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I. — Geçen Tutanak özeti 

II. — Geîen Kâğıtlar 

III. — Başkanlık Divanının Genel Kurula 
Sunuşları 55 

1. — Görev ile yurt dışına giden Ticaret 
Balkanı Halil Başol'un dönüşüne kadar; Tica
ret Bakanlığına, Devlet Bakanı Gıyasettin Ka-
raca'nm vekillik etmesine dair Cumhurbaşkan
lığı tezkereci. (3/794) 55 

2. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakanı ihsan Sabri Çağlayanğil'in dö
nücüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Ba
kanı Soyfi Öztürk'ün vekillik etmesine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/798) 55:56 

3. — Görev ile yurt dışına giden Maliye Ba
kanı Yılmaz Ergenekon'un dönüşüne kadar; 
Maliye Bakanlığına, Ulaştırma Bakam Nahit 
Menteşe'nin vekillik etmesine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi. (3/793) 56 

4. — İçel Alata Teknik Bahçıvanlık ve Tefe
ni k Ziraat Okulu hakkında kurulan Araştırma 
Komisyonu Başkanlığının; üyelerin İçel Ala 

ta'ya giderek inceleme yapabilmeleri için yol
luklarının verilmesine dair tezkeresi. (3/792) 

Sayfa 

56 

56 FV. — Görüşülen İşler 
1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 

nci maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe 
ve Plan Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
2/295; C. Senatosu : 2/95) (S. Sayısı : 564). 56:94 

V. — Soruîar ve Cevaplar 94 
A) Yazılı Sorular ve Cevapları 94 
1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 

Hamdi Özer'in, Akçadağ Öğretmen Okulu Mü
dürüne dair soru önergesi ve Millî Eğitim Ba
kanı Ali Naıili Erdem'in yazılı cevabı. (7/432) 94:95 

2. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üye
si Ömer Ucuzai'm, Ankara, İstanbul ve İzmir 
Belediyesi ile bu belediyelere bağlı kuruluşlara 
1974 - 1975 yılllarında alınan aylıklı, ücretli ve 
yevmiyeli personele dair soru önergesi ve İç
işleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı ceva
bı. (7/485) 95:96 

3. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Ta
lât Doğan'ın, Rize iline bağlı ilçe ve köylerine 
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Sayfa 
ilk, orta ve yatılı bölge okulları yapımı ile 1975 -
1976 dere yılında bütün tıp fakültelerinin du
rumuna dair soru önergesi ve Millî Eğitim Ba
lkanı Ali Naili Erdem'in yazılı cevabı. (7/535) 97:98 

4. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Cihat Alpan'ın, Petrol tüke
timinde tasarruf sağlayıcı tedbirler alınması ve 
uygulanmasına dair soru önergesi ve Enerji ve 

Malatya Üyesi Hamdi Özer, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin denetim yollarını işlemez hale ge
tirmeye yönelik tutum ve davranışlarla, bunların do
ğuracağı zararlı sonuçlar; 

Sakarya Üyesi Hasan Fehmi Güneş, halen sürdü
rülmekte olan bir infaz yolsuzluğu; 

İçel Üyesi Lûtfi Bilgen, Türk çiftçisini perişan 
eden gübre yokluğu ve karaborsası karşısında ' 
Hükümetin tutumu; 

Bingöl Üyesi Mehmet Bilgin, Bingöl'de vuku bu
lan deprem; 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Bahriye Üçok, Basın 
Yayın Genel Müdürlüğü tarafından 1976 yılında 
yayınlanan «Petite Histoire de La Turquie» adlı ki
tap konularında gündem dışı birer demeçte bulun
dular. 

Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine; 
Mazereti dolayısıyle iki aydan fazla izin alan 

Ordu Üyesi Bekir Sıtkı Baykal'a ödeneğinin veri
lebilmesine dair Başkanlık tezkereleri kabul olundu 

Erzurum Üyesi Hilmi Nalbantoğlu'nun, Lice 
depremiyle ilgili bazı olaylar hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi (10/25) Üzerine kurulması 
kararlaştırılan 15 kişilik komisyona gruplar ve gruo 
kuramayan üyelerden gösterilen adaylar seçildiler. 

Danışma Kurulunun 29 Nisan 1976 tarihli top
lantısında alınan 5 sayılı dağıtım cetveli bakılandaki 
kararı reddolundu ve aynı konuda 15 kişilik bir Araş
tırma Komisyonu kurulması kabul olundu. 

Sayfa 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç'ın ya
zılı cevabı. (7/547) 98:100 

5. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi 
Erdoğan Baikkalbaşı'nın, 1975 yılı sonbahar 
ekim döneminde dağıtılan arpa ve buğday to
humluğu miktarına dair soru önergesi ve Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'ın 
yazılı cevabı. (7/549) 100:101 

Romanya'da Millileştirme Tedbirleri Veya Buna 
Benzer Kanunî ve İdarî Diğer Tedbirlerden Zarar 
Görmüş Tüıik, Mal, I laik ve Menfaatlerinin Tasfiyesi 
Hakkında Kanun tasarısının gündemdeki bütün iş
lere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
onaylandı; maddeleri ve tümü kabul olundu. 

17 . 3 . 1969 gün ve 1135 sayılı Türk Vatani . 
daşlarına ait Olup Yugoslav Federatif Halk Cum 
huriyetince Millîleştirilmiş Bulunan Mal, Hak ve 
Menfaatlerin Tasfiyesi Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve İki Geçici Madde 
Eklenmesine îlişkin Kanun tasarısının gündemdeki 
bütün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşül
mek reddolundu. 

i 93 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü 
Maddesinin 1 nci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun teklifinin gündemdeki bütün işlere takdi
men öncelik ve ivedilikle görüşülmesi onaylandı. 
tümü üzerinde bir süre görüşüldü, 

İstem üzerine yapılan yoklama sonucunda Ge
nel Kurulda çoğunluk bulunmadığı anlaşıldığından, 

4 Mayıs 1976 Salı günü saat 15,00'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 20,05'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Burdur 

Rahmi Erdem Ekrem Kabay 

Divan Üyesi 
Muş 

İsmail İlhan 

- • m>9<ı&» ••*•-

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

_. 54 — 
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SORULAR 

Sözlü Soru 
1. —• Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, kurulması dü

şünülen alkaloid fabrikasına dair sözlü soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/69) 

II. GELEN KÂĞITLAR 

Tasan 
1. — 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri iç Hiz

met Kanununun 108 nci maddesinin 1 nci fıkrası 
nın sonuna (e) bendi ile iki fıkra eklenmesi hak
kında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni (M. Meclisi : 1/392; C. Senatosu: 1/437» 
(M)llî Savunma Komisyonuna) (Müddet: 15 gün) 

Teklif 
2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı 

Kanununun 3 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının de
ğiştirilmesine ilişkin kanun teklifinin Millet Meclisin
ce kabul olunan metni (M. Meclisi : 2/511; C. Sena
tosu: 2/104) (Anayasa ve Adalet Komisyonuna) 
(Müddet : 20 gün) 

Rapor 
3. — 5682 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin 4 

ncü fıkrasının değiştirilmesi ve geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları 
raporları (M. Meclisi : 1/313; C. Senatosu: 1/417) 
(S. Sayısı: 593) (Dağıtma tarihi : 30 . 4 . 1976) 

Tezkere 

4. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Lûtfi Doğan'ın yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başkanlık tezkeresi. (3/791) (Ana
yasa ve Adalet Komisyonuna) 

*>9-<t 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Macit Zeren 

KÂTİPLER : Sebalıattin Savcı Diyarbakır), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN — 62 nci Birleşimi görünen ekseriyete binaen açıyorum. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Görev ile yurt dışına giden Ticaret Bakanı 
Halil Başol'un dönüşüne kadar; Ticaret Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Gıyasettin Karaca'nın vekillik etmesi
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (31794) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığından gelen tezke

reler var, arz ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına giden Ticaret Bakanı Halil 
Başol'un dönüşüne kadar; Ticaret Bakanlığına, Dev-

— 55 

let Bakanı Gıyasettin Karaca'nın vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu 
arz ederim. 

M. Tekin Arıburun 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunuldu efendim. 
2. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 

Bakanı İhsan Sabrı ÇağlayangU'in dönüşüne kadar; 
Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün 
vekillik etmesine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(31798) 



C. Senatosu B : 62 4 . 5 . 1976 0 : 1 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri Baka

nı İhsan Sabrı Çağlayangil'in dönüşüne kadar; Dışiş
leri Bakanlığına, Devlet Bakam Seyfi Öztürk'ün ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunuldu efendim. 

3. — Görev ile yurt dışına giden Maliye Bakanı 
Yılmaz Ergenekon'un dönüşüne kadar; Maliye Ba
kanlığına, Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe'nih ve
killik etmesine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/793) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına giden Maliye Bakanı Doç. 

Dr. Yılmaz Ergenekon'un dönüşüne kadar; Maliye 

Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe'nin 

vdkdliik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun 

görülmüş olduğunu arz ederim. 

M. Tekin Arıburun 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunuldu efendim. 

IV. — GÖRÜ* 

7. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü 
maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyo
nu raporu. (M. Meclisi : 2/295; C. Senatosu : 2/95) 
(S. Sayısı ; 564) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Salı günlerinin denetleme faaliyetlerine ilişkin Ge

nel Kurul kararının geçerliliğine halel gelmemek ve 
emsal teşkil etmemek kaydı ile; 

Cumhuriyet Senatosundaki görüşme süresi dol
makta olan ve bir önceki birleşimde görüşülmeleri
nin tamamlanmasına kadar öncelik durumunu mu
hafaza etmesine karar verilmiş olan, (564) sıra sayılı 

(1) S. Say ıh basmayazı 29 . 4 . 1976 tarihli 
61 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

J 4. — îçel Alata Teknik Bahçıvanlık ve Teknik 
Ziraat Okulu hakkında kurulan Araştırma Komisyo
nu Başkanlığının; üyelerin İçel Alata'ya giderek in
celeme yapabilmeleri için yolluklarının verilmesine 
dair tezkeresi. (3/792) 

BAŞKAN — Diğer bir tezıkere var, sunuyorum. 

i Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İçel Alata Teknik Bahçıvanlık ve Teknik Ziraat 

Okulu hakkında yapılan Cumhuriyet Senatosu Araş
tırması ile ilgili mevzuun mahallinde tetkiki için İçel 

I Alata'ya gidilerek inceleme yapılması Komisyonu
muzca karar altına alınmıştır. 

Sayın üyelerin yolluklarının verilmesi için gerek
li işlemin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Sabahattin Özbek 
I Araştırma Komisyonu Başkanı 

Üyeler : 
Başkan : Sabahattin Özbek (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) 
Sözcü : Kâzım Karaağaçlıoğlu (Afyon Karahisar) 
Kâtip : Hüseyin Öztürk (Sivas) 
Üye : Lûtfi Bilgen (İçel) 
Üye : Hayri Öner (Adana) 

I Üye : Sami Küçük (Tabiî Üye) 
j Üye : Süleyman Ergin (Yozgat) 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum efendim. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

fŞÜLEN İŞLER 

i | yasa önerisinin görüşmelerine bugün devam edilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
C. H. P. Grup Başkanvekilleri 

' İstanbul Artvin 
Fikret Gündoğan Recai Kocaman 

BAŞKAN — Anlaşıldığı üzere Salı günü hakkın
da almış olduğumuz karar baki kalacak, bir istisna 
teşkil etmek üzere bugün, daha evvel öncelik kararı 
alınmış olan 564 S. Sayılı Yasa önerisinin görüşül-

I mesi teklif ediliyor. Lehinde, aleyhinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

- I 564 S. Sayılı Yasa üzerinde önceki Birleşimde Sa-
ı I yrn Ziya Gökalp Mülayim, Sayın Hüseyin Öztürk 

görüştüler; Sayın Hilmi Nalbantoğlu, Sayın Hasan 
I Güven, Sayın Ziya Müezzinoğlu, Sayın Sıtkı Yırca-

7 I lı, Sayın Zeyyat Baykara ve Sayın Ömer Ucuzal 
I kişisel olarak söz istemişler, sırada bulunmaktadırlar. 

56 — 
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Ayrıca, Kontenjan Grupu adına Sayın Nihat Erim, 
Sayın Zeyyat Baykara konuşacaklarını bildirmişler
dir. C. H. P. Grupu adına da Sayın Hasan Güven 
konuşacaktır. Gruplara öncelik veriyoruz. 

Sayın Hasan Güven, 'buyurun efendim. 

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

Ziraî gelirlerin vergilenmesi konusundaki yasada 
yapılan değişiklik, vergi sistemini en etkin bir bi
çimde değerlendirmesi yönünden kusurlu bir gelişim 
arz etmektedir. Vergi reformu bizde 1950 yılların
da yapılmasına rağmen, her nedense ziraî gelirler bu 
reform bünyesi içerisinde ele alınmamışlardı. 1961 
yılında yapılan ikinci hamle ile gelişmeler dizisi içe
risinde iiraî kazançlar da vergileme sınırı içerisine 
ziraî kazançlar da vergileme sınırı içerisine alınmış
lardır. Ancak, o zamanki bağışıklık hudutları 15 bin 
lira olarak tutulmuş ki, o günün şartlarına göre ileri 
derecede bir ibağışı'klık idi. Yalnız, gelen tepkiler so
nucu kısa devrede bundan da vazgeçilerek bağışıklık 
ziraî gelirlerde 30 bin liraya, balıkçılık da ise 40 bin 
liraya çıkarılmıştı ki, o günün şartlarına göre son 
derece ileri bir bağışıklık örneği veriyordu. Gerçi 
tarım alanında vergilemenin sürüklediği bazı güçlük
ler vardır. Tarımda öncelikle küçük ve dağınık işlet
meler hâkimdir. Tarım; ekonominin hesap, maliyet, 
prodüktivite, rantaiblite kurallarının içerisinde kolay 
işletir bir hale gelememiştir ve bunun sonuncu ola
rak da, işletmeler son derece ilkel esaslara dayanarak 
ele alınıyor ve tarımda bir türlü istenen ileri tekniğin 
öngördüğü verimi sağlayamıyorduk. 

Bu bakımdan, verginin bünyesinden doğan güçlük
leri kabul ediyoruz. Bunun yanı sıra, politikanın da 
bu sahada bazı etkileri ile tarımın, vergi sistemi içe
risinde istenilir bir şekilde vergileme olanağını ver
mediğini görüyoruz. 

Şimdi sorunu çırılçıplak ayrıntıları ile görebilmek 
için bazı bilgileri öne sürmemiz gerekmektedir. 

Elimizde 1974 yılının rakamları vardır. 1974 yılın
da gayri safi millî hâsıla 525 milyar liradır. Bu millî 
hâsılanın 131 milyar lirası tarımdan gelmektedir. Bu
na mukabil sağlanan gelir, Sayın Maliye Bakanının 
da açıkladığı gibi 336 milyon lira olur ki, son dere
ce az bir miktardır. İstatistik Enstitüsünün rakamla
rına göre bu 251 milyon lira görünmektedir. 

Konuyu • objektif açıdan ele alabilmek için şu il
ginç rakamlara da dikkatinizi çekmek isterim; 

Türkiye'de 50 dönümün altında arazi sahibi olan 
çiftçilerin sayısı 2 milyon 800 bindir ve bu küçük 
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çiftçiler tüm çiftçinin yüzde 69'unu teşkil edip, eki
len arazinin yüzde 25 gibi çok azını işlemetkedirler. 
Buna mukabil, orta çiftçi dediğimiz ikinci bölüm 
50 dönüm ile 200 dönüm arasındaki araziyi işler ki, 
bunların da sayısı 1 milyon 100 bin olup, tüm çiftçi
lerin yüzde 27,5'ini teşkil ederler. Buna mukabil, iş
lenen arazinin yüzde 42'sini işlemektedirler. En il
ginç çarpıcı rakamlar şunlar oluyor: Yüzde 3'ünü teş
kil eden çiftçilerin (Ki, bunlar 200 - 1 000 dönüm 
arasındaki araziyi işlemektedirler.) Sayıları 148 bin
dir; ama buna mukabil arazinin yüzde 23'ünü işle
meyi kendi tekellerinde bulundurmaktadırlar. 

Şimdi, bu hesaplara göre sadece ve sadece 148 
bin büyük çiftçinin ortalama gelirleri üzerinden he
sap edildiğinde hepsi 200 >bCn lira hâsılat sağlasa, (Ki, 
bunların içerisinde milyonları aşan hâsılat sağlayan
lar vardır.) 29,5 milyar ziraatten bu kesimin verjm 
temin ettiği ve bugünkü vergi mevzuatımıza göre 2 
milyar 800 milyon lira vergi vermeleri gerekirken, 
hepsinden, ziraî kesimin tümünden aldığımız vergi 
336 milyonu buluyor. 

Yine bir başka hesaba göre, Türkiye'de ekili top
rakların yüzde 10'u, 'beş bin kişinin elinde olup; (ki, 
bunların da işlettikleri toprağın dönüm itibariyle mik
tarı bin dönümün üzerindedir.) Sadece bu kesimdeki 
kişilerin bugünkü vergi sistemimize göre vergilen
meleri halinde, bunların da ödeyeceği vergi 2 mil
yar 600 milyon lira tutyor. Bu hesaplara göre, bu
günkü sistem içerisinde 5 milyar vergi alınacak bir 
yerden aldığımız vergi miktarı 336 milyonu geçmi
yor. 

Şimdi bu çarpaşik rakamlardan sonra ileri sürü
len bazı iddialara cevap olarak birkaç gerçeği de göz
lerinizin önüne sereceğim. 

Caıli fiyaltlara göre 1973 yılındaki ziraatten te
min edilen gelir 79 mülyıaır TL. sidir. 1974te bu 
îriiikltar 10ı9 milyar TL. sı olmuştur. 19 75'ite ise 130 
Miyar TL. sı oluyor., Millî gelirin bu şekilde arıtma
sı sonucu, en azından bağışıklığın atında kalan 
çiftçilerin, bağışıklığın üsltüne çıkmak surötiylıe 
normal vaziyette vergi sınıfları içerisine girmeleri 
gerekir ve bunun sonucu, bu miktarın çok daha üze
rinde (çünkü, 30 binin altı bağışıklıktır.) bir vorgi 
geliri sağlanması lâzım gelirken gördüğümüz şey şu; 
1973 ile 1974 yılları arasında vergi gelirlerinde bir ku^ 
ruş dahi değişiklik yok. 

Görülüyor ki, söylendiği gibi ziraatte bugünkü 
Vergi küçük Çiftçinin; fakir, imkânsız, aç Ve sefil, 
perişan köylünün sorunu değik&r. Tamamen ve 
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tamamen sayıları yüzde birin altında olan büyük 
toprak sahiplerinin, büyük toprak ağalarının sorunu 
haline getiriimişitir, O halde, büyük toprak sahiple
ri keodi sorunlarını, -bağışıklık altında kalan fa
ikı r - fukara Türk çiftçisi:nin sorunu şeklinde ortaya 
koymak suretiyle, Maliyedeki biraz sonra değisnıeee-
ğimiz gelirlerin dağılımındaki adaletsizliğin en büyü
ğünü yaratır bir duruma girm£şt;r< 

Onun için sorunu açıklığı ile ortaya koyup, soğuk
kanlı bir tartışma sonuncu, gerçekte bütün partile
rin birleşmesinde yarar görüyoruz, Haitta ve haltta 
soğukkanlı tartışmaları yaptığımız birçok Adalet 
Partili arkadaşlarım da bize hak vererek, bu derece 
büyük kazanç sağlayanı korumamız için gerek yok
tur. Çünkü, bu kaynaklar yerimden alınmazsa bu 
yer hoş kalmaz, mutlaka ve mutlaka daha çok iş
çiyi, memuru ezmek suretiyle veyahut da açık fi
nansman dediğimiz Merkez Bankasından para bas
mak yolu ile ki, dolayısi'yle bütün yükü ezilen kit
lelerle yaymak suretiyle bu vergilemeyi mutlaka ve 
mutlaka devanı ettireceğiz. 

Yine bir çarpık durum; 

GeVJr Vergisi Kanununun 54 ncü maddesinde zi
raatte masrafın yüzde 70'den aşağı olamayacağı ön
görülüyor. Yine birkaç gün evvel Senatomuzdan 
çıkıp kesinleşen bir yasaya göre, 150 bin liradan aşa
ğı gelirler götürü usule tabi ise de, onun üstündeki 
gelirlerin, işleltme sahipleri dilerse, götürü usulde 
devamım sağlayan bir yasa da çıktı. 15 seneden be
ri ertelene ertelene, yine 1978 yılına kadar eritelanmiş 
bulunmaktadır. Bu duruma göre, Türkiye'de bilan
ço üzerine, işletme üzerine defter tutma zorunlu-
ğunda hiçbir çiftçii olmuyor demektir. Ne olacak?.. 
Yüzde 70'in altında masraf kabul etmiyoruz. Da
hası da var; ziraî kazanç il komisyonlarının kararı
na göre, bu miktar saptandığından, 31 Mart ta-
trihlıi Resmî Gazeteye bakarsak, yüzde 83 - 84 ora
nında masraf kabul edilen ziraat kesimleri de var. 
Bunun anlamı nedir? Farzumuhal pirinç eken, pa
muk eken yüzde 84 masraf esasını kabullenince, 
1 milyon lira gelir sağladığında 160 bin liralık ka
zancı vergiye girecek, 840 bin lirası tamamen vergi 
dışı kalacak. 

O halde, bu yasa değişikliğiyle de alabildiğine 
korunmuş durumdadırlar. Şayet bu yasa değişikliği 
olmamış olsaydı ve gerçek masraflarını yazsalardı; 
tahmin ediyoruz ki, bilinen odur ki, yüzde 50'yi 
dahi bulamayacaklarına göre, 1 milyondan 400 - 500 
ıbin liralık kesimin hiç değilse vergilenme olanağı 

J vaılken, bu, bu yasayla da elden gitmiştir. Hal: 
'böyleyken, şimdi mevcut gelişmelere bakıyoruz: 

Bu yasa, Millet Meclisinde partiler arasımda bir 
arttırmaya girmeden önce, Meclisin Plan Komisyo
nunda ittifakla ziraatte bağışıklık 60 bin lira, balık-

I çılıkta 70 btn lira olarak öngörülmüştür. Plan Ko
misyonunun raporu bu, ellerinizde mevcut. Yine bu 
arada, bir Hükümet teklifi vardır ki, bu teklif he
nüz görüşülmemiş, zannederim Tarım Komisyonu
na gitmiş, Hükümet teklifinde de ziraatte 60 bin lira 
öngörülüyor, bahkçılıkta 75 bin lira. Yine Plan Ko
misyonunda Sayın Maliye Balkanı bu konuda görüş
lerini arklarken, kesinlikle ve açıklıkla ziraaitte 60 
t'in lira, balıkçılıkta 70 bin lira olarak yasalaşma
sının uygun olduğu görüşünü söylemiştir. Kendile-
ırinin bulunmadığı zamanlar* Maliye temsilcileri 
de açık aç/k bugünkü ortamda bu miktarın 60 bin 

I ziraatte, 75 bin balıkçılıkta olmak üzere yasalaş-
I masını istemiş durumdadır. 

Hal 'boylayken, Millet Meclisimden geçen me
tinde ziraafita 90 bin lira, balıkçılıkta ise 120 bin 

I lira, bağışıklığın dışında görülüyor. 
I Şimdi yasalar dizisi açısından soruna bir baka-
I hm: 
I Anayasanın 61 nci maddesinde aynen; «Herkes, 

kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne gö-
I re, vergi ödemekle yükümlüdür.» denmektedir. Yi-
j ne yasalar plan ve plan hedeflerine aykırı olarak çı-
I kamazlar gerçeği var. Ayrıca, Üçüncü Beş Yıllık 
I Kalkınma Planında ziraî kazançların etkin bir biçim-
| de vergilendlrtilmiesi öngörülüyor. Biz, e'.kin bir bi

çimde vergilemekten vazgeçtik, mevcut vergi siste-
I mini daha gerilere doğru getirir bir yola girdik. 
I ıBeş Yıllık Planın 15 yılı öngören çerçevesi içeri-
I sinde yüzde 7 kalkınma hızını öngördüğünde, gayri 
I safi millî hâsılanın yüzde 16'sı ile yüzde 21'in yatı

rımlara ayrılması gerçeği de ortadadır. İşsizliği yen-
I me, sanayileşmeyi hızlandırma, millî geliri artırma, 
I ekonomiyi dış etkilerden koruma, sermayenin aşırı 
I sömürüsünü önleme, öğrenim ve eğitimi hızlandırma, 
I beslenme sorununu çözme; sonuç olarak geri kalmış-
I lık çemberini kırmak için, plan en et'kfin bir araç 
I olarak kullanılacaktır. Başka çıkarımız yoktur. Şa-
I yet yatırımları gerçek tasarrufJara yöneltmezsek, bu 
I nun sonucu olarak açık finansmanla karşılama gibi 
I bir duruma girmiş oluruz ki, bu halde yatırımların da 
I gerçekleşme oranı geri kaldığı gibi, hayat düzeyi de 
I alabildiğine pahalanmış olur. Korumak istediğimiz 
I ezilen sınıfların durumunu daha da zor duruma sok-
j muş oluruz. 

58 — 
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Gelişen ekonomik hayat ve değişen sosyal bün
yeye göre yeni vergi yasaları veyahut da mevcut ya
saları bu açıdan değiştirirsek, ancak plana uygun 
hareket etme olanağını buluruz. Gelişmiş ülkeler, 
sosyal dengeyi kurabilmek için kamu giderlerinden 
yararlandığı gibi, vergileme de bu alanda bir araç 
olarak kullanılır. Tam çalışma, enflasyonla mücade
le, ödemeler dengesini olumlu bir şekilde kullanabil
mek için vergilemeden azamî bir şekilde yararlanma
mız gerekmektedir. 

Ayrıca, vergi yasalarını tek tek ele alarak bir so
nuca gitme son derece hatalıdır. Vergi Reform Ko
misyonunun 1970 yılından beri hazırladığ ve bek
letilen birçok yasalar vardır. Bir yasanın gerçeğe tam 
rnanasıyle uygun olduğunu anlayabilmek için, bir 
zincirin halkaları gibi tüm yasaları yan yana gözden 
geçirmek suretiyle bir sisteme varmakta fayda var
dır. İleri memleketlerde bu daima öyle yapılırken, 
her nedense bizde son yıllarda bu yasaların tek tük 
halkaları ele alınmak suretiyle, ters bir yola gidil
mektedir. 

de kıvranan insanlardan vergi alınır mı?» diye konu
yu ortaya koyuyorlar. Aslında bu hiç de böyle de
ğil. Demin verdiğimiz rakamlara tekrar dönüyo
rum. 

Türkiye'de 4 milyon 100 bin Türk çiftçisinden 37 
bininin bugünkü sisteme göre vergi verdiğini gözö-
nünde tutarsak, yüzde l'in altında bir oranda insan
lar vergilenmektedir. Demek ki, yüzde 99'u vergi dı
şında bırakılmıştır. 

Biraz önce verdiğim rakamlar, gerçek malî esas
lara göre saptanması halinde dahi Türkiye köylü nü
fusunun yüzde 75'i yine vergi bağışıklığı dışındadır. 
O halde, bu yasalarla öne sürdüğümüz fikirlerin 
hitap ettiği kitle son derece az; yüzde bir gibi bir 
büyük çiftçi kesimini kapsamaktadır. 

Biz vergi yasalarımızı çoğunluğu itibariyle Batı 
Almanya'dan almış bulunuyoruz. Bakın, Batı Alman
ya'dan yurdumuza buraları aktarırken ne tip adalet
sizlik ve dengesizlikler getirmişiz. Evvelemirde bizim 
global vergi sistemimizi benimseyen Amerika Birle
şik Devletleri, Kanada, Fransa, ingiltere, Japonya, 
İsviçre, Avusturalya'da ziraatte vergi bağışıklığı yok; 
bir kuruş dahi yok. 

Batı Almanya'ya gelince; onlarda bin marka ka
dar, bizim paramızla demek ki 6 200 liraya kadar 
bir vergi bağışıklığı var, 6 000 marka kadar olan ziraî 
gelirlerde bu bağışıklık bin mark olarak muhafaza 
ediliyor, 6 000 markı geçince Almanya'da ziraî ge
lirlerde bağışıklık yok. O halde, bizim esas yasala
rını örnek aldığımız Batı Almanya'nın ziraî gelirler
de vergileme sistemi bu iken, bir de diğer yöndeki 
vergilemelerine bakalım. 

Batı Almanya'da bir kişinin 1 680 marklık ücreti 
vergi dışıdır. Eşinin 1 680 marklık ücreti, yine asga
rî geçim indirimi olarak vergi dışıdır. İlk çocuğu
nun 1 200 mark, ikinci çocuğunu 1 680 mark, üç ve 
daha sonraki çocukları için 1 800 marktır. Bunları 
toparlarsak, dört nüfuslu bir Alman ailesinde bi
zim paramızla 4 000 lira asgarî geçim indirimi ola
rak verginin dışında bırakılmıştır; ama buna muka
bil bizde ise evli bir mükellef için günde 5 lira, eşi 
için günde 3 lira, çocukları için günde 2 lira olmak 
suretiyle yıllık azamî 4 000 lirayı geçmemektedir. 
50 000 lira bağışıklığın bulunduğu Batı Almanya'da 
işçi, memur ezilen, incinen sınıflar için Türkiye'de 
bu 4 000 lirayı bulurken; buna mukabil ziraî kazanç
larda 6 000 lira civarında orada muaflık varken, biz 
bunu onun 15 misli olan 90 000 liraya çıkarma eği
limi içerisinde bulunuyoruz. 

Geri kalmış memleketlerde kalkınma için planla
ma şarttır. Bugün her şey planlamaya göre yapıl
maktadır. Planlamanın yapılmadığı, pazar ekonomi
sinin hâkim olduğu memleketlerde gelirlerin dağılı
mındaki alabildiğine adaletsizlik, zaten bozuk olan 
sosyal düzeni son derece perişan bir hale sokmakta
dır. Şimdi vergileme yoluyla adaletsiz olan bu sos
yal düzenin sivriliklerini fakir ve ezilen kitleler le
hine değiştirecek yerde, bu adaletsizliklere bir de 
vergileme sistemini alet edersek, bu sınıfların sıkıntı
sı iki yönlü güçleşmiş olur. Bugün yapmakta olduğu
muz gelişmeler de bunun en tipik örneğidir. Bu ba
kımdan vergilemenin öntedbirlerinden bazıları şun
lardır: 

Vergi adaletli olacak, vergi adaletine dayana
cak. Kamu hizmetlerinden yararlananlar, yararlan
ması karşılığı vergilerini ödeyecek, vergi mutlaka 
ve mutlaka ödeme gücüne dayanacak. Vergi alınır
ken kaynaklar alabildiğine zorlanmayacak. Vergi is
tikrarlı olacak, sık sık değişikliğe uğramayacak. Ge
nellik prensibinden hareket ederek, herkes malî gü
cüne göre vergi ödeyecek ve en önemlisi, vergileme 
ile onu bir araç kabul edip sosyal dengesizlikler gi
derilecektir. 

Bir noktaya dikkatinizi çekmek isterim: 
Birçok konuşmacılar bu kortu ortaya çıkar çık

maz, «Türk köylüsü aç, sefil, perişan, imkânsız, yol
suz, işsiz, elektriksiz, susuzdur. Bu perişanlık içerisin-
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Yine, bunun yanı sıra Batı Almanya'da her işçi 
veya memur ayrıca 1 500 mark da götürü gider in
diriminden faydalanmaktadır. Bununla da kalma-
mamışlar; ayrıca bizim paramızla 75 000 lira olan 
yıllık gelirler için % 2 ilâ 10 arasında vergilemeyi 
öngörürken, bizde bu miktar % 30'u bulmaktadır. 
Orada 150 000 lirayı sağlayan bir mükellef ortalama 
yüzde 10 ilâ 20 arasında vergi verirken, bizde % 51'i 
bulmaktadır. Yine, 300 000 lirayı aşan mükelleflerde 
% 50'nin üzerinde bizde vergileme varken, onlarda 
ise % 35 ilâ 40 arasındadır. Görülüyor ki, bu sistem 
zaten alabildiğine işçi, memur kesimini ezerken, ye
ni bağışıklık hadlerini yukarıya getirmek suretiyle 
bunların yüklerini çok daha ağırlaştırmış durumda
yız, 

Şimdi, Türkiye'de 508 000 mükellef vardır. Buna 
mukabil, bu ticaret ehlinden 1974 yılında alınan ver
gi 3 960 000 000 liradır. Buna mukabil Türkiye'de iş
çi, memur olarak 2 106 000 mükellef, 8 144 000 000 
lira vergi ödemektedir. Yine araştırmalar şunu gös
termiştir ki, ticaret erbabının kaçırdığı vergi 20 000 
000 000 lira civarındadır. O halde, otökontrolü son 
derece geliştirerek bu kaçak vergileri yakalayıp, Tür
kiye'de planın öngördüğü kalkınma için kullanma
mız gerekirken, aksine bunun üzerinde hiç durmadı
ğımız gibi; ayrıca, zaten son derece az ve kısır bir 
kaynak şeklinde gelişen ziraat ve biraz sonra önü
müze gelecek yasalardaki esnaf muaflıkları; bir çok 
tüccarı, tüccar sınıfından esnaf sınıfına itecek ve bu 
suretle bu kaynaklar kurutulunca, kala kala bütün 
vergiler, emeği ile geçinen işçi ve memurun sırtına 
yüklenmiş olacaktır. 

Bir başka bahtsızlık da şundan gelir: Bizim Ver
gi Yasamız 1950 yılında çıkmış, nispetler o günkü 
para değeri esas alınarak ayarlanmıştı. O günün 
30 - 40 bin lirası, bugünün en aşağı 150 000 lirasını 
bulmaktadır. Onun için, vergi nispetleri alt kesimde 
o zamana göre düşük; ilerledikçe artmasına karşın, 
bugün enflasyonun gelişmesi sonucu para değerinin 
alabildiğine düşmesi ile birlikte, o zaman için çok 
büyük para olan 30 - 40 bin lira, bugün için artık 
büyük olmaktan çıkmasına karşın, o zamanki vergi 
nispetlerindeki hadlerin aynen geçerli olması nede
niyle büyük çapta bir vergilemeye doğru gitmekte
dir. Onun için, bu basamakları da para değerinin 
düşüş nispetine göre ayarlayıp, farzımuhal beş misli 
bir değer düşüklüğü varsa, beşle o kademeleri çarp
mak suretiyle, demin bahsettiğim çalışan insanların 
vergi yükünü azaltmak gerekmektedir. 

Bunun yanı sıra, bugün önümüzde önemli bir 
sorun daha durmaktadır. Asgarî ücret mefhumu ile 
asgarî geçim indirimi sanki ayrı ayrı konularmış gi
bi ele alınmaktadır. Birisi Maliye yönünden ele alı
nıyor, asgarî ücretler ise Sosyal Sigortalar Kurumu 
ve Asgarî Ücret Tespit Komisyonlarının sorunuy
muş gibi. Halbuki, Anayasa'nın 45 nci maddesi açık
ça; «Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun ve in
sanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesinin sağ
lamalarına elverişli adaletli bir ücret elde etmeleri 
için gerekli tedbirleri alır.» demektedir. O halde, as
garî ücretten amaç şudur: işçi için saptanacak bu 
ücretle işçi ve ailesi haysiyetli bir yaşamı temin ede
cek imkânı elde etsin. Tespitin amaçları bu olduğu
na göre, bu miktar onun asgarî geçimini öngörme
si karşısında, en azından hiç bir suretle verginin he
defi olmaması gerekmektedir, Çünkü, hesaplar ya
pılırken ancak ve ancak geçmiş için 40 liradır, gele
cek için diyelim ki 60 liradır, Bu para ile bir işçinin 
ailesiyle veya ilk işe giren bir memurun ancak ve 
ancak haysiyetli bir şekilde yaşamını temin edebile-
leceği ileri sürüldüğüne göre, bu paradan ayrıca bir 
vergi alınmaması gerekir. Onun için, asgarî ücretle 
asgarî geçim indirimini bir arada mütalâa etmek ge
rekirken, maalesef bu yola gidilmemektedir. 

O bakımdan, Grupumuzun vereceği bir teklifte 
de öngörüldüğü gibi, en azından asgarî ücretlerin de
ğişmeleri de göze alınarak, mutlak ve mutlak suret
te asgarî geçim indirimine konu edilerek, vergi dışı 
bırakılmaları gerekmektedir. Bunların vergi dışı bı
rakılması halinde ezilen incinen işçi, memur kitlele
rinin yükleri bir ölçüde hafiflemiş olur. 

Demin 24 milyar vergi alınacak ticaretten, 4 mil
yar lira oivarınida vergi alındığını beMrtiıiken, % 85 
vergi kaçakçılığı olduğu bir ortamda, bütün yükü 
bu kesime yüklemek tense, orayı etkin bir şekilde ver
gilemek suretiyle, vergi kaçırma olanağı zaten olma
yan işçi, memur kesiminin yükünü hafifletmek gere
kir. Bunun da hesabını yaparak karşınıza çıkmış bu
lunuyorum. 

Bugün asgarî ücret 40 liradır. Yıllık tutarı 14 bin 
küsur; yani 15 bin lira olarak kabul edilse, Türkiye' 
de memur ve işçilerin asgarî ücretlerini vergi dışı 
bırakmamız halinde, vergi "kaybı 7 milyar lirayı bul
maktadır; ama buna mukabil, demin bahsettiğim 3 
milyar 900 milyon lira ödeyen ticarî kesimden alına
cak verginin miktarı, onun 5 misli 24 milyarı bula
bilecek, 20 milyar lira gibi bir kaçakçılığın olduğu 
ortamda, bu tarafta daha etkin tedbirler almak su-
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reliyle bir taraftan dengeyi kurarken, öbür taraftan 
da memur ve işçilerin bu sıkıntılarına oldukça çare 
bulmuş olacağız. 

Bu amaçla bu düşünce ile bu dengeyi sağlamak 
için Cumhuriyet Halk Partisi Grupu, bu dediğim he
sapları da yapmak suretiyle yeni bir değişiklik tekli
fini Başkanlığa sunmuştur. 

Sonuç olarak; hem plan hedeflerine uygun, hem 
Anayasa ilkelerine uygun, hem de sosyal adalet, sos
yal güvenlik ilkelerine uygun bir şekilde, vergi siste
mimize bir renk kazandırmış olacağız. 

Görüşlerimi topluyorum: 
Bizim esas düşüncemiz şudur: Geçmişte olduğu 

gibi, vergi sistemini tüm olarak ele almak gerekir. 
Parça parça vergileri ele alarak bir sonuca gitme ola
nağı yoktur. O bakımdan, gerek ziraî kazançlar ba
ğışıklık konusu olsun, gerek esnaf vergileri olsun, ge
rekse buna benzer gümrük ve tekel vergileri olsun, 
ayrı ayrı getirilmesi halinde, deminden beri bahsetti
ğim adaletsizlik, dengesizlik ve vergi sistemine aykı
rı düşen birçok sonuçlarla karşı karşıya geliriz ve 
gelmekteyiz. O bakımdan, bu son derece hatalı bir 
girişimdir. En doğrusu, bugünkü ortamda öncelikle 
ele alınacak zirî gelirlerin bağışıklığı sorunu değil
dir. Hatta ve hatta bundan evvel ele alınacak daha 
Hiç değilse, bu yasayı reddetmek suretiyle hepsini bir 
çok ezilen, incinen sınıfların vergi durumları vardır. 
arada, vergi reformu yasalarını tüm olarak ele alıp, 
yeni bir şekilde görüşmekte her bakımdan yarar ol
duğu kanaatimiz tamdır bu konuda. Mutlaka ve mut
lak surette bu böyle olmalıdır. 

Ancak, bir gerçeği de Grupumuz saptamıştır; 
öncelikle bahsettiğim gibi, işçi, memur ve ezilen kit
lelerin sıkıntılarını yok edecek ve bütün gelişmenin 
yükünü bunların sırtına yükleyen, bu dengesizlikleri 
bertaraf edecek tedbirlerin alınması lâzım gelirken, 
bu yasalar bölük pörçük Meclisten geçmek suretiyle 
Senatoya da gelmiş bulunmaktadır. 

O halde, büyük bir çoğunluk, bu haliyle bu ya
sanın, diğer vergi yasaları içerisinde değerlendirile
rek gelmesini istemiyebilir. Bu durum karşısında ger
çekçi bir açıdan, görüşlerimizden azamî fedakârlık
la, bir örtergeyi Grupumun görüşlerine tercüman ola
rak Divana takdim edeceğim. Bu önergeyi takdim 
ederken de, bugüne kadar önergeme dayanak olan 
gerçeklere tekrar atıf yapacağım. Bunlar da şu idi: 

Bütçe ve Plan Komisyonu ziraatte 60 bin lirayı, 
balıkçılıkta 70 bin lirayı öngörmüştü Mecliste. Bir da
yanağımız bu. 

1'klinci dayanağımız; bugünkü Hükümetin getirdiği 
bir yasada da ziraatte 60 bin lira, balıkçılıkta 75 bin 
'lira öngörülmektedir ve yine Komisyon görüşmelerin
de, Sayın Maliye Bakanının ısrarlı görüşü de bugün
kü şartlar içerisinde ziraatte bağışıklığın 60 bin lira, 
balıkçılıkta 75 bin lira olmasıdır. Bunun yanı sıra, de
vamlı olarak Maliye uzmanları da bu hadlerin uygun 
olacağını belirtmeleri üzerine, Cumhuriyet Halk Par
tisi Senato Grupu da bu noktada azamî fedakârlıkla 
birleşmek suretiyle yasalaşmasını öngörmektedir. Bu 
amaçla değişiklik önergesini Sayın Başkanlığa sunu
yorum, 

Çok kıymetli senatörler; 
Sorunlarımızı tartışırken olaylara, mutlak surette 

sosyal ve ekonomik gelişmelere partilerin bakış açısı
nı esas alacağız; fakat bunun yanı sıra asgarî müşte -
reklerimiz de vardır. Bugünkü ortamda deminden beri 
bahsettiğim politikamıza* göre bu yasa bu hali ile Mec
lise gelip, Senatonun huzuruna gelip, yasalaşmaması 
gerektiğini açık açık belirtmemize rağmen, demin bah
settiğim uzlaşma noktasına esas olarak, azamî bir fe
dakârlıkla, (ki, 30 bin liradan 60 bin liraya çıkı
yor) bu fedakârlığı göstermek suretiyle bir olumlu 
noktada birleşmeyi teklif ediyoruz. Yüce Senatonun 
sayın üyeleri şayet bu haklı gerçekleri paylaşırsa, hiç 
değilse Mecliste bir yarışma sonucu; ziraatte 90 bin 
liraya, balıkçılıkta 120 bin -liraya çıkıp yasalaşan bu 
teklif, soğukkanlı bir anlayışın, malî gerçeklerin de 
esaslarından esinlenerek ıslah edilmiş, düzeltilmiş, en 
azından bir ölçüde ma'kuliyet ölçüleni içerisinde yasa
laşması olanağını ümit ederek, hepinizi saygılarımla se
lâmlarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
Grupum adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ucuzal. 
Grup adına görüşmeler, bilindiği üzere sıraya ta

bi değildir. Bu itibarla, Sayın Zeyyat Baykara da 
Grupu adına kayıtlı ise de görüşme sırasını kendlileri 
tayın edeceklerdir, işaretlerini bekliyorum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Buyursunlar efen
dim; ben sonra da konuşabilirim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, bilâhara görüşecek
lerini söylediler. Ben, neden kendilerini davet etme
yişimin gerekçesini verdim. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Eski
şehir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

1961 tarihinde yürürlüğe giren 193 sayılı Kanunun 
12 noi maddesinde değişiklik getiren bir teklifin mü
zakeresini yapıyoruz. 
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193 sayılı Kanunun 10'ncu maddesi bildiğiniz gibi, 
küçük çiftçiyi Gelir Vergisinden muaf kılmıştır. An
cak, bu Kanunun 12 nci ve 13 ncü maddesinde tes
pit edilen hususlarla bu muafiyeti değiştiren hüküm
leri de üa.ve etmişlerdir. 

Şimdi, müzakereyi 12 nci madde üzerinden yürü
teceğiz; ama biraz evvel Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına konuşan arkadaşımız müzakere mevzuu
nu bir tarafa atarak, meseleyi bütün vergi sahası üze
rinde dolaştırıp, bu hususta kendi düşüncelerini iierli 
sürdüler. Esasen, kendilerinden evvel konuşan Cumhu
riyet Halk Partili iki arkadaşımız da aynı yolu tutarak, 
sözcüden daha da ileri giderek getirilmiş olan Kanun 
teklifinin tamamıyle bir haksızlık yarattığını ve böyle
ce reddi gerekmesi yolunda fikirlerini ortaya koydu
lar. 

Değerli arkadaşlarım? 
12 ve 13 ncü maddeler muaflıktan yararlanabil

me şartlarını tespit etmiştir. 484 sayılı Kanunla değiş
tirilen 12 nci maddede işletme büyüklüğünü gösteren 
ölçüler, tarımsal faaliyetin büyüklüğü, araziinin geniş
liği, arazi üstündeki ağaç sayısı, ağaçların yaşı ve çift
çinin sahip olduğu hayvan sayısı gibi nedenlerle tah
ditleri de getirmiştir. 

13 ncü madde ile ziraî gelirlerin bir yıl içindeki 
toplamı 30 bin lirayı aştığı takdirde, küçük çiftçi mu
aflığından istifade edemeyeceği hükmünü amirdir. Bu 
nispet 1962Terin ekonomik ve sosyal şartlan nazara 
alınarak tespit edilmiştir. 30 bin liralık satış bedeli 
tutan bugün ehemmiyetini ve manasını ekonomik ve 
sosyal şartlar İçinde oldukça kaybetmiş bulunmakta
dır. Ziraî kazançların götürü gider emsallerine göre 
vergilendirilmesinde uygulanan % 70 gider kalemleri
ni teşkil etmektedir. Elimizdeki teklife göre, 90 bin li
ralık muafiyet isteniyor. 90 bin liranın % 70 tutarı 63 
bin lira gider karşılığıdır. Kalan 27 bin lira ise safi 
gelirdir. Bu safi gelir ise, bir çiftçi ailesinin aile reisi, 
eş ve çocukları ve bunların yanında da at, araba, 
varsa traktörü, su motoru gibi topluca bu çalışmanın 
sonucu elde edilen bir gelirdir. 

Değerli arkadaşlarım; 
193 sayılı Kanunun 202 sayılı Kanunla değiştirilen 

23 ncü maddesinin 2 nci fıkrasında, tarım işçileri
nin ücretleri tamamen vergiden muaf tutulmuştur. 

Bugün, tarım sahasında asgarî ücret günde 33 li
radır ve vergiden muaftır. O halde 3 kişilik bir aile 
geliri; asgarî ücret 33 liradan hesap edildiğine göre, 
ayda 990 lira, yılda 11 800 lirayı tutmaktadır. Aile 
reisi 11 80G lira, eş 11 SCO lira, iki - üç çocuğun hiz

metini de bir insan olarak kabul edersek 11 8CCı lira 
da o; bunun toplamı yılda 35 640 lira yapar. Ama, 
getirilen teklifteki muaflık; yani safi gelir tutarı yılda 
27 bin liradır. Üç kişilik bir ailenin kendi toprağın
da, kendi işinde değil de, komşusunun veya bir başka 
çiftçinin toprağında çalışması halinde kazancının tu
tan 35 6GC; lira, kendi toprağını işletip, kendi malze
mesini kullanıp, kendi masraflarını karşılamasına 
karşılık muafiyet istenen miktar 35 600 lira değil, 27 
bin lirayı tutmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 

.«Çiftçi vergi ödemiyor, tarım vergilendirilmiyor. 
Vergi ödemeyen Millet değildir. Vergiden % 70 nü
fus muaftır. 131 milyar gelir, vergiden muaf tutulu
yor; gerçek arzu, tarım gelirlerinin vergiye tabi tu
tulması, 30 bin liralık muaflık aslında çok yüksek 
tutulmuştur. Dünyanın hiç bir yerinde çiftçi muaflığı 
yoktur. Bugünkü muaflık, 10 ilâ 20 sene sonra büyük 
adaletsizliklere sebep olur.» gibi, birtakım fikirler de 
Yüce Heyetinizin huzurunda ileri sürüldü. 

Bu görüşün sahiplerine saygım var; fakat fikirle
rini benimsemem mümkün değil değerli arkadaşlarım. 
Lütfen, değerli arkadaşlarım beni hoş görsünler. 

Bir ailenin tümünün elindeki işletme vasıtalanyle 
birlikte yıllık safi geliri 27 bin lira. Asgarî üç kişinin 
müşterek emeğinin mahsulü bu gelir, sadece emeğin 
de geliri olarak değil, bildiğiniz gibi, bu 90 bin liraya 
yaklaşan mahsulü elde edebilmek için önceden birta
kım masrafları yapması gerekiyor. Müsaade ederseniz 
kısaca pancar mahsulünde, bir pancar çiftçisi, pan
carı yetiştirmek için ne gibi masraflar yapıyor onu 
arz etmek mecburiyetindeyim, özür dilerim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Pancar ekilen sahada toprağın bir dönümünün 

yıllık kirası 5CQ liradır. Bir dönümün ilk sürmesi 25 
liradır, ikinci defa da 25 liradır. Sürümden sonra 
düzeltmek için tırmık çekmek dönümde 21 lira, tam 
düzeltme için merdane ücreti dönümde 8 lira, ekim 
masrafı dönümde 12 lira, gübre bedeli 170 lira, güb
re nakliyesi 20 lira, gübreleme işçiliği 10 lira; birinci 
çapa işçiliği dönümde 1C0 lira, 5 işçi ile ancak çapa-
lanan ve tekleme denen ikinci defa çapa dönümü 
250 lira, son çapa iki işçi ile çapalanır, dönümde 100 
lira, kanal ve ark açma ücreti 30 lira, mücadele işçi
liği 5 lira, su ücreti ve temini dönümde 250 lira, bütün 
yıl boyunca sulama işçiliği 150 lira, koruma masrafı. 
5 lira, dönüm için söküm 150 lira, baş kesme ve yığın 
yapma 250 lira, tonu 20 liradan yükleme ve boşaltma 
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bir dönümden 4 ton elde ettiğine göre, 20ü lira. Bu 
masraf, yıl sonunda dönüm itibariyle 2 5C0 lirayı aş
maktadır. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Bunu şunun için arz ediyorum : Müstahsil önce

den birtakım masrafları yapmak mecburiyetindedir. 
Bu 2 5CQ liralık dönüme yapılan masrafta, Şeker Şir
ketinin kendisine o müddet içerisinde verebileceği 
avans, hepinizin bildiği gibi, 300 lirayı geçmemekte-
dr." Demek ki, her dönüme 2 200 lirayı çiftçi nere
den olusar olsun, bulup buluşturup masraf etmek 
mecburiyetindedir. Toprağı, masrafı, vasıtaları ve ken
di emeği ile birlikte işçilik bahis mevzuu oluyor. Yu
karıda arz ettiğim gibi, aslında 27 bin lira değil, 27 
bin liraya 8 640 lira daha ilâve ettiğimiz takdirde, 
2G2 sayılı Kanunun 23 ncü maddesinin 2 nci fıkrasını 
nazara aldığımızda muaf tutulan gelir 27 bin lira de
ğil, 35 640 lirayı bulmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şunu ifade etmek istiyorum; küçük çiftçi, kurulu 

bir düzene ulaşmış işyerinde çalışan bir insan değil
dir. Çiftçi, küçük işletmesini kendisi kurar, işletme
nin her türlü masrafını kendisi karşılar. Aybaşı ge
lince, bir bordroya imza koymaz ve her aybaşı bu 
kazancını ödeyecek bir müessesede karşısında mev
cut değildir. 

Aylık veya senelik 27 bin lira veya daha azı ga
rantili bir gelir de sayılmaz çiftçi için. Her türlü ta
biî afetlerle çiftçi her zaman karşı karşıyadır. Şöyle 
ki; sel, dolu, don, haşere, fırtına, kuraklık bu ve bu
na benzer afetlere karşı bizim küçük çiftçimiz ga
rantiden mahrumdur. Çalışma sahası, bir işçi veya 
memur gibi insan yaşamına göre de; (yeraltı işçileri 
hariç olmak üzere) sıcağa, soğuğa, fırtınaya, yağmu
ra toza, çamura, güneşe karşı muhafaza altına alın
maz; alınamaz. Aksine, yılın on iki ayı bunlara kar
şı savaşarak mahsulünü yetiştirmenin mücadelesini 
verir çiftçi. Emeğinin, mülkünün ve masraflarının 
karşılığında kanunen bir garanti bugün mevcut de
ğildir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Sözcü, Türk işçisi ile memuru ezilen kitle 

olarak buradan ilân ettikleri için bu hususlara doku
nuyorum. Allah'a çok şükür, işçimizin, memurumu
zun bugün memleketimizde birçok garantileri vardır. 
Bu garantilerin hepsini de, hepinizin şahit olduğu gi
bi Adalet Partisi hükümetleri yerine getirmeye çalış
mış ve çalışmaktadır. 
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Küçük çiftçinin ne toplu sözleşme imkânı, ne kat
sayısı, ne de 12 sayılı Kararname gibi imdadına yeti
şen bir garantisi mevcut değil. Hayatları her türlü 
garantiye alınmış, her aybaşı ücret ve maaş alan, 
haftada beş gün veya altı gün çalışan emeğinin kar
şılığını alan ücretli hafta tatili, ücretli yıllık izin kul
lanan kişiler mi ezilen bu memlekette?.. Yoksa, yaşa
mını devam ettirmek için yoksulluk içerisinde hayat 
mücadelesi veren kişiler mi? Bunu tefrik etmek he
pinizin yüce takdirine bağlıdır. 

Kaldı ki, Türk çiftçisinin muayyen hizmet yılı so
nunda 30 maaş emekli ikramiyesi, ondan sonra da 

, yaşadığı müddetçe kendisi, kendisinden sonra da ge
riye bıraktığı dul ve yetimlerinin hayatları gibi ga
rantileri yoktur Türk çiftçisinin. Hastalanınca beda
va tedavi imkânı yök. % 5 faizle yuva kurma imikânı 
yok. Kışın çalıştığı yerde gaz ve elektrik sobası ve
ya kaloriferle ısıtılan işyerine, servis arabaları ile be
dava götürülüp getirilen, velhasıl her türlü imkânlar 
sağlanan memur ve işçilerin emeklilikleri karşılığı al
dıkları maaş ve ücretler Türk çiftçisinde yoktur, de
ğerli arkadaşlarım. 

Yukarıda kısmen arz ettiğim her türlü imlkân ve 
garantiden mahrum, tabiatın haşin davranışlarına yı
lın 12 ayı gece gündüz göğüs gerip, mücadele vere
rek yetiştirdiği mahsulü ile hem kendisini, hem de ge
ri kalan nüfusu besleyen, ihracatımızın % 60'ını sağ
layan küçük çiftçinin 27 bin lira veya daha daha az 
gelirini vergilendirmenin adaletsizliğinden, eşitsizliği 
bozduğundan ve plan hedeflerini zedelediği gibi dü
şünceler köyü ve köylüyü bilmemenin gerçek yönü
dür değerli arkadaşlarım. 

Yukarıda arza çalıştığım şartlar içerisinde; mah
sulü garantiden mahrum, esasen her karşılaştığımız 
da görünen gerçek durumları ile yoksulluğun eserini 
ifade eden bu çileli insanlardan vergi almanın, Ana
yasamızın 61 nci maddesinin ruhuna ters düştüğünü, 
buna vergi değil, başka ad vermenin daha uygun ola
cağını ifade etmek isterim huzurunuzda. 

Değerli arkadaşlarım; 
Anayasamızın 61 nci maddesi, herkesin vergi öde

me gücüne göre vergi ödemesi yükümlülüğünü em
rediyor. Şimdi soruyorum; küçük çiftçinin hangi gü
cü var ki, vergi ödesin? Esasen gücü olsa öder, öde
mekten çekinmez. Esasen şu teklife göre elde ettiği 
paradan 27 bin lirayı vergiden muaf tutsanız bile, 
bu parayı kasaba ve şehir pazarlarında ihtiyaçlarına 
sarfederek, aldığı mallar neticesi şeçitli vergileri öde
mektedir. 

63 — 



C. Senatosu B : 62 

Değerli arkadaşlarım; 
Küçük çiftçiye daha geniş muafiyet getirtmekte 

b.nce yararlı neticeler sağlanacaktır. Başta köyden 
şehire akım duracak, şehirleşmede meydana gelecek 
çeşitli zorluklar böylece azalacak, bu zorlukları ön
lemek için Devlet ve mahallî idarelerce harcanan mil
yarları yarı yarıya başka yerlere sarfetme imkânı bu
lunacak. Köy cazip hale gelirse, hem şehirlerdeki 
zorluklar azalacak, hem de istihsal artacak. Artan 
istihsal büyük ferahlıklar sağlayacaktır. «Dış ülke
lerde çiftçi muaflığı yek.» iddiasını ileri sürenler bir 
sorumuz var; dış ülkelerdeki çiftçi şartları ile Türk 
çiftçisinin şartlarının yüzde kaçı birbirine benzer? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayenizde.. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Evet sayenizde. Şimdi, sayın arkadaşım 
«sayenizde» diye söz attı. Kimin sayesinde Türk çift
çisi bugün korunmaya muhtaç halde, elinden tutula
cak halde? Onu o hale getirenin de, o geldiği halden 
alıp bu noktaya getirenin de kim olduğunu ortaya 
koruz bu kürsüden. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hani Hü
kümetiniz?.. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmaya imkân yok 
Saym Gündoğan. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Hükümetin temsilcisi burada.. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, Saym Gündoğan; kar
şılıklı konuşmaya ihtiyacınız varsa, koridorlar mü
sait efendim, rica ederim. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Çok özür dilerim Sayın Başkanım, bu kür
sü milletin derdini dile getirmek için konmuştur, ko
ridorlarda konuşacak sözümüz yok. 

BAŞKAN — Konuşuyorsunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — N e . biliyorsa, gelsin söylesin ve alsınlar 
cevaplarını. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun. 
ORHAN KOR (İzmir) — Tüı-k çiftçisi kendisini 

biliyor. 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Kürsünün hükmüne göre Hükümet burada 
mevcut. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hükümet 
istiyoruz, Hükümet. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Sayın Başkanlık ona göre müzakereyi açtı, 
yürütüyor. 
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BAŞKAN — Sayın Ucuzal, konuşmanıza devam 
edin. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Sayın Başkanım, aylardan beri bu kanu
nun görüşülmesini önleyen kendileri, görüşülmesini 
isteyen kendileri, engelleyen Adalet Partisi diye bil
diri yayınlayanlar kendileri... 

ORHAN KOR (İzmir) — Bunlar yalan söylü
yorlar, yalan... 

BAŞKAN — Sayın Kor, müdahale etmeyin efen
dim, müddeti dolmak üzere olan bir- tasarıdır bu, 
zamanı iyi kullanmaya mecburuz. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Kaldı ki, dış ülkelerin çiftçileri her im
kâna sahip, Batı ülkeleri çiftçisinin devletten çeşitli 
imkânlar sağladığı da herkesçe malum. Orada sulan
mayan toprak kalmamış. Aradığı her türlü makine, 
tohum, ilâç, verimi her türlü artıracak çeşit çeşit im
kânlar var; pazar var, hertürlü garanti var. Bizde 
bunların % 90'ı halen yokken, nasıl mukayese edip 
müspet bir neticeye gideceğiz değerli arkadaşlarım? 
«Vergiyi ödemeyen millet değil» sözünü, küçük çift
çiler adına reddetmek mecburiyetindeyim. Küçük 
çiftçi muaflığını getiren bu teklif sahibi Adalet Par
tili parlamenterleri, huzurunuzda şükranla anmayı 
bir borç biliyorum. 

Bu teklifi engellediğiniz iddiasına gelince; bir ay
dan bu yana Cumhuriyet Halk Partililer, görüşme sı
rası ne zaman bu teklife geldiyse, şimdi olduğu gibi, 
Maliye Bakanlığının yokluğundan bahis buyurdular. 
Millet Meclisinde, o «ezilen» diye sıfatlandırdığınız 
(aslında hiç hakkınız yok bu sözü sarf etmeye) me
murların 30 ayhk emekli ikramiyelerini sağlayacak 
kanun görüşüldüğünden Sayın Maliye Bakanı orada 
bulunduğu için, bu kanunun görüşülmesi sırasında 
gelme imkânı bulamadı değerli arkadaşlarım. 

Şimdi, Saym Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü 
arkadaşımız vergi adaletinden bahsettiler. Yüzde yüz 
kendilerine katılıyorum. Adaletsiz vergi en büyük 
hoşnutsuzluğu yaratır. Esasen, yıllardan beri bunu 
düzeltmeye çalıştığımız bütün gerçekleriyle orta yer
de durmaktadır. Vergiyi iştirak, gücü olan her va
tandaşın borcudur, Anayasa emridir ve buna karşı 
gelmeye hiç kimsenin gücü yetmez. Ama, çoluk ço
cuğu, atıyla arabasıyla kendisinin bütün ırrikânlanyle 
yılda 27 bin liralık gelirini vergiye tabi tutalım der
ken, «Bu büyük adaletsizlik yaratıyor» fikri ortaya 
atılınca, bu fikre şaşmamak elden gelmiyor. Teklifi 
getiren arkadaşlarımız 202 sayılı Kanunun 23 ncü 
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maddesinin ikinci fıkrasından hareket ediyor. 1962' 
lerde 30 bin liralık bir muafiyet. 12 - 14 sene sonra 
ekonomik, sosyal şartlar, hayat pahalılığı ortada iken, 
bunu üç misli artıralım diye bir teklifle gelmişler 
karşınıza değerli arkadaşlarım. 

Hepiniz hatırlarsınız; 1962'de buğdayın kilosu 60 
kuruştu, bugün 250 kuruş. Dört misli artmış. Kütlü 
pamuğun kilosu 2 lira idi, bugün 8 lira. Pancarın ki
losu 12 kuruştu, bugün 60 kuruş. 

Bir taraftan, çiftçiye taban fiyat tespit etmek su
retiyle emeğini değerlendirelim diye gayret sarf ede
riz. Hükümet döneminizde birtakım taban fiyatlar 
getirdik diye övüneceğiz, sonra taban fiyatların mey
dana getirdiği şişkinliği gelip burada ortaya koyaca
ğız ve vergi alınmıyor diye dile getireceğiz. Değerli 
Sözcü arkadaşım şöyle bir rakam verdi : «1973'te 
tarım sahasından elde edilen millî gelir 79 milyar, 
1974'te 105 milyar, 1975'te 131 milyara çıktı; fakat 
tarım sahasından eîde edilen gelir vergisinin nispeti 
hâlâ sapıt duruyor.» buyurdular. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu 79 milyarla 131 milyar arasındaki faik, ver

diğimiz taban fiyatlardan meydana geldi. 

Şimdi müzakeresini yaptığımız teklif, küçük çift
çi muaflığı. Efendim, şu kadar dönümden şu kadar 
dönüme... Evet, bu teklif, bir dönümden 200 dönüme 
kadar toprak üzerinde çiftçilik yapan ve aile sayısı 
milyonları aşan bir kitleyi alâkadar ediyor. Ama, ar
kadaşım bunu bir kalemde bir tarafa atıyor. Ne var
mış?... «20O veya 500 dönümün üstündeki insanlar 
bu muafiyeti getiriyor, küçük çiftçileri muaf kılın 
iddiasıyla kendilerine imkân sağlıyorlar.» buyurdu
lar. Bu, tamamen ters ters bir mantık. Çiftçi muaflı
ğını getiren madde, 12 nci madde, onların hakkında 
tatbik edilen 193 sayılı Kanunda ve 202 sayılı Ka
nunda başka maddeler var değerli arkadaşlarım. Ni
tekim, daha' bundan bir ay evvel kabul ettiğiniz, gö
türü usulüyle defter tutma imkânına istedikleri tak
dirde kavuşturduğunuz-; o çiftçiler, yıllık geliri 150 
bin lirayı aşan çiftçiler ki, o çiftçiler kesimiyle bu 
çiftçiler kesimi arasında irtibat kurmak mümkün de
ğil. Onlar vergisini verecek. Vermesin demiyoruz; 
ama 30 veya 60 bin liralık muafiyet normaldir dedi
ğimiz zaman... Değil sevgili arkadaşlarım, değil. Si
zin Cumhuriyet Halk Partisi olarak görüşünüz o, 
Önerge verdiniz. Siz diyorsunuz ki, «60 bin lirayı mu
af tutalım...» 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sizin Hü
kümetiniz öyle diyor. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Hükümetim de diyebilir. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, Sayın Gündoğan, 
zamanı israf ediyoruz. 

A. P. GRUPU ADINA ÖıMER UCUZAL (De
vamla) — Gerçek şu değerli arkadaşlarım : Sizin de 
fikriniz muhteremdir, Hükümetin de fikri muhterem
dir; ama sayısı milyonları aşan küçük çiftçi ailesi
nin bugün eline geçen para ile onu -vergilendirmeye 
gittiğimiz takdirde, Sayın Hasan Güven arkadaşımın 
söylediği adaletsizlik meydana gelir. Eğer, hakikaten 
küçük çiftçi gelir sahibi olsaydı, zaman zaman gidip 
köylerinde gördüğümüz veya zaman zaman kasaba 
ve şehirlerde gördüğünüz kıyafetle Türk köylüsünü 
görme ortadan kalkardı. Ziraat Bankasının kapısına 
dayanıp direnerek kredi bekleme yolundan vazgeçer, 
kendi yağıyle kavrulma imkânı varken, başkasına gi
dip boyun eğmez sevgili arkadaşlarım. Onun için, 
teklif sahiplerinin getirdiği metni Karma Komisyon 
değişikliğe uğratmış. Uğratabilir, hakkıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Soruyorum simidi; Mdllöt Meclisi Grupunuzla 

Senato Grupunuz niçin birbirine uyumlu değil?.. Ora
da artırma tekliflerini getiren arkadaşlarımızdan 
Cumhuriyet Halk Partililer de var. (C. H. P. sırala
rından «Olabilir» sesleri.) 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Var, onda haklısı
nız. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — İmzalan da var burada. 

E... şimdi, O Mecliste artırmaya çıkaracaksınız, 
bu Mecliste geleceksiniz; Senato Grupumuzun fikri 
diyeceksiniz. Buna saygı duyarım. Ama, Hükümet 
kuran partilerde neden bir birlik arıyorsun diye bu 
suali bana tevcih edersen ben de size sorarım. Siz 
birebirine bu kadar yakın iki Meclisin grupları ara
sında niye uyumlu değilsiniz?... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sizin gü
nahınız yetmez mi?... 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Bilmiyorum. 

Şimdi ben bir sual soruyorum; 131 milyar millî 
gelire katkısı olan bu büyük rakamdan niçin 300 mil
yon Vergi alınıyormuş?... E... Kamu İktisadî Teşeb
büslerimiz var, 200 milyar sermayesi var. Yıllık ge
liri ne?... Hepsi zarar ediyor. Kamu İktisadî Teşeb
büsleri 200 milyarla zarar edecek ses çıkarmayaca
ğız; ama çoluk çocuğuyle, atiyle arabasıyle, sermayesiy
le, toprağıyle para kazanan vatandaş vergi vermiyor, 
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diye dile getireceğiz ve bunun karşısına da işçiyi, me
muru koyacağız... Yok böyle şey arkadaşlar. Allaha 
çok şükür Türk İşçisi her türlü kanunî hakkını al
makta; haftada ücretli izin tatilini yapmakta, yaz ge
lince sayfiyelerde inşallah daha büyük imkânlarla üc
retli tatilini geçirmektedir. Ya köylü vatandaş?... Me
mur da öyle, haftanın 5 günü çalışır, iki gün istirahat 
eder, senede 20 - 30 - 40 gün yine maaşı işlerken isti
rahatını yapar. E... bu kadar büyük imkânların ya
nında; bunlardan vergi alıyoruz, öbürlerinden almıyo
ruz... Küçük çiftçiye ne verdiniz ki, onu istiyorsunuz 
sevgili arkadaşlarım?... Devlet olarak onu da garanti
ye alın desem, ona dilim dönmüyor. O başka yola gi
der. Ama, onu, Devletin emrine aldığı yerlerde görü
yoruz; sadece kendi milletini doyuracak kadar buğ
day bulamıyor, başka ülkelerden 30 milyon ton buğ
day satın alıp getirip doyuruyor... 

ABDULLAH EMRE ÎLERİ (Niğde) — Garanti 
ayrı, em:r altına almak ayrı. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Şimdi istirham ediyorum, fikrinizi gelip 
burada ortaya koydunuz gerekirse gene koyacaksınız; 
ama Adalet Partisi olarak bizim görüşümüz, 90 bin 
liralık gelirin muafiyetinin yerinde olacağı ve böy
lece sosyal adalet ve sosyal güvenlik yolundan 30 
milyon Türk köylüsü değil; ama 20 milyon insana da 
bir imkân sağlayacaksınız, eğer teklifi olduğu gibi 
kabul ederseniz. 

Beni d:nîediğ'niz için Grupum ve şahsım adına 
Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlarım efendim. (A. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, şahsı adına söz 
istiyor. 

Sayın Bay kara, grup adına görüşmek istiyorsu
nuz, buyurun. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI 
NA ZEYYAT BAYKARA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
—• Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü 
maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine ilişkin 
Kanun teklifi üzerinde görüşlerimizi açıklamak üze
re Grupum adına söz almış bulunuyorum. 

Bu husustaki düşüncelerimizi belirtirken konu
nun sadece teknik yönleri üzerinde duracağımızı ve 
görüşlerimizi tam br objektivite içinde ifade etme
ye çalışacağımızı öncelikle belirtmek isterim. Çün
kü, vergi ile ilgili herhangi bir sorunun tartışılma
sında ve böyle bir konuda salim bir sonuca varıl
masında uyulması gerekli ilk ve en önemli şartın, 
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meseleyi teknik gerçekler yönünden saptırılmış mü
lâhazalardan arındırarak ele almak olduğuna inanı-
yoruz. 

Vergi ile ilgili kararlarımızda böyle bir tutum 
îçinüa bulunmazsak: ve böyle blir tutulma ön planı iş
gal ettirmezsek bu kararımızın asla en iyi ve en isa
betli karar olacağına inanmıyoruz. Çünkü, bu gibi 
mülâhazaların en az geçerli olduğu yerler vergi ko
nularıdır. Görüşlerimizi bu düşünceler altında ifade 
etmeye çalışacağım. 

Değerli senatörler; 
Bildiğiniz gibi, memleketimizde Gelir Vergisi 

Kanununun (ki, 25 senelik bir mazisi vardır) kabu
lünden yani, 1949 yılından itibaren 1961 başlarını 
kadar olan dönem içinde tarım kazançları vergi dı
şında bırakılmıştır. Ancak, 193 sayılı Kanunla tarım 
kazançları vergiye tabi tutulmuş, küçük çiftçiler isa 
belli sınırlar içinde vergi dışı bırakılmıştır* 

202 sayılı Kanun (ki, Şubat 1923 tarihlidir) ise 
küçük çiftçi muaflığı sınırlarım değiştirmiş. 1964 
ortalarına doğru çıkan 484 sayılı Kanun, küçük çiftçi 
muaflığı sınırları daraltılmış ve tarım kazançların
dan asgarî vergi esası getirilmiştir. 

On seneyi aşkın bir süreden beri uygulanagel-
mekte olan tarım kazançları vergilendirilmesinin 
bugünkü esasları da kısaca şöyledir. 

Kanunla tespit edilmiş olan ve satış sınırları 
içinde kalan çiftçiler vergiden muaf, bunun dışın
dakiler ise vergiye tabi tutulmuştur. Muafiyet sı
nırlan iki madde halinde; ekim ve dikim alanı bü
yüklükleri ile tarım ürünleri satışları hasılatıyle 
belli edilmiştir. Bu sonuncu ölçüye; yani, tarım 
ürünleri satış bedelleri ölçüsüne göre, tarım ürünleri 
satışları 30 bin, balıkçılıkta 40 bin liraya kadar 
olanlar vergiden muaftır. 

Halen müzakere konusu olan Kanun teklifi ise, 
bu satış sınırının 30 bin liradan 90 bin liraya, ba
lıkçılıkta 120 bin liraya çıkarılmasını öngörmekte
dir. Yani, bu^hususa dikkatlerinizi celbetmek iste
rim. Tarım işletmelerinde yıllık satışları 90 bi.ı 
lira olan çiftçiler bu kazançları üzerinden Gelir 
Vergisi ödemeyeceklerdir. Başka bir deyimle; halea 
tarım kazançları üzerinden vergi ödemekte olan bir 
kısım mükellef kitlesi Gelir Vergisi kapsamı dışın.ı 
çıkarılmaktadır. Teklifteki muafiyet genişletilmesinin 
madenleri esas itibariyle 1964 yılından bu yana ge
çen dönem içindeki fiyat artışlarına dayandırılmak
tadır. Bu konuda ileri sürülen husus., tarımda, ürün 
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lerinin satışından elde edilen hasılatın % ?0 m m 

maliyete tekabül ettiği ve böylelikle satış bedelinin 
ancak % 30 unun safî kâr olduğu; yani, baskı 
bir deyimle halihazırdaki 30 bin liralık satış mua
fiyetinin 9 bin liralık safî gelir muafiyetini ifade 
ettiğidir. Bu yüzden fiyatlar üç misli arttığına göre 
şimdi teklif edilen 90 bin liralık satış muafiyetinin 
27 bin liralık bir safî gelir muaflığını ifade ettiği 
belirtilmektedir. 

Bununla birlikte ve buna ek olarak gerekçede 
ayrıca kendi tarım işinde fiilen çalışan çiftçi aile
sinin ss'dece işçilik ücre'Jerin'in toplaimı bile, bırakınız 
safi 'kazancı, işçilik ücretlerinin -toplamlının bile 27 
bin liradan fazla olduğuna da işaret edilmektedir, 
ki biraz önce zannediyorum sayın Ucuzal'ın bah 
settikleri 27 bin liranın üstündeki miktar da bu dü
şünceye dayandırılmaktadır. Biraz sonra bunun ra
kamlarla eleştirilmesini yapacağız. 

"\ alnız bu arada ifade etmek istediğim bu konu 
ile ilgili diğer bir husus var: 193 sayılı Kanunun 
13 ncü maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olan ko
nuyu da kapsayan, Hükümet tarafından hazırlan 
mtş bir kanun tasarısı, halen zannediyorum Tarım 
Komisyonunda bulunmaktadır. Bu tasan 1975 yılı
nın Haziran ayında Meclise sevk edilmiş ve ilk ola
rak Tarım Komisyonuna verilmiştir. O günden 
bugüne kadar bu tasarı orada kalmıştır yahut ta 
görüşme fırsatı bulunamamıştır. O tasarıda belirti
len küçük çiftçi muafiyetiyle ilgili miktarlar hemen 
işaret edeyim ki, incelediğimiz Kanun teklifindeki 
miktarların dunundadır. Yani, 60 bin lira ilâ 75 bin 
liradır. Binaenaleyh, bu bakımdan. Hükümetin ken
di tasarısı ile halen müzakere edilmekte olan ve 
kendi tasarısındaki miktarları aşan muafiyet sınırla
rını kapsayan tasarı üzerindeki görüşünü peşinen ifa
de etmesinde ben şahsen fayda mülâhaza ederim. 

3unu böylece belirttikten sonra sayın senatörler, 
müsaade ederseniz bu 27 bin liralık safi gelir muaf
lığının ifade ettiği anlam üzerinde durmak istiyo
rum. 

Acaba bu. gerçekten kendi toprağında ke-ıdisi ça
lışan bir çiftçi ailesinin işçiliklerinin bedelini de 
kapsayan bir meblağ mıdır? Buna hemen, müsaade 
ederseniz cevap vereyim; bu 27 bin liralık safi ge
lir işçilik karşılıklarını ihtiva eden bir meblağ de 
ğildir. Çiftçinin 90 bin liralık satıştan elde ettiği 
safi gelir, başka bir ifadeyle sadece 27 bin liradan 
ibaret değildir; yani, 90 bin liralık satıştan çiftçi 

ailesinin bütçesine girecek para sadece birçok hal
lerde sadece 27 bin lira değildir. Çünkü, % 70 ola
rak hesaplanan maliyete ürünün elde edilmesi için 
yapılan işçilik ücretkıi dahildir. Yani, işçilik ücret
leri maliyet içerisinde gösterilmiştir. Bu demektir 
ki, % 70 maliyetin içerisinde işçilik ücretleri var
dır, % 30 safi gelir için de değil. Bunun ifade ettiği 
başka bir önemli husus da, eğer çiftçi kendi topra
ğında kendisi çalışmış ise 27 bin liraya ilâveten 
maliyete dahil bulunan işçilik ne kadarsa onu da 
ayrıca kendisinin alacağıdır. Binaenaleyh, bir arın
dırma yaparak görüşlerimizi bu gerçekler açısından 
ifade etmeliyiz. Arz ettiğim görüşün delillerini ver
mek gerekirse bu gayet kolaydır. Hesaplanan götüra 
gider cetvellerinde bu husus açıkça belirtilmiştir, 
orada hangi unsurların maliyete girdiği hususunda 
açık bilgiler vardır. 

Bunun dışında benim özel bir bilgim olarak hu
zurunuzda ifade etmek istediğim bir hususu arz 
edeyim. Bu, Sayın Ucuzal'ın değindikleri bir nokta 
ile de ilgilidir. Vereceğim bilgi 1975 yılında şeker 
pancarı taban fiyatlarının tespitine esas olan şeker 
Şirketince hazırlanmış bir rapordandır, bu rapor 
üzerine ve bu raporda verilen maliyet unsurları 
üzerine şeker pancarına bugün uygulanan 50 ku
ruşluk fiyat tespit edilmiştir. 

Sayın senatörler; 
Buradaki bilgi şöyle: 
;975 yılında bir dönümden alınan pancar için 

maliyet fiyatını arz ediyorum : 

1975 yılında kira; pancar için bir dönümün kirası 
312 lira, kimyevî gübre masrafı 332 lira, ahır gübresi 
için sarf olunan 643 kuruş, cer kuvveti için 204 lira 
38 kuruş, bir dönüme işçilik için sarf olunan 595 lira, 
çeşitli masraflar olarak da 40 lira harcanmakta ve 
toplam olarak, küsuratlarını arz etmedim, bir dönüm 
için yapılan tüm masraflar 1 491 lira etmektedir. 
Ben Sayın Ucuzal'ın söylemiş olduğu harcamayı; sa
nıyorum doğru kaydedebildimse, 2 5CCı liralık bir 
harcamanın bir dönüm pancar için yapıldığı hususun
daki görüşü nereden tespit ettiğini anlayamadım. Her 
halde onun da bir dayanağı vardır Yalnız benim 
elimdeki resmî dayanak bu. 

Bir diğer resmî dayanak olarak biraz önce adını 
ettiğim, 1976 yılında tarımda uygulanacak götürü gi
derleri tespit eden 31 Mart tarihli Kararnamede de 
bu söylediğim rakama yakın veya onun civarında 
rakamlar mevcuttur. O rakamlar içinde yine biraz 
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önce söylediğim gibi işçilik ücretlerinin maliyete da
hil bulunduğunu gösteren açık ifadeler vardır. 

Bu verdiğim izahatı biraz önce adını ettiğim Ka
rarname ve ona bağlı gider cetvelleri üzerinden alın
mış rakamlarla da gerekirse ifade edebilirim. 

Sayın senatörler; 
Şimdi bunları bir tarafa bırakarak, gerekçede be

lirtildiği gibi sadece 27 bin liralık safi tarım geliri 
elde edilmiş olursa, bunun durumu nedir, bunun baş-
kalarıyle kıyaslanmalarının, başka gelir sahipleriyle 
ve başka gelirlerle kıyaslamalarının sonuçları nedir? 
Bunu huzurunuzda ifade etmek istiyorum. 

Değerli senatörler; 
Evvelâ şunu söyleyeyim ki; bu seviyedeki, yani 

net 27 bin lira seviyesindeki bir safi kazancın, bürüt 
olarak ifade edilirse zannederim 37-40 bin liralık 
bir miktardaki, bu seviyedeki bir kazancın vergi dışı 
bırakılmasının bir benzerini başkalarında değil, bizzat 
bizim Gelir Vergisi Kanunumuzda bulmak mümkün 
değildir. 

Gelir Vergisi mükelleflerine tanınan bazı muafi
yetleri müsaade ederseniz kısaca arz edeyim. Yani, 
muafiyet veya istisnaları arz edeyim : Meselâ işçi 
ve memurların özel indirimi yılda 1 8CO liradır. Gay
rimenkul iratları yine gayri safi olarak yılda 1 500 
lirayı geçince tamamı vergiye tabidir. Müellif, müter
cim, heykeltraş, ressam ve bestekârların (ki, biz buna 
telif kazançları diyoruz) kazançlarının İC bin lirası 
vergi dışıdır. 

Bu durumda yılda 27 bin lira safi, 37 bin lira ci
varında da gayri safi gelirli bir vatandaş vergi öde
mezken Anayasamızın 61 nci maddesindeki herkesin 
ödeme gücüne göre vergi ödeyeceği ilkesi karşısında 
aylığı asgarî ücret dolaylarında olan bir işçi veya 
kamu hizmetlisinin veya yakanda adını ettiğim diğer 
kişilerden nasıl vergi isteyebileceğiz? Eğer Anayasada 
sözü edilen vergi ödeme gücünün ilk sınırı 27 bin li
radan başlıyorsa, niçin diğer mükellefler için de bu 
ödeme gücü başlangıcını geçerli bir başlangıç sayma
yacağız? 

Fiyat artışlarının bir an için geçerli bir gerekçe 
olduğunu kabul etsek bile, bu gerekçe ve bu gerçek 
vergi ödeyen diğer mükellefler için tamamen veya 
nispeten kısmen niçin geçersiz oluyor? Bunlar vergi 
adaleti ile nasıl bağdaşıyor? Bu soruların cevabını 
vermek öyle zannediyorum ki bizim hepimizin göre
vidir. 

Konunun bu yönünü müsaade ederseniz daha ge
niş olarak başka bir açıdan da ele almak istiyorum. 
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Acaba bizde yıllık beyanname veren Gelir Vergisi 
mükelleflerinin kazanç dilimleri nelerdir? Bunlardan 
kaç mükellef 27 bin liraya kadar kazanç gösteriyor? 

Sayın senatörler; 
Bizde 1975 yılında Gelir Vergisi mükellefi sayı

sı 710 210 İkisidir. Bu 710 210 kişinin' 543 500 ade
dinin (yanlış değildir, 543 500 adedinin) Maliyeye 
bildirdikleri yıllık gayri safi kazançları 1 - 25 bin 
lira arasındadır. Bunların ayrıntılarını vermeden "top
lu olarak arz ediyorum. Gerekirse ayrıntılarını da 
verecek bilgiler yanımdadır. Bu durumda mükellef 
başına düşen matrah, yani kazanç ise 2 110 lira ile 
16 990 lira arasındadır. Yani, 27 bin liranın çok al
tındadır. 

Sayın senatörler; 
Acaba bu 543 500 mükellefe, müzakeresini yap

tığımız Kanun teklifindeki gibi, küçük çiftçi muaf
lığı sınırı olan 27 bin liralık 'bir sınırı bunlara da 
tanımak istesek, yahut da bizden böyle bir talepte 
bulunsalar acaba bu isteği, talebi nasıl karşılayaca
ğız? Müsaade ederseniz dalha genel olarak söyleye-
yjm; mevcut gelir grupları arasındaki dengeyi bu 
kadar açıkça ortaya 'koyan bir tutum içerisine gir
meye hepimiz hazır mıyız? 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir vergi sistemi üzerinde yapılabilecek en kötü 

operasyon bu sistemin içindem sadece bir unsuru ele 
alarak ve onun diğer unsurlarla olan bağlantıları na
zarı itibara alınmadan; sadece onun, o unsurun üze
rinde değişiklik yapmaktır. Huzurunuzdaki Kanun 
teklifi ile yapılması istenen de budur. 

Halen yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunumuz
da muafiyet ve istisnalar bir bütün olarak ele alına
rak 'bunlar bir denge içinde düzenlenmiştir. Şimdi 
bunlardan sadece tarım kazançlarını ele almakla o> 
dengeyi tamamen bozmuş oluyoruz. Bu bakımdan 
muafiyetlerin tümden ele alınması halinde daha az 
eleştiriye uğrayabiieccik sonuçlar çıkarılacağını da 
bilhassa belirtmek istiyorum. 

Sayın senatörler; 
Bu noktada, bu Kanun teklifi ile vergi veren mü

kellef durumundan muafiyete geçirilmek istenen kim
selerin gerçekten memleketimizin şartları içinde 
küçük çiftçi sayılacak kişiler olup olmadığının da 
üzerinde durulması gerekiyor. 

Çünkü, burada yapılan görüşmelerde konuşma
cılar haklı olarak küçük çiftçilerin her türlü korun
maya lâyık olduklarını ifade ettiler. Buna hepimizin 
candan katıldığında şüphe yoktur, biraz sonra ben 
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de bunun üzenimde duracağılm. Yalnız, acaba bunlar ı 
küçük çiftçiler midir? Görünüş itibariyle değil, esas
ta küçük çiftçiler midir? Yoksa, bizim şartlarımıza gö
re yine büyük çiftçi, orta çiftçi sayılacak halleri var 
mıdır? 

Çünkü, bu ayırımın en esaslı noktası olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'de 4 milyona yakın taran işletmesi var. 

Bu 4 milyon tarım işHetimiesinden halen bugün, 30 bin 
liralık muafiyet sınırları içerisinde yani, halen ver
giye tat>i olanların sayısı 37 563 kişi. Yani, her za
man söylendiği gibi, tekrarda fayda var, bütün işlet
melerin ancalk ı% l'i vergiye tabi tutuluyor, % 99'u 
bu işletmelerin vergi dışıdır. 

Öte yandan memleketimizde toprağın genişlik 
itibariyle tasarruf durumunu incelediğimizde, mev
cut 4 milyon civarındaki işlenmelerden ancak 115 
bininin 201 dönümle 5 bin ve daha fazla dönüm 
toprak işlediğini görüyoruz. Yani, bir daha arz edi
yorum; 2C1 dönümle 5 bin dönüm ve daha fazla top
rak işleyen işletmelerin sayısı 115 bindir. Bu 115 binin 
içinde halen vergi veren işletmelerin sayısını biraz 
önce belirttim; 37 563 olduğuna göre, bunların bü
yüklük itibanyle artık küçük çiftçi sayılamayacak
larını izaha dahi gerek olmasa zannediyorum. 

Bunları, traktör adedi, tarımda kullanılan diğer 
önemli ve değerli tarım alet ve cihazları yönünden 
incelediğimiz takdirde dahi aynı sonuca varmak 
mümkün oluyor. 

Şimdi sayın senatörler, diğer bir noktadan da söz
lerimi biraz daha kanıtlamak istiyorum: Halen 
tarım kazançları üzerinden vergi veren mükelleflerin 
yoğunlaştığı yerler acaba yurdumuzun nerelerindedir. 
Çünkü, bölge itibanyle yapılacak böyle bir incele
menin sonuçlan bize daha inandırıcı bilgiler verebi
lecektir. Bu halen vergi veren 37 563 mükelleften 
28 327 adedi; yani, % 75'i 22 ili kapsayan Akdeniz, 
Ege ve Marmara olmak üzere üç bölgede toplanmış. 
Akdeniz, Ege ve Marmara'da vergi veren mükellef
lerin % 75'j toplanmış. Geri kalan 9 237 mükellef 
ise ki, % 25'ini teşkil ediyor vergi veren mükellef
lerin, 9 237 mükellefte 45 ili kapsayan öteki 6 bölge
dedir. 

Müsaade ederseniz size iller itibariyle de tarım 
kazancı vergisi mükellefleri yönünden bazı bilgiler 
arz edeyim: En çok vergi mükellefi 37 bin kişiden 
5 192'si Adana'dadır. Antalya'da 2 897 mükellef 
vardır. Aydın'da 2 456 mükellef. Balıkesir'de 1 025 
mükellef. Bursa'da 1 149 mükellef. Hatay'da l 169 

I mükellef. îçel'de 3 072 mükellef. İstanbul'da 1 572 
mükellef. İzmir'de 2 516 mükellef ve böylece sırala
nıp gidiyor, en büyüklerini arz ettim. Müsaade eder
seniz en küçüklerinden birkaç örnek vereyim: Art
vin'de bir mükellefimiz var. Ağrı'da 28 mükellef 
var. Bilecik'te hiç mükellef, yok. Çankırı'da 11, 
Çorum'da 10, Elâzığ'da 17, Erzincan'da 4, Gümeüş-
hane'de 4, Hakkâri'de 2, Kars'ta 8. Nevşehir'de 1 
mükellef mevcuttur. 

Bunları okumaktaki maksadım sayın senatörler, 
bu vergi veren mükelleflerin ve dolayısıyle gayet ta
biî 37 bin mükellefin arasından çıkacak şimdi verdi
ğimiz sınır yükseltmesiyle vergi dışına çıkacak kişi
ler şimdi vergi veren bu 37 bin kişi içinden çıkacak. 
Acaba bunların daha çok nerelerden çıkacağını, han
gi mükelleflerden, hangi bölgenin mükelleflerinden 
muafiyete geçeceklerini belirtmek için bunları ver
dim. 

Bunlar da gösteriyor ki, halen vergi veren mükel
leflerin dağılışı karşısında ve bu bölgelerin de mem
leketimizin en verimli, en nadide topraklarına sahip 
olan kimseler arasından muafiyete geçileceğini anlat
mak için bu hususlara işaret ettim. 

Görülüyor ki sayın senatörler, şimdiye kadar kı
saca vermeye çalıştığım bilgiler vergi veren mükellef 
durumundan muafiyete geçirilmek istenen tarım ka
zançları erbabının küçük çiftçiler değil, orta ve bü
yük çiftçiler olduğunu hem dağılımı itibanyle, hem 
de biraz önce arz ettiğim rakamlar ve bölgesel dağı
lım itibariyle söylemek gayet haklı bir iddiadır. 

Sayın senatörler, 
Bugüne kadar edinilmiş tecrübeler göstermiştir ki, 

vergi verme ile muafiyete girme arasındaki sınırlar 
bazı tertiplerle kolayca aşılabilmektedir. Bu tertip
lerin başında satışlarını yahut alışlarını mükellef üze
rinden değil de, başka kişiler üzerinde gösterme sure
tiyle ortaya çıkan bölünmelerdir. Bu tertiplerin ba
şında maalesef tarım alanında görünen bazı bölün
meler yer almaktadır. Müzekere etmekte olduğu
muz kanun teklifinde önerilen muafiyet artışı gerçek
leşerek muafiyet sınırı genişletildiği takdirde bu bö
lünmenin, biraz önce arz ettiğim bölünmenin daha 
da kolaylaşacağını ve böylelikle büyük üretimlerin ve 
dolayısıyle büyük satış ve büyük tarım kazançlarının 
vergi dışı kalacağını hepimizin önemle gözönünde bu
lundurmamız lâzımgelir, 

Sayın senatörler; 
Bu konuyu müsaade ederseniz biraz daha açmak 

i istiyorum: Gelir Vergisi Kanunu bir sistemdir, bir 
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bütündür. Bu bütünün parçalarım oluşturan kazanç; 
yani, gelir grup ve çeşitlerinin birisinin vergilendirme 
açısından tam olarak kavranamaması yahut gerektiği 
şekilde kavranamaması halinde bunun ortaya çıkara
cağı boşluğun olumsuz etkileri sadece o gelir türü 
üzerinde kalmaz. Aksine, diğer gelir türleri üzerine 
de yansır. 

Bu bakımdan, tarım kazançları muaflığının geniş
letilmesinin sebep olacağı her türlü vergi ziyaı, ka
çakçılık dahil, sadece bu sektör geliriyle sınırlı kal
mayacak; meselâ, tarım maddelerinin ticaretiyle uğ
raşan ticaret erbabının gelirleri üzerinde bu olumsuz 
etkiler yansıyacaktır. 

Bu bakımdan, müzakere konusu olan kanun tek
lifi kanunlaştığı takdirde bunun sebep olacağı ka
çakçılık teşebbüsleri sadece tarım kazançları bakımın
dan değil, diğer kazançlar bakımından da kolaylaş
mış olacaktır. 

Şimdi, 4 milyon tarım işletmesi içinde vergi mü
kellefi durumuna girebilen 37 563 vatandaşımız elde 
mevcut en son rakamlara göre 251 milyon lira vergi 
ödemişlerdir. Bu mükellef başına yılda ortalama 
6 675 lira, ayda ise 557 lira vergi ödendiğini göste
rir. 

Müzakeresini yaptığımız kanun teklifi kanunla
şırsa, bu 37 bin küsur mükellef takriben 1 5 - 2 0 bin 
civarına inecek ve ödenen vergi de o oranda gayet 
tabiî azalacaktır; yani, büyük sıkıntılar ve gerçekten 
zor gerçekleşebilecek varsayımlarla hazırladığımız 
1976 bütçesimizin böyle bir gelir azalmasına müsait 
olup olmadığını takdirlerinize sunarım. 

Kaldı ki, biraz önce belirttiğim gibi, bu kanun 
teklifi ile getirilen muafiyet sınırı genişletilmesinin 
diğer kazanç türleri üzerine yapacağı olumsuz etkiler 
de gözönünde bulundurulursa, bütçemizin maruz ka
lacağı vergi kaybının umulandan çok daha yüksek 
olacağını söylemek mümkün olur. 

Sayın senatörler; 
Şimdi de müzakere konusu olan kanun teklifinin 

Kalkınma Planımız bakımından durumunu; yani bu 
teklifin plana uygun düşüp düşmediğini incelemek 
istiyorum: 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planımız maliye po
litikası ile ilgili bölümünün 1951 (C) sayılı paragra
fında aynen şöyle demektedir: 

«Plan döneminde gelir farklılıklarının azaltılma
sında kamu harcamalarından yararlanılacak ve vergi 
sistemi ıslah edilerek vergi yükünün âdil bir şekilde 
dağılması sağlanacaktır. Bu yönden vergi politikası

nın temel ilkesi, ödeme gücüne göre vergilendirme
nin gerçekleştirilmesi ve eşit gelirler arasında sosyal 
adalet amacına uymayan bir ayrımın önlenmesidir.» 
Planın uyulması gereken hükmü bu sayın senatörler. 
Fakat, müzakere ettiğimiz kanun teklifi, vergi yükü
nün daha âdil değil tersine daha gayri âdil şekilde 
dağılmasına yardımcı olmakta, bu sektörde ödeme 
gücüne göre vergilendirme ilkesine ters düşmekte ve 
eşit gelirler arasında sosyal adalet amacına uyan de
ğil uymayan bir ayrımı önlememekte, bilakis bu ayrımı 
daha da ağırlaştırmaktadır. Kanun teklifi bu bakım
dan plana aykırıdır. 

Yine Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 
1954/1 sayılı paragrafında şu hüküm vardır: 

«Vergi sisteminin esnekliğini ve sosyal adaleti 
zedeleyici bir etki göstermekte olan vergi muafiyet 
ve istisnaları yeniden gözden geçirilerek, ekonomik, 
sosyal ve malî amaçlar yönünden muhafazasına lü
zum olmayanlar kaldırılacaktır.» Planın hükmü bu. 

Sayın arkadaşlarım; 
Müzakeresini yapmakta olduğumuz kanun teklifi, 

muafiyet ve istisnalardan gerekenlerin kaldırılması 
bir yana, bilakis bu muafiyetleri genişletmekte ve 
böylelikle sosyal adaletin ve vergi adaletinin zedelen
mesini kökleştirmektedir. Kanun teklifi bu bakımdan 
da plana aykırıdır ve nihayet Üçüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planının 1954/4 paragrafında şu hüküm yer 
almaktadır: 

«Tarım sektöründe Üçüncü Plan döneminde ön
görülen gelişmeler nedeniyle oluşacak iyileşmeye pa
ralel olarak tarım kazançlarının daha etkin şekilde 
vergilendirilmesi sağlanacaktır.» Planda bu hüküm 
yer alıyor. 

Etkin vergilendirme, vergi hâsılasının artırılması 
ve Gelir Vergisi sistemine daha derinden uydurul
ması anlamını taşıdığına göre, müzakere konusu ka
nun teklifi bu bakımdan da plana aykırıdır. Çünkü, 
kanun teklifi; bırakınız tarım kazançlarını daha et
kin vergilendirmeyi, tersine bu kazançların daha bü
yük bir kısmını vergi dışına çıkarmaktadır. 

Görülüyor ki, kanun teklifi her yönüyle Üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planı ilke ve tedbirlerine aykı
rıdır. Dolayısıyle, bu kanun teklifi hakkında plana 
aykırı kanun tasarı ve teklifleri için ne yapmak gere
kiyorsa onun yapılması gerekir. 

Uzun vadeli planın yürürlüğe konulması ve bü
tünlüğünün korunması hakkındaki 18 Ekim 1962 
gün ve 77 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 1 nu
maralı bendi aynen şu hükmü taşımaktadır: 
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«Yasama Meclisleri komisyonları ve karma ko
misyonları, kendilerine havale edilen kanun tasarısı 
ve tekliflerini, bunlarla ilgili metinleri ve bu tasarı, 
ve metinler üzerinden verilen önerge ve değiştirgeleri 
uzun vadeli plana uygunluk bakımından da inceler 
ve uygun bulmadıkları takdirde reddederler.» 

Biraz önce belirttiğim nedenlerle Üçüncü Beş Yıl
lık Kalkınma Planına aykın bulunduğu şüphesiz 
olan bu kanun teklifinin, 77 sayılı Kanunun bu mad
desi gereğince reddi zarurîdir. 

Sayın senatörler; 
Bir konuyu, bir mevzuu vergi yolu ile korumak 

(şimdiye kadar yapılan tecrübelerden edinilen sonuç
lara göre) en sakıncalı, en kötü yoldur. Çiftçilerimi
zi, başka araçlarla, başka yollarla açık şekilde koru
malıyız. Bu korumayı zaten hükümetlerimiz ve bitta
bi şimdiki Sayın Hükümetimiz de uygulamaktadır. 
Bir taraftan taban fiyatları, bir taraftan açık sübvan
siyonlar, bir taraftan Devlet giderlerinin tarıma ve 
köye dönük olaralk uygulanması bu korumaların en 
salim ve en başta gelen uygulamalarıdır. 

Bunun yanıbaşında, halen tarımı en iyi şekilde 
koruyan, sübvansiyonlarla koruyan Avrupa Ekono
mik Topluluğunun uyguladığı metotlar vafdır. Avru
pa Ekonomik Topluluğu, bizim (şimdilik de olsa ya
hut ileride de elbette bu görüş muhafaza edilecektir, 
öyle sanıyorum.) kendisiyle ortaklık kurmak üzere 
olduğumuz bir topluluktur. Bu topluluğun tarım 
ürünlerini koruma fonlarına iştirak edebilmek daha 
doğrusu tarım için öngörülen sübvansiyonlarından 
daha rahat ve daha açık bir surette istifade edebil
memiz için biz de tarımımızı biraz önce belirttiğim 
gibi, vergi yoluyle, hesabı kitabı olmayan miktarlar
daki vergi muafiyetleriyle değil açık yollarla, açık 
metotlarla korumamız gerekir. 

Sayın senatörler; 
Şimdi, izin verirseniz sözlerimi toparlamaya çalı

şacağım: 
Biraz önce verdiğim izahattan da anlaşılmış ola

cağı gibi, evvelâ bu teklif hakkında Sayın Hüküme
tin görüşünü öğrenmek istiyoruz. Çünkü bu teklif, 
kendilerinin Meclislerimize getirdikleri aynı konuda
ki bir teklifle ilişki halindedir. 

Bunun dışında, verdiğim izahat gene göstermiş 
olacaktır ki, vergi adaletine, vergi eşitliğine ve dola-
yısıyle Anayasamızın 61 nci maddesine aykırı bulu
nan, küçük çiftçiyi değil büyük çiftçiyi vergi mu
aflığına ulaştıran, kaçakçılık teşebbüslerine daha el
verişli bir ortam hazırlayabilen, vergi kaybına sebep 

I olan, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planına aykırı ve 
I dolayısıyle 77 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğin-
I ce reddi zarurî olan bu kanun teklifinin kabul edil-
I memesi, reddedilmesi gerekir. 
I Bu görüşü içeren bir önergeyi Sayın Başkanlığa 
I sunacağım. 
I Yüce Senatonun bu konuyu yurt yararlarına en 
I uygun biçimde ele alarak, on yıldan beri geliştirilerek 
I daha iyi uygulanabilir bir hale getirilmeye gayret 
I edilen Gelir Vergisi Kanunumuzda ilk geri adımı 
I teşkil edecek olan bu kanun teklifine «Dur!.» diye-
I ceğini umarak Yüce Senatoya saygılarımı sunuyorum. 

(C. H. P., Cumhurbaşkanınca S. Ü. Grupu ve M. B. 
I Grupu sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu? Yoklar. 
I Sayın Hasan Güven şahsı adına da söz sırasında 
j kayıtlı. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Konuşmayaca-
I ğım efendim. 
I BAŞKAN — Sayın Müezzinoğlu, buyurunuz. 

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

I Benden önce konuşan değerli arkadaşlarım Gelir 
I Vergisi Kanunumuzda bir değişiklik yapılmasını ön-
I gören yasa teklifi hakkındaki görüşlerini, bu teklifin 
I çeşitli yönlerini ayrıntılı bir şekilde açıklamak sure-
I tiyle ortaya koymuş bulunuyorlar. 
I Ben bu konuşmamda Yüce Senatonun daha faz-
I la vaktini almamak için bunları tekrar etmeden, 
I önemli gördüğüm bazı noktaları belirtmek istiyorum 
I ve bu anlayış içinde söz konusu olan teklifin Gelir 
I Vergisi sistemimiz içinde, özellikle Gelir Vergisi Ka

nunu uygulaması içinde bir değerlendirmesini yapmak 
I istiyorum. 
I Sayın Ucuzak Adalet Partisi Grupu adına yaptığı 
I konuşmada, daha önce konuşan arkadaşlarımızın mad-
I de üzerinde durmayarak başka konuları burada dile 
I getirmek suretiyle bir anlamda görüşmeleri asıl hede-
I finden saptırmış olduğunu iddia ettiler. 

I Ben öyle sanıyorum ki, aslında yanlış olan Sayın 
I Ucuzal'ın, konuya bu yaklaşım biçimidir. Vergi konu-
I sunda bir değişikliğin teklifte öngörülen madde çer-
I çevesi içinde düşünülmesi ve değerlendirilmesi, bu ko-
I nunun özelliği nedeniyle fevkalâde yanlış ve sakat so-
I nuçlara götürebilecek bir tutum olabilir. Vergi siste-
I mi bir bütündür. Bu nedenle vergi kanunlarında yapı-
I lacak değişikliğin vergi gelirleri üzerindeki sonuçlarının 
I ne olacağının tartışılması ve bu yüzden bir vergi kay-
I bı meydana gelecekse bunun nasıl karşılanabileceğinin 

71 — 
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ya da nasıl buna başka bir çözüm bulunabileceğinin 
ortaya konması gerekir. 

Yine vergi sistemi içinde vergi adaleti de bir bütün
dür. Bu bakımdan vergi kanunlarında yapılacak bir de
ğişikliğin vergi adaleti alanındaki yansımalarını da 
göz önünde tutmak, vergi mükelleflerinden bir grupun 
yükümlülüğünü azaltırken ya da hafifletirken, bu yü
kün öteki mükellef grupları üzerinde nasıl bir etki 
meydana getireceğini ayrıca gözönünde tutmak gere
kir. Bu da, takdir buyurulacağı gibi, yapılacak deği
şikliğin vergi sistemi ve ilgili kanun içinde tüm bir 
değerlendirmesi yapılmak suretiyle ancak mümkün 
olabilir, işte ben bu anlayış içinde görüşlerimi Yüce 
Senatoya arz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türk vergi sistemi birçok yönleriyle yeniden göz

den geçirilmeye muhtaçtır ve bu anlayış içinde de as
lında Maliye Bakanlığında bundan çok önce çalışma
lar yapılmıştır. 1960 yıllarında kurulan ve «Vergi Re
form Komisyonu» diye adlandırılan bir komisyon 
uzun çalışmalardan sonra vergi sistemimizin tümü 
içinde yapılacak değişiklikleri ve düzeltmeleri, bunun 
yanında bu sisteme çağdaş ihtiyaçlara göre bir biçim 
vermek için yine öngörülen tedbirleri ortaya koymuş 
bulunuyor. 

Biz,,Hükümetten, elinde bulunan bu araştırmaları 
gözönünde tutmak suretiyle tüm vergi sistemimizi bu 
anlayış içinde düzeltme imkânını verecek bir tasarıyı 
getirmesini, beklerdik. Aslında bu, Üçüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planının bir gereğidir de. Çünkü, daha önce 
konuşan arkadaşlarımın da belirttiği gibi, Üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planımızda vergi sistemimize bugü
nün gereklerine göre bir kişilik verebilmek için ve ay
nı zamanda böylece plan hedeflerinin gerisinde kalan 
Devlet gelirlerini bu hedefler düzeyine çıkararak kal
kınmamızı sağlıklı bir biçimde yürütebilmek için bir 
yandan istisna ve muaflıkların günümüzün gereklerine 
göre yeniden gözden geçirilmesi ve böylece vergi ge
lirlerinin artırılması, bunun yanında ayrıca özellikle 
vergi dışında kalmış bulunan tarım gelirlerinin etkili 
bir şekilde vergilendirilmesi öngörülmüştü. 

Kalkınma planında öngörülen bu gereği Hüküme
tin bir kenara bırakarak, Parlamentoya getiriilmiş bir 
teklif arkasından kendi görüşünü açık olmayan bir şe
kilde ortaya koymakla yetindiğini görüyoruz. 

Sayın Maliye Bakanı, Bütçe ve Plan Komisyonun
da bu teklif üzerinde yapılan görüşmelerde, teklife tüm 
olarak karşı çıkmamakla beraber, öngörülen muaflık 
hadlerinde bazı indirimler yapılmasını önermişti. 
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Daha önce Yüce Meclislere aynı konuyle ilgili bir 
tasarı da getirilmiş olduğu halde, bugün gördüğümüz 
manzara odur ki, Hükümet planda öngörülen emri ve 
hatta kendi programında yer alan bu gereği bir tarafa 
bırakarak, teklifin aynen kanunlaşmasına taraftar gö
rünmektedir. Bunu, bu bahsettiğim gereklerle bağdaş
tırmaya imkân olmayacağı açıktır. 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce sözünü ettiğim ko
misyon çalışmaları içinde ve onun dışında yapılan öte
ki çalışmalarda vergi sistemlimizin iki özelliği açıklıkla 
ortaya konulmuş bulunmaktadır: Bunlardan biri ve
rimlilikle, ikincisi de adaletle ilgilidir. Daha açık ifa
de etmek gerekirse, vergi sistemimiz bugünkü biçimiy
le verimsizidir. Çünkü, uygulama sonucunda planda 
öngörülen gelir hedeflerine ulaşmak mümkün olma
mıştır. Vergi sistemimiz aynı zamanda adaletsizdir. 
Çünkü, çeşitli sosyal gruplar adaletli bir biçimde ver
gilendirilmemektedir. Bu nedenle konuyu bu açıdan 
bir değerlendirmeye tabi tutmaya ihtiyaç olduğu açık
tır, 

Vergi sistemimizdeki verimsizlik, muaflık ve istis
na uygulamalarının bugünün gerçeklerine uymamasın
dan ileri gelmektedir. Bunlar arasında tarım istisna ve 
muaflığını da zikredebiliriz. Bunun yanında vergi sis
temimizin verimsizliğinin nedenlerinden biri vergi ka
nunlarındaki boşluklardır. Bu boşluklar birçok haller
de öngörülen gelirin gerçekleştirilmesini engellemekte
dir. Vergi sistemimiz verimsizdir. Çünkü, vergi yöne
timi yetersizdir, vergi denetimi yetersizdir ve nihayet 
vergi yargısı beklenilen ve istenilen şekilde işlememek
tedir. 

Durum böyle olunca, vergi sistemimizi bir re
form anlayışı içinde ele almak ve arz ettiğim bu sakat 
ve noksan tarafları düzeltmek ihtiyacı ortaya çıkmak
tadır. 

Vergi sistemimizin adaletsizliğinden söz ettim. Bu 
konuda da benden önce konuşan arkadaşlarım çeşitli 
örnekler ortaya koymuş bulunuyorlar. Bunun en belir
gin şeklini Gelir Vergisi içinde görüyoruz. Maliye Ba
kanlığı tarafından yayınlanan istatistikler bu gerçeği 
açıkça belirlemektedir. Kısaca bir örnek vermiş olmak 
için Yüce Senatoya şunu arz etmek isterim: 

Eldeki bilgilere göre Gelir Vergisinin çok büyük 
bir kısmı, «Ücret gelirleri» diye adlandırdığımız işçi
ler, memurlar ve bunlara benzer mükellefler tarafın
dan sağlanmaktadır, istatistiklere göre bunların ödedik
leri vergi 1971 yılında tüm Gelir Vergisinin % 61'i 
iken, bu her yıl artarak 1974 yılında % 65'e yüksel
miş bulunmaktadır. 1976 bütçesinde öngörülen tahmin-
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lere göre aynı şekilde bir hesap yapıldığı zaman, bun
ların ödedikleri vergi yükünün daha da artarak % 85'e 
ulaşacağı belli olmaktadır. 

Buna karşılık tarım kazançlarından elde edilen ge
lir, bu verginin tüm geliri içinde ancak küçük bir oram 
oluşturmaktadır. Şöyle ki, 1974 yılında tarım kazanç
larından dolayı vergilendirilen mükelleflerin tüm sayı
sının 37 348'den ibaret olduğunu ve bunların ödedikle
ri toplam verginin de 337 milyon lira olduğunu görü
yoruz. 

Bir taraftan gayri safî millî hâsılamız içinde tarı
mın tuttuğu yer gözönünde tutulduğu zaman tarımdan 
alınan vergilerin çok düşük olduğu meydana çıkarken, 
yine toplam vergi gelirleri içinde tarımdan alınan ver
giler karşılaştırıldığı zaman bunun % l'in altında kal
dığını da görüyoruz. 

Bu örnekleri Gelir Vergisi içinde öteki vergi mükel
lefleri gruplarının durumunu da ortaya koymak sure
tiyle uzatmak istemiyorum. Yalnız şunu belirtmekte 
yarar vardır ki, ticarî kazançlarda, serbest meslek ka
zançlarında, gayri menkul sermaye iratlarında ve ni
hayet menkul sermaye iratlarında da durum bundan 
farksızdır. 

Bu noktayı böylece belirttikten sonra yasa teklifini 
bu açıdan incelemek gerekirse sanıyorum ki, özellikle 
şu noktaları belirtmemiz doğru olur: 

Teklif kanunlaştığı takdirde, aslında vergi sistemi
miz içinde çök küçük oranda vergilendirilen bir mü
kellef grupu, istisna ve muafık hadlerinin artırılması 
dolayısıyle daha az vergi ödemek durumunda olacak
lardır. 

Gelir Vergisi Kanununun uygulanmasından sonra 
ekonomimizdeki değişiklikler nedeniyle ve özellikle 
enflasyonun etkisiyle o zaman tespit edilmiş olan had
lerin bugün aynen geçerli olmayacağı şüphesiz ki bir 
gerçektir. Fakat, unutmamak gerekir ki, bu gerçek bu 
yönüyle yalnız tarım gelirleri için değil, öteki gelirler 
için de geçerlidir. Kaldı ki, biraz önce konuşan Sayın 
Baykara'nm açıklıkla ortaya koyduğu gibi burada söz 
konusu olan küçük çiftçi ya da köylü değildir. Ülke
mizde sayısı 4 milyonu bulan tarım işletmesiinden şim
di vergilendirilenlerin sayısı biraz önce arz ettiğim gibi 
37 348'den ibarettir ve bu rakamın dağılımı ile ilgili 
istatistikler de bölgeler itibariyle değerlendirildiği tak
dirde, küçük çiftçi veya köylü değil, aslında tarım ala
nında geniş gelir sağlayan bir grupun söz konusu ol
duğunu ortaya koymaktadır. 

Bir yanda tarım alanıyle ilgili bu durum, öte yan
da biraz önce arz ettiğim şekilde ücret gelirleriyle il

gili durumu gözönünde tuttuğumuz zaman, bu teklifin 
yasalaşması halinde ortaya çıkacak dengesizliği gidere
cek tedbirleri de beraberinde düşünmek gereği kendi
ni göstermektedir. Çünkü, bir tarafta 2 milyon 800 bin 
emekçi, öte yanda şimdi vergi vermekte olan 37 348 
tarım geliri sahibi vardır. Bunların ödedikleri vergi de 
toplam olarak olduğu gibi, mükellef başına düşen mik
tar itibariyle de bir adaletsizlik-olduğunu zaten yansıt
maktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu açıklamalardan sonra sözlerimi şöyle özetlemek 

istiyorum. Vergi sistemimiz bugünkü durumuyle bir 
reforma muhtaçtır. Böyle bir reform için çalışmalar, 
hazırlıklar yapılmıştır. Eksik oları, Hükümetin bu ko
nuya yaklaşım şeklidir ve bu ihtiyacı Hükümetin gör-
memezlikten gelmiş olmasıdır. 

Vergi sistemimizdeki bu görünümü düzeltmek için, 
başka bir ifadeyle vergi sistemimizin verimliliğini ar
tırmak ve vergi adaletine, sosyal adalete ters düşen 
yönlerini düzeltmek için; böyle bir reform anlayışı 
içinde konuya yaklaşmak ve istisna muaflıkları, ka
nunlardaki boşlukları tümüyle gözden geçirirken ver
gi yönetimini, vergi denetimini ve vergi yargısını da 
bugünün gereklerine göre yeniden düzenlemek zorun-
luğu vardır. 

Konu bu yaklaşım içinde ele alınmadığı takdirde, bu
günkü durum böylece sürmeye devam edecek ve hatta 
yine arkadaşlarımın belirttiği gibi daha da kötüleşecek-
tir. Bu alandaki boşluklar ve sakatlıklar vergi kaybının 
başlıca nedenini teşkil etmektedir. Maliye Bakanlığının 
bu yılki bütçede yaptığı açıklamalara göre vergi ka
nunlarındaki boşluklar yanında vergi denetiminin ve 
vergi yönetiminin yeterli olmaması dolayısıyle uğranı
lan vergi kaybının 30 milyarı bulduğu anlaşılmakta
dır. Bu gerçeği bir tarafa bırakıp sadece bir konu üze
rinde düzenleme yapılmaya gidildiği takdirde hiç şüp
hesizdir ki, bugünkü sakat durum böylece sürmeye de
vam etmiş olacak ve bunun sonucunda da kalkınmamı
zın sağlıklı kaynaklardan finansmanı ilkesi zedelendiği 
ve giderek açık kaynaklardan finansman büyük bir 
yer aldığı gibi vergi adaleti de bundan zarar görecek
tir. Bu bir zorunluk olmakla birlikte, teklifin bugün 
Senatoda ulaşmış olduğu noktayı gözönünde bulun
durmak suretiyle konunun özellikle vergi adaleti yönü 
üzerinde durarak küçük çiftçi muaflığı konusunda de
ğişiklikler yapılırken bu adaletsizliğin nispî olarak da
ha da artmasını önlemek için ücret gelirlerinde de bir 
düzeltme yapmak, bir değişiklik yapmak gerektiğini 
bilhassa belirtmek istiyorum. Bunu yapanken yine Ana-
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yasada öngörüldüğü gibi verginin yurttaşların malî im
kânları ve güçleri ölçüsünde Devlet harcamalarına ka
tılması ilkesini değerlendirmek üzere vergi oranlarının 
da değiştirilmesinin zorunlu olduğunu eklemek iste
rim. 

Ayrıca, küçük çiftçi muaflığının ve onun yanında 
ücret gelirlerini düşünürken fikirlerinin ürünlerini, dü
şüncelerinin ürünlerini ortaya koymak suretiyle gelir 
sağlayan mükellef grupunu da düşünmek ve kanunu
muzda tümü ile telif kazançları, diye adlandırılan ka
zanç türünde de istisna ve muaflık açısından yeni dü
zeltmeler yapmaya ihtiyaç vardır. Bunlar bir arada ele 
alınıp kanun teklifi ile birlikte değerlendirilebildiği tak
dirde bu teklifin tek başına kanunlaşmasından doğabi
lecek sakıncalar bir ölçüde giderilmiş olacaktır. Bu 
amaçla grupumuz Yüc-e Senatoya üç önerge sunmuş
tur. Bunlar takdim edildiği zaman ayrıca ayrıntıları 
üzerinde bilgi arz edeceğiz. 

Bu görüşlerimize iltifat edeceğinizi umuyor ve bu 
duygularla Yüce Senatoyu saygılarla selâmlıyorum. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yıroalı, buyurunuz. 

İ. SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
sayın senatör arkadaşlarımız; 

Önce, huzurunuza gelmiş bulunan 193 sayılı Kanu
nun 13 ncü maddesinin tadili ile ilgili teklif, mevcut 
olan bir hükmün; yani bir muafiyetin genişletilmesin
den ibarettir. Daha önce mevcut olmayan yeni bir 
muafiyet, yeni bir bağışılkbk kurmamaiktadır. Bir defa 
meseleyi böylece ele almak lâzımgelir. 

İkincisi; yine 13 ncü madde, 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun metnine göre tek başına ele alınıp mü
talaa edilemez. Ondan önceki 12 nci madde hangi yüz 
ölçümünddki tarımsal kesimlerin vergi bağışıklığı içi
ne gireceğim açıkça belirtmiş bulunmaktadır. Fakat, 
bellii bir ölçüde de olsa o yüz ölçümü içinde elde edi
lecek brüt kazançlar muafiyetinin bir tavandan daha 
ötesine geçmemesi için 13 ncü madde konmuş ve bu 
suretle de 1964 yılında 404 sayılı Kanun ile değiştiri
lerek bu miktar 30 bin lira olarak tespit edilmiş bulun
maktadır. 

Ama görüyoruz ki; konuşan arkadaşlarımız getiril
miş olan teklifi; sadece 30 bin liralık bağışıklığı 90 
bin liraya çıkarır anlamında ele almakta ve sadece 
onun üzerinde durarak, onun miktarına göre yargı
lara varmak istemektedirler. Bu çok yanlış ve hakika
ten insanı âdeta 30 bini birdenbire 90 bine çıkaran ve 
onu sınırlandırmayan bir ölçüde artırma anlamını ver
mektedir. 

Oysa ki; 12 neti maddedeki yüzölçümü geçildiği za
man kazanç ne olursa olsun çiftçi vergiye tabidir. 

İkincisi, ben; konuşan ve benim eski meslekdaşım 
olan arkadaşlarla, verginin bugün ele alınması yönün
den prensdp olarak mutabık olamayacağımı belirtmek 
isterim. Hatta, burada mevcut olan senatör arkadaş
larım, hangi partiden olursa olsun, bugünkü, yalnız 
Türkiye'de değil, bütün dünyadaki toplumun şartları
na göre, vergiyi mücerret biçimsel şekillerine bağlı 
olarak mütalaa edemezler. Şekle bağlı kalıp, sadece 
vergiyi yönetenlerin, denetenlerdn, yargının uygulama 
ve yargılarına sımsıkı bağlanarak sonuçlara varılabile
ceğini mütalaa etmeyecekleri kanısındayım. Çünkü, her 
şeyden önce bugün vergi; hatta birinci derecede, Tür
kiye'de olsun, gerek başka memleketlerde olsun, bu
günkü toplumun birlikte yaşadığı koşullar içinde sos
yal ve ekonomik şartlara bağlıdır, o şartlar gözönüne 
alınmadıktan sonra varacağımız neticeler, biraz önce, 
aşağı - yukarı bir aydan beri tekrar, tekrar konuştuğu
muz halde bir türlü sonucuna varamamak durumuna, 
hatta hangi kanattan olursa olsun, arkadaşlarımızı bir 
çıkmaza doğru götürebilir. 

Arkadaşlar; 
Sorunu böylece ele almak zorundayız. Arkadaşla

rım ileriye sürdüler. Ben, kişisel olarak uzun süredir 
belki teknik olarak bu konular üzerinde genişliğiyîe 
durmuyorum. Daha önce bir eğitim görevlisi olan ar
kadaşlarımızdan biri; «Gelir Vergisinin global olarak 
ele alındığı takdirde, bu teklifin bütünlük prensibine 
aykırı düşeceğini» belirttiler. 

Ayrıca, arkadaşımız bizde tarımsal gelirler üzerin
den hiç vergi alınmadığını, ama başka memleketlerde; 
Almanya' Fransa ve ingiltere'yi örnek göstererek, 1750' 
lerden 1870'lerden bu yana uygulanmakta olduğunu 
da açıkladılar. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bizim de «A'şar» vergimiz vardı. Tüm tarımsal 

üreticiyi kapsıyordu. Hatta belki de arkadaşlarımızdan 
bazılarının gıpta edip iltifatına mazhar olacaktır. Marx 
bile A'şarı, vergilerin güzel bir örnek temeli ve Tür
kiye'de en âdil bir şekilde, tabiî Osmanlı İmparator
luğunda uygulanagelmekte olan bir sistem dıiye diğer 
ülkelere tavsiyede bulunmakta idi. 

Bütün bunlar bir yana... Arkadaşlarım da kabul 
ederler. Her devirde ve her sosyal yaşantı döneminde 
toplumun o günkü şartlarını ele alıp vergiyi ona göre 
uygulamadığımız takdirde, gerçekten vergide değil 
yalnız vergi prensibini, hele hele vergi adaletini kur
maya, yaşatmaya ve sürdürmeye imkân yoktur. 
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Meseleyi ıb-ir defa böylece ele aldıktan sonra 1964' 
le bugünün arasındaki gerçekleri de ele alalım. Özür 
dilerim. Ben, sadece parça parça, belli kesimler üze
rinde durmakla yetineceğim. 

Bir 'kez; 12 nci maddenin kabul edilip belirtilen 
ziraat alanının yüzölçümünü geçen alanlardaki tüm 
tarım üreticileri vergiye tabi. Bu 193 sayılı Kanunun 
koyduğu ilk prensip. Önce buna bakılacak. Sonra da 
13 ncü maddedeki tarımsal kazanç kıstaslarını; yani 
ölçeğini ele alalım. Bu ölçü ekilen alan ne olursa ol
sun çiftçinin tümünü kapsıyor. 

Nedir kıymet rakamları? Tüm kazanç için 30 bin 
lira tavan değer. Bu miktar 1964'te tespit edilmiş. 

Şimdi 1964'teki dekar gelirleriyle bugünkü dekar 
gelirlerini kıyaslayalım : 

12 nci maddeye göre hububat için muafiyete gi
ren 300 dekar, bakliyat (ayçiçeği ve diğerleri) 220 de
kar, pamuk için 150 dekar, ektiğimiz alan bunun üs
tünde olunca vergiye tabisiniz. 

Sayın arkadaşlarım; 
Şimdi de bu dekarların 1964'le 1975'te getirdiği 

gelirlerin muafiyete esas olan 30 bin liraya göre kı
yaslamasını yapalım : 

1964'te 30 bin liralıik buğday alabilmek için 408 
dekarlık bir alanın ekilmiş olması gerekli. 

Oysa ki, bugün ortalama 30 bin liralık tarımsal 
kazanç için 100 dekar, 90 bin liralık bir gelir için 
300 dekarlık bir ekim alanı yeterli bulunmaktadır. 

Pancarda 1964'te 30 bin liralık gelir için 85 de
kar, bugün ise, 25 dekar yeterli olup 74 dekardan 
ise 90 bin TL. sı, pamuk için 1966'da 115 dekardan 
30 bin lira. 1975'te ise 15 dekardan 30 bin lira, 45 
dekandan ise 90 bin lira tarımsal kazanç elde edil
mektedir. Diğerleri de hep bu ölçüdeki bir ortala
mada. 

Buna karşılık girdi fiyatlarını gözden geçirelim : 
Çünkü belirtilen kazançlar gayri safi kazançtır. An
cak, masraflar çıktıktan sonradır ki, gerçek gelir 
belli olabilir. Benzin 103'ten 280'e; motorin 81,8'den 
251'e; gübre, amonyum sülfat 63'ten 110'a; süper 
fosfait 44'tCn 60 kuruşa yükselmiştir. 

Görüyoruz ki, bazı arkadaşlarımızın durmadan 
bu tadille «Küçük çiftçileri değil hatta orta çiftçiyi 
de bir kenara iterek, büyük çiftçileri, toprak ağala
rını koruyoruz!» tarzındaki ifadelerimin gerçekle, top
lumun bugünkü şartları ile, bugünkü tarımsal durum
la hiçibir ilgisi yoktur. 

Arkadaşlarımı; 
Vergi prensipleri dışında tadile karşı çıkan arka

daşlarımız işçi ve memur kesimini ele alarak aynı 

zamanda bir de vergi adaletinin zedelenmesini söz 
konusu ediyorlar. 

Gerçekten yalnız vergide değil, her konuda mem
lekette sosyal güvenliği kurabilecek, yaşatabilecek, 
aym zamanda sosyal adaleti tesis edebilecek bir dü
şüncenin peşindeyiz. 

Adalet Partisi, özellikle .işçisini de, memurunu da, 
çiftçisini de, esnaf ve sanatkârım da, sanayicisini de, 
vergisini zekâtını verir gibi vermiş olan sermayedarı
nı ve her alandaki tüccar ve müteşebbisimi de ortak 
bir adalet içinde mutlaka dengeli bir sosyal güvence
ye götürmenin azmi ve kararı içindedir. 

Biz işçimiz ve memurumuz için olduğu kadar, 
onun dışında kalanları da ve bu arada 20 - 24 mil
yonluk tarımla meşgul olan çiftçi vatandaşı da aynı 
güvenceye kavuşturmak istiyoruz. 

Diğerlerini hor görerek onları, tıpkı (C. H. P. li 
aıkadaşlarırnızm yaptığı gibi, «Onlara bağışıklık ya
parsanız (gazetelerde çıkan beyanları için söylüyo
rum; doğru mu, yanlış mı bilmiyorum) biz de çiftçi
lere yapılan bu bağışıklığa razı oluruz» düşüncesinde 
değiliz. Tamamen gönül ferahlığı ile toplumun her 
keslknıindekd bütün vaıtandaşlarımızı ortak bir düşünce 
içinde sosyal adaletle dengeli bir güvenliğe götürme
ni'! azmi, düşüncesi ve gayreti içindeyiz. 

işte meseleyi böyle ele alınca bu kanunla diğer 
kesimlere göre vergi aadletinin zedelendiği yolunda
ki yersiz iddiada gerçeği görebilmek için bu durumu 
da toplum yaşantımızı ele alarak karşılaştıralım : 

Daha önce grup sözcüsü arkadaşlarımız da be
lirtti. Gerçekten bugün işçimizin, memurumuzun be
lirli bir ölçüde sosyal güvenliği var. Emeklilik hakkı 
var. Hep birlikte üzerinde durduğumuz Millet Mec
lisinden geldiği zaman daha fazlasını gerçekleştire
ceğimiz belli kıdem tazminat hakları, sağlık bakım
ları, çocuklarına, ailelerine bağlanacak ve onlara 
kadar intikal edecek sosyal hakları, manevî ve mad
dî güvenceleri var. 

Oysa ki; bugün köyde yaşayıp sadece çiftçilik 
yapan vatandaşın hemen tamamı, bu haktan yoksun. 
Elbirliği ederek tüm vatandaşları; işçisi, memuru ve 
diğer kesimlerin (birbirinden farklı olmadan aynı sos
yal güvenliklere, Devletin ve Milletin imkânları için
de kavuşması, hepimizin fedakârlığı ile ortak bir re
fah ve güvenceye doğru götürülmesi bizlere bir gö
rev ve borçtur. 

Fakat çiftçimiz bugün ondan yoksundur. Bu bir 
gerçek. Bir genel sigortaya bile sahip değiller. Bü
tün yapabildiğimiz sadece, bugün değil tüm Cuınühu-
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riyet döneminde, bir afet sonunda ancak borçlarını 
tecil etmekten ibaret (kalmakta... Çoğu zaman faizle
rini bile kaldıramamışızdır. Bitiyorsunuz düne ka
dar, yol parasını kendisi veriyordu, ya da fiilen ça
lışıyordu. Okulunu kendisi yaptırıyordu. Hatta öğ
retmeninin, iman ve müezzininin maaşını kendisi 
ödüyordu. Hâlâ tarımsal zabıtasını imece ile sağlıyor. 

Kaldı ki, başka bir arkadaşımızın da beiirtiği gi
bi niçin birbirimizle yarış yaparcasına taban fiyatı 
veriyoruz? Daha yükseğini vermeye çalışıyoruz? 
Hatta bazı yıllar dış piyasayı dikikâtfe alsrnadan yapı
yoruz. Bunlar da elbet ki zorunlu. Fakat sonra dö
nüp diğer yönden ekonomik ve vergileme şartlarını 
düzenlemeden onları yeni birtakım külfetler altında 
bırakarak, sağlamakla övündüğümüz, taban fiyatla
rının daha altında kazançlarla onları bağlamak ve o 
politikayı sonuçsuz bırakmak eksikliğine düşüyoruz... 

Tahmin ediyorum ki, arkâdaşliarumm, hele sosyal 
güvenliği sosyal adaleti bâyraîk yaptığına inandığım 
tüm senatör arkadaşlarımızın •gönüllerinin buna razı 
olmaması gerekir kanısındayım. 

Dahası var; bazı arkadaşlarım diyorlar ki, bu 
muafiyet artışı karaborsaya do^rü gidiyor, başkaları -
ısa yarar sağlıyor... Dünüm bunun akdine. Muafiyet 
esasen mevcut. Daha fazlasını ver^alendirmeye git-
ı iğ iliz anda köylünün malı ikaraborsaya daha çok gi
decektir. Tüccarlar bundan daha fâzla yararlanacak
tır. Çünkü, bugünkü fiyatlar ve üretim verimiyle 30 
bin lirayı geçirmemek: için köylü, fatürasız olarak baş
lıyor daha ucuza satmaya. Daha önemlisi de var; 
Malını kooperatife satmayarak muafiyet sınırını geç
memek için, dışarıda başkasına satmak yolunu arı
yor. Fatura almıyor. Ayrıca hepimizin, Türkiye'nin 
taban ve temelindeki bu geniş kitleleri kooperatif
lerde toplamanın kaygısı içinde çalıştığımız ve ken
dimize hedef diye aldığımız kooperatifçiliğe de bu 
yoldan bir zarar doğuruyoruz. Böylece, bu teşkilât
lanmanın; yani kooperatifçiliğin önüne çıkmış gibi 
bir duruma düştüğümüzü kabul etmek zorundayız. 

Binaenaleyh, sorunları iböyîe gerçekçi olarak ele 
alınca, rakamlar ortada olunca, Vergiyi bu anlamda 
mütalaa edince bağışıklık artışının haksız olmadığını 
ve bununla hiç bir zaman büyük çiftçiyi, boşluktan 
kazanç temin etmek isteyen birtakım insanları değil, 
gerçekten bugün en ağır koşullar içinde (arkadaşla
rımın görüşlerini benimsiyorum, kendilerine katılıyo
rum, elbette ki sefalet içinde değiller amma) köylü 
ve çiftçimizi de toplumun diğer 'kesimleri; yani hepi
mizin ortak seviyesi içinde gelişebilecek imkânlara 

kavuşturmaya yararlı olacağı inancındayım. Çünkü 
bu tedbirler aynı zamanda bu memleketin maddî ve 
manevî kalkınma kaderi içinde lâzım, sanayileşmesi 
için de gerekli. Niçin gerekli? 

Sayın arkadaşlarım; 
Biraz önce konuşmacı arkadaşlar rakam verdi

ler. Nüfusumuzun ortalama yüzde 68 ya da 70'i köy
lü. Bunlar toplumun en büyük tüketici kitlesi. Gelir 
Vergisine katkıları az da olsa, tüketici olarak Gelir 
Vergisinin dışındaki her çeşit vasıtalı gider vergile
rinin gerçek ödeyicisi onlar. Memlekette sanayi ge
lişiyorsa orantı olarak o geniş, o yüzde 70'llk tüketi
ci kesime dayanarak gelişebiliyor. 

Birçoklarının tenkit ettiği, çoğu zaman eleştirdi
ğimiz bir nokta var. Deniyor ki, efendim bırakalım 
tüketim sanayiini, bırakalım onun yanındaki birta
kım günlük ihtiyaçları cevaplayan imalâtı, biz asıl 
anasanayie gidelim. Ara sanayie değil, asıl temel sa
nayie gidelim. Bunların hep tekrarlandığını biliyoruz. 
Montaj sanayiinden şikâyetçi görünüyoruz. 

Arkadaşlar, bendeniz 1952 ve 1954 yıllarında iş
letmeler sonra Ticaret Vekili olduğum zaman Türk i-
ye'mizdeki tüm motorlu taşıt sayısı 18 500 idi. Şimdi 
bazı ilçelerimizde bile bu sayı 24 binin üstünde. Eğer 
bir memlekette bugün Türkiye'mizde olduğu gibi yılda 
70 bin civarında binek otomobil, onun yanında en 
azından 3 0 - 4 0 bin adet yaklaşık: yüzde 75 parçası 
yerli olmak şartıyle (ama buna hâlâ montaj sanayii 
de deniyor) birtakım otobüs, kamyon yapılmamış 
olduğu zaman, bunlara yakın ölçüde traktör, su mo
toru, gübre, çeşitli sanayi, ticarî ya da tüketim mal
ları imal edilmediği dönemde, bunları satın alacak 
güçte müşteri bulunmadığı hallerde o makinelerin 
anaparçası için, motoru için, 'kazanı için fabrika ku
rulmaz, kurulamaz. Çünkü sadece 5, 10 bin ya da 
20 bin motor gibi sınırlı bir ölçüde ihtiyaç olan mo
tor ya da makine ve parçalarının imali için kurula
cak bir fabrikanın maliyet bakımından, teknik ba
kımından yürütülmesi imkânsız olur. Önce, belirli 
bir tüketim memleket içinde sağlanmadıkça, geniş 
alıcı kitle satmalına gücüne kavuşturulmadıkça, o 
fabrikalara yaşama güvencesi elde edilemez. Ancak 
onların memleket töketimiyle yaşatılâbilece'k bir top
lum ekonomik seviyesidir ki, ihracata da yol açar. 
Başka türlü sanayi yaşatmaya ve anasanayi kurmaya 
imkân olamaz. 

Bugün başka memleketlere ilâç satabiliyorsak, 
buzdolabı satabiliyorsak, lâstik satabiliyorsak, giye
cek satabiliyorsak, dokuma ve iplik satabiliyorsak, 
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Üatta bazı malkine parçaları, binek otomobili ihraç 
edebiliyorsak bunu bu gibi sanayiin iptidai madde
sini tarımsal alandan teknik alana kadar, işçisinden 
ustasına kadar geliştirmiş olmaya imkân vermiş olan 
memleketteki tüketicinin belli bir seviyeye yüksele
rek bu sanayi kuruluşlarını yaşatma imkânını bula
bildiğimiz içindir. 

işte bunda da memleketin yüzde 70'ini teşkil eden 
köylü ve çiftçi halk kiıtlelerinin payının büyük ol
duğunu elbette ki Yüksek Heyetiniz takdir ederler. 

Bu bakımdan bu kanun teklifinin benimsenip ka
bulünün önemi bir kere daha ortadadır. 

Kaldı ki bugünkü bütün dünyayı ilgilendiren be
sin sorunu yönünden de çiftçimizin en geniş ölçüde 
teşviki, 'destöklenmesi ayrı bir mana taşımaktadır. 
Biliyorsunuz, Dışişleri Bakanımız şimdi Kenya'ya 
gitti. Nairobi'de Birleşmiş Milletlerin önemli bir top
lantısı var. Bu toplantının en büyük konusu bütün 
dünyada olduğu gibi, az gelişmiş memleketlerdeki 
tarımsal gelirlerin artırılması, tarımsal üretimin tek
nik bir yola takviye edilerek gelişmesini sağlamak 
ve ticaretini, fiyat ayarlamalarını düzeltmektir. 

İşte siz de bu kanun teklifini kabul etmekle, hiç 
olmazsa bir ölçüde yaklaşık yüzde 68 - 70 oranın
daki bir vatandaş kitlesinin satınalma gücünü sınır
lamadan destekleyeceksiniz. 

Diğer yönden onu ayrıca üretimde kendisini mo
dern aletlerle donatmak suretiyle teknik ziraat i iler
leterek üretimde güçlendireceksiniz, 

Tütününde, pamuğunda, yününde, fındığında, hat
ta belki şekerinde ve tüm sanayi alanında başka mem
leketlerle daha rahatça rekabet edebilecek şekilde 
ihracatımızı de geliştirmek imkânını sağlayacak bir 
yaşantı seviyesine yükselmesine imkân hazırlayacak
sınız. 

Teşekkürler eder, hepinizi saygı ile selâmlarım. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırasında kayıtlı olan... 
AÜMt'T TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Baş

kan, s'»z istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç, buyurunuz efen

dim. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 
Sayın Yırcalı, konuyu kendi sınır.1 arı içerisinde al

makta fayda olduğunu söylediler; fakat sınırlarının 
dışına çıkardılar. Müsaade ederseniz ben de sınırları 
içerisinde kalarak, konunun özü hakkındaki fikirleri
mi huzurunuzda açıklayacağım. 

. Arkadaşlar, evvela rahat bir konu var; Millet* 
I Meclisinde iki partiden birtakım arkadaşların, (ayı

rım yapmadan) tarım vergilendirmesi metodunda in-
I dirim sınırını yükselten bir teklifi karşısındayız Or

ta yerde bir parti konusu yok. Objektif vergi politi
kasından tarım gelirlerinde indirmenin sının ne ol-

I malıdır ve bu indirme, hangi noktalarda ekonomik, 
sosyal birtakım etkiler yapar?.. 

I O halde, konuyu sınırlandırdığımız takdirde, karşı
lıklı bir parti görüşünde değiliz. Millet Meclisinde 

I milletvekillerinin parti farkı gözetmeksizin verdikle
ri, bağışıklık sınırlarını arttıran bir rakamın, gerçek-

I lere uygun, vergi politikasına uygun olup olmadığını 
I Senato açısından gözden geçiriyoruz. 

i Sayın arkadaşlar; 
I Eğer buraya gelen konu, Türk köylüsünü; vatan

daşların, 40 milyonun % 70'ini ilgilendiren bir konu 
I ile alâkalı olsa idi, gerek Adalet Partisi sözcüsünün 
I yaptığı açıklamalara, gerekse benden evvel konuşan 

Sayın Yırcalı'nın, ekonomik ve sosyal gelişmeye ufuk 
açmak bakımından ileri sürdüğü fikirlere değer ve-

I rip, benimsemek mümkün idi; fakat konu bilâkis o 
noktalardan hasta. Türkiye'de gerek sosyal güvenlik 
mevzuu, gerek sosyal adalet mevzuu; yalnız bir şe
hir, köy, çiftçi, tüccar meselesi değil, 40 milyonun 
yaşantısı meselesidir. 

Bir açıklama yapayım ; 
Ben, Adalet Partisi Hükümetinin köyde 65 yaşın-

j dan sonraki vatandaşlara (sefalette olanlar varsa) el 
uzatmak politikasına aslında sevinerek baktım; fa
kat bir Anayasamız var. Anayasamız diyor ki, «Dev-

1 let ve kuruluşları köyde çocuğu korur, anayı korur, 
i aileyi korur». Biz, şimdi köyde, sefalet içerisinde ya-
I şayan çocuğa el uzatmış değiliz, gebe kadının dok-
I tor gördüğü yok, ailenin yıkılan duvarına dikme di-
I kecek bir orman kolaylığı yok; 65 yaşını bitirmiş va-
j tandaşları arayıp bulacağız, işin bir parçasını alaca

ğız ve buradan siyasî edebiyat, sosyal adalet edebi
yatı yapacağız... 

i Hayır arkadaşlar, Senatodan rica ediyorum; ko-: 

j nuları sınırları içerisinde tutalım. Eğer, Türk köylü
süne ait, tarım sektörüne ait bir vergi bağışı mevzuu 
varsa, arkadaşlardan evvel oy vermeye hazırım. Fa
kat orta yerde, Türkiye'nin gerçekleri var... 

I Türkiye'de toprağın nasıl edinildiğini çok iyi bi-
I liyorum. Bir Arazi Vergisi var. Tımarlardan gelen; 
I vaktiyle beylik kurmuş, ben 500 dönüm araziye sa

hip olmuşum; fakat benim küçük çiftçimin toprağı-
J nın sayısı istatistiklerle belli. 100 dönüm toprağa sa-
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hip olan vatandaş sayısı, ele alınmayacak kadar az
dır Türkiye'de. O halde, konulan siyasî açıdan değil, 
ele aldığı çerçevede gerçekçi olarak bakmak lâzım
dır. 

Neyi ortaya koyuyor arkadaşlarımız?. Baykara' 
yi da dikkatle dinledim : «Efendim, bu vergide ba
ğışıklık 30 bin lira iken, 37 bin z;raî gelir mükellefi 
var...» 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — cf 70 değil 
mi?.. 

AHMET TAHTAKİLİÇ (Devamla) — Müsaade 
eder misiniz?.. 

Arkadaşım Sayın Yırcalı ile vazife için Adana'da 
da bulundum. Arkadaşlar rakamları verdiler; Adana 
çiftçisinden belli birkaç yüz kişi vergiye tabi. İzmir 
çiftçisinden, Aydın çiftçisinden birkaç kişi vergiye 
tabi. Öyle vilâyetlerimiz var ki, 10 tane mükellef yok. 
O halde orta yerde köylü sorunu yok... 

Köylü sorunu varsa, arkadaşlarıma açıkça söylü
yorum, ben öncelikle rey vereceğim. Sebep?.. Türki
ye siyasî hayatına, mücadelesine başladığım günden 
beri bu konunun bütün açıklığı ile içindeyim. Eğer 
bu kanun, Adana'da hepimizin ortaklaşa tanıdığı por
takal bahçesi sahibi veya pamuk tarlası sahibi, Yü-
reğir Ovasındaki yüzbinlerce dönüm toprak sahibi 
arkadaşın vergisinden başka bir şeyi alâkadar etmi
yorsa, o zaman köylü edebiyatının yeri burası değil. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri). Köylü ede
biyatının yeri, Türk köyünün toptan meselelerini ne 
zaman getirirsek, o zaman köylü edebiyatı yapmak 
mümkün. Yoksa, meselâ Balıkesir'de 1 000 tane çift
çi vergi mükellefi imiş... 

Arkadaşlar; 
Zeytin bahçelerinden kaç kişinin ne kadar vergi 

verdiğini Sayın Yırcalı da, ben de çok iyi biliriz. O 
halde, zeytin bahçelerinden gelir alan insanın köşkü
nün huzuruna, Türkiye'de daha işçinin, tüccarın ye-
tişemeyeceği insanların vergisinde yeniden bağışıklık 
hududu meydana getirmek, çiftçiyi korumak değil
dir; ziraati, tarımı korumak değildir. 

O halde, benim istirhamım şu : 
Türkiye'de her konu, siyasî açıdan alınmakla Tür

kiye hasta hale geldi. Meselâ, kooperatifler ekonomik 
müessese değildir... Tarım satış kooperatiflerinin has
talığı şuradadır: Kooperatifin baremi yüksek olursa 
vatandaş götürür verir. Çünkü kooperatör yoktur da
ha; yukarıdan inme tesislerdir, hiç bir zaman halka 
mal olmuş tesisler değildir. O kooperatifler fikrinin 
ölmesinin sebebi, Ziraat Bankası mütehassıslarına gi-

— 78 

4 . 5 . 1976 O : 1 

dip sorunuz, Fındık Tarım Satış Kooperatifleri her 
sene Devlete milyonlara mal olan müesseselerdir Çün
kü, onlar Kooperatifler Kanununa göre işlemezler. 

Meselâ vatandaş, bir kilo fındığı ihraca hazır ha
le getirmek için 9 kuruş masraf yapar, kooperatifin 
masrafı 16 kuruştur. Nazariyatçısı bunun tersini koy
muştur. 

İşçi göndermek için kurulmuş olan kooperatifler 
ekonomik kooperatifler değildir. Ekonomik koope
ratifçiliğe yeni döneceğiz. 

Onun için ben konunun sınırını daraltıyorum. 
Arkadaşlar, en çok sosyal olarak, hâlâ her köye 

ebesini gönderemediğimiz konu, köylü konusu; bu 
kanunun sınırı içerisinde edebiyatı yapılacak konu 
değildir. Bu kanun, her köye bir mükellef düşürme
yen, kabaca 40 bin rakamı köy varlığının bizdeki 
adedidir, her köyde bir mükellef olmayan 30 bin had-
dindeki bağışıklığı 90 bine çıkarmak suretiyle gerek 
sosyal adalet noktasından, gerek vergi politikası nok
tasından, gerekse sosyal adaleti köye yaklaştırması 
bakımından vergi prensiplerini zedeleyen ve belli ki
şileri koruyan bir maddedir. 

Sayın senatörler; 
Onun için c/c 61 veya 70; bunun ehemmiyeti yok. 

Bunun ehemmiyeti şurada: 14 milyon iken % 75 çift
çi olsa 9 bin eder; çok şükür şimdi 40 milyon kişi
yiz % 61 olsa 24 milyon insan eder. 24 milyon in
sanı alâkadar ediyorsa, arkadaşlarımdan rica ediyo
rum, 24 milyonun, hatta 1 milyon fakir çiftçiyi alâ
kadar ediyorsa; fakat kaderi icabı, aile bağlarının 
gelişimi icabı çiftliklerle umumî hayatımıza girmiş, 
Allah ziyade etsin bağlar, bahçeler tesis edipte yılda 
yüzbinlerin üstünde gelir elde etmiş insanların vergi 
bağışıklığı için bir hudut koymak noktasında ise bu, 
bilhassa köyde girişeceğimiz sosyal adalet girişimleri 
için de bir fayda sağlar. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, say
gı ile selâmlarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye var mı?.. 
Yok. 

Tümü üzerindeki müzakere bitmiştir. 
Komisyon, Hükümet söz istiyor mu?.. 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AH
MET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Hayır efen
dim, söz istemiyoruz. 

BAŞKAN — İstemiyorsunuz. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Bir sual sora

bilir miyim?... 
BAŞKAN — Müzakere bitti efendim 
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Şimdi maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

1 nci maddenin müzakeresine geçiyoruz. Madde
yi okutuyorum : 

193 Sayılı GeKr Vergisi Kanununun 13 ncü madde
sinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair kanun 

teklifi 

Madde 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 484 sayılı kanunla değişik ve «satış tutarı ölçü
sü» başlığını taşıyan 13 ncü maddesinin 1 nci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Satış tutan ölçüsü : 
Madde 13. — Küçük çiftçi muaflığından fayda 

lanabilmek için ziraî mahsullerin bir takvim yılı için 
deki satış bedelleri tutarının 90 000 lirayı geçmemes 
şarttır. Bu had, balıkçılar için 120 000 liradır. 

BAŞKAN — Şu ana kadar bu madde üzerindi 
söz isteyen üye, Sayın Âdemoğlu'dur. 

Sayın Baykara, Grup adına mı söz istiyorsunuz?... 
ZEYYAT BAYKARA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkan, benim bir önergem vardı. Bu öner
ge teklifin reddini öngörüyordu. Sanıyorum ki, mad
delere geçilmeden önce bu Önergemin oya konulması 
icap ediyor. 

BAŞKAN — Efendim, zaten aynı kapıya varır. 
Böyle bir önergeyi tümü üzerinde görüştükten sonra 
oylarsam usulü ters çevirmiş olurum. Çünkü evvelâ 
«Kabul edenler» diye soruyoruz, sonra «Kabul et
meyenler» diye soruyoruz. Tüzük buna amir. Hal
buki, teklifinize itibar etseydim «Kabul edilmemesi» 
hususunu evvelâ oylamam lâzım gelirdi ki bu usule 
uymazdı. Zaten aynı kapıya çıkar. O itibarla... 

ZEYYAT BAYKARA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, benim önergem en aykırı önerge
dir. O bakımdan zannediyorum ki, okunması gere
kiyor. 

BAŞKAN — Ben arz edemedim efendim, tekrar 
anlatayım : 

Şimdi tümü üzerindeki görüşmeler bittikten sonra 
maddelere geçilmesi oylanıyor. Maddelere geçilmesi 
oylanırken önce «kabul» yönü, sonra «ret» yönü oy
lanıyor. Tüzüğün getirdiği hüküm, usul bu. 

Şimdi, zatıâlinizin önergesi burada mevzubahis 
olsa; burada önerge vermek mevzubahis olsa, bu usu
lü ters çevirmiş olursunuz. Yani, evvelâ kabul et
meyenleri oylayacağız, sonra kabul edenleri oylaya
cağız. Netice aynı kapıya varıyor, aynı sonuca varı
yor, Zaten maddelere geçilmesi hususu kabul edilme

diği takdirde, sizin önergeniz mahiyetinde muamele 
görüyor. Bu itibarla muameleye koymadan efendim. 

Bilmem arz edebildim mi?.. 
ZEYYAT BAYKARA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Estağfurullah, sözlerinizi anlıyorum; ama Sayın 
Başkanım, bir önerge okunmadan onu, her işlemde 
yaptığınız bir usulle reddeditaı'is anlamımda kabul et
mek mümkün değildir. Çünkü, bu buyurduğunuz hu
sus, her işlemde önerge veriyor olsun veya olmasın 
yapılan işlemdir. Halbuki, önerge verilince bir özel
lik kazanmış oluyor o; benim görüşüme göre bir özel
lik kazanmış oluyor. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi öyle değil durum. 
Yani, zatıâlinizin söylediği gibi mütalaa etmeye im
kân yok. Burada esasen siz bu önergeyi vermezseniz 
de zaten, kabul edilip, edilmemesi hususunu biz oylu
yoruz. 

ZEYYAT BAYKARA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Ben de onu söylüyorum, önergenin verilişine sa
yın Senato üyeleri muttali olmamışlardır. 

BAŞKAN — Zatıâliniz açıklama yaptınız; belki 
ben okumayı ihmal ettim efendim... 

ZEYYAT BAYKARA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Böyle bir önerge vereceğimi konuşmam arasında 
söyledim. 

BAŞKAN — Evet efendim; 1 nci madde üzerin
de başka söz isteyen sayın üye?... 

Buyurun Sayın Âdemoğlu. 
MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Sa

yın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; 
193 saydı Gelir Vergisi Kanununun muafiyetle 

ilgili hududunu genişleten maddesinin değiştirilmesi 
için getirilen bu teklifin 1 nci maddesi üzerinde şahsî 
fikirlerimi arz etmek için huzurunuzdayım. 

Sayın senatörler; 
Bu kanun teklifini iki oturumdur dinliyorsunuz. 

Ben şahsen, kanun teklifinin tümü üzerinde konuş
mak isterdim. Zira, burada konuşan konuşmacıların 
hemen büyük kısmı, hemen ekseriyeti vergi sistemin
den, vergi sistemi adaletsizliğinden, çeşitli sosyal sı
nıfların adaletli şekilde vergi vermemesinden, vergi 
denetiminin yetersizliğinden, şimdi hepsini saymaya
cağım; yani 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ken
dilerince ne kadar aksak tarafları varsa, ne kadar 
eksik tarafları varsa veya bugünkü şartlara ne kadar 
uymayan tarafları varsa onları zikrettiler. Halbuki, 
bizim mevzuumuz çok mahdut. Bizim mevzuumuz; 
Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü maddesindeki 30 
bin liralık vergi muafiyetinin 90 bin liraya çıkarıl
ması hususudur. 

79 — 



C. Senatosu B : 62 4 . 5 . 1976 O : 1 

Sayın senatörler; 
Burada Maliyenin çok kıymetli ve yüksek mev

kiini işgal etmiş muhterem arkadaşlarsınız konuştu
lar; ama maalesef şunu söylemek mecburiyetindeyim 
ki, bu kadar akademik, Vergi Kanunu üzerinde bu 
kadar inceden inceye konuşma yaptıkları halde, bu 
teklifteki 90 bin liranın sanki hepsi gelirmiş gibi, san
ki hepsi çiftçinin cebine indirilmiş paraymış gibi; bu
nun masraf cihetinde bir kelime dahi söylemediler. 
Bir çiftçi 90 bin liralık geliri temin ederken, hiç mi 
masraf yapmaz? 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Onlar ayrı... 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — % 70 ne olu
yor?.. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) — 
Dört kişilik, beş kişilik bir aile farzediniz ve sayın 
Halk Partililerin Toprak Reformu Kanunundan is
tedikleri 40 dekarlık araziyi dört kişilik aileye veri
niz. Acaba bu dört kişilik aile 40-50 dekar arazide 
her şeyi kendileri yapıp da, bütün mahsulü cepleri
ne mi koyarlar? 

Muhterem arkadaşlarım; 

Halihazırda farımın afetle mücadelesi vardır. Ta
rımdan iyi gelir elde etmesi için kaliteli tohum te
min etmesi lâzımdır. Çiftçinin fazla mahsul alması 
için gübre atması lâzımdır. Çiftçinin fazla gelir te
min etmesi için iyi sürmesi lâzımdır toprağını; otla 
iyi şekilde mücadele etmesi lâzımdır. Acaba sayın ar
kadaşlarım, bütün bunları dört kişilik bir ailenin ya
pacağına mı kanidirler? 

Sayın senatörler; 

Size Adana Ziraî Mücadele Reisliğinden aldığım 
resmî rakamları arz edeceğim. 

1974 senesinde bir dekar pamuk tarlasında yapı
lan masraf 1 470 liradır. Gene oradan aldığım raka
ma göre, bir dekar tarladan alınan pamuk 225 kilo
dur; çekirdekli pamuk. Bunu 7,5 liradan sattığınız 
takdirde 1 687 lira yapar. 1 687 lira gelir 1 471 lira 
gider; çıkarırsanız, çiftçinin eline dekar başına 2!6 
lira para kalır. 50 dönümle çarpın; 50 dekarla çar
pın, 10 bin lira elinde para kalır. İşte sizlerin abar
tarak; «90 bin lira, 100 bin lira, 10 bin dönüm tar
la, 5 bin dönüm tarla» diyerekten tavsif ettiğiniz, o 
90 bin liralık gelir; dört ailenin, dört ferdinin elde 
ettiği 10 bin liradır, fazla değildir. 

Bu 50 dönümü 100 dönüme çıkarınız, masraf ile 
elde edilecek kâr arasındaki rakam 20 bin liradır. 

I Sayın senatörler; 
Bir taraftan muhterem Halk Partisi Grupunun 

üyelerinden iki tanesi 2 bin liraya kadar gelir temin 
I eden memur ve işçilerden vergi alınmaması için ka-
I nun teklifi yapacak; Öbür tarafta (Ki, ben de buna 
I taraftarım. Hatta ben 2 500 lira maaş alan memur 
I ve işçiden verginin kesilmemesi için kanun teklifi ya-
I pacağım. Bu yapar senede 24 bin lira. 24 bin lira 
I senelik kazancı olan bir kişinin vergiden muaf ola-
1 cağına dair kanun teklifi yapacaksınız.) 90 bin lira-
I lık senelik geliri olan bir çiftçinin elinde kalacak olan 
I 18 bin liraya göz dikeceksiniz... Bunu anlamak müm-
I kün değil. 
I HASAN GÜVEN (Trabzon) — Onu ıda kapsar... 
I MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) — 
I Bunu anlamak şu şekilde mümkün: Türk köylüsünün 
I Halk Partisine iltifat etmemesi şeklinde... Beni mazur 
I görsün arkadaşlarım. 

I Muhterem arkadaşlarım; 
I İşte, <JU biraz evvelki rakam... Ben rakam veriyo-
I rum arkadaşlar; resmî müesseselerin, Devlet müesse-
I sesinin verdiği rakamı veriyorum. 
I NACİ CİDAL (Hakkâri) — Köylü toplamıyor, 
I parsayı, siz topluyorsunuz... 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) — Bu 
I rakam, evet 90 bin lira çiftçinin cebine giren para 
I değildir. Bunun 78 bin lirası masraftır, bunu çıkar-
I maya mecbursunuz. 

I Muhterem arkadaşlarım; 
i Burada köylü edebiyatı diyerekten bazı arkadaşla-
I rımız birden çok ileriye gittiler. Biz köylü edebiyatı 
I yapmıyoruz, biz hakikat edebiyatı yapıyoruz; haki-
I katleri belirtiyoruz burada... (C. H. P. sıralarından 
1 «Öyle öyle» sesleri) Öyle fakir edebiyatı, fukara ede-
I biyatı, «dar gelirli» diye basbas bağıracaksınız; son-
I ra 2 bin lira alan memurdan vergi kesilmemesi için 
1 kanun teklifi yapacaksınız, ondan sonra da küçücük; 
t 30 dönüm, 50 dönüm, 60 dönüm tarlasından 14 bin 
I lira, 15 l>in lira geliri olan çiftçinin kârına, kazan-
I çına göz dikeceksiniz... Yağma yok. 

I Muhterem arkadaşlarım; 
I Ben burada biraz daha büyütüyorum rakamları. 
I Çünkü, biraz evvel burada öyle bir vaziyet oldu ki, 
I Türkiye'de 10 dönüm tarlası olan (rakam verilmedi) 
j en küçük çiftçi 90 bin lira kazanıyor ve pek çok ra-
] kamı, binleri bulan çiftçiler 90'ar bin lirayı bu kanun 
I teklifi ile ceplerine indirecek gibi burada bir hava ya-
I ratılmak istendi. Katiyen hakikat bu değildir. Haki-
1 kat şudur: 
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VELİ UYAR (Yozgat) — Bu ne kadar vergi ve- I 
riyor acaba ziraata?... I 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) — 
Ben mi?... Ben 270 bin lira vergi veriyorum bey efen- I 
di. (C. H. P. sıralarından «gülüşmeler») Evet, Allah'a I 
çok şükür kazanıyorum ve veriyorum... I 

BAŞKAN — Sayın Âdemoğlu, konu üzerine ge- I 
liniz... I 

MEHMET NURÎ ÂDEMOĞLU (Devamla) — 
Sizin Dışişleri Bakanınız da 1,5 milyon lira alıyor, I 
müşavirlikten. Ona söyleyin,.. I 

BAŞKAN — Sayın Âdemoğlu, 45 dakikamız var I 
mesainin bitmesine. Bu derece üzerinde önemle dur- I 
duğumuz bir kanunu buradan çıkarabilmek için ne- I 
pimiz yardımcı olmalıyız. I 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) — 
Bakınız elimde resmî rakamlar var. 1972 senesinde, I 
resmî müesseselerin verdiği rakama göre, kıraç ara- I 
zide % 76 masraf, sulu arazide % 73 masraf. 1973'te I 
aynı, 1974'te aynı. 1975 senesinde (Çünkü, burada I 
masrafı sanki her sene % 70 miş gibi göstermeler ol- 1 
du.) 1975 senesinde kıraç arazide % 85, sulak arazi- I 
de % 83 masraf kabul edildi. I 

Şimdi sayın senatörler; i 
Geliyorum 1975 senesinin rakamlarına: I 
1975 senesinde, yine Adana Ziraî Mücadele Reis- I 

liginin bana verdiği rakama göre, (Bakın isim veri- I 
yorum, makam veriyorum) bir dekar araziye 1 570 I 
lira masraf yapılmış. Buna mukabil hepinizin bildiği, I 
bütün Türkiye'de sağır sultanların işittiği o beyaz I 
sinek âfeti dölayısıyle verim 170 kiloya düşmüş. Kal- j 
di ki, ben burada itiraz edeceğim, ama resmî rakam- ] 
dır, boynumuz büküktür; 170 kilogram çekirdekli pa- ; 
muk 7,5 liradan 1 275 lira yapıyor. Masraf 1 570 I 
lira, gelir 1 275 lira. Aradaki fark 295 lira. Çiftçinin; J 
işte o abartılan, işte o yüz binleri, 90 binleri celbine 
indiren çiftçinin dekar başına zararı. 50 dönümde şu ' 
kadar; 100 dönümde 29 bin lira zarar arkadaşlarım... i 

Şimdi siz bunu doğrudan doğruya tarladan gelire j 
gelen dekar başına 1 275 lirayı 100'le çarpıp da, ; 
«127 bin lira kâr ediyor» diye gösterirseniz, haki- l 
katlere katiyen yanaşmamış olursunuz. j 

Sayın senatörler; 
Benim mesleğim hekimlik; fakat maliyeciler, ik

tisatçılar benden çök daha iyi bilirler. Terazinin iki 
kefesi vardır; birisi gelir kefesi, birisi gider kesefi. 
Gelir kefesinde 90 bin lira, gider kefesinde 78 bin 
lira, yahut 70 bin lira; kalıyor 20 bin lira. İşte dört 
fertli aileye kalan 20 bin liradır. Dörde bölerseniz, 

fert başına 5 bin lira. Hani fakiri koruma bu mu-: 
dur?... 20 bin lirasının 3 - 5 bin lirasını vergi diye elin
den alacağız... 

NACİ CİDAL (Hakkâri) — Bir de toprak ağa-; 
sınınkini söyleyin... 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) — 
Toprak ağası dediğiniz adamın da bin dönüm tarlası 
olsa 200 bin lira alacak. O, vergisini verecek; ver
sin... 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Nereden verecek. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) — 
Ama 90 bin lira... Zaten kanunda öyle diyor; 200, 150 
veya 50 dekar arazisinden elde ettiği mahsulün sene
lik tutarı 90 bin lira ise, bu vergi vermeyecek. Ama, 
bu satış tatarının içerisinden bu mahsulü elde etmek 
için yaptığı masrafı çıkartmanız lâzım arkadaşjlar. 
Maliyet yok mudur?... Onu çıkardığınız takdirde çift
çinin eline en çok 20 - 25 bin lira para kalıyor. E, 
2 bin lira maaş alan memuru vergiden muaf tutaca
ğımıza göre, kalıyor 24 bin lira, işte adamın elinde 
de 24 bin lira kalıyor. Bu itibarla, meseleyi doğru 
Tra/etmek lâzım. 

Dikkat ettim, hiçbir arkadaşım burada, 90 bin li
ralık gelire mukabil ne kadar masrafı oluyor; onu 
ifade buyurimadılar., 

CENGİZHAN YORULMAZ-(Ankara) — Cum
huriyet Gazetesinde yazıyor. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) — 
Ben Cumhuriyet Gazetesi okumam. (C. H. P. sırala
rından gülüşmeler) Evet, ben Devlet müesseselerinin 
rakamlarına itibar ederim. 

BAŞKAN — Sayın Âdemoğlu, neyi konuşmak 
için geldiyseniz, lütfen onu konuşun, cevap vermeyi-
niz< 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) — 
Şimdi arkadaşlarım; hülâsa olarak, eğer bu Vergi Ka
nununu beğenmeyenler varsa, her parlamenterin ka
nun teklif etme hakkı vardır. Ne Hükümeti, ne Ma
liye Bakanlığını, ne de kanunu tenkit etmekle bir iş çık
maz. Getirirsiniz buraya kanun tadili teklifini, görü
şürüz; eğer makulse, Milletimizin (İster çiftçi, ister 
esnaf, ister işçi, isterse memur, hangi sınıfın mensu
bu olursa olsun) lehine olan kanunlarda daima par
mağımız havada olacaktır. Bunu hepinizin böyle bil
mesi ve yalnız tenkitle değil, biraz da tenkide yöne
lirken insaflı olmak ve realiteleri dile getirmek icap 
ettiğini ifade etmek isterim. 

I Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 
I BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?., 
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Buyurun Sayın Hamdi Özer. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sa

yın senatörler; 
Fazla konuşacak: değilim, süremiz kısadır. Ancak 

şunu arz edeyim ki, yine köylüye bir selâm gönderil
mektedir. Fakat bu selâm toprak ağalarının eliyle 
gönderilmektedir. Toprak ağaları zenginleştirilmekte-
dir. Yoksa o fukara köylü yine yerinde sayacak, yine 
o toprak ağasının eline bakacaktır... 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Bu da gü
zel selâm. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Toprak ağaları 270 
bin lira vergi verirken, şimdi bununla 100 bin lira ver
gi verecek; onu da biliyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Malatya'nın 600 tane köyü var. Bunların içerisinde 

senede elinde 90 bin lira ile oynayan çiftçi yoktur, 
ancak ancak bir kaç tane toprak ağası vardır. Bu fır
sat Türkiye'de aşağı yukarı 2 - 3 bin olan toprak ağa
larının eline geçecektir ve bu kanun diğer küçük çift
çi ve köylülerimize bir yarar getirmeyecektir. 

Bu kanunla köylüler korunuyormuş gibi bir hava 
yaratılmak isteniyor. Köylülerle uzaktan yakından 
bir alâkası yoktur, yalnız toprak ağaları vergiden 
muaf tutulmaktadır. Aylık geliri 2 - 3 bin lira olan 
işçi ve memurdan da, yıllık geliri 90 bin liranın üze
rinde olan çiftçilerden de vergi alınabilecektir ki, 
bunun hakla hakkaniyetle bağdaşır hiç bir tarafı 
yoktur. 

Tekrar arz ediyorum; «Köylü milletin efendisidir» 
denilmenin yeni bir şekli budur. Yıllık kazancı 90 
bin liraya kadar olan köylüden vergi alınmayacak... 
Hangi köylüden?.. Toprak ağasından. Bu bakımdan 
ben bunu köylüyle uzaktan yakından ilgili bir kanun 
olarak kabul etmiyorum ve köylüler de bunu kabul 
etmeyecektir. 

Hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

HAYRİ ÖNER (Adana) — Sayın Başkan, yerim
den bir şeyi ifade etmeme müsaade eder misiniz?.. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
HAYRİ ÖNER (Adana) — O bürodan alınan ra

kamlar tamamen gerçeğe ters. Bunu ben senatör ar
kadaşlarıma arz edeyim : 

Çukurova'da gübre olarak çiftçiye verilen o nes
ne, çiftçi tarafından alınmıyor veya alınan, çiftçi ta
rafından tarlada kullanılmıyor, doğrudan doğruya 
dışarıda satılıyor. Onu almış, kullanmış gibi gösteri
yorlar ve Zirai Mücadele Müdürlüğüne o şekilde in

tikal ettiriyorlar. O büro da, bu masraf yapılmış gibi 
hesap ederek, resmî bir rakam gibi arz ediyor. 

Mademki böyle 50 dekarlık bir yerden yılda yal
nız 10 bin liralık bir gelir sağlanıyor da, neden Çukur
ova'da arazinin dönümü 10 bin liradan aşağı düş
müyor?.. Yani, şimdi burada rakamlar verilirken, 
sanki yerinde tespit edilmiş, özel olarak üzerinde du
rulup tespit edilmiş gibi hareket ediliyor. Rakam
ların gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. 

Arz ederim. 
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş

kan, izin verirseniz maddeyle ilgili olarak Komisyona 
ve Hükümete iki soru yöneltmek istiyorum. 

BAŞKAN —• Buyurunuz efendim. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Birinci so
rum şu: Hükümet, Komisyondaki görüşmeler sıra
sında, buraya gelen teklifte öngörülen hadlerin azal
tılmasına taraftarlık etmişti. Burada görüşünü açık
lamadı. Bunun açıklanmasını rica ediyorum. 

İkincisi; teklif bu şekliyle yasalaştığı takdirde ül
kemizde tarım kazançlarından dolayı vergilendirilen 
mükelleflerin sayısında artma mı, azalma mı ola
caktır?.. Bunun da açıklanmasın; istiyorum. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Sarlıcalı. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın Başkan. 

saym senatörler; 
Evvelâ bir çelişkiyi ortaya koymak isterim. Bu 

maddedeki 90 bin liralık vergi bağışıklığının 60 bin 
liraya indirilmesini öneren grup, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupudur. Cumhuriyet Halk Partisi bugün 
muhalefettedir. Bu bağışıklığın 90 bin liraya çıkarıl
masını savunan grup, İktidar Grupudur. 

Şimdi, Devlet Maliyesi, Devlet gelirleri gibi büyük 
tanımlamaların elbetteki başlıca sahibinin, Devlet 
Maliyesini elinde bulunduran grupun olması gerekir. 
Cumhuriyet Halk Partisi muhalefette olduğu halde 
böylece tatsız ve sevimsiz bir konuda vergi bağışık
lığının daha küçük bir ölçüye indirilmesini neden sa
vunmuş olsun?.. 

Grupum bu konuyu politik, malî, teknik ve sos
yal yönüyle enine boyuna-günlerce tartışmıştır ve 
bundan önce grupum adına konuşan arkadaşlarım da 
bu konudaki hareket noktasını yalnız Türkiye'deki 
vergi adaleti bakımından ele almışlar ve bunun et
rafında görüşlerini beyan etmişlerdir. 

Demek ki. Cumhuriyet Halk Partisi için önemli 
olan mesele, Türkiye'de vergi adaletini korumaktır, 
kökleştirmektir. Meseleye böyle girersek elbette açık-
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lığa kavuşuruz. Yoksa, köylünün kazancına göz dik
mek, kökylünün emeğine göz dikmek veya şu veya 
bu tarzda geçim indirimini savunanlar köylünün ge
lirlerinden gözlerini çevirmek, tarzındaki ifadelerin 
on paralık geçerliği yoktur. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) Bunları bir tarafa bırakalım, kâğıt
ları açalım ve oyunu açık onayalım. 

Şimdi, Adalet Partisi Grupuna mensup arkadaş
larımın burada verdikleri pancar maliyet fiyatları, 
buğday maliyet fiyatları, ayçiçeği maliyet fiyatlarını 
tutanaklardan çıkararak; yarın Hükümet taban fi
yatlarını ilân ederken, bu maliyet hesaplarını çıkara
rak kürsüye getireceğimizi unutmamalıyız. 

Taban fiyatına gelince: Bugünkü Hükümet geçmiş 
Hükümete nazaran, arkadaşlarımızın yetki ile savun
dukları girdi fiyatları pek çok arttığı halde, ziraî ürün 
taban fiyatları Ecevit Hükümetindekine nazaran ya 
yerinde muhafaza edilmiştir; meselâ zeytin yağında 
olduğu gibi, pamukta olduğu gibi, yahut da en fazla 
bunlara % 5 ilâ c/c 10 oranında zam yapılmıştır, ama 
girdi fiyatlarının % 25 oranında artmış olduğunu, 
arkadaşlarımız kendileri itiraf etmişlerdir. Yarın da 
bu hesaplar yapılacak ve ilân edilecek taban ifyatları 
karşısında işte bu maliyetler gözümüzün önünde bu
lundurulacaktır. 

Şimdi bunların hepsini bir tarafa bırakalım, mese
leyi vergi adaleti; pür vergi adaleti yönünden alalım 
ve ona göre bir rakam üzerinde hep birlikte karar 
kılalım. 

Hükümetin temsilcisi, Hazinenin sahibi Maliye 
Bakanı, vergi bağışıklığının en fazla % 60 oranında 
dikkate alınması gereğini şiddetle savunmuştur; Ko
misyonda savunmuştur. 60 bin lira olarak savun
muştur. İşte, Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun da 
muhalefette olmasına rağmen sımsıkı sarıldığı rakam 
budur ve bundan dolayı bu rakamın üzerindedir. 

O itibarla, bu rakamın vergi bağışıklığı olarak-
kabul edilmesi memleket gerçeklerine uygundur, ya
rarlıdır ve verilmiş olan önergelerin de bu bakımdan 
kabul edilmesinde memleket yaran vardır. 

Teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
(C. H. P. sıralarından «Soru» sesleri) 

Soru var efendim, Komisyona söz vereceğim. 
Birinci madde üzerinde söz isteyen yok. Birinci 

madde üzerinde müzakere bitti. 
Sayın Komisyon Sözcüsü buyurun efendim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın Baş
kan; 

Sayın Müezzinoğlu'nun sormuş olduğu soru iki 
hususu kapsıyor. Birisi, bağışıklığın 90 bin liraya çık
ması takdirinde, vergi mükellefinin 30 bin liralık ba
ğışıklığın bulunduğu zamankinden daha fazla mı ola
cağı hususu. 

Konuyu 1976 yılı içerisinde mukayese edecek olur
sak, gayet tabiî ki, bir fazlalık görülecektir. Ancak, 
1964 ile 1976'yı mukayese edersek, aşağı yukarı aynı 
mükellefin tezahür edeceğini kabul etmek lâzım. 1960 
senesinde 30 bin liralık geliri çiftçiye temin eden fi
yat, diyelim ki buğdayda 60 lira idi. Binaenaleyh, o 
zaman 30 bin lirayı, 60 liralık fiyatla istihsal yapan 
kişi aştığı takdirde (ki, 37 bin civarı olarak görü
yoruz) bugün 240 liralık buğday fiyatında 90 bin li
rayı aşan tabiî ki, aşağı yukarı aynı seviyede olacak
tır. Çünkü gelir 1964'ün 60'ı yerine, 1976'nın 240 ra-
kamıyle teessüs edecek demektir. Binaenaleyh biz, 
aşağı yukarı vergi mükellefinin bu seviyede kalacağı 
inancındayız. 

Sayın Müezzinoğlu'nun ikinci sorulan, Hüküme
tin 90 bin lira ile mutabık olup olmadığı keyfiyeti
dir. 

Malumuâliniz bu bir tekliftir. Komisyonda Hü
kümet, 60 bin lira üzerinde durmuştur. Çünkü, Hü
kümetin 60 bin lirayı kapsayan bir teklifi vardır. Bu 
böyledir, bunu tescil ettirmek isterim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Aykon Do

ğan. 
GELİRLER GENEL MÜDÜRÜ A. AYKON 

DOĞAN — Sayın Başkan; 
Ziraî kazanç dolayısıyle Gelir Vergisi mükellefi 

olmuş mükellef sayısı yıllar itibariyle elimizdeki ista
tistiklere göre artış göstermiştir. 

Mükellef sayısı 1969 yılında 25 bindir ve 80 mil
yon lira gelir vergisi ödemiştir. 

1970 yılında 26 bin mükellefimiz vardır, 90 mil
yon vergi ödemiştir. 

1971'de mükellef sayısı 28 bin, 100 milyon lira 
vergi ödemiştir. 

1972 yılında mükellef sayısı 31 bin, 123 milyon li
ra vergi ödemiştir. 

1973 yılında 35 bin mükelleften 235 milyon lira 
vergi tahsil etmişiz. 

1974 yılında 37 bin mükellefimiz var, 336 milyon 
lira ziraî kazanç üzerinden vergi almışız ve bu ra
kamlarımız kesin rakamlardır. 
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1975 yılında çok yakın bir rakamdır; 39 bine ulaş- J 
mıştır. mükellef sayımız ve bu kesimden 5C0 milyon I 
lira bir vergi 1975 bütçesi içinde tahsil edilmiştir. I 
Ancak bu rakam 503 milyonu aşabilir veya 480 mil- I 
yon civarında olabilir; kesin rakam değildir. I 

1976 yılında, bugün ziraatte 30 binlik hadler, ba- I 
lıkçılıkta 40 bin liralık hadler değişmeseydi, 42 bin I 
kişinin gelir vergisi mükellefi olarak 700 - 750 mil- I 
yon lira vergi ödeyeceğini öngörüyorduk. Ancak bu I 
hadler 1976 yılında bu teklifin getirdiği hadlerle de- I 
ğişirse, şüphesiz ki, mükellef adedinde ve bu mükel- I 
lef adedine paralel olarak da siraî kesimden alaca- j 
ğ!mız gelir vergisinde bir düşme olacaktır. Bu tek- I 
lifin ve bu tasarının tabiî sonucudur. I 

İkinci soru : Hükümetin, Komisyondaki ve Bu- I 
yük Millet Meclisindeki görüşlerini burada da muha- I 
faza edip etmediği hususudur. Hükümet, aslında bu I 
hadleri, diğer Millet Meclisi Genel Kurulunda ve I 
Bütçe ve Plan Komisyonlarında ne şekilde savun- i 
muşsa, burada da aynı şekilde savunması... (C. H. P. I 
sıralarından «Hükümetin görüşü nedir?» sesleri, gü- | 
rültüler.) 1 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Nasıl, I 
görüşünüz yok mu?... j 

BAŞKAN — Yani bildiği gibi konuşacaktır, eli- 1 
ne yazıp verecek halimiz yok. Sorduğunuz suale ce- I 
vap veriyor. Bildiğinden fazlasını veremez, zorlaya- j 
mazsmız. I 

Bakan adına konuşan Gelirler Genel Müdürü Sa
yın Aykon Doğan. 

GELİRLER GENEL MÜDÜRÜ A. AYKON I 
DOĞAN — Hükümet olmanın tabiî sonucudur Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Yazılı olarak da cevaplayabilirsiniz. 

GELİRLER GENEL MÜDÜRÜ A. AYKON 
DOĞAN — Bu konuya yazılı olarak cevap vermek 
istiyorum. Ancak, şunu belirtmek istiyorum; Hükü
met olmanın tabiî bir sonucu, benim kanaatimce, 
bütün kurullarda aynı görüşü savunmasıdır. ^ j 

Arz ederim. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler, anlaşılmayan 

müdahaleler.) j 
BAŞKAN — Şimdi 1 nci madde üzerinde iki adet i 

önerge var. Üç adet önerge var; ancak birisi usule I 
dair. 

Şimdi önergeleri okuyorum. En aykırı görünen | 
önerge, biraz evvel görüşen Sayın Zeyyat Baykara' 
ya ait olan önerge; aynı mahiyettedir. { 

— 84 

Yüksek Başkanlığa 
Vergi eşitliğine, sosyal adalet ilkelerine ve Üçün

cü Beş Yıllık Kalkınma Planına aykırı bulunan, kü
çük çiftçiyi değil büyük çiftçiyi vergi dışına çıkaran, 
kaçakçılık teşebbüslerini artıran 564 sıra sayılı Kanun 
teklifinin 1 nci maddesinin arz ettiğim sebeplerle 
reddini öneririm. 

Saygılarımla. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Zeyyat Baykara 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Baykara bana, bu 
önergeyi okumak ve zabıtlara geçirmek imkânını ver
miş bulunuyor; ancak zaten madde oylandığı zaman 
aynı sonuca varacağız. Bu itibarla ayrı bir muame
le yapmaya imkân yok. 

Şimdi... 
ZÎHNÎ BETİL (Tokat) — Söz rica ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın. Betil, buyurunuz. 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Madde üzerinde müzakereyi bitir
dik efendim. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, öner
ge okuyorsunuz. 

BAŞKAN — Made üzerinde müzakerenin bit
tiğini defaatle söyledim, önergeleri muameleye ko
yuyorum. Bunu Tüzük gereğince yapıyorum. Şimdi 
sıra ile okuyorum. 

ZİHNİ BETÎL (Tokat) — Oylamaya geçinceye 
kadar soru sorma hakkım var. 

BAŞKAN — Soru sorma hakkınız bitti efendim, 
kapandı. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Söz istemiyorum. 
BAŞKAN — Arz edeyim mi? Tüzükle arz ede

yim. 
Ben bir noktaya... 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, taraf

sız Başkanlık yapmıyorsunuz. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ayıp ayıp. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Hükümetin görüşünü 
öğrenmek mecburiyetindeyim ben. Oylamaya geçi
yorsunuz, «Yazılı olarak cevap verebilirsiniz» diyor
sunuz. 

BAŞKAN — Buraya buyurunuz efendim. 
Usule dair görüşeceğiniz bir şey varsa buradan 

buyurunuz. Esas üzerinde, madde üzerinde müzakere 
bitti. Usule dair zatıâlinizi dinleyeceğim. Bir yanlı
şım varsa bana tashih imkânını verirsiniz, siz yanılı
yorsunuz ben zatıâlinizi ikna ederim; teşekkür eder 
gidersiniz. 
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ZİHNİ BETİL (Tokat) — Değerli arkadaşlarım; 
Komisyon Sözcüsünün ve Hükümet temsilcisinin 

madde hakkındaki görüşlerini Sayın Başkanımız sor
dular. Komisyon Sözcümüz Komisyon görüşünü 
açıkladılar. Hükümet temsilcisi sayın zat da, Hükü
met görüşünü açıkladı. Bu esnada Saym Başkan bu
lunduğu yerden Hükümetin Sayın Temsilcisine dedi
ler ki; «Cevabınızı yazılı da verebilirsiniz.» Cevabın 
yazılı verilmesi usulü de vardır ve uygulanabilir. Bu, 
bir incelemeyi gerektirirse olabilir, bu teklif konusu 
üzerinde tasarıyle da gelmiş, Millet Msclisin'n Ko
misyonda, Genel Kurulunda, Cumhuriyet Senatosu
nun Bütçe ve Plan Komisyonunda görüşlerini söyle
miş; hazırlıklı. Yeni bir hazırlığa, herhangi bir ince
lemeye ihtiyacı yok. 

Şimdi, Sayın Başkanımız bu arada tarafsız Baş
kanlık yapması gerektiği halde, Hükümetin Saym 
Temsilcisine görüşünü açık ve kesin olarak söyleme
me olanağını vermek gibi bir amaçla; Bunun ce
vabını yazılı olarak da verebilirsiniz.» dediler. Ben
deniz bu usule, bu davranışa karşı çıktım. 

Şimdi, Komisyon Sözcüsü görüşünü bildirdi. Hü
kümetin Sayın Temsilcisi de görüşünü bildirtirmeye-
cek. ben de Cumhuriyet Senatosunun naçiz bir üyesi 
olarak oyumu kullanacağım. Oyumu isabetle kulîan-
maklığım lâzım. Oyumu isabetle kullanabilmemin 
şartlarından birisi de, Komisyonun ve Hükümet :n gö
rüşlerini açıkça dinleyebilmekliğimle mümkündür. 
Onların görüşlerini kabul etmeyebilirim; ama «Oyu
mu isabetle kullandım.» diyebilmek için, o görüşleri 
öğrenmeye ihtiyacım vardır. 

Biraz sonra oylanacak, kesinliğe ulaştırılacak bir 
konuda Hükümet adına, sonradan yazı ile cevap ver
me olur mu? Bendenizin yerimden Sayın Başkanımı
za müdahalem bu yersiz davranışı dolayısıyle idi ve 
benim Hükümetin Sayın Temsilcisinden duymaya ih
tiyacım var; 60 bin mi, 90 bin mi görüşündedir? Me
sele bu kadar. 

Sayın Başkanın tarafsızlığına gölge düşürecek dav
ranışına karşı konuşmak ihtiyacını duydum. Yerimden 
müdahaleyi bu sebeple yaptım. Hepinize saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Sayın Komisyona ve Sayın Bakana 
söz düştüğünde, söz talep ettiklerinde sıraya, sayıya 
bakmadan söz veriyoruz. Bu usuldendir; ancak gerek 
Sayın Bakanın veya onu temsil eden zatın veya ge
rekse Komisyon adına konuşan Sayın Sözcünün ne 
konuşacağını kendilerine dikte etmek, telkin etmek 
gibi bir imkâna sahip değiliz. Riyaset bu imkâna sa-
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hip olmadığı gibi, Genel Kurulda "bulunan saym üye
ler de bu imkâna sahip değillerdir, verilen cevabı 
sükûnetle dinlemek durumundadırlar. Ancak, bu bo
zulmuş olduğu için, Hükümet adına söz söyleyen Sa
ym Ayken Doğan görüşürken, kendisine sert bir şe
kilde müdahale ederek, görüşmesinin istikâmeti de
ğiştirilmek istendiği iç'n Riyaset haklı olarak araya 
girmiştir. Sayın Bakarlar... (C. H. P. sıralarından gü
rültüler.) 

HÜSEYİN ÖZTÜ-RK (Sivas) — Kamufle etmek. 

PAŞKAN — Lütfediniz efendim, iüfediniz. 
Sayın Genel Kurul üyeleri, sayın senatörler- usu

lü fevkalâde iyi bilirler; ama bir Sayın Bakanı temsi-
len. şu tasarının görüşülmesi için burada bu an iç'n 
bulunmuş olan bir arkadaşımız da usulü bilmeyebi
lir. Riyasetin kendisini usul hakkında ikaz etmesi de 
görevidir. Riyaset bu vazifesini yapmıştır. 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Siz vazifenizi böy
le yaparsınız hep. 

BAŞKAN — Efendim, gelelim Saym Betil'in so
ru sorma konusuna. Tüzüğün 78 nci maddesi... 

STRRI ATALAY (Kars) — Yeterlikte o. Yeter
likle ügim'z yok. 

BAŞKAN — Evet, yeterlikle ilgili efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Yeterlik verilmedi. 
BAŞKAN — Biraz dinleme tahammülünü göster

seniz. İsterseniz siz konuşun, ben konuşmayayım. 
REFET PENDECİ (Samsun) — Biraz dnlemeyi 

öğrenin ne olur? Ne bu şımarıklık. Ayıp be. 
BAŞKAN — Sizin konuştuklarınız aynen zapta 

geçsin, bunda hakkaniyet varsa. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Mahalle kahve

sine çevirdiniz Cumhuriyet Senatosunu, ayıp be. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sen ne bağırı
yorsun? 

BAŞKAN — Bunda hakkaniyet varsa; Riyaseti 
itham ediniz. Riyaset kendisini savunmasın. Riyaset 
Tüzük görüşünü söylemesin; ama siz, gürültü ile ol
sun, ayağa kalkarak olsun istediğiniz gibi konuşunuz. 
Bunda adalet olur mu arkadaşlarım? Lütfediniz ben 
de görüşümü belirteyim. 

Sayın Atalay, bilhassa zatıâlinize ithaf ediyorum. 

EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkanım, 
bir üye buradan; «Şımarık» diye hitap ediyor, niye 
müdahale etnryorsunuz? 

BAŞKAN — Duymadım efendim. Duymadım 
efendim. Öyle bir şey varsa zabıtları getiririm. Duy
madım efendim. 
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BAŞKAN — Şimdi kifayetle ilgili olarak okuyo
rum : 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Anayasa 
Komisyonu Başkanı bağırdı. 

BAŞKAN — Beyefendiler, maksadımı?: ihtilaflı 
bir konuya ışık tutmak, aydınlatmak mı, yoksa za
manı israf etmek mi? Bunu anlayamıyorum. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Zamanı siz is
raf ediyorsunuz. 

BAŞKAN — O halde lütfediniz dinleyiniz, Riyaset 
itham edildi. «Soru sormak istiyorum» dedi Sayın 
Betil. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Vazgeçti 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, vazgeçemez, itham etti ce
vap vereceğim. Beni taraflılıkla itham etti, cevap ver
meye mecburum ben, kendisine niçin söz vermediğimi 
anlatmaya mecburum. 

«Her üye, bir kanunun görüşülmesi sırasında, Hü
kümete veya komisyon sözcüsüne sorular yöneltebi
lir. 

Yeterlik önergesi verilmeden önce yöneltilen soru
lar cevaplandırılmadan, bu önerge oya konulamaz,.» 
Demek ki, sorunun sorulabilirle zamanı yeterliğin ve
rilmesinden evveldir. Yeterliğin verilmesinden evvel 
soru sormak demek, müzakerenin bittiği noktaya ka
dar soru sorulur, müzakere bittikten sonra soru sor
mak hakkı kalkar. 

Ben defaatle bütün tatbikatımda; bugünkü değil, 
her seferinde «Söz isteyen sayın üye var mı?» diye 
defaatle sorarım, sonunda söz isteyen sayın üye olmaz
sa «Müzakereler bitmiştir» sözünü söylemek suretiyle 
bunu önlemek isterim. Yaptığım muamele bu. 

Saygıyle arz ederim efendim. 
Riyaset tarafsızdır itimat buyurmanızı rica ederim. 
Şimdi, Sayın Baykara'nm teklifini okudum zapta 

geçti, arz ettiğim sebeplerle muameleye tabi tutmuyo
rum. 

Bir önerge var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
13 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi

ni arz ve teklif ederiz. 

Trabzon Muğla 
Hasan Güven Fevzi Özer 

Artvin 
Recai Kocaman 

«Satış Tutarı Ölçüsü : 
Madde 13. — Küçük çiftçi muaflığından faydala

nabilmek için ziraî mahsullerin bir takvim yılı içinde-

J ki satış bedelleri tutarının 60 bin lirayı geçmemesi 
şarttır. Bu hal balıkçılar için 75 bin liradır.» 

BAŞKAN — Başka önerge var mı?.. Usule dair, 
oylamaya dair var, zamanı gelince muameleye koya
cağım. Başka önerge yok. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu? Sorar mısınız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergesini açıklamak isteyen var mı 
efendim?.. Yok. Lehinde, aleyhinde söz isteyen var 
mı efendim?.. Yok. 

Komisyon bu önergeye katılıyor mu?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Efendim, 
biz önergeleri geri alıyoruz, önergeleri istiyoruz efen-

I dim. 
BAŞKAN — Komisyon önergeleri istiyor. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Bas-

j kan, usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Önergeleri veriyoruz efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş-
I kan, biraz evvel taraf sız. ve Tüzüğe tam uygun Baş

kanlık yaptığınızı ifade ettiniz, biz de şerefle kabul 
ettik. 

Sayın Başkan, eğer biraz evvel vaki beyanınız ki, 
öyle ümit ediyoruz, öyle doğru olacaktır o kararları
nız; Komisyonun yaptığı bu hareket, bu Kanunu ve 
özellikle bu önergeyi oylatmama hedefine matuftur, 
maksadı yar:n günü dolacak olan Kanunu müzake-
resiz kanunlaştırmaktır. Böyle bir Komisyonu şiddet
le ve hiddetle ret ediyoruz. 

Lütfen Sayın Başkan, geri alma konusunu o yi ayı -
nız, geri alma talebini de oylamaya tabi tutunuz, geri 
alma konusuna oy verilirse, olabilir. (A. P. sıraların
dan gürültüler) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, Ko
misyon Başkam burada, • 

BAŞKAN — Efendim... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, biraz evvel söylediğiniz gibi tam tüzükle hare
ket ediyorsanız, bu Kanunun perişan edilmesine göz 
yumamazsınız, Genel Kurul karar verirse ancak o za
man geri verilir. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan... 
REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, 

zatı âlinizin tutumu hakkında bulunduğum yerden iki 
üç cümleyle fikrimi ifade etmek istiyorum. 

Şu havayı sezdim; bir yerden Komisyon diyor ki, 
j ben teklifi geri alıyorum, daha bu Komisyonun ağzın-
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dan ifade edilmeden bir isyanın içerisinde bir arkada
şımız fikir beyan ediyor, 

BAŞKAN — Benim tutumumla alâkası ne Sayın 
Rendeoi? 

REFET RENDECl (Devamla) — Zatı âtiniz bir 
muamele yapmadınız, bir muamele de teklif etmedi
ğiniz halde, usulsüz olarak usul hakkında karşı tara
fa söz verdiniz. Vaktin gecikmesine ve Cumhuriyet 
Senatosunun tesir altında bırakılmasına sebebiyet ve
riyorsunuz, ifade ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Şimdi, evvelâ bir mesele var, oturunuz bunu hal

ledelim efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Komisyon 

Başkam burada Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Şimdi evvelâ zaman dolmak üzere, 
bir önerge var... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Önerge 
var. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, değerli arkadaşla
rım, çok sevgili arkadaşlarım, itimat buyurunuz hiç
bir art niyetin peşinde değilim. Şurada şu kitapla ba
na verilmiş olan talimatı anlayışım nispetinde, kifa
yetim ölçüsünde aynen uygulamaya çalışacağım, müs
terih olunuz. 

Şimdi, daha rahat ve genişten gürültü edebilme
niz için zamanı genişletelim efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Süre yönünden görüşü lmeksizin kesinleşme olasılı

ğı söz konusu olduğundan, görüşülmekte olan 564 S. 
Sayılı Yasa önerisinin görüşmelerin bitimine kadar 
toplantının devamını öneririz. 

C. H. P. Grup C. H. P. Grup 
Başkanvekili Başkanvekili 

İstanbul Artvin 
Fikret Gündoğan Recai Kocaman 

Kayseri 
Ziya Müezzinoğlu 

BAŞKAN — Okuyabildiğim üç sayın üye. Şimdi, 
evvelâ bu konuyu halletmedikçe başka bir şey yap
mamıza imkân yok. Çünkü, süre doluyor. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Aleyhinde 
Sayın 'Başkam 

SIRRI ATALAY (Kars) — Lehinde Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Ege, evvelâ lebinde konuşsun 

Sayın Ataîay, sonra zatı âlinize söz vereyim. 
İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Sayın Baş

kan, usul hakkında bir önerim olacak. Bu lehte, aleyh-
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te konuşmalar devam ederken saat dolmuş olabilir, 
bu oylamanın sonuna kadar devamını oylarsanız iyi 
oftur. 

BAŞKAN — Benim yapabileceğim bir şey yok 
efendim. Önergeyi veren Cumhuriyet Halk Partisinin 
Sayın Başkanvekilleri. Ben okudum, Tüzük ne ya
pılmasını yazmış; lehinde, aleyhinde birer sayın üye
ye söz verdim. Yaptığım bu. 

İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Bu öner
ge oylanıncaya kadar devamını evvelâ oylayınız. 

BAŞKAN — Lütfeder kabul edersiniz. 
Efendim, şimdi lehinde konuşan arkadaşımız ka

bulündeki önerisiini anlatır. Buyurun. (C. H. P. sıra
larından «Vazgeçti» sesleri) 

Vazgeçtiniz. Aleyhinde buyurun efendiim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 

Müzakeresini yapmakta olduğumuz teklif, haki
katen Türk çiftçisinin, Türk köylüsünün aylardır bek
lediği, tehalükle beklediği bir konudur. Ancak, bu ko
nunun müzakeresi için çeşitli arkadaşlarımız, ister ik
tidardan, ister muhalefetten olsun, burada bir çok fi
kirler beyan ettiler, bu fikirlerin üzerinde Komüsyon 
teklifi geri almak gibi bir teklifte bulundu; yani veril
miş olan değiştirge önergelerini tetkik etmek üzere. 
Bu, KorpJisyonun hakkıdır, Tüzük buna mesag ver
miştir ve bunu isteyebilir, 

Ancak, bu. arada zaten çalışma süresinin de dol
makta olduğu ve bugünkü normal mesainin bitmesi 
gerektiği aşikâr; saat karşınızda. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarımız bir önerge ver
diler, müzakerelerin bu teklifin görüşülmesi süresince 
uzatılması için. Ben, bu teklifin aleyhinde söz aldım. 
Söz almamdan maksat, Komisyona meseleyi düşün
mek için imkân sağlamak. Bir. w . • 

İkincisi; Cumhuriyet Halk Partisi muhterem sena
törlerinin, müzakereleri, daima kendi arzu ettikleri 
istikamete çevirmek isteyen ve bu yolda gayret gös
teren hareketleridir. Bunun için de, ben bir gayret 
gösteririm veya göstermem; ama kimseyi şiddetle, teh
ditle, «Şunu yapacaksın, bunu yapmayacaiksm.» diye 
karşısına çıkmam. 

Ben bir fikri savunuyorum, siz de bir fikri savu
nuyorsunuz. Eğer fikre güveniyorsanız, fikrin savu
nucusu olursunuz. Yoksa, burada bir gösteri halinde 
Hükümet temsilcisine, parti gruplarına savlet haline 
gelmeye lüzum yoktur. 
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BRGÜN ERTEM (Ankara) — Önergeyle ne alâ
kası var bunların? önerge üzerinde konuşuyorsunuz!.. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Öner
geyle ilgisi şu : 

Canınız istediği zaman, «Hükümetin temsilci] si olan 
Bakan bulunsun.» dersiniz, canınız istediği zaman bi
ze, «Kendinize göre bir taktik kullanıyorsunuz.» di
yen siz zat-ı muhteremler, kendi ölçüleriniz içerisinde 
hemen bir önergeyle arzu ettiğin'iz istikamette mese
leleri yürütmek istersiniz... Bu imkânı size biz bahşet
meyeceğiz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Demek Genel 
Kurulda bu yola mani oluyorsunuz, 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Burada 
müzakereler, ne sizin baskınızla, ne bizim baskımızla 
değil, hür Anayasanın ve içtüzüğün imkânları içeri
sinde yürütülecektir, böyle müzakere edilecektir. 

O bakımdan, bugün dolmuş olan mesainin de bu
rada bitirilmesi ve bu önergenin kabul görmemesi, ya-
rm devam edecek olan müzakerelerde' aynı konunun 
ele alınması lüzumunu ifade etmek isterim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teklifi oylarınıza sunuyorum efen

dim; 
MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Bi

tinceye kadar müzakerelerin devamı hususundaki tek
lifi mi?... 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, bir hususu arz edebilir miyiz?.. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. Müzakereye devam ediyo
ruz. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 
İçtüzüğümüzün 20 nci maddesinin son fıkrası uyarın
ca, görüşülmekte olan yasa önerisinde, ilgili Komis
yonu temsil edecek yetkili olarak Bütçe ve Plan Ko
misyonu Başkanı görev seyahatinde olduğuna göre, 
Bütçe ve Plan Komisyonu Başkanvekilinin yerine geç
mesine izin lütfedin ve Komisyon mütalaasını versin, 
istirham ederim. (A. P. sıralarından «Şimdiye kadar 
neredeydin?..» sesleri) 

BAŞKAN — Şimdiye kadar Sözcüyle Komisyo
nu temsil ediliyor olarak telâkki ettik. 

REÇAÎ KOCAMAN (Artvin) — Başkanvekilinin 
olmadığı hallerde komisyon sözcüsünden mütalaa 
sorulur Sayın Başkan. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim. 

I MEHMET ÜNALDI (Adana) — 20 nci madde 
I komisyon toplantısına mütedairdir. Heyeti Umumiye 
I de temsil hakkına ilişkin değildir. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Kim temsil ede
cek Genel Kurulda?.. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka-
I nmca S. Ü.) — Sayın Başkan, Komisyon Başkanve-
I kili olarak usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Neyin usulü hakkında?.. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

AHMER DEMİR YÜCE (Zonguldak.) — Sayın Raş-
I kan, ben Komisyon olarak söz istiyorum. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka-
I nmca S. Ü.) — Sizin tutumunuz hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLÎ SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka-

I nmca S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 
I Komisyon Başkanvekiiîiğimi tanımama gibi bir 
I temayülde olduğu için Say m Başkanın tutumu hak-
I kında söz aldım. Eğer, Komisyon Başkanvekiiliğimi 
I tanıyorlarsa hiç konuşmaya ihtiyaç duymuyorum. 
I Şimdi, Başkan Yardımcısı olarak... 

BAŞKAN — Biz Komisyon Başkanını da üyele-
I rini de tanıyoruz; ama kendi aranızda bu kanunun 
I görüşülmesi sırasında Genel Kurulda tasarıyı savun -
I mak üzere bir Sözcü tayin etmişsiniz. Sözcüyü tanı-
I mamama imkân var mı efendim!.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANVE-
K?Lİ SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Devamla) — 

I Sayın Başkanım, komisyonların çalışmasında komis-
I yon başkanları bir yasanın bir kısmını komisyonda-
I ki yerinde oturarak izleyebildikleri gibi, bir kısmını 
I sözcülere de iziettirebilme olanağı vardır ve bu ola-
I nak burada kullanılmıştır. Özellikle bütçenin görüşül-
I mesi sırasında bu kullanılmıştır. 
I Bütçe ve Plan Komisyonunun Sayın Başkanı se-

I yahatte olduğu için, Bütçe ve Plan Komisyonu Baş-
I kanvekilliğini bendeniz yapmaktayım. Sayın Sözcümüz 
I de sözcülük görevini şu âna kadar yürütüyorlardı. 
I Ancak, Sayın Sözcümüz, Bütçe ve Plan Komisyonun-
I da ariz amik görüşülmüş olan bir önergeyi, enine bo-
I yuna görüşülerek aydınlığa çıkmış olan bir önergeyi 

her nedense Komisyonun görüşünü almaksızın geri 
I almak gibi bir tutum içerisine girmişlerdir. 

Bugünkü komisyonun yüce kurulunuzdaki bir kı
sım çalışmalarım başka komisyonlardaki üyeliğim 

I dolayısıyîe izleyemedim; ama ondan sonraki kısımla -
I rina gelmiş bulunuyorum. 
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Komisyon Başkanvekili olarak bu önergenin geri 
alınmasına bir gerekçe ve bir gerek görmüyorum, 

Arz ederim. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan, 

usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, usul hakkında hepinize 

söz vereyim. Yalnız, siz de bana bir dakika söz hakkı 
veriniz. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Cevap vereyim, lütfediniz. 
Şimdi, «Komisyon sözcüsü komisyonda bîr ka

rar ittihaz etmeden, komisyonun kararını almadan 
önergeyi diyorum teklifinde bulundu ve Başkan da 
buna göz yumdu.» diyor. 

Şimdi, ben de buna cevaben Tüzüğü aynen oku
makla iktifa ediyorum. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — 35 ve 95 nci 
maddeyi okuyun Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Okuyorum beyefendiler, lütfediniz. 
«'Bir tasarı veya teklifin birinci veya ikinci gö

rüşmesi arasında, sözcü; tadil teklifinin komisyona 
havalesini isterse, bunun kabulü mecburidir.» 

Kim istiyor?... Sözcü. Karara lüzum var mı?... 
Sözcünün «İstedim.» demesi yetiyor, tşte madde bu, 

" aynen okudum. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Yalnız Sayın Başkan, 

son fıkrayı da okuyun. 
BAŞKAN — Yaptığımız muamele budur. Riyase

tin tutumunda görüşecek bir durum yoktur. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan, 

usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Neyin usulü hakkında beyefendi?... 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Efendim, me
seleyi halledeceğim. 

İddialarla şimdi Usul hakkında konuşuldu. Ona 
cevap vereceğim, Tüzük maddelerini göstereceğim. 
Müzakerenin ne şekilde devamı için... 

BAŞKAN — Konu kapandı efendim. Usul hak
kında bir lehte bir aleyhte konuşulur. Usul hakkın
da herkese söz verilmez ki... 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, usul hakkında konuşmak istiyorum. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Usul hakkında 
şayet bir teklif olursa, onun bir lehinde bir aleyhinde 
konuşulur; ama bu bir usul meselesinin hallidir... 
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BAŞKAN — Bir teklifiniz mi var efendim usul 
hakkında?... 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Usul müzakere
sidir, söz vermeye mecbursunuz efendim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, usul hakkında... 

BAŞKAN — Usul hakkında bir... 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Usul tekniği 

yok ki... 
BAŞKAN — Usul üzerinde müzakere de yok, 

bitti işte. Konuşuldu, cevap verildi. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Lehinde, aley

hinde konuşulsun efendim, müsaade buyurun. 

BAŞKAN — Ne zamana kadar efendim, kaç kişi 
konuşacak usul hakkında?... 

Bir teklifiniz varsa, veriniz, muameleye koya
yım. 

Zatıâlinizin bir teklifi olacak mı efendim? 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan, 

bir iddia var. Bu iddianın doğru olup olmadığını 
zapta geçirmeye mecburum. 

BAŞKAN — Efendim, Riyaset burada ne güne 
duruyor? Usul hakkındaki bir iddiayı 184 üyenin her 
biri tek tek cevaplamaya kalkarsa, ne hale »gireriz? 
Riyaset niçin (duruyor, burada? 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Ama, iddia mu
allâkta kıldı efendim. Zapta girmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Yani ben izah edemedim mi efen
dim? 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Aksi takdirde, 
usul yanlış taDbik edilir başka zaman. 

Buyurun, Sayın Ünaldı, sizi de dinleyelim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, ben komisyon namına söz istedim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, usul 
hakkında söz istiyorum. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, lütfen, ben bu kadar... 

BAŞKAN — Efendim, hep beraber konuşma im
kânı yok. Rica ederim, hep beraber konuşma imkânı 
yok. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Ben -bü
yük bir töhmet altında kaldım. 

BAŞKAN — Susunuz, rica ediyorum. 
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BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Benim ka
dar töhmet altında kalan insan yok efendim. 

BAŞKAN — Anarşi bu, tamamen. Kürsüye bir 
sayın üye davet edilmiş. Komisyon sözcüsü kalkmış 
yerinden konuşuyor. Rica ederim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Ünaldı. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem ar

kadaşlarım; 
Bir usul meselesi ortaya atıldı. Vakıa, sonunda 

Sayın Başkan, Komisyonun geri isteme hakkını ka
bul ettiler ve Komisyona iade ettiler; ama ortada iki 
iddia vardı. Bu iddialardan birisi Tüzüğümüzün 
20 nci, diğeri de 35 nci maddesiyle ilgili idi. 

komisyonun tamamının burada oturması lâzım. Şayet 
oturmuyorsa, şimdi okuyacağım ilgili fıkra geliyor. 

«Komisyonun salt çoğunluğu hazır bulunmadığı 
takdirde, gelmeyen üyeler...» 

SIRRI ATALAY (Kars) — Salt çoğunluk var. 
MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Komisyonun 

salt çoğunluğu nerede? 
SIRRI ATALAY (Kars) — Orada. 
MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Hani? 
SIRRI ATALAY (Kars) — Genel Kurulda. 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — 15 kişilik 
komisyonun salt çoğunluğu yok orada. (C. H. P. sı
ralarından «Salonda» sesleri) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hepsi Genel Kurul
da mevcut. 

B4ŞKAN — Sayın Ünaldı. karşılıklı konuşma
yınız. 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — «Bulunma
dığı takdirde, gelmeyen üyeler önergeleri kabul veya 
ret için sözcüye yetki vermiş sayılırlar.» 

Binaenaleyh, burada kanun teklifini Komisyon 
Sözcüsünün takip etmesi ve Komisyonun salt çoğun
luğu burada bulunmuyorsa, Komisyon adına, veril
miş olan önergeleri kabul veya redde, sadece onun 
yetkili olması gerekir. Tüzüğümüzün hükmü budur. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

LÜTFÎ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, bir -
soru soracağım. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz, önergeye avdet 
edelim. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, usulle 
ilgili bir soru sormak istiyorum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Usulde soru ol
maz. 

BAŞKAN — Efendim? 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkanım, usul

le ilgili bir soru soruyorum. 

Biraz evvel aldığımız bir karar gereğince, bu 
Kanunun bitimine kadar burada oturacağız. Öner
geleri Komisyona geri verirken. Komisyon bunları 
kaç dakika sonra hazırlayıp getirecektir? Bu Kanun 
bitinceye kadar burada oturacağımıza göre, bunu 
sormak istiyorum. 

BAŞKAN - - Zamanı gelmeyen bir meseleyi mü
nakaşa edecek hale gelmeyelim. Böyle bir durum 
zuhur ederse, ne yapacağımızı o zaman izah ederim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, müsaade eder misiniz? 

20 nci maddede beyan edilen husus; yani Başka
nın ve başkanvekillerinin bulunmadığı zamanda söz
cünün vekâlet edeceği hususu, komisyonların çalış
masına mütedairdir. Komisyon çalışırken, Başkan 
varsa Başkanlık eder, Başkan yoksa, başkanvekili 
Başkanlık eder, o da yoksa, sözcü Başkanlık eder. 
20 nci madde bunu amir, bunu gösterir; ama diğer 
taraftan Sayın Başkanvekili; yani Komisyonun Baş
kanvekili «Ben varken Sözcü ne güne burada otu
ruyor?» gibi burada bu küsüde beyanda bulundular 
ve bir ara Komisyonun bazı üyeleri de orada yer 
aldılar. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi Tüzüğümüzün 
35 nci maddesini okuyacağım. Burada komisyonu 
kimin temsil edeceği açık olarak gösterilmektedir. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Lütfen sonuna 
kadar tam okuyun. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Son fıkrayı da oku
yun. 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Evet, evet. 
«Bir tasarı veya teklifi Genel Kurulda ilgili komis

yon savunur. 
Diğer bir veya daha ziyade komisyonda aynı ta

sarı veya teklif hakkında görüşme yapılmış ve rapor 
düzenlenmiş ise o komisyonlar, gerektiğinde, yalnız 
kendilerine aidolan madde veya kısımları savunurlar. 

Raporu görüşülen bir komisyonun başkan ve söz
cüsü ve üyeleri komisyonlara ayrılan kısımda otu
rurlar.» 

SIRRI ATALAY (Kars) — Tamam, işte oturu
yorlar. 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Şimdi, esas 
bu. 

Şu halde, bir kanun teklifi veya tasarısı görüşülür
ken, o tasarıyı görüşmüş rapora bağlamış olan 
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BAŞKAN — Efendim, Sayın Gündoğan?.. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, şayet bu Kanun yarın Senatoda görüşülme
den süre dolmak suretiyle kanunlaşacak bir teklif 
ise.., 

BAŞKAN — Değil efendim, ayın altısına kadar 
müddeti var. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Her ne 
ise, altısına kadar olsun. 

BAŞKAN — Yani, yarın ve öbür gün r?.h<ıîsıkla 
müzakere edilebilir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Olabilir 
Sayın Başkan. Ancak, Yüce Senato bu Kanunun 
bitimine kadar birleşime devam kararı verdi. Lütfen, 
Komisyon iyi niyetli ise, eğer siz de o kanaatte iseniz 
(Bence öyle değil) yapılacak bir şey var. Komisyo
nun Sözcüsüyle Başkanvekiîi arasında ihtilâf vardır. 
Başkanvekili diyor ki, «Ben bu önergeleri Komis
yona geri istemiyorum.» Sözcü diyor ki, «Ben de is
tiyorum.» 

Şimdi, siz bu konuyu, ihtilaflı bir konu olduğu 
için. Genel Kurulun oylarına arz ediniz.. Bunu teklif 
ediyorum. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Gündoğan, bana Tü
züğün dışında bir şey yaptırmak mümkün değil. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hayır, ih
tilâf vardır Sayın Başkan. 

BAŞKAN —• Şimdi, sözünüzü bitirin de, öyle söy
leyeyim efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Anlata
yım Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, Komisyonun Başkanvekili tadil tek
lifini geri istemediğini beyan etti mi? Etti. Sözcü de 
istediğini beyan etti mi? Etti. İkisi arasında ihtilâf 
var. En azından bunun oylanması lâzım. 

BAŞKAN — Efendim, bizi alâkadar etmez; Ko
misyonun iç meselesi beni alâkadar etmez. 

Bakınız Tüzüğümüzün 95 nci maddesini okuya
yım. Bu, açık ve sarih. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Dinliyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Beraber anlarız, aynı şekilde anlarız 
sanıyorum; bakınız okuyorum: 

«Bir tasarı veya teklifin birinci veya ikinci gö
rüşmesi sırasında, sözcü; tadil teklifinin Komisyona 
havalesini isterse, bunun kabulü mecburidir.» 

ihtiyarî değil, mecburî. Yapacak bir şey kalmı
yor. Komisyonun ne düşündüğü, arasındaki ihtilâf 
beni alâkadar etmez, bizi alâkadar etmez. 

1 FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş-
I kan... 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) - Hayır. Sayın 
I Başkan, müsaade eder misiniz? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Genel Ku-
J rula niyabeten vazife gören komisyonlar Genel Ku-
I rulun kararma muhtaçtırlar Sayın Başkan. 
I BAŞKAN — Telâşa ne mahal var? 
I Tüzük böyle amir. Mümkün değil. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş-
I kan, bir dakika; önergemiz de var zaten. 
I BAŞKAN — Efendim, şimdi müsaade ediniz. 
I Evvelâ Komisyonun ne düşündüğünü bir öğrenelim 
I bakalım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Önergemiz 
I var, Sayın Başkan. 
I BAŞKAN — Bir önergenin muamelesini henüz 
I bitirmedik. Başladığımız bir önergenin muamelesini 
I bitirmedik bir defa. Bir usul müzakeresinin içine 
I girdik. Lütfediniz, bakalım ne noktaya geliyor. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Komis-
I yon mu konuşacak? 

BAŞKAN — Evet. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Dinleye-

I lim; ama yalnız komisyon bize niyabeten iş görü-
I yor, burada çoğunluk var. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Başkan 
I mecbur mu senin istediğini yapmaya?... 

BAŞKAN — Efendim, size niyabeten iş gördüğün-
I de şüphe yok; ama bu vazifeyi yapacak. Komisyo-
I nu da ihmal ederek iş göremiyoruz biz. 

FİKRHT GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ama, an-
I cak komisyon bizim dışımızda, bize karşı duramaz 
I efendim. Bizim dışımıza düşemez. Genel Kurulun 
I temayülünün dışına düşemez. Oylarsınız biter gider 
I efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Tüzük sarih. O 
I zaman Tüzüğü değiştirin. 
I BAŞKAN — Sayın Gündoğan, bir defa heyecan-
I h bir hale girdik, Aslında bu heyecana lüzum yok. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Var efen-
I dim. 
I BAŞKAN — Aslında bu heyecana hiç lüzum yok. 
I Neden? Evvelâ bu teklifin bugün müddeti dolmuyor. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Dolmasa 
I da olur, tabiî. 
I BAŞKAN — Canım karşılıklı konuşmayalım. Lüt-
J fediniz, ben zatıâlinizi dinliyorum, siz de lütfediniz. 
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Yarın da dolmuyor; üstelik yarın toplantı günü-
müzdür. Ertesi gün de akşamına akdar dolmuyor, üs
telik toplantı günümüzdür. Aşağı yukarı iki gün gö
rüşme imkânına sahibiz ve bu Kanun bir tek mad
deden İbarettir. Bu bir maddenin müzakeresi dahi 
bitmiştir. Neden bu kadar istical ediyoruz? Ben, bir 
heyeeana kapıldık diyorum. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (istanbul) — Ko
misyon Perşembe gününe kadar getirmezse ne ola
cak? (A. ?. sıralarından gürültüler.) Komisyon ge
tirmeyecek. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — O zaman 
ne olacak Sayın Başkan?... Usul hakkında sösz isti
yorum. 

İBAŞKAN — Böyle hep beraber konuşursanız 
olmaz arkadaşlar. 

Sayın komisyon, önergeyi tekrar okutuyorum. 
Arkadaşlarım, bana usulün dışında bir şey yap

tırmanız, gürültü de etseniz, mümkün değil. Hani 
«Huy canın altındadır» derler, mümkün değildir, bu 
huyumu değiştirmem. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Biz de Öyle 
düşünüyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfediniz, bana Tüzükte yerini gös
terirsiniz, memnumyetle ittiba ederim; ama beni bu 
yoldan ikna etmediğiniz müddetçe, ne gürültüyle ve
yahut ne de başka bir suretle beni yolumdan alma
nın imkânı yoktur sayın arkadaşlarım. Lütfediniz, 
size lâyık bir insan olmaya çalışıyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bizde böy
le şey olmaz. Devam kararı aldı Genel Kurul. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili bir önerge var, oku
yorum: 

«Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
13 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi

ni arz ve teklif ederiz. 
Trabzon Muğla 

Hasan Güven Fevzi Özer 
Artvin 

Recai Kocaman 

Satış tutarı ölçüsü. 
Madde 13. — Küçük çiftçi muaflığından fayda

lanabilmek için ziraî mahsullerin bir takvim yılı 
içindeki satış bedelleri tutarının 60 bin lirayı geçme
mesi şarttır. Bu had, balıkçılar için 75 bin liradır.» 

Bu önergeyi daha evvel de okuduk, lehte, aleyhte 
sayın üyeler mütalâalarım belirtmek istemediler. Ko
misyon önergeye katılıyor mu? | 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Müsaade 
ederseniz efendim... 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Sayın Başkan bir meseleyi görüşmek 
zorundasınız,: 

BAŞKAN — Efendim, sözcüyü dinliyorum, otu
run rica ederim. Beni muamele yapmaya mecbur bı
rakacaksınız, rica ederim. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Muamele yapmanız için ne yapıyo
rum? 

BAŞKAN — Rica ederim, sükûneti bozmayacak
sınız efendim, sükûneti bozamazsınız. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Sükûneti bozmuyorum ben sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Çalışmayı engelleyemezsiniz efen
dim, onun da maddesini okurum. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Çalışmayı engel
leyenler başkaları. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 
Buyurunuz sayın Sözcü. 
SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka

nınca S. Ü.) — Kimdir sözcü, onu soruyorum Başkan 
olarak sizden. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Sözcü. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Bendeniz 13 ncü maddenin tadiline mütedair ve
rilmiş olan önergenin Komisyona verilmesini talep 
ettim. Bu talebimde 95 nci maddenin Komisyon Söz
cüsü olarak bendenize vermiş olduğu hakka istinat 
ediyordum. Bu talebim maalesef Cumhuriyet Halk 
Partili arkadaşlarım tarafından fevkalâde yanlış bir 
tefsire tabi tutuldu. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Çünkü, hakkın 
suiistimalidir de ondan. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Senin yap
tığın gibi sayın Kocaman, «Bazen bakan olsun, ba
zen olmasın» gibi. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DExMÎR YÜCE (Devamla) — Eğer arka
daşlarım benim şahsımı hedef tutan bir girişimde bu-
lunmasalardı, bu kadar müteessir olmayacaktım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Kanun teklifinin geriye alınması bir hakkın suiis

timali olarak da yapılabilir. 
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RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Efendim, efen
dim?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Bir hakkın 
suiistimali olarak da yapılabilir; fakat bendenizin bu 
hakkı suiistimal ettiğimi nereden çıkararak bana ha
karet etti sayın Fikret Gündoğan? Nereden biliyorlar 
ki, benim bir hakkı suiistimal etmek istediğimi? Bu
rada sayın Müezzinoğlu bir sual irad ettiler. Bu sual 
Komisyon Sözcüsü olarak bana ve Hükümete tevec
cüh etti. Bendeniz, sorulmuş olan iki sualden birinci
sini cevapladım; ikincisine de, Hükümetin 90 bin lira 
değil, 60 bin lirayı düşündüğünü, buna mütedair bir 
tasarısı olduğundan bahsettim. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Doğ
ruyu söylemişsin, ne var ki, bunda, ne bağırıyorsun? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — «Bunu tescil 
ettiriyorum.» cümlesini kullandım. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Büyük 
fedakârlık mı yaptın yani?.. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, itham ettiniz, cevap 
vermesin mi? İtham ettiniz, art niyetle itham ettiniz. 
Siz söylediniz, işitmediniz mi demin? (C. H. P. sıra
larından, «Ne bağırıyor?.. Başkana bak»1 sesleri. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sussanıza 
yahu... 

BAŞKAN — Başkana bakacaksınız tabiî, ne var?.. 
Başkana hayret mi ettiniz, ne var ki bakıyorsunuz? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Hükümet ay
nı mahiyette cevaplandırdı. Bendeniz eğer bunları geri 
aldıysam, neden ahlâksız oluyorum? (C. H. P. sırala
rından, «Yok böyle bir şey» sesleri) 

RECAİ. KOCAMAN (Artvin) — Kim dedi sana 
ahlâksız?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Neden hüs
nüniyet sahibi olmuyorum? (C. H. P. sıralarından, 
«Yok öyle şey» sesleri) Neden Fikret Gündoğan ora
dan, «Senden ummazdık, falan»' diye beni itham edi
yor? Neden benim hüsnüniyetime verilmiyor da, sui
niyetime veriliyor? 

BAŞKAN — Sayın Demir Yüce... Sayın Demir 
Yüce, daha sakin. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Arkadaşlar, 
eğer Hükümet o şekilde cevap vermeseydi, ben Hü-
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I kümetin kararını, tasarısını tescil etmiş olmasaydım, 
geri almayı talep etmezdim, «oylansın» derdim. Bu, 
bir hüsnüniyetin ifadesiydi arkadaşlar. Bu hüsnüniye
tim bu derece suirüyetliymişim gibi telâkki edilebilir 
mi? 

BAŞKAN — Sayın Demir Yüce, daha sakin lüt
fen. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Ben göre-

I vimi kötüye kullandım diye itham altında bırakılabi-
I lir miyim? Ben ne kadar üzüldüm. Ben, sizin aranız-
I da haysiyetsiz insan durumuna düştüm. Bunu bana 
I nasıl reva gördünüz arkadaşlar?.. Yapmayın bunu 
i rica ederim. (C. H. P. sıralarından, «Yok, estağfurul-
I lah» sesleri) 
I Sayın Başkan, ben Tüzüğün gereğini ifade ettim. 
I Tüzük gereğince bu alınacak, müzakere edilecektir. 
I Komisyonun Başkanvekili süratle Komisyonu davet 
I edecektir. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Komisyon-
I dan sorun sayın Başkan. 

I BAŞKAN — Müzakere devam ederse sorarız 
I efendim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Binaenaleyh, 

I ben bu sebepten dolayı geri aldım, hüsnüniyet sahifoi-
I yim. Bunun böyle telâkki edilmesini bilhassa istirham' 
I ediyorum. Fevkalâde müteessir oldum' arkadaşlar. Bu 
I sebepten dolayı bu önergeyi de geri aldığımızı zikre-
I diyorum. 
I Saygılarımı sunarım. 
I BAŞKAN — Sayın Demir Yüce, şimdi bu öner-
I geyi istiyorsunuz. Ben de 95 nci maddenin gereği 
I olarak önergeyi size veriyorum, mecburum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır Sayın Başkan. 
I BAŞKAN — Sayın Atalay, benim yerime... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Usul hakkında söz is-
I tiyorum. 
I BAŞKAN — Söz kesmeyiniz rica ederim, ihtar 
I ediyorum oturunuz. Bu ihtar cezası infaz edildi zalı-
I âlinize. Re'sen verdiğim bu ihtar cezasını da infaz 
I ettim efendim, zabıtlara geçirdim. 

I SIRRI ATALAY (Kars) — Maksatlı olarak yapı-
I yorsunuz. Bu sebeple maksadınızı yerine getirememe-
I ııiz için uzatmıyorum efendim. 
I BAŞKAN — Oturunuz efendim. Israr ederseniz 
t ikinci defa vereceğim efendim. 
I Sayın Demir Yüce, yalnız Genel Kurulun bir has-
I şasi yeti var, bunu görüyorsunuz. Yarın Çarşamba, 

93 — 



C. Senatosu B : 62 4 . 5 . 1976 O : 1 

toplantı günümüz, yarın saat 15X0'e yetiştirebilir mi
siniz?., 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, buradan bir sual soracağım. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Haf
taya Salı gününe kalır. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Bir dakika Sayın 
Başkan... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Diğer maddeler 
var efendim. 

BAŞKAN — Yarınki Birleşime yetiştirmeye gay
ret etmenizi rica edeceğim Sayın Komisyon. Önergeyi 
Komisyona veriyorum efendim. 

Görüşecek başka konu kalmadığından, yarın saat 
15-CiC'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum efen
dim. 

Kapanma Saati : 19.25 

SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CVAFLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hain
di Özer'in, Akçadağ Öğretmen Okulu Müdürüne 
dair soru önergesi ve Millî Eğitim Bakam Ali Naili 
Erdem'in yazdı cevabı. (7/432) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplan di nlm asını saygı ile 
arz ederim. 

Malatya Senatörü 
Hamdi Özer 

Sorular : 
1. — Akçadağ Öğretmen Okulunun giriş kısmın

da ve göze çarpan en uygun bir yerinde okulun ku
ruluşundan beri asılı bulunan Atatürk'ün büyük boy 
resmi Okul Müdürü tarafından kaldırılarak onun 
yerine bir siyasî partinin amblemi haline getirilen 
bir resim konulmuştur. 

Okul Müdürü Cafer Toksun bu resmi Millî Eği
tim Bakanlığının gönderdiğini ve bu işi Bakanlığın 
talimatına uyarak yaptığını ifade etmiştir. 

Atatürk'ün resmini indirterek onun yerine başka 
bir resim konulması yolunda Bakanlıkça talimat ve
rilmiş midir? 

2. — Aynı Okul Müdürü 31 . 10 . 1975 günü öğ
rencilere hitaben; «Elçilerimizi öldürenler hüviyet 
cüzdanlarında T. C. yazılan kişilerdir» demekle ka
tillerin Türk olduklarını ilân etmiştir. Bunu ha.ıgi de
lillere dayanarak ve ne maksatla söylemiş olduğunu 
Bakanlık tetkik etmiş midir? 

3. — Aynı Okul Müdürü siyasî kanaatinden ötü
rü Karapınar Köyü halkına tazyikte bulunmuş ve 

muhtar ile köylülere hitaben «Ben, Başbakan ve Ge
nelkurmay Başkanı ile görüştüm, istersem sizleri da
ğıtır ve köyünüzün adını silerim...» diye tehditte bu
lunmuştur. Vatandaşın siyasî kanaatleri üzerinde 
baskı yapmak ve onları cezalandırmak yetkisine sa
hip olduğunu alenen ifade eden 'bu Müdür h'akikmda 
Bakanlıkça bir işlem yapılacak mıdır? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 3 . 5 . 1976 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 206 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 6 . 1 . 1976 gün ve 7389/3231-7/432 sayrlı 

yazınız, 
Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 

Özer'in yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişik
te sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Ali Naili Erdem 

Millî Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer1 

in yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız : 
1. — Akçadağ Öğretmen Lisesi salonunda bulu

nan Atatürk'ün büyük boy resmi kaldırılarak onun 
yerine bir siyasî partinin amblemi haline getirilen 
bir resim konulmamıştır. 

Ancak, 14 . 12 . 1970 tarih ve 1635 sayılı Teb
liğler Dergisinde ilk ve orta dereceli okullara tavsi
ye edilen Efgenekon Destanı adlı tablo kısa bir süre 
asılmıştır. 

— 94 — 



C. Senatosu B : 62 4 . 5 . 1976 O ; 1 

2. — Okul Müdürü 31 . 10 . 1975 günü öğren
cilerle «Elçüerimizıi öldürenler, hüviyet cüzdanların
da T. C. yazılan kişilerdir» şekl'inde bir konuşma 
yapmamıştır. 

3. — Okulun yakınındaki Karapınar Köyünün 
yolu okul bahçesinden geçmektedir. Köy gençleri za
man zaman içkili bir vaziyette yoldan geçerken si
lâh atmakta ve okulun ahengini bozmaktadırlar. 

Okulda normal eğitim ve öğretim yapılabilmesi 
için bu köyün yolunun değiştirilmesi çalışmalarına 
başlanmış olması köy halkı tarafından tepki ile kar
şılanmıştır. 

Okul Müdürünün köy halikına tazyikte bulunması 
söz konusu değildir. 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'm, Ankara, İstanbul ve İzmir Belediyesi ile 
bu belediyelere bağlı kuruluşlara 1974 - 1975 yılla
rında alman aylıklı, ücretli ve yevmiyeli personele 
dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asil-
türk'ün yazılı cevabı. (7/485) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun İçişleri Bakanlığınca ce

vaplandırılmasına delâletlerinizi diterim. 
Saygılarımla. 

Eskişehir Senatörü 
Ömer Ucuzal 

Soru : 
Ankara, İstanbul ve İzmir Belediyesi ile bu bele

diyelere bağlı kuruluşlarına 1974 ve 1975 yıllarında 

alınan aylıklı, ücretli ve yevmiyeli personelin her 
belediye için, 

a) Yıllara göre sayısı, 
b) Ödenen paranın tutarı, 
c) Genel aftan yararlananların keza miktarının 

bildirilmesi. 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 3 . 5 . 1976 

Mahallî İd. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 521 - 76 - 302 -

2/14339 
2. D. Rs. Mua. 

Konu : Eskişehir Senatörü Sayın Ömer 
Ucuzal'm yazılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : a) 12 . 1 . 1976 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7780 - 3357 - 7/485 sayılı yazı
nız. 

b) 15 . 3 . 1976 gün ve Genel Sekreterlik Ka
nunlar Müdürlüğü 7780 - 3357 - 7/485 sayılı yazınız. 

c) 26 . 3 . 1976 gün ve 521 - 76 - 302 - 2/10706 
sayılı yazımız. 

Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Sayın Ömer 
Ucuzal'm, tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılma
sı isteğiyle Başkanlığınıza sunduğu 8 . 1 . 1976 tarih
li soru önergesinde yer alan konular incelenmiş olup 
cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 

İçişleri Bakanı 
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Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Sayın Ömer Ucuzal'ın 8 . 1 . 1976 Tarihli Yazılı Soru Önergesi Ce 

o» 

Belediyesi 

Ankara 

istanbul 

İzmir 

Yılı 

1974 
1975 

1974 
1975 

1974 
1975 

Alınan 
memur 
sayısı 

554 
1 09! 

36ü 
405 

195 
252 

Ayrılan 
memur 
sayısı 

353 
344 

418 
468 

120 
165 

Memurlara ödenen 
ücret miktarı 

13 954 197,80 
33 877 048,80 

249 485 970 — 
300 077 501—(*) 

2 309 127 — 
4 815 977 — 

Alman 
işçi 

sayısı 

1 049 
617 

1 539 
549 

243 
377 

Ayrılan 
işçi 

sayısı 

547 
667 

274 
506 

96 
96 

İşçilere ödenen 
ücret miktarı 

38 574 051 — 
24 061 474,50 

340 942 556— 
370 150 994,—(*) 

5 335 892,— 
6 531 757,— 

(*) 1974 ve 1975 yıllarında alınan işçi ve memur ücret
lerinin kısa zamanda tespitine imkân bulunamadığından 
tüm personele ödenen ücretler gösterilmiştir. 

Tasdik olunur. 
20 . 4 . 1976 
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3. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do
ğanın, Rize iline bağlı ilçe ve köylerine ilk, orta ve 
yatılı bölge okulları yapımı ile 1975 - 1976 ders yı
lında bütün tıp fakültelerinin durumuna dair soru 
önergesi ve Milli Eğitim Bakanı AH Naii' Erdem'in 
yazılı cevabı. (71535) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki •sorularımın Sayın Millî Eğitim Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ede
rim. 22 . 3 . 1976 

Rize Senatörü 
Dr. Talât Doğan 

Soru : 
1. Rize ili Çayeli ilçesi Madenköy'de ilkokul var

dır. Binası öğrenci sayısına yeterli olmadığı gibi, ha
rap ve perişandır. Ortaokul vardır. Üç odalı kiralık 
bir evdedir, gerekli binası yoktur. 8 yıllık temel eği
tim kabul edildiğine göre, Madenköy'e çocuklarımı
zın eğitim ve öğrenimlerine yeterli ilk ve ortaokul 
binaları ne zaman yapılacaktır? 

2. Rize ili Çamlıhernşin ilçesi geri kalmış bir yö
re olup mahrumiyet bölgesidir. Halkı çok fakirdir. 
Bu ilçe çocuklarının yeterince iyi yetiştirilebiılmeieri 
için bir yatılı bölge okulu yapılmasında kesin zaru
ret vardır. Yatılı bölge okulu ne zaman yapılacak
tır? 

3. Rize ili merkez Karaağaç köyü ortaokul bi
nası Millî Eğitimin isteği üzere halkın yardımı ile te
min edilmiştir. Bu ortaokul ne zaman eğitim ve öğ
renime açılacaktır? 

4. 1975 - 1976 ders yılında bütün Tıp Fakülte
lerine ayrı ayrı olmak üzere alınan öğrenci sayısı ne 
kadardır? 

5. 1975 yılında bütün Tıp Fakültelerinde ayrı 
ayrı olmak üzere mezun olan Tıp doktoru sayısı ne 
kadardır? 

6. 1975 - 1976 ders yılında bütün Tıp Fakültele
rinde ayrı ayrı olmak üzere: Profesör, Doçent öğ
retmen görevlisi, Doktor asistan, Asistan, Okutman, 
Uzman, Yardımcı Profesör, diğerleri ve yabancılar 
dahil miktarları ne kadardır? 

7. 1975 - 1976 ders yılında bütün Tıp Fakülte
lerinin ayrı ayrı olmak üzere hasta yatak sayısı ne 
kadardır? 

8. 1975 yılında bütün Tıp Fakülteleri hastane
lerinde ayrı ayrı olmak üzere bir yıllık (12 ay) Poli-
kinlik (hasta muayenesi) sayısı ne kadardır? 

9. 1975 yılında bütün Tıp Fakülteleri hastane
lerinde ayrı ayrı olmak üzere yatırılarak tedavisi sağ
lanan bir yıllık (12 ay) hasta sayısı ne kadardır? 

i 10. 1975 yılında bütün Tıp Fakülteleri hastane -
I lerinde ayrı ayrı olmak üzere yatırılarak tedavisi sağ-
I lanan hastalardan bir yıllık (12 ay); 
I a) Şifa ile taburcu edilen hasta sayısı ne kadar

dır? 
I b) Salah ile taburcu edilen hasta sayısı ne ka-
I dardır? 
I c) Ölen hasta sayısı ne kadardır? 

I T. C 
Millî Eğitim Bakanlığı 3 . 5 1976 

I Bakanlık Müşavirliği 
Sayı : 208 

j Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 23 . 3 . 1976 tarih ve 8538/3650-7/535 sayılı 

I yazınız. 
I Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Dr. Talât Do-
1 ğan'ın yazılı soru önergesi ile ilgili cevabrmız ilişikte 
I sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Ali Naili Erdem 

Millî Eğitim Bakanı 
Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Dr. Talât Do-

ğan'ın yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız. 
1. Rize Valiliği Bakanlığımıza gönderdiği 1976 

yılı yapım programında, Çayeli ilçesi Madenköy İlk
okulu binasının yeniden yapılmasına dair bir teklif 
bulunmamaktadır. 

Bu konuda ne gibi bir tedbir alındığı hususu adı 
geçen İl Valiliğine sorulmuştur. 

Aynı köyde bir temel eğitim okulu binası yapıl
ması 1976 yılı yatırım programı ile Devlet Planlama 
Teşkilâtı Müsteşarlığına teklif edilmiş, ancak kesin 
programa alınmamıştır. 

Valilikçe öncelik tanınmak suretiyle 1977 yılı için 
j teklif edildiği takdirde yeniden DPT Müsteşarlığına 
I intikal ettirilecektir. 

2. Dağınık yerleşme düzeninin hâkim olduğu bir 
j bölge oluşu yüzünden Çamlıhemşin İlçesine bir yatılı 
I bölge okulu yapımının 1976 yılı Devlet Yatırım Proğ-
( ramına alınması hususu, DPT Müsteşarlığına teklif 
j edilmiştir. 
1 3. 1976 - 1977 yılında öğretime açılacak okullar 
I için Valiliklerden teklif istenilecektir. Teklifler ara

sında Merkez Karaağaç Ortaokulu bulunduğu tak
dirde durumu incelenecektir. 

4-5-6. Soruların, cevabı i&şik listededir. 
7-8-9-10. Sorular Üniversitelerden sorulmuş, ce-

I vap alındığında ayrıca bilgi verilecektir. 
Ali Naili Erdem 

j Millî Eğitim Bakanı 

97 — 



C. Senatosu B : 62 4 . 5 . 1976 O : 1 

1975 - 76 1975 
Ders yılında yılında mezun 

Tıp yeni olan öğrenci 
Fakültesi alınan öğrenci sayı 

istanbul Tıp Fakültesi 
Ankara Tıp 
Hacettepe Tıp 
Ege Tıp 
Cerrahpaşa Tıp 
Atatürk Ün. Tıp 
Diyarbakır Tıp 
Kayseri Tıp 
Eskişehir Tıp 
Çukurova Tıp 
Bursa Tıp 
Trabzon Tıp 
Antalya Tıp 
Edirne Tıp 
Sivas Tıp 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

448 
332 
155 
310 
277 
174 
113 

44 
46 
60 
50 
50 
35 
55 
40 

295 
180 
170 
197 
277 
120 
40 

2 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
— 

4. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Cihat Alpan'ın, Petrol tüketiminde ta
sarruf sağlayıcı tedbirler alınması ve uygulanmasına 
dair soru önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Selâhattin Kılıç'ın yazılı cevabı. (7/547) 

6 . 4 . 1976 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türkiye Cumhuırliyeti Anayasasının 88 nci ve 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 117, 120 nci mad
delerine dayanarak; ilişikteki sortdaırımın, Sayın 
Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanı tarafından 15 
gün zarfında yazılı olarak cevaplandırılması için ge
reğine emirlerine arz ederim. 

Cı -Senatosu Üyesi 
M. Cihat Alpan 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi M. Cihat Alpan'ın Sayın 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanı taraf un/dan yazılıv 

olarak cevaplandırılması istemi ile Cumhuriyet 

Senatosu Başkanlığınla sunduğu sorular 
Soru 1. — Petrol fiyatları ile petrol ithalâtımızın 

giderek artışı, dış ticaret açığımızın büyümesindeki 
âmillerden en önem&ini teşkil etmesine rağmen, ül
kemizin petrol tüketiminde tasarruf sağlayıcı tedlbir-

Profesör Doçent Asistan Diğer Yardımcılar 

114 
132 
81 
52 
89 
12 
5 
2 
1 

11 
16 

9 

51 
46 
38 
60 
43 . 
1-6 
13 
2 

13 
25 

7 

291 
417 
440 
282 
190 
128 
128 
26 

144 
75 

— 

ler alınmasına ve uygulanmasına Hükümetimizce 
niçin başvurulmamaktiadır? 

Soru 2. — Dünya. petrol krizlin/den bu yana ta
sarruf tedbirleri alan ve yürüten ülkelerim uygulama
ları Bakanlığınızca sürekli izlenip, sonuçları değer
lendirilmekte midir? 

Bu değerlendirmelere göre ülkemiz için de yarar
lı olacak idarî, malî ve teknik tedbirler, karar ve
rilince uygulanmak üzere ayrıntılı bir biçimde tespit 
edilmiş midir? 

Edilmiş ise, bunları açıklayabilir milsiniz? 
Soru 3. — Ham ve işlenmiş petrolün ülkeye da

ğıtımında büyük kolaylıklar sağlayan petrol boru 
hastalarının petrol tüketiminde de önemli tasarruf
lar oluşturduğu malûmlarıdır. 

Bu maksatla, ülkemizdeki askerî NATO tesisle
rine daihil boru hatlarından peitrol dağıtımında sivil 
ihtiyaçlar için de yararlanmayı öngören bazı geliş
tirme projeleri hazırlanmıştır. Bu projelerin uygu
lanmasına hâlâ neden başlanmamıştır ve gecikme 
sebepleri nelerdir? 

C. Senatosu Üyesi 
M, Cihalt Alpan 
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T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 2 . 5 . 1976 

Bakanlığı 
Sayı : 112/052-43/63 

Konu : Sn. Cihat Alpan'ın yazılı so
ru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İlgi : 6 . 4 . 1976 8695-3702 ve 7/547. 
Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanlığı Konten

jan Üyesi Sayın Cihat Alpan'ın, petrol tüketiminde 
tasarruf sağlayıcı tedbirler alınması ve uygulanmasına 
ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize arz öderim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Ta'biî Kaynaklar Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Cihat Alpan Ta
rafından Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından 

Yazılı Olarak Sorduğu Soruların Cevabıdır. 

Soru : 1. Petrol fiyatları ile petrol ithalâtımızın 
giderek artışı, dış ticaret açığımızın büyümesindeki 
amillerden en önemlisini teşkil etmesine rağmen, 
ülkemizin petrol tüketiminde tasarruf sağlayan tedbir
ler alınmasına ve uygulanmasına Hükümetimizce ni
çin başvurulmamaktadır. 

Cevap : 1. Dünya hampetrol fiyatlarının artma
sı karşısında Bakanlığımız 'ithal hampetrol miktarı 
ile ödenen döviz tutarını azaltmak için petrolün yeri
ne yerli enerji kaynaklarının ikâme edilmesini kolay
laştırmak yanında tasarruf tedbirlerine de gereken 
Önemi vermektedir. 

Bu sebeple : 
1. Petrol ürünleri fiyatları 1974 yılında yüksel

tilmiştir. 
2. Yerli enerji kaynağımız olan linyit kömür 

fiyatları ikâmeyi ve yeni işletmelerde kullanmayı teş
vik için aynen bırakılmıştır. 

3. Yaz saati uygulaması sürdürülmektedir. Bu 
yolla yılda 150 - 180 milyon kw. saat enerji tasarru
fu elde edilmektedir. 

4. Yakıt olarak kullanılan enerjiden tasarruf için 
kapıcı - kalorifercilere kalorifer ocaklarının en eko
nomik şekilde yakılmasını öğretici kurslar düzenlen
mektedir. 

5. Binaların ısıtılmasında, resmî binalarda zorun
lu, diğerlerinde tavsiye edici olmak üzere 2°C'lık bir 
ısı azaltılması yolunda başvurulmuştur. 
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6. Bina izalosyonları ve standartı üzerine çalış
malar sürdürülmektedir. 

7. Petrol ürünlerini boru hattı ile nakletme ve 
tasarruf sağlama meyanında NATO petrol boru hat
larının Sivil maksatlar için kullanma projesi yürütül
mektedir. Bu hususa cevap - 3 t e daha geniş bir şe
kilde temas edilecektir. 

8* Enerji ajansı içindeki tasarruf tedbir ve öne
rileri dikkatle izlenmekte olup memleketimizin sa
dece petrolden olabilecek tasarruf tedbirleri Ek - l 'de 
tablo halinde verilmiştir. Bu tedbirlerin bazılarının 
tatbikatı yapılmakta ve diğerlerinin de üzerinde ça
lışılmaktadır. 

Soru : 2. — Dünya petrol krizinden bu yana ta
sarruf tedbirleri alan ve yürüten ülkelerin uygulama
ları Bakanlığımızca sürekli izlenip, sonuçları değerlen
dirilmekte midir? 

Bu değerlendirmelere göre ülkemiz için de yararlı 
olacak idarî, malî ve teknik tedbirler, karar verilince 
uygulanmak üzere ayrıntılı bir biçimde tespit edilm'iş 
midir? 

Edilmiş ise, bunları açıklayabilir misiniz? 

Cevap : 2. — Dünya petrol krizinden bu yana ta
sarruf tedbirleri alan ve uygulayan ülkelerin uygula
maları Enerji Ajansı içinde Bakanlığımızca yakından 
takip edilmekte ve ülkemizin de petrolden olabilecek 
tasarruf tedbirleri tesbit edilerek Cevap — 1/8 mad
desinde belirtilen tabloda Enerji Ajansına verilmiştir. 
Belirtilen ve kabili tatbik olan diğer tasarruf tedbir
lerinin değerlendirilmesi yapılmaktadır. Burada kısa-, 
ca şu sonuçları verebiliriz : 

1. Petrol ürünleri tüketim artış hızı 1972 yılında 
% 16.2, 1973 yılında % 16.5 iken 1974 yılında % 2.76 
ve 1975 yılında % 9.5 olmuştur. Yine fuel oil tüketim 
artış hızı 1973te % 18.0 iken 1974te % 2.1 ve 1975 
yılında % 4.96 olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamlar 
gösteriyorki 1974 ve 1975 yıllarında petrol ürünleri 
tüketimi artış hızlarında 1973 yılından önceki tüke
tim artış hızlarına oranla büyük bir düşüş sağlan
mıştır. 

İdarî ve teknik tedbirler Cevap l'de kısaca belir
tilmiştir. Bilhassa petrol ürünlerinin boru hatları ile 
naklinde sağlanacak tasarruf gözönünde tutularak 
NATO - Boru hatlarının sivil maksatlı taşımalarda' 
kullanmak üzere ilk etapta 80 000 tonluk depo kapa
sitesi yapılmaktadır. Diğer boru hatları inşaası da 
etüt ve planlama safhasında bulunmaktadır. 

Soru : 3. — Ham ve işlenmiş petrolün ülkeye da
ğıtımında büyük kolaylıklar sağlayan petrol boru 
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hatlarının petrol tüketiminde de önemli tasarruflar 
oluşturduğu malûmlarıdır. 

Bu maksatla, ülkemizdeki askerî NATO tesisleri
ne dahil boru hatlarından petrol dağıtımdan sivil ih
tiyaçlar için de yararlanmayı öngören bazı geliştirme 
projeleri hazırlanmıştır. Bu projelerin uygulanmasına 
hâlâ neden başlanmamıştır ve gecikme sebepleri ne
lerdir? 

Cevap : 3. — NATO - Petrol ürünleri boru hat
larının sivil maksatlarla da kullanılması için boru hat
ları güzergâhmdaki yeni depo inşaatları Bayındırlık 
Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. İşletilmesi ise Ba
kanlığımızca yürütülecektir. Bu sebeple işletilmesi 
hususundaki çalışmalar Bakanlığımızda devam etmek
tedir. Projenin tatbikata konmasında büyük bir gecik
me mevcut delildir. 

Setotöfler 

1. Domfâstik ti
carî 

2. Ulaştırma 
3. Sanayi ve 

kuvvet sant
ralleri 

Tasarruf tedibirîeri 

Bina ısıtmalarında 2°C ısı düşürül-
meöi 
Izalâsyonun mükemmelkşüirilmes i 
ve sıcaklık kontrolü 
Reklâm ışıklandınmasında kısıntı 
Kız fentleri: n i. düşürme 

Isı geri kazanımının iyileştirilmesi 
îzalâsyon aritırılması ve çevrim kat
sayısı yüksek ekipman kullanılması 

T O P L A M 

1977'de petrol 1980'de petrol 1985*te petrol 
tasarruf miktar (tasarruf miktar Tas. miktar 

(M* ton) (M. ton) (M. ton) 

71 000 

150 000 

100 000 

390 000 

190 000 

30 000 
54 000 
215 000 

m ooo 
114 000 
275 000 

315 000 
250 000 
425 000 

520 000 959 000 

1 100 000 

2 280 000 

5. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Erdo
ğan Bakkalbaşı'nın, 1975 yılı sonbahar ekim döne
minde dağıtılan arpa ve buğday tohumluğu mikta
rına dair soru önergesi ve Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanı Korkut ÖzaYın yazılı cevabı (7/549) 

9 . 4 . 1976 

C, Senatosu Başkanlığına 
Gıda, Tanım ve Hayvancılık Bakam tarafından: 

cevapflandınllmaik kaydıyle iş bu yazılı soru önerge
min söz konusu Bakanlığa iletilmesine aracılığınızı 
saygı ile arz ederim. 

Ct Senatosu Konya Üyesi 
Efdoğan Bakfcalıbaşı 

Sorular : 

il. ıDevİet Üretime ÇifthMeri ile Ziraat İşleri Ge
nel Müdürlüğü kuruluşlarından, 1975 yılı Sonbahar 
ekiim dönemlinde ne miktar arpa ve buğday tohumlu* 
ğu dağıtılmıştır? 

% !Bu tohumları alan çiftçilerim miiktan nedir? 

3< (Bakanlar Kurulunun 7/11463 sayılı Karar
namesi gereğince 1 . 7 . 1975 tarihinden geçerli olmak 
üzere, uygulanacalk kg. başına 50 kuruşluk fiyat in
dirimi iadesinden husule gelecek görev zararının 
mrifktarı nedir? 

T, e, 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 29.4.1976 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müd, 

Sayı : 535 

Konu : Sayın Erdoğan Bakkalibaşı'nın 
yazılı soru önergesi 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlg!i : 14 .4 .1976 gün, Kanunlar Müdürlüğü 
7/549-8730-3717 sayılı yazı. 

Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Sayın Erdo
ğan Bafkkalbaşı tarafından; 1975 yılı Son/bahar ekinci 
dönemimde dağütılan arpa ve buğday tohumlarına 
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ilişkin olarak; Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru 
önergesi cevabının üç nüsha olarak eklice sunulmuş 
Olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Korkult Özaü 
Gılda - Tarım ve Hayvancılık Balkanı 

Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesii Erdoğan 
Bakkalbaşı'nın; 1975 güz ekim dönemlinde dağıtılan 
arpa ve buğday tohumluk miktarlarına ilişkiin yazılı 
soru önergesi cevabı. 

1, ,1975 yıllı Sonbahar dkim döneminde Bakan-
hğıtoızcta kredili olarak 47 000 ton, 5424 sayılı Ka
nuna göre 29 000 ton olmalk üzere cem'an 76 000 ton 
buğday tohumluğu ile kredili olarak 9 200 ton, 5424 
sayılı Kanuna göre 4 000 ton olmalk üzere 13 200 
•ton arpa tohumluğu çiftçiye dağıtılmıştır. 

2.- Kredili, peşin ve 5424 sayılı Kanuna göre 
tevzi edilen tohumluklar doğrudan ve toptan iller 
emrine tahsis edilmektedir. Bu tohumluklardan ya
rarlanan çiftçi adeidinin kesin olarak tespiti ise T. C. 

. . .> . . 

4 . 5 . 1976 O : 1 

Ziraalt Bankasınca yapılmaktadır. Bankaca icmali 
; yaıpıiiatn 58 ilde yaklaşık; 5254 sayılı Kanun hüküan-
• İ'artine' göre 47 124 çiftçinin yararlandığı, krediii to-
i huimluk dağıtanından yararlanan çiftçi adedinin an-
j ca!k daha ilseriki tarihlerde kesinlik kazanacağı adı 
Ş geçen Banka Genel Müdürlüğü ile yapılan temaslar-
; dan aMaşıirnıştır., 

3, /Balkanlar Kurulunun 7/11463 sayılı Karar-
! naimesli gereğince 1.7.1975 tariMnlden geçerli Olmak 
! üzere uygulanan kilogram başına 50 kuruşluk fiyat m-
I dikiminden; araştırma müessieselerinin ürettiği oriji-
i nal ıtohumluklar, çiftçilere dağıtılan tohumluklar ve 
| Devklt Üretme Çifıtlklerlince kemdi ve sözleşmeli çifteti 
{ daimlerinde kullanılan, ayrıca ilkbahar dağıtımları 

ve stokta bulundurduğu tohumluk miktarının top-
i 'lamı olan 126 000 ton tohumluk karşılığı olarak 

63 000 000 TL. si civarımda görev zararı olabileceği 
düşüncesiyle Ziraalt İşleri Genel Müdürlüğü bütçesi
ne gerekli tahsisat konulmuştur? 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

62 NCİ BİRLEŞİM 

4 . 5 . 1976 Sah 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldız'ın, yurt dışındaki bir doktor öğrencinin asker
lik durumuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/67) 

15. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ Be
ler'in, Leningrad'ta yapılan 1.9 ncu Avrupa serbest 
güreş şampiyonasına dair Gençlik ve Spor Bakanın^ 
dan sözlü sorusu (6/68) 

ra 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
X 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü 

maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyo
nu raporu. (M. Meclisi : 2/295; C. Senatosu : 2/95) 
(S. Sayısı : 564) (Dağıtma tarihi : 30 . 3 . 1976), 
(Bitiş tarihi : 6 . 5 . 1976). 



B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 — 
11. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 

Atalay ve arkadaşlarının, geri kalmış bölgelerin so
runlarını ayrıntılarla belirlemek üzere bir Senato 
Araştırması isteyen önergeleri. (10/36) 

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

13. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sanibrahirnoğlu'nun hapishane ve tevkifhanelerin du
rumu hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/39) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, bazı vilâyetlerde vuku bulduğu iddia 
edilen işkence olaylarına dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/40) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Lice depremiyle ilgili bazı olay
lar hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi, 
(lp/42) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Gecekondu Kanununda bazı değişiklikler ya
pılması hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, 
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân ve Bütçe ve 
Plan komisyonları raporları. (M. Meclisi : 2/388; C. 
Senatosu : 2/103) (S. Sayısı : 567) (Dağıtma tarihi : 
12 . 4 . 1976) (Bitiş tarihi : 11 . 6 . 1976) 

X 2. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda bazı 
değişiklikler yapılması hakkında kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 2/44; C. Senatosu : 2/97) (S. Sayısı : 568) (Da
ğıtma tarihi : 1 3 . 4 . 1976) (Bitiş tarihi : 1 7 . 5 . 1976) 

X 3. — İstanbul Kapalı Çarşısının onarımı ve 
imarı haidunda kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayın
dırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân ve Bütçe ve Plan 
komisyonları raporları. (M. Meclisi : 1/167; C. Sena
tosu : 1/416) (S. Sayısı : 569) (Dağıtma tarihi : 
12 . 4 . 1976) (Bitiş tarihi ; 25 . 6 . 1976) 

4. — 17 . 3 . 1969 gün ve 1135 sayılı Türk va
tandaşlarına ait olup Yugoslav Federatif Halk 
Ctımhuriyetince millîleştirilmiş bulunan mal, hak 
ve menfaatlerin tasfiyesi hakkında Kanunun bazı 
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maddelerinin değiştirilmesi ve iki geçici madde ek
lenmesine ilişkin kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan komis
yonları raporları. (M. Meclisi : 1/237; C. Senatosu : 
1/412) (S. Sayısı : 572) (Dağıtma tarihi : 13.4.1976) 
(Bitiş tarihi : 4 . 6 . 1976) 

.5 . — 5682 Sayılı Kanunun 15 nci maddesinin 
4 ncü fıkrasının değiştirilmesi ve geçici bir madde 
eklenmesi hakkında kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları 
raporları. (M. Meclisi : 1/313; C. Senatosu : 1/417) 
(S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi: 30.4.1976) 




