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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Malatya Üyesi Hamdi özer; 95 nci Birle-
leşimde gündem dışı konuşurken Başkanın 
kendisine «siz hangi partidensiniz» şeklin
deki sorusuna temasla kürsüde konuşan ha
tiplerin baskı altında tutulmadan düşünce, 
görüş ve inançlarını ifade etmeleri gerekti
ğini belirtti. 

Emlâk Vergisi kanunu tasarısının görüşül
mesine devam olunarak 39 ncu maddeye kadar 
kabul olundu. 

22 Temmuz 1970 Çarşamba günü saat 10,00 
da toplanmak üzere Birleşime saat 20,15 te son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Lûtfi Tokoğlu 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. 

Zerin Tüzün 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. 

Âdil Ünlü 
Ü. 

2. — GELEN KİĞITLAR 

Rapor 
1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanu-

aylık ve ücretlerine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/331; Cumhu-

nun kapsamı dışında kalan kamu personelinin j riyet Senatosu 1/1132), (S. Sayısı : 1462) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Lûtfi Tokoğlu 
KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü), Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler 98 nci Birleşimi açıyorum. Müzakerelere başlıyoruz. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Vrfa Üyesi İbrahim Etem Karakapıcı'-
nın; Doğu ve Güney - Doğuda devam eden ku
raklığın ve içme suyu ihtiyacının şiddetine ve 
alınan tedbirlere dair demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talebi var. 
Sayın Karakapıcı? Buradalar. 

Doğu ve Güney-Doğuda devam eden ku
raklık konusunda gündem dışı söz talebedi-
yorsunuz. Beş dakikayı geçmemek üzere buyu
runuz efendim. 

İBRAHİM ETHEM KARAKAPICI (Urfa) 
— Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım; 
hepinizin malûmu olduğu üzere gerek basından, 

gtrek radyodan aldığımız bilgilere göre Doğu
da ve Güney - Doğuda bu sene hakikaten daya
nılmaz bir şekilde kuraklık mevcuttur. 

Muhterem arkadaşlarım, Doğunun ve Gü
ney - Doğunun esasen kötü çizilmiş bir kaderi 
varıdır. Çok eskiden beri, bundan evvelki Hü
kümetlerde de maalesef bu memleketin bu so
ranları, lâyıikiyle ele alınmamış ve gerekli ted
birler yerine getirilmemiştir. Bugün Doğu
nun en mühim meselesi, Güney - Doğunun en 
mühim meselesi hepinizin malûmu olduğu üze
re; esas temel yapı olan elektrik, yol ve bilhas
sa su durumunun noksan oluşudur. 
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Muhterem arkadaşlar, şimdi biz arazilerin 
sulanmasını, zirai ürünlerin sulanmasını falan 
burada mevzuubahsetmiyeceğiz. Zira hasat bit
miş, iyi bir hasat olmamasına rağmen köylü 
işini bitirmiştir. Fakat, bugün üzerinde duru
lan mesele içilecek suyun bulunmayışıdır. Ya
ni, köylerde bugün yağışların olmaması hase
biyle, eskiden yağışsız mevsimlerde sarnıçlar
da toplanan, hattâ çamurlu ve kurtlu suları 
dahi içmeye razı olan köylüler bu sene bunu 
dahi bulamamaktadırlar. Bu yüzden, hepinizin 
malûmu olduğu üzere, bir palyatif tedbir ola
rak Türkiye'ye hiç de yakışmıyan ve bu asrın 
icabı olmıyan tankerlerle ve arazözlerle içme 
suyu köylere taşınmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bu suların kaynağı 
pis nehir sulan veya kuyu sularıdır. Hiçbir 
tahlilden veya kontrolden geçirilmeden götü
rülmekte ve kötü şartlar altında tevzi edilmekte
dir. Kaldıki bu tevzi dahi kâfi gelmemektedir. 
Muhterem arkşadaşlar, susuzluğun ne demek 
olduğunu hepiniz takdir edersiniz. Bu yalnız 
insanlar değil, orada bulunan hayvanlar da bu 
susuzluğu çekmektedirler. 

Bu temel yapıların, yani yol, su ve elektrik 
konusunun son zamanlarda ele alındığı, proje
lerin yapıldığı ve bâzı tatbikatlara geçildiği de 
doğrudur, bir hakikattir. Fakat bu bölge hal
kı da halen yer yer göç etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bu gibi hallerin en 
büyük tehlikesi, bence Doihıda ve Grüney - Do
ğuda memleketi yıkıcı, bölücü, kötü ideolojile
rin. fikirlerin yayılma ve yayma zemininin bu 
şekilde hazırlanmasıdır. Biz, zaman zaman. 
bu bölgenin çocukları olarak, gerek komisyon
larda. gerek meclislerde bunu dile getirdiğimi?: 
zaman bâzı arkadaşlar bunun bölgecilik oldu
ğunu, bunları ifadenin doğru olmadığını, Tür
kiye'de farklı bir muamele yapılmadığını söy
lemişlerdir. Fakat bugün acı hakikat önümüz^ 
çıkmıştır. Bölfrelerarası dengeli kalkınma el
betteki hepimizin arzusu, fakat bugün bir avuç 
su bulamıyan, hasta olan çocuğuna bir damla 
su bulamıyan vatandaşların durumunu düşün
dükçe insan elbetteki ıstırap çekiyor ve bunu 
ifade etmeye mecbur kalıyor. 

Muhterem arkadaşlar, her zaman, fasılalı 
olarak bu bölgelerde kuraklık olur. Nitekim 
1967 senesinde yine büyük bir kuraklık oldu, 

o zaman da yine bugünkü Hükümetin başın
la bulunan Sayın Demirel'e bu Meclis kori
dorlarında dilimizin döndüğü kadar söyledik 
ve kendisi bunların biran evvel halledileceğini 
bize va'detti. Ayrıca, bu bölgeye geldiklerinde, 
halkın karşısında ve yapılan toplantılarda bu 
bölgenin elektrik, yol ve su işlerinin derhal ya
pılan gösterilerde ve yürüyüşlerde halk, ken
disine va'dedilen işlerin yerine getirilmediğin
den acı acı yakınmaktadırlar. 

Elbetteki eski iktidarların ihmali var, ama 
bugünkü iktidarın da bu konuda gerekli ted
birleri acilen alması gerekiyor. Şimdi mesele 
âcil duruma gelmiştir, yani bu bir zelzele, bir 
yangın gibidir. Susuzluk bir felâkettir. Bunu 
önlemek de elbette Hükümetin, vazifeli
lerin işidir. Kaldı ki, tabiat bu tarafa su ver
memiş de değildir, muhterem arkadaşlarım. Ge
rek Seyhan ve gerekse Fırat Nehri iki koldan 
akmaktadır. Ayrıca yeraltı suları mevcuttur. 
Bugün kendi mıntakam olan Harran Ova'smdan 
artezyenlerle veya ucuz elektrik olduğu takdir
de, yani hidro - elektrik tesisleri kurulduğu 
takdirde yeraltı sularının derhal çıkanlmaısı 
mümkündür. Yeraltı suları gayet boldur, ama 
bunu tetkik edip, vatandaşın istifadesine suna
cak bir çalışma maalesef mevcut değildir. Za
man zaman, yer yer arteziyenler açılmıştır, bol 
sular çıkmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, bu asırda, yakın 
komşumuz israil'de çölü ihya etmişler, burala
rı ağaçlan dırmışlardır. Bizim topraklarımız on-
xr kadar kötü değildir. Nitekim, su çıkan yer
er birkaç sene içerisinde gelişmiştir ve dolayı-
iyle hem oraların ürünü artmıştır, hem de va-

'• andasın sağlığı ve sıhhati düzelmiştir. 
Şimdi, acı duyuyor ve esefle bakıyoruz, ki 

"ıtidann bu iste yaptığı şey, sağdan ve soldan 
anker ve arazöz göndermek. Fakat, bunlar bir 
ay ifade etmez. Belki gelecek sene daha çok 
ruraklık olacaktır ve bunun bir çaresini, âcil 
)ir çaresini bulmak lâzım, ama görüyoruz ki 
iktidar, bu son zamanlarda yalnız ve yalnız 
cilven oyu alıp, iktidarda kalma çabasına düş
müştür. Bu yolda birçok emekler harcanmıştır, 
birçok maddi masraflar olmuştur, haksız alman 
krediler, bu yolda sarfedilen masraflar bu va
tandaşların suyuna sarfedilse acaba haksız bir 
iş mi yapılmış olurdu, bu hareket yerinde ol-
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raıaz mıydı? Bugün iktidar her şeyi bırakmış, I 
iktidarda kalmanın çaresi ile meşgul. Öyle de
ğil mi?... (C. H. P. sıralarından «öyle» ve A. 
P. sıralarından «öyle değil» sesleri) Niçin öyle 
söylüyorsunuz, öyle değil mi efendim... 

O halde... 

BAŞKAN — Sayın Karakapıcı, bir dakika
nızı rica edeyim, efendim. 

önce 5 dakika için rica etmiştim, kabul bu
yurmuştunuz, o vakit geçmektedir. 

ikinci olarak, gündem dışı konuşmalarda I 
polemikten ziyade fevkalâde olan ahvalin ma
lûmat olarak Heyeti Umumiyeye arzı mevzuba
histir. Meseleyi sadet içinde o şekilde telâkki 
etmenizi rica ederim. Buyurunuz. 

İBRAHİM KARAKAPICI (Devamla) —Te
şekkür ederim, efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, benim de bahsetti
ğim konu, iktidarları yakından ilgilendiren ko
nudur. Bu bölge halkı, müstemleke halkı değil
dir. Bu bölge halkı, başka yerlerde olan imarı, 
suyu, elektriği ister. Peki, ben dersem M, Hü
kümet bununla meşgul olmuyor. O zaman yan- I 
lış bir şey ifade etmiyorum. Hükümet son za- , 
manlarda bu işleri ve bunun gibi diğer birçok ] 
işleri ihmal etmektedir. Bunu arz ediyorum. i 

Ayrıca muhterem arkadaşlar; bir konuya 
daha dokunacağım, iktidar Partisinin Hükümet I 
erkânı içerisinde o bölgenin milletvekili olarak, \ 
Urfa Milletvekili olarak gelmiş bir de Turizm i 
Bakanı var ve bu bölgenin elbetteöri diğer sena
tör ve milletvekilleri var. Muhterem arkadaş- ; 

lar, biz başka bir şey için buraya çıkıp huzu- i 

4. — GÖRÜŞÜLEN 

1. — Emlak Vergisi kanunu tasarısının I 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum- I 
huriyet Senatosu İçişleri, Malî ve İktisadi İsler I 
ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 4 er üye 
alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon ra- I 
poru (Millet Meclisi 1/332; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1130) (8.Sayısı : 1461) (1) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, dünkü j 
müzakerelerimizde Emlâk Vergisi kanunu tasa- I 

(1) 1461 S. Sayılı basmayazt 20 . 7 . 1970 ta
rihli 96 ncı Birleşim tutanağına eklidir. 

I runuzu fazlaca işgal etmek istemiyoruz, bir 
hakikati, bir acıyı dile getiriyoruz. Muhterem 
arkadaşlarımın içerisinden bâzıları, bilhassa 
iktidar kanadına mensup arkadaşlarım buna 
gülüyorlar ve pek ehemmiyete almaz bir tavır
da görünüyorlar. Ama, bütün dünya bununla 
meşgul, bütün Türkiye bununla meşguldür. 
Ben isterdim ki, iktidar paresine mensup arka
daşlarım da bununla meşgul olsunlar ve bu 
derdi burada halletsinler. Hükümet ne yapaca-

I ğını, ne yapmak istediğini gelsin de burada söy-
I leşin, söylesin burada. 

MEHMET ORHAN TUĞRUL (Bilecik) — 
Köy işleri Bakanı mahallinde vazife görmekte-

I dir. 
İBRAHİM KARAKAPICI (Devamla) — 

Muhterem arkadaşlar, 5 dakikam geçmiş olu-
I yor ve sizleri de üzdüm. Hakikaten sabah sa

bah iyi sözler söylemediğim için ben de üzülü
yorum. Yalnız bu hususu buradan ifade etmek 
imkânını bana bahşettiği için Sayın Başkana 
teşekkür eder, hepinizi hürmetle selâmlarım, 

I efendim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Kara-
! kapıcv 
! Muhterem senatörler, memleket hizmetinde 

iyi ve kötü günde bir arada olmaktır, bizim 
! saadetimiz. Onun ioin hâdiseler dile getirildiği 
\ saman acı da olsa teessüre kapılmak değil, bi-
I lâkis onun tedbirini almak heyecanı içerisinde 

yine bir saadet bulmak mümkündür. Bu sebep-
1 le müsterih olunuz, Sayın Karakapıcı. 
I Şimdi gündeme geçiyoruz efendim. 

ff İŞLER 

I rısmm 18 ncı maddesi verilen önergeler sonun-
I da ve önergelerin ışığı altında tekrar tetkik 

edilmek üzere komisyonca geri alınmıştı. Ko
misyon, çalışmalarını hitirnıiş ve 16 ncı madde
yi yeniden tedvin etmek sureti ile Başkanlığa 
vermiştir. Yeni tedvin şeklini okutuyorum, 
efendim. 

I Yüksek Başkanlığa 
I üzerinde verilmiş önergelerle birlikte yeni-
ı den tetkik edilmek üzere komisyonumuza alın-
J mis bulunan Emlâk Vergisi kanunu tasarısının 

16 ncı maddesinin yapılan tenkidler ve veril-
I mis bulunan önergeler de nazara alınarak aşa-

674 — 



C. Senatosu B : 98 

ğıdaki şekilde değiştirilmesi uygun görülmüş
tür. 

Saygılarımla arz ederim. 
Geçici Komisyon Başkanı 

Yiğit Köker 

Madde 16. — Mükelleflerin bir vergi daire
si bölgesindeki arazisinin (arsalar hariç) top
lam vergi değeri 50 000 liraya kadar olanları
nın tamamı, 50 000 liradan fazla olanlarının 
50 000 lirası Arazi Vergisinden müstesnadır. 

Bu hükmün tatbikatında aile reisi ile bir
likte yaşıyan eş ve velayet altındaki çocukla
ra ait arazi değerleri toplu olarak nazara alı
nır. 

Bu maddede yazılı istisna, hisseli arazide, 
mükelleflerin hisse miktarları ayn ayrı nazara 
alınmak suretiyle uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Buyurunuz Sayın Sarlıcalı. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar, dün Senatoda 
yapılan müzakerelerin ışığı altında 16 ncı mad
de yeniden tedvin edilmiş ve Komisyon Baş
kanlığı tevdi olunmuştur. 

Öğreniyoruz ki, şimdiye kadar 25 000 lira 
olarak tesbit edilmiş olan küçük çiftçi muaflı
ğı 50 000 liraya yükseltilmiştir. 50 000 liralık 
bir arazi bâzı bölgelerde 20 - 25 dönüme teka
bül eder, bâzı bölgelerde 50 dönüme tekabül 
eder. Küçük çiftçilik bakımından tesbit edilmiş 
olan 50 000 liralık muaflık yerindedir, isabet
lidir. Komisyonun, Senatonın muhterem üyele
rinin bu noktai nazarlarını ehemmiyetle dikka
te alıp, maddeyi tadil etmiş olması teşekküre 
şayandır. 

Bu itibarla verilen takririn, komisyonca ya
pılan değişikliğin kabul edilmesinde isabet mü
lâhaza ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Sarlı

calı. 
Söz istiyen sayın üye?.. Buyurunuz Sayın 

Maliye Bakanı. 
MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem se
natörler; Bina Vergisi ile ilgili olarak kabul 
buyurduğunuz bir hükme göre köylerde değeri 
60 000 liraya kadar olan binalar Bina Vergisin
den istisna edilmiştir. Hükümet tasarısında da 
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küçük çiftçi muafiyeti olarak değeri 25 000 li
raya kadar olan arazinin vergiden muaf tutul
ması öngörülmüş idi. 

Şimdi, komisyonun yaptığı değişildik bu 
25 000 haddini 50 000 liraya çıkarmaktan ve 
bir de, tahditsiz olarak her kademede arazinin 
değeri ne olursa olsun, fazla değerin de 50 000 
lirasını muaf tutmaktan ibarettir. 

Ana fikir olarak komisyonun önergesi ile, 
Hükümetin tasarısı arasında bir ihtilâf, bir ay
rılık mevcut değildir. Çünkü buradaki anafi-
kir, Hükümetin tasarısındaki anafikir, küçük 
çiftçinin bu vergiden istisna edilmesi fikridir. 
Küçük çiftçi 25 000 liraya kadar araziye malik 
olan çiftçi midir, yoksa 50 000 liraya kadar ara
ziye malik olan çiftçi midir meselesi üzerinde 
komisyon ile Hükümet tasarısı arasında bir ay
rılık olmuştur. Yüksek Komisyon bunun 50 000 
liraya kadar olan araziye sahip çiftçilerin küçük 
çiftçi addedilmesi lâzımgeldiği fikrinde olduğu 
için bu önergeyi getirmiştir. 

Temelde "bir ayrılığımız olmadığından öner
geye biz de Hükümet olarak katılıyoruz. Yalnız 
şunu beyan etmek isterim, bilinmesi için beyan 
ediyorum; köylerdeki binaların, küçük çiftçile
re ait binaların tamamı Bina Vergisinden muaf 
olmaktadır ve küçük çiftçi de tamamiyle Arazi 
Vergisinden muaf olmaktadır. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Maliye 

Bakanı. 
Muhterem senatörler, söz istiyen saym üye?.. 

Yok. Tasarının 16 ncı maddesini yeni okunan 
şekli ile oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... 16 ncı madde yeni şekli 
ile kabul edilmiştir. 

Tasarının 18 nci maddesini, yine sayın sena
törlerin önergeleri karşısında Sayın Komisyon 
geriye almıştı. Komisyon yeni şeklini tedvin et
miş bulunuyor, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Üzerinde verilmiş olan önergelerle birlikte 

yeniden tetkik edilmek üzere Komisyonumuzca 
geri alınmış bulunan Emlâk Vergisi kanunu ta
sarısının 18 nci maddesi yapılan konuşmalar ve 
verilen önergelerin ışığı altında yeniden aşağı
daki şekilde düzenlenmiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Geçici Komisyon Başkanı 

Yiğit Köker 
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Nisbet : 
Madde 18. — Arazi Vergisi aşağıdaki yazılı 

nisbetlerde alınır. 
tik gelen 50 000 lira için binde 2 
Sonra gelen 75 000 lira için binde 3 
Sonra gelen 100 000 lira için binde 4 
Sonra gelen 100 000 lira için binde 6 
Sonra gelen 100 000 lira için binde 8 
425 bin liradan fazla matrahlar için binde 10 
Arsalar için vergi nisbeti binde 15 tir. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, tasarının 
18 nci maddesinin yeni şekli okunmuş bulunu
yor. Söz istiyen sayın üye?.. Sayın Özer, buyu
runuz. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; Finansman ve Emlâk 
Vergisi kanun tasarıları üzerinde hepimizin 
savunduğumuz tek şey, sosyal adalet yoluyla 
sosyal dengeyi gerçekleştirmektir. Zengini da
ha zengin, fakiri daha fakir yapmamak arzu
sunda hepimiz beraberiz. Ancak bunu sağla
mada görüş farklarımız olabilir. Zengini frenle
mek için konulan vergiler fakiri de silip süpür-
memeli, onları orta halliliğe ulaştırmalıdır. Da
ha doğrusu kurunun bahanesine yaşları da 
yakmamalryız. Her mükellef potansiyel kudre
tline, yani verim gücüne göre değil gelirine gö
re vergi vermeli idi. Bunun için sübjektif öl
çüleri değil objektif ölçüleri kullanmalıyız. 
Toplumumuzun gelir ve geçim grifiğini çizecek 
olursak, fakirliğin başlangıç ve süper zengin
liğin bitiş noktalarını tâyin etmek çok zordur.. 
Bu iki nokta birbirlerini göremiyecek derecede 
çok uzaktadırlar. Bunları bulup tesbit etmek 
ve birbirlerine yaklaştırmak gerekir. 

18 nci maddedeki arsa vergisinde tektenci 
fakir ile toptancı zengin aynı ölçü ile ele alın
mıştır. 50 000 lira ile 425 000 lira arasındaki 
gelirsiz arsayı biç olmazsa gelir getiren arazi 
gibi vergi nisbetine tabi tutmak gerekir. Bu 
tutum fakir ve orta hallilerin korunmasını 
sağlar. 425 000 liradan sonra arsa toptancıla
rının grafiği başlar. Bunu alabildiğine yük
seltmemek için binde 20 nisbetinde bir vergi 
ile önüne çıkmak gerekir. Bu suretle fakir ve 
orta hallinin elindeki arsasını ona kaptırmamak 
ve bunları da bir yuvaya kavuşturmak müm
kün olur. Bunu yapmak bizim vazifemizdir ar
kadaşlar. 

Şimdi, size objektif örnekler vereceğim. De
desinden, babasından kalma bir yuvada barınan 
ve zar zor geçinen bir dul kadın ve çocuklarını 
düşününüz kasabanın izbe bir yerinde bulunan 
bu evi günün birinde belediye sınırları geniş
leyip taşması doîayısiyle bu sınırın içinde gö
rülmüş ve sevinmeye başlamıştır. Elektrik, ha
vagazı ve su gelmiş ve fakat fakirdir. Gaz lam
bası, gazocağı ve kuyusunun suyundan kurtu
lamamıştır. Çok az bir vergi verebilirken de
ğeri arttı diye vergisini artırmışlar ödiyemez 
hale gelmiştir. Spekülatörler etrafında kur 
yapmakta, ağlaya ağlaya satıp kurtulmak is-
tiyecektir bunlar. Böylece fakir daha fakir, 
zengin daha zengin olacaktır. Aynı durumda 
diğer bir vatandaşın oturduğu ev yıkılmak 
üzeredir. Fakat arsanın değeri yüzünden binası 
50 000 liraya yükselmiştir .Bu evi yıktırmak 
için bir masraf edecek, binanın yerinde arsa 
kalacaktır. Bu kanuna göre, bina olarak kal-. 
saydı 100 lira. % 70 olduğuna göre 350 lira 
vergi ödiyecek, fakat arsa olur olmaz bu vergi 
750 liraya yükselecektir. Yani bina yıkılıyor, 
arsa kalınca arsanın vergisi, binanın vergisinin 
iki katından da fazla oluyor. Binada otururken, 
kira derdinden kurtulmuşken şimdi hem kira, 
hem de çok fazla vergi ödiyecektir. 

Tahsildeki çocuğu yetişince bu arsayı yap
tıracak, baba ocağını yakacaktır. Fakat bek
letemiyor. Arsa ona bir yük yüklemiştir, satıp 
kurtulmak istiyor. G-ene zenginin eline teslim 
edilecektir. 

Dar gelirli bir vatandaş, taksitle bir arsa 
alır, günün birinde bir yuva yapmak ümidi ile 
hayalleri süsler ve dişinden tırnağından artı
rarak para biriktirmeye çalışır. Bir şans onun 
arsasına değerler yükledi diye sevinir. Fakat 
bu arsa üzerinde konulan verginin ağırlığına 
dayanamaz. Şansını da, ümidini de satmak zo
runda kalır. 

Muhterem senatörler; Türk halkı, mülkü 
ve hele meskeni çok sever. Şu ata sözü onun 
özünün ifadesidir : «Dünyada mekân, ahrette 
iman.» Mekânı elinden alınmakla dünyasından 
mahrum edilir. Dünyası ile bağını koparan bu 
vatandaş, son ümidini ahrete bağlar. Yani öl
meden ölüme talibolur. Bu insanların ümidi
ni öldürmiyelim arkadaşlar. Şu arz ettiğim 
örnekler, her kasaba ve şehirde yüzbiınleri 
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bulmaktadır. Bunları şanslarına düşman etmi-
yellim. Arsalarının vergisini hiç olmazsa arazi 
vergisi nisbetinde alalım. Fakat arsa spekü
latörlerine bunları lokma etmiyelim. önergem 
reaıliteden almımışjtır. Milyonlarca mesken 
âşıklarının gönüllerinin ifadesidir. Onların fer
yadını duymak istemiyorsak ve onlara mesken 
güllerini koklatmak istiyorsak onların yüzle
rini güldürelim. Bu benim takdim etmiş oldu
ğum önergeme güler yüzlü oylarınızı esirge
meyiniz. 

Burada maruzatım şudur muhterem arka
daşlar; arazi vergisi zenginliğin başladığı hu
duda kadar arsa vergisiyle aynı nisbette olma
lıdır ki »elinde münferit arsası bulunanlarla, 
arsa toptancıları birbirinden aynisin ve biri di
ğerine yem olmasın. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özer. 

önergeniz mi var efendim, dünden verilmiş olan 
önerge. 

HAMDÎ ÖZER (Malatya) — Evet. 
BAŞKAN — 18 nci madde üzeninde söz is

tiyen sayın üye?.. Yok. 18 nci madde üzerinde 
Sayın özer'in önergesi var okutuyorum. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Yalnız Sayın 
Başkan, komisyonun değiştirmiş olduğu arazi 
üzerirdeki değiştirisini aynen kabul ediyo
rum. Ancak onun arsaya da teşmilini diliyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Özer, istediğiniz şekilde 
muamele mümkün değildir. Biliniz ki, Riyaset; 
ancak hukuk çerçevesi içinde muamele icra ede
cektir. Önergenizi okuyacağım, lehinde ve 
aleyhinde söz vereceğim, oylıyacağım efen
dim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Emlâk Vergisi kanunu tasarısının aşağı

daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Madde 18. — Arazi ve arsalar (dâhil) ver
gisi aşağıda yazılı nisbetlerde alınır: 

ilk gelen 50 000 lira için binde 3 
Sonra » 75 000 » » » 4 

» » 100 000 » » » 5 
» » 100 000 » » » 8 

325 000 liradan fazla matrahlar için vergi 
nisbeti arazide binde 10, arsada binde 20 dir. 

Malatya 
Hamdi Özer 

22 . 7 . 1970 O : 1 
BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen 

sayın üye?.. Yok. Sayın Komisyon önergeye 
katılıyor musunuz? Katılmıyor sunuz. Sayın Hü
kümet önergeye katılmıyor sunuz. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler... Etmiyenler... Önerge reddedil
miştir efendim. 

18 nci maddeyi komisyonun hazırlamış ol
duğu yeni şekli ile oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Benim de bir takririm vardı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, vermiş ol
duğunuz önergeler komisyona tevdi edilmiş. 
Komisyon bunları tezekkür etmiş, yeni bir me
tin hazırlamıştır. Bunun üzerinde söz istiyen 
sayın üye var mı diye sordum, söz talebetme-
diniz. Önergenizin nazarı itibara alınması hu
susunda Sayın Özer gibi bir iddiada bulunma
dınız. Bu sebeple zatiâlinizin önergesi tekrar 
muameleye konamamıştır efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
O zaman konuşayım Sayın Komisyondan geldi
ği zaman. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, dünkü 
müzakereler sonunda tasarının üçüncü mad
desi aynen kabul edilmişti. Şimdi bir önerge 
var okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının kabul edilen üçüncü maddesinin 

son fıkrasının son cümlesi «iştirak halinde 
mülkiyette» şeklinde kabul edilmesi gerekir
ken hatalı olarak «iştirak halinde mükellefi
yette» şeklinde kabul edilmiş bulunmaktadır. 

işbu hatalı ibarenin İçtüzüğün 76 nci mad
desi gereğince düzeltilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Muğla 
İlyas Karaöz 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, içtüzüğün 
76 nci maddesi gereğince bu bir iddiadır. Bu 
iddiayı Heyeti Umumiye kabul ettiği takdir
de önerge komisyona iade edilecektir. Ko
misyonun kabul şekli ile tekrar oylarınıza arz 
edilecektir. 

Önergedeki bu iddiayı oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
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edilmiştir. Önerge komisyona iade edilmiştir. 
Sayın Komisyon, bu önergeye göre maddeyi 
tedvin edeceksiniz, tekrar Heyeti Umumiyeye 
arz edeceğiz efendim. 

Muhterem senatörler, 8 nci madde üze
rinde de içtüzüğün 77 nci maddesi gereğin
ce bir hatalı kabul iddiası vardır. Okutuyo
rum efendim.. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 8 nci maddesi Sayın Hocaoğlu'-

nun; 
«Ancak mülk sahibinin bizzat oturduğu 

binanın vergi tutan yıllık gayrisâfi iradının 
% 10 unu geçemez.» 

Şeklinde tadili kabul edilmesi sonunda, 
işbu 8 nci madde daha önce kabul edilen 
7 nci madde ile çelişmekte, böylece 7 nci 
madde tasanda muallâk kalmaktadır. 

Bu sebeple hatalı olarak kabul edilmiş bu
lunan işbu 8 nci maddeden, 

«Ancak mülk sahibinin bizzat oturduğu bi
nanın vergi tutan yıllık gayrisâfi iradın 
% 10 nu geçemez.» 

Fıkrasının çıkanlmasını içtüzüğün 77 nci 
maddesi gereğince arz ve teklif ederim. 

İlyas Karaöz 
Muğla 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, bura
da icra edilecek muameleyi de arz ediyorum. 
Cumhuriyet Senatosu teklif sahibini, komis
yonu ve Hükümeti dinledikten sonra teklifin 
kabul veya reddi hakkında görüşmesiz işari 
oyla karar verir. Binaenaleyh, burada söz hak
kı teklif sahibinin, komisyonun ve Hüküme
tindir. 

Teklif sahibinin görüşmek arzusu var mı 
efendim? 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Önergemin ka
bulünü rica ediyorum. 

BAŞKAN — Yoktur. Sayın Komisyon gö
rüşecek misiniz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT KÖ-
KER — Hayır. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet görüşecek mi
siniz efendim. Buyurun. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan bir de benim aynı mahiyette 
önergem vardı. 

22 . 7 . 1970 O : 1 

BAŞKAN — Saym Kalpaklıoğlu, sıra gele
cektir. Hiç bir şey usulün dışına çıkmıyacak-
tır, Sayın Kalpaktıoğdu merak buyurmayınız 
efendim. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Sayın Başkan muhterem se
natörler; Hocacğlu arkadaşımızın, verdiği bir 
önergenin kabulü dolayısiyle bu fıkra o mad
denin altına eklenmiştir. Fıkrada deniyor ki, 
gayrisaii iradının % 10 nunu bu vergi geçe
mez. Hangi vergi? Bina vergisi. Şimdiye ka
dar kabul buyurduğunuz hükümlerle gayri
sâfi irad usulü terk edilmiş, binanın kıymeti 
üzerinden alınması kabul buyurulmuştur, Yük
sek Heyetiniz tarafından. Böyle olduğu halde, 
gayrisâfi iradın % 10 nunu geçemez tarzın
daki bir fıkranın tatbik kabiliyeti yoktur. 
O zaman olsa olsa şöyle olur. Şimdi bir gay
risâfi irat var, mevcut binanın bir gayrisâ
fi iradı var. Bu muhafaza edilecek ve onun 
üzerinden de % 10 nu geçemiyecek vergi şek
linde anlaşılabilir. Bundan sonra inşaa edi
lecek binalarda gayrisâfi inat olmadığı için 
ve gayrisâfi irat konulması da mümkün olma
dığı için bu kanuna göre bundan sonra inşaa 
edilecek binalarda bu fıkra hükmü tatbik edi-
lemiyecektir. Bu suretle bina arasında bir ay
rılık olacaktır. Ayrıca şimdiye kadar inşa edil
miş binaların, şimdiye kadar tahsil edilmiş 
gayrisâfi iratları muhafaza edip onların üze
rinden % 10 vergi alınacaktır fıkrası hali ha
zırdaki hükümlerden de çok geriye gitmekte
dir. Bina vergisi bizzat oturulan meskenler
de buhran vergisi ve savunma vergisi ile bir
likte % 17 idi. % 17 nisbetinde halen alın
makta olan bir verginin % 10 nisbetinde alın
masını derpiş etmektedir. Kiraya verilen mes
kenlerde de halen vergi % 25 dir. Bu takrir bu 
verginin de % 10 na indirilmesiyle ilgili ola
bilir. Meskenler de diye tâbir edildiği için 
tesirini meskenlerde gösterecektir. Halihazır
daki % 17 nisbetindeki vergiyi bir de % 10 a 
indirmektedir. Şimdiye kadar kabul buyurdu
ğunuz kanunun esasları ile, espirisi ile, pren
sipleri ile katiyen telif değildir. Bu bakım
dan bu fıkranın maddeden çıkarılmasının uy
gun olacağı fikrindeyiz. Hürmetlerimi suna
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Ma
liye Bakanı. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: 
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Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Önerge 
kabul edilmiştir efendim. 

8 nci maddeyi kabul edilmiş olan bu öner
ge ile birlikte oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... 8 nci madde kabul edi
len önerge ile birlikte kabul edilmiştir efen
dim. 

Sayın Kalpakhoğlu, bir önergeniz var, öner
genizde 4 ncü maddenin, arz edeceğim sebepler
le yeniden müzakeresini; arz ve teklif ede
rim, buyuruyorsunuz. Sayın Kalpaklıoğlu, iç
tüzüğümüzde tekriri müzakere müessesesi yok
tur. Ancak, içtüzüğümüzün 76 nci maddesin
de ibare, uslüp ve 77 nci maddesinde hatalı 
kabul edilmiş olan maddelerin tekrar müza
keresi imkânı vardır. Bunun için de verilmiş 
önergede 76 nci veya 77 nci maddeye göre bir 
müzakere talebi gerekirdi. Bu irşadınız bu
lunmadığı için usule uygun olmıyan önerge
nizi maatteessüf oya koyamıyacağım. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
O mânadadır Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 39 ncü 
maddenin müzakeresine geçiyoruz. 

Kesirler : 
Madde 39. — Emlâk Vergisinin hesaplan

masında 100 kuruşa kadar olan vergi kesir
leri atılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir efendim. 

Bina ve Arazi vergilerinde zamanaşımı süre
sinin başlangıcı : 

Madde 40. — Beyan dışı kalan Bina ve Ara
zilerin vergilerinde zamanaşımı, bu bina ve ara-
zlin?îîi beyan edilmediğinle idarece mutitali olun
duğu tarihi takifbeden yılın başından itibaren 
başlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

iki'nci Bölüm 
Son hükümler 

Kaldırılan hükümler : 
Madde 41. — Aşağıda yazık kanunlarla di

ğer kanunlaxdaki bu kanuna uymıyan hüküm
ler kaldırılmıştır : 

1. 4 . 7 . 1931 tarihli ve 1837 sayılı Bina 
Vergisi Kanunu $e 1996, 2413, 2870, 2898, 4873, 

İ 5648, 5649, 6256, 206, 309, 177, 491, 496 sayılı 
kanunlar ile ek ve tadilleri ve 1454 sayılı Ka
nunun 13 ncü maddesi ile 3202 sayılı Kanunun 
5453 sayılı Kanunla değiçdk 5 nci maddesinin 
(b) fıkrası, 2871 sayılı Kanunun 2, 3 ve 4 ncü 
ve 4040 sayılı Kanunun 489 sayılı Kanunla de
ğişik 31 nci maddeleri ile 5237 sayılı Kanunun 
4 ncü ve 5419 sayılı Kanunun 3 ncü maddeleri, 

2. 27 . 6 . 1931 tarihli ve 1833 sayılı Arazi 
Vergisi Kanunu ile 2567, 3585, 3726, 4699, 5650, 
6255, 483 sayılı kanunlar ile ek ve tadilleri ve 
3116 sayılı Kanunun 5653 sayılı Kanunla deği
şik 86 nci maddesinin Arazi Vergisi muafiyeti 
ile ilgili hükmü ve 3653 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesi, 

3. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 50, 
51, 53 ilâ 62, 77 ve 78 nci maddeleri. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendfeı. 

Geçici Madde 1. — Bu kanunun 5 nci mad
desinin (a) ve (b) fıkralarındaki geçici muaf
lık hükümleri; gerek bu kanunun yürürlüğü 
tarihinden önce muaflıktan faydalanmamış 
binalar hakkında, gerekse 6188 sayılı Kanunun 
13 ncü maddesi île 1837 sayılı Kanunun 206 ve 
491 sayılı kanunlarla değişik 4 ncü maddesi ge
reğince muafiyeit almış binalar hakkında da, 
İra binaların inşaalarının sona erdiği yılı taMbe-
den 10 yıllık devrinin 1 . 3 . 1971 tarifinden 
sonra kalan kısmı için uygulanır. (Ancak, 
28 . 2 . 1971 tarihine kadar tarhı gereken Bina, 
Buhran ve Savunma vergileri, mezkûr tarihe 
kadar mer'i olan kanun hükümlerine göre tarh, 
tahakkuk ve tahsil olunur.) 

1833 sayılı Arazi Vergisi Kanunu ile ek ve 
tadilleri gereğince tanınan geçici muafiyetler 
saklıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edi
lmiştir efendim. 

Geçici madde 2. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar olan devre ile iflgilli tarh, 
tahakkuk ve tahsil muamelelerinin, Bina ve 
Arazi Vergisi Kanunu ile Vergi Usul Kanunu 
ve bunların ek ve tadiilleri hükümleri gereğin
ce özel idareler tarafından yapılmasına devam 

J 'olunur. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiıyenler... Kabul edin-
ımiştlir efendim. 

Muhterem senatörler, geçici 5 nci madde 
ilâvesi hususumda bûr önerge var okutuyorum 
efendim. 

Geçici madde 3. — 28 . 2 . 1971 tarihine 
kadarki dönemlere aidolarak tahakkuk edip de 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
tahsil edfjlmemiş Biıa, Buhran, Savunma ve 
Arazi Vergisi borçlarının kanunun meriyetin
den itibaren geçecek ilk 2 nci ay sonuna kadar 
tamamını ödiyenlerin, vergi cezası ve gecikme 
zamlarının % 90 ı, 2 nci iki ay sonuna kadar 
tamamımı ödiyenlerin vergi cezası ve gecikme 
zamlarının % 80 i ve 3 ncü iki ay sonuna ka
dar tamamını ödiyenlerin vergi' cezası ve gecik
me zamlarının % 70 i affedilir. 

Bu devreye taallûk eden vergiilerden ihtilaflı 
bulunanlar (Kanunun meriyetinden sonra ihti
laflı hale gelenler dahil) ödeme süresini'n başla
dığı tarihten itibaren ikişer aylık süreler içeri
sinde tamamen ödendikleri takdirde 1 nci fık
rada açıklandığı niısbette aftan faydalanırlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. efendim. 

Geçici madde 4. — 1970 yılında Emlâk Ver
gisinin uygulanımasiyle ilgili' her türlü giderlere 
harcanmak üzere 1970 yılı Bütçe Kanununun 
Maliye Bakanlığı kısmının 14.000 nci bölümüne 
14.496 numaralı (diğer giderler) maddesine ge
rekli ödeneği kaydetmeye veya bu tertibe aynı 
maksatla ödenek aktarmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Emlâk Vergisi kanun tasarısının geçici 4 ncü 

maddesinden fonra, 5 nci geçici madde olarak 
aşağıdaki maddenin tasarıya eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Ankara 
Yiğit Köker 

Geçici madde 5. — Maliye Bakanı bu kanu
nun ve diğer vergi kanunları hükümlerinin uy
gulanmasında Gelirler Genel Müdürlüğüne bağ
lı olarak il ve ilçelerde servisleri kontrol altın

da bulundurmak ve vergi tetkik ve yoklamaları
nı yaptırmak üzere Defterdarlık kontrol me
murlarını geçici surette görevlendirebilir. 

Bu şekilde görevlendirilenlere Maliye Ba
kanlığınca hazırlanacak esaslar dâhilinde vazife 
gören def terdarlık kontrol memurları için tesbit 
olunan en az yevmiye miktarı ödenir. 

FİKRET GÜNDOĞAN — Madde hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım, bu kanuna geçi' 
ci madde eklenmesini istiyen önergeyi Sayın 
Başkanlık okuduktan biraz sonra, geçmişte bâ
zı olayları hatırladım ve o yüzden kürsüye gel
dim. Ve bundan bir gün evvel grupumuza men
sup muhterem İçel Senatörü Lûtfi Bilgen'in de 
işaret ettiği gibi, Türkiye'de malî kontrolün 
teşkilât zâ'fı yüzünden % 3 nisbetinde bulundu
ğu da hatırıma geldi ve şimdi şu sözleri söyle
mekte yarar gördüm. 

Değerli arkadaşlarım, Maliye teşkilâtının 
kadro bakımından za'fı inkâr götürmez bir ha
kikat. Buna mukabil gene maliye teşkilâtında 
bulundukları yerden başka yere gidenlerin yol 
harçlığı ve ikamet için, orada kalmak için ge
rekli birtakım tazminatı aldığı, o da bir gerçek. 

Şimdi Gelir Vergisi tatbikatına başladıktan 
sonra ülkemizde, kontrol maksadiyle daima 
merkezlerden muhite doğru gitme akımı süre 
gelmiştir. Ve bunu gören mükellefler merkez
lerde toplanmaya, vergi dairelerini merkezlerde 
intihaba başlamışlardır. Meselâ bir ilin merke
zinde bulunan, ya da kendisini o il merkezinde
ki vergi dairesine bağlıyan bir mükellef, yıllar 
yılı her hangi bir kontrola mâruz kalmamıştır. 
Buna mukabil il hudutları dışındaki bir yerde 
çalışan ve o vergi dairesine bağlı olan mükel
lefler kontrol mekanizmasına daha sık tabi tu
tulmuşlardır. Çünkü oraya gitmek, aynı zaman
da biraz evvel arz ettiğim gibi, bir geliri de elde 
etmeyi mümkün kılıyordu. Şimdi Türkiye »de 
vergi tetkikatmın % 3 civarında bulunduğu, 
merkezde toplanan mükelleflerin kontroldan 
âzâde kaldıklarını gerçeği karşısında, şimdi ve
riden önerge ile kurulmak istenen sistem, Tür
kiye'de tatbikatını, biraz evvel arz ettiğim siste
min aynıdır. Bundan zarar mı hâsıl olur? Tabiî. 
Çünkü, bu kanunun asıl takabetmesi lâzımgelen 
mükellef küçük yerlerde değil, büyük yerlerde 

— 680 — 



C. Senatosu B : 98 22 . 7 . 1970 O : 1 

olacaktır. Asıl taldlbetmesi lâzıangelen, tetkik et
mesi lâzıomgelen beyanname 10 dönümlük tarla
nın beyannamesi değil, büyük kıymetli gayri-
menkullerdir. Şimdi memuru az, kontrol meka
nizması zayıf, bütün beyannamelerin ancak % 3 
ne bakabilen bir teşkilâtı asıl vergi kaynağı bu
lunan merkezlerden uzaklaştırıcı bir madde 
olan bu maddenin kabulü halinde, durumu ol
duğu gibi kabul eder, kanuna geçirir ve vergi 
ziyamı kendi elinizle imkân dâhiline sokmuş 
olursunuz. 

Bu itibarla kontrolların yapılabilmesi için 
ya muhitteki teşkilâtı gereği kadar ve bilinçli 
bir şekilde çoğaltmak gerekir veya asıl iş mer
kezlerinde vergi dairesini bırakıp, büyük mer
kezlerde vergi dairesi seçme olanağını mükellef
ten alırsınız. Ama bu kanunla da böyle bir im
kân bulamıyacağınıza, çoğu defa gayrimenku
lun bulunduğu vergi dairesi, vergi idaresi ola
cağına göre, zorunlu olarak mahallindeki teşki
lâtı kuvvetlendirmekten başka çareniz yoktur. 
Yoksa, biraz evvel arz ettiğim gibi, küçük ver
gi birimlerini kontrol edersiniz. Harcırah yü
zünden memuru dışarıya sevk edersiniz, mer
kezlerdeki asıl vergi birimleri kontroldan azade 
kalır. Bu ise, bir meşru kaçamak yolu demek
tir. O itibarla karşısındayız, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gün-
doğan. Önerge üzerinde söz istiyen sayın üye?.. 
Yok. Sayın Hükümet buyurun. 

MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım; bu kanun ile bina vergilerinin ve 
arazi vergilerinin sistemi değişiyor ve yeni ver
gi daireleri kurulacaktır, emlâk vergi daireleri 
kurulacaktır özel idarelerden alınıp Maliyeye 
bu vazife veriliyor. Bu kanunun tatbikatında 
dikkat ederseniz ki, gayet önemli konular ile 
karşı karşıyadır Maliye Bakanlığı. Böyle olunca 
halen defterdarlıklara bağlı olarak vazife gören 
mahallî kontrol memurlarının o mahal ile ilgili 
olmaksızın, Maliye Bakanlığı tarafından bu işle 
görevlendirilmesi sağlanıyor ve bu işle görev
lendirilen bir vilâyetten alınıp başka bir vilâ
yette bu işle görevlendirilecek olan kontrol me
murlarına asgari yolluk verilebiliyor. Bundan 
başka, tam, Sayın Gündoğan'ın mahzur olarak 
beyan ettiği hususu önliyecek bir de tedbir ma
hiyetinde oluyor. Gelirler Genel Müdürlüğüne 

I geçici olarak bağlı şekilde görevlendirildikleri 
zaman il merkezinde de mükelleflerin hem bu 
Vergi Kanunu tatbikat, hem diğer Vergi Ka
nunları tatbikatı ile dediği için önerge, ile mer
kezindeki mükelleflerin hesaplarının icabında 
incelenmesi de sağlanmış oluyor. Bu suretle bu 
konuda tatbikatta müşahede edilen mahzurları 
giderici ve bir de bu kanunun tatbikatiyle gö
revlendirilip bunun tatbikatını muvaffak edici, 
kolaylaştırıcı bir tedbir alınmış oluyor. 

Hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Mali
ye Bakanı. Sayın Melen Buyurun. 

MEHMET HAZER (Kars) — Müsaade eder
seniz bir sual soracağım. 

BAŞKAN — Sayın Melen, bir dakikanızı 
rica edeyim. Buyurunuz efendim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Bakan, 
Emlâk Vergi Daireleri kurulacağını ifade bu
yurdular. Halen özel idareler de bu vazife ile 
görevlidir. Bunun bir dublikasyon olacağını ka
bul edelim. Bu ikili teşkilâtı tanzim etmek için 
başka bir tasavvurları var mıdır 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütahya 

Milletvekili) — Mehmet Hazer arkadaşımızın 
sorduğu suali bir başka arkadaşımız da daha 
önceki günlerde tevcih buyurmuştu. Ona verdi
ğim cevapta şöyle demiştim. Bu kanun ile kal
dırılan Bina ve Arazi Vergileri Kanununun tat
bikatı, mazideki tatbikatı dolayısiyle çıkmış 
olan ihtilâflar ve tarholunmamış olan vergiler 
ile bu daireler iştigal etmeye devam edecekler
dir. Hiç bir özel idare vergi dairesinin ilga edil
diği yoktur ve hiçbir memurun da kadrosu kal
dırılmıyor. Ayrıca, bu memurlar içerisinden Ma
liyede kurulacak olan yeni vergi dairelerine Ma
liye Bakanlığının muvafık göreceği memurların 
nakledilmelerine mani hiçbir hüküm de mevcut 
değildir. Üçüncü olarak, Belediye gelirleri ka
nun tasarısında halen Komisyonda kabul edil
miş ve Millet Merlisinin giindeminde bulunan 
Belediye Gelirleri Kanun tasarısında bir mad
de vardır. Belediye gelirleri kanun tasarısı do
layısiyle belediyelerin vergi işleriyle ilgili, gelir 
işleri ile ilgili teşkilâtının genişlemesi ve maksa
dı temin edici bir seviyeye çıkması gerekir, O 
kanunda bir madde vardır. Bu, Belediye teşki-

I lâtı, belediye gelirleriyle ilgili belediye teşkilâ-
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tının takviyesi sırasında özel idarenin vergi dai
relerindeki memurlar buraya atanmak suretiyle 
bu takviye yapılır diye bir de hüküm koyduk. 
Bu suretle o meselenin halledildiğine kaniî bu
lunuyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Maliye Baka
nı, Sayın Melen, buyurun. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; kanunlaşmak üzere olan bu 
tasarının çok mahzurlu gördüğüm ve aksak ta
raflarından biriside vergiye esas olan matrahın 
hiçbir zaman kesinleşmemesidir. Her vergide 
muayyen bir zamanda vergi matrahı kesinleşir, 
muayyen bir zamanın geçmesiyle. Faraza, tah
rir usulünde yapılırken muayyen bâzı zamanın 
geçmesiyle vergi matrahı kesinleşir, artık ona 
idare yeni bir tahrire kadar müdahale edemez
di, kesinleşmiş matrah üzerinde, Mükellef o tah
rir kaç sene devam edecekse, sekiz sene, 10 se
ne... kesinleşmiş matrah üzerinden vergi verir
di. Bilmem, Gelir Vergisinde başka yerlerde 
beyan edilen, itiraz edilmişse, re'sen tarh edil
mişse onun üzerinden kesinleşir. Burda, ebedî 
olarak açıktır. Vergi Dairesi istediği zaman 
gidecek bir köye, sizin beyanlarınız yanlıştır, 
yeniden takdir edeceğim diyecek veyahut kö
ye değil, şahsan bir mükellefe, şehirde, kasaba
da veya köyde... falan arazi sahibine; senin be
yanın noksandır, bunu ben yeniden takdir ede
ceğim diyebilecektir. Bu sebeple, faraza bir 
mal müdürü, bir vergi dairesi hâkimi mutlaktır 
bir ülkede, her zaman tehdidedebilecek bir du
rumdadır vatandaşları. Bir Vergi dairesi şehir
de, kasabada aynı durumdadır ve sonra bunu 
kimin yapacağı da yazılı değildir. Tasarı, ver
gi dairesi diyor. Bütün memurlar yetkili olacak
tır tabiî. Bir korkunç makine haline getiriliyor 
belki, alkışlar arasında kabul edeceğiniz bu ka
nun Bir korkunç makina haline geliyor. Bu se
beple, hakikaten beni endişeye sevk ediyor, bü
tün bu durumlar. Bunları biraz törpülemek lâ
zım, mahzurlarını azaltmak için. Bu yetkiyi 
lıiç olmazsa mahallî memurlara değil, küçük 
memurlara bırakmıyalım. Bu inceleme yetkisini 
Maliye müfettişi, Hesap uzmanı gibi hattâ, ye
tiştirilmiş kontrol memurları gibi formasyonu 
olan kimselere bırakılmak ki, bu hükümler Ver
gi Dairelerinin, elinde bir zulüm makinası ola
rak işlemesin. Bir keyf makinası, bir suiisti
mal makinası olarak işlemesin. Aksi halde, de

diğim gibi, istediği anda kaşını gözünü beğen
memiş olduğu veyahut kahvede tavla oynarken 
beğenmediği bir mükellefin gösteririm sana, 
falan tarihte beyan ettiğin evin için verdiğin 
değer noksandır diye, çat diye kapısına gidip 
yeni bir değer koyabilecektir. Bu suiistimalleri 
önleyecek tedbirler düşünmek lâzımdır. Bu se
beple kontrol memurlarının vazifelendirilmesini 
sırf bu sebeple yerinde görüyorum. Yani, ma
hallî memurlardan biraz kurtaralım, nisbeten 
daha vasıflı memur gitsin ve onlar yapsın, na
sıl olsa ilerde bu söylediğim açıklıkları tashih 
edeceksiniz. Sizi vatandaş mecbur edecektir tas
hih etmeye. Seçim çevrelerine gittiğiniz zaman 
nasıl bir kanun kabul ettiniz diye yakanıza sa
rılacaktır. Tashih edeceksiniz, bundan kurtula
mazsınız. Ama, hiç olmazsa elimizde iken bâzı 
şeyler kurtarmaya çalışıyorum. Bu sebeple mâ
ruzâtta bulunuyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Me
len. 

Söz istiyen sayın üye?.. Sayın Komisyon, 
geçici 5 nci maddeye iştirak ediyor musunuz? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI (Yiğit Köker) — Ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ — Edi

yoruz. 
BAŞKAN — İştirak ediyorsunuz. Geçici be

şinci madde teklifini okunan şekliyle oylarını
za arz ediyorum : Kabul edenler?.. Kabul etmi-
yenler?.. Geçici 5 nci madde kabul edilmiştir 
efendim. 

3 ncü madde komisyondan Başkanlığa gön
derilmiştir, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 3 ncü maddesi verilen önergenin 

ışığı altında yeniden tedvin olunarak hatalı 
durum düzeltilmiş ve madde metni aşağıdaki 
şekilde arz edilmiştir. Maddenin bu haliyle Ge
rdel Kurulun oylarına sunulmasını arz ve teklif 
ederim. 

Ankara 
Yiğit Köker 

Mükellef : 
Madde 3. — Bina Vergisini binanın mâ

liki varsa intifa hakkın sahibi, her ikisi de yok
sa binaya malik gibi tasarruf edenler öder. 
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Bir binaya müşterek mülkiyet halinde malik 
olanlar hisseleri oranında mükelleftirler, iştirak 
halinde mülkiyette malikler vergiden mütesel-
silen sorumlu olurlar. 

BAŞKAN — Maddeyi okunan haliyle oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Üzerinde söz 
yok mu? 

BAŞKAN — Kabul etmiy enler... Kabul edil
miştir. Kaydı yok efendim, iddia kabul edil-
nıişti, iddia üzerinde konuşmalar oldu, komis
yona iade edildi, komisyon da bunu takabbül 
ettikten sonra Heyeti Umumiyenin oylarına arz 
edilmiştir. 

Yürürlük ve yürütme : 
Madde 42. — Bu kanun 1 . 3 . 1971 tarihin

de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Bir dakika rica edeyim efendim. Sayın Kal
paklıoğlu'nun bir takriri var. 

Sayın Başkanlığa 
4 ncü maddenin (h) bendine «işçi ve bekçi 

bunalan..» kelimelerinden sonra «çiftiçi evleri» 
unutularak geçirilmediğinden içtütüzüğün 76 -
77 nci maddelerine göre iş bu fıkranın böyle
ce değiştirilmesini arz ve talebedıerim. 

Kayseri 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, İçtüzü
ğün 77 nci maddesi olarak düzeltme talebinde 
bulunduğunuzu kabul ediyorum, söz hakkınız 
mevcuttur; buyurunuz efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlarım. 

Kanun bitiyor, fazla vaktinizi almıyacağım. 
Şimdi bu 4 ncü maddenin (h) bendinde «işçi 
ve bekçi binası» diyor «çiftçi binası» unutul
muş. O da aynı mahiyettedir. Zaten orada 
çiftçi oturur. Bu bir kazanç getirir birşey de
ğildir. Toprağa bağlıdır. Dün de Sayın Maliye 
Vekili ile görüştüm. «Beki» dediler ve aynı ma
hiyettedir, bir mahzuru yok, biz katılırız dedi
ler. Sonra, Sayın Komisyon Başkanından da 
rica ettim, «Hay, hay» dedi ve ben de öylece 
muvafakatlarmı istihsal ederek huzurunuza 
geldim. Kabul buyurursanız buraya «çiftçi ev

leri» sözleri de girsin. Teşekkür ©derim, Sayın 
Balkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Kal
paklıoğlu. Sayın Komisyon? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞ
KANI YİĞİT KöKER (Ankara) — Takdire 
bırakıyoruz Sayın Başkan?. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Efendim bu 
çiftçi evleri konusunda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Maatteessüf bu imkân mev
cut değil. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Bu takririn 
aleyhinde... 

BAŞKAN — Bu takrir değil. Bir dakikanı
zı rica edeyim, Sayın Türkmen. Beni hukuk dı
şına sevk etmiyeceğinizi katiyen bilirim, içtü
züğün 77 nci maddesinin 2 nci fıkrasını mü
saade ederseniz okuyorum. Buna rağmen, söz 
iddia ederseniz o takdirde fikrimi arz ederim 
efendim. 

Madde 77. — Bir tasarı veya teklifin kesin 
olarak oylanmasından önce komisyon veya bir 
-iye tasan veya teklifin bir veya birkaç mad
desinin hatalı olarak kabul edildiğini ileri süre
rek gerekli değişikliğin yapılmasını istiyebilir. 

Cumhuriyet Senatosu, teklif sahibini, Ko
misyonu ve Hükümeti dinledikten sonra tekli
fin kabul veya reddi hakkında görüşmesiz işari 
oyla karar verir. 

Binaenaleyh, bu üç muhterem kişiden başka 
kişiye söz vermek hakkına tüzük bakımından 
sahip değilim, beni mazur görünüz lütfen. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sizin fikri
nizi, sizin ne anladığınızı... 

BAŞKAN — Mümkün değil, konuşmasız, 
işari oyla.. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sizden soru
yorum. «Çiftçi evi» ne demektir? Yarın, 5 mil
yon çiftçi çıkar da «çiftçi evi» derse? Burada 
buna bir sarahat Vermek lâzımdır. Rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen çok iyi anla
dım. Şimdi, komisyonun söz hakkı vardır, Hü-
kümı&tin söz hakkı vardır. Riyasetin tarafsız
lığını ihlâl etmemek yönünde bana Sayın ko
misyonla, Sayın Hükümetin yardımcı olmala
rını rica ediyorum. Sayın Komisyon konuşacak 
mısınız efendim? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI YİĞİT KÖKER (Ankara) — Hayır efen
dim. 
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BAŞKAN — Sayın Hükümet? Buyuru
nuz. Lütfen Sayın Türkmen'in sualine de ce
vap veriniz efendim. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem 
senatörler; dünkü müzakereler sırasında Sayın 
Kalpaklıoğlu'nun önergesinde zikredilen mad
de, müzakere edilip geotdlkten sonra ve başka 
"bir maddenin müzakeresi esnasında Sayın Kıaıi-
paklıoğlu bu meseleyi gelip bizden sordu, ben 
de kendisine «o maddenin müzakereısd sırasın
da önerge vermiş olsaydınız düşünülebilirdi» 
dedim. Şimdi teklif daha konkre ve daha 
müşahhas bir şekilde huzurunuza gelmiştir. O 
maddede bir düzeltme yapılmasını istemekte
dir. «Çiftçi binaları» tâbirinden filhaikika ne
yin (anlaşılacağı belli değildir. Köylerdeki bi
naların 60 bin lira değerinde olanları zaten 
Bina Vergisinden muaftır. Ve ayrıca sayılan 
«samanlık, ambar, depo v. s. gibi şimdi hatırım
da değil çiftlik binaları da yine muaftır. Ay
rı bir muafiyet maddesinde zikredilmiştir. 

Şimdi burada istihdaf edilen şey beılediye 
hudutları içinde, yâni şehir içinde çiftçi binası 
muaf olsun. Bu teklif bunu getirmektedir. 
Şehir içerisindeki binanın da hangisinin çiftçi 
binası, hangisinin esnafa ait bina olduğunu tef-
rilk ve temyiz etmekte fevkalâde müşkülât var
dır. Bu bakımdan tatbikatı güçleştirici vasıfta 
olarak bu önergeyi görüyoruz ve önergeye ka
tılmıyorum. 

ZEKÎ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — Soru 
sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gümüşoğlu mümkün de
ğil efendim. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Önerge reddedilmiştir. 
efendim. 

MADDE 43. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Tasarının tümü üzerinde; tasarının aleyhin
de Sayın Ekrem Özden söz istemiştir. Lehin
de söz istiyen Sayın üye.? Yok. Sayın Özden 
buyurun efendim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; günlerden beri mü

zakeresine devam ettiğimiz Emlâk Vergiisi Ka
nunu, biraz sonra müzakeresi son bulmuş ola
rak, yapılan tadiller dolayısiyle de tekrar Millet 
Meclisine dönecektir. Bunun üzerinde muva
fık, muhalif kıymetli senatör (arkadaşlarımız 
durdular, kıymetli fikirlerini bildirdiler, grup
lar noktai nazarlarını arz ettiler. Kanunun 
umumi prensiplerine itirazlar oldu. Hattâ bu 
itirazlar yalnız muhalif kanat tarafından de
ğil, iktidara mensup kıymetli arkadaşlarımız 
tarafından da ileri sürülmüş bulundu. Ka
nun yürürlük maddesiyle beraber 42 madde
den ibaret bulunuyor ve yine bu kanun birçok 
kanunları ilga ediyor ve hiç alışılmamış bâzı 
esasları da getiriyor. 

Bu kanunun şöylece etraflı değil, fakat 
anamaddeleri üzerinde durarak tahlil edersek 
manzara söyle görünüyor. Şimdiye kadar Bina 
ve Arazi Vergisinden mükellef olan Türk va
tandaşı bundan sonra verdiği verginin belki de, 
mübalâğasız söylemiş olayım, 10 - 20 misline 
kadar vergi ile mükellef bulunacağı aşikâr gö
züküyor. Bu durumun; Türkiye'nin iktisaden 
iyi bir vaziyette bulunmıyan vatandasın kesesi
ni, ailesini, yaşayışını tamamen zedeliyeceği ve 
bâzı yerlerde de çöküntüye sebebiyet vereceğini 
söylemekte bir hata görmüyorum. 

Muhterem arkadaşlar; evvelâ 3 ncü madde
de birtakım tadil teklifleri verildi, iştirak halin
de mükellefiyet, mâliklerin vergilerden müte-
selsilen sorumlu olması keyfiyeti görüşüldü. Ko
misyon maddeyi geri aldı, tadil etti. «Mükelle
fiyet» tâbirini çıkardı «iştirak halinde mülki
yet» tâbirini ikame etti ama esas prensibi yine 
aynen getirdi, müzakeresiz kabul edildi. 

Burada önemli nokta, iştirak halindeki mâ
liklerin vergiden müteselsilen sorumlu olmaları 
keyfiyetidir. Biz bunu adalete uygun görmüyo
ruz ve çünkü diyoruz ki, biz vergi mükellefinin 
büyük bir vergi ile sorumlu olmasını değil, onun 
hakiki vergi ile mükellef olduğu verginin ciba-
yeti cihetine gidilmesinde vergi adaleti vardır. 
Kocaman bir apartmanın, büyük bir arazinin, 
bir hanın, bir hamamın ufak bir hissesine mâ
lik olan kimsenin ağır bir vergi ile mükellef 
olup, Devletin onun yakasına yapışmasında bir 
adalet tasavvur edilemez. 

Kıymetli arkadaşlarım, en mühim nokta, 
verginin beyan esasına bağlanmış olmasıdır. 
Filhakika medeni memleketlerde bu yadırganır 
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bir hal değildir, herkes vergisini kendisi beyan 
ederse daha ziyade adalete uygun olur. Ama 
rayiç üzerinden beyan hiçbir suretle adalete uy
gun düşmez. Bunu ancak verginin geliri nokta
sından bir beyana tabi tutulmasında isabet var
dır. Bundan başka, beyamn idare memurları ta
rafından kontrola tabi tutulması esası da hata
lıdır ve birtakım suiistimalleri vücuda getirece
ğini şimdiden düşünmek kabildir. 

Evvelce takdir komisyonları vardı ve aded-
leri muayyendi, bunlar sonradan da değiştiril
di. Bu komisyonların vermiş olduğu kararlar ne 
kadar kötü olursa olsun, nihayet bir komisyon
dur, birkaç kişiden mürekkep bir heyet halin
dedir. Ama şimdi getirdiğiniz usul böyle değil
dir, tek basma bir memur verdiğimiz beyanna
menin doğru olup olmadığına kendisi karar ve
recektir. Burada suiistimal daima düşünülebilir. 

29 ncu maddede «potansiyel» kelimesi değiş
ti, onun yerine kıymetli bir arkadaşımızın tek
lifi ile «verim gücü» ibaresi konuldu. Üzerinde 
saatlerce münakaşa edilmiştir. Bu potansiyel 
nedir, verim gücü, bilkuvve mevcut hâsıla, çok 
münakaşa edildi. Bu meselelerle meşgul olan 
kompetan arkadaşlarımız fikirlerini bildirdiler. 
Meselenin birtakım münakaşalara, yanlış anla
yışlara sebebiyet vereceğini ileri sürdüler. Ma
alesef ne komisyon, ne Hükümet bu gayet açık 
gözüken mesele üzerinde fikirlerini beyan eder
lerken kıskanç davrandılar. îllâ. ki «potansiyel» 
kelimesinin muhafaza edilmesinde İsrar ettiler, 
«verim gücü» olarak aynı mahiyette yalnız ke
limenin Türkçeye çevrilmesi suretiyle yapılan 
teklife rıza gösterdiler. Fakat mesele :/ine hal
ledilmiş durumda değildir. 

Muhterem arkadaşlar vergi nisbetleri hiç de 
âdil değildir. Bunlar Arazi Vergisinde ve Bina 
Vergisinde tesbit edilen % 7-8-9 ve 10 1ar 
şimdi verilecek vergilerin çok üstünde, fahiş 
vergi vaziyetini göstermektedir. Burada bir ar
kadaşım güzelce anlattı, bu misali tekrar et
mekte fayda var. Bir emekli general bir yerde 
30 000 liraya bir mülk almıştır, senede 25 000 
lira geliri vardır, o da emekli maaşındandır. Bu 
arkadaşın elindeki yer kiralık değildir, ikamet
gâhtır .Bu arkadaş şimdi bu nisbetlere göre dü
şünürsek, tadil edilen ciheti de nazarı dikkate 
alsak, yine 20 - 30 bin liraya yakın bir vergi 
üe mükellef olacaktır. E.. Bu biraz acıdır ve 

bunun misâli fazlalaştınlırsa memleket içdnde 
bu vergileri verıemiyecek insanların çok oldu
ğu tahakkuk eder. 

Kıymetli arkadaşlarım, ben tümü üzerinde 
bâzı beyanlarda bulunurken arz ettim; Hükü
met bir müddet sonra bu vergilerin feryadına, 
bu vergilerin ıstırabını terennüm eden vatanda
şın Maketlerine tahammül edemiyerek yeniden 
tadil teklifleriyle Meclislere gelecektir, bunu 
şimdiden görüyorum. Tahammül edilmez vergi
ler milletin hem asabını bozar hem, birtakım 
hâdiselere sebebiyet verir. Bu hâdi'selleriin önü
ne geçmek kolay olmaz. Millet vergi verme
mek niyetinde değildir. Türk vatandaşı vergi
nin meşru olduğuna kaanidir. Yalnız verginin 
meşru olması kâfi değildir. Mâkul olması da 
lâzımdır. Bir insanın geliri ile mütenasibolarak 
vergi vermek mükellefiyeti vardır. Anayasa 
bunu âmirdir. Geliriyle mütenasibolmıyan fahiş 
vergiler tahakkuk ettiği zaman» bunu ne Hü
kümet ne Devlet cibayet edebilecektir, ne de 
tahsil imkânlarını bulabilecektir. Vatandaş ağır 
bir yükün altında ezilmeye mahkûm ollacatktır. 
Benim kanaatim budur, İnşallah bu vergi iyi 
ellere tevdi edilerek tahakkuku ve oibayeti mü-
sif bir şekilde yapılır da baüjk belki ıstırap duy
maz, belki ben yanılırım. «Ekrem, bak sen de
din ama halk tıkır tıkır vergiyi ödüyor.» Bunu 
Hükümet bu ~ kürsüden derse ben memnun olu
rum. «Aldanmışım afedereiniz» derim. Ama bu 
kürsüye gelir de «halk bu ağır vergileri vere
miyor, Türk vatandaşı hali işbaa gelmiştir. 
Yüreği parçalanıyor» derseniz, o zaman mah
cup vaziyete ben girmiş olmam. 

Kıymetli arkadaşlarım, sözlerimi ikmal 
ederken bir önemli noktaya daha değinmek is
tiyorum. Geçici madde üç: Burada bundan 
evvel tahakkuk etmiş, tahsili yapılamamış allan 
vergilerin kanunun meriyetinden itibaren geçe
cek ilk iki ayda ve ondan sonraki sürelerde 
verildiği takdirde cezaların % 70, 80, 90 nisbe-
tinde kaldırılacağı beyan edilmektedir. Bu gü
zel bir formüldür buna bir diyeceğim yok. 
Ama formülü yürürlük ve yürütme maddesini 
teşkil eden 41 nci maddedeki 1.3.1971 tarihin
de bir tadil yaparak, bunu şimdiden meriyete 
sokmanız daha uygun olurdu. Hem paraları 
tahsil imkânını bulurdunuz, hem de halk şim
diden bu mükellefiyetten kurtulmuş olurdu. 
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Ama maliye anlıyorum jki özel idarelerle yardım 
etme niyetlinde değildir. Bu kanunun ruhun
dan çıkardığım esasa göre Türkiye'de mahallî 
idareler yavaş yavaş terk edilmekte, mahallî 
idarelerin elindeki salâhiyetler ve gelirler geri 
alınmakta, bilâkis buna îkarşı merkeziyet esa
sı kaJbul edilmektedir. 

Biz merkeziyet esasının mahzurlarım okur
duk, mahallî idarelerin salâhiyetlerinin tevsii... 
Bunları hocalarımız okuturdu. Ama şimdi hu 
Mgilerimizin hilâfında bâzı tatbikat görüyo
ruz. Bu tatbdlkatı Adalet Partisi iktidarı geti
riyor. Halbuki, programına, Hükümet beyan
namesine tamamen aykırıdır. Bu aykırı tarzdaki 
hareketlerini tasvibetmefk bizim için imkânsız
dır. Kendi grupları için de imkânı olmamak 
ieabederdi. Maalesef gruplar mahallî idarelerin 
Hükümetçe baltalanması esasını gözden kaçır
mış bulunmaktadırlar. 

Kıymetli arkadaşlarım, sözlerime burada son 
veriyorum beni dinlediniz, çok teşekkür ede
rim. Kanun milletimiz devletimiz için hayırlı 
olsun, hepinizi sevgi ve saygiyle selâmlarım 
efendim. (Alkışlar). 

BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın özden. 
Kanun tasarısının tümü üzerindeki bütün mü
zakereler bitmiştir. Kanun tasarısının tümü
nü oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oylarınıza arz olunacaktır. Be
yaz oy kabul, kırmızı oy ret, yeşil oy çekin-
ser mânasını ifade edecektir. Vazifeliler küre
leri dolaştırınız. 

— 444 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu ra
poru. (Millet Meclisi 2/229; Cumhuriyet Sena
tosu 2/297) (S. Sayısı : 1450) (1) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, gündem
le ilgili bir önerge var, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin, «tüzük gereğince bir defa görü

şülecek işler» kısmında yer alan ve komisyonu
muzca değiştirilerek kabul edilmiş bulunan 

(1) 1450 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nun dadır. 
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«444 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi» nin, G-enel 
Kurulda tetkik ve müzakere olunmadan kanun
laşmasını önlemek maksadiyle, gündemdeki di
ğer bütün işlere takdimen ve öncelikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Bşk. 
Yiğit Köker 

BAŞKAN —- Muhterem senatörler, önerge 
üzerinde söz istiyen sayın üye yok. önergeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... önerge kabul edilmiş ve kanun teklifi
nin öncelikle görüşülme kararı alınmıştır efen
dim. 

Muhterem senatörler, beş dakikanızı işgal 
etmiş olacağım, usul hakkında bir önerge var, 
usul hakkındaki önergenin Başkanlık: Divanın
ca müzakeresi icabetmiektedir, bu sebeple beş 
dakikanızı rica ediyorum. 

Muhterem senatörler, gündemle alâkalı, mü
zakere usulü ile alâkalı bir önerge var, okutu
yorum efendim: 

Yüksek Başkanlığa 
444 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddeleri

nin değiştirilmesine dair kanun teklifinin, Mil
let Meclisince kabul olunan metninin görüşme
lere esas alınmasını arz ve teklif ederiz. 

Konya Kars 
Sedat Çumralı Sırrı Atalay 

Sivas 
Âdil Altay 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, Başkan
lık Divanı olarak yapmış olduğumuz müzakere 
reticesinde istihsal etmiş olduğumuz hükmü 
arz ediyorum. 

içtüzüğün 35 nci maddesi «Bir tasarı veya 
teklifi Genel Kurulda ilgili komisyon savunur» 
«.İlgili komisyon» tâbirinden Başkanlık Divanı
nız Cumhuriyet Senatosunun komisyonları mâ
nâsım çıkartmaktadır 35 nci madde gereğince 
bu teklifin müzakeresinde teklifi müdafaa ede
cek olan komisyon ilgili komisyon, Bütçe ve 
Plân komisyonudur. Bu sebepten, içtüzüğün 
35 nci maddesine mugayir gördüğümüzden öner
geyi oylarınıza arz edemiyorum efendim. 

Muhterem senatörler, 31 . 3 . 1964 tarih 
ve 444 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değişti-

686 — 
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rilmesi hakkındaki kanunun müzakeresine baş
lıyoruz. 

Komisyonun gerekçeli raporunun okunup 
okunmamasını oylarınıza arz edeceğim. Okun
masını oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Raporun okunmaması kabul edil
miştir. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde söz i&tiyen 
sayın üye yok? Maddelere geçilmesini oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir efendim. 
31 . 3 . 1964 tarih ve 444 sayılı Kanunun 1 nci 

maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
Madde 1. — 31 . 3 . 1964 tarih ve 444 sayılı 

Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirihniştir. 

«Madde 1. — Onuncu ve Onbirinci dönem 
1. B. M. M. üyelerinin ödeneklerine müsteni
den T. C. Ziraat Bankasına bakiye borçları 
bu kanunun neşri tarihinden itibaren % 3 faiz
le 10 yıllık taksitte bağlanmıştır. 

Borçluların bu tarihe kadar yapmış olduk
ları bütün ödemeler «hangi nam ile tahsil edil
miş olursa olsun» esas borçtan indirilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Bir 
önergemiz var, takdim ediyorum efendim. 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Sualim 
var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Bâzı ar

kadaşlar, borçlarını bugüne kadar tahakkuk 
eden faizleri ile birlikte ödemişlerdir. Yani 
25 - 26 bin lira borca mukabil 30 küsur bin 
lira olarak ödemişlerdir. Bu kanun çıktıktan 
sonra bu faizi ile birlikte ödemeden mütevellit 
fazla faiz miktarları iade edilecek midir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, su
alin cevabını şimdi rica ederiz. 

Söz istiyen sayın üye yok. Sayın Komisyon 
buyurun. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Öner
gemiz var başkanım. 

BAŞKAN — Muhterem efendim, önergeniz 
var, telâş buyurmayınız efendim. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞ
KANI YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Baş
kan, bugüne kadar borçlarını faizleri ile bir

likte ödemiş olanlara farkların ödeneceğine 
dair bir hüküm mevcut değildir. Kendilerine 
her hangi bir iade ve tediyatta bulunulamıya-
caktır, arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komis
yon Başkanı. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan buyurunuz 
efendim. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Muhterem 
arkadaşlar, bir değerli arkadaşımızın sorusu 
üzerine Sayın Komisyon Başkanının cevaplarını 
dinlememiş olsaydım, madde üzerinde söz iste-
miyecektim. Bir kanun yapıyoruz, münakaşası 
daha ileri tarihlerde yapılabilecek vaziyetler do-
layısiyle tabassül eden bir sıüantılı durumu, 
milletin biraz da atıfet duygusundan mülhem 
olmak suretiyle bir hükme bağlıyarak zamanın
da T.B.M.M. bünyesinde yer alan zevata bâzı 
imkânlar veriyoruz. 

Fakat bir kanun çıkarırken, her şeyin üstün
de, hakkaniyete ve inısaf hükümlerine değer ver
memiz lâzumgeldiğini de dikkatten uzak tutma
mamız icabeder. Bir tarafta belki de çoluğunun 
çocuğunun nafakasından kesmek suretiyle büyük 
ıstıraplara katlanarak birikmiş faizleriyle borcu
nu ödiyen insanlar var, bir tarafta imkânsızlık
lar içerisinde veya mümkün olan ödeme gücünü 
son kertesine kadar kuHanımaktan uzak kalmak 
suretiyle borçlarını ödiyememiş veya ödememiş 
olanlar vardır. 

Şimdi bir tarafta sıkıntılarla borcunu ödiyen 
insana sen madem ki ödedin, çok affedersiniz, 
- enayilik ettin - senin hiçbir surette paranı ver-
miyeceğiz, kesilenlerin hepsini maledeceğiz mü
esseseye, ama ötede sen ödeyememişsin veya işini 
çevirip ödememişsin, seninkini de işte şu kadar 
faize indirmek suretiyle (% 3 e) daha az bir 
para ödetmek suretiyle sana bir imkân sağhya-
cağız dersek bu haklı bir hüküm olmaz arkadaş
lar. Yani bir kanun çıkardığımız zaman herkese 
eşit surette netice tevdi etmeye mecburuz. 

Eğer bu maddeyi Sayın Komisyon Başkanı
nın anladığı mânada ele alırsak, o zaman büyük 
vebal altına gireriz ve bizde haklılık ve insaf 
duygusunun olmadığı kanaatini ortalığa veririz 
ki, bu doğru olmaz. Ya Sayın Komisyon Başka-

^ • 6 8 7 - . 
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m kendilerinin, görüşü içerisinde bir mâna çı
karmak mümkün değildir bu maddeden indirilir, 
indirilirse fazla ödeme vâki olmuşsa tabiatiyle 
ödemeler iade edilir. ,Bu anlayış içerisinde mese
leyi tavzih etmeli veyahut da arkadaşlarımızla 
birlikte !bu mesele üzerine eğilmek suretiyle bu
na vuzuh verecek bir tadil önergesi takdim et
me imkânını Sayın Başkanlıktan istirham edi
yorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpas
lan. Söz istiyen sayın üye? Sayın Kmaytürk bu
yurunuz efendim. 

Ö. FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarını, ben de Sayın 
Alpaslan arkadaşımın bir noktasına iştirak ede
rek, ayrıca bir nokta ilâve edeceğim. Sayın Alp
aslan arikaldaşımın deldiiklerini tamamen benimse-
mefebeyüm. Çünkü bundan şu çıkıyor. Samîmi 
olarak vergi ödeme aşkında olan, bunu kutsi 
bir vazife bilen kimselerde de «bekîiyelim, işte 
emsal var. Nasıl orada nisbet indirildi veya af
fedildi, binaenaleyh biz de vermiyelim, netice 
yine böyle olur» gibi samimiyetle vergi ödemeyi 
zevk bilen, vazife bilen kimselerde de bir istif
ham yaratmış olacaktır. Bu gerekçe gayet orta
dadır. Onun idin vergi veren, bunu âdeta kutsi 
bir vazife sayan - askerlik görevi gibi - vergisini 
zamanında hattâ daha evvel bu şekilde düşüne
rek verenler veyahut borcunu bu şekilde ödi
yenler, ki borcunu ödemiş olduklarını burada 
görüyoruz, ödemiyenler arasında, ödiyenler aley
hine bir durum yaratılmaktadır. Günün birinde 
böyle bir kanun geliyor, bir madde geliyor nis-
bet indiriliyor. Borçlularda ben neye vereyim gi
bi bir istifham yaratmıya borcunu ödiyenleri 
böyle bir düşünce sahibi yapmıya hakkımız ol
madığı kanısındayım. Onun için hakikaten Ko
misyon ve Hükümet bu nisbeti düşürür mü? öte
kilere de iade eder mi? Yani kanunun umuniilik 
vasfını zedelemliyecek bir neticeye varmasını, bu 
şekilde de bu kanunu tedvir ederek getirmesini 
arzu ederim. Bunun adilâne, adalet ölçülerine uy
gun olması ancak bu şekilde kabildir. Yoksa 
biri verdi, vazife bildi bunu, en kutsi memleket 
vazifesi bildi. Sonra vermiyenlere, sana su atı
feti getiriyoruz gibi bir düşünce voranîeri ekline 
'üzüntü iıçine sürükler. Onun için eşitlik kalkar 
"bu gerekçe ile de, Bunun aynı ölçüler içerisinde 
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eşitlik esprisine uyar şekilde tedvin edilmesini 
arz ederim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kmay

türk. Söz istiyen sayın üye? Buyurun Sayın Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlarım, Anayasanın 93 ncü 
malddesi gereğince ikinci defa müzakeresini yap
tığımız 444 sayılı Kanunun esprisi hepinizin ma
lûmudur. 

10 neu ve 11 nci devre nıilletveMllerinin 
borçlarının ertelenmesi ve taksite bağlanması 
meselesidir. Bu hususta komisyonlarda, Millet 
Meclisinde ve Cumhuriyet Senatosunun Bütçe ve 
Plân Komisyonundaki müzakerelerinde maddeler 
üzerinde ariz amik müzakere yapılmıştır. Ve bu 
kanun nevi şahsına münhasır bir kanundur. Bu 
kanun, elde olmayan sebeplerden borçlarını öde
me durumunda bulunamıyan ve ödiyemiyeeek 
•duruma getirilen insanlara ait bir kanundur. 
Bunu normal kanunlarla bir tutup gerekli bor
cunu veya vergisini veren kişi ile vermiyen kişi 
arasındaki fark gibi mukayese etmenin yerinde 
olmaıdığı kanısındayım. Çünikü hepimiz bu arka
daşlarla temas halinde olmuşuzdur. Temaı etti
ğimiz bu arkadaşlar, bir gün önce kendi vazi
yetlerinin vuzuha kavuşturulmasını talepfcer. 
gayrı bir şey diyememişlerdir. Bu her hangi bir 
şekilde imkânları olduğu halde borcunu eda et
memiş ve bir kısmı d:a borcunu eda etmiş iki va
tandaş veyahut da iki zümre gibi düşünülerek 
mütalâa edilirse, elbette o zaman, bâzı muhterem 
arkadaşlarımızın burada ifade ettiği gibi, bor
cunu ödemede, vergisini vermek, mükellef oldu
ğu durumlarda mükellefiyetini yerine getirme
nin bir nevi saflık, bir nevi diğerlerine göre da
ha az düşünen, daha az kurnaz olmak gibi tâ
birler veyahut .sıfatlarla tesmiye etmek yersiz 
olur. 

O bakımdan bu kanun ile getirilen - zaten to
pu topu 2 madde içerisindedir- bu 2 maddenin 
esaslı olarak düşünülerek ve hakikaten 10 ncu 
ve 11 nci devre milletvekillerinin Hazineye ve 
Ziraat Bankasına olan baroları gereken Öl güler 
içerisinde ve kanunların vermiş olduğu i~:Tîân!nr 
içerisinde tesMt edilmiştir ve getirilen metlin ye
rindedir, doğrudur. Bu bakımdan başka türlü 
tefsirine imkân olmadığı kanaatinde olduğunla 
beyan etmek için söz almış bulunuyorum. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ege. 
Sayın Melen buyurunuz efendim. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; burada borcunu öde
miş veya ödememişler arasında bir farklı mua
mele yapma veya yapmama üzerinde durma ye
rine, kanaatimce bir prensip meselesi üzerinde 
durmak yerinde olur. Milletvekilleri maaşatma 
ait eski kanundaki, (1) sayılı Kanun sonra onun 
yerine kaim olmuştur. Milletvekilleri aylıkları 
veyahutta tahsisatları yıllık olarak verilir, de
nirdi. Yıllık idi. Meclisin yıllık tahsisatı aydan 
aya ödenir, veyahut sonra tatbikatta tabiî onu 
toptan ödüyorlardı ve 3 ayda bir ödeniyordu. 
Milletvekilinin vefatı halinde veyahut Meclisin 
feshi halinde geri alınmaz diye bir hüküm vardı. 

Binaenaleyh, bu şekilde almış olanlar, eski 
kanuna göre, bunu hak edinmişler mi, edinme
mişler mi? Bence işin prensip noktası burada
dır. Bâzılarına göre kanunun bu sarih hükmü 
karşısında bu parayı peşin olarak almış olan
lar hak etmişlerdir. Fakat o tarihte, sanıyorum 
ki, Maliye Bakanlığı Hukuk Müşavirliği bir 
başka mütalâada bulunmuştur. Bu Meclisin, 
Millî Birlik tarafından - 27 Mayıs devrimi üze
rine - Meclis kaldırılmıştı. Bu, Meclisin feshi 
değildir. Bu kanunun zikretmediği bir başka 
olaydır, demiştir. 

Halbuki aslında Millî Birlik gelmiş ve Mec
lisi feshetmiştir. Meclis kendi kendisini değil 
27 Mayıs inkılâbı üzerine bir başka güç gelmiş 
ve Meclisi feshetmiştir. 

Binaenaleyh bunu bir fesih hâdisesi olarak 
mütalâa etmek mümkün idi. Arz ettiğim gibi, 
o tarihte hukuk müşavirliği bir başka mütalâa 
setd ettikleri için, peşin almış olanlardan ta-
kibedilmiş, Devlet alacağı olarak, Hattâ mah
kemeye de intikal etmişti. Sanıyorum ki, mah
keme de hukuk müşavirliğinin mütalâasına iş
tirak ederek hükme bağlamıştı. Şimdi, bence 
buradaki mesele budur. Komisyon bu mevzuda 
ne düşünüyor? Önemli olan taraf odur. Eğer o 
tarihteki kanuna nazaran bunu hak olarak ka
bul ediyorsak, bu takdirde ödemiş olanların ha
kikaten bir kabahati olmamak lâzım. 

Şimdi bu teklifte ödememiş olanların borcu
nu terkin ediyoruz ödenmiş olanlara da iade 
etmek lâzım. Eğer bunu bir hak olarak kabul 
etmiyorsak, ki dediğim gibi, iki şekilde de dü

şünülebilir, hak olarak kabul etmiyorsak bu 
takdirde ödenmemiş olanlar bunu zaruret sebe
biyle, ihtiyaç içinde bulunmaları sebebiyle ödi-
yememişlerdir. Binaenaleyh, bu sebepten dolayı 
bir terkin yapmış oluruz. Ben bu hususta ko
misyonun görüşünü öğrenmek isterim. Bu ka
nun teklifini yapanlar ve bu kanunu nihayet 
tetkik etmiş olan komisyonlar bu husus üzerin
de durmuşlar mıdır ve hareket noktaları nedir? 
Gerekçeleri nedir? Bunu da izah ederlerse ay
dınlanmış oluruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 
Sayın Komisyon cevap mı vereceksiniz? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI YİĞİT KÖKER (Ankara) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA

NI YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; malûmları olduğu veçhi
le, 444 sayılı Kanun, bundan 2 yıl kadar önce 
Yüce Senatoda ve Millet Meclisinde kabul edil
dikten sonra, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 
yeniden görüşülmek üzere Meclislere iade olun
muş bir kanun teklifidir. Komisyonumuzda tek
lifin müzakeresi, önce teklif metni komisyonu
muz üyeleri arasından kurulan bir su komisyo
na havale edilmiş, bu su komisyon mevzuu yet
kili Hükümet temsilcileri ve Ziraat Bankası 
temsilcilerinin huzuru ile müzakere ettikten son
ra mevzuun 1963 yılında tedvin edilmiş bulu
nan 444 sayılı Kanunun ışığı altında yeniden 
düşük faizle bir taksitlendirmeye bağlanmasın
da isabet ve zaruret görmüştür. Şüphesiz bun
dan iki yıl önce yapılan müzakerelere ait zabıt
ların tetkiki sırasında da, o vakit geçici bir ko
misyonda tetkik edilmişti. O komisyonun sözcü
sü olarak Yüce Senato kürsüsünden Sayın Me-
len'in sormuş oldukları hususlar hakkında ko
misyon adına beyanlarda bulunmuştuk. Mevzuu 
komisyonumuz her hattı ile Yüce Senatonun 
takdirine bırakmaktan ziyade, en uygun şekil 
olarak, 10 ncu ve 11 ncd dönem Türkiye Büyük 
Millet Mecelisi üyelerinin ödeneklerine müsteni
den, Ziraat Bankasına bakiye borçlarını, daha 
düşük faiz nisbeti ile 10 yıl takside bağlamayı 
uygun görmüştür. Hazineye olan borçları ile 
ilgili 444 sayılı Kanunun ilgili maddesi yürür
lükte olması itibariyle, bu hususta her hangi bir 
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ilâve yapılması düşünülmemiştir. Şunu kesin ı 
olarak söyleme durumunda değilim. 11 nci dö
nem milletvekillerinin Hazineye olan borçlan 
bu şekilde ödemeleri hak mıdır, değil inidir? 
Şeklindeki; yani 27 Mayısla vazifelerine niha
yet verilmiş olmasının eksik kanunlara göre 
hak mıdır değil midir? Şeklinde bir beyanda 
bulunamıyacağım. Çünkü, bu hususta yetkili 
yargı organlarının vermiş olduğu müteaddit 
kararlar vardır. Son sözü yargı organları söyle
miştir. Benim maruzatım bundan ibarettir, arz 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ko
misyon Başkanı. 

Sayın Hazer, buyurunuz. 
MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Komis

yon Başkanı tavzih ettiler. Yalnız müsaade 
ederseniz bir noktayı da ben arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar, burada birbirinden ayrı iki konu var. 
Birisi; Ziraat Bankasına olan borçlar. Ziraat 
Bankasına olan borçlar faize bağlanmış ve tah
sili de gelmektedir. Yalnız şimdi faiz miktarı 
azaltılmaktadır. Binaenaleyh, Ziraat Bankası
na borçlu olan bir kimse borcundan fazlasını 
ödemeye mecbur ohnıyacağı gibi, fazla ödemiş 
olduğu borcunun da, mahsübedilmesi tabiî ka
nuni bir vecibedir. Bu konuda hiçbir tereddüt 
olmaması icabeder. Çünkü, bir borçtur. Alacak
lı borcu kadar alabilir. Borcundan fazlasını tah
sil etmeye yetkili değildir. Bu bir hukuk kaide
si. 

îkiııci konu; Hazine ile olan irtibattır. 1960 
yılında ihtilâl olması dolayısiyle Hazine ile o 
zamanki milletvekilleri arasındaki konudur. 
Bendeniz o devrede milletvekili idim ve o dev
renin ödenekleri yıllık olarak veriliyordu, çek
ler yıllıktı. O çekler elindedir, tahsil etmedim. 
Yani ben bu parayı almış değilim. 1960 da ihti- | 
lâl olduğu zaman yalnız Hazirana kadar olanı
nı almıştım. Diğerleri çek olarak elimdedir. Ha
zineden bu alacağım var. Bunu arz etmekten 
maksadım, şahsi bir irtibat kurulmasın, objek
tif olarak mesele ele alınsın, 444 sayılı Kanun 
çıktığı zaman bu konu türlü yönleri ile tartışıl
mış, 444 sayılı Kanunun bunu şöyle bir hükme 
bağlamıştı. 1960 yılında Hazineye borçlu olan
ların borçları faizsiz taksite bağlanmıştır. Ya

ni, şimdi yeniden komisyon, bir de buna % 100; 
yani Ziraat Bankasına olan borç gibi yeniden 
onu borçlandırmakta ve yeni bir mesele ortaya 
çıkarmaktadır. O kanun da meriyettedir. Sayın 
Komisyon Başkanının da ifade ettiği gibi, 444 
sayılı Kanun meriyettedir. 444 sayılı Kanun o 
1960 borçlarını faizsiz taksite bağlamıştır. Bi
naenaleyh, bu konuda da Komisyonun yaptığı 
tadilâtın bir haklı sebebi görünmemektedir. 
Millet Meclisi metni bu bakımdan aynı ihtiyaca 
elverişli ve kanuna uygundur. Kanunlarda 
eşitlik, haklarda eşitlik prensibi de, ne bu ko
misyon başkanını yapacağı tavzih ile ve ne de 
başka bir iddia ile bertaraf edilecek bir keyfi
yet değildir. Eşitlik prensibi doğuşunda nasıl 
mevcutsa müntehasmda da devamlılığı mevcut 
olması lâzımgelen bir haktır. Bu itibarla, komis
yon başkanının kabul veya âdemi kabulü meri 
bir hukuk kaidesini değiştirmeye yetmez. Eşit 
durumda olanlara eşit muamele uygulanması 
bir hukuk kaidesidir. Bu bakımdan kanaatimce 
hiçbir tereddüde mahal yoktur. Eşit durumda 
olanlara eşit muamele yapılması lâzımdır. Borç
larını ödiyenler fazla ödemişse elbette mahsube-
dilecek, alacaklarını alacaklardır. Borçlu kalan
lar da borçlarını ödiyeceklierdir. Haklı olanlar 
da haklarını alacaklardır. Bu itibarla yeni bir 
konu olarak meseleyi enine boyuna tartışmaya 
mahal olmadığı inancındayım. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Muhterem senatörler, Emlâk Vergisi kanun 

tasarısının açık oylamasına iştirak etmiyen sa
yın üye var mı? Yok. Oylama muamelesi bitmiş
tir efendim. 

Söz istiyen sayın üye var mı? Yok. 
önergeler var, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddenin Millet Meclisi metninin 

kabulünü teklif ederim. 
Sivas 

Âdil Altay 

Madde 1. — Onuncu dönem Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerinin ödeneklerine müsteni
den T. C. Ziraat Bankasına bakiye borçları bu 
kanunun neşri tarihinden itibaren % 3 faizle 
10 yıllık taksite bağlanmıştır. 

Borçluların bu tarihe kadar yapmış olduk
ları bütün ödemeler «hangi nam ile tahsil edil
miş olursa olsun» esas borçtan indirilir. 
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BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı? Yok. 

Sayın Komisyon ne diyorsunuz?.. Takdire bı
rakıyorsunuz. Sayın Hükümet siz ne düşünüyor
sunuz? Evet efendim. Sayın Hükümette takdire 
bırakıyor. 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... önerge kabul edil
miş. Böylece birinci madde, Millet Meclisinin 
birinci maddesi olarak kabul edilmiştir efen
dim. 

SIRRI AT AL AY (Kars) — O zaman ikinci 
madde de Millet Meclisinin ikinci maddesi ola
rak kabul edilir. 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz, muame
leleri devam ettireceğim efendim. 

Sayın Alpaslan.... 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — önergeme 

artık lüzum kalmamış bulunuyor. 
BAŞKAN — Evet lüzum kalmamış bulunu

yor. Onu ifade etmek istiyorum. Geriye alıyor
sunuz efendim. 

Muhterem senatörler, kanuna bir ikinci mad
de eklenmesi hususunda bir önerge var. Okutu
yorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
ikinci madde olarak Millet Meclisi ikinci 

madde metninin kabulünü arz ve teklif ederim. 
Sivas 

Âdil Altay 

Madde 2. — 11 nci dönem T. B. M. M. üye
lerinin 1960 yılı Milletvekilliği ödenek ve yol
luklarından dolayı Hazineye olan borçları ta
hakkuk ettiği tarihten muteber olmak üzere 
kaldırılmı§tır. 

Onbirinci dönem T. B. M. M. üyelerinin öde
neklerine müsteniden Ziraat Bankasına olan 
borçları birinci madde hükümlerine tabidir. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, riyaset 
Sayın Altay'ın takririni kanuna ikinci madde 
ilâvesi şeklinde kabul ediyor ve böylece önerge
yi müzakereye vazediyorum. 

önerge üzerinde söz istiyen sayın üye var 
mı? Yok. 

Sayın Komisyon önergeye katılıyor musu
nuz? Takdire bırakıyorsunuz. 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... önerge kabul edil
miştir. 

Millet Meclisinin ikinci maddesi, kanuna 
ikinci madde olarak dercedilmiştir efendim. 

Komisyon raporunda ikinci madde olarak 
mütalâa edilen maddeyi 3 ncü madde olarak 
okutuyorum efendim. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 3. — Bu kanunu Maliye ve Ticaret 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Tümü üzerinde söz istiyen sayın üye var 
mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT Kö-
KER (Ankara) — Sayın Başkan, bir hususu arz 
etmek istiyorum. Müsaade ederseniz Yüce Se
natoda yapılan değişiklikten sonra kanunun 
başlığının da değişmesi iktiza eder. Başlığın, 
444 sayılı Kanunun birinci ve ikinci maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun olarak tashihini 
istiyorum. 

BAŞKAN — ikazınıza çok teşekkür ederim. 
Riyaset de bu hususu şimdi Heyeti Umumiyeye 
arz edecekti efendim. 

Muhterem senatörler, müzakere etmiş oldu
ğumuz kanunda Bütçe ve Plân Komisyonu
muzun tanzim etmiş olduğu rapor yerine, Millet 
Meclisinin kabul ettiği metnin kabul edilmiş 
bulunması karşısında, kanunun başkanlığında 
da bir değişiklik yapmak zarureti hâsıl olmuş
tur. Kanunun «444 sayılı Kanunun birinci ve 
ikinci maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun» şeklinde düzeltilmesi icabetmektedir. Bu 
hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Kanunun tümü üzerinde lehte aleyhte söz 
istiyen sayın üye var mı? Yok. 

Tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Kanun açık oylarınıza arz olunacaktır. Be
yaz kabul, kırmızı ret, yeşil çekinser mânasını 
ifade edecektir. Vazifeliler küreleri dolaştırınız. 
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3. — 30 . 5 . 1970 tarîk ve 1286 sayılı 1970 
yılı Bütçe Kanununa ek kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclîsi 
1/364; Cumhuriyet Senatosu 1/1136) (S. Sayı
sı : 1464) (1) 

BAŞKAN — Muhteremi senatörler, gündem
le ilgili bir önerge var. Okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
30 . 5 . 1970 tarih ve 1286 sayılı 1970 yılı 

Bütçe Kanununa ek kanun tasarısı tabedilerek 
sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. Tasarı
nın önemine ve müstaceliyetine binaen, gelen 
kağıtlardan gündeme alınarak, gündemdeki di
ğer işlere takdimen öncelikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
Mesut Erez 

Kütahya Milletvekili 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efen
dim, iki kanun, iki küçük kanunumuz var. Bu 
arada onları çıkartsaydık. Bunu istirham ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Ege, bundan sonra zatı-
âlinizin önergesi oylanacaktır efendim. Sayın 
Ege bunların ehemmiyetini gelmiş olduğu sıra
ya göre telâkki ediyoruz. Ondan sonra müddeti 
bakımından daha evvel çıkarılması lâzımgelen-
ler olursa o hususta mütalâamızı Genel Kurula 
arz ediyoruz. Sıraya göre, bize verilmiş olan sı
raya göre şimdi muamele görmektedir takrirler 
efendim. 

Önerge aleyhinde buyurun Sayın Melen. 
FERİD MELEN (Van) — Mahiyetini anlı-

yamadık efendim. 

BAŞKAN — Bir kere daha okuyayım, efen
dim. «30 . 5 . 1970 tarih ve 1286 sayılı 1970 
yılı Bütçe Kanununa ek kanun tasarısı tabedile
rek sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. Ta
sarının önemine ve müstaceliyetine binaen gelen 
kâğıtlardan gündeme alınarak gündemdeki di -j 
ğer işlere takdimen öncelikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim.» 

(1) 1464 S. Sayılı oasmayazı tutanağın so
nun dadır. 

Bu kanun katsayı kanunudur, ümidediyo-
rum. Personel Kanunu ile ilgili katsayı kanunu. 

FERİD MELEN (Van) — Aleyhinde söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Melen. 
FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; personel kanunu çıkma
dan, kanunlaşmadan buna ait Bütçe Kanununda 
katsayı kanununun müzakeresi doğru değildir. 
Usulsüzdür, tüzüğe de uyacağını sanmıyorum 
ve esas meselenin mahiyetiyle de telif edileceği
ni de sanmıyorum. Mümkündür ki, Personel Ka
nunu burada başka türlü değişikliklere uğrasın 
ve katsayı da ona göre taayyün etsin. Personel 
Kanunu çıkmadan göstergeler belli olmadan, 
taayyün etmeden katsayıyı kabul etmek, sanı
yorum ki, hiçbir şekilde tasvibedilemez. Bunun 
için bunun müzakeresini Personel Kanununun 
müzakeresinden sonraya bırakmak lâğımdır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 
Sayın Komisyon, buyurun. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU ADINA İS
KENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; Sayın Melen'in 
katsayı üzerindeki konuşmaları üzerine şu nok
tayı ifade etmek isterim ki, personel kanunu, 
daha doğrusu Devlet Memurları Kanunu üze
rindeki müzakereler Millet Meclisinin Bütçe ve 
Plân Komisyonu da, Millet Meclisinde ve Cum-
hurriyet Senatosunun Bütçe ve Plân Komisyo
nunda üzerinde uzun uzun durulmuş ve her 
maddesi adetâ didik didik edilmiş haldedir. An
cak bu kanunun anafikri belirmiş vaziyettedir 
ve kanun üzerinde yapılan münakaşalar esna
sında katsayı daha başından itibaren, münaka
şalara girildiği zaman katsayı belli olur bir hal 
almıştır. Katsayının tebellür etmesinin yapılan 
münakaşalar üzerinde büyük dahli vardır. Kat
sayı 4 olduğu zamanki münakaşalarla katsayı 
7 olduğu, 10 olduğu zamanki münakaşalar el
bette ki birbirlerinden farklıdır. O bakımdan, 
yani 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
çıkmasından önce katsayının kabul edilmesi 
gibi bir mesele kanun üzerindeki münakaşala
rın, müzakerelerin her hangi bir şekilde ciddi
yetiyle kabili telif olamıyacağı şeklindeki bir 
kanaatin uyandınlmamasmı gerektirir. Zaten 
katsayı bu kanun içerisinde muayyen bir, iki 
maddeyi ifade etmektedir. Onun üzerindeki mü-
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nakaşalar, yani personel kanununun üzerindeki 
münakaşalar yapılabilecektir. 

O bakımdan katsayı aşağı - yukarı belli ol
muştur. Hükümet beyan etmiştir, ondan sonra 
buı gazetelere geçmiştir, basma geçmiştir, rad
yoya geçmiştir, televizyona geçmiştir. Kaldı ki 
Bütçe Kanunu ile, muhterem arkadaşlarımın 
ifade ettiği gibi, ilgili bir madde olarak getiril
diği için ilk önce, prosedür bakımından Senato
ya gelmiş durumdadır, buradan Meclise gide
cektir. Müzakere o şekilde cereyan edecektir. 
057 sayılı Kanun ise tamamen Mecliste müzake
re edilip normal diğer kanunlar gibi bize gele
cektir. 

O bakımdan müzakeresinde hiçbir sakınca 
olmaması gerekir ve tesbitinde de her hangi bir 
şekilde Devlet Memurları Kanunu üzerinde ya
pacağımız münakaşalara tesir edeceği kanısında 
değilim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ege. 
FERlD MELEN (Van) — Sayın Başkan, Se

nato Umumi Heyeti bu Personel Kanununu 
Anayasaya göre reddetmek yetkisini haiz değil 
midir? Böyle olunca ondan önce nasıl müzakere 
ediyoruz 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU ADINA İS
KENDER CENAP EGE (Aydın) — Müsaade 
ederseniz buna cevap vereyim. Zaten mevcut.. 

BAŞKAN — Sayın Melen, zatıâliniz aynı 
mânaya gelen konuşmanızı irad buyurdunuz. 
Sayın Ege konuştular. Şimdi lehte konuşmak 
istiyen?... 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU ADINA İS
KENDER CENAP EGE ((Aydın) — Müsaade 
edin bu hususa da cevap vereyim. 

BAŞKAN — Sayın Ege eğer cevap verecek 
olursanız cevaba cevap doğar. Her iki taraf da 
fikirlerini sarih olarak arz ettiler. Müsaade edin 
yalnız lehte söz istiyen ... 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU ADINA İS
KENDER CENAP EGE (Aydın) — Yalnız bu 
noktaya cevap vereyim. Zaten Bütçe Komisyo
nunda bu katsayı tesbit edilmiştir. Biz bir mad
de ile getirirken, diğer maddeyi de Bütçe Ka
nununda düşünüyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ege. 
NECİP SEYHAN (Hatay) — Sayın Başkan, 

aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhte Sayın Melen konuşma 
yapmış bulunmaktadır. Şimdi lehinde söz is
tiyen?.. 

NECİP SEYHAN (Hatay) — Üzerinde söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Üzerinde söz vermek mümkün 
değildir. Lehte ise zatıâlinizden evvel Sayın 
Tekin söz istemiştir. Sayın Tekin buyurunuz 
efendim. 

AKİF TEKİN (Antalya) — Ben bir başka 
kanun zannederek lehinde söz istemiştim. (Sı
rasını Seyhan'a verdi sesleri) 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Oyla, 
oyla... Sayın Seyhan lehinde mi konuşacak? 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, beni 
prensiplerimin aleyhimde hareket ettirmeyiniz 
rica ederim. Bir. 

Sayın Seyhan bir dakika. Sayın Orthon, oya 
diye emir buyuruyorsunuz. Lehte bir kişiye 
söz vermek mecburiyetindeyim. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Sayın 
Seyhan lehinde mi konuşacak?... 

BAŞKAN — Kendilerine soracağım. Lehte 
konuşmıyacaklarsa şüphesiz ki söz vermiyece-
ğim. 

Leh'te mi konuşacaksınız Sayın Seyhan. 
NECİP SEYHAN (Hatay) — Sayın Baş

kan, şöyle anlaşmazlık var aramızda galiba... 
BAŞKAN — Sayın Seyhan, lehte veya 

aleyhte konuşma hususundaki kararınızı lüt
fediniz. 

NECİP SEYHAN (Hatay) — Şimdi lehte, 
aleyhte meselesi değil de Sayın Başkan büyük 
bir hataya düştüğümüz... 

BAŞKAN — Sayın Seyhan, Tüzükte lehte 
ve aleyhte meselesi mevzuubahistir. Lehte mi 
konuşacaksınız, aleyhte mi? 

NECİP SEYHAN (Hatay) — Sayın Başkan, 
şöyle bir sualim olacak efendim... 

BAŞKAN — Sual sormak başka şey Sayın 
Seyhan, sual sormak tamamen başka şey... 
Sual sorunuz cevap versinler. Buyurunuz. 

NECİP SEYHAN (Hatay) — Sual şu efen
dim. Şimdi henüz konuşmadığımız Personel 
Kanununun bâzı maddelerini değiştiren ve bâzı 
ilâve yapan tasan kanunlaşmadı. Bu katsayı 
bu kanunun 154 ncü maddesine istinadediyor. 
Bu 154 ncü maddesinde bu katsayı her yıl 
memleketin ekonomik gelişmesi, genel geçim 
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şartı ve devletin malî imkânları göz önünde bu
lundurulmak suretiyle genel bütçe kanunu ile 
teslbit edilir demektedir. Şimdi biz bu kanunun 
müstenidatı olan, katsayının müstenildadı olan 
bu kanunu kabul etmediğimize göre katsayıyı-
nasıl konuşuyoruz (buraca 

BAŞKAN — Sayın Mellen bunları ifade et
ti Sayın Seyhan. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... (Anlaşılmadı sesleri) Katsayı tasarısı
nın öncelikle konuşulması bususun'da verilmiş 
bulunan önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Etmiyenler... KaJbuil edilmiştir. 

Sayın Hükümet ve Komisyon yerlerini alsın
lar. 

Komisyon raporunun gerekçesinin okunup 
okunmamasını oylarınıza arz ediyorum. Okun
masını oylarınıza arz ediyorum : Kalbul eden
ler... Etmiyenler... Okunmaması kalbul edilmiş
tir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?... Yok. Maddelere geçilmesini oyllarınıza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

30 . 5 . 1970 tarih ve 1286 sayılı 1970 yıllı Büt
çe Kanununa ek kanun tasarısı 

Madde 1. — 1970 malî yılı Bütçe Kanununa 
aşağıdaki ek madde eklenmiştir : 

Ek madde 1. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 154 ncü maddesi uyarınca sınıflara 
ait gösterge tablosunda yer alan gösterge ra
kamlarının aylık tutarlarına çevrilmesinde 1970 
bütçe yılında (7) katsayı uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Buyurun Sayın Melen. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; katsayı ile bizim Dev
let ücretleri, ücret rejimine yeni bir esas getiri
yoruz. Aslında başka memleketlerde eşelmobil 
sistemi caridir. Eşelmobil sistemi otomatik işler. 
Yani fiyatlar yükseldikçe, hayat pahalılığı art
tıkça memurların maaşları da otomatik olarak 
muayyen yüzdelerle artar. Katsayı sistemi hiç 
şüphesiz bir eşelmobil sistemi değildir. Ama bi
zim memleketimizin şartları benim de görüşüme 
göre bir eşelmobil sistemini, yani otomatik işliyen 
bir sistemi kabul etmemize müsait değil, kabul 
ediyorum. Çünkü memleketimizin bütçe imkânı, 

kalkınma hamlesi içerisinde bulunan memleket* 
lerde kalkınmamızın seyirleri, Taslayacağımız 
seyri, Taslayacağımız engeller ve saire bütün 
bunlar bir eşelmobil sistemini kabul ederek oto
matik işletmemize mânidir. Çünkü eşelmobil 
sistemi böyle bir halde günün birinde Devletin 
bütün yatırımlardan vazgeçerek tamamen bütçe 
imkânlarını ücret olarak vermesi durumu ile 
karşı Karsıya Devleti getirebilir. Bu sebeple teh
likelidir. 

Sonra; eşelmobil sisetminin bir başka mah
zuru da vardır. Eşelmobil sistemi bâzı memle
ketlerde enflâsyonist tazyiki artırmıştır, hattâ 
enflâsyona götürmüştür. Çünkü hayat pahalılı
ğı yükseldikçe ücretlerin artması, ücretler art
tıkça yeni fiyat yükselmelerine ücretlerin sc-
bebolması bir nevi eşelmobili bir cehennem ma-
kinası haline getirmiştir ve adını da öyle koy
muşlardır. Bu sebeple eşelmobili kabul eden 
memleketler de bâzı kayıtlarla kabul etmişler
dir. 

Şimdi katsayı sistemi eşelmobil değildir. Büt
çe imkânlarına göre, memleketin malî durumuna 
göre tatbik edilecektir. Eşelmobil sisteminin 
mahzurları katsayı sisteminde yoktur. Ama bu
na mukabil katsayı sistemi de korkarım ki, iş
letme tarzına göre eski donmuş ücret sistemine 
götürmesin bizi. Çünkü hiçbir otomatizm tara
fı yoktur, tamamen Meclisin kararına her sene 
tabi olacaktır. Bütçe imkânları müsaade etmez
se katsayı sistemi işlemiyecektir. Tesbit edilen 
katsayı devam etmezse katsayı sistemi işlemiye
cektir. Tesbit edilen katsayı devam edip gide
cektir. Bu da bizi bugün mevcudolan donmuş 
ücret sistemine tekrar götürecektir. Bunun da 
böyle bir mahzuru var. Bu mahsuru gidermek 
için katsayı sistemine bir subleks vermek, fara
za hayat pahalılığı muayyen devrede muayyen 
bir seviyeyi aştığı taktirde bu sistemi işletme 
mecburiyeti koymak bence yerinde olurdu. Ge
len teklifte bu yoktur. Bu bakımdan noksan gö
rüyorum. 

Esas kanunu müzakere etmedik. Fakat Tü
züğümüze de ayları görüyorum. Bunun dayan
dığı hüküm kabul edilmeden, kanunlaşmadan 
Bütçe Kanununda bir değişiklik yapılmasına ait 
tasarı nasıl müzakere edilir? Ama karar veril
miştir. Müzakere ediliyor. Müzakere etmediği
miz için bilmiyoruz göstergeler ne olacaktır? Bu 
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göstergelere göre kadrolarımız ne olacaktır ve 
bu katsayının maliyeti ne olacaktır? Bence bir 
milleti temsil eden bir insan sıfatı ile buna oy 
verirken, bunu kabul ederken bu noktaları bil
meye ihtiyaç vardır. 

Ama, denebilir ki, efendim Mecliste hesabı 
yapılmıştır. Ben Mecliste hesabının yapılmış ol
masını, Komisyondan geçmesini kâfi görmem. 
Aksi halde Senatoyu inkâr etmek lâzım. Senato
nun yetkilerini inkâr etmek lâzım. Senato nasıl 
olsa bir formalite Meclisidir, filvaki arkadaşla
rımızın gayreti ile, - bilhassa iktidar grupunun -
Senato bu hale getirilmiştir. Senato Meclisten 
gelenleri tescille mükellef bir müessese haline 
getirilmiştir ama, Anayasamıza göre o değil. İn
şallah günün birinde Senatoyu hakîkaten fonk
siyonunu ifa edecek halde görürüz. Bugünkü 
anormal durumdan kurtuluruz. Çünkü bugünkü 
anormal duruma göre, Senatonun hakikaten bir 
fonksiyonu yoktur, hikmeti vücudu da yoktur, 
süsten ibarettir. Meclisten gelen şeyleri aynen 
kabul etmekle, bir nevi mükelleftir. Daha doğ
rusu Senatoyu o şekilde işletiyoruz. 

O. MECDİ AGUN (Rize) — Sizin istemedi
ğinizi kabul ettiğimiz takdirde öyle mi oluyor? 

FERİD MELEN (Devamla) — O şekilde iş
letiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, bu sebeple bu kanun, 
esas kanun kanunlaşmadan portesi hakkında da
hi bir fikrimiz olamaz ve yoktur. Şimdi bu anda 
şüphesiz Sayın Maliye Bakanına soracağım su
allere nihayet tasarı halinde kanundaki esasla
ra, duruma göre beyanda bulunacaktır. 

Personel Kanununun bize maliyeti ne olacak
tır? Bütçe müzakereleri sırasında bunun bütçe
ye 2,5 milyarlık bir yük getireceği söylenmiş idi 
ve bunun 1 milyarı kendi içinden, 1,5 milyarı 
için de bâzı vergiler getirildi, zamlar yapılmak
tadır. 

Sanıyorum ki, Mecliste yapılan değişiklikten 
sonra bu bir hayli değişti. Kaldı ki başında da 
bunun 1,5 milyardan ibaret olacağına dair hesap 
üzerinde durmak lâzımgeldiğine kaanüm. Bu 
hesabın titiz bir hesap olduğunu sanmıyorum. 
Bilhassa iktisadi Devlet Teşekküllerinde bunun 
sirayeti ne olacaktır, mahallî idarelerde bunun 
sirayeti ne olacaktır? Sadece bütçeden verilen 
kısım üzerinde belki bu hesap doğru olabilir 
ama, bunun diğer müesseselere sirayeti ne ola

caktır ve toplu olarak memleketimizde ücret ne 
kadar artacaktır? Tabiî yeniden bir satmalına 
gücü teşekkül ediyor ve bunun ekonomimize te
siri ne olacaktır, bir hayat pahalılığına sebebo-
lacak mıdır, olmıyacak mıdır? 5 - 6 milyarlık 
bir satmalma gücünü birden bire bir yılda orta
ya çıkardığımız takdirde bunun fiyatlara tesir 
etmemesine ve hayat paahlılığını artırmamasına 
ihtimal görmem ben. Binaenaleyh olacaktır. 
Ama, bunun hakikaten şümulü nedir? Bunları 
bilmemize ihtiyaç var. 

Katsayı şüphesiz sadece hazırladığımız ka
nunda, işte memurların intibakını sağlıyacak 
bir esas olmayı dikkate almakla beraber, bu hu
susları da göz önünde bulundurmamız lâzım. 

Sayın Maliye Bakanı ümit edreim ki bizi bu 
hususta tenvir edebilir. Ama Meclis müzakere
lerinden akseden bilgiye, basına sızan haberler
den anlaşıldığına göre, Personel Kanunu yeni bir 
malî macera olmak üzeredir. Yani yeni bir malî 
maceraya gidiyoruz. 

Maliyemiz zaten sıkıntı ve buhran içerisinde
dir. Vergi kanunları dolayısiyle arz ettim, ma
liyemiz dar boğaza gelmiştir, bocalamaktadır, 
çırpınmaktadır ve Devlet alacaklarını ödiyemez 
haldedir, bu yüzden yatırımlarımız müteessir ol
maya başlamıştır. Bu kanunda, Personel Kanu
nu ile korkarım ki, yeni bir malî macera adı ile 
anılan Personel Kanunu ile bu durum daha da 
vahimleşsin. 

Bu durum vahimleşirse ne olur? Enflâsyon 
olur, fiyatlar artar, memura zam yapmamış olur
sunuz. Personel Kanunu aslında bir zam kanu
nundan ibaret değil, ama o tarafı da var. Memu
run bir maddi kazancı olacaktır fiilen. O tarafı 
da var. Binaenaleyh bu zammı yapmamış olur
sunuz. 

Bir elinizle verdiğinizi öbür elinizle kısa bir 
zamanda geri almış olursunuz. Nihayet bizi enf
lâsyona götürmesi halinde böyle bir durum 
meydana gelir. 

Bu hususta Hükümet ne düşünüyor? Haki
katen böyle bir enflâsyonist tazyiki artıracak 
mı, bizi daha tehlikeli bir noktaya götürecek 
midir bu tasarı, götürmiyecek midir, veyahut 
bunun için ne gibi tedbirler almayı düşünüyor
lar? Bu husus hakkında da Hükümetimiz bizi 
tenvir ederlerse zannediyorum ki, oylarımızı da
ha rahat kullanma imkânını bulmuş oluruz. Te
şekkür ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 
Madde üzerinde söz istiyen sayın üye? Yok. 

Sayın Maliye Bakanı buyurunuz efendim. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın senatör 
arkadaşlarım; ben zannediyordum ki, sadece 
vergi kanunlarında, sadece Sayın Melenle böy
le karsı karşıya sual, arzı cevap şeklinde konu
şacağız. Şimdi anlaşılıyor ki, Personel Kanunu 
ile ilgili hükümlerde de müzakereler bu şekilde 
devam edecek. 

FERİD MELEN (Van) — Personel Kanu
nundan daha çok korkuyorum. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Sayın Melen, katsayı sisteminden ve eşel
mobil esasından bahsettiler. Dedikleri doğru
dur. Bizim getirdiğimiz katsayı sistemi bir 
eşelmobil sistemi değildir. Değişen katsayı sis
temi olarak 657 sayılı Kanunu değiştiren tasa
rının gerekçesinde bu, ifade edilmiştir. 

Şu halde değişik katsayı sistemi getiriliyor. 
Burada şu kadar müddet içerisinde hayat paha
lılığı veya fiyatlar şu kadar nisbette, bilfarz 
% 5 in üstünde artarsa katsayı da ona göre de
ğişir diye bir hüküm olsun diye Sayın Melen bir 
temennide bulundu. Bu mütalâaya iştirak ede
miyoruz. Sebebi de; katsayıyı değiştirmek dai
ma Meclisin elinde olacaktır. Bütçenin komis
yonda bütçe ile katsayı değişecektir kararı var. 
Şimdi huzurunuzda görüşülen kanun tasarısı ile 
de zaten bütçeye konuluyor. Bu. Bütçe Kanu
nuna konuluyor. Bütçe Kanununun bir mad
desi olarak oraya giriyor. 

Her yıl Bütçe Kanunu müzakere edilirken o 
o yılın ekonomik konjonktürüne göre, fiyat se
viyesine göre katsayı üzerinde değişiklik yap
mak yasama organının elinde olacaktır. 

Sayın Melen, buyurdularki; «Bunun portesi
ni bilmiyoruz, hükümetin sevk ettiği tasarıda 
2,5 milyar deniliyordu, bunun 1,5 milyarı için 
de karşılandı, 1 milyarı da vergi ile karşılanı
yor.» 

Bir yanlış anlamaya mahal kalmaması için 
şunu tashih ediyorum. 2,5 milyarın hesabı şöy
le idi; 1 milyar 169 milyonu ödeneklerde yapı
lan tevkifat ile karşılanıyordu. 450 milyon ve
ya 470 milyon evvelce avans için ödenek ko
nulmuş idi, bu da oraya dâhildi maaşlardaki 
yükseltmeler dolayısı ile. Bir de yan ödemeler 
kaldırılıp maaşa kalbedildiği için Gelir Vergisin

deki müterakkiyet esasına göre nisbetler Gelir 
Vergisinde daha iyi işliyeceği için Gelir Vergi
sindeki artış dolayısı ile de 800, 900 milyon ko
nuluyor idi. Bu suretle 2 milyar 510 milyon lira
lık porte karşılanmış oluyor idi. 

Yanlış anlaşılmaya mahal verecek olan kı
sım şu : Bir de Vergi Kanunları görüşüyoruz. 
Bu sabah ve daha önceki günlerde de diğer bir 
Vergi Kanunu görüştük. Bu, Vergi Kanunları
nın hâsılatı ile karşılanacak değil. Maaşlardaki 
artış dolayısı ile bizatihi kendi kendisine ola
cak olan vergi artışı ile bu 800, 900 milyon he
saplanmıştır. 

Meclis Bütçe Komisyonunda yapılan ve Mec
liste yapılan bâzı değişiklikler ile Personel Ka
nunu portesi önemli ölçüde artmıştır. Ne miktar 
arttığının hesabı içindeyiz. Ancak, bu artışın 1 
milyar liradan az olmadığını tahmin ediyoruz. 

«Yeni bir malî macera olma istidadmdadır» 
tarzında bir endişesini Sayın Melen izhar etti. 
Filhakika gayet tabiî bütçenin tamamının veya 
büyük bir kısmının personel masrafı olarak kul
lanılması bahis konusu olamaz ve olmamalıdır. 
Eğer, bütçenin tamamını personel masrafları 
alıp götürecek olursa, bu, arzu edilen bir şey 
değildir. Ve endişeyi mucip bir husustur. Bu hu
sustaki hassasiyetini Sayın Melen'in zannedi
yorum ki, en iyi anlıyacak durumda olan arka
daşlarınızdan birisi de benim. 

işi bu seviyeye getirmemek lâzımdır. Bunu 
birçok defalar Meclisteki müzakereler sırasında 
ve Bütçe Komisyonundaki müzakerelerde de 
ifade ettim. Ancak, memurların bugünün iktisa
di şartlar içerisinde, içinde bulundukları durur 
nazarı itibara alınırsa, malî durumlarının ıs 
lah edilmesi lâzım geldiği de gayet açık bir ha 
kikatltır. Bugünkü personel rejimi de tam bir 
karışıldık içerisindedir. Bu da açık bir hakikat
tir ve ıslalh edilmeye ve müspet istikametlere 
tevcih edilmeye, binaenaleyh reform ile ıslaiı 
edilmeye muhtaç bir personel rejimi karşısın
dayız. 

Bir müddet sonra huzurunuzda görüşülecek 
olan Personel Kanunu ile, devlet memurları per
sonel rejimi, reform karakterinde bir ıslahata 
tabi tutulmaktadır. 

Muhterem senatörler, o tasarının görüşülmesi 
sırasında da zannediyorum bu konularla ilgili 
olarak teferruatlı şekilde mütalâalarımızı söyle-
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mek fırsatını bulacağım. Ancak, şimdi şu husu
sa temas etmek istiyorum ve onunla yetinmek 
istiyorum : Demokratik bir memlekette, açık re
jimle idare edilen bir memlekette memurların 
administrasyonun ferda endişesinden uzak olma
sı lâzımdır, geçim sıkıntısından uzak olması lâ
zımdır, istikbalinden emin, vazifesine bağlı ve 
iş sahipleri ile olan münasebetlerinde dürüst ve 
güler yüzlü bir idare haline getirilmesi lâzım
dır. Her türlü tahriklerden uzak bir administ
rasyonun teşkil edilmesi Türkiye'de hayati zaru
rettir. 

400 bin Devlet ve genel bütçeli dairelerden 
maaş alan 400 bin Devlet memuru, İktisadi Dev
let Teşekkülleri ve diğer kamu personeli ile bir
likte 800 bine ulaşan bir kütlenin, açık rejimde 
bir istikrar unsuru olması ve istikrar unsuru 
haline getirilmesi, o memleketin rejimi ve âtisi 
için g-ayet hayati bir noktadır, İşlte personel ta
san ile böyle bir gaye hedef tutulmakta ve ona 
ulaşılmaya çalışılmaktadır. Mecliste de söyle
dim; bu gayeye ulaştığı nishette Personel Ka
nunu muvaffak olmuş bir kanun olacaktır. 

Gayenin büyüklüğü karşısında malî porte
nin biraz büyüklüğünü zannediyorum ki göze 
almak icabedecektir. 

Sayın Melen, «Porte çok büyük olursa, ne 
olur?» dediler. Enflâsyon olur. Enflâsyon ola
bilmesi için, açık finansman usulüne gitmek lâ
zım. Bu da hükümet için sınırsız bir imkân de
ğildir. Nihayet, Merkez Bankasına müracaatın 
bir haddi, hududu vardır ve bunu da kanun çiz
miştir. Sayın Melen bunu gayet iyi bilirler. 
O zaman olsa olsa yatırımlar aleyhine cari mas
raflar büyümüş olur. Veyahut da yeni, sıhhatli 
kaynak bulma çareleri aranır. Veya personel gi
derleri haricindeki diğer cari masraflarda ne 
gibi kısıntılar yapılabilir, ne gibi tasarruf ted
birleri alınabilir? O çareler aranacaktır. 

«Enflâsyon olduğu takdirde, bir elimizle ver
diğimizi diğer elimizle alırız.» şeklindeki müta
lâaya şu tarzda arzı cevabedetolirim. 

Değişen kat sayı var. Eğer bu iş bir elimiz
le verdiğimizi diğer elimizle alacak bir mahiyet 
kazanıyorsa, yasama organı ona göre kat sayıyı 
artırabilir. 

Şimdi görüşülen tasarı, bütçe kanununda de
ğişiklik yapan bir taşandır. 657 sayılı Kanun, 
biiâhara burada müzakere edilecektir. Bu kat

sayı kanun tasansı prosedür bakımından önce 
burada müzakere ve münakaşa edilecek ve bilâ
hara Meclise gidecektir. Bu katsayı ile ilgili 
tasarı Mecliste müzakere edilirken, zannediyo
rum M, Senato'da Personel Kanununun müza
kereleri tamamlanmış olacak ve Yüksek Senato
nun bu kanunda ne gibi değişiklikler yaptığı, 
ne dereceye kadar bu kanunu kabul ettiği ve ka
nunun hangi nisbette kabule mazhar olduğu 
anlaşılacaktır. Bu bakımdan da müddet yönün
den her iki kanun arasında bir aksaklık olursa, 
müdahale etmeye yine yasama organı tarafın
dan fırsat olacaktır. 

Saygılarımı sunanın. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Maliye 

Bakanı. 
FERİD MELEN (Van) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN -— Sayın Komisyon, Sayın Melen 
s>öz istediler. Tekaddüm etmek ister misiniz? 
Yoksa, Sayın Melen'den sonra mı konuşacaksı
nız? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
i. CENAP EGE (Aydın) — Sonra konuşaca
ğım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Melen, 
FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; Sayın Bakana izahatın
dan dolayı teşekkür ederim. 

Yalnız ben, belki ifade edememişim. Ben 
sadece tüm olarak bütçemize yapacağı tesir, tüm 
olarak ekonomimize yapacağı tesir üzerinde dur
dum ve bu hususta aydınlanmak istedim. Bu 
sebeple, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve mahallî 
idarelerde bunun tesiri ne olacaktır? O hususu 
lütfetmediler. Bilmiyorum, bu hususta belli bir 
rakam var mı yok mu? Ama, bir tahmin yapıl
mak mümkündür. O da olsa idi daha açık ola
rak tabloyu görmüş olurduk. 

Muhterem arkadaşlarım, memurların malî du
rumunun ıslâhı lâzımgeldiği üzerinde, sanıyo
rum M, muhalefet olarak biz Hükümetten daha 
çok durduk ve daha çok bu mevzuda her tarafta 
ses verdik. 

Memurların hakikaten malî durumunu ıslah 
etmek ve bilhassa Personel Kanunumuzu karışık
lıktan kurtarmak lüzumunu her vesile ile biz or
taya koyduk. Bütçe müzakerelerinde hemen 
hemen her konuşmamızda bu kısma büyük yer 
ayırdık. 
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Muhterem arkadaşlar, Personel Kanunu 1965 
te kabul edildi. Zaten bugün bizi âdeta bir çık
maza sokan veyahut da zor duruma sokan hu
sus budur. 1965 te kabul edilen Personel Ka
nununun malî hükümlerini biz ancak, 4 - 5 sene 
sonra yani, 1970 de uygulıyabiliyoruz. Büyük 
bir zaman kaybettik. Bu zaman kaybı iki. şe
kilde aleyhte isledi. Bir defa bu zaman zarfın
da hakikaten Personel Kanununun malî hüküm
lerini uygulamak için lâzımgelen fonu biz başka 
şekilde harcadık. Memurlara bölük pürçük 
zamlar yapmak suretiyle elden çıkardık. Hal
buki, o tarihte Personel Kanununun malî hü
kümlerini yürürlüğe koysa idik, belki bugün 
yeni bir fedakârlığa ihtiyaç olmadan Personel 
Kanunu rayına oturmuş olurdu. 

Ben muhtelif zamanlarda şunu ifade ettim: 
Personel Kanunu bir hamlede tatbiki mümkün 
bir kanun değildir. Yaparsınız ama, çok paha
lıya malolur. Biz maliyeciler daima maliyetleri 
de düşünme mevkiinde ve mecburiyetindeyiz. 
Devlete bir hizmet mümkün olduğu kadar ucuza 
malolmalıdır. Ucuza malolduğu takdirde, Dev
letin imkânlarını başka şekilde kullanmak müm
kün olur. Veyahut da milletten yeniden bu iş 
için fedakârlık istememe gibi bir fayda elde ede
riz. Halbuki, bu imkânları iyi kullanmadığımız 
takdirde, bunun karşılığım milletten vergi ola
rak isteme durumuna gireriz. Zaten, Personel 
Kanunu ile vergi kanunlarının bir arada çıkmış 
olması bence psikolojik bakımdan mahzurlu ol
muştur. Bunu vergi kanunlarının müzakere
sinde de söyledim. Bugün vergi kanunlarından 
müteessir olacak veyahut fedakârlık yapmaya 
davet edilen vatandaşlarımızın bir kısmı şunu 
zannetmektedirler: Verdiğimiz para ile memur 
maaşı artmaktadır. Ve memur ile, - Başka ar
kadaşlarımız da temas etti. - Devlet ile vatan
daşın arasını bu yüzden biraz daha açma duru
munda oluyoruz. Bu hatalı tutum buna sebebol-
maktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Personel Kanunu
nun kademeli olarak tatbik edilmemesinden ve 
bilhassa intibak hükümlerinden çok büyük şi
kâyet var. Hakikaten bu intibakları herkesi 
memnun edecek tarzda veyahut işin icabettiği 
tarzda yapabilmiş değiliz. Birçok haksızlıklara 
sebebclmuştur. Bunu kanunun müzakeresi sı
rasında belirteceğim. Bu neden doğmuştur? 

Personel Kanunu bir hamlede tıaltibik etmek za
ruretinden doğmuştur. Eğer bunu biız bir kade
meli tatbike koyarsak, faraza bâzı zaman İleri
sinde işleyecek intibak hükümleri koysak, o 
vakit hem Personel Kanununun prensiplerini 
zedelememi»} olurduk, hem de bu intibakı kimse
yi sızlatmadan ve haksızlığa meydan vermeden 
gerçeMe^irtmiş olurduk. Bence faraza, katsayı
nın 7 olarak tesbdlt edilmesi de bâzı zaruretler
den doğmuştur. Meselâ; yevmiyeli personeli 
Personel Kanunun içersine bir hamlede alma 
aarnretS, veyahut bütün tazrarinaltları Per
sonel Kanununun içine alma zarureti bu
na sebetoolmuşftur. Halbuki, bunları birta
kım devrelere ayırarak, kademeli olarak 
bir müddet devam ettirseydik, belki katsayı bu 
seviyede oimıyaeaktı. Ve Personel Kanununun 
üzerinde titrediğimiz, veyaJhut mahfuz tutmak 
istediğimiz prensifp hükümleri de bozulimıya-
caktı. 

israil, bir Personel Kanunu yapmıştır ve 25 
senede taltibik etmektedir. 25 senelik bir dönem 
içinde tatbik etmektedir. Her halde onları bili
nen sebeplerle akılsızlıkla itham etmemiz müm
kün değildir. 25 senede tatbik etmektedir. Per
sonel Kanununu hemen almak ve tatbik etmek 
güçtür. Ve bunun doğuracağı sosyal ve ekono
mik meseleleri karşılamak oldukça güçtür. 

Sayın Bakan, «Gayenin büyüklüğü karşı-
sıında, malî porlteniöi önemi yoktur.» buyurdu
lar. Başında da söylediğim gibi, gayenin büyük
lüğünü kabul ediyorum. Ama, bunun yanı ba
şında enfilâsyonun ve malî portenin de bir 
önemi vardır. Onun üzerinde de hassasiyetle 
durmamız lâzımdır. Sayın Bakan filvaki; «En
flâsyonu önlemek için birçok tedbirler almak 
mümkündür ve bunları alacağız.» demişlerdir. 
Ama bütün mesele, hakikaten bu tedbirlere aynı 
cesaretle başvurulabilecek mi, vnrulımyacak mı? 
Faraza, yeni vergi gerektiği zaman, bu vergileri 
istiyebfneoek miyiz, istemiyecek miyiz? Veyahut 
onlar isterse biz kabul etmeye hazır mıyız, de
ğil miyiz? Bunun ikisini birden mütalâa etmek 
lâzımdır. Sayın Bakan diyecekler k̂ , içte yeni 
vergi geltirdim, karşısına çıkıyorsunuz... Elbet
te çıkacağız. Zira, haksız ve vatandaşı ezici tek
lifler olunca, g'ayriadil teklifler olunca, bizim 
vazifemiz de onun karşısına çıkmak ve onları 
düzeltmeye çalışmaktır. 

— 698 — 
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Açık finansmana başvurdukları takdirde, za
ten Personel Kanununu gelmemiş, sayabiliriz. 
Çünkü, pek kısa zamanda Personel Kanunu ile 
tahakkuk ettirmeye çalıştığımız gayelerden bir 
tanssi hemen ortadan kaybedilmiş olur. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 
444 sayılı Kanunun açık oylamasına oyunu 

fcullanmıyan Sayın üye?.. Yok. Oylama muam'e-
leseı bitmiştir, efendim. 

Sayın Ege takririnizi okudum. Takririnize 
göre, müddetin dolduğunu ve müzakerelerin öğ
leden sonra yapılmasını teklif ediyorsunuz. Yal-
mız, bugün öğleden sonra saat 15,00 te Birleşik 
toplantı vardır. Müsaade ederseniz, bu tasarı
nın müzakeressain sonuna kadar görüşmelerin 
devamını oylarınıza arz ediyorum. Bu hususu 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
efendim. 

Sayın Ege, buyurunuz efendim. 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

İSKENDER CENAP EGE (Aydm) — Sayın 
Başkan, sayın arkaJdaşlanm; bu kanunun müza
keresi biv nevi Personel Kanununa da atıflar 
yapılmak suretiyle devam ediyor. Ancak, ben 
burada tasarının gerektirdiği bir hususu belir
terek ve yalnızca sözlerimi ona inhisar ettire
rek kürsüyü (terk edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Melen b/zim 
katsayının Fransızların Eşel - Mobil sistemine 
benzemedüğrVıi ve benzememesi gerektiğini de 
ifade ederek Eşel - Mohil'i izah ettiler. Ve on
dan sonra da katsayı mevzuuna geçtiler. Kat
sayının her sene Meclisler tarafından bir kara
ra bağlanmasının otomatik bir sistem getirme-
diğ-inden bahsederek, bu sistemia de arızalı ola
cağı şeklinde bir beyanda bulundular. 

Muhterem arkaJdaşlanm, hakl&aifeen müzake
resini yapmakta olduğumuz katsayı, Türkiye'de 
kamu personelimde çalışan, hattâ ve hattâ Kamu 
iktisadi Devlet Teşekküllerinden ta mahalli! ida
relere kadar bugün laksiini götürebildiğimiz kat
sayı sistemi ilk olarak tatbik edilecektir. 
Şimdiye kadar personel hakkında, onların ge
çim sıkıntıları ile başbıaöa kaldıkları zaman ya
pılmış olan zam, avans gibi aşağı yukarı muay-
yan bir yüzdeye bağlı ve basit usuller içerisinde 
'serpiştirme karşılıkları gibi olmıyacak. Perso
nelin geleceğini garanti altına 'alan bir esası 

getirmiş olmasından ehemmiyet .<taşıma|kta!diir. 
Yani, artık Devlet personeli olarak çalışan ve 
Devletten maaş alan insanları, hayatın geçim 
şartları, malî imkânlar nazarı itibara lalına-
rak her sene bir katsayı tıeısbit edileceği ve 
maaşının o katsayı ile çarpılarak bulunacak ra
kamın ödeneceğini artık bilecek. Yalnız bu 
katsayı tesbiti keyfî bir tesbit değil muhterem 
arkadaşlar. Bu tesbit elbette çeşitli araştır
malarla o seneki ekonomik durum, memleketin 
ekonomik gelişmesi, geçim şartları, malî im
kânlar göz önüne alınarak meydana getirile
bilecektir. Ve hu tabiî mütehassıslar tarafından 
tesbit edilecek, Hükümet tarafından bütçe tasa
rısına konulacak ve Meclislere sevjk edilecek
tir. Meclislerde, Bütçe Karma Komisyonda bu 
katsayı üzerinde bilhassa münakaşalar olacak
tır. Sonra gelecek Senatoya, sonra gelecek Mec
lise. 

Şimdi, bu arada katsayı sadece Hüjkümeftin 
arzusu halinde, yahut da Meclisin keyfî ve indî 
her hangi bir hareketi ile gölge'üenebilecek bir 
meselle değildir. Bunun müşirleri var. Bu 
müş'irler nazarı itibara alınmak mecburiyetin
dedir. Ve 'bunu hem mütehassısları, hem 
Hükümet, hemm komisyonlar ve hem de Umu
mi Heyetler nazarı itibara alacak ve bu tarzda 
çıkacaktır. Bir katsayı tesbit edilirken elbette 
sadece iktidarın, arzusu nazarı itibara alınmıya-
caktır. Muhalefette olan arkadaşlrımız, şimdi 
konuştukları gibi, o zaman kürsüye çıkacak
lar. Katsayının niçin yeterli, niçin yeıtersiz ol
duğunu izah edeceklerdir. Ve böylelikle haki
katen demokratik bir sistem içerisinde İrandan 
sonra Devlete hizmet veren kişilerin kendilerine 
ödenecek para, ödenecek ücret, ödenecek maa
şın derecesinin sebebini, nisbetini burada mü
zakerelerde kendileri de bizzat takibederek öğ
reneceklerdir. O bakımdan bu madde hakika
tten mühim bir maddedir. 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun 54 ncü maddesi uyarınca 
katsayı hu yıl için 7 olarak tesbit edilmiştir. 
Bu da uzun araştırmalar neticesinde bulun
muş bir neticedir. 

Tabiî hu tesbitler ile ilgili olarak muhterem 
afkadaşşlanmızm sorduğ-u suale Hüikümet adına 
Sayın Maliye akanı cevap verdiler. 

Şimdi Anayasa elimde, o noktayı da ifade 
edeyim. «Bir ücret adaleti sağlanması» diye Ana-
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yasanın 45 nci maddesi vardır. Yani çeşitli 
noktalardan Anayasa olsun, Meclisler olsun 
tesbit edilecek hususlar üzerinde, kaitsıayının 
tasbitinde bâzı müş'irleri bize göstıermdkte ve 
bunlıara dokunmadan, bunlara danışmadan her 
hangi bir netice (almamıza imkân olmadığı hu
susunu ortaya koymaktadır. O bakımdan mü
him olan ve Devlete hizmet veren aşağı yukarı 
800 000 e yakın personelin bugün istikbali üze
rinde haikikaten müessir olacak olan bir kanu
nu konuşuyoruz ve katsayıyı tesbit ediyoruz. 
Eühette önemi gelecek yılardaki tatibikatı (so
nunda daha da etraflı alarak orfoaya çıkacaktır. 
Teşejkkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ege. 
Madde üzerinde söz istiyen sayın üye?. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... 1 nci madde kabul edilmiş
tik 

Madde 2. — Bu kanunun yayımı tarihinde 
1286 sayılı Kanunun 53 ncü maddesi yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok, Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiy enler... 2 nci mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 3= — Bu kanun 1 . 3 . 1970 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... 3 ncü mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... 4 ncü mad
de kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde lehte ve 
aleyhte konuşmak istiyen sayın üye?.. Yok. 
Kanun tasarısının tümünü oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Kanun tasarısı açık oylarınıza arz edi
lecektir. Ancak çalışma müddetimizin dolmak-
lığı hasebiyle yarınki birleşimde açık oylarınıza 
arz edilecektir, 

Emlâk Vergisi kanun tasarısının acık oyla
masına 105 sayın üye iştirak etmiş, 79 kabul. 
26 ret oyu tesbit edilmiş ve tasarı değişiklikleri 
ile kabul edilmiştir. Millet Meclisi tasarısında 
değişiklik yapılması hasebiyle, tasarı Millet 
Meclisine iade edilecektir. 

444 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddele
rinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin açık 
oylamasına 96 sayın üye iştirak etmiş, 89 kabul, 
5 ret ve 3 çekmser oyu tesbit edilmiştir. Böy
lece kanun teklifi kanunlaşmıştır, efendim. 

Muhterem senatörler, vaktimizin dolmuş ol
ması karşısında 98 nci Birleşimi 23 Temmuz 1970 
Perşembe günü saat 10,00 da toplanmak üzere 
kapatıyorum efendim. 

Kapanma saati : 13,05 

5. — DÜZELTÎŞ 

1450 S. Sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltiş yapılmıştır : 

Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

19 tarihinden tarihinde 

t><Z<i 
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Emlâk Vergisi kanunu tasarısına verilen oyların sonuçları 

(Tasarının kanunlaşması. kabul olundu.) 

Üye sayısı : 183 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Alâettin Yılmıaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 

Oy verenler : 105 
Kabul edenler : 79 

Reddedenler : 26 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 76 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
ÇANKIRI 

Gürhan Titrek 
ÇORUM 

M. Şevket özaçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 

0. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tuınakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Uyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SllRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Ragıp Üner 
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[Reddedenler] 
AĞRI 

Salih Türkmen 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 
AYDIN 

Halil Goral 
BALIKESİR 

Nejat Sarlıealı 
GİRESUN 

ihsan Topaloğlu 
İSTANBUL 

Mebrure Aksoiey 

Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

KARS 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KONYA 
Sedat Çumralı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumeuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

URPA 
I. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilei 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Lûtfi Akadlı 
Hayri Dener 
Vahap Güvenç 
Fahri Korutürk 
Feridun Cemal Erkin 
Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Ref et Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(I. Â.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünal di 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

BALIKESİR 
Cemalettin İnkaya 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
(B.) 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil (B.) 
Cahit Ortaç (İ.) 
Saffet Ural 

[Oya kaUhmyanlar] 
HATAY 

Enver Bahadırlı 
İÇEL 

Lütf i Bilgen 
İSTANBUL 

Erdoğan Adalı 
Tekin Arıburun 
Cemal Yıldırım 

IZMlR 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 

KAHS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil (İ.) 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 
(Bşk. V.) 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih özlen 

MALATYA 
Hamdi öızer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğhı 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu (İ.) 
Edip Soımunoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin öztürk 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmae 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Kasım Gülek 
Mehmet Izmen 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Suad Hayri Ürgüplü 
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[Açık Üyelikleri 

Eskişehir 1 
Sivaa 1 

Yekûn 2 
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444 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun teklifine verilen 
oyların sonucu 

(Tasarının kanunlaşması kabul olundu.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
"\Tflmt" 7iPT*ATl 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİTLİS 
0 i'h a ıı Kürüm o ğlu 

BOLU 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALB 
Nalıit Altan 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 97 

Kabul edenler : 89 
Reddedenler : 5 

Çekinserler : 3 
Oya katılmıyanlar : 84 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket ö&çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 

— 7 

0. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozuklar 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A Orhan Akça 
İ. Et em Erdinç 

MANİSA 
Oral Karaosmarioğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

04 — 

ORDU 
Selâhattin Acar 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım înebeyli 

SİVAS 
Nurettin Er türk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Alî Petstilci 
Ahmet Delmiryücie 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Vahap Güvenç 
Ragıp Üner 
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TABU ÜYELER 

Mucip Ataklı 

[Reddedenler] 

Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneşı 

TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Âdil Ünlü 

IZMlR 

Orhan Kor 

[Çekinserler] 

KONYA 

Fevzi Halıcı 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Fahri KJorutürk 

[Oya kahlmıyanlar] 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Selâhattin öagür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yıırdakuler 
(I. Â.) 

ADANA 
M. Nuri Ademoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 
ismail Yetiş 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Cemalettin Inkaya 

BİNGÖL 
A. Hikmet Y"urtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Güleız 
(B.) 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Cahit Ortaç (I.) 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENlZLÎ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatun oğlu (İ.) 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
ihsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Mfiiımm Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYrSERİ 
Hüsinıü Dikeçligil (I.) 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen (I.) 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi Tokoğlu (Bşk.V.) 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutiçujoğlu 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

Şevket Koksal 
SAKARYA 

Mustafa Tığlı 
SİVAS 

Âdil Altay 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadla 
Hayri Dener 
Feridun Cemal Erkin 
Kasım Gülek 
Mehmet Izmen 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüaün 
Suad Hayri Ürgüplü 
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[Açık üyelikler] 

Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 2 
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Cumhuriyet Senatosu 
Gündemi 

98 NCİ BİRLEŞİM 

22 . 7 . 1970 Çarşamba 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Cumhuriyet Senatosu Başkanı seçimi. 
2. —• Komisyonlarda açık bulunan üyelikle

re seçim. 
8. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 

seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
X 1. — Emlâk Vergisi kanunu tasarısının 

Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu İçişleri, Malî ve İktisadi İşler 
ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 4 er üye 
alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon ra
poru (Millet Meclisi 1/332; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1130) (S. Sayısı : 1461) (Dağıtma tari
hi : 11 . 7 . 1970) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye
si Nahit Altan'm, Cumhuriyet Senatosu İçtü
züğünün 5 nci maddesinin 3 ncü ve 4 neü cüm
lelerinin kaldırılması ve 8 nci maddesinin mat-
labının ve (A) fıkrasının 1 nci, 2 nci ve 3 ncü 
bendleriyle (B) fıkrasının değiştirilmesi hak
kında İçtüzük teklifi ile Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nm, Cumhuriyet 
Senatosu İçtüzüğünün 5, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 54, 
56, 59, 60, 72, 73, 74, 120 ve 125 nci maddeleri

nin değiştirilmesine dair İçtüzük teklifi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporları (2/211; 
2/255) (S. Sayısı : 1272 ye ek) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 4 . 1970) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Suphi Gürsoytrak'ın, THY Anonim Ortaklığı 
ile Uçak Se'rvisi Anonim Ortaklığının durumu
na dair Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/33) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nm, İçtüzüğün 87 ve 88 nci 
maddelerinin tadili hakkında İçtüzük teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/263) (S. Sayısı : 1441) (Da
ğıtma tarihi : 1 . 6 . 1970) 

4. —• Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile İstanbul Üyesi Halûk Berkol'un 
TRT Ankara Televizyonuna dair Senato Araş
tırması istiyen önergesi (10/34) 

5. —• Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri Kâ
mil Karavelioğlu ve Ahmet Yıldız'm yasama 
dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/868) 
(S. Sayısı : 1443) (Dağıtma tarihi : 2 . 6 . 1970) 

6. —• Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gül ez'in, Anayasanın 78 nci maddesi mu
vacehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatı ile Senatörlük sıfatının bağ
daşıp bağdaşmıyacağma dair, İstanbul Üyesi 
Ekrem Özdenin önergesi ve bu hususta Baş
kanlık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28 
sayılı Kararı. 

X 7. — 444 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu 
raporu. (Millet Meclisi 2/229; Cumhuriyet Sena
tosu 2/297) (S. Sayısı : 1450) (Dağıtma tari
hi : 18 . 6 . 1970) 



8. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üye
si Mehmet Gülcr'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/887) (S. Sayısı : 1455) 
(Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 1970) 

V 
İKİNCİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. — Genelkurmay Başkanının görev ve 

yetkilerine ait kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet, Millî Savunma ve Büt
çe ve Plân komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 1/181; Cumhuriyet Senatosu 1/11.27) (S. 
Sayısı : 1459) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1970) 

2. —• Millî Savunma Bakanlığı görev ve 
teşkilâtı hakkında kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet, Millî Savunma ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 1/182; Cumhuriyet Senatosu 1/1128) 
(S. Sayısı : 1460) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1970) 



Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1450 

444 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 

Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 2 /229; Cumhuriyet Senatosu 2/297) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 70) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 29 .4.1970 

Kanunla r Müdürlüğü 
Sayı : 3423 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 27 . 4 . 1970 tarihli 74 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, 444 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 16 . 1 . 1970 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 3, 6, 17, 20, 27 . 4 . 1970 tarihli 64, 65, 71, 72 ve 74 ncü birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 70) 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 16 . 6 . 1970 

Esas No. : 2/297 
Karar No. : 73 

Yüksek Başkanlığa 

Anayasanın 93 ncü maddesi gereğince bir daha .görüşülmek üzere Cumhurbaşkanlığınca Türkiye 
Büyük Millet Meclisine geri gönderilmekle, Millet Meclisinin 27 . 4 . 1970 tarihli 74 ncü Birleşi
minde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık oy ile kabul edilen, 444 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 ııci 
maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun: Komisyonumuzun 5 Mayıs 1970 tariihli Birleşiminde teş
kil olunan bir Alt Koimsyona havale edilmiş ve Alt Komisyonca tanzim edilen rapor, Komisyonu
muzun 16 Haziran 1970 tarihli 18 nci Birleşiminde, ilgıili Maliye ve Ticaret bakanlıkları ile T. C. 
Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olun
muştur. 
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I - Millet Meclisi metninin 1 nei maddesi, onun en dönem T. B. M. M. üyelerinin ödeneklerine 
müsteniden T. C. Ziraat Bankasına bakiye borçlarının yüzde 3 faizle 10 yıllık taksite bağlanma
sını ve borçluların, kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar yapmış oldukları bütün ödemelerin 
esas borçtan indirilmesini öngörmektedir. 

31 . 3 . 1964 tarihli ve 444 sayılı Kanunun 1 nei maddesi, onuncu dönem milletvekillerinin öde
neklerine müsteniden T. C. Ziraat Bankasından aldıkları ve seçimlerin bir yıl öne alınması sebe
biyle ödemek zorunda kaldıkları borçlarının vâde gününden itibaren yüzde 6 faize tabi tutulmasını 
ve borç bakiyelerinin 7 yıllık eşit taksitler halinde ödenmesini hükme bağlamıştır. 

Ancak, tatbikatta kanunun farklı anlaşılması, banka ile borçlular arasında ihtilâfların ortaya 
çıkmasına yol açmış ve borçlu - alacaklı münasebetleri muğlâk bir hal almıştır. İhtilâfın uzması 
tediyelerin gecikmesine sebebolduğıı gibi, borçlu milletvekillerinin esas borca yakın miktarda bir 
faiz ödemelerini de kaçınılmaz hale getirmiştir. 

Söz konusu ihtilâfı kesin şekilde halletmek için, 444 sayılı Kanunun 1 nei maddesine vuzuh 
'kazandırmak ve bakiye borçların yüzde 3 faizle 10 yıllık taksite Ibağlanmasım ısağlaınıak üzere 
ledvin edilmiş bulunan Millet Meclisi metninin 1 nei 'maddesinde öngörülen »esaslar, Alt Komis
yon raporunda da belirtildiği veçhile tediyelerin gecikmesini önliyerek Bankanın lıaık ve nıenfaat-
le^'ni korumak: gayesiyle Komisyonumuzca uygun mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

2. Millet Meclisi metninin 2 nei maddesi, onbirinei dönem T. B. M. Meclisi üyelerinin 444 sa
yılı Kanunla faizsiz taksite bağlanmış bulunan Hazineye olan borçlarının, tahakkuk ettiği tarih
te n muteber olmak üzere 'kaldırılmasını; ayrıca, onbirinei dönem milletvekillerinin ödeneklerine 
müsteniden T. C. Ziraat Bankasına olan borçlanılın yüzde 3 faizle 10 yıllık taksite bağlanma
sını öngörmektedir. 

Onbirinei dönem inıdlötv eklilerinden, Mayıs 1960 tan isonraki aylara ait ödenek çeklerini kır
dırarak T. ıC. Ziraat Bankasından para çekmiş olanların bu borçları, 1757 ve 3050 sayılı kanun
lar uyarınca Kurucu Meclis Muhasebesi tarafından T. G. Ziraat Bankasına ödenmiş ve bu ödeme 
ile Hazine alacaklı olmuştur. Bu şekilde Hazineye borçlananlara! adedi 527 olup, Hafine alacağı 
7 963 170,85 liradır. 

31 . 3 . 1964 tarihinde kabul edilen 444 sayılı Kanunun 2 nei maddesi ile, onbirinei döneni 
milletvekillerinin ödeneklerinden mütevellit Hazîneye olan borçları, fevkalâde hal durumu dik
kate alınarak ve ödeme imkânı yaratmak maksadiyle, yıllık taksiti 2 500 liradan az olmaımak 
üzere faizsiz taksite bağlanmıştır. Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra bâzı borçlular borçla
rının tamamını ödemişler, bir kısmı ise taksitle ödemektedirler. Millet Meclisi metninin 2 nei mad
desiyle, bu uygulamaya son verilerek, Hazineye olan borçların tamamen kaldırılması hükme bağ-
1 a nmış bulunmaktadır. 

Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda, mezkûr borçların kaldırılmasında haklı sebepler 
ve kamu yararı görülmediğinden, ve bu istikamette bir hükmün kabul edilmesi halinde borcunu ta
mamen veya -.kısmen ödemiş olanların yeniden hak iddia etmelerine de imkân yaratılmış olabile
ceği göz önünde bulundurularak, Alt Komisyon raporunda da teklif edildiği üzere. Millet Meclisi 
nvtninin 2 nei maddesi Komisyonumuzca benimsenmemiştir. 

Ancak, onbirinei dönem milletvekillerinin ödeneklerine 'müsteniden 'T. 'C. Ziraat Bankasına 
olan borçları da, benimsenen 1 nei maddede sözü edilen (borçlarla aynı mahiyette bulunduğu 
cihetle, bunların da borçlanın 1 nei maddedeki esaslar dâhilinde taksitle ödemeleri Komisyonu
muzca uygun görülmüştür. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1450) 
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3. Yukarda arz edilen gerekçeler muvacehesinde 1 nci madde, onbirinoi dönem milletvekille

rini de kapsıyaeak şekilde değiştirilerek kanun tekniğine uygun tarzda yeniden düzenlenmiş; 
2 nci madde metinden çıkarılmış; ve Millet Meclisi metninin 3 ncü ve 4 ncü maddeleri redaksi
yona tabi tutularak 2 ııei ve 3 ncü maddeler olarak kabul edilmiştir. 

4. Kanunun Genel Kurulda öncelikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması kararlaş-
tınlmıştır. 

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

Başkan 
Ankara 

Y. Köker 

Ankara 
/. Yetiş 

Malatya 
N. Akyurt 

Bu raporda Sözcü 
Edirne 

M. N. Ergendi 

Aydın 
/. C. Ege 

Manisa 
0. Karaosmanoğlu 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Toplantıda bulunamadı 

Sözcü 
Uşak 

M. F. Atayurt 
Toplantıda bulunamadı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
R. Üner 

Maraş 
A. Karaküçük 

Toplantıda bulunamadı 

Urfa 
1. E. Karakaptct 

Kâtip 
Konya 

0 . N. Canpolat 
Toplantıda bulunamadı 

Kütahya 
İ . E . Erdinç 

Toplantıda bulunamadı 

Tabiî Üye 
S. Özgür 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1450) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

444 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Onuncu dönem T. B. M. M. 
üyelerinin ödeneklerine müsteniden T. C. Zi
raat Bankasına bakiye borçları bu kanunun 
neşri tarikinden itibaren % 3 faizle 10 yıllık 
taksite bağlanmıştır. 

Borçluların bu tarihe kadar yapmış olduk
ları bütün ödemeler «hangi nam ile tahsil edil
miş olursa olsun» esas borçtan indirilir. 

MADDE 2. — Onbirinci dönem T. B. M. M. 
üyelerinin 1960 yılı milletvekilliği ödenek ve 
yolluklarından dolayı Hazineye olan borçları 
tahakkuk ettiği tarihten muteber olmak üzere 
kaldırılmıştır. 

Onbirinci dönem T. B. M. M. üyelerinin 
ödeneklerine müsteniden Ziraat Bankasına olan 
borçları 1 nci madde hükümlerine tabidir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinden 
sürürlüğe girer. 

MADDE 4. —Bu kanunu Maliye ve Tica
ret btıkanları yürütür. 

BÜTÇE YE PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

31 . 3 . 1964 tarih ve 444 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 31 . 3 . 1964 tarih ve 444 sayıh 
Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«MADDE 1. — Onuncu ve Onbirinci dönem 
T. B. M. M. üyelerinin ödeneklerine 'müsteni
den T. C. Ziraat Bankasına bakiye borçları 
bu kanunun neşri tarihinden itibaren % 3 faiz
le 10 yıllık taksitte bağlanmıştır. 

Borçluların bu tarihe kadar yapmış olduk
ları bütün ödemeler «hangi nam ile tahsil edil
miş olursa olsun» esas borçtan indirilir.» 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihı'ndo 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Ticaret 
hakanlıarı yürütür. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1450) 



Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | 4 6 4 

3 0 . S . 1970 tarih ve 1286 sayılı 1970 yılı Bütçe Kanununa el* 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rakoru (Millet 

Meclisi 1/364; Cumhuriyet Senatosu 1/1136) 

T. C. 
Başbakanlık 16 .7 .1970 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
'Say^ : 71 -1075/5226 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Mecisine ara Bakanlar Kurulunca 
16 . 7 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «30 . 5 . 1970 tarih ve 1286 sayılı 1970 yıh Bütçe Kanununa ek 
kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 ncü maddesiyle sınıflara ait gös
terge tablosunda yer alan gösterge rakamları ile belirtilen aylık tutarları çevrilmesi için kat sayı 
"tesbit edileceği emredilmiş ve bu hususta 1970 yı'ı Bütçe Kanununun 53 ncü maddesiyle de bu 
husus belirtilmliş bulunmaktadır. 

G57 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
mfddeler eklenmesine ve bu kanun kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık ve ücretleri
ne dair kanun tasarısı Büyük Millet Meclisinde görüşülerek Cumhuriyet Senatosuna sevk edilmiş
tir. ;Söız konusu kanunun malî hükümleri 1 . 3 . 11)70 tarihinden itibaren geçerli olacağından 1970 
t'utçe yılında uygulanacak katsayının Bütçe Kanununa ek bir kanunla tesbit edilmesi zorunlu ol
muştur. 1970 yılında uygulanacak katsayı personel rejimine getirilen yeniliklerin yanısıra ücret
lerde de genel ıbiır artış sağlayacak şekilde ve günümüzün ekonomik ve sosyal koşulları da göz 
önünde buldurulmak suretiyle (7) olarak tesbit edilmiştir. 

Bütçe. Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet MecUsi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/364 20 . 7 . 1970 
Karar No. : 71 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığım 

Tetkiki hususu komisyonumuza havale edilen (30 . 5 . 1970 tarih ve 1286 sayılı 1970 yılı Bütçe 
Kanununa ek kanun tasarısı), 'Maliye Bakanlığı temsilcisinin de hazır bulunduğu oturumda görü
şüldü; 
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657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 ncü maddesi gereğince sınıflara ait gösterge tab
losunda yer alan gösterge rakamlarının aylık tutarlarına çevrilmesi için bir kat sayının tesbiti 
kabul edilmiş ve bu husus 1970 yılı bütçe kanununun 53 ncü maddesiyle de belirtilmiştir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine ve bu kanun kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık ve ücretleri
ne dair kanun tasarısı bugünlerde kanunlaşacaktır. Bu kanunun malî hükümleri 1 . 3 . 1970 tari
hinden itibaren geçerli olacağından, 1970 bütçe yılında uygulanacak katsayının 1970 yılı bütçe 
kanununda gösterilmesi zarureti muvacehesinde söz konusu kanuna ek bir kanunla, uygulanacak 
katsayının tesbiti zorunlu olmuştur. 

Bu zorunluluk sonucu hazırlanan tasarı komisyonumuzca uygun ve kabule şayan mütalâa edile
rek aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Bu rapro 
Başkan V. Sözcüsü 

Aydın Rize Ankara Ankara 
1. C. Ege E. Y. Akçal Y. Köker .1 . Yalçın 

İmzada bulunamadı 

Ankara 
İ. Yetiş 

imzada bulunamadı 
Çorum 

A. TopcAibası 

İçel 
0. Okyayuz 

Malatya 
N. Akyurt 

Muğla 
Saz hakkım mahfuzdur 

M. Akarca 

Bolu 
H. İ. Cop 

Edirne 
M. N. Erg en eli 

İzmir 
M. Akan 

Manisa 
H. Okçu 

Tabiî Üye 
8. Özgür 

Uşak 
0. Dengiz 

Bolu 
Söz hakkım mahfuzdur 

K. Demir 
Elâzığ 

Ö. F. S anaç 

Kars 
K. Ok yay 

Maraş 
A. îmamoğlu 

Tokat 
1. H. Balcı 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Burdur 
Söz hakkını mahfuz 

N. Yavuzkan 
Eskişehir 
M. 1. Angı 

Kastamonu 
H. Tosyalı 

Maraş 
A. Karaküçük 

Trabzon 
A. E. Uzun er 

Ç. Senatosu (S. Sayısı : 1464) 
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HÜKÜMET TASARISI 

30 . 5 . 1970 tarih ve 1286 sayılı 1970 yılı 
Bütçe Kanununa ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1970 malî yılı Bütçe Kanunu
na aşağıdaki ek madde eklenmiştir : 

EK MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 154 ncü maddesi uyarınca sı
nıflara ait gösterge tablosunda yer alan göster
ge rakamlarının aylık tutarlarına çevrilmesinde 
1970 Bütçe yılında (7) katsayı uygulanır. 

MADDE 2. — Bu kanunun yayımı tarihinde 
1286 sayılı Kanunun 53 ncü maddesi yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 
hinde yürürlüğe girer. 

1970 tari-

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

16 . 7 . 1970 

Başbakan 
S. Demir el 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Adalet Bakanı 
Y. Z. Önder 

İçişleri Bakanı 
H. Mente§eoğlu 
Maliye Bakanı 

M. Erez 
Bayındırlık Bakanı 

T. Gülez 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

V. Â. Özkan 
Tarım Bakanı 

/. Ertem 
Çalışma Bakanı 

S. Öztürk 
En. ve Ta. Kay. Bakanı 

8. O. Avcı 
İmar ve Iskan Bakanı 

H. Nakiboğlu 
Orman Bakanı 

H. Özalp 

Devlet Bakanı V. 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
T. Bügin 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Ticaret Bakanı 
G. Titrek 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. 1. Birincioğhı 
Ulaştırma Bakanı 

N. Mente§e 
Sanayi Bakanı 

<8f. Kılıç 
Turizm ve Ta. Bakanı 

N. Cevheri 
Köy işleri Bakanı 

T. Kapantı 
Gençlik ve Spor Bakanı 

t. Sezgin 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

30 . 5 . 1970 tarih ve 1286 sayılı 1970 yılı 
Bütçe Kanununa ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1464) 




