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Sayfa 
da bâzı değişiklikler yapılması hakkında
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ğu komisyonlardan seçilecek 4 er üyeden 
kurulu bir Geçici Komisyonda görüşülme
sine dair tezkeresi (1/161, 3/165) 207:208 

6. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ile izmir Milletvekili Coşkun Karagözoğ-
lu'nun, bağcılığımızın modernleştirilmesi 
ve kalkındırılması hakkındaki kanun tek
lifinin havale edilmiş olduğu komisyon
lardan seçilecek 3 er üyeden kurulu bir 
Geçici Komisyonda görüşülmesine dair 
önergesi (2/193, 4/35) 208 
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Sayfa 
V - GÖUÜŞÜLHN İŞLER 208,210 

1. — Cumhuriyet Senatosu İdare Âmir
lerinin 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun teklifi (2/1) (M. Mecli
si S. Sayısı : 9) 208,240:243 

2. — 1969 Kalkınma istikrazı hakkın
da kanun tasarısı ve Maliye ve Plân ko-

Zonguîdak Milletvekili Ahmet Güner'in, son 
günlerde Zonguldak Kömür Havzasının çeşitli 
yerlerinde meydana gelen iş kazalarına ve bu 
konuda gerekli tedbirler alınmasına dair deme
cine Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sabit 
Osman Avcı ve 

İstanbul Milletvekili Hasan Tür kay'in, İstan
bul'da Deniz - Taşıt işçileri Sendikası tarafın
dan bugün yapılacağı açıklanan grevle ilgili de
mecine de Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe ce
vap verdiler. 

Bursa Milletvekili Ahmet Dallı ile Tunceli 
Milletvekili Kenan Aral'a izin verilmesi ve 

Bir toplantı yılında iki aydan fazla izin alan 
Bursa Milletvekili Ahmet Dalh'nın ödeneğinin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi kabul olun
du. 

Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'nün, pa
muk üretiminin ihyası, teşviki ve istenilen sevi
yeye ulaştırılması için alınması gerekli tedbir
leri tesbit etmek üzere bir genel görüşme yapıl
masına ve 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve beş 
arkadaşının, arsa ve bina spekülâsyonunu önle
mek üzere alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek ve bilgi edinmek maksadiyle bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergeleri okun
du ve gündeme alınarak sıraları geldiğinde gö
rüşüleceği bildirildi. 

Maliye Bakanı Mesut Erez'in, Serbest Malî 
Müşavirlik kanun tasarısının havale edilmiş ol
duğu, komisyonlardan seçilecek 4 er, 

Sayfa 
misyonları raporları (1/141) (S. Sayı
sı : 15) 208,244:247 

3. — 6802 sayılı Gider Vergileri Kanu-
nununa ek kanun tasarısı ve Ticaret, 
Gümrük ve Tekel, Ulaştırma, Dışişleri, Sa
nayi, Maliye ve Plân komisyonlarından se
çilen 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/158) (S. Sayısı : 16) 210:239,248: 

249 

Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet ihsan Bi-
rincioğlu'nun, Gümrük kanun tasarısı ve 

Çanakkale Milletvekili Kemal Bağcıoğlu ve 
üç arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesi ve bu 

• kanuna bir madde eklenmesi hakkındaki kanun 
teklifinin, havale edilmiş oldukları komisyon
lardan seçilecek 3 er üyeden kurulu birer Geçici 
Komisyonda görüşülmesine dair önergeleri ile, 

Ulaştırma Komisyonu Başkanlığının, istan
bul Cumhuriyet Senatosu Üyesi Rifat öztürkçi-
ne'nin, PTT personelinin bir kısım hizmetleri
nin kıdemlerine sayılması hakkındaki kanun 
teklifinin, Genel Kurulun 1 . 12 . 1969 ta
rihli 12 nci Birleşiminde kurulması kabul edi
len Geçici Komisyona havalesine dair tezkeresi 
kabul edildi. 

Emekli Sandıklariyle Maluliyet, ihtiyarlık ve 
ölüm Sigortaları kanunlarına tabi hizmetlerin 
birleştirilmesi hakkındaki Kanuna geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Sakar
ya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 23 arkada
şının, Emekli Sandıklariyle Maluliyet, İhtiyar
lık ve Ölüm Sigortaları kanunlarına tabi hizmet
lerin birleştirilmesi hakkındaki 228 sayılı Ka
nunun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi ile Zon
guldak Milletvekili Cahit Karakaş ve 10 arka
daşının, Emekli Sandıklariyle Maluliyet, ihti
yarlık ve ölüm Sigortaları kanunlarına tabi iş* 
yerlerinde geçen hizmetlerin birleştirilmesi hak. 
kındaki 228 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 

I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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değiştirilmesine ve bir maddenin kaldırılmasına 
dair kanun teklifleri kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu İdare Âmirlerinin 1969 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 
öncelikle görüşülerek maddeleri kabul olundu 
ve tümü açık oya sunuldu be de, oyların ayı
rımının birleşim sonunda açıklanan sonuçlanııa 
göre, çoğunluğun sağlanamadığı, oylamanın ge
lecek birleşimde tekrarlanacağı bildirildi. 

Maliye Bakanı Mesut Erez, 6802 sayılı Gi
der Vergileri Kanununa ek kanun tasarısının 
Gelen Kâğıtlardan alınarak görüşülmesine dair 
önergesini üzerinde yapılan görüşmelerden son
ra, geri aldı, 

1969 Kalkınma istikrazı hakkındaki kanun 
tasarısı öncelik ve ivedilikle görüşülerek madde
leri kabul edildi ve tümü açık oya sunuldu ise 
de, oyların ajarımının birleşim sonunda açıkla
nan sonuçlarına göre çoğunluğun sağlanamadı
ğı, oylamanm gelecek birleşimde tekrarlanacağı 
bildirildi. 

Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal ve 9 arkadaşının, 931 sayılı iş Kanunu
nun 79 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kındaki kanun teklifi öncelik ve ivedilikle gö
rüşülerek kabul olundu. 

istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Türki
ye'de meydana gelen trafik kazalarının artış 
sebepleri ile önleme çarelerinin tesbiti için bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
üzerinde bir süre görüşüldü. 

19 . 1 . 1970 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere birleşime saat 19,02 de son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Fikret Turhangü 

Kâtip 
Ordu 

Memduh Ekş 

Kâtip 
Kayseri 

Şevket Doğan 

i 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-

nar'm, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair sözlü soru önergesi, Millî 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (6/103) 

2. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğ-
lu'nun, Niğde'ye bağlı Aksa::ay ilçesinin hükü
met binası ihtiyacına dair sözlü soru önergesi, 
Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (6/104) 

3. — Ankara Milletvekili ibrahim Cüceoğ-
lu'nun, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin eği
tim çağındaki çocuklarına dair sözlü soru öner
gesi, Çalışma ve Millî Eğitim Bakanlıklarına 
gönderilmiştir. (6/105) 

Yazılı sorular 
1. — İçel Millet vekii Celâl Kargılı'nın, 

Mut - Gülnar - Aydıncık yollarının asfatlan-
masına dair yazılı soru önergesi, Bayındırlık 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/72) 

2. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Gül
nar'a bağlı Aydıncık bucağındaki sulama ka
nallarının ihtiyacı karşılıyacak hale getirilme
sine dair yazılı soru önergesi, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. (7/73) 

3. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, içel'
in turistik yerlerinde, yapılan arsa spekülâsyo
nunun önlenmesine dair yazılı soru önergemi, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/74) 

4. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, 6245 sayılı Kanunun 49 ncu maddesine 
göre verilen görev tazminatının tatbikatına dair 
yazılı soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/75) 

5. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, bu
cak ve köylere verilen İmâm - Hatip kadroları
na dair yazılı sora önergesi, Başbakanlığa gön
derilmiştir. (7/76) 

6. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğlu'-
nun, İller Bankası Genel Müdürlüğü ek bina 
inşaatına dair yazılı soru önergesi İmar ve İs
kân Bakanlığına gönderilmiştir. (7/77) 

7. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Kurtalan ilçesine bağlı Güney Mahalle
sinin başka bir mıntakaya nakline dair yazılı 
soru önergesi, imar ve İskân, Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/78) 

— 203 — 
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Tasarı 

II - GELEN KÂĞITLAR 

(•umlmriyel Senatosundan yelen is 

1. — Millî Eğitim Mensupları Yardımlaşma 
Kurumu kanunu tasarısı (1/173) (Maliye, Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

Tezkere 

2. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1964 yılı 
döner sermaye hesaplarına ait 1964 yılı bilan
çosunun sunulduğuna dair Başbakanlık tezkere
si (3/161) (Sayıştay Komisyonuna) 

3, — Su ürünleri kanun tasarısı (D : II; 
1/190) (D : III; 1/174) (Plân Komisyonuna) 

l'apor 

4. — 20 . 2 . 1930 tarih ve 1567 sayılı Türk 
Parasının kıymetini koruma hakkında Kanu
nun yürürlük süresinin uzatılmasına dair kanun 
tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Plân komisyonla
rı raporları (1/2) (S. Sayısı : 17) 

»9<t 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 
KÂTİPLER : Kemal Ataman (Ankara), Zeki Çeliker (Siirt) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 27 nci Birleşimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya-
pılacaiktır. Sayın üyelerin lütfen beyaz düğme
lere basmalarını rica ederim. 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ 

1. -— Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 
Malatya'nın havayolları ile bağlantısının kesil
mesi sonucu doğan güçlüklere dair demeci 

BAŞKAN — Malatya Milletvekili Sayın 
Musıtafa Kaftan, Malatya'nın havayolları ile 
iraibaıtmm kesilmesi sonucu doğan g-üçlükler 
üzerinde gündem dışı söz istemişsiniz. Buyu
run îSaym Kaftan. 

MUSTAFA KAFTAN (Malatya) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Hükümet programının Doğu kalkınması ile 
ilgili bölümünde, Sayın Başbakan aynen : «Ge-

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz vardır. 

Görüşmelere başlıyîoruiz. 
GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ri kalmışlığımızın yaygın ve müessir olduğu 
bâzı bölgelerde özel tedbirler almak ihtiyacını 
duyduğunu» söylemiştir, icra Organının Baş
kanı, programım sunarken, Türkiye'de geri 
kalmışlığımızın yaygın ve tesirli olduğu bâzı 
bölgelsr bulunduğunu, bunlar için özel tedlbir-
ler almak ihtiyacını duyduklarını, kısaca Do
ğu problemini bir mesele olarak ele aldıkları
nı bizleri sevindirecek ölçüde beyan etmiştir, 
fakat daha icra döneminin başlangıcında, Hü
kümet tarafından ilgili komisyonlara sevk edi-: 
len tasarılar ve bunların konu ettiği icraat ör-. 

— 204 - , 
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nekleri, Sayın Başbakanın yukarıya aktardığı
mız sözlerine gölge düşürecek niteliktedir. Bun
lardan seçim bölgem olan Malatya ile ilgili iki 
tanesini huzurunuzda ifade etmeyi bir görev 
saydım. 

Mulhterem arkadaşlarım, bunlardan bir ta
nesi, geri kalmışlığımızın yaygın örnekleri ile 
dolu olan, Malatya'nın havayolları ile irtibatı
nın kesilmesidir. İki yıl evvel sivil hava mey
danı, trafik güçlükleri sebebiyle iptal edilmiş, 
şehre 45 km. gibi çok uzak bir mesafede bulu
nan Erhaç askerî hava alanından askerî ma
kamların müsaade ettiği gün ve saatlerde as
kerî disiplin ve formalite altında Genelkurma
yın «özel müsaadesi ile istifade edilmekte idi. 

Gerek Havayolları personeli, gerekse yolcu
lar bakımından çok sıkıntılı olarak devam eden 
bu hal karşısında 1969 Bütçesine, yani seçimi 
yaptığımız yılın bütçesine, Malatya hava mey
danı inşaatı için 10 milyon liralık bir ödenek 
konmuş, fakat bu 10 milyon liralık ödenek, 
seçim yapıldıktan sonra 1970 Bütçesinden ta
mamen çıkarılmıştır. İlgili bakanın Plân ve 
Bütçe Komisyonundaki beyanına göre, rantabl 
olmadığı için Malatya'ya bir meydan inşaatı 
yapılmasından böylece sarfınazar edilmektedir. 

Malatya 20 yıldan beri havayolları uğrağı
dır. istanbul'a 1 400, Ankara'ya 900 km. gibi 
uzak bir Doğu ilidir, ilgili Bakanın gerçek ol-
mıyan beyanının aksine, rantabl olduğu için 
Malatya'ya meydan inşaatının yapılması Öngö
rülmüş ve ilgili mütehassıslarca tesıbit edilen 
1969 Bütçesine 10 milyon liralık bir ödenek 
konmuştu. Bir yıl evvel bütçeye giren bir öde
neğin aynı Hükümet, aynı iktidar zamanında 
bir yıl sonra rantabl olmadığı için çıkarılma
sının, rantabl olmaktan öte tamamen politik se
beplere dayandığını rahatlıkla huzurunuzda 
söyliyelbilirim. 

Komşu illerden Elâzığ'da meydan yapıl
ması rantabl olur, Diyarbakır'da rantabl olur, 
Antep'te, Kayseri'de rantabl olur, Malatya'da 
1969 senesi için rantabl olur, fakat 1970 senesi 
için meydan inşası yapılması rantabl olmaz. Bu 
zihniyeti bir Malatyalı ollarak anlamamıza im
kân kalmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu düşünce Malat
ya'yı belki bir hava meydanı inşaatından mah
rum eder, fakat bu zihniyet Hükümet Başkanı-

— 205 

nın Doğu kalkmmasiyle ilgili güzel vaitlerini 
ciddiyetten mahrum eder. 

Geri kalmışlığımızın yaygın ve tesirli oldu
ğunu Başbakanın söylediği Doğu'nun az geliş
miş bölgelerinden biri olan Pötürge ilçesinin yol 
faciasına da bu arada değinmek isterim. Pötür
ge Türkiye'nin az gelişmiş değil de, hiç gelişme
miş çileli ve dertli ilçelerinden biridir. Yüksek 
ve dağlık bir bölge olması sebebiyle her yıl kış 
aylarında 65 Km: lik Malatya - Pötürge yolu ka
panmaktadır. Kubbe Dağına yapıttan sembolik 
bir bakım evi geçit temin edememekte, en az bu 
ilçenin senede iki ay medeni dünya ile ilişiği ta
mamen kesilmektedir. Bu yıl havalar iyi gittiği 
için karakış marifetini göstermemiş, Pötürge'nin 
dramı başlamamıştır. Fakat birkaç hafta, hattâ 
birkaç gün sonra gazete sütunlarında, aşağıda 
vereceğim örneğe benzer havadisler okumanız 
uzak bir ihtimal değildir. Yakın bir geçmişte 
ilçenin kaymakamı, belediye başkanı, savcısı ve 
birçok memurlan bir tahkikat için Malatya'ya 
geldiklerinde yollar kapanmış, dokuz gün ilçeye 
gidememişler, Devlet daireleri bu ilçede felce 
uğramıştır. 

Yine bir evvelki yıl dört gün sancı çekmesi
ne rağmen bir türlü doğum yapamıyan bir an
nenin ıstırabına Diyarbakır Hava üssünden kal
kan bir helikopter yetişmiş, anneyi ve çocuğu 
Diyarbakır'a götürerek askerî hastanede son 
nefesinde canlarını kurtarabilmiştir. Bunların 
yanı sıra her yıl vukulbulan, gazete ve resmî ka
nallara intikal etmiyen çeşitli don olayları sebe
biyle birçok Pötürge 'li vatandaşlar da ölmekte
dirler. 

Muhterem milletvekilleri, Malatya'nın, Ame
rikalıların Ay yolunu su yolu ettikleri, ihale be
deli milyarları bulan Boğaz köprüsünün temel
lerini atmak üzere olduğumuz şu günlerde Hü
kümetin 65 Km. lik bir yolu inşa etmemek gibi, 
programında isminden dahi bahsetmemesini 
üzüntü ile karşıladığımı huzurunuzda beyan et
mek için geldim. Hepinize saygılar sunarım. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

2. — Ordu milletvekili Memduh Ekşi'nin, Or
du'da bâzı yetkili Devlet memurlarına yapılan 
saldırı olaylarına ve alınması gerekli tedbirlere 
dair demeci. 
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BAŞKAN — Ordu Milletvekili Sayın Meni- [ 
du'h Ekşi, Ordu'da bâzı yetkili Devlet memurla
rına karşı vâki tecavüz olayları üstünde gündem 
dışı söz istemiştir. Buyurun Sayın Ekşi. 

MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

Geçen hafta içinde dikkatinizi çektiğini san
dığım bir olayı Yüce Meclise arz etmek üzere 
huzurunuzda bulunmaktayım. 

Bir kaymakamın evine bomba atılmıştır. Hâ
dise tek olsaydı belki konuşmaya değmezdi. Ne 
yazık ki, olay ne tektir, ne de hafife alınacak 
kadar basittir. Son bir sene içinde Kumru Cum
huriyet Savcısının evi kurşun yağmuruna tutul
muştur. Koyulhisar savcısı ve eşi, pencerelerin
den atılan kurşunlardan canlarını tesadüfen 
kurtarabilmişlerdir. 

Gölköy savcısının evi bundan onbeş yirmi 
gün önce meçhul şahısların kurşunlarına hedef 
olmuştur. Evine bomba atılan Mesudiye Kayma
kamının mâruz kaldığı tecavüz, sonuncusu ile 
birlikte ikincidir. Birincisinde aynı kaymakamın 
oturduğu lojman gece taşlanmış, evinin camları 
parçalanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, bu tip olaylar bir ve
ya beş değildir. Türkiye'nin hemen hemen her 
yerinde Cumhuriyet savcılarına, idarecilere, öğ
retmenlere ve her kademede çalışan Devlet me
murlarına karşı tecavüzler almış, yürümüştür. 
Buna benzer hâdiseler elbette sizlerin seçim böl
gelerinizde de vukubulmaktadır. Bu saydığım 
birkaç örnek, sayısı az olmıyan bâzı vatandaş
ların Devlet memuruna karşı tutumunu ifade 
ediyor. Devlet hizmetinde çalışan bâzı görevliler 
de, esefle ifade edeyim ki, vatandaşa karşı bazan 
haşin, bazan mütecavizdir. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün Türkiye'de, 
özellikle Karadeniz bölgesinde ve Doğu'da ka
çak silâh imalâtı ve satışı almış yürümüştür. Be
nim seçim bölgemde bir el yapısı silâhın bedeli 
ikiyüz liradır. Kiralık kaatillerin bir cana kıy
mak için yüzelli liraya kadar indikleri dolaşan 
söylentiler arasındadır. Bir süreden beri bilhas
sa Ünye'de hemen heraıen her Çarşamba günü 
bir cana kıyılmaktadır. Mâalesef henüz olayla
rın önü alınamamıştır. Dünyanın hiçbir medeni 
memleketinde insanın canı bu* derece ucuz satıl- I 
mamaktadır. | 
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Değerli milletvekilleri, görüldüğü gibi du
rum fazlasiyle ciddîdir. Asayişin böylesine bo
zuk olmasının getireceği felâketleri saymaya lü
zum görmüyorum. Bu vahîm durumu Yüce He
yetinizin dikkatine sunarım. Durumu Hükümet, 
bu cins olayları önliyebilmek için onları birer 
zabıta vakası şeklinde değerlendirmemelidir. 
Aksine, bütün bunların bir asayiş buhranı do
ğurduğunu kaTbul etmelidir. Yoksa bu çeşit olay
lar gittikçe artarak birbirini takibedecek ve ce
miyetimiz her gün bir evvelki gününü hasretle 
arar hale gelecektir. Bu durumdan endişe etti
ğimi arz eder, biran evvel sorumlu Hükümetin 
gereken tedbirleri alacağı kanaatiyle Yüce He
yetinizi saygı ile selâmlarım. (C. H. P. sıraların
dan, alkışlar.) 

3. — T. B. M. M. Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonu raporunun görüşülme usulüne 
dair Başkanlığın açıklaması. 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel Baş
kanlığın bâzı sunuşları olacaktır efendim. 

Ancak, hemen arz edeyim ki, gündeme geç
tiğimiz zaman da komisyonlar için üye seçimi 
ve iki açık oylama vardır. Bu itibarla sayın üye
lerin lütfen oylarını kullanmadan dağılmamala
rını istirham ederim. 

Muhterem arkadaşlar; 12 Mayıs 1964 gün ve 
468 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince Ka
mu İktisadi Teşebbüslerinin denetimi hususun
da Karma Komisyonun hazırladığı raporun, bi
lanço ve netice hesaplarının görüşülmesi aşağı
daki program esasları dairesinde yürütülecektir. 

A) Genel Kurul 23 Ocak 1970 Cuma günün
den itibaren çalışmalarına aralıksız olarak 14 
gün devam edecektir. Günlük toplantılar saat 
10,00 - 13,00 ve 14,30 - 19,00 arasında yapılacak
tır. 

B) Günlük program tesbit edilen gün ve 
saatten evvel biterse bir sonraki güne ait prog
ram müzakereye alınacak ve saat 19,00 a kadar 
devam olunacaktır. 

C) Üst teşekkül ile bunlara bağlı müessese
ler ve iştirakleri üzerindeki görüşmeler bir ara
da yapılacak ve oylamalar ayrı ayrı olacaktır. 

D) Siyasi parti grupları adına yapılacak 
konuşmalar otuzar dakika ve şaihıslar adına ya
pılacak konuşmalar da onar dakika olacaktır. 
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Sayın üyelerin söz kayıtları 20 Ocak Salı gü
nü saat 09,00 dan itibaren Kanunlar Müdürlü
ğünde yapılacaktır. 

Arz ettiğim bu hususlardan A, B, C, D bend-
lerinde yer alanlar için Yüce Heyetinizin tasvi
bini alacağım. 

Genel Kurulun 23 Ocak 1970 Cuma gününden 
itibaren çalışmalarına aralıksız olarak 14 gün 
devam etmesini ve günlük toplantıların saat 
10,00 - 13,00; 14.30 - 19,00 arasında yapılmasını 
kabul edenler... Kabul etmiyenfler... Kabul edil
miştir. 

Günlük program tesbit edilen gün ve saat
ten evvel biterse bir sonraki güne ait program 
müzakereye alınacak ve saat 19,00 a kadar de
vam olunacaktır. Bu hususu kabul edenler... Ka
bul etmiy enler... Ka'bul edilmiştir. 

Üst teşekkül ile bunlara bağlı müesseseler ve 
iştirakleri üzerindeki görüşmelerin bir arada ya
pılacağı ve oylamaların ayrı ayrı olacağı husu
sunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Siyasi parti grupları adına yapılacak konuş
maların 30 ar dakika ve şahıslar adına yapıla
cak konuşmaların 10 ar dakika olması hususunu 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Tekrar arz ediyorum; bu husustaki söz kaydı 
yarın sabah 09,00 dan itibaren Kanunlar Mü
dürlüğünde yapılacaktır. 

4. — Ölüm cezasına hükümlü Hüseyin Bu-
lut'un mahkumiyet dosyasının geriverilmesine 
dair Başbakanlık tezkeresi (â/164) 

Bir dosyanın geri istenmesiyle ilgüli Başba
kanlık teskeresi vardır. Teskereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : 1 . 7 . 1969 tarihli ve 5/4-6375 sayılı 
yazımız. 

Ölüm cezasına hükümlü Hüseyin Bulut ve
kili Nusret Tuna tarafından iadei muhakeme ta
lebinde bulunulduğundan bahisle, adı geçene 
ait mahkûmiyet dosyasının iadesine dair bu ke

re Adalet Bakanlığından alınan 9 . 1 . 1970 ta
rihli ve 700 sayılı teskerenin sureti bağlı olarak 
sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Eki : 1 teskere sureti 

3/50 
Süleyman Demirel 

Başbakan ' 

BAŞKAN — Dosya geri verilmiştir. 

5. — İmar ve İskân Komisyonu Başkanlığı
nın, 6785 sayılı İmar Kanununda değişiklikler 
yapılması hakkındaki kanun tasarısının havale 
edilmiş olduğu komisyonlardan seçilecek 4 er 
üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda görüşül
mesine dair tezrekesi (1/161, 3/165) 

BAŞKAN — 6785 sayılı îmar Kanununun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılması hakkın
daki kanun tasarısının geçici bir komisyonda 
görüşülmesini istiyen îmar ve İskân Komisyonu 
Başkanının bir tezkeresi vardır, tezkereyi oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

6785 sayılı İmar Kanununda bâzı değişiklik
ler yapılması hakkında kanun tasarısının, 
mevzuun lüzum ve ehemmiyetine binaen biran 
evvel kanunlaşmasında fayda mülâhaza edildi
ğinden, mezkûr tasarının havale edilmiş bulun
duğu, îmar ve İskân, İçişleri ve Plân komis
yonlarından seçilecek 4 er üyeden müteşekkil 
bir Geçici Komisyonda görüşülmesine komisyo
numuzca karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tavsiplerine arz edilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
îmar ve îskân Komisyonu 

Başkanı ve bu rapor 
Sözcüsü 
Kütahya Antalya 

îlhan Ersoy Hasan A. Gülcan 
Balıkesir Kars 

İbrahim Aytaç Kemal Güven 
Kastamonu Konya 

Ali O. Deniz Sezai Ergun 
Niğdo Sinop 

Muzaffer N. Çerezci Hilmi Biçer 
Tokat 

Hüseyin Abbas 
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(BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler. Kabul etmiyenler. Kabul edil
miştir. 

6. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ile İz
mir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu'nun, Bağcı
lığımızın Modernleştirilmesi ve kalkındırılması 
hakkındaki kanun teklifinin havale edilmiş oldu
ğu komisyonlardan seçilecek 3 er üyeden kurulu 
bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi (2/193, 4/35) 

BAŞKAN — Manisa Milletvekili Sayın Mus
tafa Ok ve İzmir Milletvekili Sayın Coşkun Ka
ragözoğlu'nun, bağcılığımızın modernleştirilme
si ve bağcılarımızın kalkındırılması hakkındaki 
kanun tekliflerinin, geçici bir komisyonda gö
rüşülmesi hakkında önergeleri vardır; önerge
lerini okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

2/193 numarada kayıtlı bulunan «Bağcılığı
mızın modernleştirilmesi ve bağcılarımızın kal
kındırılması» hakkındaki kanun teklifimizin ha
vale edilmiş olduğu Tarım, Ticaret ve Plân ko
misyonlarından seçilecek üçer üyeden kurulu 

V - GÖRÜŞÜ] 

1. •— Cumhuriyet Senatosu t dar e âmirleri
nin 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi (2/1) (S. Sayısı : 9) 

2. — 1969 Kalkınma istikrazı hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/141) (S. Sayısı : 15) 

8. — Daimî komisyonlardaki açıklara üye se
çimi. 

9. — İktisadi Devlet Teşekkülleri ile sivil, 
askerî ve resmî müesseselerin dinlenme kamp
ları için yapılan harcamalar konusunda araştır
ma yapmak üzere kurulması kabul edilen Meclis 
Araştırması Komisyonuna üye seçimi. (10/4, 
10/8) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, gündemin 
1 nci ve 2 nci maddelerinde yer alan daimî ko
misyonlardaki açıklara üye seçimi ile Meclis 
Araştırma Komisyonuna üye seçiminin birlikte 
yapılması hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.. 

geçici bir komisyonda konuşulmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Manisa Milletvekili İzmir Milletvekili 
Mustafa Ok Coşkun Karagözoğlu 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

7. — Bitlis Milletvekili Zeynel Abidin tnan'-
ın, Sayıştay Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 
dair önergesi (4/36) 

BAŞKAN — Sayıştay Komisyonundan isti
fa ettiğine dair Bitlis Milletvekili Sayın Zeynel 
Abidin İnan'm önergesi vardır; önergeyi oku
tuyorum. 

Sayın T.B.M.M. Başkanlığına 
Sayıştay Komisyonu üyeliğinden istifa edi

yorum. 
Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla 

Bitlis Milletvekili 
Zeynel Abidin İnan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Gündeme geçiyoruz. 

EN İŞLER 

BAŞKAN — Bu son iki tasarı üzerinde açık 
oylama işlemi tekrarlanacaktır. 

Bu iki açık oylamanın Komisyon seçimleriy
le birlikte hemen gündemin başında yapılması 
hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Her iki seçimin üç kişilik bir tasnif komis
yonu tarafından tasnif edilmesi hususunu oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon seçimle/i için bastırılmış bulunan 
oy pusulaları dağıtılacaktır. 

Tasnif Komisyonu için ad çekiyorum. 
Nafiz Yıldırım? Yok. 
Hasan Basri Albayrak? Yok. 
Ömer Eken? Yok. 
Arif Tosyalıoğlu? Yok. 
İbrahim Aytaç? Yok. 
Avni Turanlı? Yok. 
Selçuk Gümüşpala? Yok. 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GEN^L KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
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Mehmet Zeki Adıyaman? Burada. 
Mümtaz Akışık? Burada. 
Esat Kıratlıoğlu? Burada. 
Şu halde, Tasnif Komisyonu; Sayın Mehmet 

Zeki Adıyaman, Sayın Mümtaz Akışık, Sayın 
Esat Kıratlıoğlu arkadaşlarımızdan müteşekkil
dir. 

Seçimlere hangi ilden başlıyacağımızı tesbit 
için ad çekiyorum. 

Çorum. 

Şimdi, aziz arkadaşlarım, hitabet kürsüsü
nün sol tarafına iki tane sepet koyduruyorum; 
bunlardan birincisine daimî komisyonlardaki 
üyeler için bastırılmış olan ve nisbeten uzun 
olan oy pusulası atılacak; ikinci sepete Meclis 
Araştırma Komisyonu için yapılacak seçim do-
layısiyle kullanacağınız oy pusulası atılacak. 

Kürsünün diğer tarafına konulacak iki ta
ne madenî kupaya ise biraz evvel adlarını arz 
ettiğim aktarma kanunlariyle ilgili oy pusula
larını atacaksınız. Onun için istirham ediyo
rum; sayın üyeler kürsüye gelirken aktarma 
kanunları için kullanacakları beyaz, yeşil veya 
kırmızı oy pusulalarını da lütfen hazırlamış 
olarak teşrif etsinler. 

Çorum ilinden oy verme işlemine başlıyo
ruz. 

(Çorum Milletvekillerinden itibaren oylar 
toplanmaya başlandı) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, adaylar ilân edilmeden boş kâğıt atıyo
ruz. 

BAŞKAN — Efendim, ilgili grup aday gös
termemiştir. Bu husus geçen birleşimde ifade 
edilmiştir. Başkanlığın da re'sen aday göster
mesine imkân yoktur. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bağımsız aday 
yok mu? 

(Oyların toplanmasına devam olundu) 

BAŞKAN — Açık oylamalarda oyunu kul-
îanmıyan arkadaşımız kalmasın. 

Komisyon seçimleri için gerekli açık oyla
malarda oyunu kullanmamış başka arkadaşımız 
var mı efendim? Yok. Gerek iki komisyon için 
yapılan seçim, gerekse açık oylama işlemi bit
miştir. 

Komisyon seçimi için yapılan seçimlerle il
gili sepetleri Tasnif Komisyonuna veriniz. 

Tasnif Komisyonuna seçilen arkadaşlar, Sa
yın Esat Kıratlıoğlu, Sayın Mümtaz Akışık, Sa
yın Mehmet Zeki Adıyaman, lütfen yerlerini al
sınlar. 

(Ayrım yapıldı) 

BAŞKAN — Açık oylamaların sonuçlarını 
ars ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Daimî komisyonlardaki açık üyelikler için 
yapılan seçime 273 üye katılmış ve neticede ili
şik listede isimleri bulunan üyeler hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Ar^ olunur. 
Üye Üye 

Adıyaman Bitlis 
M. Zeki Adıyaman M. Akrjık 

Üye 
Nevşehir 

Esa^ Kıratlıoğlu 

İmar ve İskân Komisyonuna : 
Ömer Eken (Antalya) 272 
Köy İsleri Komisyonuna : 
İsmet Kapısız (Yozgat) 273 
Millî Savunma Komisyonuna : 
Hilmi İşgüzar (Sinop) 272 
Sağlık Komisyonuna : 
Hilmi Balcı (Tokat) 273 

oyla seçilmişlerdir. 

Yüksek Başkanlığa 

İktisadi Devlet Teşekkülleri ile sivil, askerî 
ve resmî müesseselerin dinlenme kampları için 
yapılan harcamalar konusunda araştırma yap
mak üzere kurulması kabul edilen Meclis Araş
tırması Komisyonu üyelikleri için yapılan seçi
me, 277 üye katılmış ve neticede ilişik listede 
isimleri bulunan üyeler hizalarında gösterilen 
oylan almışlardır. 

Ars olunur: 
Üye Üye 

Adıyaman Bitlis 
M. Zeki Adıyaman M Aknık 

Üye 
Nevşehir 

Esat Kıratlıoğlu 
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Rıza Çerçel (Afyon Karahisar) 
Hasan Güngör (İstanbul) 
M. Fazlı Arınç (İzmir) 
Lâtif Aküzüm (Kars) 
Mustafa Topçular (Kastamonu) 
Sadrettin Çanga (Bursa) 
Hüsnü Özkan (Hatay) 
Nebil Oktay (Siirt) 

275 
277 
277 
275 
276 
277 
275 
277 

Cumhuriyet Senatosu İdare Âmirlerinin 1969 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet

vellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
teklifi için 266 üye oy kullanmış sonuçta 230 ka
bul, 35 ret, 1 çekinser oy çıkmıştır. Tasarı kanun
laşmıştır. 

1969 Kalkınma İstikrazı hakkındaki kanun 
tasarısı için 227 üye oy kullanmış, sonuçta 186 
kabul, 40 ret, 1 çekinser oy çıkmıştır. Tasarı 
Meclisimizce kabul edilmiştir. 

V — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devamı) 

3. — 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa 
ek kanun tasarısı ve Ticaret, Gümrük ve Tekel, 
Ulaştırma, Dışişleri, Sanayi, Maliye ve Plân ko
misyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/158) (S. Sayısı : 16) 
(1) 

BAŞKAN — Maliye Bakanı Sayın Mesut 
Erez'in bir önergesi vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin son sırasında yer alan 16 sıra sa

yılı 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa ek 
kanun tasarısının gündemdeki diğer bütün işle
re takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
Mesut Erez 

BAŞKAN — Önerge üzerinde bir mütalâa 
var mı?.. Yok. 

Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gider Vergileri Kanununa ek kanun tasarı
sının bütün diğer işlere takdimen ve öncelikle 
görüşülmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Rapor ve tasarı dağıtılmış olduğuna göre 
tekrar okutmaya lüzum var mı? («Yok», ses
leri) 

Tümü üzerinde söz istiyen arkadaşlarımızı 
kaydediyorum. 

Şahısları adına Sayın Reşit Ülker, Eşref De-
rinçay, Kâzım Özeke, İhsan Ataöv, Hilmi İşgü
zar. 

O. H. P. Grupu adına da Sayın Kemal Ok
yay. 

(1) 16 S. Sayılı oasmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

Söz sırası C. H. P. Grupu adına Sayın Ke
mal Okyay'mdır. Buyurun Sayın Okyay. 

O..H-. P. GRUPU ADINA KEMAL OKYAY 
(Kars) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım; 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa ek ka
nun tasarısını ve Karma Bütçe Komisyonu
nun getirdiği raporu görüşmeye başlamak üze
reyiz. 

Kanunun geliş nedeni ortadadır. 1970 malî 
yılı Bütçesi Hükümetin de kabul ettiği üzere 
büyük bir açıkla yakında Meclislerimizin tet
kiklerine sunulacaktır; Karma Bültçe ve Plân 
Komisyonundan çıkmıştır. Hükümetin kendi 
ifadelerine göre; bütçede 2,5 milyar lira kadar 
açık öngörülmüştür. Bu açığı kapamak için 
tedbirler Meclisimize, yüksek huzurunuza gele
cektir. Nitekim, geçen Cuma günü altıyüz 
milyon liralık bir İç istikraz kanun tasarısını 
Yüce Meclis tetkik etti ve Meclisimizden geç
miş bulunuyor. Bu kanun tasarısı da o tedbir
lerden birisi olarak görüşmemize arz edilmiş
tir. Her ne kadar Hükümetimiz bütçe açığı
nın 2,'5 milyar lira olduğunu ifade etmekte ise 
de, bizim kanımız odur ki, aslında bu açık 
çok büyüktür. Bütçe açığı olarak kendilerinin 
ifade ettikleri müktarı kabul etsek bile, Yüce 
Meclislerden yıl içinde ek ödenek olarak veri
lecekleri ve yıl ortalarında ödeneklerin iptali 
için hükümetllerin verdiği % 10, % 12 tasarruf 
ve bloke emirlerini de ilâve ederseniz, önümü
ze gelecek ve tetkikinize arz edilecek bütçenin 
açığının çok (büyük rakamları ifade ettiğini 
göreceksiniz. Bu konudaki görüşlerimizi, büt
çe Yüksek Meclise geldiği zaman ayrıca arz 
edeceğiz. 
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6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa ek 
kanun tasarısı da bu açığı kapamak için getiri
len tedbirlerden birisidir. Ancak, bu kanun her 
ne kadar iki ek madde halinde getiriliyor ise 
de kanunun mevzuu bütün ekonomimizi kapsı-
yacak genişliktedir. Şümulü gayet geniştir. 
Bu Gider Vergisini doğuran olaylar, yurt 
ekonomisinin temel unsurlarını teşkil eder ve 
çok büyük oranda, çok büyük sayıda nisbet-
ler, hadler getirmek üzere huzurumuza çıkı
yor. 

Getirilen Gider Vergisi kanun tasarısının 
bir vasıtalı vergi vasfını taşıdığını söylememe 
dahi lüzum yoktur. Zaten 6802 sayılı Gider 
Vergileri Kanununun birinci maddesinde Gi
der Vergileri şu şekilde tarif edilmektedir : 
«Bu kanuna bağlı 1, 2, 3 numaralı tablolarda 
yazılı maddelerden Türkiye'de istihsal ve imal 
olunanlar müstahsil ve âmilleri tarafından tes
limi veya kendi imalâtlarında sarf edilmesi, 
bunlardan, yabancı memleketlerde istihsal ve 
imal edilenlerle 4 ncü tabloda yazılı mamulle
rin Türkiye'ye ithali, bu tablolarda gösteri
len nisbet ve hadlerde istihsal Vergisine tabi
dir.» Görülüyor ki, daha Gider Vergisinin bi
rinci maddesi kapsamına giren vasıtalı olan 
Gider Vergisinin kapsamı çok geniştir ve bü
tün Türk ekonomisine hitabedecek durumda
dır. 

Bu maddede ifade edildiği gibi, hafızalarını
zı tazelemek için bir iki örnek vereyim; 1, 2, 3 
ve 4 tane tablo eklenmiştir, örneğin, birinci 
tabloda, çimento ve altese mukavim eşya.. Tür
kiye'de ne kadar çimento sanayii, ateşe muka
vim eşya sanayii, imalâthanesi ve bunların ti
caretiyle uğraşan yerler varsa, bunların imal 
ettikleri tüm ekonomik değerlerin istihsal de
ğerleri üzerinden % 12,5 oranında vergi alınır. 
Madenler; Türkiye'de demir sanayiini, bakır 
sanayiini ve sair madenler sanayiini göz önü-
no getirin, imalâthaneleriyle, fabrikalariyle 
ve bu işlerle uğraşan sanatkarından fabrika
törüne kadar olan işyerlerini göz önüne getiri
niz; çok çeşitli, sayısı çok, mühim bir sanayi 
dalıdır. Bunda da yine istihsal edilen değerin 
% 12,5 u kadar İsdihsal Vergisi, mevcut ka
nunla alınır. Bir kısmında % 12,5 alınır, bu 
söylediğim sanayi dallarından, bir kısmında 
ise değerinin % 30 u kadar istihsal Vergisi alı
nır. 

Akar - yakıtlar; kauçuk sanayii, plâstik mad
deler sanayii, kemik, boynuz, kıymetli taşlar 
sanayii 1 nci tabloda yer almışlardır. 1 nci 
tabloda yer alan sanayi dallarımızdan, örne
ğin tekstil maddeleri sanayii, imalâthanesi, fab
rikaları Türkiye'de en yüksek cirosu, sirkülas
yonu olan bir sanayi dalıdır ve Türkiye'de özel 
sektörümüzü, başarıya ulaştırdığım sanayi da
lıdır, diye öğündüğü tekstil maddeleri sana
yiinin üretiminin değerleri üzerinden % 20 ile 
% 36 oranında Türkiye'de istihsal Vergisi alın
maktadır. Bunun gibi, bu Gider Vergisine ekli 
1, 2, 3 ve 4 numaralı tablolarda sayılan sanayi 
dalları, imalâthanelerin adedi binlerce ve bü
tün Türk ekonomisinin sanayi ve imalâthanele
rini kapsıyan durumdadır ve hepsi Türkiye'de 
İstihsal Vergisine tabi olan işyerleridir. Bunu 
anlatmamdaki maksadım şudur; getirilmiş ve 
çıkarılması istenen kanunun, basit iki madde 
halinde görünmesi bir tarafa, bütün Türk eko
nomisine hitabeder bir durumda, büyük yetki
ler istiyen bir kanun olduğunu ifade etmek için
dir. 

Bu kanunun birinci maddesinin 4 numaralı 
tablosunda, ithal maddelerinden alınan Gider 
Vergisi, yine ekonomimizin büyük bir dalıdır ve 
iktisadi hayatımızda büyük önemi olan bir sa
hadır. 

Türkiye'de Gider Vergisi, rakam olarak bir
kaç rakam ifade edeyim; örneğin, ithalde alı
nan istihsal Vergisinin Türkiye'deki rakam ola
rak ifadesi şöyledir: 1969 yılında ithalden 
1 milyar 500 milyon Türk lirası istihsal Vergisi 
almışız. Bu, 1970 bütçe gelir tahminlerinde 
1 milyar 150 milyan lira olarak gösteriliyor. 
Türkiye'nin ithalâtının, 1970 programında 
885 milyon dolarlık bir hedef tâyin ettiğini göz 
önüne alacak olursak, bu 885 milyon dolarlık 
ithalâtımızın 785 milyon dolarlık kısmı istihsal 
Vergisine tâbidir. Türk lirası olarak ifadesi 
7 065 000 000 luk kısmından bugün getirilmiş 
olan Gider Vergisi tasarısı ile matrah olarak 
vergiye tabi tutulmak istenmektedir. 

ithalde alman istihsal Vergisinin oranı % 10 
dan % 60 kadar da yükselebilmektedir. 

Şimdi, bu kadar geniş sahada ve Türk eko
nomisini temelden ilgilendiren sanayi imalât 
sektöründe, Hükümetimizin talebettiği nedir? 
Hükümit, teklif ettiği 6802 sayılı Gider Vergi
leri Kanununa ek iki madde ile der ki; bana 
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bir yetki tanıyacaksınız, ben özet halinde veril- I 
miş bulunan dört tabloda sayılan maddeler üze
rindeki nisbetleri iki misline kadar çıkarabile
cek ve % 100 zam yapabileceğim bu yetki ile. 

Hükümetimizin talebettiği yetki; global ra
kam olarak ithalde alman istihsal Vergisi 
1 500 000 000 lira, dâhilinde, alman, Türk sanayi 
inin istihsalden İstihsal Vergisi, 1 900 000 000 
lira, Tekel maddelerinden alman 1 580 milyon 
liradır. Yalnız bu üç kesimdeki istihsal Vergisi 
toplamı 4 980 milyon Türk lirası ediyor. 

Hükümetimiz şimdi ne istiyor? Diyor ki; 
bana bir yetki vereceksiniz, bu yetkiye dayana
rak icabında 4 080 000 000 liralık miktarı, Hü
kümet takdirini kullanarak bu vergi hadlerini iki 
misline kadar yükseltmek yetkisini bana vere
ceksiniz ve bu yetkiyi Meclislerimizden istemek
tedir. Hükümetin bu yetkiyle teçhizinden sonra 
% 100 olarak bunu kullandığı takdirde, yalnız 
izah ettiğim bu üç kesimde 4 980 000 000 liralık 
bir vergi yükleme, Türk ekonomisinden böyle 
bir vergiyi alabilme yetkisini Yüce Meclislerden 
talebetmektedir. 

Talebin ve kapsamak istediği alanın çok ge
niş olduğu ortadadır. Bu yetkiyi kullanırken 
elbette iyi niyetinden şüphe etmediğimiz Hükü
metimiz, % 100 oranından herhal bütün dilim
lerde İstihsal Vergisinin mevzuu olan matrah
ların hepsinde tatbik etm ivebilir. Ama biran 
için % 100 tatbik ettiğini düşünrüsek, Türkiye 
g*elir bütçesinin en büyük kalemi olan bu kalem
lerde, ne büyük bir yetkinin Meclislerden dev
rini istediğini idrak etmiş oluruz. 

Sayın milletvekilleri, bir bütçenin vergi yo
luyla açıklarının kapatılmasının karşısında de
ğiliz. Biz, bütçe açıklarının açık finansmanlar
la kapatılmasının karşısındayız. Vergi yolu ile 
açıkların kapatılmasının karşısında değiliz. An
cak, getirilecek vergiler Türkiye'de üst gelir 
sınıflarını hedef almalı, onlara hitabetmelidir. 
Halbuki, Hükümetimizin mevzu itibariyle, saha 
itibariyle çok geniş, âdeta Türk ekonomisini 
kapsar şekilde getirmiş olduğu Gider Vergisi 
teklifi, ilk önce bir vasıtalı vergidir. Sonra üst 
gelir sınıflarına hitabeden bir vergiden ziyade, 
tabanda köylüyü, esnafı, memuru ve dar gelir
li sınıfları hedef alan bir vergidir. Vasıtalı Ver 
gi olduğu için onlara hitabetmektedir. Vasıta- | 
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I lı Vergilerin adaletsizliğini izah etmeme bil-
memki lüzum var mıdır? Türkiye 1de vergilerin 
% 30 u vasıtasız, % 60 ı vasıtalı Vergiler ola
rak! alınmaktadır. 

Geri kalmış ülkelerde vasıtalı Vergikre 
ağırlık vermek adaletsizliktir. Sosyal adaleti 
ve toplum içindeki adale'tsizlikl'eri artıran bir 
vergi usulüdür. Batı ülkelerinde vasıtalı vergi
lere ağırlık veren memleketler vardır, ama on
ların toplum içindeki gelir dağılımı büyük 
farklılıklar, arz etmez, Gelirlerdeki dağılım, 
fertler arasında büyük farklıbJk gösteriliyorsa 
o memlekette vasıtalı Vergileri tatbik ederisiniz, 
alabilirsiniz. Ama bir memlekette toplum için
deki fertlerin gelirleri arasında büyük farklar 
varsa, Türkiye'deki gelir dağılımındaki adalet
sizliği göz önünde bülundurursanız, Türkiye 
için vasıtalı Vergilerin âdil vergi olmadığı ka
nısına varırsınız. 

Bâzı fantazi fikirler vardır, denir ki, bir 
lüks otomobilden veya lüks kürkten vasıtalı 
olarak büyük vergi istemek, 10 dönümlük bir 
tarlanın veya bağın gelirinden vergi istemek
ten daha âdildir. Her mevzuda olduğu ğM bu 
konuda da istisnalar m'evcüttur ve bunlar fan
tazi fikirlerdir. Herkes rahatlıkla kabul eder 
ki, geniş kütlenin, tabandaki kütlenin muhata-
bolduğu vaisıtalı Vergiler âdil olamaz, bunlar 
gayrıâdildir. Bir milyonerin 1 kilo şeker üze
rinden 2 lira Vergi vermesiyle bir fakir varan
dasın 1 kilo şeker alırken 2 lira Vergi ödemesi 
arasında büyük fark olacağını muhakkak ka
bul edersiniz. 

Ito Gider Vergi teklifini Yüce Meclis kabul 
dtfciği takdirde, Türkiye^deki aksinin nasıl ola
cağını ifade etmek isterim. Demokratik rejim-
ferde smıflar arasındaki sosyal adaleti temin 
etmede vergi, kullanılan bir âlettir. Bunun ya
nında sosyal adaleti toplum içinde temim etme
nin bir vasıtası da fiyat politikalarıdır. Demek 
ki, demokratik hür rejimlerde fertler arasında
ki sosyal adaleti temin etmek için ellimizde iki 
âlet vardır; birisi kadeimeli Gelir Vergisi sis
temi, diğeri de fiyat politikasıdır. 

Hükümetler, elindeki bu iki âletle; Türki
ye'deki sosyal adaletsizliği, fertler arasında 
gelir diağıtılmmdaki eşitsizliği ortadan kaldır-

| ma gücüne salhiptirler. Ama getirilen 6802 sayı-
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lı Kanuna ek maddede, maalesef bizim kanımız 
o dur ve görüyoruz ki, Türkiye'de sosyal ada
letin sağlanması yerine adaletsizliği daha da ar
tıran gelirler arasındaki dağılımı, farklı dağılı
mı daha da yükselten bir yetki yüksek Meclis
lerimizden istenmektedir. 

Bunu şöyle de izah edebilirim; Türkiye'nin 
tarım kesiminde, Tarım Sektöründe nüfusumu
zun yüzde 70 i yaşamaktadır, Türkiye plânlı 
devre içerisinde taran sektörünün kalkınma hı
zı yüzde 4,1 olarak tesbit edilmiştir. Halbuki 
son yıllarda tarım kesimindeki kalkınma hızı
nın plân hedeflerinin çok gerisinde olduğunu 
görüyoruz, örneğin 1967 de 0,9, 1968 de 1,9 ve 
1970 de yüzde 1 civarında tahmin edilmektedir. 
Bunun anlamı şudur; tarım sektöründe yaşıyan 
insanlar için kalkınma hızı olarak öngörülen 
yüzde 4,1 in çok gerisinde kalıyoruz. Bu kesim
deki doğurganlık of anını göz önüne alırsanız 
- ki yüzde 3 tür - bu kesimde yaşıyan insanla
rın yıllık nüfus artış oranına göre biraz daha 
fakirleştiği, biraz daha sıkıntı içerisine düştük
leri anlaşılabilir. Nerede kaldı ki, tarım kesi
minde Hükümetimizin tatbik ettiği fiyat po-
litikasiyle bu kesimde yaşıyan insanların durum
larının biraz daha geriye gittiği anlaşılmakta
dır. 

Üretici tarafından üretilen maddelerin tabi 
tutuldukları fiyatlar, umumi fiyatlar içerisinde 
dâima geriden yürümüştür. Hem gerilerinde 
fiyat bakımından bir düşme vardır, hem de eko
nominin bu dalında yapılan yatırımlarda ula
şılmak istenen hızın çok gerisinde kalınmıştır. 

Şimdi bu kanunla istihsal Vergisini yüzde 
100 e kadar artırarak, bilhassa dar gelirli olan 
köylü, esnaf, memur sınıflarının geçim sıkıntı
larını bir oranda daha yükseltmek hedef tutu
luyor. 

Türkiye'deki döviz ve kur farklarında, bil
hassa turist dövizlerinde fiilî bir kur farkı ta
nınmıştır. Karaborsada resmî kur'un çok üze
rinde döviz alınıp verilir, turizmde. Ama köy
lünün ürünlerine tatbik edilen dolar 9 lira
dan sabit tutulur. 

Böylece ihracedilen maddeler fiilî kur fark
larından, bu geniş tabanda bulunan köylü halk 
zarar görür. Bu fiyat politikası ile kur farkı 
takibinden, fakir köylü geniş zararların yükü
nü çekmek durumunda bırakılır, 

Bu bakımdan teklif edilen bu kanun kabul 
edildiği takdirde biz diyoruz ki; bu, doğrudan 
doğruya müstehlik sınıfa inikas ettirilecektir. 
Bunu fabrikatör kârından ödemiyecek, bu ver
giyi maliyetlere ilâve ederek müstehlik sınıfa 
inikas ettirecektir. İmalâtçı; İstihsal Vergisin* 
deki yüzde 100 artışı kendi kârından ödemi
yecek, ancak bunu müstehlik sınıfa intikal et
tirecektir. Böylece taban sınıfı teşkil eden halk 
kütlesi, yeniden yükselen fiyatlar karşısında 
az gelirleriyle yaşamaya mahkûm edilmiş olacak
tır. 

Vergi hadlerini iki misline kadar, çıkarma 
yetkisini alan Hükümetimiz, «Bunu, ben fabri
katörden alacağım, sanayiciden alacağım, fa
kir köylü ile ilgisi yoktur» iddiasiyle karşımı
za çıkabilir. Ama unutmayınız ki, fabrika ürün
leri tüccarlar, toptancılar ve aracılar vasıta-
siyle halka intikal ettirilirken, ek vergi yükünü 
de fiyatlara yeni zamlar, yeni ilâvelerle geniş 
halk tabakalarına inikas ettireceklerdir. Kendi 
kazançlarından, kendi kârlarından fedakârlık 
ederek bu vergiyi ödemiyeceklerdir. 

Onun için, bu vasıtalı vergi olarak Gider 
Vergisinde yüzde 100 oranında artırma yetki
sini istiyen teklif doğrudan doğruya geniş 
halk kütlelerinin sırtına yüklenmek istenen ye
ni vergilerdir. 

Bu verginin bir diğer mahzuru da, Türkiye'
mizde esasen mevcudolan enflâsyonist baskıla
rı daha da artıracaktır, kabul edildiği takdir
de. Şöyle artıracaktır: istihsal Vergisi yüzde 
100 olunca, ithâlde alman İstihsal Vergileri yü
zünden sanayimizin hammaddelerinin fiyatla
rında büyük artışlar kaydedilecektir. Dâhilde 
istihsal Vergisi yüzünden sanayi mamullerinin 
maliyetinde büyük artışlar olacaktır. Tabanda 
maliyetlerin yükselmesi, fiyatlann yükselmesi
ne âmil olarak ve bu artışlar dolayısiyle enfi-
lâsyonist tazyikler başhyacaktır. imalâtçı sana
yici tüccarın ve aracının, fiyat yükselmesi yü
zünden, satış ve cirolarında bir ara düşüşler 

I olabilir. Böyle bir düşüş olduğu takdirde, eko
nomi kesiminin büyük kütlesi olan sanayiciler 
fiyat yükselmesinden meydana gelen azalmayı 
gidermek için Hükümetleri basla altında tuta
caklar ve emisyonu teşvik edeceklerdir. 

Ayrıca, işlerin azalmasından doğacak boş 
kapasite işsizliği teşvik edecektir. 

«* 
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Bir taraftan iş adamlarının ve iş çevreleri
nin Hükümet tazyiki, öbür taraftan işsizliğin 
yeniden artışını önlemek için girişilecek tazyik, 
Hükümetleri yeni emisyonlara, ekonomiye men
fi tesirler verecek tedbirlere sevk edecek ve 
enflâsyon kapılarını yeniden açmaya zorlıya-
caktır. 

Bu bajkımdan da Türk ekonomisinin hemen 
büyük kısmına hitabeden bu iki maddelik ek 
kanun tasarısı bizim tarafımızdan kabule şa
yan görünmıeımıektıedir. 

Bu kanunun 2 nci maddesiyle Stok Vergisi 
mahiyetinde bir hüküm getirilmektedir. Görü
lüyor ki, Hükümet Gider Vergisindeki hadleri 
yüzde 100 oranında artıran yetkiyi yeterli bul
mamış, faJbrikatörün ve imalâtçının deposunda 
henüz satılmamış, satışa arz edilmek üzere bek-
liyen malların üzerinden de vergi almak niyetlin
de görünüyor. Böyle bir tutum içerisine giri
lirse, sanayici, imalâtçı, fabrikatör büyük 
stoklar tutmaktan daima kaçacaktır'. Adam, 
kredi alarak büyük stoklar bekletme yüzünden 
İstihsal Vergisini bir misli fazlası ile ödeme 
durumuna düşerse, stoku azaltma yönüne gide
cektir. Stoku azaltmak için de kapasitenin al
tına düşecektir. Zaten Türkiye'de sanayimiz 
% 60 bir kapasiteyle çalışır, vasati % 40 ka
dar bir âtıl kapasite vardır ve Türkiye bu ba
kımdan büyük ıstırap içerisindedir. Bu durum 
Türk ekonomisini yeniden bir âtıl kapasiteye 
itecektir. Stok Vergisi bu mahiyetiyle de gö
rülmektedir ki ekonomiye ters yönden etki ya
pacaktır. 

Böylece bu. kanun Türk ekonomisine, eko
nomik yönden bizim için yüksek maliyet, âtıl 
kapasite ve işsizlik problemlerini davet eder 
mahiyette görülmektedir. Kalkınma çabaları
mızda, bir oranda yürütülmeye çalışılan, der
lenme, toparlanma yılı diye ilân edilen 1970 yı
lında, bu kanun çıkarılırsa, bizim kanımız odur 
ki, ekonomimize ters yönde etki edecektir. Ye
niden geniş halk kütlelerine ağır vergi yükü 
inikas ettirilecek, fiyatlar yükselecek, fiyatla
rın yükselişi dar gelirli vatandaşların geçıiım 
sıkıntısını daha da artıracak. Aslında gelir da
ğılımındaki adaletsizliğin yaratmaya başladığı 
patlama]ar toplumumuzda daha da çoğalacak-
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tır. O bakımdan sosyal yönden, ekonomik yön
den bu kanunun toplumumuza faydalı olmıya-
cağı kanısındayız. 

Biz getirilen bu kanunun hukuk yönünden 
de karşısında olacağız. Anayasa hukuku yö
nünden de biz bu Gider Vergisi Kanununun 
karşısına çıkra aya mecburuz. 

Anayasamızın 5 nci maddesi aynen şöyledir: 
«Yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Mecli
sinindir. Bu yetki devredilemez.» Eeonen 61 
nci maddesinde: «Herkes kamu giderlerini kar
şılamak üzere malî gücüne göre vergi 
üzere malî gücüne göre vergi ödemekle yüküm
lüdür.» dedikten sonra, «Vergi, resim ve harp
lar ve benzeri malî yüküm ancak kanunla ko
nur.» Demek ki, Türk vatandaşı devletin gider
lerine, gelirleri oranında iştirak etmeye mec
bur ediliyor. 

Ancak bu mecburiyeti Yüce Meclisler bir ka
nunla koyar, diyor. Nelere koyar? Vergi Ka
nunla konur, hattâ resimler, harçlar ve ben
zeri malî yükümler, vatandaşa getirilecek bu tip 
yükümlerin hepsi ancak kanunla konur. Kanunu 
Yüce Meclisler yapar ve 5 nci maddede der ki; 
«Yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi
nindir, bu yetki devredilemez». 

Kanımız şudur ki, Anayasanın bu açık hü
kümleri karşısında, Hükümet, meclislerin karşı
sına çıkmış; bir nevi vergi vadetmek için yetki 
istemektedir. Meclisin, yasama organının yet
kisini yürütme organı bu konuda devralmak is
temektedir. 

Bir defa, demin izah etmeye çalıştığım gibi, 
verginin konusu çok geniş. Kapsamına aldığı 
saha Türk ekonomisinin büyük kısmına hitabe
den bir saha. 4 tabloda binlerce kalem ürünün 
üzerinden İstihsal Vergisi alınmaktadır. Her ka
lemde, her dilimde ayrı ayrı vergi oranları, 
vergi nisbetleri tesbit edilmiştir. 

Şimdi, Hükümet bize gelseydi, bu kanunu o 
mahiyette tanzim etseydi ve deseydi ki; «Ben 
bütçe açığımı vergi yolu ile kapatacağım...» Biz 
gerçi açığın Vasıtalı Vergi, Gider Vergisi yolu 
ile kapatılması taraftarı değiliz. Sınıflara hita
beden vergilerle kapatılmasının yanında oluruz. 
Bu ayrı konu, ama bunda dahi hukuka aykırı 
düşmemek için; tekstil sanayiinin ipekli doku-
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ma bölümünde, falan ipekliden % 18 alınıyor, 
bunu ben % 20 ye çıkarıyorum. Tabanı belli, 
tavanı belli, dilimi, mevzuu belli, kapsamı belli 
bir gerçeklikte, bir tutarlılık içerisinde kanunu 
getirseydi, Anayasa hukukuna aykın bulmıyabi-
lirdik. Çünkü, öyle bir teklifle geliyor ki, hangi 
maddeye ne miktarda, ne zaman zam yapacağı 
belli değil. Halbuki vatandaş ne zaman, hangi 
mevzuda, ne miktar vergi ödeyeceğini önceden 
bilmek ister. Bunun içindir ki, vatandaşı Devlet 
giderlerine iştirak ettirmek için Meclisler Ka
nun vazederken, Anayasanın ruhuna uygun ka
nun çıkanrken, bunu ancak bir kanunla daha 
önceden tesbit ve ilân eder. Her vatandaş ne 
vergiyi ne zaman, hangi hadler içerisinde, mü
ruru zamanı nedir, matrahı nedir, oranı nedir, 
bütün durumlan önceden bilerek, iş hayatındaki 
işletmesini, idaresini ona göre kurar ve yürü
tür. Halbuki şimdi getirilen kanunla bunlann 
hiçbirisi bilinmiyecek, Hükümetin gecenin bil
mem hangi saatinde, hangi sektörde, hangi 
ürüne hangi oranda vergi vuracağını bilmeden 
yaşayacak; bir sabah gözünü açacak ki, depo
sundaki mala binlerce, onbinlerce liralık vergi 
yükletilmiş. Bunu önceden bilse belki o 
imalâta, o teşebbüse girmiyecektir; ama bileme
diği için vatandaş böyle ağır bir yükün altında 
bırakılmış olacaktır. 

Bizim kanımız odur ki, Hükümet bu kanun
la, bu sahada kanun koyma yetkisini kendisine 
devraflma iste. Yasama Organının yetkisinin 
tievrediltamiiyeceği Anayasamızın kesin bir hük
müdür. Hükümetlere Anayasamız vergi koyma. 
yetkisi vermemiştir. O kaldar ki, Anayasamız ta
rafından yasama yetkisi yasıaima organına yetki 
olarak verilirken, yargı yetkisi yargı organına 
yetki olarak verilirken, Yürütme Organına da 
yetkiler, görevler tanımıştır. Anayasıamızın 
6 nci maddesinde, «Yürütme görevi başlığı al
tında; Yürütme görevi, kanunlar çerçevesin
de, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tara-
fmldan yerine getirilir.» diyor. Hükümetlerde 
yetki yok, yüce meclislerin çıkaracağı kanun
lar çerçevesinde bu kanunlan yürültme görevi 
vardır ancak, vergi koyma yetkisi hükümetlilere 
bizim kanımızca verilemez. 

Bütçe Karma Komisyonunda bu vergiden 
bir ara bahsederken Sayın Maliye Bakanımız, 
bu kanuna emsal bir kanundan l)$hsetttiler ve | 

Gider Vergisi Kanununun Anayasaya aykırı 
olmıyacağı mânasında bir örnek seçtiler. Zan
nediyorum bu da 474 sayılı Kanundur. Bu ka
nun tahmin ediyorum ki, yüne buradan örnek 
olarak gösterilecektir. 

474 sayılı Kanun, 5383 sayılı Gümrük Kanu
nuna bağlı Gümrük giriş tarife cetvellerinin 
değiştirilmesi hakkındaki Kammlda tadilât ya
pan, ek iki madde getiren bir kanundur. Bu 
Kanunun 1 nci maddesinde gümrük tarifeleri 
tanzim ediliyor. O zamanın Sayın Adalet Par
tililerinin bu 1 noi maddede itirazlan yoktur. 
Ancak 2 nci maddede gümrük hadleri yüzde 
50 ye çıkanlırken, o zamanın A. P. sayın söz
cüsü bu 2 nci maddenin karşısına çıkıyor ve 
Idiyor ki : «Bu, Anayasaya aykırıdır, Hükümete 
gümrük tarifesini yüzde 50 ye kadar çıkarma; 
yetkisini veremezsiniz. Vergi kanımla alınır.-
Kanun yapma yetkisi yüce meclislerindir, bu 
yetkiyi Hükümete devrediyorsunuz, bunu ya
pamazsınız.» diyor. Halbuki o kanunda bir ge
lir çağlama hedefi yoktur. İç sanayimizin, iç 
dlîonomimizin dış ekonomi karşısında koruna
bilmesi, sanayimizin geliştirilebilmesi için güm
rük tarifeleri yeniden gözden geçirilmiş, yeni
den tanzim ödıilmiş ve sanayimizin dış sanayi 
rekabetine karşı korunmasına ağırlık veren bir 
görüşle gelmiş ve gelirken de gümrük tarifele
rinin iha,ngi maiddesinde ne kadar yükseltme 
yapılacağını, tavanını ve tabanını belli ederek, 
konusunu belli ederek, nisbetini belli ederek 
tanzim edilerek gelmiştir. Böyle geldiği halde 
A. P. grupu aidına o gün söz alan Sayın Çankın 
Milletvekili Kâzım Arar diyor ki : «Tasarının 
Hükümete tarifeleri yüzde 50 ye kadar yükselt
mek, lüzum gördüğü takdirde muafiyeite kadar 
gitmek yetkisini tanıyan 2 nci maldldesinin Ana
yasaya aykın olduğu kanaatindeyiz.» diyor ve 
ilâve ediyor, diyor ki; 197 sayılı Kanunun 3 ncü 
maididesiyle Hükümete böyle bir yetki tanın
mıştı» diyor, «Hükümete tanınan tarifede mu
afiyeite kadar giden vergi indirmeleri yapmak 
ve bu suretle inldirilmiş vergileri eski kanuni 
seviyesine kadar çıkarmak yetkisi, Adalet Ba
kanlığınca teşkil edilen Anayasaya aykırı ka
nunlan tesbitle vazifeli komisyon tarafından 
da Anayasaya aykın görülmüştür ve ayıklan
mıştır» Yani, Adalet Bakanlığında o zaman 
Anayasaya aykın düşen kanunlan tesbit eden 
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bir komisyon varmış, bu komisyon 197 sayılı 
Kanunun Anayasaya aykırı düştüğünü ileri 
sürmüş. '«Bu 474 sayılı Kanundaki değişiklik 
istiyen ek maddeleri de aynı mahiyettedir» di
yor ve Anayasaya aykırılığını ileri sürersek de
vam ediyor : «Hükümete 197 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesinden daha geniş yetkiler tanıyan 
2 ncü maddenin Anayasaya aykırı olduğu inan
cındayız.» diyor ve kırmızı oy vereceklerini ifa
de ediyor. 

Şimdi aynı parti bugün iktidardadır. O gün 
yalnız gümrük tarifelerinde matrahlar belli. 
mevzular belli, alt ve üst tavanları belli ve ge
lir sağlamaktan çok koruyucu mahiyette iki 
nıa'ddelik bir kanun için sayın A. P. grupu, 
sözcüsünü çıkarıyor diyor ki : «Bu kanım 
Anayasaya aykırıdır, çünkü vergi kanunla ko
nur. Siz bu getirdiğiniz kanunla Meclisin bu 
yetkisini hükümete devretmek istiyorsunuz. 
Hükümetlerin vergi koyma yetkisi yoktur. Bu
nu yaparsanız Anayasaya aykırı bir hareketm 
içine düşmüş olursunuz.» O gün böyle söylüyor, 
bugün A. P. hükümetleri yüce Meclislerin kar
şısına böyle bir kanunla çıkıyor. 

Kanunun mevzuunun gelişmelerini izaha ça
lıştım; şümulünün, riisbetlerinin ve tatbik edil 
mek istenen maddelerin çok büyük sayıda ol
duğunu izaha çalıştım ve bütün Türk ekonomi
sini etkiliyecek mahiyette olduğunu izaha ça
lıştım. Ayrıca sosyal yönden getireceği adalet
sizlikleri izah etmek istedim, ekonomimize ters 
yönde yapacağı etkileri izah etmeye çalıştım, 
tabandan maliyetleri, fiyatları yükselterek enfi-
lâsyon baskısı yaratacağını izaha çalıştım. 

Bütün bu kar̂ aJklterleriytle aynı kanun, 474 
sayılı Kanundan çok daha şümullü, çok daha 
büyük mahiyeti olmasına rağmen, sayın 'hükü
metimiz geliyor diyor ki; «Bana bir yetki veri
niz, Gider Vergilerini iki misline kadar yüzde 
yüz artırma yetkisi veriniz. Ben bu yetkiyi 
'alırsam - kesin değil ama - asgari 5 - 6 milyar 
liralık yeniden vergi koyabilme yîetkisü elimde 
olacak ve ben bu yetkiyi takdirlerim içinde kul
lanacağım. Gelen 1970 Bütçesinin açığını bu
nunla kapatacağım. Belki de Türk ekonomisi
nin bünyesinde istediğim değişiklikleri yapa
rak bu elime vereceğiniz silâhla, vergi aletiyle 
yeni istikametler tâyin edeceğim...» 

Sayın milletvekilleri, bu tasarı kabul edilip 
kanunlaşırsa, Hükümetin iyi niyetlerle bu ka
nunu tatbik edeceğine inansak bile, Türk eko
nomisine ve maliyesine ne yönde, nasıl ağır ten 
sirler yapacağını izah etmeye çalıştım. 

Dav gelirli vatandaşlara, köylümüze, esnafı-
nııza, memurumuza nasıl yeniden ağır yüklerin 
tahmil edildiğini izaha çalıştım. Bunun yanın
da ve hepsinin üstünde, kanunun Anayasa hu
kukuna aykırı düşeceği noktalarım da izah et
meye çalıştım. 

Bu yönden kanunu biz ekonomik, sosyal ve 
hukukî bakımdan Türk toplumunun, Türk eko
nomisinin ve Türk Anayasa hukukunun kabul 
edebileceği, benimsiysbileceği mahiyette bula
mıyoruz ve 1970 mali yılı Bütçe açıklarının, fi
nansmanla değil ama, üst gelir seviyesine hita
beden vergiler yoliyle kapatılması taraftarı 
olacağız. 

Ancak Hükümetimizden istirhamımız şu
dur ki; bu Gider Vergisi Kanunu ile hitabet-
mek istedikleri sınıflarda bir vergi potansiyeli 
artık yoktuv. Türkiye'de bütçe açıklarını ka
patmak, hızb. kalkınmayı temin etmek, dengeli 
kalkınmayı temin etmek, bölgelerarasıdaki den
gesizliği kapatmak ve kalkınmamızı temin et
mek için daha verimli, daha âdil vergi potansi
yeli taşıyan bölümler Türkiye'de vardır. Geti
receği kanunları bu istikâmette getirirlerse 
biz C. H. P. grupları olarak kendilerine yar
dımcı olmaya çalışacağız. 

Sayın milletvekilleri, bu bakımdan biz 6802 
sayılı Gider Gergileri Kanununa ek kanun tasa
rısına kırmızı oy vereceğimizi arz eder, saygı
larımı sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayan Ke
mal. Bağcıoğlu, buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA KEMAL BAĞCIOĞ
LU (Çanakkale) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; 6802 sayılı Gider Vergileri Ka
nununa ek kanun tasarısı hakkında, mensubol-
duğum Adalet Partisinin fikir ve kanaatlerini 
ifade etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum^ 

Muhterem arkadaşlar, benden önce konuşan 
kıymetli arkadaşım C. H. P. sözcüsü kanun ta
sarısının ekonomik, sosyal ve hukukî yönlerden 
eleştirdi ve kendi kanaatlerine göre bu kanun 
tasarısının ekonomik bakımdan menfi etkileri 
olacağını, eğer kanunlaşırsa sosyal dengeyi bo-
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zacağını ve kaldı ki aslında hukukî bakımdan 
da, Anayasa hukuku bakımından da kabulüne 
imkân olmıyan bir anlamsızlık ve manasızlık 
taşıdığını ifade etti. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, yapacağım 
konuşmada, muhterem anamuhalefet sözcüsü
nün bu üç noktada ileri sürmüş olduğu ve izah 
edeceğim şekilde kabulüne imkân bulunmıyan 
yanlış görüşlere de cevap arz etmiş olacağım 
ve böylece grupumun da kanaatlerini ifade ede
ceğim. 

Muhterem milletvekilleri, bir defa iktisadi 
kalkınma üç faktör üzerine inşa edilir. Bun
lardan birisi istihdam seviyesidir, ikincisi fi
yat istikrarıdır, üçüncüsü de dış dengeyi sağ
lamaktır. Bu üç faktörü uygun ve birbirine 
dengeli şekilde ayarlıyan hükümetler, iktidar
lar kalkınmayı, hem de iktisadi kalkınmayı 
olumlu bir şekilde inkişaf ettirirler, tahakkuk 
ettirebilirler. Bu sebeple vergi politikası, ki 
vergi herkesin anlıyabileceği bir mânada: «Fert
lerin devlet faaliyetlerine iktidarı nisbetinde 
iştiraki» olduğuna göre, vergiyi buna göre ayar
lanmakta hem zaruret vardır, hem de millî men
faat vardır. 

Muhterem arakadaşım C. H. P. sözcüsü Ke
mal Okyay, ifadelerinin başında ekonomik ba
kımdan kanım tasarısını eleştirirken, bunun ik
tisadi kalkınmaya menfi noktada etkisi buluna
cağını ifade etti. Halbuki kanun tasarısının 
muhterem milletvekillerine dağıtılmış bulunan 
basılı gerekçesinde tamamen bu kanaatin dışın-' 
da ve tamamen bu kanaatin karşısında mantı
kî beyanlar vardır. Bu sebeple ekonomik yön
den Hükümet, bilhassa ekonomik yönden," kal
kınmamızı temin maksadiyle bunu getirmiş bu
lunmaktadır. Eğer bu kanun tasarısı kanımlaş-
mazsa ve iîeriki senelerde hem iç ve hem de dış 
talepleri ayarlamak mümkün olmazsa, bu tak
dirde iktisadi kalkınmamızda bir gerileme, hiçj 
olmazsa bir duraklama müşahede edilecektir. 

Vergilerde, hükümetler daima kendilerine 
bir seyyaliyet tanınmasını isterler. Vergi mev
zuunda isim yapmış dünya otoritelerini temsil 
eden vergi hukuku profesörleri ise daima bu 
mevzuu eleştirmişlerdir. Hükümetler bir taraf
tan kendisine seyyaliyet ister; öbür taraftan ka
nun yapma, yasama görevi parlâmentonundur, 
yasama meclislerinindir, bu sebeple hükümete 
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böyle yetki vermek doğru değildir, şeklindeki 
münakaşalar, muhterem arakadaşımın burada 
tek taraflı olarak ifade ettiği şekilde değildir. 
Bunun karşısındaki görüşler ekseriyette bu
lunmaktadır. 

Kaldı ki Hükümet, bu tasarı ile yeni bir ver
gi koymak istemektedir. Hükümet, zaten kon
muş bulunan, miktarı, nisbeti belli şu kadar 
kuruşa veya şu kadar yüzde olarak, % 5, % 10̂  
% 20 şeklinde tesbit ve tâyin edilmiş olan ver
gi hadlerinde yine taban ve tavan belli, bir 
arada seyyaliyet istemektedir. Eğer Yüce Mec
lis bu tasarıyı kanunlaştırırsa, yine bir kanun
la Hükümete bu yetki tanınırsa hiçbir zaman 
o münakaşası yapılan, vergi hukukçularının bir 
kısmının söylediği ve muhterem arkadaşım Halk 
Partisi sözcüsünün de iştirak ettiği şekilde kaV 
naatin menfi etkileri görülmiyecektir. Ne ola
caktır? Hükümet bir misline kadar artırma 
yetkisi istemiş, Meclis Hükümete bir misline ka
dar artırma yetkisi tanırsa, kanunla yine Hü
kümete böyle bir yetki tanınmış olduğundan 
Anayasa bakımından yine Parlâmento böyle 
bir vergiyi tanıyor, getiriyor anlamına alına
cağı cihetle, Anayasa hukukuna aykırı düşmi-, 
yecektiı*. 

Kaldı ki muhterem arkadaşlar, Kemal Okyay 
arkadaşımızın bahsetmiş olduğu ve tatbikatta 
474 sayılı Kanun olarak bilinen Gümrük Tari
feleri ile ilgili Kanun da böyle yapılmıştır, bu 
Parlâmento kabul etmiştir, onu. Evet, arkada
şımın ifade etmiş olduğu gibi o zaman C. H. P. 
iktidarda idi, A. P. muhalefette bulunuyordu. 
Bâzı A. P. mensuplan, şimdi C. H..P. mensubuf 
bulunan Kemal Okyay arkadaşımızın ifade et
miş olduğu fikirleri bu kürsüden ifade etmiş 
olabilirler. Bu, hiçbir zaman, zamanla değişe
cek olan iktisadi ve siyasi görüşlerin de ışığı al
tında, ille siz öyle söylediniz, bugün de böyle 
söylemeye mecbursunuz, şeklinde yorumlanma
malıdır. 

Nitekim muhterem Kemal Okyay arkadaşımı
zın mensubolduğu iktidar partisi, o tarihte 474' 
sayılı Kanunu çıkarmış bulunduğuna, Meclisten 
geçirmiş olduğuna, kanun tasarısı olarak Yüce 
Meclise sevk etmiş olduğuna göre, muhterem 
arkadaşımın da şimdi aynı kanaatle bu şekilde 
ters bir görüşü müdafaa etmemesi icabederdi. 
Biz de kendilerine aynı şekilde cevap veriyoruz. 
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Şimdi muhterem milletvekilleri, yalnızca 
Türkiye'de emsal bu değildir, dünyada da em-̂  
sal bu değildir. Dünyada aynı şekilde çıkmış 
muhtelif kanunlar vardır. Dünya parlâmen
tolarının, hem de hür dünya parlâmentolarının 
kabul etmiş oldukları Anayasa hukukunu bi
rinci plânda mütalâa eden meselâ Belçika, me
selâ İtalya, meselâ ingiltere parlâmentolarının 
kabul etmiş oldukları buna muvazi, paralel ka
nunlarla hükümetlere aynı yetkiler tanınmış
tır. Ama orada hiçbir parlömanter çıkıp da 
«Anayasaya aykırı bir kanun çıkarılıyor» de
memişlerdir. Bunu mâkul mütalâa etmişlerdir. 
İngiliz, İtalyan ve Belçika hükümetlerine ver
gi politikasında, vergi potansiyelinde ayarla
ma yapma imkânını, seyyaliyetini tanıyan bu 
kanunu parlâmentolar kabul etmişlerdir. Tür
kiye'de de böyle kanunlar vardır. Yalnız 474 
sayılı Kanun değil, 664 sayılı bir Kanun var 
aynı mahiyette, 828 sayılı bir Kanun var aynı 
mahiyette. 

Sevgili arkadaşlarım, Gider Vergileri de
ğişikliği ve İthalde Alınan Damga Resmi kanun
ları bu bahsettiğim kanunlar, 664 sayılı Ka
nun Akaryakıt İstihsal Vergisinde 474 ile güm
rükten yapılacak indirim kadar Hükümete ar
tırma yetkisi tanınmaktadır. İşte bir seyyali-i 
yet tanıyan kanun. Kanunda demiş ki, Akar
yakıt İstihsal Vergisinde 474 sayılı Kanunla 
gümrükten yapılacak olan indirim kadar Hü
kümete - ama o kadar, haddi belli, hududu belli 
tavanı belli - bir artırma yapabilirsin demiş. 
Hükümet bakacak, ya onu yapacak, ya yapmı-
yacak. Hükümete yetki vermiş. Hıyar hakkı 
tanımış, salâhiyet tanımış. 

828 sayılı Kanun tatbik ediliyor Türkiye'
de. Damga Resminde % 25 e kadar bir nisbet 
tanımış parlâmento Hükümete. 1968 e kadar 
bu nisbeti Hükümet lüzumlu gördüğü iktisadi 
düşünce içinde % 10 olarak tanınmıştır. 1969 da 
% 25 e çıkardı. Burada kanun yapmadık. Par
lâmentodan % 10 u % 25 e çıkaran bir kanun 
geçmedi. Hükümete % 25 e kadar diye bir had 
tanındığı için 828 sayılı bu Kanuna istinaden 
Hükümet bu tatbikatı yaptı. 

Sevgili arkadaşlarım, 1964 te çıkan 474 sa
yılı Gümrük Tarifeleriyle ilgili Kanunda oldu
ğu gibi, biraz önce ifade etmiş olduğum 664 sa

yılı Gider Vergileri değişikliği Kanununda ol
duğu gibi ve yine biraz önce arz ve ifade etti
ğim şekilde 828 sayılı İthalde Alman Damga 
Resmi Kanununda olduğu gibi, 6802 sayılı Gi
der Vergileri Kanununa ek bu kanun tasarı
sında da Hükümet fazlaca bir şey parlâmento
dan istememektedir. «Anayasaya aykırı ola
cak, kanun yapma ancak parlâmentonun vazi
fesidir, Parlâmentonun vazifesine müdahale 
sayılmalıdır, kanunu parlâmento çıkartır, ver-
giyide tabiî parlâmento kanunla çıkartır, onun 
için Hükümete sakın böyle bir silâh verme
yelim» derseniz muhterem Halk Partisi sözcü
sü arkadaşımın beyanlarında ifade etmiş oldu-j 
ğu. şekilde, ama mânada değil,, tam onun ters 
anlamında asıl enflâsyonist bir gidişe önayak 
olmuş olursunuz. Çünkü bu kanun tasarısının 
gerekçesinde ifade edilmiş olduğu gibi, aksi 
halde bilhassa enflâsyona gel denmektedir. 
Çıkarmazsanız bu kanun tasarısını, kanunlaş-
tırmazsanız, bu seyyaliyeti Hükümete tanı
mazsanız, o takdirde kaynaklar üzerinde enf-l 
lâsyonist bir baskı yaratabilecek olan talep ge
nişlemesine imkân vereceksiniz. Halbuki Hü
kümet, bunu ayarlamak, bir dengede tutmak ar
zu etmektedir ve bunun için böyle bir seyyali
yeti arzu etmektedir, istemektedir. Hükümete 
bunu tanıdığınız takdirde, kanunla Anayasaya 
uygun bir tarzda verdiğiniz takdirde Hüküme
te, şikâyete konu teşkil etmesi sizce muhtemel 
enflâsyonist baskıları b!ir miktar önliyebilecek-
tir. Bu anlamda da muhterem arkadaşımın ile-

, ri sürmüş olduğu kanaatler doğru değildir. Ta
mamen tersine, kanunun çıkmasında millî men
faatler vardır, iktisadi zaruretler vardır. Den
geli .kalkınmamızı temin edecek olan, üç fak
törden biri olan, en mühimmi olan dış dengeyi 
ve istihdam seviyesini birlikte koruyabilmek 
için bu kanun tasarısının kanunlaşmasına ihti
yaç vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir nokta daha var. 
Kemal Okyay arkadaşım Anayasanın 5 nci mad
desini okudu, «Hukuk yönünden karşısındayız» 
dedi ve «474 sayılı Kanun da çıkarken Adalet 
Partisinden bir arkadaş bunu böyle söyledi, o 
zaman biz bunun karşısındayız dedi, binaenaleyh 
bu kanun çıkarsa Anayasaya aykırı olur» de
di. Ama 474 sayılı Kanun halen yürürlükte. 
Acaba neden muhterem C. H. P. Grupu Anaya-
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saya aykırı buldukları bu kanunun iptali için 
Anayasa Mahkemesine müracaat etmediler? Bu 

) da calibi dikkattir. Bu hususu da muhterem 
Parlâmento mensuplarının dikkat nazarlarına 
hürmetle arz ederim. 

Memleketimiz sanayileşme yolundadır. Bu 
bir gerçek, iktisadi kalkınmayı topyekûn hepi
miz istiyoruz. Muhalefetiyle, iktidarüyle istiyo
ruz. iktisadi kalkınmayı arzu eden herkesin, hiç 
olmazsa yine muhalefet hatiplerinin bu kürsüden 
ve muhtelif şekilde dışarda başkalarının beyan 
etmiş olduğu bir hususu da önlemiş olacağız: 
«Hükümete vazife veriyorum, hiç yetki vermiyo
ruz. Anayasa bunu kısıtlamış..» Hiç olmazsa 
Anayasanın hudutları içinde, Anayasa hüküm
lerine uygun bir tarzda, eski 1960 ihtilâle ka
dar ve ondan önceki hükümetlere tanınmış olan 
yetkiler gibi hudutsuz anlamda - arkadaşımız 
ifade etmiş olduğu içlin söyliyorum - değil, 
ama hiç olmazsa bugünkü Anayasanın hudut
ları içinde böyle yetkiler tanımaktan da kork-
mıyalım. Bunlardan içtinabetmiyelim. Madem
ki Hükümete hep vazife verilmiştir, e biraz da 
yetki verelim, kanuni yetki, Anayasaya uygun 
yetki ki, Hükümet de bu iktisadi kalkınmamı
zı, bizim ve sizin arzu etmiş olduğunuz müref
feh ve mamur Türkiye idealine doğru iktisadi 
kalkınmamızı temin sadedinde çalışmalar yapa
bilsin. 

Bu anlamla Adalet Partisi bu kanun tasarı
sını yerinde bulmaktadır, uygun görmektedir. 

' Anayasa hukukuna uygun, iktisadi politikamı
za paralel bu kanun tasarısına beyaz oy vere
cektir ve muhterem Parlâmento üyelerinin de 
bu kanaatimize iştirak etmesini arzu etmekte
yim. Bu, sebeple huzurunuzdan ayrılıyorum ve 
hepinizi hürmetle selâmlıyorum. (A. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Nebil Oktay. 

G. P. GRUPU ADINA MEHMET NEBİL 
OKTAY (Siirt) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; efendim, bu kanun mevzuundaki 
G. P. Grupu adına olan görüşümüzü kısaca tak
dirlerinize arz edeceğim. 

Her şeyden evvel biz böyle bir kanunun 
çıkmasında teknik bir zaruretin mevcudolduğu 
inancındayız. Zira her şeyden evvel böyle 

<fev*.v 

19 . 1 . 1970 O : 1 

(bir kanunun meriyete girmesi, büyük çapta 
acısını çektiğimiz spekülâsyonları önler. Yine 
(büyük çapta memleketin büyük dertlerinden 
olan stok meselesini önler. Bu itibarladır ki, 
Tbiz teknik bakımından böyle bir kanunun geti
rilmesinde, Hükümete yetki verilmesinde 
millî menfaatlerin mevcudolduğunu ifade et
mek isteriz. 

Ancak, bütçede 2.5 milyar lira civarında 
ıbir açık vardır. Öyle anlaşılıyor ki, Hükümet 
münhasıran Vasıtalı vergilerde yapacağı bir 
artışla bu açığı kapatmak istemektedir. Bi
zim karşısında olduğumuz cihet budur. Mün
hasıran Vasıtalı vergilerde yapılan bir ar
tışla bütçe açığının giderilmesi cihetine gidil
mesi, evvelemirde vergi adeletine aykırıdır. 
Zira, Vasıtalı vergilerdeki artışlar dar ge
lirli vatandaşlarla diğer vatandaşlar arasında 
Tbir tefrik gözetmek. Fakir vatandaşla ge
lirli vatandaş arasında bir fark gözetme ve 
etkileri daha ziyade dar gelirli vatandaşlar 
üzerinde görülecektir. Bu itibarla, Vasıtalı 
vergilerde yapılacak artışlar vergi adaletine 
aykırıdır, dar gelirli vatandaşı müşkül du
rumda bırakır. 

ikincisi; bunun maliyete de büyük çapta 
etkide bulunacağı ve fiyat artışlarında bir 
yükseliş olacağı aşikârdır. 

Bu bakımlardan münhasıran Vasıtalı ver
gilerde (bir artış yoliyle Ibütçe açığının kapa
tılması cihetine gidilmesi mahzurludur, kanaa
tindeyiz. 

Bizim kanaatimize göre, bütçe açıklarının 
(bundan evvel Plânlamanın öngördüğü ted
birlerle kapatılması mümkündür. 

Plânlama, Vasıtasız vergilerin ıslahı ve 
Emlâk Vergisinin çıkarılmasını öngörmüştür. 
Mahallî idareler vergi sisteminin ıslahı ayrı 
ıbir mevzudur, Plânlama bakımından ileri sü
rülmüştür. Vergi dairelerinin kuvvetlendiril
mesi, malî idarede ıslahat yapılması, bu da 
ayrı bir konudur. Vergi kontrol ve teşkilâtı
nın etkili hale getirilmesi ve bu suretle çok 
miktarda görülen vergi ziyamın önlenmesi, bu 
da ayrı bir konudur. Hükümet bütün bu 
tedbirleri bertaraf ederek işin kolayını seç
mekte ve esas malî idarede ıslahatı gerektiren, 
reformu gerektiren, Plânlamanın öngördüğü 
esasları Yüce Meclise getirmemektedir. 
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Bu itibarladır ki, biz her şeyden evvel 
böyle kolayına sapmak ve daha ziyade de dar 
gelirli vatandaşı etkiliye cek bir yoldan ziya
de Plânlamanın öngördüğü esasları tatbikat 
mevkiine koymak suretiyle bütçe açığının ön
lenebileceği kanaatindeyiz, Evvelemirde Tür-
ki'yede malî idarede bir reforma ihtiyaç var
dır. Mevcut kanunların koyduğu vergilerin 
ziyamı önlemekle, malî idarede reform yap<-
makla bütçe açığını kapatmak mümkündür, 
evvelemirde bu yola başvurmak mümkün
dür kanaatindeyiz. 

İBu itibarla biz münhasıran Vasıtalı vergi
lerde artış suretiyle bütçe açığının kapatılma
sına karşıyız. Bu sebeple kanuna kırmızı oy 
vereceğimizi arz ederim. 

BAŞKAN — Şahısları adına söz istiyen ar
kadaşlarımızın isimlerini tekrar arz ediyo
rum : Reşit Ülker, Eşref Derinçay, Kâzım 
Özeke, İhsan Ataöv, Hilmi İşgüzar, Hilmi Ok
çu, Hasan Ali Gülcan. 

Şimdi söz sırası Sayın Reşit Ülkerin'dir. Bu
yurun Sayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli ar
kadaşlarım, yüce huzurunuzda bulunan 6802 
sayılı Gider Vergileri Kanununa ek kanun 
tasarısı gerçekten önemli kanun tasarılarından 
biridir. 

önemi şuradadır : 2.5 milyarlık bir bütçe 
açığını kapamak için girişilen vergileme faa
liyeti içerisinde çok önemli bir yer işgal et
mektedir, en önemli kalemi işgal etmektedir, 
bu bakımdan önemlidir. 

Bunun yanında dolaylı bir vergi olması 
'bakımından, sosyal adalete aykırı olması bakı
mından uygun değildir ve Anayasa bakımın
dan da üzerinde ciddî olarak durulması gerek
tiğinden dolayı önemlidir. 

Ben kısaca bu noktaları arz etmek istiyo
rum. 

Her şeyden evvel burada konuşan değerli 
arkadaşım A.P. Sözcüsü Kemal Bağcıoğlu'nun 
bir fikrine iştirak etmek mümkün olmadığı 
kanısındayım. Yanlış tesbit etmedimse, bu ta
sarı yeni vergi koymak istememektedir, şeklin
de bir beyanda bulundular. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Yeni 
bir vergi getirmemektedir. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Evet, getir
memektedir, diye bir beyanda bulundular. 

I Şimdi benim elimde Maliye Bakanlığı Gi
der ve Gelir Bütçesi raporu var. Onun 51 nci 
sayfasında Gider vergilerinden bahsedilmekte
dir ve «1969 yılı Gelir Bütçesiyle bu vergi ha
sılatı olarak 1 900 000 000 lira tahsil edileceği 
tahmin edilmişti, dokuz aylık uygulama sonuç
larına göre malî yıl sonuna kadar bu kalemden 
1 850 000 000 lira hasılat temin edileceği anla
şılmaktadır» diyor ve devam ediyor; «Hükü
metçe tahmin ve teklif olunan 2 891 000 000 
liranın uygun mütalâa edilmesi gerekir.» 

1 900 000 000, 2 891 000 000; burada göre
bildiğim bu. Yalnız Tekel gelirleri hariç, yani 
1137 sayılı Kanunla, o da 120 milyon fark edi
yor, 1 040 000 000 liralık bir fark gözüküyor, 
eğer bu okuduğum belge yanlış değilse. Yani 
milyarın üstünde bir dolaylı vergi getirdiği an
laşılıyor. Milyarın üstünde, bu rakam tek ra
kam değil, başka rakamlar da katılması lâzım-
gelir. Ben onlara girmeden arz ediyorum. Sözcü 
arkadaşımın milyarlarca sözü doğrudur. Şu 
bakımdan doğrudur: Bir defa burada açıkça 
görülen milyarın üstünde. Madde küçücük bir 
madde, ama atom kuvvetinde bir madde oluyor. 

Madde şu yetkiyi vermekte : «13 Temmuz 
1956 gün ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanu
nunun mevzuuna giren ve aynı kanuna bağlı 
tablolarda ve kanunun mahsus kısım ve bölüm
lerinde gösterilen maddeler ve hizmetlerden 
gerekli görülenlerin, işbu kanunun yürürlüğe 
girdiği, tarihteki vergi nisbet ve hadleriyle bu 
kanunda sonradan yapılacak değişikliklerle ar
tırılacak veya indirilecek...» 

İndirme denilen şey vergi hukukunda pek 
nadir görülen bir husustur. Daima artacaktır. 
Şimdi bizim gözümüzün önünde olan kısmı bu
dur. Bir de bu yetki olduğuna göre, ileride 
kanun gelir de burada değişiklik yaparsak onun 
da üstüne çıkacaktır. Yani onun da bir misline 
kadar yetki olacaktır. Öyle ise, elimizdeki bel
gelere göre milyarlarca liralık bir dolaylı vergi 
meselesinin ben doğru olduğu kanaatini taşı
maktayım. 

Değerli arkadaşlarım, burada bir diğer nok
ta : Bir vergi konuyor. Bu vergi konulurken 
sosyal adalete ve adalete uygun olması lâzımge-
lir. .Sayın Bağcıoğlu arkadaşım «Vergi, vatan
daşın Devlet masraflarına iktidarı nisbetinde 

I iştirakidir» dediler... Doğru. İktidarı nisbetin-
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de iştirakidir diye ifade ettiler. Bu getirilen 
tasarı vergide iktidarı aramıyor. îster iktidarı 
olsun, ister iktidarı olmasın, eğer bu Gider 
Vergisine tabi bir mala vergi konmuşsa, o ma
liyete eklenecektir, piyasada mecburen fakir ve
ya zengin herkes bunu alacaktır. Bunun nere
sinde Devlet masraflarına iktidarı nisbetinde 
iştiraki? Bu husus verginin tarifine tamamen 
aykırıdır, iktidarı nisbetinde iştirak olmıya-
cak, vatandaşın zoraki iştiraki olacaktır. Vatan
daşın o maddeye ihtiyacı varsa, fakir veya zen
gin ayırımı yapılmaksızın katılacaktır. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, burada ister is
temez vergi kaynaklarına gitmemiz gerekecek. 
Şimdi, elimizde 1970 yılı programı var. Bütçe 
Komisyonunun gelir ve gider bütçesi raportör
leri de raporun sonunda üstü kapalı olarak tav
siyede bulunuyorlar : «29 . 11 . 1969 tarihli, 
6/12725 sayılı Kararname ile kabul olunan 1970 
yılı programında öngörülen gelir artırıcı ted
birlerin biran evvel Meclislerden geçirilerek uy
gulamaya konulması.» 

Değerli arkadaşlarım, bu tedbirlerin başın
da şu var : 

Tarım kazançlarının daha etkin bir şekilde 
vergilendirilmesi imkânı araştırılacaktır. 

istihsal Vergisinde daha önceki programlar
da öngörülmüş olmakla birlikte gerçekleştiril
memiş değişikliklerin yapılması sağlanacak ve 
bu suretle kapsam genişletilecek ve zaruri ih
tiyaç'malı sayılmıyan tüketim maddeleri ithal 
gereği fazla olanlar aleyhine farklılaştırma ya
pılmak suretiyle vergilendirilecektir. 

Vergi sisteminin otomatik istikrar etkisini 
geliştirmek amaciyle Gelir ve Kurumlar Vergi
sinde gelirin kazanıldığı yılda ödeme yapılması 
sağlanacak, mükerrer vergilemeyi önlemek üze
re başlangıç yılı vergileri için âzami 10 senelik 
bir taksit sistemi uygulanacaktır. 

Gayrimenkul el değiştirme kazançlarının da
ha müessir olarak vergilendirilebilmesi için ver
gi sisteminde gerekli değişikliklerin yapılması 
sağlanacaktır. 

Sosyal karakterli olmıyan konut inşaatının 
lüks konut lisans vergisine tabi olması imkân
ları araştırılacaktır. 

Gelir idaresi teşkilâtı ve vergi mahkemeleri 
tasarılarının alacağı son şekle göre Vergi Usul 
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Kanununda gerekli değişiklikler yapılacaktır. 
Ve saire. Devam edip gidiyor. Emlâk Vergisine 
kadar birtakım tedbirler var. 

Şimdi görülüyor ki, bütün bu tedbirlerin 
başında yer alan tarım kazançlarının daha et
kin bir hale getirilmesi. Doğrudan vergi imkân
ları dururken ve bu imkânlar Devlet masrafla
rına iktidar nisbetinde iştiraki sağlıyacak, hiç 
sızıltıya meydan vermiyecek kaynaklar olduğu 
halde, bu kaynaklar bir tarafta kalmakta ve 
kolay bir yola ve fakir, yoksul, dar gelirliye ve 
bütün memlekete yayılmak niteliğinde olan bu 
maddelerin üzerine getirilmesini kabul etmeye 
imkân yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, bu kadar önemli bir 
kanunun gerekçesi çok kısa yazılmıştır. Özel 
tüketimi etkilemek gerektiği açıktır. Yani fi
yatları biz yükselteceğiz. Fiyatlar yükselince 
vatandaşın alım gücü kalmıyacaktır. Tüketim 
böyle önlenir. Vatandaşın gücü kalmıyacağı 
için alış - veriş etmiyecektir. Güzel, ama alış -
veriş etmiyen kimdir? En önemli husus budur. 
Tabiî alış - veriş etmiyen fakir, yoksul olandır, 
parası olmıyandır. Parası olan yine alış - verişini 
edecektir. 

Tasarıyı bu niteliği ile de kabul etmeye 
imkân yoktur. . 

Hür dünya parlâmentolarında bu usulün ka
bul edildiğini kıymetli arkadaşım ifade ediyor. 
Zaten gerekçede de italya, İngiltere, Belçika 
gösterilmiş. Ben bunların anayasalarının ne yaz
dığını bilmiyorum; anayasaları ne şekildedir, 
bunu bilmiyorum. Her memleketin bir anayasası 
var. O anayasanın maddelerine göre meselele
ri düşünmek lâzımgelir. Bir memlekette olur, 
olmaz, şu bu... Bizim Anayasamız «Vergi ödevi» 
başlığını taşıyan 61 nci maddesinde; «Herkes, 
kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücü
ne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. 

Vergi, resim ve harçlar ve benzeri malî yü
kümler ancak kanunla konulur.» demektedir. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım «Burada, evvel
ce çıkmış şu kanunlar vardır...» Bu, iki bakım
dan kabul edilemez. Birisi, o kanunla bu ka
nun eşit midir, benzer midir noktası vardır. 

ikincisi; o kanun Anayasaya aykırı çıkmış 
olsa, bugün biz o hatayı tekrar edecek miyiz? 
Yani böyle bir hata varsa tekrar etmeli midir? 
Bunu çözülmüş bir mesele olarak görmek zo-
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runluğu vardır. Biz burada Yüksek Hâkimler 
Kurulu Kanunu diye bir kanun çıkardık. Bu 
kanun acele çıktı. 4 - 5 veya 6 defa 
Anayasa Mahkemesi tarafından maddeleri 
iptal edildi. İptal edildi de ne oldu? ip
tal edildi, doğrusu ne ise onu yapmanın 
savaşını verdik . Binaenaleyh, bir şey ha
talı yapılmış ise, yapılmıştır demiyorum, eğer 
yapılmış ise, aynı hatayı tekrar etmenin hiçbir 
ciddî sebebi yoktur. Böyle bir hukuk prensibi 
de mevcut değildir. Tersine bir hukuk prensibi 
mevcuttur. Hatalar tekrar edilmez ve örnek alın
maz. 

Kaldı ki, buradaki durum bambaşkadır. Ka
nun yapma yetkisi Anayasanın 5 nci maddesine 
göre Yüce Meclislerin üzerindedir. Biz bu yet
kimizi olduğu gibi Hükümete devrediyoruz. Bu
nun büyük sakıncaları vardır. Yetki devri bir 
kere Anayasaya aykırıdır. Bu yetki devredilme-
mesi ve kanunla vergi konması yüz yıllar boyun
ca insanların deneylerden, tecrübelerden elde et
tiği neticelerdir. Kanunsuz vergi koymak, key
fî vergi koymak olmaz prensibi asırlarca çeki
len musibetlerin neticesinde getirilmiş Anayasa
ya konmuş hükümlerdir. 

Şimdi, «... Gerekli görülenlerinin, işbu ka
nunun yürürlüğe girdiği...» Yani bir yetki veri
liyor, bir madde için verilmiyor. Gelir Vergisi 
Kanunu, onun cetvelleri var. Pek çok madde 
var. ithal edilecek madde var, imal edilecek 
madde var, çeşitli şeyler var. Verilen yetkiye 
göre, Hükümet bunların içerisinde istediğinde 
tavanı belli olan noktaya kadar istediği zammı 
yapacak, bâzılarına yapmıyacak. Bu, Hükümetin 
de farkında olmadan birtakım yolsuzluklara yol 
açar. Bunların da piyasada etkileri vardır, 
grupları vardır, sanayicisi vardır, ve sairesi var
dır, rekabetler vardır. Hangi ölçülere göre bu
nu yapacaktır? Hükümetin, bütün iyi niyetleri
ne rağmen alacağı bir kararın nereye varacağı
nı kestirmesi imkânı olmaz. Zaten Anayasanın 
da yasaklamak istediği, «Kanunla konulur» la 
demek istediği budur. 

Kıymetli vaktinizi almak istemiyorum, za
ten grup sözcümüz tafsilâtiyle anlattı. Böyle bir 
kanunu kabul etmek imkânı yoktur. Her bakım
dan, hem Anayasa bakımından hem sosyal ada
let bakımından hakikaten milletimize yararlı bir 
kanun niteliğinde değildir. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Eşref Derinçay, buyurun. 
EŞREF DERİNÇAY (istanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem milletvekilleri; 6802 sayılı 
Gider Vergileri Kanunu hakkındaki kişisel gö
rüşlerimi arz etmeye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, 6802 sayılı Kanunu iki 
yönden mütalâa etmemiz gereklidir. Birincisi, 
Bakanlar Kuruluna yetki vermek yönünden, 
ikincisi sosyal adalet bakımından gerekli midir, 
değil midir yönünden? 

Esasında Bakanlar Kurulu kararı gibi gö
züken bu yetki, Maliye Bakanının şahsına ve
rilmiş bir yetki mahiyetindedir. Şimdiki Mali
ye Bakanının çok değerli, çok kıymetli, insancıl 
ve dürüst bir insan olduğunu Komisyon çalış
maları sırasında arkadaşlarımın ifadesinden din
ledim. Ama Bakanlıklar gelip geçicidir, kanun
lar devamlıdır. Bugün için A. P. sine mensubo-
lan saym milletvekillerine hitabediyorum; kişi
sel duygularınızla, Sayın Maliye Bakanına olan 
büyük tevecühünüzden dolayı bu kanuna evet 
derseniz, yarın partiler değişebilir, bakanlar de
ğişebilir, kötü ellerde kötü şekilde bu kanun is
tismar edilebilir. 

Anayasanın 61 nci maddesi, her ferdi, va
tandaşı gücü nisbetinde vergi ödemekle yüküm
lü kılmıştır, ama bu kanunları ancak Yüce Mec
lisiniz yapar, bu kanunları Yüce... 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Kanun ya
pıyoruz. 

EŞREF DERİNÇAY (Devamla) — Kanun 
yapıyoruz... Kanun yapmıyoruz, yetki veriyo
ruz, seyyaliyait yelbkisi. 

BAŞKAN — Efendim karşılıklı görüşmeyi
niz. 

EŞREF DERİNÇAY (Devamla) — Şimdi, 
değerli arkadaşlarım, kanun yapmıyoruz, biz 
burada bir ek kanunla Bakanlar Kuruluna sey-
yaliyet tanıyoruz. Yarın sabah uykudan kalk
tığımız zaman akaryakıta mı zam yapmış, yok
sa yün ipliğine mi zam yapmış, otomobile mi 
zam yapmış, hangi şeye zam yapmış olduğunu 
görmek durumunda olacağız. Şimdi bunu bil
memekteyiz ve bilmemekte devam edeceğiz. 

Yüce Meclisimiz, hepimiz büyük badireler
den geçerek, milletin reyleriyle buraya geldik. 
Biz milletin vekilleri olarak görev görürken ken
di yetkilerimizi Bakanlar Kuruluna devreder
sek, millet arasında aracı mahiyetinde kalır, 
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bizim buradaki hikmeti vücudumuzun, varlı- I 
ğımızın mânası kalmaz. j 

«Bugün için bu yetkiyi istiyen sayın Bakan
la belki kalmıyacak, yarın bir Dahiliye Bakanı 
çıkıp başka bir yetki istiyecek, öbür gün baş
ka bir Bakan çıkıp başka bir yetki istiyecek, 
bizim fonksiyonumuz sıfıra inmiş olacaktır. 

Bu bakımdan sayın Maliye Bakanına sonsuz 
itimadımız olmasına rağmen, böyle bir seyya-
liyet taşıyan kanuna oy vermemeyi bilhassa 
A. P. li arkadaşlarımdan istirham ediyorum. 

ıSaym ıSözcü Kemal Bağcıoğlu'nun ifadesin
de ve sayın Geçici Komisyonun raporunda Bel
çika, İtalya ve ingiltere'den misal verilmiştir. 
Bu misallerde denmektedir ki, burada bakan
lara yeltki tanınmıştır. Sayın sözcü arkada
şımdan istirham ediyorum, dünyada bütün 
demokratik ülkelerde seyyaliyetten ziyade Gi
der Vergisi lüks ve yarı lüks maddelerden alı
nır. Türkiye'de böyle mi tatbik edilmektedir? 
Şimdi Türkiye'de üç kategoride mütalâa etti
ğimiz istihsal maddelerinden ithal maddelerini 
teker teker okuyacağım : 

Birincisi; ithal malları tablosu. Bakın şim
di burada bütün demokratik ülkelerde lüks ve 
yan lüks maddelerden alman istihsal Vergisi 
bizde nelerden alınmaktadır; kükürt, sodyum 
karbonat, oksijenli su, mayimukadderler ve 
aynı kayıtta kayıtlı olanlardan % 18; Güm
rük Tarife Cetvelinin 33 ncü faslında bulunan 
parfümlerden... ıSayın Maliye Bakanından biz 
beklerdik ki, bu şekilde bir yetki kanunu ile 
değil, bu kanunun boşluklarını doldurmak su
retiyle meselâ parfümlere % 30 değil, % 100 
bir vergiyle karşımıza gelsin... 

Çok değerli arkadaşlarım, sayın milletve
killeri, elbette ki bir yandan Personel Kanu
nu çıksın, bir yandan memurlara zam yapalım, 
bir yandan iktisadi kalkınma yapalım derken, 
bu bütçenin de bir yandan doldurulmasını biz 
arzu etmekteyim ama bu sosyal adalete ve sos
yal duygulara uygun şekilde tatbik edilmeli
dir ki, o zaman, gelen kanunlara biz de gönül 
rahatlığiyle beyaz oy vermek lüzumunu hisse
delim. 

Yine gümrük tarife numarasında madenî 
eşyadan % 10 (bu, yalnız bir kısım maddeler
dendir, birkaç bakanlığın yetkisi dahilinde
dir, teferruatı okumuyorum) sair madenî eş- | 
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yadan % 25, çocuk bisikletlerinden % 15, ka
uçuktan % 25, plâstik maddeden % 35, kâğıt 
ve mukavvadan % 15, cam veya camla müret-
ıtep eşyadan % 18, kürklerden % 60, (biz sa
yın Bakandan yine beklerdik ki, bu kürkler
den 10 bin liralık, 15 bin liralık kürk giymek 
lûtfunda bulunan zenginlerden % 200 vergi al
sınlar) fotoğraf ve sinema makinasmdan % 18, 
hayvani eşyadan deri ve süs eşyasından % 60, 
taş ve incili kıymetli maden ve süs eşyasından 
% 60, (bunu da % 200, % 300 e çıkarabilirler) 
kahveden mamul eşyalardan % 25, ilk is
tihsal maddeleri tablosunda çimentodan % 12,5. 

Şimdi sayın Bakan çimentoyu da bir kalem
de % 25 e çıkaracak. Bizim sosyal adalet diye 
bağırdığımız, gecekonduda oturan vatandaşla
rımız dahi çimentoda torba başına asgari 150 -
200 kuruş fark verecekler. Madenlerden % 12,5, 
deri sanayimden % 20, demirlerden % 20, 
kauçuktan % 30, plâstik madde % 40... 

Çok değerli arkadaşlarım, yine mamul mad
delerde barutlu patlayıcı maddeler % 25, kib
ritten dahi istihsal Vergisi almaktayız. Bir de 
saatler... Zarf ve gümüş, altın, platin saat
ler % 40, diğerleri % 20, ses cihazları, pikap
lar, radyolar, pilli radyolar, diğer radyolar 
ve pikaplı iğneler... 

Türkiye'nin bir yıllık tüketimi olan beşyüz 
bin saat vardır, ıama İstihsal Vergisi, Gümrük 
vergileri olduğu için Türkiye'ye normal yollar
dan bu vergileri ödiyerek giren saat onbin 
tane değildir. Esasında bu İstihsal Vergisini 
saate koyduğu zaman Türkiye'de kaçakçılığı 
daha çok teşvik etmiş olacağız. Evvelâ kaçak
çılığı. önliyebilelim, ondan sonra da bu saatle
re % 40 değil, % 200 izam yapalım... 

işte sayın arkadaşlarım, yine sayın Maliye 
Bakanından bir istirhamım, taşıtlardan, yani 
belediyenin şehir içindeki ıtaşttllarınldan istih
sal Vergisi alırız. Beleldiyeller bisim hükümetle-
r'imizden devamlı yarldım İstiyen müesseseler
dir. Belediyeler bu yokluk içinde kıvranırken, 
belediyelerin çalıştırdığı troleybüıs, otobüs, elek
trikten İstihsal Vergisi alırız. Şehir İçinide çalı
şan külüstür bir halk otobüsünden, özel teşeb
büs ismi altında, esasında dört kişinin bir ara
ya gelip te şehir içinide 10 kilometreyi 60 kuru
şa taşıyandan yüzde 6 istihsal Vergisi alırız. 
Demiryollarından, Denizyollarından İstihsal 
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Vergisi alırız, ama bütçemizde 1 569 000 000 
lirayı Karayollarına harcadığımız halde, 400 -
600 bin liralık otobüsleri olan karayolcuların
dan vergi almayız. 

Sayın Maliye Bakanımdan istirhamımız; hem 
Devletin, Demiryolları, Denizyolları bunlarla 
rekabet eidemiyecek ihale gelecek, boş gidip ge
lecek, hem ide bu Karayollarındaki çalışan 600 
bin lira kıymetindeki iki senede kendisini amor-
tiize eden otobüslerden vergi almamayı biz doğ
ru bulmamaktayız, sosyal adaletle aykırı bul
maktayız. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Kemal Bağcı-
oğlu konuşmalarında, «iktisadi kalkınma için 
buna rey vermek, millî bir görevdir.» diyor, 
Biz kendisiyle beraberiz, Her millî meselede, 
muhakkak ki oylarımız beyaz, olacaktır, ama 
biz burada millî görevden ziyade ve millî göre
vimiz ile birlikte sosyal adaletim tahakkukunu 
istiyoruz, öyle bir sosyal adalet olmalı ki, bu 
gelir kaynakları büyük para kazananlardan 
çok alınmak, az kazançlılardan alınmamak şek
linde tahakkuk ©tisin. Bu şekilde olursa kendi
siyle tamamen beraber olacağız. 

Beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuz için 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (C.H.P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kâzım özeke, buyuru-
nu2 efendim. 

M. KÂZIM ÖZEKE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

6802 sayılı Kanunun Geçici Komisyonda ça
lışan bir arkadaşınız olarak, komisyonda yaptı
ğım konuşmaların bir kısmına burada temas 
edeceğim. 

Ancak, buna temas etmeden evvel bir husu
su belirtmek istiyorum : Bilhassa iktidarı tem
sil. eden arkadaşlarım bir anlayış havası içinde 
biraz bizi dinlerlerse, bu Yüce Mecliste ve ko
misyonlarda elele vererek Türk Milletine çok 
faydalı çalışmalar yapaciağımıza inanıyorum. 

Komisyonda ekseriyet Adalet Partisindedir; 
20 kişilik komisyonun 11 ini Adalet Partisi teş
kil eder, 6 sini da ama muhalefet partisi teşkil 
etmektedir, bu durum aldığı oy oranına göre
dir. Orada anlaşanlayız, bu meselle Meclise ge
lir, günlerce Yüce Meclisi meşgul eder, işler 
çıkmaz; tabii ki hükümet ide bu işlerin çıkması 

için kararnamelere müracaat eder. Bu kararna
melerin bir gün acısını hepimiz çekeriz. Yarın 
seçmenlerimizin huzuruna çıkacağız, Bizim hü
kümette 'itimadımız var, oy alarak buraya gel
miştir. Demokrasiyi hep beraber savunacağız, 
amia bunu kararnamelerle değil de, Mecliste mü-
sakere ederek kararlarını alalını. Ne olur?.. Bu 
Mecliste (bunları tartışarak, anlaşarak, elele 
verip çiksakĞa, illâ «Ekseriyet bizdedir, biz bu 
kararları çıkarırız» demesek de, faydalı işleri 
burada müzakere ederek elele bitirdikten ve 
hallettikten sonra vatandaşın önüne hiç menfi 
konuşmadan çıksak olmaz mı? 

Şimdi, ben Gider Vergisi konusunda yarın 
çıkacağım, Komisyonda, «Ben bunun aleyhin-
deyim» diyeceğim. «Aleyhinde oy kullandım, 
Mecliste de aleyhinde oy kullandım. Grupum 
da aleyhinde oy kullandı.» Bir milletvekili ola
rak Hükümetin icraatını niye kötü göstereyim? 
Yani burada birbirimize karşı anlayışlı olalım. 

Buraya andiçerek geldim, komisyon toplan
tılarında bulunuyorum. Ulaştırma ve Ticaret 
komisyonlarmdayım. Komisyonlardaki çalışma
larımız verimli değildir. Riyasetin nazarı dik
katlerini bilhassa çekmek isterim, aynı saatler
de, her Çarşamba günü 15.30 da Ulaştırma Ko
misyonunun ve Ticaret Komisyonunun toplantı
sı vardır. Her iki komisyon da ekseriyet bulup 
toplanamaz, aşağıdan çıkar imza ederim. Ge
çici Komisyonda da durum aynen böyle oldu. 
Ben, Geçici Komisyonun ehemmiyetine binaen, 
ilk günü ayın 13 ünde saat 10,00 da diğer arka
daşlarımla beraber toplantıya iştirak ettim. 
Başkan olacak olan üyenin bulunmadığı bir 
celsede, başkana oyumuzu verdik, seçtik. Erte
si günü, «Başkan gelecek» dediler. Sayın Ha
san Dinçer geldi, onun başkanlığında toplan
dık. Gider Vergisi hakkında muhalefet şerhi
mi belirttim; böyle bir kararname ile memleke
tin idare olunmasının tehlikeli olduğunu söy
ledim, «Yarın sabah kalkacağız, benzinin litre
sine Sayın Bakanın 20 kuruş zam yapmış oldu
ğunu göreceğiz.» dedim. O, «Fert başına bir şey 
farketmez» dedi, ama «Benim hesabıma göre 
senede 2 bin liraya yakın bir parayı dolmuş 
yapan bir araba sahibi ödiyecektir.» dediğimde, 
onunla bizim görüşümüz orada birbirini tutma
dı. Bu bakımdan kendilerine muhalefet şerhi
mi bildirdim. 
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Şimdi elimize gelen tutanakta diyor M, 
«Kâzım özeke bulunamadı» Ben iki gün toplan
tıda bulundum ve muhalefet şerhimi de bildir
dim. Buraya çıkmaktaki maksadım da, bu mu
halefet şerhimin zapta geçmesi içindir. Zapta 
geçsin ve bu komisyon çalışmalarını, bilhassa 
Adalet Partisi, ekseriyette olan arkadaşlarımız 
bir tanzim etsinler. Toplanalım, faydalı çalışma
ları oradan başlıyarak Yüce Meclise getirelim 
ve burada da bir kardeşlik havası içinde, be
yaz - kırmızı hikâyesi değil, hepimiz beyaz kul
lanalım. Memlekete hayırlı hizmetler yapalım. 

Beni dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı te
şekkür ederim efendim, sağolun. (A. P. ve 
C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, bir yeterlik önergesi 
var, 6 arkadaş da görüşmüş bulunuyor. Komis
yon adına Sayın Toker, buyurunuz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ H. TURGUT 
TOKER (Ankara) — iSaym Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu ile ilgi
li, Hükümetin yeni sevk etmiş bulunduğu ve 
komisyonumuzda müzakere edilen tasarı üzerin
de görüşüyoruz. 

Benden önce konuşan değerli arkadaşları
mın mütalâalarını, düşüncelerini ve görüşlerini 
dikkatle takibettim. Benim tesbit edebildiğim 
kadar, umumiyetle tasarı kanunlaştığı takdir
de, uygulamadan doğması, kendilerince tahmin 
edilen hususlardan dolayı bir endişeyi ihtiva 
ediyor. 

Tasan kanunlaştığı takdirde uygulamada, 
sosval adalet ilkesine uyulmıyacağı ve fakir 
tabakanın, geni'? halk kütlesinin, gelecek vergi 
oranlarındaki yükselme ile fiyatlarda artış kay
dedileceği ve ezileceği hususundaki endişeye iş
tirak etmek güçtür. Çünkü, demokratik düzen
de seçimle işbaşına gelmiş, geniş halk kütlesi
ni temsil eden, geniş halk kütlesine dayanan ve 
her zaman yine bir seçime, bir sandığa gitme 
ihtimali olan Hükümetin, Hükümetin istinadet-
tiği partinin, elbetteki bu yetkiyi tazammun 
eden tasarı kanunlaştığı takdirde uygulamada 
geniş halk kütlesini, fakir tabakayı nazarı iti
bara alacağı şüpheden varestedir. 

Değerli arkadaşlarım, ben Yüksek Huzuru
nuzda meseleye şöyle girmek istiyorum: Az ge-

; lişmiş memleketlerde, gelişmekte olan memle-
; ketlerde ortalama ve marjinal tasarruf meyli 

düşüktür. Düşük tasarruf meyli düşük yatırı
ma sebebolmakta, neticede millî gelirde her 
hangi bir artış kaydedilmediği cihetle, ferdî 
millî gelir de düşük olmaktadır. Ferdî millî ge
lirin düşük olması tasarruf imkânlarını temin 
etmeye imkân vermemekte, bu itibarla da ye
niden tasarruf kaynaklarının doğması ve yatı
rıma müteveccih tasarruf yığmağının temin 
edilmesi fevkalâde zor olmaktadır. Az gelişmiş 
memleketlerin gelişme yolunda iken başında 
bulundukları en çetin problem işte bu fasit 
daire.. Bu fasit daireden kurtulabilmek için 
devletler genellikle iktisadi hayata müdahale 
etmek mecburiyetinde kalırlar. Devlet eliyle 
yapılacak yatırımlarla evvelâ millî gelirde bir 
artış kaydedilir, millî gelirde meydana gelen 
artışın fertlere inikası dolayısiyle tasarruf im
kânları harekete geçmiş olur ve böylece hare
kete geçen kümülâtif vetire memleketin kal
kınmasını sağlıyacak bir istikamete girmiş olur. 
Kümülâtif vetireyi başlatacak olan âmme yatı
rımlarının finansmanı için Hükümetin elinde 
mevcudolan vasıtalarından en başlıcası ver
gidir. Yatırımların artırılması ve emniyet 
içinde uygulanması ancak tasarrufların ço
ğalması ile mümkündür. Tasarrufların art
ması başlıca iki şekilde olur; bu, tama-
miyle bir iktisadi kaide, bunun üzerinde 
münakaşa etmek dahi güç: Ya cari istihsal 
da, istihlâk seviyesi sabit tutulup istihsalin artı
rılmasına çalışılacak. Elbette ki, en olumlu, en 
seviyesi sabit tutulacak, istihlâk azaltılacak, ya 
faydalı, en iyi sonuç alman yol her ikisinin telif 
edilme imkânıdır. Türkiye bu kümülâtif vetire
yi, endüstri gelişmesini başlatmak ve oldukça iyi 
bir yolda yürütmek imkânını sağlıyacak şekilde 
harekete geçmiştir. Şimdi endüstrinin gelişme
ye başladığı bir devrede, elbette kiı yine mesele 
bitmemiş olacak. Şimdi de bu gelişmenin, eko
nomik is • ikrarı tehlikaye düşürecek risklerin 
meydana çıkma ihtimali karşısında, durması ve 
hattâ gerilemesi bahis konusu olabilir. Elimiz
deki tasarı böyle bir endişeden ileri gelmekte
dir. Bir ihtimalle, gelişmekte olan endüstrinin 
ihtiyaçlar tablosunu geliştirmiş olması, şişirmiş 
olması dolayısiyle toplam talep ile toplam 
pjıA arasında bir dengesizlik ilerde bahis mev-
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zuu olursa, toplam talep, toplam arz seviyesinin 
ekonomik gelişme seviyesini geçtiği takdirde 
bir enflâsyonist tazyik mevzuujbahsolabilir, bu
nu önlemenin çarelerini şimdiden düşünelim şek
lindeki bir görüşün, düşüncenin eseridir. 

Gerçekte de belirtildiği şekilde, iktisadi 
ikalkınmiamız üç esas prensibe istinadettirilmiş 
ve üç anaşarta bağlanmış. Bunlardan birisi; 
istihdam seviyesinin yükseltilmesi ve tam is
tihdama yaklaşılmaya gayret edilmesi, ikincisi 
fiyat istikrarının temini, üçüncüsü de; dış den
genin sağlanması, dış ödemelerde de bu gayret 
içinde müspet tesirler icra edecek bir durum 
içine girilmesi.. 

İşte bu ekonomijk politikanın başarılı uygu
lama sonucu, yine gerekçede bahsedildiği üzere, 
endüstride gelişme yoluna başarılı bir şekilde 
girilmiş, her geçen gün ihtiyaçlar tablosu, bi
raz önce arz ettiğim üzere, biraz daha genişle
meye başlamış, bu durum önümüzdeki yıllarda 
genel talep halcmını aaman zaman ekonominin 
içinde bulunduğu gelişme seviyesinin üzerine 
çıkma riskiyle bizi karşı karşıya bırakmış. Fil-' 
ha^kika bir ekonomide istikrarın devamının te
mini veya istikrara kavuşturma bahis konusu 
olduğu zaman, başlıca iki hususa bir arada dik
kat etmek ve bu ilki hususu; bir iarada gerçek
leştirmek şart. 

Bunlardan birisi fiyat istikrarı, bir diğeri 
de istihdam seviyesini yüksek seviyede tutma 
çabası; tabiî ki, bunun da tesiriyle ödemeler den
gesini olumlu bir seviyede tutabilme yeteneği. 
Bu durumda dişte, maliye politikası harekete 
geçecek, ekonomik istikrarı gerçekleştirebil
mek, istikrarı muhtemel risklere karşı şimdiden 
korumak ve istikrarı devam ettirebilmek için 
Maliye politikasının elindeki aletler kullanıla
cak. Bunlardan birisi önümüzdeki tasarı ve o 
tasarı ile ilgili olarak temel ve esas olan Gider 
vergileridir. Bu suretle toplam arza göre fazla 
olan toplam para arzının bir kısmı emilecek şe
kilde Maliye politikası yürütülmek istenmekte. 
Bu, açık bir ifadeyle, enflâsyonla mücadelede 
vergi politikasının gereği. Bir taraftan toplam 
talebi kısmına, ya, toplam arzla toplam talep 
arasında denge sağlamaya bir taraftan da eko
nomideki tıkanıklık giderilmeye çalışılacak. 

Bunun için ne yapılacak? Bunun için de iki 
şey yapmak mümkün: Ya kamu harcamaların

da indirim yapılacak, ya eski harcama hacmi 
muhafaza edilecek, eski vergi nisbetleri artı
rılacak. Enflâsyonla mücadelede uygulanan ver
gi politikası genellikle, ekonomi ilminde ve Ma
liye ilminde yer aldığı veçhile, geniş halk kütle
leri üzerine fazla malî yük getiren tedbirler de
ğil, ekonomiyi bir çıkmaza götürmek şeklinde 
nitelendirmek değil, tamamiyle tersine, ekono
miyi düzenleyici bir vergi politikasının uygu
lanmasından ibarettir. Bu sebeple bu politika
nın bünyesinde seyyaliyet unsurlarının bulun
ması da şart olmaktadır; halen önümüzde mü
zakere etmekte bulunduğumuz tasarıda olduğu 
gibi. 

Burada, ekonominin düzenlenmesinde taki-
bedilecek istikamet fevkalâde mühim. Bu da 
elbette ki, mütehassısların ve uzmanların mak-
ro ekonomik açıdan yapılan bir değerlendirme 
ile, enflâsyonu besler mahiyette veya besleme 
ihtimali olanlar üzerinde durmak suretiyle, ver
gi alanında getireceği ve alacağı tedbirlerle il
gili. 

Burada umumiyetle hatip arkadaşlar istih
lâk Vergisi üzerinde durdular ve İstihlâk Vergi
sinin bu yol için seçilmesinin mahzurlu oldu
ğunu belirttiler, Gerek bizim kanaatimiz ge
rekse literatür tamamiyle bu görüşün aksine. 
istihlâk Vergisi enflâsyonist tazyiki azaltmak 
bakımından, riskleri önleme bakımından şu şek
li ile daha elverişli: Bir kere, doğrudan doğ
ruya muayyen kimselerin istihlâkinin azaltıl
masına tesir ettiğinden, tasarrufu artırmanın 
tesirli bir vasıtası. Yine istihlâk Vergisinin tat
bikatında en önemli husus, verginin malî ga
yesi ile hayat pahalılığı arasındaki çekişmenin 
giderilmesi. Tasarıda öngörülen seyyaliyet yet
kisi işte bu hususu temine yarıyacak şekilde 
bir yetki talebinden ibaret Dolaylı vergiler, ki, 
istihlâk Vergileri içinde, gelirin kullanımı üze
rinden alındıklarından, ekonomideki likidite 
fazlasını her hangi bir gecikmeye sebebolmak-
sızm massedebildiği halde, dolaylı vergiler doğ
rudan doğruya gelir ve servet üzerinden alın
dıklarından likiditeyi bir yıl gecikme ile mas-
sedebilmekte. Bu itibarla da ekonomi gelişmesi, 
ekonomideki istikrarı haleldar edecek bir risk
le karşılaştırıldığı zaman, daha çok gelir kul
lanımı mahiyetinde olan Gider Vergisi ile, do
laylı vergilerle, İstihlâk vergileriyle, bu yolla 
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alınacak bir tedbir ile likiditenin bir kısmını 
süratle massedebilme bakımından daha müessir 
bir tedbir. 

Değerli arkadaşlarım; burada bütçe ile ilgili 
mütalâalar da beyan edildi. Bu hususa Hükü
met, gerek şimdi ve gerekse bütçe müzakereleri 
sırasında elbetteki gerekli cevabı verecek. Esa
sen komisyonumuzda Gider Vergisi ile ilgili ba
his konusu tasarı görüşülürken, iki muhalif ar
kadaşımızın dışında muhalefet eden her hangi 
bir üye çıkmadığı gibi, muhalefete mensup çok 
değerli bir arkadaşımız da söz almak suretiyle 
bu kanunun süratle getirilmesinin ve kanunlaş
tıktan sonra uygulamasının cesur bir adım ola
cağını, faydalı bir yolun intihabedilmiş bulun
duğunu ve bu itibarla Hükümeti, tebrik etmek 
gereğini de ilâve etmek suretiyle müspet bir 
şekilde katılmışlardır. 

Değerli arkadaşlarım; bu tasarı ile bir yet
ki istenmektedir. Yetki isteğinin gerekçesi de 
gayet açıktır. Gider Vergisi Kanununa ilişkin 
tablolarda sayılan matrahlar fevkalâde geniş
tir. Ancak, bu yetki ile nisbetin her maddeye 
uygulanacağı, her zaman uygulanacağı mânası 
çıkarılmamalıdır. Tabloda bahsi geçen ve zaruri 
ihtiyaç maddesi niteliğinde olan maddelerde el
bette ya uygulama alanı dışında kalacak ve
yahut da bu konulardaki uygulama, arkadaş
larımızın beyan ettiği endişeleri bertaraf edecek 
şekilde olacaktır. 

Yine gerekçede belirtildiği veçhile, verile
cek görev niteliğindeki yetki, genel talep ile ge
nel arzı denge içinde tutmaya, istihdam sevi
yesini yüksek seviyeye çıkarmaya yarıyacak şe
kilde ve ödemeler dengesi üzerinde olumlu te
sir icra edecek, fiyat istikrarını temin edecek 
şekilde kullanılacağından da kimsenin şüphesi 
olmamak gerekir. 

Plân ve yıllık programlara uygun bir şekil
de hangi sektöre ağırlık vermek gerekiyorsa, ak
tif bir maliye politikası ile bu araç, yani bu ta
sarının vereceği yetki araç olarak kullanılarak, 
5 Yıllık Plân ve bu plân dilimlerini aksettiren 
yıllık programlara uygun olarak ekonomiye is
tenen gelişme istikameti verilme imkânı sağla
nacaktır. Yine endişeye mahal olmamak gere
kir, çünkü uygulama spesifik değil, harcama 
vergilerinin fiyat elastikiyeti düşük, gelir elas
tikiyeti yüksek malları üzerinden tatbik edile
cektir. 

Yine şunu arz edeyim ki, bu tasarı ile, sa
dece bu tasarının bugün huzurunuza gelmiş, 
görüşülmekte olması sebebiyle kalkınmada mah-
zâ dolaylı vergilere başvurulacağı mânası da 
çıkarılmamak gerekir. 

Değerli arkadaşlarım; görüşen arkadaşlarım
dan bir kısmı tasarının Anayasaya aykırılığın
dan bahsettiler ve bir nevi Hükümete yasama 
yetkisinin devredilmekte olduğunu ileri sürdü
ler. Bizim bu kanaate iştirak etmemiz mümkün 
değil. Yeni Anayasamız yasama yetkisini, yü
rütme görevini, yargı yetkisini ayrı ayrı organ
lara vermiştir. Anayasa Komisyonunda da be
lirtildiği gibi, bu bir nevi yumuşak kuvvetler 
ayrılığı prensibinin kabul edilmiş olmasıdır. Bu 
sebeple, hiç şüphe etmemek gerekir ki, yasama 
yetkisi kanun yapma yetkisini başka ellere bı
rakamaz. Bu esas prensip Anayasamızın 5 nci 
maddesinde de kesinlikle hükme bağlanmıştır. 
Yasama yetkisinden maksat, genel ve ilkel bir 
yetkinnin kullanılmasıdır ve bu yetkiyi kullan
mak suretiyle genel, objektif ve gayrişahsi hu
kuk kuralları meydana koymaktır. Bu nitelik
teki kurallara, bu kuralları değiştiren veya bu 
kuralları kaldıran yasama organının tasarruf
larına da kanun dendiği malûmdur. Bir kanun 
genel, objektif ve gayrişahsi esaslar ihtiva et
tiği vakit, gerek maddi ve gerekse şekli bakım
dan kanun olma vasfını taşır. Anayasamızın 
6 ncı maddesine göre yürütme görevi, icra, ya
sama ve yargı organlarınınki gibi genel ve il
kel bir yetkiye sahip değildir. Yürütme yetki
sinin, yasama organı tarafından çıkarılmış be-
hemahal bir kanuna istinadetmesi şarttır, işte 
icra, kanunlara istinaden tüzük ve yönetmelik 
veya umuma şâmil nitelikte hukukî tasarruflar
la, Hükümet kararnameleriyle, koyacağı hukuk 
kurallariyle her hangi bir hususu düzenleme yet
kisine sahiptir. 

Konumuzda mesele şöyle; Hükümet tarafın
dan tasarı Meclise, yasama organına sevk olun
muştur. Teşkil olunan bir Geçici Komisyonda 
görüşme yapılmıştır. Şu anda Komisyon rapo
ru ile birlikte tasarı Yüce Meclisin, yasama or
ganının huzurundadır. Tasarının müzakeresi ve 
Yüce Meclislerde kabulü halinde her hangi bir 
yetki devri bahis konusu değildir. Yasama or
ganı kanun yaparken, bütün ihtimalleri göz 
önünde bulundurarak, teferruata ait hükümle-
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ri de tesbit etmek yetkisine haizdir. Ancak bâ
zı ahvalde, samanın ve şartların süratle değişen 
gereklerine ve durumuna .«"öre tedbirler alınma
sına ve konmuş olan tedbirlerin kaldırılmasına 
veya tekrar getirilmesine lüzum görülebilir. Eu 
takdirde yasama organı, esaslı hükümleri tes
bit ettikten sonra daha çok ihtisas ve idare tek
niğine taallûk eden hususların düzenlenmesi için 
Hükümete yetki verebilir. 

«Hükümetlere şu veya bu yetkiyi bir görev 
olarak veriyorum.» şeklindeki maddi ve şeklî 
bakımdan kanun vasfmdaki bir yasama organı 
kararı, yasama yetkisini bizzat yasama organı
nın kullanmasıdır. Yetki devri değildir. 3u, Hü
kümetin kanunla görevlendirilmiş olması hali
dir. 

Söz konusu tasarı, Anayasanın 61 nci mad
desine de aykırı değildir. Esasen, demin arka
daşlarımın bahsettiği üzere 474 sayılı Kanunun, 
Anayasaya aykırılığı hususunda tereddüt hâsıl 
olduğu sırada, Anayasa Komisyonunun görüsü 
alınmak üzere sevk edildiğinde aynen şu husus 
kararlaştırılmış bulunmaktadır: «Anayasanın 
6 ncı maddesi gereğince yürütme görevi, yasa
ma ve yargı yetkilerinin aksine genel ve ilkel 
bir yetki olmayıp, ancak bir kanuna istinade-
diyorsa mevcudiyet kesbedebilir. Yürütme or
ganı bir kanun hükmü veya Anayasa da bir 
kanun olduğu cihetle, hukuk düzeninde doğru
dan doğruya tesir icra eden bir Anayasa hük
mü mevcudolmadıkça, her hangi bir hususu 
idari tasarruflarla, ezcümle tüzük ve yönetme
likle düzenlemek yetkisine sahip değildir. Buna 
mukabil yürütme organı bir hususu düzenlemek 
için kanuni yetkiye sahibolduğu vakit, bu yet
kisini tüzük veya yönetmelik yolu ile kullana
bileceği gibi, Anayasa Mahkemesinin 11 Ma
yıs 1963 tarihli ve 11400 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlanan 16 Ocak 1963 tarihli esas no 1962/232 
ve karar no 1963/9 sayılı kararında belirtildiği 
üzere, diğer umuma şâmil nitelikte hukukî ta
sarruflar yolu ile de kullanması mümkündür. 
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kullanacağı şüphesizdir. Anayasa Mahkemesi
nin yukarda zikri geçen karariyle, yine Anaya
sa Mahkemesinin 24 Ocak 1963 tarihli ve 11316 
sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 10 Aralık 1962 
tarihli esas no 1962/198 ve karar no 1962/111 
sayılı kararında da belirtildiği gibi, yasama or
ganı kanun yaparken bütün ihtimalleri göz önün
de bulundurarak, teferruata ait hükümleri de 
tesbit etme yetkisini de haiz ise de, zamanın ge
reklerine göre sık sık değişik tedbir alınmasına 
veya alınan tedbirlerin kaldırılmasına veya ye
rine göre tekrar konmasına lüzum görülen hal
lerde, yasama organının yapısı bakımından ağır 
işlemesi ve günlük olayları izliyerek zamanında 
tedbirler almasının güçlüğü karşısında, kanun 
koyucusunun esaslı hükümleri tesbit ettikten 
sonra, ihtisas ve idare tekniğine taallûk eden 
hususların düzenlenmesi için, Hükümete yetki 
vermesi yasama yetkisini kullanmaktan başka 
bir şey değidir. 

Şu hale göre, bu durumu, yasama yetkisinin 
yürütme organına bırakıldığı anlamına almak 
doğru olmaz. Anayasa Mahkemesinin bu içtiha
dından da anlaşılacağı veçhile,, yasama organı
nın bâzı zaruri hallerde, idari tasarrufu, alanı 
veya unsurları bakımından sınırlayarak yürüt
me organına bası düzenleyici yetkiler vermesi 
de aslında yasama organının yasama yetkisini 
kullanmasından başka bir şey değildir. 

inceleme konusu olan hükümde, Bakanlar 
Kuruluna gümrük resimlerinin asgari haddi 
(muafiyet haddi de olabilir) ile âzami haddi 
arasında bir haddi tesbit edebilme yetkisi veril
mesi bahis konusu olup, Hükümete gümrük ko
nusunda bu gibi yetkilerin verilmesi, Anayasa 
kuralları bakımından, bu alanda farklı hüküm
ler getirmemiş olan 1924 Anayasası ve diğer 
Anayasa sistemlerinde tamamiyle normal telâk
ki edilmiştir. Bu, yukarda zikredilen Anayasa 
Mahkemesi içtihadında tarif edilen şekilde, Hü
kümete kanunla, yasama organınca verilmiş bir 
düzenleyici yetkiden ibaret olup, bu yetkinin 
verilmesiyle yasama organının yasama yetkisi
ni yürütme organına devrettiği mânası çıka
rılamaz. Bu durumda, söz konusu hükmün 
Anayasanın 5 nci maddesine aykırı olmadığı 
sonucuna varılmıştır. 

Şimdi, Anayasamızın 61 nci maddesinde, 
«Vergi, resim ve harçlar ve benzeri malî yü
kümler ancak kanun ile konulur» denilmek-

İşte, işbu raporun ikinci paragrafında yer 
alan maddenin (A) bendinde Bakanlar Kuru
luna verilen yetki böyle bir yetkidir. Bakanlar 
Kurulunun, bu yetkisini, Anayasa ve idare hu
kukumuz tatbikatmdaki değişmez bir kural ica
bı bir kararname, yani Cumhurbaşkanının ira
desini ihtiva eden bir idari tasarruf şeklinde 
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tedir. Bu tasarı ile yeni bir vergi ihdas edil
memektedir. Hükümete verilen görev ve yetki 
de yeni bir vergi, yeni bir resim ve yeni bir 
harcın ihdası gibi bir hususu ihtiva etmemek
tedir. 

Esas ve temel kanunda vergi yükümlülüğü 
bakımından her hangi bir değişiklik yok. 
Kaldı ki, bu kanunda matrah belli; gelen ta
sarı ile buna dokunulmuyor. Mükellefler ma
lûm, keza' tasarı ile bu husus her hangi bir 
müdahale yok. Vergileme nispetleri keza te
mel kanunda mevcut, istenen, sadece vergileme 
oranını ihtiyaç halinde, yani ekonomik bü
yümeye karşı risk teşkil edecek ihtimaller ha
linde, yine tasanda, «Bir misli» denildiğine 
göre, âzami tavan haddi belli bir miktarda ar
tırmaya Hükümetin yetkili kılınmasından iba
ret. 

Bu itibarla, yeni bir vergi ihdası, yeni bir 
resim ihdası, yeni bir hare ihdası olmadığı
na, tavan ve taban gibi sınırlar belli oldu
ğuna göre, matrahlar tâyin edilmiş bulundu
ğuna göre, mükellefler malûm olduğuna göre, 
bu hususun Anayasanın 61 nci maddesine ay
kırı olan yanım kabul etmek mümkün değil. 

Kaldı ki, halen elimizde mevcut Mahallî 
İdareler kanunlarından meselâ 5337 sayılı Be
lediye Kanununda da, aşağı - yukarı müza
kere mevzuu olan konuya yakın hususları ih
tiva eden maddeler var. Meselâ 5337 sayılı 
Belediye Gelirleri Kanununun 6 ncı maddesi : 
«Belediye sınırları içinde sarf ve istihlâk edi
len elektriğin her kilovatından ve havagazı-
nın her metreküpünden belediye meclisleri 
kararı ile en çok 2 kuruş ve muharrik kuv
vet olarak sarf olunacak elektiriğin her kilo
vatından en çok 1 kuruş belediye resmi alı
nır» şeklindedir. Hiç almıyabilir. (0) kuruştan 
1 kuruşa, (0) kuruştan, 2 kuruşa kadar ala
bilir. 

7 nci maddesinde ise : «Belediye sınırları 
içinde işliyen tarifesi belli bütün nakil vasıta
ları ve banliyö ulaştırma vasıtalarının bedel
lerine % 10 u geçmemek üzere belediye mec
lisleri karariyle belediye payı eklenebilir.» 

8 nci maddesinde ise : «Şehirler ve millet
lerarası haberleşmeleri ayrı olmak üzere bü
tün telefon abone ve konuşma ücretlerine be
lediye meclislerinin karariyle en çok yüzde 20 

nisbetinde belediye payı eklenebilir. Bu pay, 
PTT İdaresince asıl ücretiyle birlikte tahsil 
ve belediyeye teslim olunur.» denmektedir. 

Keza, temizleme ve aydınlatma resminde 
de böyle. 

İlân ve reklâm resmi : Meydan ve sokaklar
da ve umuma açık yerler ile nakil vasıtala
rında ve herkesin görebileceği yerlerde asılan, 
gösterilen ve dağıtılan ilânlarla her ne suretle 
ve vasıtayla olursa olsun yapılacak ilân ve 
reklâmlardan belediye meclislerinde düzenle
necek esas ve tarifelere göre resim alınır. 

Hattâ burada ne taban, ne de tavan tesbit 
edilmiş değil, tamamiyle belediye meclisleri
nin yetkisine bırakılmış. 

Yine, Tellallık Resmi böyle, belediye hu
dutları dâhilinde kesilecek hayvanattan alı
nacak resimler aynı. 

Yine Belediye Gelirleri Kanununun 17 nci 
maddesinde, Eğlence Resmi ile ilgili olarak, 

«Sinemalarda yüzde 70 ne, 
b) Tamamen yerli filimler gösteren sine

ma seanslariyle tiyatro've konserlerde yüzde 
25 ne 

c) 26 ncı maddede yazılı diğer eğlence 
yerlerinde yüzde 35 ne kadar belediyelerce eğ
lence resmi alınabilir,» denmektedir. Belediye 
bir karar çıkarır yüzde 25 ne kadar alır, ertesi 
gün bir kararla bunu yüzde 10 a indirebilir. 

Değerli arkadaşlarım, bu itibarla mâruzâ
tımı bitirirken şunu ifade edeyim ki, gerek
çesinde de açıkça belirtildiği üzere, kanun, 
enflâsyonist tazyiki, (bir ihtimal, doğduğu 
takdirde) önliyebilecek, ekonomiye istikrar 
içinde büyüme imkânını sağlıyacak , bugüne 
kadar olduğu gibi endüstriye gelişme imkânı 
verebilecek bir tasarı niteliğindedir. 

Tasarının Yüce Meclislerce, Hükümete sa
dece oran bakımından, taban ve tavanı belli, 
sınırları belli bir seyyaliyet vermiş olması 
ne Anayasanın 5 nci maddesine, ne de Anaya
sanın 60 ncı maddesine aykırılık ihtiva et
memektedir. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Maliye Bakanı Sayın Mesut 
Erez, buyurun, efendim. 

MALİYE BAK AHİ MESUT EREZ (Kü
tahya) — Muhterem Başkan, Millet Meclisi
nin muhterem üyeleri, benden evvel konuşan 
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arkadaşlarım bu konu ile ilgili olarak söy
lenmesi mümkün İner şeyi söylediler. 

Ben, sadece, burada açıklanmasında fayda 
mülâhaza ettiğim Tbirkaç nokta üzerinde dura
cağım. 

Bâzı arkadaşlarım 1970 bütçesinin 2,5 mil
yar civarında finansman açığı olduğunu ve açı
ğın da huzurunuzda şimdi müzakere edilen 2 
maddelik bir kanunla kapatılacağını ifade buyur
dular. Bu konuyu aydınlığa kavuşturmak için 
şunu arz edeyim ki, 1970 bütçesinin finansman 
açığı sadece bu iki maddelik Gider Vergileri Ka
nunu ile karşılanacak değildir. Bu açık, daha 
başka kanunlarla ve daJha başka suretlerle 
karşılanmak durumundadır ve böyle bir zaru
ret vardır. Bu iki maddelik Gider Vergileri 
Kanunuyla bunun tümünü karşılamak mümkün 
değildir. 

Muhterem arkadaşlarımın üzerinde durduk
ları ikinci bir nokta; bu Gider vergilerinin 
Vasıtalı vergilerden olduğu, Vasıtalı vergi
lerin ise ne adalete, ne de sosyal adalete uy
gun olmadığı konusunda toplanmıştır. 

!Bu mütalâa bizi, Vasıtalı vergiler - Vasıta
sız vergiler - konusuna götürür. 

Filhakika, vasıtalı vergiler neticede müsteh
like akseden vergiler olduğu için, «adaletsiz 
vergilerdir» diye klâsik vergi anlayışında iddia 
edilegelmiştir. Ancak, bu vasıtalı vergilerde, 
bu iddianın ağırlığını ortadan kaldıran bâzı 
operasyonlar yapmak mümkündür. Vasıtalı ver
giler ilk bakışta gayrişahsi reel vergiler gibi 
görünmekte ise de, vasıtalı vergilerde de şahsi-
leştirme mümkün olmaktadır. Eğer zaruri ihti
yaç maddeleri üzerine vergiler koymazsanız, 
havayici zaruriyeyi vergiye tabi kılmazsanız, 
vasıtalı vergiler adaletsiz vergiler olmaktan 
çıkar. 

Vasıtalı vergilerle, hususiyle Gelir vergileri 
arasında da bir irtibat kurmak mümkündür. 
Gelir Vergisi, bir yıl içerisinde elde edilen ka
zancı vergilendirir. Vasıtalı vergiler de, satın-
alınırken mal satınalma gücünü vergilendirir. 
Her iki halde de bir ödeme gücü vergiye tabi 
tutulur, ödeme gücünü vergiye tabi tutma nok
tasında gider vergileriyle gelir vergileri birle
şir. Bu iki verginin iştirak noktası, faslı müş
tereki budur. 

Böyle olunca, ödeme gücünü vergilendirir
ken dar gelirli vatandaşların durumunu nazara 
alırsanız, dar gelirli vatandaşlara vergi koya
cak tarzda hareket etmez de, ödeme gücü ziya
de olan, ödeme gücü fazla olan vatandaşlar 
tarafından tüketilen maddeler üzerine vergi ko
yarsanız, bu adaletli bir vergi olur. 

Binaenaleyh, bu kanunla verilen salâhiyete 
istinaden, Hükümetin peşinen, mutlaka dar ge
lirli vatandaşlara tesir edecek tarzda vergi ko
yacağını iddia etmek mümkün değildir. 

Hangi vergilere, hangi kalemlere konulacak? 
Böyle, «Gider vergilerine merbut, Gider vergi
leri Kanununa merbut tablolarda yazılı bilcüm
le tüketim maddelerine, vergi mevzuuna giren 
bütün maddelere vergi konacaktır» ve «yüzde 
100 vergi mi konacaktır?» konularına gelince, 
hemen tashih edeyim ki, böyle bir şey mevzuu-
bahis değildir. Konacak verginin nisbeti de mut
laka yüzde 100 olacak değildir ve seri halinde 
bütün maddelere vergi konacak değildir. Böy
le bir şey mevzuubahsolamaz. Esasen, demokra
tik usullerle idare edilen memleketlerde hükü
metler, dar gelirli vatandaşların üzerine vergi 
koymak istemezler, seri halinde bütün madde
lere vergi koymak istemezler. Bu, demokrasi ile 
idare edilmekle çelişme haline düşme olur. Hiç 
kimse, hiçbir Hükümet kendi bindiği dalı kes
mek istemez. 

O halde, «Niçin böyle bir yetki ve salâhiyeti 
ifade eden bir kanun getiriyorsunuz?» konusu
na da kısaca temas edeyim. 

Muhterem arkadaşlar, bugün dünyanın hiç
bir memleketinde böyle tüketim maddelerine 
konulacak olan vergiler, komisyonlarda ve Mec
lislerde aylarca müzakere edilerek ve böyle ilân 
edilerek getirilmiyor. Böyle vergileri ilân ede
rek, tâbirimi mazur görün, davul ve zurna ile 
vergi kor gibi, bütün memleket sathında aylar
ca «şu maddeye bu vergi konacak, filânca mad
deye bu vergi konacak» diye münakaşalara se
bebiyet verirseniz, iki şey oluyor : Birisi, bu 
vergileri ödiyecek olan kimse «bunlardan nasıl 
kaçınırım» diye düşünüyor ve o maddeleri, tabiî 
mümkün olduğu kadar stok etmeye çalışıyor. 
Diğer bir vatandaş zümresi de, eğer bunların 
ticareti ile uğraşıyorsa, bu vesileyle «madem ki, 
falanca maddeye vergi konacaktır, binaenaleyh 
bunun fiyatına inikas edecektir, nasıl para ka-
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zanabilelim» diye düşünüyor ve spekülatif faa
liyetlere tevessül ediyor. Bu suretle haksız ve 
adaletsiz kazançların sağlanmasına meydan ve
riliyor. 

İşte bütün bu hususlar göz önünde bulundu
rulmak suretiyle bu kanun sevk edilmiştir. Hü
kümet, yetkisine istinaden böyle münakaşaya 
ve saireye sebebiyet vermeden bir günde koyu
verecek olursa, spekülâsyon yapmak imkânı 
kalmıyacaktır. 

Diğer bir konuda, bu verginin hayat paha
lılığını artırması mevzuudur. Bu, hangi madde
ye vergi koyacaksanız, onunla ilgili bir husus
tur. Eğer mamullerin bünyesine giren ve ma
mullerin bünyesi içerisinde, maliyet fiyatı içe
risinde önemli bir unsur teşkil eden maddelere 
vergi koyarsanız, bunun maliyetinin yükseleceği 
doğrudur. Ama maliyetin bünyesine, bilfarz, 
masraflar yolu ile, genel giderler yolu ile inti
kal edecek olan ve maliyetin bünyesine direkt 
olarak girmiyecek bulunan maddelere vergi 
korsanız, o takdirde bunun tesiri fevkalâde 
cüzi olacaktır. 

Seri halindeki bir imalâtı düşününüz; şu 
kanunda yazılı her hangi bir maddeye koyaca
ğınız % 5 nisbetindeki bir verginin, seri halin
deki imalâtta mamule tesiri fevkalâde cüzi ola
caktır. Bu vergi yayılacağı için, bunun tatbi
katta misalleri görülmüştür, fiyata tesir etmiye-
cektir, bilâkis o mamulün ticaretiyle uğraşan 
kimsenin kârından gitmiş olacaktır. Bunun mi
sali evvelce konulan vergilerde görülmüştür. 
Vergi koyduğunuz halde fiyatı artmıyan mad
deler müşahede edilmiştir. 

Ayrıca, gerekçede yazıldığı gibi, bunun top
lam talebi; talepte bir şişkinlik varsa, konula
cak bir vergiyle bunun «kısma» gibi bir alet 
olma vasfı da vardır. Bu suretle ekonomik 
konjonktüre, zamanında, vergi yolu ile müspet 
bir şekilde müdahale etmek imkânı da hâsıl 
olacaktır. 

Bir diğer husus, bunun Anayasaya mugayir 
olduğu konusu. Sayın sözcü arkadaşlarımız içe
risinde Anayasaya uygun olmıyacağı fikrini 
savunanlar oldu, uygun olacağı fikrini savu
nanlar oldu. 

Ben şunu arz edeyim ki, böyle yasama yet
kisini Hükümete devrediyor değilsiniz, vergi 
koyma yetkisini de Hükümete devrediyor de

ğilsiniz. Gider Vergisi Kanununa merbut tablo
larda verginin miktarı, matrahı, mevzuu, nis-
beti bellidir. Bu, nisbeti belli olan, eğer maktu 
vergi ise, miktarı belli olan, matrahı belli olan, 
mevzuu belli olan bir vergiye «bir misline ka
dar» hudutlu bir şekilde zam yapma yetkisini 
Hükümete tanımış oluyorsunuz. Binaenaleyh, 
Anayasamızın anladığı mânada vergi koyma 
yetkisini Hükümete devretmek veya yasama 
yetkisini Hükümete devretmek gibi bir husus 
mevzuubahsolamaz. Mevzuubahsolan husus, ka
nunla muayyen olan bir vergi nisbetini muay
yen bir nisbette indirme ve muayyen bir nis-
bette de yükseltme yetkisidir. Bunun da mev
zuatımızda birçok misalleri vardır. Bunu, ben
den önce konuşan arkadaşlarım birer birer sa
yıp huzurunuzda sizlere arz ettiler. 

Bunun haricinde bir arkadaşım da stok ver
gisinden bahsetti. Bu hususta da kısaca mâru
zâtta bulunarak huzurunuzdan ayrılacağım. 

iStok vergisi diye bir vergi getirmiyoruz 
bununla. 2 nci madde, stok beyanı ile ilgili hü
kümdür. Böyle bir yükseltme ameliyesine girdi
ğiniz zaman, bir maddenin, bir tüketim madde
sinin nisbeti yükseltildiği zaman, vergisi yük
seltildiği zaman, yükseltildiği günde o madde
nin ticaretini yapanların elinde bu maddeden 
mevcutsa, tabiî yükseltilmiş fiyatla bunu sata
caklardır. Bu takdirde vergi farkı Hazineye 
gideceği yerde, stok beyanına tabi tutmazsanız, 
o maddenin ticaretiyle iştigal eden kişinin elin
de kalacaktır. Buna mâni olmak için getirilen 
bir stok beyanı maddesidir ve bundan önce gi
der vergisinde yapılan değişikliklere ait ka
nunlara bakacak olursanız, mutlaka bu stok be
yanı esası vardır ve stok beyanına tabi tutma 
yetkisini veren bir madde konulmuştur ve bu 
madde evvelki kanunlara konulan maddelerin 
tamamiyle aynıdır. Yeni bir stok vergisi getiri
yor değildir. Yalnız stok beyanı ile ilgili bir 
madde sevk ediliyor. 

Hürmetle selâmlarım, efendim. (A. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Son söz Sayın İhsan Ataöv'de. 
Buyurun efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım, müzakeresini yaptığımız 
Gider Vergileri Kanununa ek kanun tasarısı 
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üzerinde grupları adına konuşan ve şahsi görüş
lerini ifade eden arkadaşlarımızın beyanlarını 
ve ileri sürdüğü fikirleri dinledik. 

Komisyonun Sayın Sözcüsü arkadaşımızla, 
değerli Maliye Bakanımızın bunlara karşı ver
diği cevapları da dinledik. Mesele tam mânası 
ile vuzuha kavuştu. Bilhassa Sayın Bakanımızın 
bâzı sorulara verdiği cevaplarda, kanunun hangi 
gayeyle çıktığı ve neleri hedef aldığı iyice açık
lanmış oldu. 

Bâzı arkadaşlarım ıs Maliye Çakanımıza son
suz itimatları olduğunu beyan ettiler. Bu arada 
da, bu kanunla verilen yetkinin aslında Bakan
lar Kuruluna değil Maliye Bakanına verilmiş 
bir yetki olduğunu, bu itibarla Parlâmento yet
kisinin bir Bakana verildiğini öne sürdüler. 

Şimdi hudutsuz güven taşıyan bir Bakan el-
betteki bu konuda şahsan yetki kullanacak de
ğil, Bakanlar Kurulunun kararmı infaz edecek
tir. O balomdan, çok beğendiğimiz, hakikaten 
büyük değer taşıyan Maliye Bakanımızı bu ka
nunun tatbikatında, burada, kürsüde serd et
tiğimiz fikirlere uygun hareket edeceğini sami
mî olarak kabul etmek lâzım. 

Bu arada beyanlar içerisinde, bâzı maddele
re verginin hakikaten fazla konması, meselâ los
yona % 100. saate % 200 nisbetinde vergi kon
ması ifade edildi. 

Eğer biz bu kanunla bu seyyaliyeti Hüküme
te vermezsek, o zaman saate % 200 koyanııya-
cağız, ama % 100 vergi koyma yetkisini; losyona 
% 100 vergi koyma yetkisini, lüks mallarına 
% 100 vergi koyma yetkisini, ancak bu seyya
liyeti Hükümete bıraktığımız takdirde bu neti
ceye varabileceğiz, iste, arkadaşlarımızın beyan 
ettiği hususların gerçekleşebilmesi için bu ka
nunun bu şekilde çıkmasında fayda var. 

Şimdi bir husus da sevgili arkadaşlarım, biz 
de aynı havayı yaşadık; 1961 don sonra Parlâ
mentoda çalıştığımız sıralarda C. H. P. İktida
rında, yine bütçelerin tam müzakere edileceği 
günlerde, böyle kanunlar geldi huzurumuza; 
474 sayılı, 664 sayılı, 828 sayılı kanunlar bun
lardandır. Bu kanunlar da Hükümete bu yetki
leri tanıyan kanunlardı. 

Hakikaten o zaman ben de söz almıştım ve 
bu kanunların çıkısını tenkid etmiştim. Sonra
dan şuna vâsıl oldum; Parlâmento hayatı in
sanı yetiştiren ve memleketin gerçeklerini öğre
ten bir hayat, insan yeni geldiği zaman bu me-
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seleyi birden bire anlıyamıyor. Zamanla buna 
varıyor. Demek ki, memlekette bâzı konuların 
halli için beyle kanunların çıkması lâzım. 

O zaman da çıktı, ama o zaman bu kanunları 
çıkarıp tatbik edenler, bugün aynı gerekçeyle, 
aynı kanunlardaki yüzde nisbetini değiştiren 
ka?:mnla£' gcbdği sarkan buru Anayasa hukuku
na aykiD. mütalâa ediyorlar. Yani, «Eis tat-
ddk ettiğk da zarlar. Anayasaya uygundur, siz 
'•''otirdJğini.'j zaman Anaya'aya aykırıdır» diye 
bir usulü vas'efcniyelmı, iktidarlar ebedî değil
dir, iktidarlar değişir. Değiştiği zamanda mem-
kko'in gerçeklerine göre kanunlar gelir. O za-
• mu, bugün scylenûa «Anayasaya aykırılık» 
lâflarının altında insan ezilir. Bu duruma düş-
rrerıck kh ı hakikaten daha realist, tatbik edi-
\:y\ kanunları kendi iktidarımızda tatbik edildi
ği gibi, ra^:a iktidarlarda da tatbik edileceğini 
navara alarak, o i'lçü içerisinde mütalâa etmek 
" isimdir. 

Bir da bi:bassa önemli olan konu stoklar ko
nusu. Şimd:, dokla? konusunda yaddan be
yanlara arkada dadımız tam açıklıkla cevap ver-
:'iO;.lilsr. Boıûm aklıma şu geldi; bu kanunun 
"absan en çok talidir ettiğim tarafı, bu stoklar 
k^uusımun beyannameye tâbi tutulmasıdır. 

Şayet stoklar beyannameye tabi tutulmazsa, 
o stokta bulunan malı eski fiyat üzerinden sa
tacak Türkiye'de bir tüccar bulamazsınız. O da 
yeni samlı fiyat ü^srir.den saklır, Ü fark tüccarın 
cebine girer, beyannameye tabi tutulursa o 
fark, işte o saman Hazineye intikal ©der. 

Bu bakımdan stoklar üzerinde yapılan mua-
mels çok yerindedir. G. H. P. Grup 'Sözcüsü ar
kadaşınım «üs'; tabakaya tatbik edilen vergi» 
dediği ;i:şı,o o farkı tüccarın cebine değil, Devle
tin Haziresinc m d kal ettirmek için konulmuş 
gayet yüzsl bir sistem olarak stokların beyan
nameye tabi tutulmasını ben böyle karşıladım 
ve yerinde mütalâa ettim. 

Kanun, Sayın Bakanımızın etraflıca bı;iı et
tiği gibi, daha önce gelmiş olan bir kanundaki 
yürıd^ mddariarmm değ'ştirilmasi hususunda 
Jdükümots ys'ddi verme kanunudur. Hakikaten 
bizim Grup Sözcüsünün beyan ettiği gibi bu, 
getirilmiş yeni bir vergi kanunu değil, mevcut 
bir vergi kanunundaki yüzdelerde değişiklik 
yapma yetkisini Hükümete veren bir kanundur. 
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Yeni Vergi Kanunu da getirilebilir. Nite
kim çok değerli bir arkadaşım, «otobüslerden 
taşıt vergisi alınmıyor, bunlardan da taşıt ver
gisi alınması lâzım, bir senede otobüsler 200 -
300 bin lirayı amorti ediyor» dedi. Bütçe Ko
misyonundaki Sayın Bakanın beyanlarından, 
böyle kanunların da geleceğini duyduk. O za
man da İnşallah sevgili arkadaşlarımız bu kür
süde bu güzel taleplerini değerlendirirler, «fa
kire fukaraya, otobüse binen yolcuya otobüse 
konan Taşıt Vergisi inikas edecektir, fakir fu
kara ezilecektir» diye fajkir fukara edebiyatı 
yapmayız, her konuya da bunu vasıta etmeyiz. 

Memleketin gerçeklerine göre hazırlanmış 
güzel bir kanundur, çıktığı zaman memleketimi
ze hayırlı olmasını niyaz eder hepinizi saygı ile 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarı üzerinde altı mil

letvekili görüşmüş ve konu aydınlanmıştır. Gö
rüşmelerin kifayetini arz ve teklif ederim. 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde Sa
yın Hasan Ali Gülcan, buyurun. 

HASAN ALI GÜLCAN (Antalya) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; görüşmekte ol
duğumuz kanunun, memleketimizde bir iktisadi 
buhran, iflâslar yalatabileceği mevzuubahsoldu-
ğu gibi, Anayasaya aykırılığı da mevzuubahis-
tir (A. P. sıralarından gürültüler) 

Ben buradan, milletin kürsüsünden milletin 
dertlerini dile getirecek iş anlatıyorum, istiyen 
arkadaşım dinler, istemiyen dinlemez. 

Bu kanun, birçok kimseleri iflâsa götürebi-
leoeli gibi, bâzı tüccarları mutlaka tehdit altında 
tutacaktır, işte bu bakımdan daha vuzuha ka
vuşmamış, aydınlanmamış bir tasarıyı hemen 
kanunlaştırmak doğru bir yol olmıyaoaktır. 
Arkadaşlarımızın bu hususta görüşleri var
dır, onları izah edeceklerdir. Bu bakımdan 
tasarının görüşülmesine devam edilmesini ve ar
kadaşlarımın bu şekilde karar almasını istirham 
ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul • edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi iki arkadaşımızın verdiği bir önerge 
var, onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının sonu

na kadar müzakerelerin uzatılmasına karar ve
rilmesini arz ve talep ederiz. 

Saygılarımızla. 
Kırklareli Zonguldak 

Mehmet Atagün Cahit Karakaş 

BAŞKAN — Bu önerge üzerinde söz istiyen 
var mı efendim?.. Yok. Söz istiyen bulunma
dığına göre, önergeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
6802 sayılı Gelir Vergileri Kanununa ek 

kanun 
Vergi nisbet ve hadlerinde yapılacak deği

şiklikler : 
Madde 1. — 13 Temmuz 1956 gün ve 6802 

sayılı Gider Vergileri Kanununun mevzuuna gi
ren ve aynı kanuna 'bağlı tablolarda ve kanu
nun mahsus kısım ve bölümlerinde gösterilen 
maddeler ve hizmetlerden gerekli görülenleri
nin, işbu kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki 
vergi riisbet ve hadleri ile bu kanunda sonra
dan yapılacak değişikliklerle artırılacak veya 
indirilecek Vergi nisbet ve hadlerini, Maliye 
Bakanlığının teklifi üzerine bir misline kadar 
artırmaya ve artırılan bu nisbet ve hadleri ka
nuni seviyelerine kadar indirmeye ve bu nisbet 
ve hadler arasında gerekli değişiklikleri yap
maya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde iki arka
daşımız söz almıştır, Sayın Talât Köseoğlu ve 
Sayın Hilmi İşgüzar. 

Buyurun Sayın Köseoğlu. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Muhterem 
arkadaşlarım, hem vaktin cok srecikmis olma
sı, hem de konuşulması gereken mevzuların 
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bundan önce kıymetli hatipler tarafından ele 
alınarak konuşulmuş olması konuşmamı çok kı
sa tutmama beni zorlamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, şu bir gerçek; ik
tidar ne zaman bir vergi kaynağı bulsa, ne za
man bir vergi mevzuuna dokunsa daima mu
halefet, haklı ve haksız bu konunun, daha doğ
rusu gelir kaynağı sağlamanın, karşısına diki
lir. Bugün de bu hareketi, bu tutumu görmekte
yiz. 

İddiaları çok iyi dinledik, iddiaların esas 
noktası bir iki hususta toplanmaktadır. 

Birincisi, vasıtalı vergi vasıtasız vergi... 
HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — Madde üze

rinde mi konuşuyorsunuz? 
TALÂT KöSEOĞLU (Devamla) — Madde 

üzerinde. Zaten, bundan evvelki konuşulanla
rın tamamı ve kanunun ruhu bu madde üzerin
de toplanır. Sayın Hüsnü Paşa, zatıâlmiz bu 
kanunu iyi tetkik ederseniz göreceksiniz ki 
1 nci madde demek, kanun demektir. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — ikincisi 
de var. 

TALÂT KöSEOĞLU (Devamla) — Evet, 
ikincisi de var, ama daha çok birincisi üzerin
dedir. Bu yönden bundan evvel tümü üzerinde 
yapılan tenkidlerin çoğu bu maddenin tenkidi 
mahiyetindedir. 

Simidi Vasıtalı Vergiler sosyal adaleti ger-
çeklestirmez, vasıtasız vergiler sosyal adaleti 
gerçekleştirir, şeklindeki mütalâayı tamamen 
kabul etmek mümkün değil, öyle Vasıtasız ver
giler var M, sosyal adaleti gerçekleştirmekten 
çok uzaktır, öyle vasıtalı vergiler var ki sos
yal adaleti gerçekleştirebilir. Bunlar, doğrudan 
doğruya Verginin elastikiyetine bağlı, verginin 
inikas durumuna ve inikas kabiliyetine bağlı 
olan mevzulardır. Eğer bir vasıtasız verginin 
inikas kabiliyeti varsa mükellef bunu müsteh
like aktarır, vergi beyannamesinde göstermiş 
olsa dahi. öyle vasıtalı vergiler de bilmekteyiz 
ki, bunlar, sosyal adaleti gerçekleştiren vergi
leredir. 

işte huzurunuza gelen kanunun bu maddesi
nin sosyal adaleti gerçekleştiren bir madde ol
duğu hakkında bizden önce konuşan gerek Ko
misyon Başkanı ve gerekse Hükümet bizlere 
geniş bilgiler vermişlerdir. 

Anayasaya aykırılığı hususunda birçok şey
ler konuşulmuştur, ben size yalnız şunu hatır

latacağım; Türk Parasını Koruma Kanunu, Hü
kümete, kararname ile ceza verme yetkisini ta
nıyan bir kanundur. Bu kanun Anayasa Mahke
mesine gitmiştir ve Anayasa Mahkemesi, bu 
kanunun Anayasaya aykırı olmadığım bir ka
rarla tesbit etmiştir. 

Bu husus, bundan önce Türk Parasını Ko
ruma Kanununun ertelenmesi mevzuundaki gö
rüşmelerde de bu Mecliste uzun boylu tartışıl
mıştır. Kararname ile ceza verme yetkisini ve
ren bir kanunun Anayasaya aykırı olmadığının 
gerekçesi şu: «Çünkü» diyor, «bir kanun bu 
yetkiyi veriyor» diyor. Yani, «kararname ile bu 
yetkiyi almıyor, kanun ona o yetkiyi veriyor» 
diyor gerekçesinde. 

E, burada da böyledir, burada da Hüküme
te, vergi nisbetini iki misli artırması yetkisini 
bu kanun veriyor, kanun bu yetkiyi veriyor, o 
halde kanunidir. Ceza yetkisini veren kararna
melerin Anayasaya aykırılığını kabul etmiyen 
bir Anayasa Mahkemesinin, burada da hiçbir 
itirazda bulunmaması gerekmektedir. Kaldı ki, 
bizim bundan da bir endişemiz yoktur. Sadece 
bu kanunun tatbikatından bâzı endişelerimiz 
vardı, bunlar da halledilmiş vaziyettedir. Ko
misyon sözcüsü ve Sayın Bakan bunları çok 
güzel delillerle izah ettiler, «Bu kanun bâzı 
tedbirlerle enflâsyonu önleyecektir, sosyal ada
leti sağlıyacaktır» dediler. Bâzı mevzularda, 
bâzı maddeler üzerinde vergiyi çoğaltmak, 
azaltmak suretiyle ahengi sağlıyacaktır ve en 
mühimi de; spekülâsyonu önliyecektir. 

Bu yönü ile sözünü kısa tutarak, bu maddenin 
olduğu gibi kabul edilmesini istirham ediyo
rum. 

Saygılarımla. (A. P, sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar, buyuru
nuz. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 6802 sayılı Gi
der Vergisi Kanununa ek kanun tasarısının 
1 nci maddesi üzerinde bendeniz de görüşleri
mi arz etmek istiyorum. 

Evvelâ hemen şunu ifade edelim ki, Hükü
metler elbetteki kendi bütçesinin açığını kapı-
yabilmek için gelir kaynaklarına başvurmak 
mecburiyetindedir. Bu, bütün devletlerin en 
mümeyyiz vasfıdır. Bu bakımdan biz, bu kanun 
tasarısının buraya getirilmiş olmasını yadırga-
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mıyoruz, Kanun tasarısı esasında yerindedir. 
Ancak, biz bâzı noktalardaki görüşlerimizi bu
rada ifadeye mecburuz. 

Esasında diğer vergi kanunları, daha doğ
rusu başka bir deyimle, malî reform kanunla
rı gelmiş olsaydı üzerinde görüşmek doğru ol
mazdı. Bütün iktidarlar zamanında türlü vesi
lelerle malî reformdan vergi reformlarından 
bahsedildiği halde, daha önce konuşan arkadaş
larımızın bilhassa sayılarını burada söyledikle
ri kanun tasarıları zamanın Hükümetleri tara
fından buraya getirilmiş, çıkarılmış götürülmüş
tür. Bu bakımdan biz, bu kanun tasarısının bu 
şekilde getirilmesinin aleyhindeyiz. Vergi alma
dan hiçbir şeyin yapılamıyacağını, yatırımların 
yapılamıyacağını dikkate almak suretiyle ikti
darların - hangi iktidar olursa olsun - böyle bir 
iki maddelik kanun şeklinde değil, esaslı vergi 
reformunu muhtevi kanun tasarıları getirmele
rini istiyoruz. Kanun tasarısının bilhassa elas
tikiyet bakımından, vergi adaleti bakımından 
1 nci maddenin gerekçesine, Sayın Bakanın bu
rada işaret buyurdukları hususlara katılmamak 
mümkün değil. Yani hangi maddeler üzerinde 
ne şekilde vergi alınacağı meselesinin burada 
müzakeresinde mevcudolan mahzurlara biz de 
inanıyoruz. Çünkü bizde vergi ödeme ahlâkı ve 
kültürü yerleştirilmemiştir ve bunun da çeşit
li sebepleri vardır. Çünkü, millî gelirden pay 
alma oranlan zümrelere, şahıslara göre çok zik
zaklı ve çok değişik olduğu için bunlann ini
kaslarından elbetteki bâzı zümreler müteessir 
olacaktır. Bir kısmı da aksine büyük mikyasta 
para kazanacaklardır. Ancak, biz bilhassa Gelir 
vergileri için değil, Gider vergileri için memle
ketimizde, bu kanun tasarısı kabul edildiği tak
tirde, bilhassa kimya sanayiinde .teknolojide 
durgunluk olacağı kanaatini taşımaktayız. Bu 
görüşümüzün aydınlığa kavuşması bakımından 
bir-iki noktaya temas edeceğim ve 1 nci mad
de üzerindeki görüşmeden sonra Sayın Baka
nın, sayın sözcünün bizi aydınlatmasını istir
ham edeceğim. 

Bir kitapta okumuştum, literatürde bilhas
sa bu Gider Vergileri için «müstemleke ver
gileri» şeklinde bir deyim kullandığı iddia edil
mektedir. Bilhassa İngilizler Gider vergilerini, 
kendi idaresinde bulunan milletlerde, orayı 
terk ederken Gider Vergisinin tatbikatını sağ

lamak cihetine gitmişler ve bunda muvaffak 
olmuşlardır ve ingilizler Gider vergileri koy
mak suretiyle o memleketteki sanayiin gelişme
sini frenlemek ve ucuza maliyetini sağlamamak 
bakımından izlemiş oldukları politika netice
si asgari % 10 ilâ % 20 nisbetinde yerli sana
yiin çok daha pahalı olduğu ve bu yüzden in
giliz sanayi mamullerinin o memlekete ihrace-
dildiği bir gerçektir. Ben bu noktada bilhassa 
aydınlanmak istiyorum. Çünkü İstanbul'da bil
hassa motor sanayii ile iştigal eden büyük tica
rethanelere gittiğimiz zaman, bu gider vergisi
nin, biliyorsunuz ki hammaddeden ikinci bir 
imalâta geçmek, üçüncü bir imalâta geçmek hal
lerinde her seferinde katlanma suretiyle ver
gilendirileceği, en uon mamul maddenin üzerine 
binen bu verginin çok büyük olacağı ve ken
diliğinden pahalıya maledileceği gerçeği kar
şısında öğrenmek istediğim hususları arz ede
ceğim. 

Meselâ, motor sanayiinde kullanılan halita-
lı çelik imalâtında, bilhassa ferro krom ve fer-
ro silisyum katıldığı takdirde kalitesinin çok 
yükseleceğini bilirler arkadaşlarım. Ama ferro 
krom ve ferro silisyumun motor sanayiinde, 
halitah çeldk imâlinde kullanılması halinde, 
gider vergisine tabi tutulmak suretiyle vergi
lendirme yapıldığı takdirde yüksek bir vergi 
ödemek zorunda kalan sanayicilerin bunları 
tezgâhlarının arkalarında maliye memurlarından 
gizlemek suretiyle karıştırdıkları da bir gerçek
tir. O halde biz ferro krom ve ferro silisyumun, 
motor sanayiinde, halitah çelik imalâtında kul
lanılmasını önlediğimiz takdirde, memleketi
mizde bu sanayiin kendiliğinden duracağı, 
teknolojinin olduğu yerde mıhlanacağı bir ger
çektir. Bu hususun doğru olup olmadığının bil-* 
hassa izahını istiyoruz. 

Dökümhaneler dışında, motor sanayii dışın
da meselâ elektrik enerjisi istihsalinde kulla
nılan mazottan da gider vergisi alındığı ger
çeği vardır. O halde sentetik yönden asit ve 
baz gibi çeşitli madenlerin birleştirilmesi su
retiyle istihsal ve imalât yapılan müesseseler, 
ki bunlar kimya sanayiimizi teşkil etmektedir, 
birinci maddenin kabulü suretiyle bu gider 
vergilerinin tatbikatı neticesinde kimya sana
yiimiz acaba bir inkişaf gösterecek midir? Ma-

I liye Bakanı arkadaşımıza malî yönünden baş-
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ka bir şey söylemek mümkün değil, kendile
ri nihayet maliyeci, politikacı bir arkadaşımız 
dır. Ama kimyevi yönden kimya mühendis-. 
leri, inşaat mühendisleri, makina mühendisle
ri arkadaşlarımız bunun bir teknolojik mesele 
olduğunu, halen Fransa'da şimdi bir vergi re
formunun yapıldığını ve gider vergilerinin tüm 
olarak ortadan kaldırılmak istendiğini ve bu-< 
nun yerine son imâl edilen şey üzerinden ver
gi alınmasının doğru olacağını beyan etmekte
dirler. 

Yine bâzı. arkadaşlarımıza göre, vergi re
formu yapımında teknik elemanların, yani Ma
liye Vekâletinin uzmanları tarafından hazır
lanmış olan vergi reformunda bu nevi vergi
lerin alınmamasını tavsiyelerinin ne derece 
doğru olduğunu öğrenmek istiyoruz. Eğer böy
le ise birinci maddenin hakikaten burada ko
nuşulmaması icabeder. Bu hususu da bu şekil
de işaret etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu gider vergisi 
tamamiyle sanayie taallûk etmektedir. Sana-
yiimizde, bilhassa bizi ilgilendiren kısmı iç sa-
nayiimizdeki imalâtların çok iyi kaliteli olma
sı, teknolojinin daha iyi bir şekilde inkişaf et
mesi bakımından önemlidir. Kaldı ki, imalât 
sanayiimizin de ihraçları yapılmadığına göre 
bunlar çok daha pahalıya mal olacak ve pa
halılık yüzünden de bu dumura uğrayacaktır. 
Bu yönden biz birinci maddenin arz etmiş ol
duğum mahzurlar yüzünden yerinde olmadığı 
kanaatindeyiz. 

Bu maddenin Anayasaya aykırı olduğu hu
susunda iddiada bulunan arkadaşlarımızın gö
rüşlerine, bir hukukçu olarak, katılmak müm
kün değildir. Bunu Anayasaya aykırı diye ka
bul etmek mümkün değildir. Çünkü Anayasanın 
vergi ödeme bölümündeki 61 nci maddesi za
ten bütün vatandaşların kendi gelirleri nisbe-
tinde muayyen giderlere iştirak etmelerini 
âmirdir ve bu maddenin arkasında da vergi
lerin, harçların, alınması icabeden resimlerin 
doğrudan doğruya kanunlarla düzenleneceğini 
âmir bir hüküm de vardır. Bu da nihayet bir 
kanundur. Halbuki bu kanun sadece vergi nis-
bet ve hadlerinde Maliye Bakanlığı tarafından 
yapılacak teklif üzerine Bakanlar Kuruluna 
bir yetki vermektedir. Bunu, demokrasi ve 
hukuk anlayışı içinde Anayasaya aykırı görmü
yoruz. 

i Bizim hatalı gördüğümüz nokta sadece bu 
kanun tasarısının bir, iki madde halinde getiril
miş olması keyfiyeti ve devamlı şekilde bütün 

I iktidarların «Vergi reformu» dedikleri halde 
! Vergi reformu ve malî reform kanunlarından 

nedense kaçınmış olmasıdır. Bir memlekette 
Vergi reformu veyahuttâ malî reform kanun
ları getirilmez ise, o memlekette çıkarılacak 
Vergi kanunlarında aranan prensiplerin başın
daki vergi adaletini sağlamak mümkün olmaz. 

I Vergi adaletinin sağlanmadığı bir memlekette 
I de vergiden istenilen verimlilik prensibi de 
i kendiliğinden ortadan kalkar, gider. 
I Bugün herkes vergi kaçırma yollarını ara-
I maktadır. Çünkü, çeşitli adaletsizlikleri gör-
I düklerini iddia etmektedirler. Bütün bunların 

ortadan kaldırılması için verginin âdil olma
sını sağlamak lâzımdır. Kanunun esbabı muci-

] besinde ileri sürülen elâstikilik prensibini ol-
! duğu. gibi kabul ediyoruz; Maliyenin kabul 

ettiği bir prensiptir, yerindedir, ama bu elâsti-
' kiyet meselesinde malî reform kanunlarını tüm 

olarak getirdiğimiz takdirde, tüm olarak cemi
yetimize tatbik ettiğimiz takdirde netice almak 
mümkün olur. 

Bendeniz arz, ettiğim hususlarda, Sayın Ma
liye Bakanı veyahuttâ sözcü tarafından aydın
latılmamı istirham ediyorum. Birinci madde
nin bu arz ettiğim hususlar muvacehesinde 
aleyhinde bulunduğumu beyan ederim. Bu ka-

I nunun birinci maddesi bizim görüşümüze göre 
tamamen mahzurludur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Hasan. Tosyalı, buyuru

nuz efendim. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, Tür
kiye'nin iktisadi ve ticari kalkınmaya ihtiyacı 
vardır. İktisadi ve ticari kalkınma için de para
ya ve ihraç mallarına ihtiyaç vardır. Para, Ge-
ir ve Gider Vergileriyle, ihraç malı da zirai üre
tim ve sanayi imalâtiyle mümkün olur. O halde 
iktisadi ve ticari kalkınmamız için süratle para 
ve ihraç malı temin etmemiz lâzımdır. Binaena
leyh, bu kanunla ve bu kanunun birinci madde
siyle 1970 yılı yatırım harcamaları için lüzumlu 
olan para temin edilmiş olacaktır. Bu sebeple-
birinci maddenin olduğu gibi kabul buyurulma-

| sini uygun buluyorum. (A. P. sıralarından 
I «bravo» sesleri, alkışlar.) 
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İkinci mütalâam; bu kanunla yetki verdiği
miz Sayın Hükümetimizin, halkımızın esas bün
yesini teşkil eden köylü, çiftçi, şoför, esnaf ve 
sanatkârın bugün içinde bulunduğu iktisadi ve 
ticari sıkıntıyı daha fazla artırıcı değil, bu mal
lar listesindeki mallara koyacağı vergilerle on
ların bu sıkıntısını daha fazla hafifletici yönde 
icraat yapmasıdır. Hükümetten tek istediğim 
budur, «ihracat malı» dedim. Vergisini, gümrü
ğünü koyacağımız malların seçimini, memleketi
mizin büyük kütlesini zarardide etmemek, onla
rın üretici, istihsal edici ve imal edici vasfını boz
mamak için çok dikkatli olmamız' lâzımdır. 

Diğer bir mühim husus; Hükümetimiz, Gi
der Vergisi cetvellerindeki mallar üzerine yüz
de yüze kadar ilâve vergi koyarken, öyle mad
deler seçmelidir ki, benim memleketimdeki zirai 
üretimi, yer altı madenlerinin üretimini sanayi 
imalâtını artırsın ve öyle maddeler seçmelidir 
ki, gelecek mallar bizim zirai ve sınai üretimi
mizin dış piyasada rekabetini sağlıyabilsin, ma
liyetini ucuz yapabilsin, kalitesini üstün kıla
bilsin. 

Böylece dış pazarlara sevk ederek, kanunda 
da gayet güzel belirtildiği gibi, ihracat ve it
halât dengesini lehimize çevirecek, ihracat mal
larının düşük maliyet, üstün kalite rekabete im
kân veren vasıfta olmasını sağlıyacak tedbirle
rin işte bu kanunla ve birinci madde ile en gü
zel şekilde alınabilir olduğu kanaatindeyim. Yal
nız Hükümetten hüsnüniyet, samimiyet, alâka 
ve ileriyi görüşlülük bekliyorum. 

Hürmetlerimle. (A.- P. sıralarından «bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Vahit Bozatlı. 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlar, Gider Vergileri Kanu
nuna ek kanun tasarısı vesilesiyle çok Önemli 
bulduğum bası noktalarda maruzatta bulun
mak mecburiyetini duydum, şu nedenle: 

Biraz evvel konuşan bir arkadaşım haklı ola
rak 1961 tarihindeki örnekleri Yüce Meclise ge
tirdiler. Geçmiş örnekler iyi olabilir, hatalı 
olabilir. Ancak, bizim görüşümüz odur ki, mil
letlerin tarihini incelediğimiz zaman, milletler 
bilhassa para ödemek hususundaki mükellefiyet
lerini tek bir müesseseye vermişlerdir. Daima 
tarih bu örneklerle doludur. Vergi tarhetme, 
vergi talebetme ve bu mükellefiyetlere milletle
rin katlanması en önemli yetkilerdendir ve dün

yanın her yerinde, bilhassa özellikle demokra
tik ülkelerde millet adına hâkimiyeti icra eden 
Parâmentolar bu yetkiyi titizlikle kullanmışlar, 
her hangi bir organa hiçbir zaman devretmemiş-
lerdir. 

Bizim Anayasamız da kesinlikle bu yetkiyi 
Parlâmentoya, Türkiye Büyük Millet Mecisine 
vermektedir. O itibarla 1 nci maddedeki açık
lık bu yetkiyi, bir nevi, Meclisimiz Hükümete 
devretmiş durumdadır. Bu noktada kanaatimiz 
odur ki, demokratik esaslara aykırı bir davranış 
içine gidiyoruz. Her ne kadar, evvelce buna 
benzer tasarruflar yapılmış ise de, bu geçmiş ta
sarrufların her ne suretle olursa olsun, iyi 
veya kötü olarak her türlü vasıflan bir kenara 
itilip örnek alınmasına imkân yoktur. Biz bu
günkü tasarruftan sorumluyuz. Bu itibarla bu
günkü tasarrufumuzu enine boyuna incelemeye 
mecburuz. 

Birinci maddede dercedilen yetki, bir nevi 
Meclisin millet adına kulandığı, münhasıran 
kendisinin kullanması icabeden temsil yetkisini, 
yani vergi salma yetkisini Hükümete devretmek 
mânasını taşımaktadır. Bu itibarla kanunun 
bu şekilde değil de, kesinlikle hangi işten, han
gi giderden ne miktar vergi almak isteniyor, 
bir nevi vergi kanunu halinde, müstakil bir ka
nun halinde miktarları gösterilmek suretiyle 
Parlâmentoya getirilmesi, o suretle Parlâmento
dan çıkması icabeder. 

Vatandaştan alınacak verginin haddini ve 
miktarım tâyin yalnız ve yalmz Parlâmentoya 
aittir. Bunu hiçbir surette Hükümete devret
mememiz gerekir. Kaldı ki, yalmz bu konuda 
değil, daha birçok konuda Parlâmentonun va
tandaştan vergi alma yetkisi, bu konuda kanun 
çıkarma yetkisi vardır. 

Kanaatim odur ki, bu, bir örnek alınacak
tır, gelecekteki Hükümetler çeşitli sahalarda 
Parlâmentodan bu şekilde yetki talebedecektir. 
O takdirde bu yetkileri biteviye bu şekilde ver
meye devam edersek, bu, gelecek Parlâmento
nun, adeta anayetkisi olan vergi salma yetkisi
ni, Hükümete devretme şeklinde bir sonuca bizi 
götürür. Bu, demokratik esaslara aykırıdır, bi
zim Anayasamızın metnine ve ruhuna aykırı bir 
tasarruftur. 

Biraz evvel konuşan arkadaşımın, «Hükü
metlerin gelire ihtiyacı var» tarzındaki fikrine 

237 — 



M. Meclisi B : 27 19 . 1 . 1970 O : 1 

aynen katılıyorum. Hakikaten, Hükümetten bek
lediğimiz icraatı yapabilmesi için mutlaka bir
takım gelirlere ihtiyacı var. Bugünkü bütçe, 
diyebilirim ki, arzu ettiğimiz hizmetleri dahi 
bize getirecek miktarda değildir. Bizim düşün
cemiz odur ki, bugün tamamen vergi dışı kal
mış pek çok konu varken, hattâ «Gelir Vergisi» 
dediğimiz müessesenin, tamamiyle vergi kaçak
çılığı yapan kimseleri himaye eden, ancak Al
lah korkusu ile veya aşırı dürüstlük düşüncesiy
le vergisini tam veren, belki yüzde 1 i teşkil 
edecek kadar az olan mükelleflerden vergi alan 
ve diğerlerine seyirci kalan bir icraatla vergi 
tahsil edilmez, gelir temin edilmez. 

Bizde bir alışkanlık var, arkadaşlarım; dai
ma kanun yapma gücümüzü zorluyoruz. Alabil
diğine bu gücü zorluyoruz, yani kanun yapma 
gücü ile gelir temin etme çabasındayız, Halbuki, 
asıl bize gelir temin edecek çaba, Hükümetin 
göstereceği, icranın göstereceği çabadır. 

Kısaca arz etmek istersem; bu 1 nci madde
nin getirdiği müessese antidemokratiktir. Bu 
itibarla reddi oyundayım. 

Hükümet, gelir temin etmek istiyorsa,, elin
deki yetkileri kullanırsa yeteri kadar gelir te
min edebilir ve Hükümetin düşündüğü, tasav
vur ettiği, bütün icraatına yetecek geliri de 
mükemmel bu yolla tahsil etmesi de kabildir. 

Saygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN — Birinci madde üzerinde başka 

söz istiyen yoktur, Sayın Bakana söz veriyo
rum. 

Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar, 
spesifik bir, iki konuda maruzatta bulunmak 
için huzurunuza geldim. 

Sayın Hilmi İşgüzar arkadaşımız, ingiliz 
sanayiinin, müstemleke memleketlerindeki sana
yie nazaran avantajlı duruma getirilmesi için, 
gider vergilerinin tatbik edildiği, binaenaleyh 
bu gider vergileri sisteminin iptidai bir vergi 
olduğu, mânasına gelen beyanlarda bulundular. 
Bu tereddütleri izale etmek için kürsüye gel
dim. 

Eğer, bir memlekette, sadece o memlekette 
imal edilen mallara vergi kor da aynı mamulle
rin ithal edilenlerine vergi koymazsanız böyle 
bir durum hâsıl olabilir. Bizim Gider Vergisi 
Kanunumuz, ithal edilen mallarda bilâkis ithal

de alınan gider vergisi nisfaetlerini yüksek tu
tan ter vergi kanunudur. Binaenaleyh, ingiliz 
sanayii ile müstemleke sanayiinin arasında olan 
bir durum Türkiye tâe mevcut değildir. 

Ayrıca, 'gider vergileri bugün bütün 'dünya
da geniş çapta uygulanan vergilerdendir. Ortak 
Pazar memleketlerinden bâzı misaller arz etmek 
suretiyle bunu teyidedebilirim: Almanya'da va
sıtasız vergiler vergi gelirinin yüzde 37,9 unu, 
vasıtalı vergiler yüzde 23,7 sini işgal eder. Fran
sa'da vasıtasızlar yüzde 30, vasıtalılar yüzde 37, 
italya'da vasıtalılar yüzde 23, vasıtasızlar yüz
de 19. * 

Demek ki, Ortak Pazar memleketlerinde, bi
ze nazaran büyük bir teknolojik gelişme göster
miş olan ve teknolojileri yüksek seviyede bulu
nan bu memleketlerde de gider vergileri geniş 
çapta uygulanmaktadır. 

Arkadaşımın bir tereddüdü oldu; Ferrokrom 
ve kimya sanayii (misallerini verdiler, «Gider 
vergileri bir fiyat yükselişine sebebiyet verecek 
midir, vermiyecek 'midir, bu yetkiye istinaden 
bir şey yapılacak mıdır.» diye sordular. 

Bu, faizi gider vergisinin gerekçesiyle çeliş
me haline düşürür. «Şu veya bu maddeye şu 
vergiyi koyacağız veya şu veya bu maddeye şu 
vergiyi koymıyacağız.» tarzında beyanda bulu
nursak, 'huzurunuzda görüşülmektei olan kanu
nun gerekçesiyle tezat haline düşeriz. 

Ancak, muhterem arkadaşımın bir tereddü
dünü izale etmek için şunu arz edeyim ki, Tür
kiye'de ferrokromun istimal sahası fevkalâde 
azdır, ferrokrom daha ziyade ihracata yönelmiş 
bir maddedir, ihracedilmektedir ve ihracedilir-
ken de vergi iadesi yapılmaktadır, f errokromda. 
Hali hazırda Ferrokromun tonunda vergi iadesi 
498 lira 60 kuruştur. Yeni bir vergi geldiği tak
dirde, ferrokromun bünyesine, bu vergi de ih
racatta iade edilecektir, ibinaenaleyh bir tesiri ol-
mıyacaktır. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarımdan alkış
lar) 

BAŞKAN — Birinci maddeyi 'oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiy enler... Ka
bul edilmiştir. 

tkinıcö maddeyi okutuyorum. 

Stok beyanı : 
Madde 2. — Bu kanun gereğince; kararna

me ile vergli nisbet ve hadleri artırılmış olup 
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da eski nisbet ve 'hadler üzerinden vergilendi
rilmiş olan maddeler, vergi yüklerinde eşitlik 
sağlamak maksadiyle eski ve yeni nisbdt ve had
ler arasındaki farklara göre vergilendirilir. 

Bu maddeleri imalât veya ticaret maksadiy
le ellerinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi
lerle bunların bilcümle şube, acenta, bayi, ko-
müsyoncu ve sair satıcıları, vergi hadlerini yük
selten kararnamenin yürürlük tarihinde anade-
po, depo, ticarethane, mağaza ve tanklarında 
veya şair yerlerde veya yolda bulunan malları
nı, bunların değerlerini, miktar ve sıkletlerini, 
bulundukları yerler itibariyle bir beyanname
ye kaydetmeye ve beyannameyi Maliye Bakan
lığınca bu konuda yapılacak ilânı takibeden 
günün akşamına kadar bağlı oldukları yer ver-
gj dairesine vermeye mecburdurlar. 

Beyanname vermek mecburiyetinde olanlar, 
yukarda zikrolunan kendilerine ait yerlerde 
mevcudolup, başkalarına satılmış fakat bedel
leri henüz tahsil edilmemiş veya hibe edilmiş ve
ya sair suretlerle mülkiyetâ devredilmiş madde
leri de beyannamelerinde göstermek zorunda
dırlar. 

Stoklar üzerinden tarh ve tebliğ edilecek 
olan farklar bu kanun gereğince çıkarılacak 
olan kararnamede gösterilir. 

Beyan üzerine tarh olunan farklar, tebliğ 
tarihinâ takibeden ay başından itibaren iki ay 
içinde, her ay bir taksit olmak üzere iki eşit 
taksitte ödenir. Vâdesinde ödenmiyen farklar 
hakkında Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü 
'hakkındaki Kanun nükümlera uygulanır. 

Süresinde beyanda fbulunmıyanlarm veya 
noksan beyanda bulunanların T?eyan etmedikle
ri veya noksan beyan ettikleri maddeler ve de
ğerlerinle ait farklar iki kat zamlı olarak tahsil 
olunur. 
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Cezalar hariç, Vergi Usul Kanununun diğer 
hükümleri bu farklar hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz istiyen?.. 
Yok. İkinci maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte ve aleyhte süz 
istiyen var mı efendim? Bulunmadığına göre ta
san açık oyunuza sunulmuştur. 

Kutular sıralar arasında dolaştırılacaktır. 
Gider Vergisi ile ilgili açık oylamada oyunu 

kullanmıyan arkadaşımız var mı efendim? (Yok 
sesleri) 

Gider Vergisi ile îlgüi açık oylama işlemi 
bitmiştir. Kutuyu kaldırınız. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 
BAŞKAN — 6802 sayılı Gider Vergisi Kanu

nuna ek kanun tasarısı için yapılan açık oyla
mada (99) milletvekili oy kullanmış, sonuçta 
(83) kabul, (16) ret oyu çıkmıştır. Çoğunluk 
sağlanamadığı tiıçin 'açık oylama işlemi tekrarla
nacaktır. 

Efendim, vakit gecikmiş ve gerekli çoğun
luk da kalmamış olduğu cihetle 21 Ocak 1970 
Çarşamba günü saat 15,00 te yapılacak T.B.M.M. 
Birleşik toplantısından sonra toplanılmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 19,40 
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Cumhuriyet Senatosu İdare Âmirlerinin 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifine verilen oyların sonucu 

cetvelde 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Cavit) Oral 
Turgut Topaloğlu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinç er 
Süleyman Mutlu 
Ali İhsanı Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
A. Sakıp Hiçerimez 
Emin Palksüt 
H. Turgut Toketr 
Suna Tural 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Süleyman Çiloğlu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 266 

Kabul edenler : 230 
Reddedenler : 35 

Çekinserlcr : 1 
Oya katılmıyanlar. : 184 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul 
Ömer Eken 
Rafct Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rorıa 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziya Öztürk 
Fikret Turhangil 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Osıman Tan 
Movl'üt Yılmaz 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Zeynel Abidin inan 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiy'kıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğkı 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Mustafa Çalıkoğlu 

edenler] 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki Önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
Ali Naki Ulusoy 

DENlZLl 
Sami Arslan 
Mehmet Emin Durul 
Hasan Konkmazcan 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensrioğlu 
Necmettim Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Mustafa Harmıancıoğlu 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Samıet Gül doğan 
Hayrettin Hanağası 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
flüsa/mıettın Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Rasim Cin i si i 
Selçuk Erverdji 

Naci Gaciroğlu 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Orhan Oğuz 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Mehmet Kılıç 
Mrdom Oöak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKARİ 
ALmct Zcydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Mazhar An kan 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 

Sadettin Bilgiç 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
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M. Kâzım özeke 
Osman özer 
N'aime İkbal Tokgöz 
Turgut Topa'loğlu 
Hasan Tiirkay 
Mehmet Yardımcı 

IZMÎR 
Mustafa Akan 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Aranç 
Burhanettlin Asutay 
Şeref Baikşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Dalda! 
İhsan Gürsan 
Akın özdemir 
Ali NaJM Üner 

KAES 
Lâtif Akiizüm 
+smail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Veyis Koçukı 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

ADANA 
Ali Rıza Güllü 

ANKARA 
Oısman Soğukpınar 

ANTALYA 
Hasan Ali Gülcan 

AYDIN 
Mehmet Çelik 

Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Öevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
Mustafa Kulbilay Imer 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaız öztuma 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Ere:z 
İlhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orh:aın Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğkı 

MARAŞ 
M. Zekcriya Kürşat 
Mehmet özdal 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Abdülkadir Kermooğkı 

[Redde 
BALIKESİR 

Salih Zeki Altınbaş 
BİLECİK 

Mehmet Ergül 
BİTLİS 

Kenan Mümtaz Akışık 
BOLU 

Kemal Demir 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Bulda nlı 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre' 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başeır 
Esat- Kıratlıoğkı 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavuraıacıoğln 
Mevlüt Ocakçıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 
Ferda Güley 
Haindi Mağden 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Bahattin Uzunoğkı 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
7eki Çcliker 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

enler] 
BURSA 

Sadrettin Çanga 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım, 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğkı 
B. Sutkı Karacaşehir 

Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Orhaın Öztrak 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
ismet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğkı 
Yusuf Ukısoy 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Selâhattin Güven 

URFA 
Necati Aksoy 
Necmettlin Oevheıri 
Mehmet Ali Köiklü 
Bahri Karakeçili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan DeıngLz 
Adil Turan 
M. Fahri Uğrasızıoğkı 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Fuat Türkoğkı 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 

Fuat Ak 
Cahit Kara'kaş 
Kevni Nedimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Nurettin Özdemir 

HATAY 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Aybar 
Necdet Uğur 
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Ldbiıt Yurdoğlu 

İZMİR 
Coşkun Karagözoğlu 

KARS 

Osman Yeltekin 

KONYA 
Orhan Okay 

ADANA 
Fazıl Güleç 
M. Salâhattin Kılıç (B.) 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Ahmet Topak>ğlu (B.) 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Şevki Güler 
Haımdi Hamaımeııoğkı 

AĞRI 
Abdülkerim Bay azıt 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Orhan Biırgit 
Osman Bölükbaşı 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Yusuf Ziya Yağcı 
iNydın Yalçın 
Ceıngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Buyrukçu 

MANİSA 
Veli Bakirli 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 

Ata Topaloğlu 

RİZE 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 

SAMSUN 

Nihat Kale 

[Çekinser] 
ANKARA 

İbrahim Cüceoğlu 

[Oya katılmıy anlar] 
DİYARBAKIR 

Yusuf Azizoğlu 
Hassan Değer 
Behzat Egilli 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
llhami Ertem (B.) 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Öm êr Faruk Sanaç 

ERZURUM 
Sajbahattin Araş 
Turhan Bilgin (B.) 
Rıfkı Danışman 
Gıyasettin Karaca 
Fetullah Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
IS ey fi Öztiirk OK) 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
I. Hüseyin Incioğlu 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizam ettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah Izmen 
1. Kayhan Naipoğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 

HATAY 
İlhan Açıkalm Mehmet Aslan 
Fuat Avcı Abdullah Çilli 
Hüdai Oral Ali Yılmaz 

AYDIN 
Nahit Menteşe (B.) 
İsmet Sezgin (B.) 

BALIKESİR 
öiihat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erdem 
Mehmıet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San 
dıkçıoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BOLU 
Nihat Bayramıoğlu 

BURSA 
Nail Atlı 
Ahmet Dallı (B.) 
Ertuğrul Mat 
İbrahim Öktem 
Ahmet Türkel 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk.V.) 

ÇORUM 
Cahit Angın 
İhsan Tomibuş 
Arslan Topçuba§ı 

DENİZLİ 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Cevat Küçük 
Ahmet Semer 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Ahmet Güner 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Cavit Okyayuz 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İsmail Arar (Bşk.V.) 
Ferruh Bozbeyli 
(Baışlkan) 
ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
ibrahim Elmalı 
Orhan Eyüboğlu 
Rıza Kuas (I.) 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
llhami Sancar 
Akgün Silıivrili 
ismail Hakiki Teikinel 
Reşit Üllker 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Ali Naili Erde/m 
Nihad Kürşad 
Talât Orhon 
Şinasi O'smıa 
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Keınıal önder 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
(B.) 
Vedat Âli Özkan (B.) 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 
Nihat Erim 

KONYA 

irfan Baran 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erfoaikan 
I. Ethem Kılıçoğlu 
(Sadi Koça§ 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

M. Meclisi B : 27 

KÜTAHYA 
Ali Erlbek 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Haıkkı Gökçe 
Sami ilhan 
ismet inönü 
Mustafa Kaftan 
İsmail Hakkı Şcngüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Muammer Er tein 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ îmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdülkadir Özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ali Döğerli 
izzet Oktay (I.Ü.) 

MUŞ 
Nermin Neftçi 
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ORDU 
Orhan Vural 

RlZE 
Hasan Bas-ri Alıbayrak 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal -

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Ilyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (B.) 

SİİRT 
Selâhattin Oran 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Tevfik Fikret övet 

SÎVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltaın 
Yusuf Zıya önder (B.) 

M. Kemal Palaoğlu 
TEKİRDAĞ 

Nedim Karahalil 
TOKAT 

ismail Hakkı Birler 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Ahmet ihsan Btirincioğlu 
Ekrem Dikmen 
Mehmet Ali Oksal' 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELÎ 
Kenan Aral (I.) 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Aksoy 

VAN 
Kinyas Kartal (t.) 

YOZGAT 
Ismaül Hakkı Akdoğan 
Ahmet Celâl Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 
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1969 Kalkınma İstikrazı hakkında kan un tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Cavit Oral 
Turgut Topaloğlu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinç er 
Süleyman Mutlu 
Ali İhsan Uruibaihşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
A. Sakıp Hiçerimez 
Emin Paksüt 
H. Turgut Toketr 
Suna Tural 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 227 

Kabul edenler : 186 
Reddedenler : 40 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 223 
Acık üyelikler : 0 

[Kabul 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziya Öztürk 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Osman T a n 
M'evMt Yılmaz 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Zeynel Abiidin İnan 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Mustafa Oalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki Önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazımj Dağlı 

edenler] 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Sanıji Arslan 
Mehmet Emin Durul 
Hasan Korkmazcan 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Mustafa Harmıancıoğlu 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Sanifet Güldoğan 
Hayrettin Hanağası 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Rasirriv Oinisli 
Selçuk Erverdi 
Naci Gaciroğlu 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmıet Angı 
Orha^n Opnız 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 

•Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Osman özer 
Nainıe İkbal Toikgöz 
Turgut Topaloğlu 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
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Burîıamettlin Asutay 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
İhsan Gürsan 
Akın özdemir 
Ali Nalki Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
ismail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzüllah Çarılkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
öevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
CevaJt Ademoğlu 

ADANA 
Ali Rıza Güllü 

ANKARA 
Osman Soğukpınar 

ANTALYA 
Hasan Ali Gülcan 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altıribaş 

Ve'hlbi Engiz 
KONYA 

Sezai Ergun 
Mustafa Kübilay îmer 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaız öztuna 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
M. Zekeriya Kürşat 
Mehmet özdal 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Abdülkadir Kermooğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Bulda nlı 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Mustafa Timisi 

[Reddedenler] 
BİLECİK 

Mehmet Ergül 
BİTLİS 

Kenan Mümtaz Akışık 
BOLU 

Kemal Demir 
BURSA. 

Sadrettin Çanga 
ÇANKIRI 

Nuri Çelik Yazıcıoğlu 
ERZİNCAN 

Naci Yıldırım* 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GÜMÜŞANE 
Nurettin Özdemir 

HATAY 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Aybar 
Necdet Uğur 
Lebi/t Yurdoğlu 

TEKİRDAĞ 
Orhaın Öztrak 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
ismet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğltı 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Selâhattin Güven 

URFA 
Necati Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Köiklü 
Balhri Karakeçıil'd 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Adil Turan 
M. Fahri Uğrasızıoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Fuat Türkoğlu 
Mehmıet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Cahit Karakaş 
Kevni Nedimoğlu 

M. Kâzım özeke 
IZMlR 

Şeref Baikşık 
Coşkun Karagözoğlu 

KARS 
Osman Yeltekin 

KONYA 
Orhan Okay 

MANİSA 
Veli Bakirli 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
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NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 

ORDU 

Memduh Ekşi 
Ata Topaloğlu 

ADANA 
Fazıl Güleç 
M. Salâhattin Kılıç (B.) 
Melih Kemal Küçükte -
pepmar 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
Kâmil Kınkoğ'Tu 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Şevki Güler 
Ha/midi Hamamcıoğlu 

AĞRI 
Abdülkeriim Bayazıt 
Nevzat Günıgör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Orhan Birgit 
Osman Bölükbaşı 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Cemgizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Buyrukçu 

AYDIN 
Nahit Menteşe (B.) 
İsmet Sezgin (B.) 

RİZE 
Sami Kumbas&r 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 

SAMSUN • 
Kâmran Evliyaoğlu 

Nihat Kale 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 

[Çekinser] 
ANKARA 

İbrahim Cücepğlu 

[Oya katılmıyanlar] 
BALIKESİR 

öihat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Eıileım 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BOLU 
Nihat Bavramoğlu 

BURDUR 
Nadir Yavuzban 

BURSA 
Nail Atlı 
Ahmet Dallı (B.) (1.) 
Ertuğrul Mat 
İbrahim öktem 
Ahmet Türkel 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk.V.) 

CORUM 
Cahit Angm 
İhsan Tombuş 
Arslan Topcubaşı 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 
Fuat Avcı 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Hasan Değer 
Behzat Egilli 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
llhami Ertem (B.) 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilnrm (B.) 
Rıfkı Danışman 
Gıyasettin Karaca 
Fethullalı Taskesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Şinasi ÇolakoğTu 
A]i İhsan Göğüs 
1. Hüseyin Incioğlu 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
1. Kayhan Naipoğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 

HATAY 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 

Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman D emir el 
(Başbakan) 

Yusuf Uysal 

Cevat Küçük 
Ahmet Şener 

ZONGULDAK 

Hüseyin Baytürk 
Ahmet Güner 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Cavit Okyayuz 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İsmail Arar (Bşk.V.) 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
İlhan (Egemen) Da-
rcndelioğlu 
İbrahim Elmalı 
Orhan Eyüboğlu 
Rıza Kuas (1.) 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
llhami Sancar 
Akgün Silıivrili 
İsmail Hakkı Telkine! 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Ali Nailıi Erdem 
Nihad Kürşad 
Talât Orhon 
Şinasi O'sma 
Kemal önder 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
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Hayrettin Nakiboğlu 
(B.) 
Vedat Âli Özkan (B.) 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Sabri Yahşi 

KONYA 
İrfan Baran 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erfoalkan 
1. Ethem Kilıçoğlu 
Sadi Koçaş 
öızer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Eribek 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 

Haıkkı Gökçe 
Sami İlhan 
İsmet İnönü 
Mustafa Kaftan 

M. Meclisi IB : 27 

İsmail Hakkı Şengüler 
MANİSA 

Ertuğrul Akça 
Muammer Erten 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdülkadir Özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ali Döğerli 
İzzet Oktay (Î.Ü.) 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

ORDU 
Orhan Vural 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 

19 . 1 . 1970 O : 1 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
llyas Kılıç 
Hüseyin Ö^alp (B.) 

SİİRT 
Selâhattin Oran 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çmar 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltaın 
Yusuf Ziya Önder (B.) 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birinciioğlu 
Ekrem Dikmen 
Mehmet Ali Oksal 
Ali Rızıa Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral (î.) 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Aksoy 

VAN 
Kinyas Kartal (1.) 

YOZGAT 
Ismalil Hakkı Akdoğan 
Ahmet Celâl Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 

Ahmet Nihat Akın 
Bülent Ecevit 
Fevzi Firaıt 
S. Tekin Müftüoğlu 
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6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa ek kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur) 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinç er 
Aid İhsanı Uluîbahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 

ANKARA 
H. Turgut Toketr 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şeraf ettin Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Akçalı oğlu 
ihsan Ataöv 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

BİNGÖL 
Mehmet Bildin 

BİTLİS 
Zeynel A'bidin İnan 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğkı 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Mustafa Tavvar 

ÇANAKKALE 
Kem al B a «rı o ğlu 
Zekiye Gülsen 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıy anlar 

Açık üyetLikler 

450 
99 
83 
16 
0 
0 

351 

[Kabul edenler] 
Mesult Hulki Önür 

ÇORUM 
Abdurrahmjan Güler 
Arslan Topçubaşı 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensrioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
M. Şemjsettin Sönmez 

HATAY 
Talât Köscoğlu 

Ali Yılmaz 
T f N " n A T » m A1 

İSPARTA 
A l * -rl T> 1 Alı ihsan Balım 
Yusuf Uysal 

İSTANBUL 
Naime İkbal Tokgöz 

İZMİR 
Münir Dal dal 

KARS 
'Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 

Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Vöhbi Engiz 
Sabri Yahşi. 

KONYA 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan D aut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Zekeriya Kürşat 

MARDİN 
Abdülkadir Özmen 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başeır 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmaciioğlu 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yal emer 

SİİRT 
Zeki Çeliker 

TEKİRDAĞ 
Mustafa Sabri S özeri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Haeıbaloğlu 

TRABZON 
Mehmet Ali Oksal 

YOZGAT 
Ismalıl Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Cahit Karakuş 
Kevni Nedimoğlu 
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[Reddedenler] 
ANTALYA 

Ömer Buyrukçu 
Hasan Ali Güle an 

BALIKESİR 
Salilh Zeki Altınibaş 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

HATAY 
Mehmet Aslan 

İSTANBUL 
Eşref Derinçay 
M. Kâzım özeke 
Reiş'it Üllker 

KARS 
Kemal Güven 

Kemal Okyay 

KIRŞEHİR 
Mustafa Alksoy 

ORDU 
Mernduh Ekşi 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Vahit Bozath 

YOZGAT 

Ahmet Celâl Sungur 

ZONGULDAK 

Ahmet Güner 
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Millet Meclisi 
Gündemi 

27 NCİ BİRLEŞİM 

19 . 1 . 1970 Pazartesi 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Daimî komisyonlardaki açıklara üye 
seçimi. 

2. — İktisadi Devlet Teşekkülleri ile sivil, 
askerî ve resmî müesseselerin dinlenme kamp
ları için yapılan harcamalar konusunda araştır
ma yapmak üzere kurulması kabul edilen Meclis 
Araştırması Komisyonuna üye seçimi. (10/4, 
10/8) 

3. — tstanibul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarının 
artış sebepleri ile önleme çarelerinin tesbiti için 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/5) 

4. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, hay
vancılığımızın geliştirilmesi ve hayvancılıkla 
geçinen yurt bölgelerinin ve yurttaşın refaha 
kavuşturulması için gerekli tedbirleri tesbit 
etmek üzere bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/7) 

5. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun, dış ticaretimizin kalkınma plânı
na ve ulusal çıkarlarımıza uygun olup olmadı
ğım araştırmak ve meydana gelen aksaklıkları 
tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması ya
pılmasına dair önergesi (10/9) 

6. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, üçüncü Demir Çelik tesislerinin 
kuruluş yerinin tesbitinde yapılan çalışma ve 
değerlendirmeleri incelemek üzere bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/10) 

7. — Samsun Milletvekili1 Yaşar Akal'm, pi
yasadaki fiyat artışlarını önlemek ve hayat pa
halılığına bir çare bulmak maksadiyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/11) 

8. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
bağcılığımızın modern şekilde geliştirilmesini, 
verimin artırılmasını, çiftçiye geniş kredi im
kânı sağlanmasını, iç ve dış pazarlarda gerekli 

tedbirlerin alınmasını temin etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/14) 

9. — Adana Milletvekili Kemal Satır'm, bu
güne kadar uygulanmakta olan yabancı serma
ye politikasının somut sonuçlarını değerlendir
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/2) 

10. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim ve 
7 arkadaşının, Hükümetin Orta - Doğu bunalı
mı karşısında güttüğü politikayı ve Kıbrıs An
laşmazlığının «son durumunu tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/3) 

11. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay ve iki arkadaşının, hayat pahalılığını ön
lemek için alınması gerekli kanuni, idari, ikti
sadi ve malî tedibirlcri inceleyip tesbit etmek 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/12) 

12. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlıu ile Konya Milletvekili Orhan 
Ökay'ın,' yabancı sermaye yatımmlarının doğal 
'kaynaklarımız üzerinde ve çeşitli alanlarda 
meydana getirttiği fayda ve zararları tesbit et
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/13) 

13. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yapılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde mey
dana getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel' 
görüşme açılmasına dair dair önergesi (8/4) 

14. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, ta
rihî eser kaçakçılığının önlenmesi amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/15) 

15. — Maraş Milletvekili ibrahim Öztürk'-
ün, ruhsatsız silâh t dinmek ihtiyacının mey-



d?na getirdiği sonuçları tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/16) 

16. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Meksika buğdayının Türk ekonomisinde 
meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek ama
ciyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(10/17) 

17. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Hazine topraklarının dağıtımı konusundaki 
aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri aydın
latmak ve alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/18) 

18. — Sürt Milletvekili Mehmet Ncbil Ok
tay'ın, Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizin 
kalkındırılması ve yaşama seviyesinin yükseltil
mesi için alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek maksadiyle bir Meclis araştınması yapılma
sına dair önergesi (10/19) 

19. — Adana Milletvekili Ali Rıza Gülllü'-
nün, pamuk üretiminin ihyası., teşviki ve iste
ndi en seviyeye ulaştırılması için alınması gerek
li! tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/5) 

20. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 5 arkadaşının arsa ve bina spekülâsyonunu 
önlemek, alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek ve bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/20) 

B - ÎKlNCl DEFA OYA KONULACAK 
ÎŞLER 

X I . — Cumhuriyet Senatosu İdare âmirleri
nin 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko-< 
miısvon başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 
2 / 1 ; C. Senatosu : 2/272) (M. Meclisi S. Sayı
sı : 9) (C. Senatosu S. Sayısı : 1311) [Dağıt
ma tarihi : 30 . 12 . 1969] 

X 2. — 1969 Kalkınma istikrazı hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 

2 — 

I raporları (1/141) (S. Sayısı : 15) (Dağıtma ta
rihi : 13 . 1 . 1970) 

II 
I SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
I GÖRÜŞME 
I 1. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğlu'-

nun, Kırşehir'i Niğde'ye bağlıyacak yolun ya
pımının durdurulma sebebine dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/5) 

2. — Niğde Milletvekili Mevlüt Oeakcıoğlu'-
nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Uluırmak 
projesi hakkında ne düşünüldüğüne dair Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so-

I rusu (6/6) 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 27 
Ekim 1969 tarihli Günaydın gazetesinde yayım-

I lanan mektuba dair Adalet ve içişleri bakan-
I I arından sözlü sorusu (6/7) 

4. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, ulaşıma kapalı olan Siirt yollarına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/8) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok-
I tay'm, Siirt'te vukua gelen asayişsizlik olayları 

hakkında ne düşünüldüğüne dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/9) 

6. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
10 Kasım 1969 tarihinde yayımlanan televizyon 

l programına ve yapılan açık oturuma dair Baş-
* bakandan sözlü sorusu (6/10) 

7. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
I in, bucak ve köylerdeki imam - hatip kadroları

nın tahsis ve tevziine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/11) 

8. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 
sağlığa zararlı ilâç mubayaa edilip edilmediğine 
dair, Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/12) 

9. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, sağlığa zararlı ilâçlara dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/13) 

10. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Tekirdağ'a bağlı Hayrabolu ilçesinde da-

I ğıtılan tohumluk buğdaya dair Tarım Bakanın-
1 dan sözlü sorusu (6/14) 

I 11. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas-
I lan'ın, Çorlu'da öğrenim yapmakta olan ve inşa 
I halinde bulunan Erkek Sanat Enstitülerine dair 
1 Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/15) 



12. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Siirt'e doktor teminine ve sosyalizasyon 
eksiklerinin giderilmesine dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu (C/16) 

13. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
657 sayılı Kanunun uygulanmasına ve kamu 
hizmetleri için alınan personel ile bunların is
tihdamlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/17) 

14. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Türkiye'ye iade edilecek Rumlara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/18) 

15. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, Bursa'nın su ihtiyacının giderilmesine dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/19) 

16. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'mn, Siirt'e 
bağlı Eruh ve Şırnak yolu ile bucak merkezle
rine yapılacak yollara ve sarf edilen paraya 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/20) 

17. _ Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'mn, Siirt -
Şirvan - Pervari yolu ile, bu il'e bağlı Bidar 
elektrik santralinin yapımına vo sarf edilen 
paraya dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/21) 

18. — Sürt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Baş
bakan tarafından açıklanan Hükümet progra
mındaki yatırımlara dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/22) 

19. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, vatani hizmet tertibinden maaş alacaklaı 
için yapılan çalışmalara dair Maliye ve Millî 
Savunma bakanlarından sözlü sorusu (6/23) 

20. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Sakarya'nın Akyazı - Dokurcun bucağı 
arasındaki yolun asfaltlanmasına dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/24) 

21. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'-
nüın, çiftçilerin yeteri kadar zirai krediye ka
vuşmaları için bir Kooperatifler Bankasının 
kurulmasına ve traktör plasmanı politikasına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/25) 

22. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Barış gönüllüsü olarak Türkiye'ye gön
derilen Amerikalılara dair Başbakan, İçişleri, 
Dışişleri, Millî Savunma ve Millî Eğitim ba
kanlarından sözlü sorusu (6/26) 

23. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğru'mm, Sivas sınırları dahilindeki Boz-

3 — 
I kurt köprüsünün inşasına dair Bayındırlık 
I Bakanından sözlü sorusu (6/27) 

24. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'mun, bir gazetede yayımlanan «Ata
türk'e ait eşyalara» dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/28) 

25. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'uıı, 
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO 
tatbikatında zarara nğrıyan köylülere dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/29) 

26. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'e bağlı Seferihisar - Doğanbey karayolu
nun ne zaman yapılacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/30) 

27. — İzmir (Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir süt fabrikasına daiı Tarım Bakanından 
sözlü sorusaı (6/31) 

28. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
tzmir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden ge
çen Bakırçay'ın meydana getirdiği taşkınlara 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/32) 

29. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asu-
tay'm, 931 sayılı Kanunun tatbikatına dair 
Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/33) 

30. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, Aydm'da bâzı C. H. P. li muhtarlara baskı 
yapıldığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/34) 

31. — Ankara Milletvekili Orhan Birgit'in, 
I Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı-
I lan tecavüze dair İçişleri Bakanından sözlü 

M>rusu (6/35) 

32. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli'nm, 
I l'jge tütün piyasasının ne zaman açılacağına ve 
I mahsullerin değerlendirilmesine dair Gümrük 
i ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/36) 

33. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir Ticaret gazetesinde yayımlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(G/37) 

34. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, Uşak -
Eşme ilçesinde 10 Kasım günü meydana gelen 
olaylara dair Millî Eğitim ve İçişleri bakanla
rından sözlü sorusu (6/38) 

35. — Afyon Milletvekili Hamdi Hamamcı-
J oğiu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin meydana 



den düzenleme» konusundaki uygulamaya ve 
yapılan çalışmalara dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/51) 

48. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

49. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ın bâzı köylerinin yollarının 
yapılmasına dair Köy İşleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/53) 

getirdiği taşkınların önlenmesine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/39) 

36. — İzmir Milletvekili Kemal önder'in, 
Ege tütün piyasasının açılmasına ve mahsulün 
değerlendirilmesine dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü sorusu (6/40) 

37. — Sinop Milletvekili Tevfik Fikret Övet' 
in, Sinop ili orman ve dağ köylerinin kalkındı
rılmasına ve ayrılan ödenek miktarına dair 
Orman ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/41) 

38. — Samsun Milletvekili Kânıran Evliya-
oğlu'nun, öğretmen okullarına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/42) 

39. — İçel Milletvekili Turhan özgüııer'in, 
Teknisyen okulları geçici Yönetmeliğine ve sa
nat enstitüsü mezunlarının durumuna dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/43) 

40. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'a bağlı bâzı köylerin içme suyu ve yol 
ihtiyacına dair Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/44) 

41. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 
PTT dağıtıcılarına ve hat bakıcılarına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/45) 

42. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

43. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze ve Yazı İşleri Müdürünün eşine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/47) 

44. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'-
nun, Kayseri - Sivas karayolunun güzergâh de
ğişikliğine ve bu yolun asfaltlanmış; nm ne za
man yapılacağına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/48) 

45. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı bâzı köylerin 
yollarının yapımına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/49) 

46. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolun'-
un, öğretmenlerin ekonomik ve sosyal ihtiyaç
larına ve siyasi baskıdan kurtarılmalarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/50) 

47. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'-
ün, Kalkınma Plânında yer alan, «İdareyi yeni-

• 50. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, yurdumuzda kurulması düşünülen 
üniversitelere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/54) 

51. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, 
gümrüklerde bekliyen ithal mallarına dair Ma
liye ve Gümrük ve Tekel bakanlarından sözlü 
sorusu (6/55) 

52. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

53. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
sel felâketine uğrıyan Çukurova'daki köylere 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/57) 

54. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan «Bin 
temel eser» e dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/58) 

55. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, Sam
sun'da açılmak üzere olan gübre fabrikasına 
alınacak işçilere dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/59) 

56. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/60) 

57. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı taran ilâçlarına dair Taran Bakanından 
sözlü sorusu (6/61) 

58. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanıidan söz
lü sorusu (6/62) 

59. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın ilçesi Diğrek köyünün orman içinden başka 



bir mınıtakaya nakline dadr Köy İşleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/63) 

60. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 
ziıraate elverişli topraklara daİT Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/64) 

61. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

62. — îçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, içel'
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

63 — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
Cumhuriyet Savcılarının tâyin ve nakillerine 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/67) 

64. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Zonguldak iline bağlı Eflani ilçesinde 
inşaat yapımının kolaylaştırılmasına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/68) 

65. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Zonguldak'ı diğer illere bağlıyan yol
ların yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/69) 

66. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, ihalesi yapılan Zonguldak Teknik Oku
luna ve diğer okulların ihtiyaçlarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/70) 

67. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Karabük'ün ulaşım ve haberleşme ihti
yacına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (6/71) 

68. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, E. K. 1. Mücssesesindeki işçilerin, işe almış 
şekline dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/72) 

69. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, Zonguldak'a bağlı Kuruçaşile ve Tekkeönü 
ilçelerinde mendirek ve balıkçı barınağı yapıl
masına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/73) 

70. — Ordu Milletvekili Ata Topal oğlu'nun, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 

71. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş Devlet Hastanelerinde ne kadar uzman 
hekimin vazife gördüğüne dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/75) 

72. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün. 
Maraş'ı Kayseri ve Andırm'a bağlıyacak olan 

yolun yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/76) 

73. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş'm diğer bölgelerle bağlantısını sağlıya-
cak Büyük Nacar Köprüsünün yapımına dair 
Bayındırlık ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/77) 

74. — içel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
istanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair Içıişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/78) 

75. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Orman Başmüdürlü
ğüne dair Orman Bakanından sözlü sorusu (6/79) 

76. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin kaatilleri-
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/80) 

77. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
sının kurulup kurulmıyacağma dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/81) 

78. — Kastamonu Milletvekilli Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

79. — Tokat Milletvekili İsmet Hilmi Balcı'-
nm, Hastaş Anonim Şirketinin durumuna dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/83) 

80. — Antalya" Milletvekili Ömer Buyrukçu'-
nun, Elmalı hudutları içindeki Karagöl'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soı usu. (6/84) 

81. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Ordu ilinin sosyalizasyon programı dışında 
tutunma sebebine dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/85) 

82. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
Sinop'ta bir Orman Başmüdürlüğünün kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/86) 

83. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
Eskişehir'de yaptırılan sosyal konutların tev
ziine dair imar ve iskân Bakanından sözlü so
rusu (6/87) 

84. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Erzurum - ispir ilçesinde bir vatan-



daışa İstiklâl Madalyası verilmesi işlemine 
dair Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/88) 

85. — Ordu Milletvekili Ferda Gülcy'in, 
Spor - Toto gelirleriyle yaptırılan spor tesis
lerinden halkın da istifade ettirilmesine dair 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sorusu (6/89) 

86. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısiyle açığa alman öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 

87. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun M'ontaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

88. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın'ın kurtulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy İşleri bakanlarından süzlü so
rusu (6/92) 

89. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm Ak
şehir Gölünün genişlemesiyle hasara uğrıyan 
köylere ve yapılan yardımlara dair İmar ve 
İskân ve Köy İşleri bakanlarından sözlü soru
su (6/93) 

90. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın depolaması ve atlandı sulama projesinin ne 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/94) 

91. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibanka bağh bâzı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebe
bine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/95) 

92. _ Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, İlk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek üc
ret ödenmesine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/96) 

93. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, belediyelerin durumuna ve yapılan yardım
lara dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/97) 

94. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
oan'm, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/98) 

95. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'ya kurulması düşünülen kâğıt 
fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/99) 
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96. — İstan'bul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, zararlı faaliyetlerinden dolayı hudut dışı 
edilenllere dair içişleri ve Dışişleri Bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1965 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı (1964, 1965, 1966 
yıllarına ait) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
de:neıtimi sonuçları hakkındaki raporlarına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi D : I I ; 3/108, 122, 259, 267, 
385, 436, 456, 469, 506, 519, 538, 544, 740, 796, 
800, 813, 814, 841, 847, 848, 866, 867) (Millet 
Meclisi D: I I I ; 3/54) (Cumhuriyet Senatosu 
S. Syaısı : 1131) (Millet Meclisi S. Sayısı : 771 
e ek) (Dağıtma tarihi : 14 . 1 . 1970) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ve Cumhuriyet Senatosu Konten
jan Üyesi Ragıp Üner'in, Dil ve Tarih - Coğraf
ya Fakültesinde, Üniversiteler Kanunu gereğin
ce, doçent kadrosunda profesörlüğe yükseltil
miş bulunan öğretim üyelerine, profesörlük kad
rosu verilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (2/40) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 11) (Dağıtma tarihi : 
6 . 1 . 1970) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ ve 3 arkadaşının, 5239 sayılı Ankara 

I Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanunu ile bu 



kanunu değiştiren kanunlara bağlı cetvellerin 
Tıp Fakültesi kısmında değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (2/41) (S. Sayısı : 
12) (Dağıtma tarihi : 7 . 1 . 1970) \ 

X 3. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka
sındaki Hazine bonolarının tahkimi hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 

raporları (1/39) (S. Sayısı : 14) (Dağıtma ta
rihi : 13 . 1 . 1970) 

X 4. — 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu
na ek kanun tasarısı ve Ticaret, Gümrük ve 
Tekel, Ulaştırma, Dışişleri, Sanayi, Maliye ve 
Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/158) (S. Sayı
sı : 16) (Dağıtma tarihi : 16 .1.1970) 





Dönem : 3 
Toplantı : i M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

6802 sayılı gider vergileri kanununa ek Kanun tasarısı ve Ticaret, 
Gümrük ve Tekel, Ulaştırma, Dışişleri, Sanayi, Maliye ve plân komis
yonlarından seçilen 3 er üyeden Kurulu Geçici Komisyon raporu 

(1 /158) 

T.C. 
Başbakanlık 8 . 1 .1970 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Saıjı : 71 - 954/213 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
8 . 1 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa ek kanun tasarısı»! 
ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirci 

Başbakan 

GEREKÇE 

Bilindiği gibi iktisadi kalkınmamızı, bir taraftan istihdam seviyesinin yükseltilmesi, diğer ta
raftan fiyat istikrarı ile dış dengenin aynı zamanda sağlanması esaslarına bağlamış bulunmakta
yız. Bu politikanın başarılı bir sonueıı olarak memleketimiz sanayileşme yoluna girmiş ve ihtiyaç
lar tablosu her geçen gün biraz daha genişlemeye başlamıştır. Bu durum, önümüzdeki yıllarda, 
memleketimizin genel talep hacminin zaman zaman ekonominin içinde bulunduğu gelişme sevi
yesinin üstüne çıkması riskiyle karşı karşıya bırakabilecektir. Bu sebeple şimdiden malî politika 
araçlarının daha müessir ve süratli bir şekilde kullanılabilmesi vasatının yaratılması icabetin ek
tedir. 

Filhakika dengeli bir iktisadi kalkınma sağlamak bakımından gerektiğinde, hem iç, talebi ayar-
lıyabilmek ve hem de ödemeler dengesine olumlu etkiler yapabilmek için vergi politikası potan
siyelinin önemli bir kısmını kullanmak lâzımgelnıektedir. Aksi halde, kaynaklar üzerinde enflâs-
yonist bir baskı yaratabilecek olan talep genişlemesini ayarlamak mümkün olmıyacaktır. Genel 
talep seviyesini ayarlıyabilmek için ise, özel tükcimi etkilemek gerektiği acıktır. Bu itibarla son 
zamanlarda geniş matrahlı vergiler karakteri önemli ölçüde gelişmiş bulunan gider vergilerinin 
kapsamına giren maddelerin vergi tarifelerinin değiştirilmesi, bir zaruret olarak ortaya çıkmış 
bulunmaktadır. Ne var ki, vergi değişiklikleri be irli bir zaman içinde yapılmadığı ve Hükümet 
vergileme bakımından süratli hareket edemediği takdirde beklenen sonuçları tam başariyle almak 
mümkün olamamaktadır. Bu sebeple geniş matrahlı vergileri büyük bir süratle değiştirme imkân 
ve tekniklerine sahibolunması icabetmektedir. Esasen vergi politikasının esnekliği de büyük ölçü

mde gider vergileri mekanizmanını kullanabilme imkânlarına bağlı kalmaktadır. 
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Gerçekten mezkur görüşü değerlendiren Belçika,, İtalya ve İngiltere de Hükümetler, Parlâmen
tonun tasdikinden geçirmeden önce vergilerde değişiklik yapmak ve uygulamak serbestisine sahip 
bulunmaktadırlar. 

Öte yandan gider vergilerinin kapsamına giren maddelerin vergi nisbet ve hadleri üzerinde ya
pılacak değişiklikler, hazırlanan kanun tasarılarının meclislerden çıkmasına kadar geçen zaman 
içinde, kamu oyunda olumsuz tesirler yaratmakta ve spekülatif faaliyetlerin artmasına scbebol-
maktadır. 

Bu itibarla gider vergilerinin kapsamına giren mal ve hizmetlerin vergi nisbet ve hadlerinde 
bir misline kadar artırma yapabilmeye Bakanlar 'Kurulunun yetkili kılınması, Türk maliye poli
tikasına seyyaliyet kazandırabilmek bakımından zaruri mütalâa edilmektedir. 

İşte bu maksatla tasarının 1 nci maddesi tedvin edilmiş ve bunlara ilâveten gider vergilerin
deki sisteme paralel olarak «ıStok Vergisi» ni düzenliyen hükümler getirilmiştir. 

Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 

Esas No. 1/158 
Karar No. 2 . 

14 . 1 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 

•6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa ek kanun tasarısını gtörüşmelk üzere Genel Kurulun 
9 . 1 . 1970 tarihli 23 ncü Birleşimimde kurulması kabul edilen Geçici Komisyoınuımuz, ilgili kanun 
tasarlısını Hükümet temsilcilerimin de işltinakiıyle inceledi. 

Yapılan müzakereler neticesinde tasarının gerekçesi ve maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
öncelik ve ivedilikle görüşlülımelsi dileğiyle Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek 

Başkanlığına arz olunur. 
(Başkan Sözcü Kâtip 

Afyon Karahiısar Ankara Muğla Adana 
H. Dinçer T. Toker A. Buldanh M. K. KüçüMepepvnar 

Amasya 
Y. Acar 

Çanakkale 
(M. H. öınür 
jadıaı Ibulıumıalmjaıdı 

Ankara 
F. N. Yıldırım 

Çankırı 
H. Dağlı 

Balıkesir 
K. Erdem 

İmzada !bulunaımadı 
tsitanlbul 

M. K. özeke 
İmzada bullunıaımıadı 

Balıkesir 
M. N. Gürer 

İmzada bulunamadı 
îstanlbül 

N. t. Tokgöz 

Ki rıkl areli Kütahya 
F. Çarıkçı M. Ersoy 

Tıokıalt 
R. önder 

İmzada bulunlajmjaldı 

Manisa Tokat 
S. Çağlar O: Hacibaloğlm 

Tnaihzon 
(Muhalif) 

(İzıalh halkkıım baki). 
C. Küçük 

M. Meclisi (S. ;Sayısı : 16) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa 
ek kanun tasarısı 

Vergi nisbet ve hadlerinde yapılacak (deği
şiklikler : 

MADDE . 1 . - 1 3 Temmuz 1956 gün ve G802 
»ayılı Güder Vergileri Kanununun mevzuuna gi
ren ve aynı kanuna bağlı tablolarda ve kanu
nun mahsus kısım ve bölümlerinde gösterilen 
maddeler ve hizmetlerden gerekli görülenleri
nin, islbu kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki 
vergi nislbet ve hakileri ile bu kanunda sonra
dan yapılacak değişikliklerle artırılacak veya 
indirilecek vergi nislbet ve halellerini, Malüyc 
Bakanlığının teklifi üzerine bir misline kadar 
artırmaya ve artırılan bu nislbet ve hakileri ka
nuni şevliye] erine kadar indirmeye ve bu nislbet 
ve hadler arasın/da gerekli değişiklikleri yap
maya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Sttiok beyanı : 
MADDE 2. — Bu kanun gereğince; karar

name ile vergi nis/bet ve hadleri artırılmış olup 
'da eski nislbet ve hadler üzerimden vergilendi 
rilmiş olan maddeler, vergi yüklerinde eşitlik 
«ağlamak maksadiylc eski ve yeni nisbet ve 
hakiler arasındaki farklara g'öre vergilendirilin-. 

Bu maddeleri imalât veya ticaret malklsaidiy-
le ellerinde bulunduran gerejek veya tüzel kişi
lerle bunların bilcümle sulbe, acenta, bayi, ko
misyoncu ve sair satıcıları, vergi hadlerini yük
selten 'kararınamenin yürürlük tarihinde ana-
depo, depo, ticaretlhane, mağaza ve tankların
da veya sair yerlerde veya yolda bulunan 
mallarını, bunların değerlerini, miktar ve sik-
letlermi, bulundukla i'i yerler itibariyle bir be
yannameye kaydetmeye ve bayannameyi Maliye 
Bakanlığınca bu konuda yapılacak ilânı takibe-
den günün akşamına kadar bağlı oldukları yer 
vergi dairesine vermeye mecburdurlar. 

Beyanname vermek (mecburiyetinde olanlar, 
yukarda zikrolunan kendilerine ait yerlerde 
mevcudolup, başkalarına satılmış fakat bedelle
ri henüz tahsil edilmemiş veya hibe edilmiş ve
ya sair suretlerle mülkiyeti devredilmiş madde
leri de beyannamelerinde göstermek zorundadır
lar. 

Stoklar üzerinden tarh ve tebliğ edilecek 
olan farklar bu kanun gereğince çıkarılacak 

olan kararnamede gösterilir. 
Beyan üzerine tarh olunan farklar, tebliğ 

tarihini takibeden ay başından itibaren iki ay 
içinde, her ay bir taksit olmak üzere iki eşit 
talksitte ödenir. Vâdesinde ödenımiyen fankiar 
hakkında Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü 
hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır. 

/Süresinde beyanda bulunmıyanlarm veya 
noksan beyanda bulunanların beyan etmedikle
ri veya noksan beyan ettikleri maddeler ve de
ğerlerine ait farklar iki kat zamlı olarak tahsil 
olunur. 

Cezalar hariç, Vergi Usul Kanununun di
ğer hükümleri bu farklar hakkında da uygulanır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

8 . 1 . 1970 
Başbakan Devlet Bakanı 

8. Demir el R. Sezgin 
Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
H. Atabeyli T. Bilgin 

Devlet Bakanı Adalet Bakanı V. 
G. Titrek H. Atabeyli 

Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 
A. Topaloğlu H. Menteşeoğlu 

Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 
/. S. Çağlayangil M. Erez 

Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 
O. Oğuz T. Gülez 

Ticaret Bakanı V. Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
G. Titrek V. A. Özkan 

('îünı. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
A. 1. Birincioğlu 1. Ertem 
Ulaştırma "Bakanı Çalışma Bakanı 

İV. Menteşe 8. öztürk 
Sanayi Bakanı En. ve Ta. Kay. Bakanı 

S. Kılıç 8. O. Avcı 
Turizm ve Ta. Bakanı İmar ve İskân Bakanı 

N. Cevheri H. Nakiboğlu 
Köy İşleri Bakanı Orman Bakanı 

T. Kapanlı H. Özalp 
Gençlik ve Spor Bakanı 

1. Sezgin 

*mw, 

M: Meclisi (S. Sayısı : 16) 




