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — İştirak et
miyoruz. 

•BAŞKAN — Sayın Hükümet temsilcisi?.. 

MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL 
MÜDÜRÜ AYKON DOĞAN — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü ve Hükümet 
temsilcisi iştirak etmiyorlar. 

Önergeleri daha evvel okuttum. Bu önergelere 
göre, görüşülmekte olan kanun teklifline 2, 3 ve 4 
ncü maddelerin eklenmesi hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kalbul 
edilmemektir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu Kanun 1 . 1 . 1976 gününden 

geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isteyen 
sayın üye?.. Yök/ 

MakJdeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Ka'bul etmeyenler... Kabul edilmtiştir. 

Maidde 3. — Bu Kanun hükümlerini Maliye 
Bakanı yürütür. 
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BAŞKAN — Madde üizreinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Ma'ddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kalbıü etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 
Kanunun açık oylaması yapılacaktıri 

/. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Bayındırlık Bakanlığına bağlı 
olup, taşra örgütlerinde çalışan personele dair soru 
önergesi ve Bayındırlık Bakam Fehim Adak'in yazdı 
cevabı, (7/525) 

4 . 3 . 1976 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakam tara

fından yazılı olarak yamtianmasma ön olmanızı di
lerim, 

Erzurum Senatörü 
İHilmü Nalbantoğlu 

20 Şubat 1976 tarihi ile 10 Mart 1976 tarihi 
arasımda, 

a) Karayolları Genel Müdürlüğü taşra örgütleri, 
b) Yapı İşleri Genel Müdürlüğü taşra örgütleri 

ve 

c) Demiryolları - Limanlar - Havameydanlan în-̂  
saat Genel Müdürlüğü taşra örgütlerinden, 

L Görevli olarak Ankaraya gelen inşaat yük
sek mühendis ve inşaat mühendislerinin ad ve so-
yadlarmın. 

Çalışma süremiz dolmuştur. Daha evvelce arz 
etmiş olduğum şekilde, yarın saat 15.00'fce Türkiye 
Büyük Millet Meclisi toplanltısı vardır. 12.5.1976 
günü Türkiye Büyük Millet Meclisindeki Birleşik 
'toplantı sona erdikten 15 dakika sonra toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum.: 

Kapanma saati : £0.05 

2. iBu görevlilerin Ankara'ya hanjgi araç ile ge
lip, gittiklerinin ve Ankara'da kaçar gün kaldıkları
nın, 

3. Bu görevlilere o günler için ödenen yolluk
ların teker teker ve toplam olarak miktarlarının Us* 
teler halinde bildirilmesi, 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 27 . 4 . 1976 

Özel Kalem 
Sayı : 1250 

Konu : Erzurum Senatörü Hilmi 
Nalbantoğlu'nun yazılı sorusu. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 8 . 3 . 1976 gün ve 3589/8358-7/525 sayılı 
yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi Nal
bantoğlu'nun, Bakanlığım teşkilâtına bağlı olup taşra 
örgütünde çalışan teknik personele ait yazılı soru 
önergesine hazırlanan cevap listeleri ilişik olarak su» 
nulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Fehim Adak 

Bayındırlık Bakanı 

VL — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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T. C 
Bayındırlık Bakanlığı 

Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü 
20 , 2 . 1976 - 10 . 3 . 1976 tarihleri arasında 

Ankara'ya (Merkeze) Gelen înş. Y. Müh. i'e înş. Müh. Listesidir. 

Adı ve soyadı Görev süresi 

Geçici 
gör*îv hangi 

vasıta ile yapıldığı 

îsmet Başoğlu înş. Y. Müh. 

Levent Kozanoğlu înş. Müh. 

Hasan Saygılı înş. Müh. 

Ahmet Özerk înş. Müh. 

6 gün yol dahil Resmî oto ile 
Mutat nakil vasıtası 

8 gün yol dahil (Tren) 
Mutat nakil vasıtası 

5 gün yol dahil (Tren) 
Mutat nakil vasıtası 

5 gün yol dahil (Tren) 

Ödenen 
harcırah tutan 

420 

180 + Tren ücreti 

300 + Tren ücreti 

450 + Tren ücreti 
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Görevli olarak Ankara'ya gelen tnşaat 
Y. Müh. ve Mühendislerinin 

Adı ve Soyadı 

Fethi Berktin 

Hasan Aydın 

Turan Eren 

Mehmet Baltacı 

Erhan Hürol 

Erdoğan Birhekimoğlu 

Turhan Temelli 

Feyyaz Yavuz 

Kasım Sapmaz 

Cengiz Al 

Murat Yenigün 

Hiîmi Omuzlu 

Ankara'ya Hangi Araç ile Gidip 
Çalışmakta Olduğu Bölge Müdürlüğü Geldiği ve Kaç Gün Kaldığı 

Karayolları 5 nci Bölge Müdürlüğü Devlet vasıtası ile 23.2.1976-27.2.1976 

» » » > Devlet vasıtası ile 4.3.1976-7.3.1976 

» 6 ncı » > Devlet vasıtası ile 2.3.1976-3.3.1976 

» 8 nci » » Devlet vasıtası ile 23.2.1976-29.2.1976 

» » » » Devlet vasıtası ile 23.2.1976-29.2.1976 

» 9 ncu » » Uçak ile 22.2.1976-26.2.1976 

» » » » Uçak ile 22.2.1976-28.2.1976 

» » > » Uçak ile 17.2.1976-23.2.1976 

» 11 nci » ;» Şehirlerarası otobüs ile 1.3.1976 -
15.3.1976 

>y 12 nci » » Şehirlerarası otobüs ile 1.3.1976 -
10.3.1976 

» 15 nci > > Devlet vasıtası ile 24.2.1976-26.2.1976 

» » » » Devlet vasıtası ile 2.3.1976 tarihinden 
itibaren 1 hafta müddetle 



Adı ve Soyadı 
Ankara'ya Hangi Araç ile Gidip 

Çalışmakta Olduğu Bölge Müdürlüğü Geldiği ve Kaç Gün Kaldığı 

Mehmet Kın 

Adnan Sezgin 

Saffettin Sile 

16 ncı 

17 nci 

Şehirlerarası otobüs ile 24.2.1976 ta
rihinden itibaren 1 hafta 
3.3.1976 tarihinden itibaren 2 gün 
müddetle 
Uçak ile 24.2.1976-27.2.1976 890 

750 
140 
rilm 

4.3.1976-5.3.1976 tarihleri arasında 
uçak ile gitmiş vasıta ile dönmüştür 
8.3.1976 tarihinde uçak ile merkeze İki 
gidip aynı gün dönmüştür öde 

to YAP! İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

20 . 2 . 1976 - 10 . 3 . 1976 Tarihleri Arasında Geçici Görevli Olarak Ankara'ya Gelen \nş. Yük. Müh. ve İnşaa 

Adı ve Soyadı 

Ömer Sayar 

Veyis Ceylan 

Veyis Ceylan 

Nail Yüzbaşıoğlu 

İlhami Akyılmaz 

Ankara'ya Hangi Araç ile Gidip 
Çalışmakta Olduğu Bölge Müdürlüğü Geldiği ve Kaç Gün Kaldığı 

Yapı İşleri 3 ncü Bölge Müdürlüğü Devlet vasıtası ile 2.3.1976-5.3.1976 Ma 
cıra 

Yapı İşleri 6 ncı Bölge MüdürlüğüDevlet vasıtası ve Özel oto ile 197 
25.2.1976-27.2.1976 ği i 

» » » » 4.3.1976 tarihinden itibaren 4 gün 197 
ği i 

» » » » Özel oto ile 27.2.1976 tarihinden iti- 197 
baren 1 gün ği i 
Özel oto ile 23.2.1976-5.3.1976 Gü 

gör 
har 
hen 
mış 

Yozgat Bayındırlık Müdürlüğü 



Adı ve Soyadı 
Ankara'ya Hangi Araç ile Gidip 

Çalışmakta Olduğu Bölge Müdürlüğü Geldiği ve Kaç Gün Kaldığı 

Nihat Gürbüz 

İhsan Fincan 

Hasan Yakut 

Ömer Lâçinalp 

Salih Şirin 

Rıza Açık 

w İsmail Kocabaş 

Hüseyin Ateş 

Ahmet Bayrak 

Vahdettin Onat 

Yapı işleri 12 nci Bölge Müdürlüğü Uçak ile 6.3.1976 tarihinden itibaren 
Yol hariç 5 gün 

Yapı İşleri 15 nci Bölge Müdürlüğü Uçak ile 20.2.1976-10.3.1976 tarihleri 
arasında 

» » » » 20.2.1976-10.3.1976 tarihleri arasında 
Uçak ile 20.2.1976-10.3.1976 tarihleri 
arasında 

» » » » Uçak ile 20.2.1976-10.3.1976 tarihleri 
arasında 

» » » » Uçak ile 20.2.1976-10.3.1976 tarihleri 
arasında 

» » » » Uçak ile 20.2.1976-10.3.1976 tarihleri 
arasında 

» » » » Uçak ile 20.2.1976-10.3.1976 tarihleri 
arasında 

» » » » Uçak ile 20.2.1976-10.3.1976 tarihleri 
arasında 

Diyarbakır Bayındırlık Müdürlüğü Uçak ile 20.2.1976-10.3.1976 tarihleri 
arasında 

» » » » Uçak ile 20.2.1976-10.3.1976 tarihleri 
arasında 

Öde 
TL. 
Yoll 
dir. 

Yoll 
dir. 

Yoll 
dir. 
Yollu 
dir. 

Yollu 
dir. 
Yollu 
dir. 

Yoll 
dir. 
Yoll 
dir, 
Yoll 
dir. 

* 



YAPİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞJÜ 

20 . 2 . 1976 - 10 . 3 . 1976 Tarihleri Arasında Geçici Görevli Olarak Ankara'ya Gelen Inş. Yük. Müh. ve İn 

Adı ve Soyadı 

Selâhattin Göral 

A. Macit Köylüoğlu 

Aydın Uzun 

Orhan Karahan 

A. Rezzak Dabakoğlu 

ibrahim Çeçen 

İbrahim Özel 

A. Baki Aday 

İsmail Alpı 

İsmail Alpı 

Şükrü Altın 

İlhami Yurtkuran 

Şükrü Altın 

Ankara'ya Hangi Araç ile Gidip 
Çalışmakta Olduğu Bölge Müdürlüğü Geldiği ve Kaç Gün Kaldığı 

Diyarbakır Bayındırlık Müdürlüğü Uçak ile 20.2.1976-10.3.1976 tarihleri 
arasında 

Siirt Bayındırlık Müdürlüğü 

Mardin Bayındırlık Müdürlüğü 

Özel oto ile 20.2.1976-10.3.1976 ta
rihleri arasında 
Özel oto ile 20.2.1976-10.3.1976 ta
rihleri arasında 

» » » » Özel oto ile 20.2.1976-10.3.1976 ta
rihleri arasında 

» » » » Özel oto ile 20.2.1976-10.3.1976 ta
rihleri arasında 

» » » » Özel oto ile 20.2.1976-10.3.1976 ta
rihleri arasında 

» » » » Özel oto ile 20.2.1976-10.3.1976 ta
rihleri arasında 

» » , » » Özel oto ile 20.2.1976-10.3.1976 ta
rihleri arasında 

Yapı İşleri 16 ncı Bölge Müdürlüğü Tren ile 20.2.1976-10.3.1976 tarihleri 
arasında 

» » » » Tren ile 20.2.1976-10.3.1976 tarihleri 
arasında 

» » » » Tren ile 20.2.1976-10.3.1976 tarihleri 
arasında 

» » » » Tren ile 20.2.1976-10.3.1976 tarihleri 
arasında 

« « « « Devlet vasıtası ile 20.2.1976-10.3.1976 
tarihleri arasında 
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2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata- [ 
lay'ın, Kocaeli'nde vuku bulan bir hadiseye dair so-
ru önergesi ve içişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün 
yazılı cevabı. (7/550) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun içişleri Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi saygı
larımla rica ederim. 

12 , 4 . 1976 
Kars 

Sırrı Atalay 

Kars = Göle ilçesi halkından Kocaeli'nde memur 
Hikmet Şinasi Bozkurt'un oğlu 1963 doğumlu orta
okul öğrencisi Mustafa Kemal Bozkurt, 2 . 4 . 1976 
günü emniyet görevlileri tarafından ideolojik suç 
işliyor (duvarlara yazı yazmak) iddiasıyle 36 saat 
«Hürriyetinden mahrum edilmiş.» Hürriyetinden 
mahrumiyetinden ailesi haberdar edilmemiş kolu mü
hürlenmiş mahkemeye sevk edilmiş Adalet kendisini 
serbest bırakmıştır. 

1. Adı geçen 1963 doğumlu 14 yaşındaki çocu
ğa istinat edilen suç nedir? 

2. Hangi tarihte karakola götürülmüş ve mah
kemeye veya savcılığa hangi tarihte sevk edilmiştir? 

3. Kolu neden mühürlenmiştir? 
4. Ailesine niçin haber verilmemiştir? 
5. Adaletin hakkında yaptığı işlem nedir? 
6. 14 yaşındaki çocuğu günler ve saatlerce hür

riyetten mahrum bırakan, korkutan kolunu mühür
leten böylelikle haksız ve sebepsiz hürriyetten mah
rum etme eziyet ve korku ile çocuğun ruhî denge
sinde önemli yıkıntı meydana getiren ilgililer hakkında 
babasının 5 . 4 . 1976 tarihinde yazılı müracaatına 
rağmen hiçbir işlem yapmayan ilgililer hakkında ya
pılan işlem nedir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 11 . 5 . 1976 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Güvenlik 

Şube : Top. 01. (B) 

Konu : Sayın • Sırrı Atalay'm öner
gesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 14 . 4 . 1976 tarih ve Genel Sekreterlik 
Kanunlar Müdürlüğü 37-21-8133, 7/550 sayılı yazı
nız. 
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Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sayın Sırrı Ata
lay'm önergesinde yer alan hususlar incelenmiş ve 
cevaplarımız aşağıdaki maddelerde belirtilmiştir. 

Mahallinden alınan bilgilere göre: 

1. Kocaeli il merkezinde ikâmet eden Şakir 
Onat'in . 3 1 . 3 . 1976 günü karakola müracaatla, or
taokul öğrencileri Mustafa Kemal Bozkurt ile Erdinç 
Güven'in, evinin duvarlarına bazı sloganları yazdık
larını bildirerek şikâyetçi olduğu, bunun üzerine Er
dinç Güven'in aynı gün yakalanıp ifadesi alındıktan 
sonra ertesi gün karakola getirilmek suretiyle baba
sına teslim edildiği, Mustafa Kemal Bozkurt'un, 
1 . 4 . 1976 günü karakola celp ve aynı gün C. Savcı
lığına se/k edildiği, C. Savcılığınca serbest bırakıl-
ciğı: 

2. Adliyeye sevk edilirken, başka şahıslarla yer 
değiştirmesini önlemek maksadıyie, bu yoldaki tea
müllere de uygun olarak kolunun mühürlendiği, 

3. Mustafa Kemal Bozkurt'un karakola celp 
edildiği gün C. Savcılığına sevk edildiği ve savcılıkça 
serbest bırakıldığı için ailesine haber verilmesine lü
zum kalmadığı, 

4« Soruşturma evrakının savcılıkta olduğu, he
nüz bir karara bağlanmadığı; 

5. Alı geçenin günlerce hürriyetinden mahrum 
edildiği ve korkutulduğu yolundaki iddiaların ger
çeğe uymadığı 

6. Mustafa Kemal Bozkurt'un babası tarafından 
verilen 5 . 4 . 1976 tarihli dilekçenin de gereği için 
Kocaeli C. Savcılığına intikâl ettirildiği, savcılıkça 
dilekçe üzerinde yapılacak işlem sonucunun şikâyet
çiye bildirileceği, 

Anlaşılmıştır. 
Arz e i er im. 

Oğuzhan Asiltürk 
İçişleri Bakanı 

3. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca S. 
Ü. Bahriye Üçok'un, 13 Nisan 1976 tarihli Milliyet 
Gazetesinde yayınlanan bir yazıya dair soru önergesi 
ve Kültür Bakanı Rıfkı Danışman'ın yazılı cevabı. 
(7/551) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ekli uoru önergemin yazılı olarak cevaplandırıl

mak üzere Kültür Bakanlığına gönderilmesi işlemi
ne müsaade etmenizi rica eder saygılarımı sunarım. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Bahriye Üçok 
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Sayın Rıfkı Danışman, 
Kültür Bakanı. 
13 Nisan 1976 tarihli Milliyet Gazetesinin 5 nci 

sayfasında Hasan Pulur imzası ile yayınlanmış olan 
«Millî terbiyeye uygun kitaplar» başlıklı yazıda bah
se konu edilen kitap. 

L Gerçekten Kültür Bakanlığınca önce 10 000, 
sonra 20 000 adet olarak toplam 30 000 adet bas
tırılmış mıdır? 

2. Bastırılmış ise kitabın adı nedir ve yazarı kim
dir? 

3. Bu kitapta, adı geçen yazıdan aktarılmış bulu
nan ve her türlü şiirsel içerikten yoksun dörtlükler 
yer almakta mıdır? 

4< Türk edebiyatını bütün dünya ülkelerinde ta
nıtan ve birçok dillere çevrilmiş bulunan kitaplarla 
dünya edebiyatının en üstün örneklerinin okul ki
taplıklarından toplattırıldığı bir sırada böyle «süb-
yancılık» telkin eden bu dörtlüklerin okullarımızda 
okutulmasıyle millî değerlerimize sahip çıkacağımız, 
millî ahlâkımıza bağlı kalacağımız ve küçük yaştaki 
okul çocuklarımıza ahlaksal örnekler göstermiş ola
cağımız kanısında mısınız? 

Yazıh olarak cevaplandırılmasını rica eder en 
derin saygılarımı sunarım. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Bahriye Üçok 

T. C. 
Kültür Bakanlığı 11 . 5 . 1976 

Özel 
Sayı : 559 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 20 . 4 . İ 976 gün 8751-3747 ve 7/551 sa
ydı yazınıza. 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Sayın 
Bahriye Üçok'un, yazılı soru önergesi incelenmiş ve 
bu hususta cevabımız ekte sunulmuştur. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 
1 1 . 5 , 1976 

Rıfkı Danışman 
Kültür Bakanı 

Sayın Bahriye Üçok. 
Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
T. B. M. M. - Ankara 
13 . 4 . 1976 tarihli Milliyet Gazetesinde Sayın 

Hasan Pulur tarafından bahis konusu edilen «Kıb
rıs Rubaileri» adlı kitabı Bakanlığımız «Kültür Eser
leri» serisi içerisinde 30 bin adet olarak yayınlanmış
tır. 

Bakanlığımız 9 seri üzerinden yayın yapmakta
dır. Bu seriler : 

1. —• Bin Temel Eser 
2. — Kültür Eserleri 
3. — Türk Kültürünün Kaynak Eserleri 
4. — Halk Kitapları 
5. — Çocuk Kitapları 
6. — Türk Sanat Eserleri 
7. — Türk Musiki Eserleri 
8. — Tüık Tiyatro Eserleri 
9. — İnceleme ve Araştırma Eserleri 

dir. 
Yayınlarımız edebiyat, tarih, felsefe,, sanat gibi 

çeşitli sahalarda uzman, profesör, yazar, sanatçı gibi 
•fikir adamı kişilerden müteşekkil heyetler kanalıyle 
yapılmaktadır. 

Basılması düşünülen eserler, yukarıda işaret olu
nan seriler itibariyle tespit edildikten sonra kurul
larca seçilen konunun uzmanı bir raportöre dil ve 
muhteva bakımından incelettirilerek rapor hazırla
tılmakta, bu rapor kurulun tasvibine iktiran ettiği 
takdirde o eser Bakanlığımızca da uygun bulunması 
halinde bastırılmaktadır. 

Basılan kitaplar konusuna göre halk veya çocuk 
kütüphanelerine gönderilmekte, bakiyesi Millî Eği
tim Bakanlığı Yayınevlerinde satışa arz edilmektedir. 

Söz konusu Kıbrıs Rubaileri adlı kitap tanınmış 
şairlerimizden Merhum Arif Nihat Asya'ya aittir. 

Eser ilgili kurulda ahlâkî ve manevî değerlerimiz 
yönünden incelenerek mahsurlu bulunmadığı içindir 
ki yayınlanması düşünülmüştür. 

Sayın fıkra yazarının üzerinde durduğu sadece 4 
mis rai ık bir rubai şairin edebî üslûp içindeki tas
vir ve şairlik hissiyatının tezahürü olarak değerlen
dirilmelidir. 

Bakanlığımız sadece neşriyatla ilgili çalışmaların
da değil her çeşit kültürel faaliyetlerin ifasında Türk 
tarih şuuruna, Türk millî ahlâk ve ananelerine, mad
dî ve manevî değerlerin tamamına saygıyı ve onla
ra dayanarak daha ileriye doğru gitmeyi başlıca he
def almaktadır. 

Kültür faaliyetleri dolaynsıyle maddî ve manevî 
değerlerimize karşı gösterilen hassasiyet bizi ziyade
siyle sevindirmekte ve çalışmalarımızın düşündüğü
müz hedefe daha süraitli ve daha emin bir şekilde 
erişmesine yardımcı olmaktadır. 

Bu vesileyle saygılar sunarım. 
Rıfkı Danışman 
Kültür Bakanı 
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4, — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat 
Sarhcalı'nın, Balıkesir iline bağlı belediyelere 1975 -
1976 bütçesinden ne kadar yardım yapıldığına ve 
yapılacağına dair soru önergesi ve Turizm ve Ta
nıtma Bakanı Lûtfi Tokoğlu'nun yazılı cevabı. 
(7/560) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Turizm ve Tanıtma Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracı olmanızı saygıyle rica ederim. 

Balıkesir Senatörü 
Nejat Sarlıcalı 

1. — Balıkesir ilinde 1975 yılı içinde Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı bütçesinden hangi belediyelere 
hangi işlerde sarf edilmek üzere ne kadar malî yar
dım yapılmıştır, (ayrı ayrı) 

2. — 1976 yılında yine Balıkesir Belediyelerinden 
hangilerine hangi işler için ne kadar yardım yapıl
ması planlanmıştır, (ayrı ayrı) 

3. — Memleketimizin başlıca turistik yörelerin
den olan Ayvalık ve Burhaniye belediyelerine 1975 
bütçesinden yardım yapılmamış olmasının sebepleri 
nedir? Adı geçen belediyelere 1976 bütçesinden ne 
kadar yardım yapılacaktır? 

T. C. 
Turizm ve Tainıttıma Bakanhğı 11.5.1976 

Ankara 
Turizm Gn. Md./Altyapı Şb. Md 

293 . 7609 
Konu : Altyapı yardımları Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 27.4.1976 gün ve 8846-3771-7/560 sayılı 
yazıları, 

Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Sayın Ne
jat Sarlıcalı tarafından verien «Balıkesir iline bağlı 
belediyelere 1975 - 1976 bütçesinden ne kadar yardım 
yapıldığına ve yapılacağına» ilişkin yazılı soru öner
gesi aşağıda cevaplandırılmıştır. 

1. — Bakanlığımız 1975 malî yılı bütçesinden 
Balıkesir iline altyapı yardımı olarak 4 504 566 TL. 
lıik yardım yapılmıştır. 

Ayrıca Bakanlığımız 1975 malî yılı bütçesinden 
Balıkesir iline temizlik giderleri ve haşaratla müca
dele hizmetlerinde kullanılmak amacıyle 160 000 
TL. hk yardım göndermiştir. 

Balıkesir iline 1975 yılında yapılan yardimlarm 
dağıtımı ilişik listede takdurn edilmiştir. 

2. — Bakanlığımızca, çeşitli belediyelerden gelen 
1976 yılı yardım talepleri incelenrnekıte ve inceleme 
sonucuna göre de anılan taleplerin 1976 malî yılı 
bütçe imkânları içinde değerlendirilmesine çalışılmak
tadır. 

3. — Memleketimizin turisiCik yörelerinden olan 
Ayvalık Belediyesine 1974 yılında 1 091 568 TL. hk 
yardım yapılarak bütün talepleri karşılanmış bulun-
makıtaidır. Burhaniye ilçesinin ise 1974 yılında WC 
talebi karşılanarak 65 000 TL. lık yardım yapılmış
tır. 

Ayvalık ilçesinin 1975 yılı talepleri 996 255 TL, 
sini bulmuştur. Bu nedenle de 1975 malî yılı kısıtlı 
bütçe imkânları içinde ancak diğer turistik yerlerin 
yardım taleplerinin karşılanmasına çalışılmıştır. 

Konu takdirlerinize sunulur. 
Saygılarımla, 

Lütfü Tokoğltu 
Turizmi ve Tanıtma Balkanı 
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Merkezin adı 

1975 yılında Bahkesir iline yapılan altyapı yardımları 

Y ardını konusu 

Balıkesir - Merkez 
Erdek 
Edremit 

Avsa j Tütkeli Köyü Muhtarlığı 
Zey^nü 
İVrindi 
Havran 
Susurluik 
Büyukyenice 
Gömeç 
Sındırgı 

yol 

Dursunbey 
Karapürçek 
Pamukçu 

Merkezin adı 

Kanalizasyon 
Otopark - yol çevre tanzimi 
a) Akın pansiyon arkasındaki 
b) Yol yapanı 
Elektrik tesis yapımı 
Kullanma suyu ıslahı 
Elektrik tesisleri 
Kanalizasyon yapımı 
WC yapımı 
WC yaprmı 
Elektrik, su. tretuar 
Park ve gazino bahçesinin düzenlen 
mesi 
WC yapımı 
Maydan tanzimi 
Kanalizasyon yapımı 

1974 yılında Balıkesir'e yapılan altyapı yardımları 

Yaddım konusu 

Toplam 

Balıkesir - Ayvalık 
Ayvalık 

İçmesuyu tesisleri 
Elektrik gelişti.'Hmesi ve mevcut şebekenin iyileştirilmesi 
Şehir içi yol yapımı ve onarımı 
Sarımsaklı yol yaıpımı 
Alibeyadası çevre ve park düzenlemesi 
WC yapımı 
Alibeyadası WC yapımı 

Bahkesir - Burhaniye WC yapımı 
Toplam 

Toplam 

Miktarı 

200 CO0 
3 000 000 

97 481 
200 000 
150 000 
200 000 
90 000 
100 000 
100 000 
50 000 
93 575 

50 000 
73 510 
50 000 
50 000 

4 504 566 

Miktarı 

100 000 
ICO 
300 
300 
78 
75 
138 

1 091 

000 
000 
000 
385 
OOO 
183 

568 
65 000 

65 000 

1975 yılında Bahkesir iline yapılan temizlik ve haşarat hizmetleri ile ilgili yardımlar 
Merkezin adı Yardım konusu Miktarı 

Balıkesir - Edremit 
Zeytinli 
Susurluk 
DuTSunıbey 
Şifa 
ADtıraoluk 

Haşaratla 
» 
» 
» 
» 
» 

mücadele 
» 
» 
» 
» 
» 

40 000 
35 000 
20 000 
20 000 
25 000 
20 000 

Toplam 160 000 
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İstanbul Kapalı Çarşısının Onarımı ve İmarı Hakkında Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu 
(S. Sayısı : 569) 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİİ ÜYELER 
Eki-em Aeuner ı 
Refftt Aksoyoğhı 
Mucip Atakl ı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoy t rak 
Kadr i Kap lan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavel ioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
F a h r i özdi lek 
Mehmet Özgünes 
Selâhat t in Özgür 
Cevdet Sunay 
H a y d a r Tunçkana t 
Muzaf f e r Yur d aküler 

A D A N A 
M. Nur i Âdemoğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Mehmet Ünal di 

A D I Y A M A N 
Mehmet Sırr ı Turanl ı 
AFYONKARAHİSAR 

Mustafa Çelik 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karay iğ i t 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Ergün Ertem 
Turhan Kaparı b 
Yiğit K ö k e r 

Uye sayısı : 184 

Oy verenler : 3 48 

Kabul edenler : 147 

Reddedenler : — 

Çekinserjer . 1 

Oya ka t ı lmayanla r : 36 

Açık üycıiKJer : — 

[Kabul edenler] 

İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

A N T A L Y A : 
Reşat Oğuz 

A Y D I N 
Ali Celâl ettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

B A L I K E S İ R 
Raif Er i ş 
Neja t Sar l ıcah 
İ. Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğru l 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Turgu t Yaşar Gülez 
Alâeddin Yı lmaztürk 

1 BURDUR 
Ekrem K a b a y 

BURSA 
İ. Sabri Oağlayangi! 
Şebib Karamullaoğlu 
Şeref K a y a l a r 

Ç A N A K K A L E • 
îmade t t i n E lmas 
İsmail K u t l u k 

ÇANKIRI 
Gürhan Ti t rek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Hüseyin Atmaca 

D İ Y A R B A K I R 
S el âh att in Cizrelioğlu 
Sebahattin Savcı 

E D İ R N E 
Mehmet Nafiz Ergeneii 

ELAZlOr 
M. Cahit Daîokay 
Hasan İldan 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Ha tunoğ lu 

E S K İ Ş E H İ R 
Hikmet Savaş 
Ömer Ucuza! 

G A Z İ A N T E P 
İbrahim Terfik Kut la r 
Salih Tanyer i 

GÎRESUN 
Alı Cüceoğlu 
Hayrettin Erkmen 

H A K K A R İ 
Naci Cidal 

H A T A Y 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıeoğlu 

İ S P A R T A 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtf i Bilgen 
Tal ip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Telkin Ar ıburun 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 

Mehmet Feyyat 
F ikre t Gündoğan 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağa tay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelamoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

Hilmi Soydan 
K A R S 

Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şâmiloğlu 

KASTAMONU 
Ahmet Nusre t Tuna 

K A Y S E R İ 
İbrahim Kirazoğlu 
Ziya Müezzinoğlu 
Sami Turan 

K I R K L A R E L İ 
Ali Alkan 

K I R Ş E H İ R 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Osman Nur i Canpolaî: 
3 leh met Varışlı 

K Ü T A H Y A 
1 Ahmet özmumeu 
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MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Haindi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosımanöğru 
A. Orhan Süeraan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arık an 

MUĞLA 
Haldun Mettit eşe oğlu 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Abdullah Eraro İleri 
Ergun Özkan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Şaban Demirdağ 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Hasan Güven 
Ahmet Cemil Kara 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdulgani Demirkol 
Hasan Oral 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Selâhaddin Babüroğlu 
Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Sadi Irmak 
Sabahattin Özbek 
Naim Talû 
Şerif Tüten 

[Çehinser] 

KONYA 
Feyzi Halıcı 

TABİÎ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız . 

ADANA 
Hayri Öner 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANTALYA 
Sera f ettin Pak er 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğm 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BURSA 
Barlas Küntay 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbant oğlu 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 
KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Knrapvüçük 

KARS 
SL'LTI At-alay 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KONYA 
Fakih özlem 

KÜTAHYA 
Osman Albay pak 

[Oya Katılmayanlar] 

MANİSA 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

MUŞ 
İsmail İlhan 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal (İz.) 

RİZE 
Talât Doğan 

SİVAS 
Kâzım Kangal (Bşk. V.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
(t) 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Veli Uyar 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
öihat Alpan 
Hüsamettin Çelebi 
Fethi Çelikbaş 
Özer Derbil 
Halil Tunç 
Bahriye Uçok 

)->m<* 
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Cumhuriyet Senatosu 
Gündemi 

65 NCİ BİRLEŞİM 

11 . 5 . 1976 Sah 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B — İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

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

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

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

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

4. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, AEG, Telefunken Şirketleriyle yapılan 
sözleşmeye dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/34) 

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

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

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

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

9. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bil-
gen'in, 28 Haziran 1975 günü İstanbul Taksim mey

danında yapılan mitinge dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/59) 

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

11. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Milliyetçi Çin'le olan 
ticarî ilişkilerimize dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu. (6/61) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'ın, 30 Ocak 1972 tarihli Ankara Bay
ram Gazetesinde neşredilen bir yazıya dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/62) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu 
arasındaki ortaklık anlaşmasını «Tamamlayıcı proto
kole» dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/66) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldız'ın, yurt dışındaki bir doktor öğrencinin asker
lik durumuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/67) 

15. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ 
Beler'in, Leningrad'la yapılan 19 ncu Avrupa Ser
best güreş şampiyonasına dair Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü sorusu. (6/68) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, kurulması düşü
nülen alkaloid fabrikasına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/69) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A — HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
X I . — İstanbul Kapalı Çarşısının onarımı ve 

imarı hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayın
dırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân ve Bütçe ve Plan 
komisyonları raporları. (M. Meclisi : 1/167; C. Se
natosu : 1/416) (S. Sayısı : 569) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1976) (Bitiş tarihi : 25 .6 .1976) 

(Devamı arkada) 



B — TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

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

2. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Özer Derbil ve Tabii Üye Suphi Gür-
soytra'k'm, Elektrofer Firmasına verilen teşvik ve it
hal belgeleri ile bu firmanın gümrük işlemleri hak
kında Senato Araştırması isteyen önergeleri. (10/14) 

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

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

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

6. '— Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sultanhamam'da 
vükubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/27) 

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

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

9. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, bazı okullara ve bu okullardaki öğren
cilerin devam durumlarına dair Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/34) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hain
di Özer'in, Dördüncü Demir - Çelik tesislerinin ku

ruluş yerinin seçimi hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/35), 

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

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

1 3 . — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun hapishane ve tevkifhanelerin du
rumu hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/39) 

14. — Cumhuriyet Cenatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'm, bazı vilâyetlerde vuku bulduğu iddia 
edilen işkence olaylarına dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/40) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Lice depremiyle ilgili bazı olay
lar hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi.-
(10/42) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A — İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B — BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X i. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda bazı 
değişiklikler yapılması hakkında kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 2/44; C. Senatosu : 2/97) (S. Sayısı : 
568) (Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1976) (Bitiş tarihi : 
17 . 5 . 1976) 

2. — 5682 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin 
4 ncü fıkrasının değiştirilmesi ve geçici bir madde 
eklenmesi hakkında kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları 
raporları. (M. Meclisi : 1/313; C. Senatosu : 1/417) 
(S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 30 . 4 . 1976) 
(Bitiş tarihi : 9 . 7 . 1976) 



Topiant, : ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 568 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Bazı Değişiklikler Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifinin Millet Meclisince Kabul Olunan 
Metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu 

(M. Meclisi : 2 /44; C, Senatosu : 2 /97) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 223) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 17 . 2 . 1976 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 32 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 16 . 2 . 1976 tarihli 57 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen, 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda bazı değişiklikler yapılması hakkında kanun teklifi, dosyası ile birlikte su
nulmuştur. 

Saygılarında. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 9.11. 1973 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 27, 29, 1, 
10, 11, 12, 16 . 2 . 1976 tarihli 45, 47, 53, 54, 55 ve 57 nci Birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edilmiş
tir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 223) 

Bütçe ve Plan Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plan Komisyonu 29 . 3 . 1976 
Karar No. : 2197 

Esas No. : 16 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 16 Şubat 1976 tarihli 57 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen, 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda bazı değişiklikler yapılması hakkında kanun teklifi, Millet Meclisi Baş
kanlığının 17 Şubat 1976 tarihli ve 32 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Ko
misyonumuzun 26 Şubat, 4, 11, 18, 24 ve 30 Mart 1976 tarihli Birleşimlerinde Maliye Bakanı Yılmaz Ergene-
kon ve Maliye Bakanlığı temsilcileri de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Teklif, 6 Ocak 1961 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 46, 47, 48 ve 87 nci maddelerinin 
değiştirilmesini öngörmektedir. 

Bilindiği gibi Vergi Usul Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunu kimlerin hangi usulde vergiye tabi olacağını be
lirtmiştir. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu gerçek kişilerin ödeyecekleri Gelir Vergisini gerçek veya götürü usulde ol
mak üzere iki yolla ödenebileceğini tespit etmiştir. 
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Vergi Usul Kanununun 172 ncı maddesi defter tutmaya mecbur tutulan gerçek ve tüzelkişileri belirlerken, 
aynı kanunun 173 ncü maddesi ise defter tutma mecburiyetinden istisnaları göstermiştir. Bu maddenin 2 nci 
fıkras1, Gelir Vergisi Kanununa göre kazançları götürü olarak tespit edilenleri defter tutma mecburiyetinden 
muaf tutmuştur. 

Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı maddesi götürü usı İde ticarî kazancın tespitinde gerekli kıstasları saymak
tadır. Günümüzde hayat şartlarının yükselmesi, paran n değer kaybetmesi sonucu hem cirosunun hem geçim 
indiriminin yükselmesiyle kazançların da yükselmesi gerekli olduğundan, teklif 46 ncı maddede yer alan safi 
kazanç miktarını 8 000 liradan 18 000 liraya çıkartmaktadır. 

Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanununun 47 nci raddesinde götürü usule tabi olmanın genel şartlarını say
makta ve 2 nci bendinde «İşyerlerinin yıllık gayri safi iratlarının toplamının 180 lirayı aşmaması» şartını ge
tirmekle işyerinin yıllık gayri safi irat toplamı bu miktarı aştığı takdirde bu kimsenin defter tutacağını hükme 
bağlamaktadır. Oysa, Gelir Vergisi Kanununun 1961 yılında yürürlüğe girdiği düşünülürse, bugüne kadar ge
çen zaman içinde para değerinde önemli düşmeler olmuş ve götürü usule tabi olmanın genel şartlarının yeni 
bir düzenlemeye tutulması zarurî olmuştur. Teklif, işye/inin Emlâk Vergisi Kanununa göre bulunacak vergi de
ğer toplamının 120 000 lirayı geçmemesi hükmünü getirmekle bu düzenlemeyi yapmaktadır. 

Bunun yanı sıra, yine Gelir Vergisi Kanununun 48 nci maddesi ile on bent halinde götürü usule tabi olma
nın özel şartların; alım - satım üzerinden tespit etmekte ve çeşitli işkolları için çeşitli miktarlar tespit etmek
tedir. Genellikle 8 000 liradan fazla gayri safi ücret ve kazançların deftere tabi tutulacağını bu madde hükme 
bağlamaktadır. Böylece gelirleri ile geçimlerini, ağır geçim şartları karşısında zorlukla sürdürmekte olan kü
çük esnaf ve sanatkârlar defter tutmak külfeti ile karşı ikarşıya kalmaktadırlar. Bu güçlükleri gidermek ama-
cıyle teklif, 48 nci maddede tespit edilen miktarları yeniden tanzim etmektedir. 

Yukarıda sayılan düşünceler ışığında hazırianan Gelir Vergisi Kanununun 46, 47, 48 ve 87 nci maddelerinin 
değiştirilmesini öngören bu teklifi Komisyonumuz bu maddelerde anılanların, meslek ve sanatlarını icra edebil
meleri ve çeşitli güçlükler altında geçimlerini sürdürebilmelerine yardımcı sonuçlar yaratacağı görüşü ile olumlu 
karşılamış ve benimsemiştir. 

II - Millet Meclisi metninin çerçeve 1 ncı maddes' içinde yer alan 46 ncı madde Komisyonumuzda yapılan 
görüşmeler sonucu değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz, 46 ncı maddenin 2 nci fıkrasında ic:;pit olunan safî kazanç miktarını 18 000 liradan, en az 
geçim indirimine tekabül eden miktar olan 35 000 liraya yükseltmiştir. 

Ayrıca Komisyonumuz, yine 46 ncı madde kapsamında bulunan, götürü usulde ticarî kazancın tespitinde, iş
yerlerinin vergi değerlerinin ve iş hacminin yanı sıra işyerinin yıllık kirasının ölçü olarak alınmasını, günü
müz koşullarında işyerine ödenen kiranın ticarî kazancın tespitinde rol oynayamayacağı görüşü ile isabetli bul
mamış ve metinde yer alan «işyerlerinin yıllık kiras;:> tabirlerinin çıkartılmasını karar altına almıştır. 

Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin çerçeve 1 nci maddesi içinde yer alan ve götürü usule tabi olmanın 
genel şartlarını tespit eden 47 nci maddesini, maddenin 2 nci bendindeki «küçük sanayi çarşı ve sitelerinde kul
lanma alanı 100 m2 yi geçmeyen işyerlerinde bu kayt aranmaz.» hükmünü bir işyerinin yüzölçümü ile iş hac
mini ve kazancını kıyaslamanın doğru olmayacağı görüşü ile benimsememiş ve ibareleri metinden çıkartarak ka
bul etmiştir. 

Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin çerçeve 1 nci maddesi içine yer alan 48 nci maddesini, maddenin 
1 ve 2 nci bentlerinde bulunan «ithal.» ve «ihraç» kelimelerini ihracat ve ithalât yapanların iş hacimlerinin bü
yüklüğü dolayısı ile götürü usule tabi tutmanın hakkaniyete uymayacağı görüşü ile madde metninden çıkarta
rak ve bu bent hükümlerinin ihracatçılara ve ithalâtçılara uygulanmayacağını belirten hükümleri ilâve ederek 
kabul etmiştir. 
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Millet Meclisi metninin çerçeve 1 ncı maddesi içinde yer alan 87 nci maddeyi, yürütme ve yürürlük maddeleri 
olan 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuz aynen kaibul etmiştir. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmeler sırasında, Gelir Vergisi Kanununa göre tabi vergi mükelleflerinin, bu 
mükellefiyetlerini yerine getirirken karşılaştıkları bir takım formalite güçlükleri dile getirilmiş ve bu görüşlerin 
giderilmesi, defter tutma usullerinin kolaylaştırılması ve böylece daha iyiye, daha yeniye gidilmesinin Maliye 
Bakanlığı tarafından sağlanması temenni edilmiş ve işbu temenninin Komisyon raporunda yer alması kararlaştı
rılmıştır. 

III - Komisyonumuz, küçük esnaf ve sanatkâr kesimini daha fazla mağdur etmemek için, teklifin biran önce 
kanunlaşmasında yarar gördüğünden, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bu
lunulmasını da karar altına almıştır. 

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

Başkan 
Ankara 

Yiğit Köker 

Başkanvekili 
C. Bşk. S. Ü. 

Söz haikkım saklıdır 
Sclâhaddin Babüroğlıı 

Sözcü 
Zonguldak 

A. Demir Yüce 

Kâtip 
Balıkesir 
Raif Eriş 

Aydın 
Halil Goral 

Toplantıda bulunamadı 

C. Bşk. S. Ü. 
Muhalifim 

Muhalefet şerhim eklidir 
Zayyat Baykara 

C. Bşk. S. Ü. 
Fethi Çelikbaş 

Toplantıda bulunamadı' 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

Toplantıda bulunamadı 

Gaziantep 
İ. Tevfik Kutlar 

Toplantıda bulunamadı 

Gümüşhane 
Ö. Naci Bozkurt 

Kahraman Maraş 
Adnan Karaküçük 

Toplantıda bulunamadı 

Kars 
Y. Ziya Ayrım 

Kütahya 
Ahmet Özmumcu 

Toplantıda bulunamadı 

Tabiî Üye 
Karşıyım 

Haydar Tıınçkanat 

Trabzon 
Karşıyım 

Hasan Güven 
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KARŞI OY YAZISI 

1. Halen uygulanmakta olan Gelir Vergisi Kanunumuz, bir kısım esnafı tamamen vergi dışı bırakmış, 
bir kısmını götürü usulde, bir kısmını da gerçek usulde (defter tutarak) vergilendirmeyi öngörmüştür. Mü
kellefiyet şeklindeki bu üç ayırım, Kanunda sayılan Ticaretin şekli ve yeri, üretim alanı ve satış büyüklükleri 
gibi ölçülerle belirlenmiştir. İlişik Kanun teklifi, bu büyüklüklerden götürü usulde vergilendirme ile ilgili ola
nının sınırlarını önemli oranlarda 5-6,5 misli genişletmek amacını gütmektedir. Bunun başka bir anlamı şu
dur : Yıllardan beri ve halen gerçek usulde - yani defter tutma usulü ile - vergilendirilen binlerce vatandaşı
mız, bu teklif kanunlaştıktan sonra - gerçek kazançlarla direkt bir ilgisi olmayan - götürü bir şekilde ver
gilendirilecektir. 

Gelir Vergisi sistemi ise gerçek gelirlere dayanan bir sistemdir. Götürü vergilendirme bu sistemden bir 
sapmayı ifade eder; bu bakımdan sınırlı olarak kullanılması gerekir. Götürülük sınırlarının bu derece genişle
tilmesi sistemi tahrip eder. ilişik teklifin sonucu da bu olacaktır. 

Özet olarak : İlişik teklif, defter tutanları, götürü usulle vergi ödemeye başlatacağı için vergi sistemimiz
de ilk olarak ileriye değil, geriye atılmış bir adım olmakta ve ödeme gücüne göre vergi ödemek ilkesine ay
kırı bulunmaktadır. 

2. Yine yukarda sayılan nedenlerle Gelir Vergisinin otokontrol özelliği büyük ölçüde sarsılmaktadır. 
Bu durumun tabiî bir sonucu da sadece götürü mükellefler bakımından değil, gerçek usulde vergi verenler 
için de vergi ziyama (vergi kaçakçılığına) daha elverişli bir ortamın yaratılmış olmasıdır. 

3. Götürü vergilendirme sınırının genişletilmesinin gerekçesi olarak 1964'ten bu yana ortaya çıkan fiyat 
artışları ve defter tutmadaki zorluklar ileri sürülmektedir. Halbuki, götürülük sınırlarının yükseltilmesi oran
ları ile gerçek fiyat artış oranları arasında hiçbir paralellik yoktur. Nitekim, son 1 0 - 1 1 yıl içindeki fiyat 
artışları, 3,5 - 4 kat olduğu halde teklifin Millet Meclisinden çıktığı şeklindeki alış ve satış sınırlamaları, hiç 
bir esasa dayanmadan bugünkü sınırlara göre 5 ilâ 6,6 kat artırılmıştır. 

4. Komisyonca kabul edilen alım - satım ve diğer sınırların hükümetin aynı konuda hazırladığı tasarıda
ki sınırlarla hiç bir bağlantısı yoktur. 

Halen Tarım Komisyonunda bulunduğu anlaşılan Hükümet tasarısında alım - satım hadleri genellikle 4 kat 
yükseltildiği halde, yukarıda da değinildiği gibi, inceleme konusu teklifteki artış 5 - 6.5.mislidir. 

5. Defter tutma zorluklan da abartılmaktadır. Evvelâ, on seneden beri defter tutan bu kişilerin bu işe 
alışmış olmaları gerekir. İkinci olarak bu mükelleflerin halen tuttukları işletme defteri basit bir girdi - çıktı 
defteri niteliğindedir. Son olarak da esnafın büyük bir kısmının, vergi defteri olması bile, işleri icabı bir ka
yıt. bir defter tutmak mecburiyetinde oldukları ve tuttukları bir gerçektir. Örneğin : Bir terzinin, müşterisi
nin ismi altında bir ölçü defteri, bir bakkalın mal alımlarını, toptancı ile hesabını müşterisi ile alış verişini 
gösterir bir kaydı muhakkak vardır. Bu kayıtlar biraz düzenli tutulursa vergi defteri olabilir ve nihayet bu 
defterin tutulmasında esnaf için bazı güçlükleri varsa bunlar da kanunî düzenlemelerle giderilebilir. 

6. Türkiye'de halen götürü usulde vergi veren mükelleflerin sayısı 500 CCO civanndadır. İnceleme ko
nusu olan teklifte götürülük için öngörülen yükseltilmiş alış - veriş hadleri yılda ortalama 150 COO lira olarak 
kabul edilse bu beşyüz bin kişinin yıllık alım - satım - hizmet faaliyetlerinin toplam tutan 75 milyar lira ola
caktır. 

Aynı esasa göre halen yürürlükte olan götürü vergilendirme hadlerine göre yapılacak bir hesaba göre 
ise bu tutarı 15 milyar lira olarak hesaplamak mümkündür. 

Bunun anlamı şudur : Teklifte öngörülen sınırlar kabul edilirse ekonomimiz içinde 75 milyar liralık mal 
ve hizmet cirosu vergi yönünden kayıt ve kontrol dışı bırakılmış olacaktır. Bu durumun gerçek usulde vergi 
veren diğer Gelir Vergisi mükellefleriyle ilişkisi de nazara alınırsa, teklifin, vergi kaybını çoğaltıcı, kaçakçı
lık imkânlarını çoğaltıcı etkisi daha da iyi anlaşılacaktır. 

7. Teklifteki yükseltilmiş götürü vergilendirme sınırları, vergide kayıt nizamından, defter tutmaktan 
daha doğrusu gerçek kazanç üzerinden vergi vermekten - kaçınmaları teşvik edecek, alım - satımları çok 

yüksek olan bazı teşebbüsler götürülük sınırları içine girmek için bölünebileceklerdir. 
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8. Devlet gelirlerinin en büyük kaynaklarından birini teşkil eden Gelir Vergisinde bu çeşit münferit ope

rasyonlar sistemi ve sistem içindeki dengeyi bozar, gerçek kazanç ve iratları üzerinden vergi veren diğer 
yükümlülerin götürü vergi usulüne geçme isteklerine zemin hazırlar. Bu bakımlardan bu ve benzeri ameli
yelerin sistemin bütünlüğü içinde ele alınması zorunludur. 

Bu nedenlerle Komisyon kararına karşıyım. 
Zeyyat Baykara 
C. Bşk. S. Ü. 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Bazı Deği
şiklikler Yapılması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 46 ncı, 47 nci, 48 nci ve 87 nci maddeleri aşa
ğıdaki şekilde değiştirtimişıtiir. 

Götürü usulde ticarî kazancın tespiti : 

Maldde 46. — 47 ve 48 nci maddelerde yazılı 
şartları topluca haiz olanların ticarî ve sanai işlerin
den sağladıkları safi kazançlar, Maliye Bakanlığın
ca düzenlenecek cetvellerde belirtfcilen iş nevilerine 
göre ve Vergi Usul Kanunundaki esaslar dairesinde, 
götürü olarak tespit olunur. 

Bu suretle tespit olunacak safi kazançlar (18 000) 
lirayı geçemez. 

Mükelleflerin Vergi Usul Kanununa göre tespit 
edilmiş olan derecelerden hangisine gireceği Maliye 
Bakanlığınca belli edilecek esaslar dahilinde Vergi 
Dairesi tarafından tayin olunur. 

Aynı işte ortak olarak çalışanlar hakkında 47 nci 
maddede yazılı işyerlierinin vergi değerleri 48 ndi mad
dede yazılı iş hacmi ölçüleri toplu olarak, diğer 
şartlar, ortakların her biri için ayrı ayrı aranır. 

Ortaklarından birisi gerçek usule göre Gelir Ver
gisine tabi bulunan ortaklıklarda diğer ortakların ti
carî kazancı da gerçek usulde tespit olunur. 

Adi ortaklık halinde çalışanlardan aynı zamanda 
diğer şahsî bir iş ile de iştigal edenlerin gerçek veya 
götürü usullerden hangisine göre vergilendirileceği 
şahsî işine ait iş hacmi ve işyeri vergi değeri veya 
işyerlerinin yıllık kirası ölçülerine ortaklıklardan his
sesine düşen miktarların eklenmesi suretiyle tayin 
olunur. 

Şahsî işin mevcut olmaması hallinde muhtelif 
ortaklıklardaki işyeri vergi değeri veya iş hacmi ve
ya işyerlerinin yıllık kirası ölçülerindeki hisselerin 
toplanması ile yetiniir. 

Adi ortaklıklarda ortakların götürü kazanç his
sesi, ortaklığın girdiği sınıf ve dereceye göre bulu
nan kazanca her ortak için % 30 nispetinde bir 
zam yapıldıktan sonra bulunan miktar, ortaklık mu
kavelesinde yazılı hisse nispetlerine, böyle bir mu
kavele mevcut değilse eşit olarak ortak sayısına bö
lünmek suretiyle tespit olunur. 

6 — 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Bazı Deği
şiklikler Yapılması Hakkında Kanun teklifi 

MADDE 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 46 ncı, 47 nci, 48 nci ve 87 nci maddeleri aşa
ğıdaki şekilde değişitirijlrniştir. 

Götürü usulde ticarî kazancın tespiri : 

Madde 46, — 47 ve 48 nci maddelerde yazılı şart
ları topluca haiz olanların ticarî ve sanai işlerinden 
sağladıkları safî kazançlar, Maliye Bakanlığınca dü
zenlenecek cetvellerde belirtilen iş nevilerine göre ve 
Vergü Usul Kanunundaki esaslar dairesinde, görürü 
olarak tespit olunur. 

Bu suretle tespit olunacak safi kazançlar (35 000) 
lirayı geçemez. 

Mükelleflerin Vergi Usul Kanununa göre tespit 
ödümiş olan derecelerden hangisine gireceği Maüye 
Bakanlığınca beldi edilecek esaslar dahilinde Vergi 
ainesi tarafından tayin olunur. 

Aynı işte ortak olarak çalışanlar hakkında 47 nci 
maddede yazılı işyerlerinin vergi değerleri veya iş
yerlerinin yıllık kirası ile 48 nci maddede yazılı iş 
hacmi ölçüleri toplu olarak, diğer şartlar, ortakların 
her biri için ayrı. ayrı aranır. 

Ortaklarından birisi gerçek usule göre Gelir Ver
gisine tabi bulunan ortaklıklarda diğer ortakların ti
carî kazancı da gerçek usulde tespit olunur. 

Adi ortaklık halinde çalışanlardan aynı zamanda 
diğer şahsî bir iş ile de iştigal edenlerin gerçek veya 
götürü usullerden hangisine göre vergilendirileceği 
şahsî işine ait iş hacmi ve işyeri vergi değeri veya 
işyerlerinin yıllık kirası ölçülerine ortaklıklardan his
sesine düşen miktarların eklenmesi suretiyle tayin 
olunur. 

Şahsî işin mevcut olmaması halimde muhtelif or
taklıklardaki işyeri vergi değeri veya iş hacmi veya 
işyerlerinlin yıllık kirası ölçülerindeki hisselerin top
lanması ile yetinilir. 

Adi ortaklıklarda ortakların götürü kazanç hisse
si, ortaklığın girdiği sınıf ve dereceye göre bulunan 
kazanca her ortak için % 30 nispetinde bir zaım 
yapıldıktan sonra, bulunan miktar, ortaklık mukave
lesinde yazılı hisse nispetlerine, böyle bir mukavele 
mevcut değilse eşit olarak ortak sayısına bölünmek 
suretiyle tespit olunur. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) I 

Götürü usule tabi olmanın genel şartları : I 

Madde 47. — Götürü usule tabi olmanın genel 
şartlan şunlardır : 

1. — Kendi isinde bilfiil çalışmak veya bulunmak 
(İşinde yardımcı, işçi ve çırak kullanmak, seyahat, j 
hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlü
lük gibi zarurî ayrılmalar dolayısıyle geçici olarak I 
bilfiil işinin başında bulunmamak, bu şartı bozmaz. I 
Ölüm halinde iş sahibinin dul eşi veya küçük çocuk
ları namına işe devam olunduğu takdirde bunların 
bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakıl
maz); I 

2. — İşyerlerinin Emlâk Vergisi Kanununa göre 
bulunacak vergi değer toplamı (120 000) lirayı aşma
mak. (Küçük sanayi çarşı ve sitelerinde kullanma 
alanı 100 M2 yi geçmeyen işyerlerinde bu kayıt aran
maz); 

3. — Ayrıca ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri 
dolayısıyle gerçek usulde gelir vergisine tabi olma
mak. 

(2 ve 3 ncü bent hükümleri takvim yılı başındaki 
ve yeniden işe başlayanlarda işe başlama tarihindeki I 
duruma göre uygulanır.) j 

Götürü usule tabi olmanın özel şartları : I 

Madde 48. — Götürü usule tabi olmanın özel 
şartlan şunlardır : 

1. — Alım, satım işleri ile imal, inşa, tamir ve kü
çük sanat işlerinde bir takvim yılı içinde satınalınan ve
ya ithal edilen emtianın, iptidaî maddenin ve malze
menin mubayaa bedelleri tutarı (200 000) lirayı aş
mamak; 

2. — Bir takvim yılı içinde satılan veya ihraç edi
len emtianın, iptidaî maddenin ve malzemenin satış 
bedelleri tutarı (230 000) lirayı aşmamak; 

3. — İptidaî madde, yardımcı malzeme ve işçilik 
müşteriye ait olarak ücretli durumuna girmeksizin 
yapılan :malât, tamirat, basım, inşaat ve küçük sanat 
işleri karşılığında bir takvim yılı içinde alman gayri 
safi ücret tutarı (30 000) lirayı aşmamak; 

4. — İptidaî madde ve malzeme müşteriye, işçilik 
kendisine ait olarak yapılan imalât, tamirat, basım, j 
inşaat ve küçük sanat işlerinde yıllık gayri safi hâsı
lat tutarı (il2 500) lirayı aşmamak; 

5. — Bir veya üç numaralı bentlerde yazılı iş
lerin memzucen yapılması halinde, bir takvim yılı 
içinde alman ücret veya hâsılatın altı katı veya muba- , 
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Götürü usule tabi olmanın genel şartları : 

Madde 47. — Götürü usule tabi olmanın genel 
şartları şunlardır: 

1. — Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak 
(İşlinde yardımcı, işçi ve çırak kullanmak, seyahat, 
hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk: ve hüküm
lülük gibi zarurî ayrılmalar dolayısıyle geçici olarak 
'bilfiil işinin başında bulunmamak, bu şartı bozmaz. 
Ölüm hallinde iş sahibinin dul eşi veya küçük çocuk
ları namına işe devam olunduğu takdirde bunların 
ıbilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakıl
maz) ; 

2. — İşyerlerinin Emlâk Vergisi Kanununa göre 
'bulunacak vergi değer toplamı (120 000) lirayı aş
mamak; 

3. — Ayrıca ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri 
dolayısıyle gerçek usulde Gelir Vergisine tabi olma-
malk. 

(2 ve 3 ncü bent hükümleri takvim yılı başındaki 
ve yeniden işe başlayanlarda işe başlama tarihindeki 
duruma göre uygulanır.) 

Götürü usule tabi olmanın özel şartları : 

Madde 48. — Götürü usule tabi olmanın özel 
şartları şunlardır, 

1. — Alım, satım işleri ile imal, inşa, tamir ve 
küçük sanat işlerinde bir takvim yılı içinde satın
alınan emtianın, iptidaî maddenin ve malzemenin 
mubayaa bedelleri tutarı (200 000) lirayı aşmamak; 
(Bu. bent hükmü ithalâtçılara uygulanmaz.) 

2. — Bir takvtirn yılı içinde satılan emtianın, ip
tidaî maddenin ve malzemenin satış bedelleri tutan 
(230 000) Hırayı aşmamak; (Bu bant -hükmü ihracat
çılara uygulanmaz.) 

3. — İptidaî madde, yardımcı malzeme ve işçilik-
müşteriye ait olarak ücretli durumuna girmeksizin ya
pılan imalât, tamirat, basım, inşaat ve küçük sanat 
işlem karşılığında bir takvim yılı içinde alınan gayri 
safi ücret tutarı (30 000) lirayı aşmamak; 

4. — İptidaî madde ve malzeme müşteriye, işçi
lik kendisine ait olarak yapılan imalât, tamirat, ba
sım, inşaat ve küçük sanat işlerinde yıllık gayri safi 
hâsılat tutarı (112 500) lirayı aşmamak; 

5. — Bir veya üç numaralı bentlerde yazılı işlerin 
memzucen yapılması halinde, bir takvim yılı içinde 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

yaa bedellerinin yıllık tutarı toplamı (168 750) lirayı 
aşmamak; 

6. — Bir ve dört numaralı bentlerde yazılı işlerin 
memzucen yapılması halinde bir takvim yılında sağ
lanan gayri safi hâsılatın üçte bir fazlasıyle emtia 
iptidaî madde ve malzemenin mubayaa bedellerinin 
tutan toplamı (150 000) lirayı aşmamak; 

7. — Üç veya dört numaralı bentlerde yazılı işle
rin memzucen yapılması halinde alınan gayri safi 
ücretlerin tutarlarının dört katı ile sağlanan yıllık 
gayri safi hâsılatın toplamı (112 500) lirayı aşmamak; 

8. — Otel, sinema, plaj, dansing ve emsali eğlence 
ve istirahat yerleri işletenlerde, bu hizmetler karşılı
ğından bir takvim yılı içinde sağlanan yıllık gayri safi 
hâsılat tutarı (30 000) lirayı aşmamak; 

9. —• Maden işletmeleri ile taş ve kireç ocakların
da, kum ve çakıl istihsal yerlerinde, tuğla ve kiremit 
harmanlarında bir takvim yılı içindeki satışların mec
mu bedeli (180 000) lirayı aşmamak; 

10. — Sahibi ve işletici sıfatıyle birden fazla mo
torlu kara taşıtı veya beşten fazla araba veya su üze
rinde müteharrik 18 rüsum tonilatodan fazla makine
li, 90 rüsum tonilatodan fazla makinesiz taşıt aracı 
işletmemek (su üzerinde müteharrik araçların mem
zucen işletilmesi halinde, makineli olanların rüsum 
tonilatoları toplamının beş katı ile makinesizlerin rü
sum tonilatoları toplamı 90 rüsum tonilatoyu aşma
mak) ve î ir takvim yılı içinde alınan taşıma ücretleri 
tutarı (100 000) lirayı aşmamak; (Bu bentte yazılı öl
çüler, birlikte yaşayan eşlerle velayet altındaki çocuk
lar hakkında veya ortaklık halindeki işletmelerde, bu 
kimselerin veya ortaklığın işlettikleri vasıtalar toplu 
olarak nazara alınır.) Taşıma araçlarının sahip ve iş
leticisi durumunda olmaksızın taşıma işi yapanlar ta
vassut işi yapmış sayılır. 

Tekele tabi maddelerle, damga pulu, millî piyango 
bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kâr hadleri em
sallerine nazaran bariz şekilde düşük olarak tespit 
edilmiş bulunan emtiada ilgili bakanlıkların müta
laası alınmak suretiyle, bu maddenin 1, 2, 5 ve 6 nu
maralı bentlerinde yazılı alım, satım hadleri Maliye 
Bakanlığınca tayin olunur. 

8 — 
(Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

alınan ücret veya hasılatın altı katı veya mubayaa 
bedellerinin yıllık tutarı toplamı (168 750) lirayı aş
mamak; 

6. — Bir ve dört numaralı bentlerde yazılı isterin 
memzucen yapılması halimde bir takvim yılında 
sağlanan gayri safi hâsılatın üçte bir fazlasıyle emtia 
iptidaî madde ve malzemenin mubayaa bedellerinin 
tutarı toplamı (150 000) lirayı aşmamak; 

7. — Üç ve dört numaralı bentlerde yazılı işlerin 
memzucen yapılması halinde alman gayri safi üc
retlerin tutarlarının dört katı ile sağlanan yıllık gay
ri safi hâsılatın toplamı (112 500) lirayı aşnıaımak; 

8. — Otel, sinema, plaj, dansing ve emsali eğlen
ce ve istirahat yerleri işletenlerde, bu hizmetler kar
şılığından bir takvüm yılı içinde sağlanan yıllık gayri 
safi hâsılat tutarı (30 000) lirayı aşmamak; 

9. — Maden işletmeleri ile taş ve kireç ocaklarında, 
kum ve çakıl istihsal yerlerinde, tuğla ve kiremit har
manlarında bir takvim yılı içindeki satışların mec
mu bedelli (180 000) lirayı aşmamak; 

10. — Sahibi ve işletici sıfaitiyie birden fazla mo
torlu kara taşıtı veya beşten fazla araba veya su üze
ninde müteharrik 18 rüsum tonilatodan fazla maki
neli, 90 rüsum tonilatodan fazla makinesiz taşıt aracı 
işletmemek (su üzerinde müteharrik araçların mem
zucen işletilmesi hailinde, makineli olanların rüsum 
tonilatoları toplamının beş katı ile makinesizlerin 
rüsum tonilatoları toplamı 90 rüsum tonilatoyu aş
mamak) ve bir takvim yılı içinde alınan taşıma üc
retleri tutarı (100 000) lirayı aşmamak; (Bu bentte 
yazılı ölçüler, birlikte yaşayan eşlerle velayet altın
daki çocuklar hakkında veya ortaklık halindeki iş
letmelerde, bu kimselerin veya ortaklığın işlettikleri 
vasıtalar toplu olarak nazara alınır.) Taşıma araç
larının sahip ve işleticisi durumunda olmaksızın taşı
ma işi yapanlar tavassut işi yapmış sayılır. 

i Tekele tabi maddelerle, damga pulu, millî piyan-
| go bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar giibi kâr hadleri 
j emsallerine nazaran bariz şekilde düşük olarak tes-
| pist edilmiş bulunan emtiada ilgili bakanlıkların mü-
j taklası alınmak suretiyle, bu maddenin 1, 2, 5 ve 6 
' numaralı bentlerinde yazılı alım, satım hadleri Ma-
j Üye Bakanlığınca tayin olunur. 

C umhunyet Senatosu (S. Sayısı : 568) 
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İhtiyarî toplama ve beyan : 

Madde 87. — Tam mükellefiyette, vergiye tabi yıl
lık gayri safi kazanç ve iratlarının toplamı (25 000) 
•lirayı aşmayan mükelleflerin bu kazanç ve iratların
dan tevkif yolu ile vergisi kesilmiş bulunanları beyan
nameye ithal-etmeleri ihtiyaridir. ;, 

Ücretler, götürü usulde tespit olunan ticarî ve \ 
meslekî kazançlar ile kazanç ve iratların istisna had- s 
leri içinde kalan kısımları (25 000) liralık haddin hesa- f 
bında nazara alınmaz. 

Ticarî, ziraî veya meslekî kazançlarının yıllık be
yanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar (Gö
türü gider usulüne göre tespit edilen ziraî kazançları 
için beyanname verenler hariç) yukarda yazılı ihtiyarî 
toplama hakkından faydalanamazlar. 

Geliri telif ve patent haklarının kiralanmasından 
ibaret olup da, bu gelirin tamamı üzerinden tevkif 
suretiyle Gelir Vergisi ödenmiş olan dar mükellefiye
te tabi kimselerin bu gelirleri için yıllık beyanname 
vermeleri ihtiyaridir. 

MADDE 2. — Bu Kanun 1 . 1 . 1976 gününden 
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun 
Bakanı yürütür. 

hükümlerini Maliye 

(Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Madde 87. — Millet Meclisi metninin 87 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci mad
desi aynen-kabul edilmiştir. 

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

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 568) 





Topiant, : ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı ı 593 

5682 Sayılı Kanunun 15 nci Maddesinin 4 ncü Fıkrasının Değiş
tirilmesi ve Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Ta
sarısının Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet 
Senatosu İçişleri, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonları Ra

porları (M. Meclisi : 1 3 1 3 ; C. Senatosu : 1 417) 
(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 227'ye 1 nci ek) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 9 . 4 . 1976 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2739-21'960 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 8 . 4 . 1976 tarihli 87 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyle kabul edi
len, 5682 saydı Kanunun 15 nci maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesi ye geçici bir madde eklenmesi hak
kında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 1 . 7 . 1975 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
27, 29 . 1; 8 . 4 . 1976 tarihli 45, 47 ve 87 nci birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 227'ye 1 nci ek) 

İçişleri Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu 19 . 4 . 1976 

Karar No. : 4 
Esas No. : 1/417 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 8 Nisan 1976 tarihli 87 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyle kabul edi

len, 5682 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesi ve geçici bir madde eklenmesi hak* 
kında kanun tasarısı Komisyonumuzca İçişleri Bakanlığı temsilcisinin de kâtılmasıyle 15 Nisan 1976 tarihli 
toplantıda tetkik ve müzakere edildi. 
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Tasarının gerekçesinde belirtilen hususlar Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiştir. 
Bu nedenle Millet Meclisince kabul edilen metin aynen kabul edilmiştir. 
Saygı ile arz olunur. 

Başkan -
Bursa 

Şebib Karamulîaoğlu 

Sözcü 
Eskişehir 

Hikmet Savaş 

Kâtip 
Konya 

Erdoğan Bakkalbaşı 

Tabiî Üye 
Ekrem Acuner 

Balıkesir 
Hikmet Aslanoğlu 

Ordu 
B. Sıtkı Baykal 

Toplantıda bulunamadı 

Aydın 
Celâdettin Coşkun 

Samsun 
Bahri Cömert 

Toplantıda bulunamadı 

Samsun 
Şaban Demirdağ 

Toplantıda bulunamadı 

Manisa 
Oral Karaosnıanoğlu 

Toplantıda bulunamadı 

Tabiî Üye 
Şükran Özkaya 

Muğla 
Haldun Menteşeoğlu 

Toplantıda bulunamadı 

Ankara 
İbrahim Öztürk 

Malatya 
Hamdi özer 

Toplantıda bulunamadı 

Cumhurbaşkanınca S* Üj 
Şerif Tüten 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonu 

Esas- No. : 1/417 
Karar No. : 8 

28 . 4 . 1976 

Yüksek Başkanlığa 

'Millet Meclisinin 8 Nisan 1976 tarihli 87 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 
5682 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesi ve geçici bir madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 9 Nisan 1976 tarihli ve 2739 - 21960 sayılı yazıları ile Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 28 Nisan 1976 tarihli Birleşiminde Dışişleri Bakanlığı 
temsilcisi de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

1) Millet Meclisi metni, 5682 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesi ile yurt 
dışında çalışmakta olan işçilerimizin ve beraberlerindeki ailelerin pasaport sürelerinin azamî 5 yıl olarak tespi
tini öngörmektedir. 

Millet Meclisi metni. 5682 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesi ve geçici bir 
madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı ile İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 6 arkadaşı ile Balıkesir 
Milletvekili Sadullah Usumi ile Sakarya Milletvekili Kenan Durukan'm tekliflerinin birleştirilerek görüşülmesi 
sonucunda tanzim ve tedvin olunmuştur. 

Tasarı ve teklifleirn gerekçelerinde yer aldığı ve hükümet temsilcisinin de belirttiği üzere, güç şartlar altın
da çalışan ve özellikle konsolosluklarımızın bulunduğu merkezlerin dışındaki yörelerde çalışan işçilerimizin 
merkezlere kısa dönemler içinde pasaport sürelerini uzatma işlemleri dolayısı ile gelmeleri zaman ve maddî 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 593) 



kayıplara neden olmaktadır. Hatta yine belirtildiği gibi bu maddî kayıp 30 milyon liraya kadar ulaşmakta ve 
ayrıca izin zorluklan işçilerimizin, işlerini kaybetmeleri tehlikesini dahi doğurabilmektedir. 

tşbu tasarı, arz edilen sakıncaları giderici mahiyeti ve işçilerimize kolaylık ve rahatlık sağlayıcı hüviyeti 
ile Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

II. - Millet Meclisi methinin 1, 2, 3 ve 4 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Madde 1. — Millet Meclisi metninin çerçeve 1 nci maddesi, 15 nci maddenin 4 ncü fıkrasında ön
gördüğü değişiklik ile Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiş ancak, Komisyonumuz, metnin birinci cüm
lesindeki «ilgili» kelimesinden sonra metinde {,, bulunması gerektiğini tespit etmiş ve maddeyi bu anlayış 
ile kabul etmiştir 

111. - Tasarının yurt dışında güç şartlar altında çalışmakta olan işçilerimize sağlayacağı kolaylığı gö
zeten Komisyonumuz Genel Kurulda öncelik ve ivedilik ile görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasın 
da karar altına almıştır. 

İşbu raporumuz, Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Bitlis 

Kâmran İnan 
Toplantıda bulunamadı. 

Kâtip 
Manisa 

Oral Karaosmanoğlu 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Giresun 

Hayrettin Erkmen 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Niğde 

A. Emre İleri 

Üye 
Tabiî Üye 

Ahmet Yıldız 

Başkanvekili 
C. Bşk. S. Ü. 
Özer Derbil 

Toplantıda bulunamadı., 

Üye 
Ankara 

Atıf Benderlioğlu 

Üye 
Kars 

Sırrı Atalay 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Kayseri 

Ziya Müezzinoğlu 

Üye 
Tabiî Üye 

Sefahattin Özgür 

Bu kanunda Başkan ve Sözcü 
İstanbul 

Erdoğan Adalı 

Üye 
Bolu 

T. Yaşar Gülez 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Diyarbakır 

Sefahattin Cizrelioğiu 

Üye 
İstanbul 

Resim Üstünel 

Üye 
Kayseri 

Sami Turan 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

5682 Sayılı Kanunun 15 nci Mad
desinin 4 ncü Fıkrasının Değişti
rilmesi ve Geçici Bir Madde Eklen

mesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 5682 sayılı Ka
nunun 15 nci maddesinin 4 ncü fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

Umuma mahsus münferit pasa
portlar, aşağıda ve 23 ncü madde
nin son fıkrasında yazılı istisnalar 
saklı kalmak kaydıyle ilgili aşağıda 
gösterilenden daha kısa süreler için 
verilmesini istemediği takdirde, iki 
yıl geçerli olmak üzere düzenlenir. 

Yabancı ülkelere işçi olarak ça
lışmak üzere giden vatandaşlar; da
ha kısa süre için verilmesini iste
mediği takdirde, düzenlenecek pa
saportlar, 5 yıl geçerli olmak üze
re düzenlenil. İşçinin eş ve çocuk
ları da bu hükümlerden yararlanır. 

MADDE 2. — 5682 sayılı Ka
nuna aşağıdaki geçici madde eklen
miştir. 

GEÇİCİ MADDE — Halen 
yabancı ülkelerde çalışmakta olan 
işçiler için düzenlenen pasaportla
rın geçerlik süresi; süre bitiminde 
müracaat halinde, ilgili daha kısa 
süre için uzatılmasını istemediği 
takdirde, beş yıla kadar uzatılır. İş
çinin eş ve çocukları da bu hüküm
den yararlanır. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayı
mı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

ÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

5682 Sayılı Kanunun 15 nci Mad
desinin 4 ncü Fıkrasının Değişti
rilmesi ve Geçici Bir Madde Eklen

mesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi
nin kabul ettiği 1 nci madde ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi
nin kabul ettiği 2 nci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi
nin kabul ettiği 3 ncü madde aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi
nin kabul ettiği 4 ncü madde aynen 
kabul edilmiştir. 

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE 
TANITMA KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

5682 Sayılı Kanunun 15 nci Mad
desinin 4 ncü Fıkrasının Değişti
rilmesi ve Geçici Bir Madde Eklen

mesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir, 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
metninin 4 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 
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