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1/199 esas numaralı kanun tasarısını gö
rüşmek üzere kurulan Geçici Komisyona, 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 50 nci maddesi ile 83 ncü maddesinin 
(A) fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki 
kanun tasarısının havalesine ve adı geçen 
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ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyonla
rından 3 er üyeden kurulu 28 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (1/211) (S. Sayı
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2. — 19 . 12 . 1947 tarih ve 5016 sayılı 
Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak ka
tılmış olduğumuz Milletlerarası Para Fo
nu Anasözleşmesinde değişiklik yapılması
na dair Anlaşmanın uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Ma
liye ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden 
kurulu 24 No. lu Geçici Komisyon rapo
ru (1/1) (S. Sayısı :"99>. 186,223:226 

3. — 6802 sayılı Gider Vergileri Ka
nununa ek Kanun ile Cumhurbaşkanlığı 
geri gönderme tezkeresi ve Geçici Ko-



M. Meclisi B : 67 10 . 4 . 1970 O : 1 

Sayfa 
misyon raporu (1/202) (S. Sayısı : 16 ya 
1 nci ek) 188:212,227:228 

4. — Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş 
kadroları ile merkez kuruluşu ve görev
leri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı 
Kanuna bağlı kadro cetvellerinde değişik
lik yapılmasına dair 2 . 7 . 1962 tarihli 
ve 58 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve 

1. — GEÇEN T 

Erzurum Milletvekili Fethullah Taşkesenli-
oğlu, 25 Mart 1970 tarihli Hürriyet Gazetesin
de insan suni ilkahı ile ilgili haber hakkında 
gündem dışı demezte bulundu,. 

Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gil'in, öğretmenlerin boykotu ve bunun sonu
cunda Kayseri'de yapılan idari baskılara dair 
demecine Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz ce
vap verdi. 

6623 sayılı Türk Havayolları Anonim Or
taklığı Kanununun 19 ncu maddesinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna geçici bir madde ek
lenmesi hakkındaki kanun tasarısı ile, 

19 . 12 . 1947 tarih ve 5016 sayılı Kanunun 
verdiği yetkiye dayanılarak katılmış olduğu
muz Milletlerarası Para Fonu Anasözleşme-
sinde değişiklik yapılmasına dair anlaşma
nın uygun bulunduğu hakkındaki kanun 
tasarısı ikinci defa açık oya sunuldu 
ise de, oyların ayırımının birleşim sonunda 
açıklanan sonuçlarına göre çoğunluğun sağla
namadığı, oylamaların gelecek birleşimde tek
rarlanacağı bildirildi. 

Silâhlı Kuvvetler Yüksek Kurulunun kuru
luş ve görevlerine ait kanun tasarısının geri 
gönderilmesine dair Başbakanlık tezkeresi 
okundu ve adı geçen kanun tasarısının gerive-
rileceği bildirildi. 

Petrol Araştırma Komisyonu Başkanlığı
nın, Komisyonun görev süresinin 7 . 4 . 1970 
gününden itibaren bir ay daha uzatılmasına 
ve, 

Sayfa 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları rapor
ları (1/203) (S. Sayısı : 10*5) 212:214 

5. — Millî Eğitim Bakanlığı merkez 
kuruluş ve görevleri hakkında 2287 sa
yılı Kanunun 4, 5, ve 6 ncı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları rapor
ları (1/205) (S. Sayısı : 106) 214:218 

• * • 

'ANAK ÖZETİ 

Çalışma Komisyonu Başkanlığının, işçi Yar
dımlaşma Kurumu (İYAK) kanun teklifinin 
havale edildiği komisyonlardan seçilecek 2 şer 
üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda görü
şülmesine dair tezkereleri ile, 

Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, çay 
teşkilâtı kanun teklifini görüşmek üzere 
3 . 4 . 1970 tarihli 64 ncü Birleşimde kurul
ması kabul olunan Geçici Komisyona ilgili 
komisyonlardan 2 şer üye yerine 3 er üye 
alınmasına dair önergesi kabul olundu. 

Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun, dış ticaretimizin Kalkınma Plâ
nına ve ulusal çıkarlarımıza uygun olup olma
dığını araştırmak ve meydana gelen aksaklık
ları tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi üzerindeki görüşme
lerin yeterliği kabul olundu. 

önergenin oya sunulması sırasında C. II. P. 
li yedi milletvekilinin çoğunluk bulunmadığı 
iddiası üzerine ve açıklanan açık oylama so
nuçlarına göre Genel Kurulda çoğunluğun 
kalmadığı anlaşıldığından; 

10 . 4 . 1970 Cuma günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 17,55 te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 

Fikret Turhangü Şevket Doğan 
Kâtip 
Ordu 

Memduh Ekşi 
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasan 
1. — Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü 

1968 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı 
(1/285) (Sayıştay Komisyonuna) 

Raporlar 
2. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin 

ve 2 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Adalet ve Orman komisyonları raporları 
(2/22) (S. Sayısı : 108) 

3. — Erzurum Milletvekili Cevat önder ve 
9 arkadaşının, 4 926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk 
Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev 
Ekonomisi Araştırma ve Yayım Enstitüsü ile 
Kürk Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği 
İşletmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonları raporları (2/54) (S. 
sayısı : 109) 

4. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 

sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük muhafazası ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel 
Müdürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkında
ki 4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cet
vellerde değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun 
bâzı maddeleriyle bâzı kadrolarının kaldırıl
masına dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Te
kel ve Plân komisyonları raporları (1/139) (S. 
Sayısı : 110) 

5. — Vatandaşlarla vatandaş olmıyan kim
selere sosyal güvenlik konusunda eşit muamele 
yapılması hakkındaki Sözleşmenin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları 
(1/105) (S. Sayısı : 111) 

6. — 354 Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
si tarafından verilen Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 73 ncü maddesinin değiştirilmesi
ne ve Anayasaya geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Anayasa Komisyonu rapo
ru (2/318) (S. Sayısı : 116) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Memduh Ekşi (Ordu), Naci Gacıroğlu (Erzurum) 

BAŞKAN — 67 nci Birleşimi açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin beyaz düğmeye bas
malarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, günde

me geçiyoruz. 

— 185 — 
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V - GÖRÜŞÜL 

1 —• 6623 sayılı Türk Havayolları Ano
nim Ortaklığı Kanununun 19 ncu maddesinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye, 
Ulaştırma ve Plân komisyonlarından 3 er üye
den kurulu 28 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/211) (S. Sayısı : 100) 

2. — 19 . 12 . 1947 tarih ve 5016 sayılı 
Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak katıl
mış olduğumuz Milletlerarası Para Fonu Ana-

IV - BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi (3/245) 

BAŞKAN — izinler hakkında Başkanlığın 
bir tezkeresi vardır, okutuyorum. 

«JS&«İ. .,„\:.2<, t:: i;: : • . - - - - •. •- - •• "... ...,;. . w ',.,.... .; . .: 

G-enel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekilleri

nin hizalarında gösterilen müddet ve sebeplerle 
vaki izin talepleri Başkanlık Divanının 
9 . 4 . 1970 tarihli toplantısında uygun müta
lâa edilmiştir. 

Keyfiyet yüksek tasviplerine arz olunur. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

İstanbul Milletvekili Sadettin Bilgiç, 90 
gün, hastalığına binaen, 31 . 3 . 1970 tarihinden 
itibaren, 

Yozgat Milletvekili Celâl Sungur, 15 gün, 
hastalığına binaen, 30 . 3 . 1970 tarihinden iti
baren, 

İçel Milletvekili Kadir Çetin, 10 gün, hasta
lığına binaen, 16 . 3 . 1970 tarihinden itibaren, 

Siirt Milletvekili Zeki Çeliker, 15 gün maze
retine binaen, 15 . 4 . 1970 tarihinden itiba
ren, 

Kars Milletvekili i. Hakkı Alaca, 15 gün, 
mazeretine binaen, 23 . 3 . 1970 tarihinden iti
baren, 

Diyarbakır Milletvekili Yusuf Azizoğlu, 15 
gün, mazeretine binaen, 6 . 4 . 1970 tarihinden 
itibaren, 

Manisa Milletvekili Orhan Daut, 11 gün, 
mazeretine binaen, 26 . 3 . 1970 tarihinden iti
baren, 

EN İŞLER 

sözleşmesinde değişiklik yapılmasına dair An
laşmanın uygun bulunduğu hakkında kanun ta
sarısı ve Dışişleri, Maliye ve Plân komisyonla
rından 3 er üyeden kurulu 24 No. lu Geçici 
Komisyon raporu (1/1) (S. Sayısı : 99) 

BAŞKAN — Gündemin ikinci defa oya ko
nulacak işler meyanmda bulunan, 1 ve 2 numa
rada yer alan tasarıların açık oylaması yapıla
caktır. 

Küreler sıralar arasında dolaştırılsın. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Kütahya Milletvekili Mehmet Ersoy, 20 gün, 
mazeretine binaen, 30 . 3 . 1970 tarihinden iti
baren, 

Siirt Milletvekili Selâhattin Oran, 30 gün, 
mazeretine binaen, 3 . 4 . 1970 tarihinden iti
baren, 

Van Milletvekili Kinyas Kartal, 10 gün, ma
zeretine binaen, 5 . 4 . 1970 tarihinden itibaren, 

BAŞKAN — Teker teker okutup oylarını
za arz edeceğim. 

İstanbul Milletvekili Sadettin Bilgiç, 90 
gim, hastalığına binaen, 31 . 3 . 1970 tarihinden 
itibaren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Yozgat Milletvekili Celâl Sungur, 15 gün, 
hastalığına binaen, 30 . 3 . 1970 tarihinden iti
baren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İçel Milletvekili Kadir Çetin, 10 gün, hasta
lığına binaen, 16 . 3 . 1970 tarihinden itibaren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Siirt Milletvekili Zeki Çeliker, 15 gün maze
retine binaen, 15 . 4 . 1970 tarihinden itiba
ren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kars Milletvekili i. Hakkı Alaca, 15 gün, 
mazeretine binaen, 23 . 3 . 1970 tarihinden iti
baren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Diyarbakır Milletvekili Yusuf Azizoğlu, 15 
gün, mazeretine binaen, 6 . 4 . 1970 tarihinden 
itibaren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Manisa Milletvekili Orhan Daut, 11 gün, 
mazeretine binaen, 26 . 3 . 1970 tarihinden iti
baren, 

BAŞKAN — Kabul edenler,.. Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kütahya Milletvekili Mehmet Ersoy, 20 gün, 
mazeretine binaen, 30 . 3 . 1970 tarihinden iti
baren, 

BAŞKAN — Kabul edenlerr. Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Siirt Milletvekili Selâhattin Oran, 30 gün, 
mazeretine binaen, 3 . 4 . 1970 tarihinden iti
baren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Van Milletvekili Kinyas Kartal, 10 gün, ma
zeretine binaen, 5 . 4 . 1970 tarihinden itibaren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2. — Bir toplantı yılında iki aydan fazla izin 
alan İstanbul Milletvekili Sadettin Bilgiç'e öde
neğinin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi 
(3/246) 

BAŞKAN — Sayın Sadettin Bilgicin izin 
süresi iki ayı geçtiği cihetle Başkanlığın bir 
tezkeresi vardır, okutup kararlarınızı istihsal 
edeceğim. 

Genel Kurula 
Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında iki 

aydan fazla izin alan İstanbul Milletvekili Sa
dettin Bilgiç'e ödeneğinin verilebilmesi, İçtü
züğün 197 nci maddesi gereğince, Genel Kuru
lun kararına bağlı olduğundan keyfiyet yüce 
tasviplerine arz olunur. 

Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Sayın Sadettin Bilgiç'in izin 
süresi iki ayı geçtiği cihetle ödeneğinin veril
mesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Geçici Komisyon Başkanlığının, 2/130 
esas numaralı kanun teklifinin komisyonlarına N 

havale edilmesine dair tezkeresi (2/130, 3/243) 

BAŞKAN — Geçici Komisyon Başkanı Sa
yın Rıfkı Danışman tarafından verilmiş bir 
takrir vardır, okutup kararlarınıza istihsal ede
ceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
Halen Adalet Komisyonunda bulunan, Ma-

raş Milletvekili Atilâ İmamoğlu ve 10 arkada
şının 2/130 esas numaralı Serbest Malî Müşa
virlik kanunu teklifinde, Serbest Malî Müşavir
lik kanun tasarısını görüşmekte olan Geçici 
Komisyonumuzca celbine karar verilmiştir. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Geçici Komisyon Başkanı 

Erzurum 
Rıfkı Danışman 

BAŞKAN — Sayın Maraş Milletvekili Atillâ 
imamoğlu ve 10 arkadaşının 2/130 esas numa
ralı tekliflerinin, Serbest Malî Müşavirlik ka
nun tasarısını tetkik etmekte bulunan Geçici 
Komisyona verilmesi hususunu yüksek tasviple
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Maliye Komisyonu Başkanlığının, 
1/99 esas numaralı kanun tasarısını görüşmek 
üzere kurulan Geçici Komisyona, 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununun 50 nci madde
si ile 83 ncü maddesinin (A) fıkrasının değiş-

. tirilmesi hakkındaki kanun tasarısının havale
sine ve adı geçen Geçici Komisyona Maliye Ko
misyonundan da 2 üye seçilmesine dair tezke
resi (1/24, 3/244) 

BAŞKAN — Maliye Komisyonu Başkanı 
İstanbul Milletvekili Sayın Nuri Eroğan tara
fından verilmiş bir takrir vardır, okutup karar
larınızı istihsal edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu

nun 50 nci maddesi ile 83 ncü maddesinin (A) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı, Geçici Komisyonda görüşülmekte bulunan 
(1/99) salgın ve bulaşıcı hastalıklarla olağan
üstü savaş hakkında kanun tasarısı ile aynı ma
hiyette bulunduğundan, mezkûr tasarının, da 
Maliye Komisyonundan 2 üye seçilerek ilgili 
Geçici Komisyona havale edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Saygılarımla. 
Maliye Komisyonu Başkanı 

istanbul 
Nuri Eroğan 

— 187 — 
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BAŞKAN — 1050 sayılı Muhasebe! Umumi
ye Kanununun 50 nci maddesi ile 83 ncü mad
desinin (a) fıkrasının değiştirilmesi ile ilgili 
kanun tasarısının, görüşülmekte olan salgın ve 
bulaşıcı hastalıklarla olağanüstü savaş hakkın
daki kanun tasarısının, mahiyetlerinin bir ol
ması hasebiyle, bu tasarının da Maliye Komis
yonundan iki üye seçilerek, evvelce seçilmiş il-

V - GÖRÜŞÜLEN 

3. — 6802 'sayılı Gider Vergileri Kanununa 
ek Kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gönderme 
tezkeresi ve Geçici Komisyon raporu (1/202) 
(8. Sayısı : 16 ya 1 nci ek) 

BAŞKAN — Maliye Bakanı Saym Mesut 
Erez tarafından verilmiş bir takrir vardır, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlık Divanına 
Bugünkü gündemde 17 nci sırada kayıtlı 

Gider Vergileri Kanununa ek 1215 sayılı Ka
nunun, gündemdeki diğer bütün işlere takdi
men, öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 10 . 4 . 1970 

Maliye Bakanı 
Mesut Erez 

BAŞKAN — Gündemimizin 17 sıra sayısın
da kayıtlı 6802 sayılı Gider Vrgileri Kanunu
na ek Kanunun, bütün işlere takdimen görüşül
mesi Maliye Bakanı tarafından talebedilmekte-
dir. Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Bü
tün işlere takdimen görüşülmesini kabul buyu
ranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hükümet ve Geçici Komisyon lütfen yerle
rini alsınlar. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz edeceğim. Raporun 
okunmasını arzu edenler... lütfen işaret buyur
sunlar... Arzu etmiyenler... Okunmaması karar
laştırılmıştır. 

Tümü üzerinde görüşmek istiyen sayın üye 
var mı?... 

O. H. P. Grupu adına Saym Kemal Okyay, 
buyurun efendim,. 

O. H. P. GRUPU ADINA KEMAL OK
YAY (Kars) — Saym Başkan, muhterem mil
letvekilleri, 

Sayın Cumhurbaşkanımız, Anayasamızın 
93 ncü maddesindeîki yetkisine dayanarak, 

gili Geçici Komisyonda müzakeresi talebolun-
maktadır. 

Maliye Komisyonundan iki üye seçilerek, 
evvelce kurulmuş Geçici Komisyona katılması
na ve bahse konu tasarının da bu komisyonda 
tetkiki hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İŞLER (Devam) 

6802 sayılı Gider Vergisi Kanununa ek 1215 
sayılı Kanunu veto etmiş, tekrar Meclislerde 
görüşülmesini tolebetmişlerdir. Şu anda, bu 
kanun üzerinde grupumuzun görüşlerini arz et
meye çalışacağım. 

Kanun tasarısı Yüce Meclisimizde görüşülür
ken grupumuz iadına konuşmalarımızda kanunu, 
geliş şekliyle tasvibetmediğimizi arz etmiş ve 
o gün yapılan oylamada kanuna menfî oy ver
miştik. Bunun gerekçesinde, kanunun Meclise 
süratle getirilmiş olması yatıyordu. Endişe
miz, yo)k derin tetkiklere tabi tutulmadan gel
miş bir kanunun noksan çıkması idi. Uzunca 
bir zaman tetkike tâbi tutulmadan süratle çıjka-
rılmasnıdan dolayı endişeli iidik ve noksan çık
masını önlemek için zaman istemiş ve kanunu 
eleştirdikten sonra da menfi oy kullanacağımı
zı ifade etmiştiik. 

O zaman Mecliste ifade ettiğimiz görüşler is
tikametinde Sayın Cumhurbaşkanının da, aynı 
gerekçelere paralel gerekçelerle kanunu veto 
etmiş olduğunu görüyoruz. Sayın Cumhur
başkanı kanunu geri çevirirken, bizim o zaman 
beslediğimiz endişelerden, «kısa sürede İkamın 
Meclisten çıkarılmıştır, derin tetkike tâbi tu
tulmamıştır, mahzur taşır, iyi incelenmesi 
mümkün olmamıştır, yeniden incelenmesi ge
reklidir» gibi gerekçelerden hareketle Kanunun 
Meclislerce yeniden incelenmesi talebedıilmekte-
dir. 

Sayın milletvekilleri, 1962 yılından sonra 
plânlı döneme girdiğimiz devrede Türkiye'de 
«Vergi Reformu Komisyonu» adiyle bir komis
yon kurulmuştur. Bu komisyonun ekseriyetini 
Maliye Bakanlığının değerli uzmanları teşkil 
ederler. Bu komisyonda ilim çevrelerinden 
kıymetli bilim adamları vardır. Plânlı devrede, 
plânın başarısını sağlamak için öngörülen şart-
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liardan biri olan vergi reformlarının tahakkuk 
ettirilmesi için çalışan değerli bir komisyondur. 
Bu komisyon öylesine değerlidir ki, Avrupa'da 
bâzı memleketler Türkiye'de kurulmuş olan bu 
vergi reform komisyonunu örnek lalmak teşeb
büslerine geçmişler ve Türkiye'den bu komis
yonun kuruluşu hakjkında bilgi istemişlerdir. 

Bizim şikâyetimiz; plânlı dönemde elbette 
açık finansmana gitmeden bütçe açıklarının 
vergi yoluyla kapatılması görüşü bize de hâ
kimdir. Ancak, plânlı devrede öngörülen hıza 
ulaşabilmek ve {kalkınmayı sağlayabilmek için 
toprak reformu yanında, idari reform yanında 
vergi reformu da, bizzat plânı yapanlarda öngö
rülmüştü. Sayın Adalet Partisi iktidarı zama
nında üzülerek şahit oluyoruz M, temelde vergi 
reformlarını yaparak, esaslı reformlarla yüce 
Meclis huzuruna gelmeleri gerekirken, kısım |kı-
sım ve palyatif tedbirler niteliğini taşıyan bir
takım vergi kanun tasarıiariyle Meclis huzuru
na çıkmaktadırlar. 

Yine, üzülerek görüyoruz M, Meclis hu
zuruna getirdikleri tasarıları, mevcudiyetinden 
bahsettiğim vergi komisyonuna danışmadan, 
fikrini almadan, bu komisyondan geçirmeden 
Meclislerimize getirmektedirler. 

Yine, tesbit etmiş bulunuyoruz M, meselâ 
şu 0802 sayılı Gider Vergisi Kanununda oldu
ğu gibi, kamu niteliğini taşıyan ve Türk ekono
mi hayatında, bilhassa tatbikatta bir ikamu ni
teliği kuruluşu niteliğini taşıyan Odalar Birliği, 
Ticaret ve Sanayi Odalar Birliğinin de fikri 
»alınmamış bulunuyor. 

Kanunun Meclise gelişi, süratle çıkarılışı ve 
zamanın kısa oluşu gibi nedenler yüzünden o 
günkü müzakerelerde grupumuz kanunun kar
şısına dikilmiş bulunuyordu. 

Temennimiz, reform niteliğini taşıyacak ver
gi kanunları Meclisılere getirilmelidir. Böyle 
palyatif tedbirleri kapsıyan ve Devletin ihtiya
cı Ibulunan gelirleri sağlamak maksadını güden 
bu (tip kanun tasarıiariyle Meclislere gelinmeme-
Tdir. 

1215 sayılı Kanun Sayın Cumhurbaşkanı 
tarafından geri çevrilirken, bir gerekçe daha 
ortaya konulmuştur. Bu da, bu kanunun Ana
yasamıza aykırı olduğu noktasında topla
nıyor. Bu konudaki sözlerimizi kanunun 

ilk müzakeresi sırasında 'söylemiştik. An
cak, bir tereddüdümüz vardı. Kanun, Ana
yasa hukuku karşısında, Anayasaya tam aykırı 
olduğu kanaati ortaya çıkmıştır. 

Geçici Komisyonun konuyu ikinci defa de
rinliğine incelemesi neticesi gerekçesine ilâve 
ettiği örneklerden anlıyoruz ki, mevzuatımız 
arasında bu tip kanunlar (mevcuttur, örneğin, 
474 sayılı Kanunla ıo zamanın hükümetlerine 
Gümrük tarifelerinin kararname ile yüzde 50 
oranında yükseltme yetkisi verilmiştir, kanun 
niteliğini taşıyan bu kararname yetki mahiye
tinde görülmemişti. 

933 sayılı 'Kanun 'her ne kadar Anayasa Mah
kemesi tarafımdan geri çevrilmiş ise de, kanaati
miz odur ki, 933 isayıh Kanunla 6802 sayılı Ka
nun arasında bir oranda fark vardır. Aynı an
lamı taşımamaktadırlar. 

Biz, bu kanunu, Anayasa hukukuna aykırı 
olduğundan ziyade, sosyal adalet ilkelerine ay
kırı düştüğü noktasından eleştirmek zorunda
yız. 

Kanımız" odur ki; Gider Vergisi, Vasıtalı 
Vergi niteliğini taşımaktadır. Vasıtalı Vergiler, 
sosyal adalet ilkesi bakımından mahzur taşı
maktadır. 

Anayasamız, «Herkes gücü (oranında vergi 
ödemekle mükelleftir» hükmünü getirmiştir. Bu 
ödevi yüklerken, gücü oranında, gelirleri ora
nında ve kazançları oranında vergi ödemeyi 
öngörmüştür. Bu ödev de Gelir Vergisi ve Va
sıtalı Vergiler tahsilâtiyle mümkün olmakta
dır. Vasıtalı Vergiler, müstehlik sınıfın 
veya vatandaşın ödeme (gücüne, gelir gücüne 
ve kazanç gücüne bakmadan tahsil edilen vergi
lerdir. 

Bu Gider Vergisi de Vasıtalı Vergi olarak, 
vatandaşın kazancına, vatandaşın gelir seviye
sine bakmadan, zengin - fakir farkı gözetme
den tahsil edilmek istenen bir vergidir. Bizim 
tereddütlerimiz, verginin karekteri itibariyle ge
niş halk tabakaları köylüler, esnaf, işçi ve dar 
gelirliler, bu kanunun yüklediği hükümlerden 
sıkıntı çekecekleridir. 

Her ne kadar, Gider Vergisi Kanununda 
hadler ve ımatraJhlar tesbit edilirken, «Türkiye-
de lüks tüketim analları dikkate alınacaktır, 
geniş halk yığınlarının tüketim mevzuu olan 
ımallarda hadler ve oranlar yükseltilmiyecektir» 

— 189 — 
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sözleriyle vaitde bulunuyorlar ise de, görül
müştür fci; Hükümetlere bir yetki tanındığı za
man (bu yetkiyi tam olarak ve sonuna kadar kul
lanmaktadırlar ve bundan da dar gelirli vatan
daşlar, geçim sıkıntısı çeken vatandaşlar zarar 
görmekte yahut sıkıntıya tekrar düşmektedirler. 

IBu verginin geliş sebeplerinin başında, elbet
te bütçe açıklarının olduğunu söyliyebiliriz. Tas
vibinize arz edilip reddedilen bütçede, bizim tah
minimiz o idi ki, 4 milyar kadar bir açık vardı 
ve bu açık elbette, bizim grupumuzun da tas-
vibetiği gibi, vergi yoliyle kapatılmalıydı. 

IBütçe açığının Merkez Bankasının açıktan 
para basması yerine vergi ile kapatılmasını ön
görür ve onun yanında olurken, açıkların vergi 
yolu ile kapatılmasını tasvibettiğimizi söylerken, 
vergilerin üst sınıflara, yüksek gelirli sınıflara 
hitabeden vergi kanunlarının getirilmesini ve 
açıkların bu yoldan kapatılmasını Hükümetin 
tercih etmesini beklemekteyiz. 

Bilindiği gibi, 6802 sayılı Gider Vergisi Ka
nunu Türk ekonomi hayatının hemen bütün dal
larını, böylesine geniş bir sahaya hitabeden bir 
Gider Vergisi Kanunu, elbette geniş halk kütle
lerinin istihlâk ettiği mallan kapsamına ala
caktır. 

Gider Vergisine tabi olan Türk ekonomisin
deki malların tümü kısaca arz etmek isterim, 
dört tabloda toplanmıştır. 

Birinci tabloda toplanan mallar arasında ge
niş halk kütlelerini doğrudan doğruya ilgilen
diren mallar, gruplar halinde yer almıştır. Ve 
bunların hadleri, oranları hiç de düşük değil
dir. 

Bu arada sayabileceğim ve geniş halk yığın
larını ilgilendiren sektör olarak tekstil madde
lerini gösterebiliriz. Hepinizin malûmudur ki, 
fakir köylü, işçi, esnaf tekstil ürünlerinden, ma
mullerinden büyük ölçüde kullanmaktadırlar. 
Tekstil ürünleri % 20 ile % 36 oranında vergi
ye tabidir. Şimdi, 1215 sayılı Kanunla Hükümet, 
Yüce Meclisten bir yetki ister ve der ki, tekstil
den örneğin, «kaput bezi» denen pamuk ipliğin
den imal edilmiş ve köylümüzün büyük oranda 
kullandığı kaput bezinden, yahut «hambez» de
diğimiz bezden alınan İstihsal'Vergisi, % 100 
oranında artırılacaktır, der. 

% 100 oranında artırıldığı takdirde köylünün 
kullandığı, esnafın ve dar gelirlinin kullandığı 

10 . 4 . 1970 O : 1 

dokuma sanayiinin mamulü, pazeni, basması, 
bezi, pamuktan, ketenden, yünden ve iplikten 
mamul bütün maddeler bu kanunun kapsamı 
içerisine girdiğinden, Hükümet dilerse bu ma
mullerden aldığı vergiyi % 100 oranında artıra
caktır. 

Bunun gibi, meselâ, cam sanayimden, mese
lâ, geniş halk tabakasını çok yakından ilgilen
diren kâğıt, mukavva sanayimden, bunun gibi 
elektrikten, havagazmdan, ağaç ve ağaçtan ma
mul ürünlerden, kibritten, gazdan, akaryakıt
tan alınacak Gider vergileri % 100 oranında ar
tırılmak istenmektedir. Bu saydığım tüm mat
rahlar bütün geniş halk yığınlarını, dar gelir
lileri çok yakından ilgilendirmektedir. 

[Sayın Hükümet ve gerekçesinde okuduğumuz 
gibi 'Sayın Komisyon derler ki : «6802 sayılı 
Gider Vergisi Kanununa ek 1215 sayılı Kanun 
bir yükümlülük getiriyor ama, bu yükümlülük 
arasında üst gelir sınıfları hedef alınmıştır, lüks 
tüketim mallarına yapılacaktır ve dar gelirli, 
yoksul vatandaşların kullandıkları, istimal et
tikleri mallara bu oranlar tatbik edilmiye-
cektir.» 

Biz, bir kısım örnekler veriyoruz ve diyoruz 
ki, bu saydığımız geniş halk kütlelerinin kul
landığı tüm mallar bu vergi kanununun kapsa
mı içerisine girmektedir. Hükümet, büyük bütçe 
açıklarını kapatabilmek, büyük finansman kay
nakları elde edebilmek, gelir temin edebilmek 
için, kanunun kapsamına giren bu sahalara da 
elini uzatacağı endişesini taşırız. Bu sahalara el 
uzattığı takdirde, 'burada tatbik edilen vergi had 
ve oranlarını yükselttiği takdirde, bu sınıf in
sanların hayat seviyeleri büyük güçlüklerle kar
şılaşacak ve geçimleri daha da güçleşecektir. Bu 
bakımdan, kanunun daha çok dar gelirli vatan
daşlara hitabe dişini sosyal adalet yönünden 
mahzurlu bulmaktayız. 

Bilindiği gibi, Gider vergileri, fiyat tesbitleri, 
fiyat politikası yoliyle maliyetlere dâhil edil
mekte olduğundan bizzat imalâtçıya değil, müs
tehlik sınıfa inikas edecektir, müstehlik sınıflar 
ödiyecektir. Bir sanayici, Ödediği Gider vergile
rini fiyatlarına, maliyetlerine dâhil etmekte ve 
böylece yükselen fiyatlarla geniş müstehlik küt
lelerine inikas ettirebilmektedir. Zaten en ada
letsiz bulduğumuz yönü ile geniş kütleye hi-
tabettiğmi ileri sürerek, diyoruz ki, Gider Ver-
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gisi üst gelir sınıflarına hitabetmiemektedir. Sa
nayici, fabrikatör, ithalâtçı, ihracatçı vergi öder
ken, bunu kendi kazançlarının içerisinden öde-
miyecek, ancak, fiyatlara ve maliyetlere inikas 
ettirerek halk yığınlarından tahsil edecektir. 
Böylece, büyük yekûnlere baliğ olacak Gider 
Vergisi, gerçekten üst gelir sınıflarından fasla 
kazananlardan değil, müstehlik sınıftan tahsil 
edilecektir. 

Şimdi, bu Gider Vergisi Kanunu ile Hükümet 
nasıl bir yetki istiyor? Bunun global olarak 
miktarı ne kadardır? Bu konuda bir fikir ver
mek için, maruzatıma şu şekilde devam etmek 
istiyorum; bilindiği gibi, ithal ettiğimiz tüm 
malların % 80 i Gider Vergisine tâbi tutulmak
tadır. 880 milyon dolar, aşağı - yukarı 9 mil
yar liraya yakın bir ithalât hacmi içerisinde, 
750 milyon dolarlık, yani 7,5 milyar liralık it
halât kısmı Gider Vergisine tâbi olacaktır. 

Bilindiği gibi ve Grupumuzun da öteden beri 
itiraz ettiği şekilde Türk sanayiinin, hammad
desini dıştan getiren, dışa bağlı olan bir sanayi 
istikametinde yürütüldüğür" şikâyetini taşırız. 
Türkiye'de sürükleyici sektör olarak tanımak 
istediğimiz sanayi sektörü, hammaddesini Av
rupa'dan ithâl ederken, ithâl edilen hammad
denin 7,5 milyar liralık kısmı Gider Vergisine 
tâbi olacaktır. Bu hammaddeler fabrikalarda 
mamul madde haline gelince, ödenen Gider Ver
gileri, tüm Türkiye'de kullanılır hale gelen ma
mul maddelerin maliyetlerine inikas ettirilecek 
ve vatandaşımızın kullandığı Türk sanayimin 
imâl ettiği tüm mamul malların fiyatlarında bü
yük yükselmeler olacaktır ve bu yükselişler, bu 
farklar da, yine fiyat mekanizması yolu ile, va
tandaşa aksettirilecektir. 

Bunun miktarı hakkında bir fikir verebilmek 
için şu rakamları söylemek isterim : 

1969 yılı tahminlerine göre, ithal edilen mal
lardan alınan İstihsal Vergisi 1,5 milyar Türk 
lirası miktarındadır. 

Dâhilde alınan istihsal Vergisinin 1969 tah
minleri 1 milyar 900 milyon Türk lirası mikta
rındadır.,-

Tekel maddelerinden alman istahsal Vergisi 
1 milyar 580 milyon Türk lirası miktarındadır. 
Yalnız bu üç bölümdeki Gider Vergisinin ye
kûnu, 1969 yılında 4 milyar 980 milyon Türk 
lirası miktarındadır. 

Şimdi Hükümetimiz ne istiyor? Bir yetki is
tiyor. Şüpheler üzerinden gitmemiştir, tereddüt
lerimiz henüz izale edilmemiştir, istediği yet
kinin, kanun niteliğini taşıyacak kararnameler 
çıkarma yetkisi olduğu kanısındayız. Böyle bir 
yetkiyi aldığı takdirde ne yapabilecektir? 4 mil
yar 980 milyon liralık Gider Vergisinden elde 
edilen vergi hasılatını bir kalemde isterse iki 
misline çıkarabilecektir. Yani 5 milyar liralık 
bir vergi yükünü 10 milyar liraya kadar çıkara
bilecek bir yetki istemektedir. 

Hükümet aldığı yetkiyi tam tatbik edecek 
midir? Vergi kapsamına giren ve geniş halk 
kütlelerini yakından ilgilendiren istihlâk mal
larında da yüzde oranı tatbik edecek midir? 
Bunu bilmiyoruz. Ancak, böyle bir yetki veril
diği takdirde bunlara da tatbik edeceği kanaa
tini taşıyoruz. Tatbik ettiği takdirde de; mik
tar itibariyle çok büyük bir vergi kaynağı elde 
etme yetkisini Hükümet Yüce Meclislerden al
maktadır ve kanımız odur ki, bu yetki birazda 
kanun hükmünü taşıyan kararnameler çıkarma 
yetkisi olacaktır. 

Sayın Geçici Komisyon gerekçesinde iddia 
eder ki; bu kanun, Anayasanın vergi ödevi hük
münde öngördüğü; «vergi alma, malî yükümler 
ancak kanunla konur» hükmüne aykırı değildir. 
Çünkü, bu Gider Vergisi Kanunu ile bir malî 
yükümlülük getirilmemektedir. Aslında var olan 
malî yükümlülüğün hadlerinde; tabanında ve 
tavanında bir oran değişikliği yetkisinden iba
rettir. 

Bize göre, örneğin, her hangi bir matrah üze
rinde 6802 sayılı Kanuna göre alman bir 
vergi nisbeti % 50, % 100 oranında artırıl
dığı zaman, o malı istihlâk eden insan bir 
vergi yükümlülüğü altına sokulmaktadır. Bir 
metre kaput bezini kullanırken 70 kuruş ödü-
yorsa istihsal Vergisi olarak, Hükümet (bu 
kanunla yüzde yüz artırma yetkisini kul
lanır, bunu 140 kuruşa çıkarırsa, bu, bunu is
tihlâk eden vatandaşa bir malî yüküm yük
lemedir. 

Bunun için, diyoruz ki, malî yükümlüklük-
ler, Anayasa Kanununda öngörüldüğü gibi, 
ancak kanun yoliyle mümkündür ve bu an
cak Yüce Meclislerin yetkisi dahilindedir. Hü
kümetler kanun koyma yetkisine sahip değil
lerdir. Ancak Yüce Meclislerin çıkardıkları 
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Ikanunları tatbikle görevlidirler. Bu bakımdan, 
Anayasanın, «vergiler kanunla konabilir» 
hükmü zedelenebilecektir kanısını taşımakta
yız. 

iBu giderler vergisi kanunu kanunlaştığı 
takdirde, yeniden Ibir değişikliğe tâbi tutul
madan ve Sayın Cumhurbaşkanının vetosu red
dedilip kanun halinde yürürlüğe girdiği tak
dirde, bünyesinde taşıdığı mahzurların diğer 
kısımlarına kısaca temas etmek isterim. 

Bir defa spekülatif hareketler Türkiye'de 
yeniden hızlanmış olacaktır. Şöyle ki, stok ver
gisi adı ile, gider vergisi «mevcut stoklardan 
da alınacaktır ve böylece adaletsizlikler ön
lenecektir» deniyorsa da; hadler yükselince 
Türkiye'de sanayi sektörünün imalâtında fa-
turasız satışın hızlanmasına prim verilmiş 
olacaktır. Çünkü, faturasız satış yapmakla 
imalâtçı mamulünü vergi vermeden piyasaya 
arz etmiş olacaktır. Bu vergi oranları çok 
yüksek olursa, bu yükseklik, mamulünü piya
saya fatura kesmeden satan firmalar için bir 
pirim olacaktır, Ibir fırsat olacaktır. Bu suretle 
Türkiye'de spekülatif hareketler, stoklar ve 
faturasız satışlar hız kazanacaktır. 

Faturasız satışlar bu verginin tatbikatı yü
zünden çoğalırsa diğer bir mahzur ortaya çı
kacaktır; ticari işletmeler, sanayi işletmeleri 
faturasız mal kullanma yüzünden gerçek Ge
lir Vergisi zayiatına sebebolaoaktır. Gelir Ver
gisi matrahı düşecektir ve Hükümet Gelir 
Vergisinden de, bu vergi yüzünden kayba uğ
rayacaktır. 

iGider Vergisinin diğer bir mahzuru, bu 
kanun yürürlüğe girdiği takdirde sanayi 
sektörünün bâzı dalları vardır ki, bir yıllık 
imalâtını tümünü bağlantı şeklinde satmıştır, 
/bağlantılar yapmıştır. Şimdi bu bağlantıları ya
parken, Giderler Vergisi Kanunu yürürlükte 
değildir. Sanayi sektöründeki imalâtçı böyle 
(bir bağlantı yapmışsa, özellikle bunlar bağlan
tılarının çoğunu resmî dairelere yaparlar, res
mî dairelere yapılan bağıtlarda «Meclislerin 
sonradan çıkaracağı kanundaki artışlara karış-
mıyacakları» hükmü yer alır. Bu takdirde, 
Gider Vergisi çıktığı zaman böylesine bağlantı 
yapmış olan firmalar büyük zararlara düşecek
ler, iflâslarla karşı - karşıya gelebileceklerdir. 
Bu bakımdan da kanunun mahzur taşıdığı ka
nısındayız. 

Kanunun şumülü çok geniştir. Bilhassa 
2 nci maddesiyle, stoklar da vergilendirilece
ğine göre, Türkiye'deki bütün tüccar, esnaf bu 
vergiye tâbi tutulacaktır. Bir defaya mahsus 
olsa, Türkiye'nin ticari hayatında çalışan bütün 
mükellefler bu vergiye tabi tutulacaklardır. 
Bunların çokluğu ve yurt sathındaki dağınık 
durumları göz önüne alınırsa ve bunun yanında 
Maliye teşkilâtımızın dar imkânları ile kontrol-
daki sınırlı gücünü dikkate alırsak şöyle bir 
mahzur ortaya çıkacak; kanuna riayet eden 
kişiler beyannamesini verecek, vergisini ödiye-
cek, ama biraz cesaretli, kanunun getirdiği ver
giden kaçmak istiyen geniş kütleler beyanname 
vermemek suretiyle bu verginin dışında kalacak
lardır. Böylesine kötü niyet taşıyacak olan sı
nıfa bu kanun bir nevi prim verir duruma dü
şecektir. Çünkü, bileceklerdir ki, Maliye teşki
lâtının kontrol mekanizması sınırlıdır ve bu ka
dar geniş bir sınıfı kontrol imkânına sahip de
ğillerdir. 

Sözerimizi özetlemek istersek, biz, bu kanu
nu, ilk görüşmesinde de arz ettiğimiz gibi; bü
yük oranda sosyal adalet ilkelerine aykırı bu
luruz ve bilhassa geniş halk kütlelerinin istihlâk 
ettiği tüketim mallarında tatbik eder, oranları 
yükseltirse Hükümetin hayatı pahalılaştırmasın-
dan ve bu yüzden de sosyal adalet ilkelerini ze
delemesinden endişe duyarız. Bu kanunun eko
nomik hayatta bâzı ters etkiler meydana getire
ceği korkusunu taşırız. Yeniden maliyetleri yük
selteceğini, boş kapasiteler yaratacağını, işsiz
liğe sebebolacağı kanısını taşırız. 

Kanundaki en önemli sakıncalardan birisi 
de, en büyük alıcı ve harcayıcı Devletin kendi
sidir; cari harcamaları ile, yatırım harcamaları 
ile, transfer harcamaları ile Devletin kendisi en 
büyük harcayıcıdır. Bu yüzden yatırımlarında, 
harcamalarında, alımlarında, bu vergi yüzünden 
yükselecek fiyatlarla, aldığına yakın bir kısmını 
tekrar kendisi ödiyecek duruma düşecek ve ma
lî yönden beklenen gelirler sağlanamadığı gibi, 
hayatı pahahlaştıracağı, fiyatları yükselteceği 
ve maliyet yükselmelerinin tazyiki ile enflâsyon 
tehlikesinin gelmesinde kanunun etkileri olaca
ğı endişesini taşırız. 

Kanun daha çok tatbik edenlerin elinde şe
killenecek ve tatbik edenlerin niyetine göre 
Türk ekonomisini, sosyal hayatını etkiliyecek-
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tir. Ümidederiz M, tatbikat safhasında Hükü
met, dar gelirli vatandaş kütlesinden ziyade üst 
gelir seviyesinin kullandığı lüks tüketim malla
rını hedef alsın ve oranları lüks tüketim malla
rı üzerinde yükseltsin. Ekonomiye yapacağı 
ters etkileri önleyici tedbirlerle kanunun, Türk 
ekonomisine zararlı olmasını önlesin. Bu temen
nimizle konuşmamızı bitiriyorum. 

Endişelerimizin giderileceğini ve mahzurlu 
gördüğümüz hususların tatbikatta tahakkuk et-
miyeceğini izah ederek, Hükümetin zabıtlara ge
çirmesini temenni eder, hepinizi saygı ile selâm
larım. (0. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Turan özgüner buyuru
nuz efendim. 

TURAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri, 

Maruzatım uzun olmıyacaktır, 6802 sayılı 
Gider Vergileri Kanununa ek 1215 sayılı Ka
nun Meclisten geçti. Sayın Cumhurbaşkanlı
ğınca bir kere daha görüşülmesi, Anayasamn 
93 ncü maddesi gereğince istendi. 

Arkadaşlarım, grup sözcümüz etraflıca bir
çok meselelere değindiler. Ancak, şu noktalar
da bâzı ilâveler yapmak zaruretini duyduk. 

Kıymetli arkadaşlarım, kanunlar şüphesiz 
muayyen iktidarlar ve muayyen devreler için 
yapılmaz. Kanunların geçerli olduğu müddet, 
ancak ikinci bir kanunla ilga veya değiştirilme
sine kadardır. O halde, bizim burada bu kanu
nun, veto edilen, geri gönderilen ve bir kere da
ha görüşülmesi bahis mevzu olan kanunun gö
rüşmemizde muayyen iktidar, bugünkü iktidar 
hedef değilJUr. 

1215 sayılı Kanun, görüşümüze göre, benim 
kişisel görüşüme göre, kanun gücünde karar
name yetkisini Hükümete vermektedir. 

Arkadaşlarım, kanun gücünde kararname 
yetkisi verilmesi hem Anayasaya aykırı olur, 
hem de tehlikeli bir yol açılmış olur. Bunun,, 
şüphesiz münakaşası Anayasa gereğince yapılır. 
Anayasanın kuvvetler ayrılığını esas alan v>3 be
şinci maddesi ile meclislere, altıncı maddesi ile 
Hükümete, yedinci maddesi ile mahkemelere, 
adli organlara yetki veren kuvvetler ayrılığı
nı «sas alan maddeleri göz önünde tutulursa, 
burada icra organı olan ve Anayasanın altıncı 
maddesi gereğince ancak yürütme görevini haiz 
bulunan Hükümet, 1215 sayılı ek kanun ile, 

6802 sayılı Kanun gereğince gider vergisinin 
iki misline kadar çıkarılması ve bu iki misline 
çıkan gider yergisinin, gerektiğinde en alt se
viyeye kadar indirilebilmesi gibi, bir seyyaliyet 
almış olmaktadır. 

Denilebilir ki, bu elastikiyeti, bu seyyaliye-
ti Meclis vermiştir, Yüce Meclise ittibaen yü
rütme organı olan Hükümet de bu kanun gere
ğince, şüphesiz bu kanunun verdiği nisbet öl
çüsünde bunu kullanacaktır. Ama. bu nisbeti 
aşamıyacağına göre - ki; gerekçede bunun mü
nakaşası yapılmış - şüphesiz yürütme organı ol
maktan çıkıp da yasama organının yetkilerin|8 
müdahale etmiş sayılamaz. 

Arkadaşlarım, bunun üzerinde dururken 
Anayasanın 61 nci maddesine de değinmek lâ
zım. Anayasanın 61 nci maddesinin birinci fık
rası, Cumhurbaşkanlığı geri gönderm'e tezke
resinde de işaret edildiği üzere, «Herkesin ka
mu giderlerini karşılamak üzere malî gücüne 
göre vergi ödeme yükümlülüğünde olduğunu» 
söyler, ikinci fıkrası «vergi, resim ve harçlar 
ve benzeri malî hükümler ancak kanunla konu
lur» der. 

Geri gönderme tezkereside birinci fıkraya, 
g*eri gönderme tezkeresine karşıt komisyonun 
gerekçesinde ise ikinci fıkraya istinadedilmek-
tedir. Evvelâ birinci fıkra üzerinde duralım. 

Arkadaşlarım,, Anayasanın 61 nci maddesinin 
birinci fıkrası gereğince kişiler malî güçleri 
nisbetinde vergi yükümlülüğüne tabi olacak
lardır. Şimdi, bu vasıtasız vergilerde nazarı iti
bara alınmakta ve bunun âdeta matematik ke
sinlikle değilse de, ona yakın ölçüde malî güç
lere göre vergilendirmesi yapıla gelmektedir. 
Ama vasıtalı vergilerde şüphesiz bu daha ziya
de Anayasanın 61 nci maddesinin birinci fık
rasına hiç de uygun olmıyan çok ters bir isti
kâmete yönelmektedir. Nasıl? 

«Fakirin son bir lirası ile zenginin son bir 
lirası arasındaki değer ölçüsünün aynı olmadı
ğını» söyliyen büyük iktisat otoritelerinin bu 
sözünü tekrar etmekle muhterem Heyetinize 
şunun, münakaşasını yapacağım. 

Şüphesiz fakirin son bir lirası ile zenginin 
son bir lirası aynı değerde değildir. Bu, böyledir, 
ama gerekçeye karşı, geri gönderme gerekçesine 
karşı komisyonun gerekçesinde görüleceği üze
re «6802 sayılı Gider Vergisi Kanununda ve bu-
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na ekli tablolarda küçük gelir sınıflarına hita
beden zaruri ihtiyaç maddeleri yer almaktadır» 
deııilmesirje rağmen, grupumuzun sayın sözcü
sünün belirttiği üzere, bu hudut kesin ve mate
matik kaideler gibi katî değildir. Hududu ne
rede başlar, nerede biter ve geçmiş tatbikat bu
nu nerede noktalamıştır?. 

Arkadaşlarım, demin konuşmamın başında 
söylediğim gibi kanunlar, muayyen iktidarlar 
ve muayyen devreler için yapılmaz. Bizim şu 
kanuna karşı oluşumuz bugünkü iktidar için 
değil, bu kanunun gerekçesiyle beraber tümü
nün Anayasaya aykırı olmasıdır. «Her hal ve 
kârda iyi niyetle tatbik edilir» denilemez, iyi 
niyetle tatbik edilse dahi hatalar fakirin boy
nuna biner; adı üzerinde; gider vergisi. 

Arkadaşlarım, tuzdan, çaydan kaçacaksınız, 
şekere vergi koymıyacaksınız, olabilir. Diyecek
siniz ki lüks maddelere tatbik edeceğiz, lüks 
tüketimi vergilendireceğiz, lüks tüketimi dahi 
vergilendirmenin ölçüsü nedir? Vasıtasız ver
giler gibi muayyen kaidelere raptedilebilir mi 
ve bir ölçüde bu keyfî olmaz mı? Hagi madde 
lükstür? Hayat standardının çok yüksslmekte 
olduğu şu sırada, yarın daha yükseleceği bir de
virde, bugün lüks addettiğiniz tüketim madde
sini yarın lüks addedebilir misiniz vp bu lüks 
nereye kadar lükstür -Hangi madde ne nis-
bette lükstür ve ne nisbette vergilendirilmeli-
dir? Bunun ölçüsü bulunabilir mi Şüphesiz çok 
iyi niyetlerle tatbik edilse dahi, bir ölçüde ve 
bir noktada muhakkak surette daha ziyade fa
kirin, zaruri ihtiyaçları karşılamak zorunda 
ve günlük ekmek kavgası içinde olan fakirin 
sırtına binecektir. Çünkü, bunun ölçüsü bulu
namaz, iyi niyetlerle tatbik edilse dahi. 

Arkadaşlarım, o sebeple Anayasanın 61 nci 
maddesinin birinci fıkrsı gereğincte malî güç 
nispeti esas alınarak, vasıtalı vergilerden ka
çınmak, vasıtasız vergiler sistemine daha faz
la ağırlık vermek zaruridir. Buna karşı olan 
komisyon gerekçe olarak 61 nci maddenin bi
rinci fıkrasını değil de,, ikinci fıkrasını ele al
mıştır. Der ki, sayın Komisyon;, 61 nci mad
denin ikinci fıkrası, gereğince vergi, resim ve 
harçlar vte benzerj malî yükümler ancak kanun
la konulur. Biz de kanun getirdik, Anayasaya 
aykırı değildir. 

Arkadaşlarım, esbabı mucibe güzel. Biz ka
nunsuz demedik ki bunu. Bu kanun, Anayasaya 

aykırıdır diyoruz. Yani komisyon tarafından, ka
nunsuz bir vergi mi arıyoruz, denilebiliyor. Rei-
sicumhurluğun, bir kere daha görüşülmesi ge
rektiğine mütedair gerekçesi bu değil ve grup 
sözcümüzün, benim ve arkadaşlarımın bu fikre 
katılanların şüphesiz gerekçemiz bu değil. Ya
ni kanunsuzdur demiyoruz ki. Anayasanın 61 nci 
maddesinin ikinci fıkrasına göre, kanunla ver
gi konulmuştur, o halde Anayasaya aykırı de
ğildir. Kanunla bu vergilendirme esas alın
maktadır. Ancak;, bu kanun,, g'eliş sebebi ve ge
rekçesi ve lâfzı ve ruhuyla Anayasaya aykırı
dır. Çünkü Anayasamızın evvelâ kuvvetler ay
rılığı prensibine tümü ile aykırıdır ve bu se
beple çok iyi niyetlerle tatbik edilse dahi bu
nun ölçüsü lüks tüketim maddesinden sıçrayıp 
çok zaruri maddelere sıçramasına mâni olu-
namıyacaktır ve bunun hududu bulunamıyacak-
tır. Şüphesiz fakir daha fakirliğe ve ezilmeye 
mâruz kalacaktır. 

Arkadaşlarım, konuşmamın başında söyledi
ğimi sonunda da söylemek gereğini duyuyo
rum. Hükümetlere, muayyen Hükümete değil, 
A. P. Hükümetine değil, hükümetlere kanun 
mahiyetinde ve gücünde kararname çıkartmak 
yetkisi şüphesiz hem Anayasaya aykırı olur, 
hem bu kötü bir başlangıç olur. Bundan sakın
mak şüphesiz Yüce Meclisin vereceği kararla 
mümkün olacaktır. Bu sebeplp kanunun tümü 
ile buradan geçmemesi, reddi isabetli olacak
tır. Aksi halde Anayasaya aykırılık sebebi 
ile şüphesiz Anayasa Mahkemesince de - zan-
nıma göre, benim kanıma göre - iptal edilir. 
Böyle bir yolun açılmamasını temenni eder, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Buldanlı, buyu
runuz efendim. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Baş
kan, değ'erli milletvekilleri; bir müddet önce 
Yüce Meclisimizce kabul edilen 1215 sayılı Gi
der Vergilerine ait Kanun, Sayın Cumhurbaşka
nınca bir daha görüşülmek üzere meclislerimi
ze iade edilmiş bulunmaktadır. 

Sayın Cumhurbaşkanının mezkûr kanunu ge
ri gönderme esbabı mucibesi iki noktaya isabet 
etmektedir. Birincisi, mezkûr kanunun Anayasa
ya ayları bulunduğu, ikincisi, vergi adaletine 
uymadığı üezrinde toplanmaktadır. Kanunun, 
meclislerimizde müzakeresi sırasında da arz 
edildiği gibi, en son konuşmada belirtildiği gi-
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bi, Anayasaya aykırılık diy,e bir mevzu orta
da yoktur. Zira Meclisimiz Hükümete kanun 
yapmak salâhiyetini değil, bizatihi meclisler ta
rafından yapılan bir kanunun bâzı maddeleri
ne elastikiyet tanımak hususunu getirmekte
dir. Hükümet,, meclislerden aldığı bu yetkiye 
dayanarak her hangi bir meta ürerinde, her 
hangi bir mevzuda vergi tarh ederken, lâyüsel 
değildir, her hangi bir kayıttan âzâde değildir, 
meclislerimizin tâyin ettiği en alt kademe ile 
en üst kademe arasında her hangi bir yerde du
rabilir. Bir vergi matrahını birden iki misline 
çıkarabilir ^eya indirebilir. Bu salâhiyet, hü
kümetlerimizin, yani icra organının bizatihi ken
di kendine kanun vazıı gibi bir meselede ka
nun yapması demek değildir. 

Nitekim, biraz sonra komisyon sözcülerinin 
Heyeti Umumiyenizde yapacağı izahlar sıra
sında, Anayasa Mahkemesinin bu mevzuda al
mış olduğu birçok kararlar vardır, bu karar
ların, konuşulmakta olan kararımızla müşabe
heti cihetinden Anayasaya aykırı olmadığı gö
rülecektir. 

Bugün konuşulmakta olan Kanuna, mevzuu 
gider vergilerinde sayılan mevzular için ayrı 
ayrı kanun yapmanın zorunluğu ortadadır. Ya
ni gider vergilerine esas olacak her mevzuda 
ayrı bir kanun çıkarmak durumu hâsıl olursa, 
prosedür ne kadar hızlı, çabuk temin edilirse 
edilsin, mutlaka bir zaman kaybı vardır. Bu 
zaman kaybının hızla kalkınmak durumunda 
olan memleketimiz için ne kadar zorluklara, ne 
kadar gecikmelere sebebolacağı da aşikârdır. 
Bu bakımdan Hükümete böyle bir külfet değil, 
çabukluk temin etmek;, elastikiyet temin 'et
mek, kalkınma plânlarının tatbikatını kolaylaş
tırmak bakımından da elzemdir. 

Eğer bu kanunu kabul etmezsek; sanayi is
tihsal mallarında veya ithalât mallarında her 
hangi biri üzerinde Hükümet bir vergi tarhı
na karar verse, bunun mpclislerdeki müzakere
si sırasında yapılan konuşmalar efkârı umu-
miyeye duyurulacak ve birtakım spekülatif hâ
diseler meydana gelecektir. Bu suretle, Hazi
neye girmesi lâzımgelen birtakım gelirlerin 
spekülatörlerin cebine gireceği de aşikârdır. 
Nitekim, 1947 yılında Türkiye'de para develü-
asyonu veya buna benzer bâzı hareketler üze
rine E^e mıntakasmda muazzam bir spekülatif 
hâdise meydana gelmiştir, tncir, üzüm müstah

sili bir günde muazzam miktarda malları de
po etmiş, istif etmiş, saklamış ve bir iki gün 
içerisinde birçok insanlar milyoner olmuşlar
dır. Aslında bu spekülatörlerin cebine giren 
meblâğların Hazineye intikal etmesi lâzımgel-
nıekte idi. 

Aynı noktadan harieket edersek; 1215 sayılı 
Gider Vergileri Kanununda ekli cetvelin tet
kiki icabeder; burada hangi maddelerden ver
gi alınacağı sayılmaktadır, tddia edildiği gibi, 
havaici zaruriye maddeleri üzerinde de, ayrı
ca halkın şiddetle ihtiyaz duyduğu basit emtia 
üzterinde de bu miktarların tatbik edileceği dü
şünülemez. Zira, Hükümete bu salâhiyet veril
diği takdirde mutlaka bunun fakir halkın ih
tiyaç duyduğu maddelere tatbik edileceği, bu 
suretle vergi adaletine aykırı hareket edileceği 
gibi düşünceler taşımak;, Cumhuriyet Hükü
metlerine itimatsızlık olur, hiçbir Cumhuriyet 
Hükümetinin böyle bir düşüncesi olamaz. 

Vergi adaleti bakımından düşünürsek; hal
kın büyük ihtiyaç duyduğu maddeler üzerinde
ki kanunu normal prosedür içerisinde çıkar
maya kalktığımız takdirde, aynı maddelerin 
dahi ortadan kalkacağı, karaborsanın kendili
ğinden yürütüleceği ve kanun tatbikatından 
sonra da spekülatörlere büyük bir kaynak teş
kil edeceği ortadadır. 

Bu Kanunu Anayasaya aykırılık veya ver
gi adaleti bakımından ters düşüyor düşünce
siyle kabul etmemek veya Kanunun geri çev
rilmesini temin etmek, hızla kalkınmak duru
munda olan milletimizin ihtiyaçlarına geç ce
vap yerilmek durumu hâsıl olacağından bu ci
hete gidilmemesi ve kanuna müspet rey veril
mesi hususunu saygı ile arz ederim. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Sayın 
Başkan, grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Grup adına buyurun Sayın Bağ-
cıoğlu. 

A. P. GRUPU ADINA KEMAL BAĞCIOĞ
LU (Çanakkale) — Muhterem Başkan, kıymet
li arkadaşlarım. 

Görüşülmekte bulunan 6802 sayılı Gider Ver
gisi Kanununa ek Kanunun Cumhurbaşkanlığın
ca, Anayasanın 93 ncü maddesi gereğince iade 
edilmesi sebebiyle yeniden Geçici bir Komis
yonda müzakeresinden sonra yapılmakta olan 
müzakeresinde, Adalet Partisi Grupu adına fi-
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kir ve kanaatlerimizi ifade etmek üzere huzur
larınızda bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar; Cumhurbaşkanlığı, 
daha önce kabul etmiş bulunduğumuz 6802 sa* 
yılı Giĉ er Vergisine ek 1215 numaralı Kanunu 
Anayasaya aykırı olduğu gerekçesi ile iade et
miştir. Cumhurbaşkanlığının iade gerekçesini 
okuduğumuzda dayanılan sebeplerin hiç de 
yerinde olmadığı açıkça görülmektedir. Çünkü, 
Geçici Komisyonun raporunda açıkça görüldü
ğü veçhile, görüşmekte bulunduğumuz 1215 sa-
yıh Kanun, Anayasaya aykırı değildir. Zira, 
daha önı̂ eden yine Yüce meclislerde görüşe
rek kanunlaştırdığımız ve bu arada bâzı tered
dütler sebebiyle Meclis Anayasa Komisyonuna 
havale ettiğimiz ve oradan da mütalâa aldı
ğımız bir kanun yine bu Yüce Meclisten geç
miş ve bugün tatbikatta faydalı neticeler ver
miş bulunmaktadır. 

Anayasanın 4, 5, 8, 61 ve 64 ncü maddeleri 
ve 5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Güm
rük Giriş Tarife Cetvelinin değiştirilmesi hak
kındaki Kanun da yine bu fikrimizi takvryp 
eder mahiyette bulunmaktadır. 

Ayrıca, Anayasa Mahkemesinin 10 . 12 . 1962 
günlü ve 1962 ye 198 |esas ve 1962 ye 111 sayılı 
kararında ise, şimdi burada ifade etmeye çalı
şacağımız ve Geçici Komisyonun raporunda 
açık bir şekilde görüldüğü gibi, Anayasa Mah
kemesi de bu şekilde çıkartılan bir kanunun 
Anayasaya aykırı olmadığı neticesinle vararak 
bunu karara bağlamış bulunmaktadır. 

474 sayılı Kanunun Anayasaya uygunluğu 
ile ilgili Meclis Anayasa Komisyonumuzun ra
poru - 3 . 4 . 1964 günlü 1/664 Karar ve 7 sayılı 
Anayasa Komisyonu raporu - da aynı mahiyette 
bulunmaktadır. 

Kanunda, sadece alt ve üst hudutlar belir
tilmiştir. Yoksa, Cumhuriyet Halk Partisinin 
muhterem sözcüsü arkadaşımızın belirttiği ve 
Cumhurbaşkanlığı iade tezkeresinde mucip se-
bebolarak yazıldığı gibi, kanun niteli
ğinde bir kararname çıkarma hakkı Bakan
lar Kuruluna verilmemekte, mevcut bir kanun
daki kanuni haddi Bakanlar Kurulunun bir 
misli daha artırabileceği ve böylece muayyen 
bir kanuni had ile bu artırma had, yine kanun
la verilen bir misli kadar artırma haddi arasın
da Bakanlar Kuruluna seyyaliyet tanımaktadır. 
Ne Cumhurbaşkanlığının iade tezkeresinde yazılı 
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mucip sebep doğrudur,, ne de muhterem Cum
huriyet Halk Partisi Grupu adına konuşan ar
kadaşımızın ileriye sürdüğü sebep doğrudur. 
Çünkü, bu kanunla, yani iade edilmiş bulunan 
bu kanunla Bakanlar Kuruluna, hiç kanun çı
karmadan bir kararname tanzim edeceksiniz 
ve o kararname ile istediğiniz metalar üzerine, 
istediğiniz faaliyetler üzerine vergi alacaksı
nız diye bir yetki tanımıyoruz, böyle bir şey 
yok. Kanun kuvvetinde kararname çıkarma 
yetkisi... Yok böyle bir şey. Ne var? Bir kanun 
var; o kanunda bâzı kanuni hadler tanınmış. 
Diyoruz ki; Bakanlar Kurulu bu kanuni haddi 
bir misline kadar artırabilir. Ne ile artırabilir? 
işte vereceğimiz bu kanundaki yetki ile artıra
bilir. 

Yine, Anayasa Mahkemesinin, şimdi elimde 
bulunan, 7 Şubat 1970 tarihli Resmî Gazetede 
yayınlanmış bir kararına göre - ki bu, Beledi
ye Gelirler Vergisi Kanununun iptali hakkın
da açılmış bir dâva dolayısiyle bir karardır. -
orada, «Eğer kanunda verginin üst kademesi, 
yani tavanı asgari mânada tesbit edilmişse o 
takdirde bu kanun Anayasaya uygundur» diye 
Anayasa Mahkemesinin daha çok yen;, elimizde 
bulunan 7 Şubat 1970 tarihli Resmî Gazetede 
münteşir 13420 sayılı kararında, aynen şimdi 
müzakere etmekte bulunduğumuz kanun gibi, 
«Eğer bir kanunla verginin tavanı tesbit edil
mişse Anayasaya aykırılık yoktur.» diye ver
diği bir karar vardır. Bu karar elimizdeyken, 
biraz önce vermiş bulunduğum emsaller mev
cutken - Anayasa Komisyonunun raporu gibi, 
o bir başka kanunda yaptığımız tatbikat gibi, yi
ne bir başka kanun vesilesiyle Anayasa Mah
kemesinin kararında olduğu gibi - Anayasaya 
aykırılık bulunmadığı gerçeği karşısında Muh
terem Cumhurbaşkanımızın bu kanunu Meclise 
sevk gerekçesinde ileri sürülen sebeplerin, Ana
yasamıza ve mevzuatımıza ve tatbikatımıza uy
madığı neticesine halisane olarak varmak müm
kündür. 

Geriye, kanunun sosyal adalete ve plân he
deflerine aykırılığı hususu kalmaktadır. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına muh
terem arkadaşım yapmış bulunduğu konuşma
da; kendilerinin, kanunun Anayasaya aykırı
lığı hususundan ziyade sosyal adalete aykırı ol
duğu hususu üzerinde duracağını ve plân hedef -
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lerine aykırılığını da söz konusu edeceğini söy
lemişti. Sayın Kemal Okyay arkadaşıma bu
radan bu sebeple - kısa da olsa - cecap verme
yi arzu ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, kanunun Anayasaya 
uygunluğunu böylece tesbit ettikten ve Anaya
sa Mahkememizin emsal mahiyetinde, tevhidi 
içtihat mahiyetinde olan kararlarından bah
settikten ve tatbikattan da örnekler verdikten 
sonra, şimdi Kemal Okyay arkadaşımızın te
mas etmiş olduğu sosyal adalet meselesine ge
liyorum. 

Kanun hiç de sosyal adalete aykırı değildir. 
Muhterem arkadaşımızın ifadelerinin tamamen 
aksi olarak sosyal adalete ve plân hedeflerine 
uygundur. Çünkü,, bir kanunun sosyal adalete 
uygunluğu, o kanunun âdil oluşuyla ölçülebi
lir. Maliye uzmanları ve vergi tatbikatçılarının 
bir kısmı,, vasıtasız vergilerin daha âdil, vasıta
lı vergilerin ise âdil olmadığını ifade etmiş
lerdir. Bu bir gerçektir. Ama tatbikatta görül
mektedir ki, meselâ başvergisi gibi, yol vergisi 
gibi vergiler vasıtasız yergiler olduğu halde, 
hiç de âdil vergiler değildir. Bu sebeple bir ver
ginin vasıtalı olduğunu söyliyerek âdil oldu
ğunu ifade etmek ne kadar yanlış ise, vasıta
sız olduğunu ifade ederek o verginin gayriâîil 
olduğunu söylemek o derece yanlıştır. 

Demek ki, bir vergi vasıtalı olduğu hadde 
âdil olabiliyor, ama vasıtasız olduğu halde gay
ri âdil olabiliyor. Bu niçin âdildir? 

Muhterem arkadaşlar, bir defa bu vergi 
plân hedeflerine uygundur. Saniyen sektörler 
arasında dengeyi sağlayıcı mahiyettedir. Sali
sen bedii bir sektördeki talebi kontrol altına al
maktadır. Halbuki biliyorsunuz bilhassa plân 
hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve iktisadi geliş
me açısından ele alındığı takdirde; bugün gö
rüştüğümüz kanunun bu anlamda fayda sağla
yıcı nitelikte olduğu hakkında muhterem C. H. 
P grupuna mensup arkadaşlarımızın ve sözcü 
arkadaşlarımızın da aksine bir fikir beyan ede
mediği bir gerçektir, bir vakıadır. 

Muhterem arkadaşlar, netice olarak, 6802 
sayılı Gider Vergisi Kanununa ek bu kanun, ne 
Anayasaya aykırıdır, ne gayri âdildir. Bilâkis 
tamamen Anayasaya uygundur, tamamen âdil
dir, plân hedeflerine uygun bulunmaktadır, 
Hükümete verilen yetki, yalnızca ve yalnızca 

muayyen bir kanuni had ile bunun bir misline 
kadar olan bir had arasında seyyal bir şekilde 
konjonktür hareketlerinin, iktisadi hareketlerin, 
sosyal hareketlerin icabına göre bir ayarlama 
yapma seyyaliyeti tanımaktan ibarettir. Hem 
geliyoruz, bazen kaynak bulamıyor Hükümet, 
dolayısiyle yeni yeni vergiler ihdas ediyor di
yoruz, hem de hiçbir yeni vergi ihdas etmeden, 
tamamiyle sosyal dengeyi sağlayıcı mahiyette, 
daha ziyade iktisadi bakımdan güçlü kimseler
den alınmasını temin eden şu 6802 sayılı Gider 
Vergisi Kanunu sebebiyle aradaki hadleri bir 
misline çıkarabilecek bir yetkiyi Hükümete ta
nıyalım diyoruz, o zaman da karşımıza çıkıyor
sunuz, bunu yapmayınız gayri âdil olur, diyor
sunuz. 

Muhterem arkadaşlar, 6802 sayılı Gider Ver
gisinde, köyle vatandaşlarımızı ilgilendirecek 
bir husus yoktur. Ancak ve ancak, ithalât ve ih
racat sebebiyle ona eklenmiş olan cetveller tet
kik edildiiğ takdirde görülecektir ki, iktisaden 
güçsüz kimseleri ilgilendiren hiçbir cetvel oraya 
ithal edilmemiştir. Bilâkis iktisadi hayatımızda 
mühim roller oynıyan güçlü firmalardan ve ki
şilerden alınması gereken hadler bahis mevzuu
dur. Hükümete bunu bir misli arttırma yetkisi 
tanıdığımız zaman, Hükümet bunu alırken sos
yal adaleti bilâkis sağlamış olacak ve sermaye 
terakümünü de böylece vatandaşlar arasında 
ayarlamış; bulunacaktır. 

işte bütün bu izah ettiğim sebepler yönün
den hem plân hedeflerine uygun, hem sosyal 
adaleti sağlayıcı, hem Anayasamıza uygun bu 
kanunun aynen çıkarılmasında A. P. nin müs
pet oy kullanacağını arz ve ifade eder, hepini
zi hürmetle selâmlarım. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — G. P. Grupu adina Sayın Ok
tay, buyurunuz. 

G. P. GRUPU ADINA MEHMET NEBÎL 
OKTAY (Siirt) — iSayın Başkan, sayın millet
vekilleri; huzurunuza getirilmiş olan ve halen 
görüşülmekte bulunan kanun dolayısiyle G. P. 
adına görüşlerimizi izah etmek üzere huzurunu 
za çıkmış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelemirde şu hu
susu arz etmek isterim ki biz, getirilen bu ka
nunun Anayasaya aykırı olduğu iddiasında de
ğiliz. Bundan evvelki hükümetler zamanında da 
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emsali tatbikat olmuş ve icra kuvvetine gere 
ken yetki verilmiştir. Gümrük Kanunu bunun 
misalidir. Bu itibarla G. P. olarak, kanunim 
Anayasaya aykırı bir durumunun bulunmadığı
nı kanaat olarak ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, vergi tekniği bakı
mından da huzura getirilen bu kanunun spekü
lâsyonları önleyici faydaları dikkate alındığın
da mahzurlu bir kanun olmadığı, spekülâsyo
nu önleme bakımından bâzı faydalar sağlaya
cağı kanaatinde olduğumuzu da belirtmek iste
rim. 

Muhterem arkadaşlarım; G. P. olarak bizim, 
kanun teklifinin kamışında olduğumuz husus; 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının öngördü
ğü hedeflere ve esaslara uygun hareket edilme
miş olmasıdır. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nının 105 ve 109 ncu sayfalarında, vergi adale
tinin sağlanması bakımımdan öngörülen bâza 
tedbirler vardır, ikinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânının 107 nci sayfasında, Vasıtalı vergilerin 
umumi vergi toplamı içerisinde yüzde 70 ora
nında olduğu yazılıdır. Bu çok yüksek bir nis-
bettir. Sayın Maliye Bakanının 1970 yılı Bütçe 
konuşmasında izah ettikleri gibi, öyle anlaşılı
yor ki, bütçe açığı daha ziyade Vasıtalı vergi
lerle karşılanmak cihetine gidilecektir. Halbuki 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 109 ncu 
sayfa 2 nci bendinde Plân finansmanını sağla
mada, başvurulacak vergi kaynağının özellikle 
Vasıtasız vergiler olacağı zikredilmiştir. Şimdi 
bu duruma göre vergi adaletini sağlamak, mü-
teraJkkiliği sağlamak ve vergi yükünü zümreler 
ve vatandaşlar arasında daha âdil bir şekilde 
dağıtan Vasıtasız vergilerin önplânda tutulaca
ğı gerek plân finansmanının ve gerekse bütçe 
açıklarının daha ziyade Vasıtasız Vergilerle kar
şılanacağı plânda açıkça zikredilmiş olmasına 
rağmen, tatbikatta Vasıtalı vergilerin önplânda 
tutulması plân hedeflerine ve esaslarına aykırı
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, biz G. P. olarak her 
masrafa evet ve her vergiye de hayır diyen bir 
muhalefet anlayışı içerisinde değiliz. Elbetteki, 
masrafların karşılığı bulunacaktır. Personel 
Kanunu gelsin denir, uçuş tazminatları yüksel
sin denir, şu zümreler tatmin edilsin, bu zümre
lerin hayat seviyesi yükseltilsin, denir. Bunla
rın muhakak ki bir kaynağı olacaktır. Her mas-
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rafa evet diyeceğiz ve her vergiye de hayır di
yeceğiz. Bizim, böyle bir anlayış ve tutum için
de olmadığımızı da Yüce Meclisin huzurunda 
ifade etmek isterim. Ancak, bizim G. P. olarak 
üzerinde hassasiyetle durduğumuz husus, geti
rilen verginin âdil olması, iktisadi gücü zayıf 
vatandaş zümresini etkileyici bir durumda ol
mamasıdır. Saniyen, Plân hedeflerine uygun bir 
tatbikatın içinde olunmasıdır. Yoksa biz âdil 
bir verginin gelmesinin, âdil bir verginin Yüce 
Meclisten çıkmasının katiyen karşısında deği
liz. 

Muhterem arkadaşlarım; Devlet gelirlerinin 
artırılması için İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nında çeşitli tedbirler vardır. Bu tedbirlerin 
en başında vergi sisteminin ıslahı, vergi idare
sinde reform, vergi kontrolünün tesirli bir hale 
getirilmesi, vergi kazasının ihdası ve geliştiril
mesi yer almıştır. Bugüne kadar vaki olan tat
bikat, ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının ön
gördüğü bu esaslara Hükümetçe riayet edilme
diği merkezindedir. Biz o kanaatteyiz ki, Dev
let gelirlerinin artırılmasında, bütün bu getiri
len tedbirlerin çok üstünde fayda sağlanmak is
teniyorsa, evvelemirde vergi idaresinde ıslahat 
yapmak, vergi kontrolünü tesirli bir hale getir
mek lâzımdır. Hükümetin bilhassa İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânının çok haklı olarak ön
gördüğü bu esasları dikkate almasında ve vakit 
çok geçmeden bu ıslahı yapmasında zaruret ve 
medburiyet olduğu kanaatindeyiz. 

MiTİhterem arkadaşlarım, Vasıtalı vergilerin 
her halükârda gayriâdil olduğunu söylemeye 
de imkân olmadığını ifade etmek isterim. 

Vasıtalı vergiler bugünkü vergi tekniğinin 
ortaya koyduğu ayırma prensibine göre icabı 
halde yüksek gelir sahibi grupların ve zümrele
rin üzerine inikas ettirilmek şartiyle büyük çap
taki gayriâdillikleri önliyebilir, lüks maddelere 
konan vergiler gibi. 

Şimdi bu kanun tasarısı Yüce Meclisin hu
zuruna gelmiştir. Mahzurlarını ve gayriâdilli-
ğini asgariye indirmek lâzımdır. Yüksek gelir 
gruplarına inikas ettirmek, onları inhisarına 
almak ve dar gelirli vatandaşı bu Vasıtalı ver
gilerin çemberine sokmamak lâzımdır. 

G. P. olarak Sayın Maliye Bakanının Yüce 
Meclis huzurunda bu husustaki taahhüdünü bek
lemekteyiz. 
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Muhterem arkadaşlarım, netice olarak G. P. 
Grupu adına arz etmek isterim ki; biz, masraf
ları karşılayacak Yüce Meclisin huzuruna geti
rilecek her âdil vergi teklifinin yanındayız, 
ama huzura getirilen bu Vasıtalı vergilerin tat
bikattaki durumunu tahmin etmek mümkün ol
madığından ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nının önigördüğü esaslar dikkate alınmadığın
dan, umumi vergi toplamı içerisinde Vasıtalı 
vergilere rüçhaniyet verildiğinden G, P. olarak 
Vasıtalı vergilere yapılmak istenen bu zammın 
karşısında olduğumuzu arz eder, Yüce Meclise 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka

daşlarım; evvelce de Yüce Huzurunuzda konu
şulmuş ve Sayın Cumhurbaşkanı tarafından ve
to edilmek suretiyle tekrar gözden geçirilmesi 
istenmiş bir kanunu konuşmaktayız. 

İlk müzakeresinde de fikirlerimizi açık bir 
şekilde ortaya koymuş idik ve evvelâ bu kanu
nun, Anayasanın 61 nci maddesine aykırı ol
duğunu, sonra da Anayasanın sosyal adalet il
kesine aykırı olduğunu ifade etmiştik. 

Hemen hemen anahatları aynı olarak gelen 
bu kanun gerçekten de Anayasaya aykırı bu
lunmaktadır. Anayasamızın 61 nci maddesi: 
«Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, 
malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlü
dür 

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

Şimdi, derin noktalara girmeksizin kaba hat-
lariyle işe bakalım, yani hukuk tekniğine gir
meksizin genel hatlariyle konuya bakalım. Mec
lisimiz kanunu yaparken neye dikkat edecek? 
Anayasanın koyduğu esaslara dikkat edecek. 
Şu önümüze gelen kanun, malî gücüne göre ver
gi yüklüyor mu vatandaşa? Buna bakacağız. 
Bakmaya imkân yok. Var mı? Bir nisbet verili
yor, bir misline kadar artırabilir. Ne kadar? Ba-
zan hiç, bazan yüzde 50, bazan yüzde 70, ba-
zan yüzde 100... Böyle bir yetki alınmış olu
yor. 

Öyle ise Yüce Meclis bir vergi kanunu ya
parken malî gücü tartmak imkânına sahibola-
biliyor mu? Olamıyor. O zaman maddelerde arı-
yalım, bunun karşılığını, yani Anayasaya aykırı
lık ortadadır, gerekçe yazmak konusu kalıyor 
geriye. Bunun gerekçesini yazmak lâzım. O 

gerekçeyi kitaplarda arayıp, bulmak gerektiği 
kanısındayım. Nitekim biraz evvel burada konu
şan bir hatip, «en iyi şekli vermek lâzımdır» 
buyurdular. Biz neye en iyi şekli vereceğiz? 
Yüzde 100 e kadar artırmak yetkisi veriyoruz. 
Bunun en iyi şekli nedir? Yüzde 5 midir, yüz
de 55 midir, yüzde 100 müdür? Bu yetkimiz yok 
elimizde. Toptan yüzde 100 e kadar artırırsın; 
neyi artırırsın, o da belli değil. 

Yine sayın hatip Anayasaya aykırılığı orta
ya, hâdise, olay olarak koyuyor, «Maliye Ba
kanının taahhüdünü beklemekteyiz» diyor. 

İşte hakikat burada arkadaşlar; eğer bir 
konuda bir Meclis, Maliye Bakanının taahhü
dünü beklerse kendi yetkisini devretmiş de
mektir. 

TURHAN ÖZGÜNEŞ (İçel) — Şahsi temi
nat oluyor. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Tabiî tama
men. 

Fevkalâde iyi bir insan olan Maliye Bakanı, 
ertesi gün değişir, bir başkası gelir, takdir 
onun iki dudağının arasında kalmıştır. Gerçi bu 
hususa cevap verilir; efendim koskoca bir Hü
kümet böyle bir meseleyi incelemeden getirebi
lir mi? 

Değerli arkadaşlarım, bir konunun Bakanlar 
Kurulunda incelenmesi başkadır, bir konunun, 
Türk Milletinin temsilcilerinden kurulan - ik-
tidariyle, muhalefetiyle - Meclisinin huzurun-
na incelenmesi başkadır. 

Şu sözler dahi; «Maliye Bakanının taahhü
dünü beklemekteyiz» sözleri dahi nasıl elimiz
de bulunan bir yetkiyi devrettiğimizi ve sonra 
Maliye Bakanına Meclis olarak gözlerimizi na
sıl diktiğimizi ortaya açıkça koymaktadır. 

Şimdi, bu böyle olduğu gibi, yine, malî hü
kümler ancak kanunla konulur, dendiğine göre 
burada, Gider Vergisi Kanunu içinde beş mil
yara yakın bir gelir potansiyeli ihtiva eden bir
çok madde var, yani günlük hayatımıza doğru
dan doğruya tesir eden birçok madde var. Bun
lardan bir tekinin üzerine, meselâ ben bir say
fa açtım, Gider Vergisinin bir numaralı cetve
li, ilk istihsal maddeleri tablosu var; şöyle hal
kımızın doğrudan doğruya ihtiyaçlariyle ilgili 
plâstik maddeler... 

Değerli arkadaşlarım; busun plâstik mad
de değimiz şey, hayatımızın her safhasını, aldı
ğımız ilâçtan, aldığımız yiyecek maddesinden 
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giydiğimiz ayakkabıya, elbiseye kadar her şeyi 
ilgilendiren bir madde. Şimdi, buna sayın bir 
bakanın göstereceği bir nisbet ister istemez so
nunda, köyden gelen bir vatandaşın pazardan j 
alacağı plâstik testiye kadar biner, yahut, evi- ] 
nin damına örteceği plâstik maddeye kadar bi
ner. öyleyse, bir yüküm getiriyoruz; vatandaşa 
getirilen bu yükümün kanunla olması lâzımge-
lir. Böyle bir şey gelmiyor. 

Şimdi, bunun teknik teferruatı çok. Yalnız, 
gerekçeleri okuduğum zaman, Sayın Cumhur- : 
başkanının gönderdikleri yazının iyi incelendiği ; 
kanaatini taşımıyorum. Orada da benim şu ge
nel, kaba hatlariyle ifade ettiğim husus daha 
teknik bir ifade ile ortaya konmaktadır. 

Sayın Cumhurbaşkanının gerekçesinden oku- j 
yorum: «Yeni hadler arasındaki farklara göre 
yeniden vergilendirmek konusunda Bakanlar 
Kurulunun - dikkatinizi çekerim - teferruatlı 
ve kesin bir şekilde görevlendirmek yerine - ki 
aynı metindir, yani bugün huzurunuza gelen 
metinle Sayın Cumhurbaşkanının söylediği me
tin odur - Anayasaya uymıyan elâstikî bir yet
kiye sahip kılmak.» 

Şimdi görülüyor ki bu gerekçede, böyle bir 
katımı tüm getirilemez, denmemekte. Bu ka
nun tamamen bütün yetkileri terk etmiştir, Ba
kanlar Kuruluna, denmekte, eğer bütün tefer
ruat ayrmtılariyle gösterilmek suretiyle tesbit 
edilirse bir tasarrufta bulunabileceği ifade edil
mektedir, dikkatle okuduğu zaman çıkacak mâ
na budur. 

Bu hususları böylece ifade ettikten sonra 
emsal olarak gösterilen kararlardan bir tanesi
ni size ifade etmek isterim. Levha resmî ka
rarı diye bilinen 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun 21 nci maddesinin iptali konusunda 
verilen karar, ki onu da gerekçe olarak almak
tadırlar, fakat Sayın Cumhurbaşkanının gön
derdikleri yazıda buna gerekçe olarak dayanıl
maktadır, tersine Sayın Komisyon da aynı ka
rara gerekçe olarak dayanmaktadır. Enteresan 
bir nokta da burasıdır, yani bir karar var or
tada; bir taraf, «bu, tamamen bu mânaya ge
lir», diyor; bir taraf da, «hayır, bu mânaya ge
lir» diyor, ama aynı karara dayanılmaktadır. 

Şimdi bendeniz o kararın bizimle ilgili kıs
mını okuyayım: «Bu bakımdan kanunla düzen
lenmeleri zorunludur. Nitekim tarh ve tahakkuk 
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ve tahsil usulleri ile müeyyideleri ve zaman asi
mi genel ve müşterek hükümler halinde kanun-

i la düzenlenmişlerdir. Öteki yönler», yani mü
kellef, matrah ve oran yönleri, «her malî yükü
mün özelliğine göre - dikkatinizi çekerim - de
ğişmekte olduklarından bu düzenleme her bi
risi için kanunla ayrı ayrı yapılmalı ve hiç ol
mazsa anahatları, başka bir deyimle çevreleri 
belirtilmeli.» 

Şimdi burada aynı karara dayanılmakta
dır. Yalnız, çerçeve terimi alınmaktadır ve bu 
çerçeve teriminin yüzde nisbeti olarak kabul 

i edilmektedir. Arkadaşlar, buna katılmaya im-
' kân yoktur. Bu Gider Vergisi Kanununda va

tandaşı - her sınıf vatandaşı, hepimiz dâhil - il
gilendiren hayatımıza doğrudan doğruya tesir 
edecek her türlü madde vardır. Bu öyle bir iş-

' tir ki, sayın bakanlar da bunun altından çıka
mazlar. O maddelerden birisine bir vergi nis-

l[ beti yüklediğiniz zaman o grupu yok etmiş ola
bilirsiniz, yani o grupun ticaret yapma yetene
ğini kaldırırsınız. Aynı anda onunla ilgili başka 
bir grupa bir anda ticari ve iktisadi bir güç 
verirsiniz, yani bir kısmını öldürebilirsiniz, bir 
kısmını kaldırabilirsiniz. Bu öldürmek, kal
dırmak hakkı Yüce Meclisin hakkıdır. Böyle bir 
şeyi Anayasanın sınırlan içerisinde yapmak an
cak Yüce Meclisin baldadır ve şunu ifade et
mek istiyeyim; sayın bakanlar dünyanın en 
hüsnüniyetli bakanları olsa bile bunlar o kadar 
güzel anlatılır ki, öyle derli toplu bir şekilde 

: kendilerine sunulur ki, ancak bu zehir yendik
ten sonra, vatandaşın feryadı farkedildikten 
sonra Hükümet, «Eyvah ben bunda yanlış bir 
şey yapmışım» düşüncesine varır. 

Değerli arkadaşlarım, kanunların bir vasfı 
vardır; objektif olma... Objektif olmanın belli 
başlı şartlarından biri de önceden bilinir ol
maktadır. 

Şu Gider Vergisi Kanunu çıktıktan sonra 
bir iş adamının durumunu düşünün. Her gün 
bir kararname çıkabilir, vergi yükliyebilir, nis
beti artırabilir. Her gün bir kararname çıkabi
lir nisbeti değiştirebilir, artmış olan Ibir nisbe
ti ertesi gün kaldırabilir. Bu ekonomik hayat
ta istikrar yaratabilir mi? tş adamları böyle bir 
meçhul içinde kolay kolay istikbali, geleceği 
düşünerek bir hesaba girişebilirler mi? Bu nok
tasını da ayrıca burada ifade etmek gerekir. 
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Değerli arkadaşlarım, bu tamamen Anaya
saya aykırı bir kanundur. Nitekim gene Sayın 
Cumhurbaşkanının gerekçesinde 933 sayılı Ka
nundan da bahsedilmektedir. Vergilendirme 
konusunda bâzı benzer kanunlara imtisal edil
mesi bu kanunların Anayasa Mahkemesinden 
geçmediği için sağlam ve sürekli bir gerekçe 
olamaz. Yani bâzı arkadaşlar, «Eskiden de böy
le oluyordu» dediler, iSayın Cumhurbaşkanının 
gerekçesinde var. Bendeniz de geçen sefer hu
zurunuzda ifade etmiştim. Bir yanlış yapılmış 
olabilir - yanlış mı değil mi, bilmiyorum - ama 
bir yandışm yapılmış olması, sonradan o yanlış 
örnek alınarak yeni yanlışlıklar yapılmasına 
hiçbir zaman esas teşkil edemez. Burada bakı
nız gerekçe olamaz; «Bunun taze misalini 28 
Temmuz 1967 tarihinde kabul edilen 933 numa
ralı Kanunla Bakanlar Kuruluna verilmiş olan 
benzer... - Neye benzer? Gider Vergisi Kanunu
na benzer - bâzı yetkileri Anayasa Mahkemesi
nin, Anayasaya aykırı görerek 25 Ekim 1969 
tarihinde aldığı kararla iptal etmesi ve keyfi
yetin bu tarihten itibaren Başkanlıkça yürürlü
ğe konması, ayrıca» v. s. devam ediyor. Görü
lüyor ki, bu durum böyle. 

Sayın Cumhurbaşkanı konuya sosyal adalet 
bakımından temas etmişler. Bu da bizim yasa
ma hayatımızda yeni bir tutumdur. Cumhur
başkanları kendilerine tanınan veto hakkını ya
rarlı bir yolda toplumun yararına, Hükümetle
rin yararına, benim kanaatimce evvelâ hükü
metlerin yararına, hükümetler her ne kadar 
hoşlanmazlar, «Biz birkaç ay kaybettik, arada 
gelir gitti» filân diyebilirler. O bir açıdır, ama 
onun yanında Sayın Cumhurbaşkanlarının ve
tolarının sosyal yönlerini de ilişilmiş olmasını 
takdirle karşılamak lâzım. Bugüne kadar düşü
nülen şey; «Cumhurbaşkanları kanunları Ana
yasaya aykırı buldukları zaman çoğu halde 
böyle yaparlar.» Hayır, bu hâdisede hem Ana
yasaya aykırı buldukları için el koyuyorlar, 
hem de Anayasanın bir prensibi olan sosyal 
adalet ilkelerine aykırı buldukları için hükü
metleri ikaz ediyorlar. Bu konuda Gider Ver
gisi Kanunu, tamamen fakir fukara, zengin, 
bütün vatandaşları ayrım yapmaksızın, yani 
Anayasanın 61 nci maddesindeki malî güçleri
ni ayırdetmeksizin tazyiki altına, baskısı altına 
almaktadır. Böyle bir kanunu sosyal adalet açı
sından tasvibetmeye imkân yoktur. Bu kanun 

I çıktıktan sonra, vatandaş bugün zaten ateşten 
bir gömlek giymiştir, güç bir durumda kalacak
tır. Bugün, ekonomi ile, ekonomide cereyan 
eden oranlarla ilgili olmıyarak hayat pahalılığı 
mevcuttur, kontrolsüzlük mevcuttur, kimse 
kimseye bakmamaktadır, fiyat kontrolü yoktur, 
kalite kontrolü yoktur, hiçbir şey yoktur ve bir 
şayia üzerine dahi zamlar rahatlıkla yapılabilen 
bir ortamda, bir şayia üzerine ve ekonomik te
meli olmaksızın, ekonomik zamlar, fiyat artış
ları vardır arkadaşlar. Hammaddesi artar, o 
oranda artar. Hayır bizde öyle olmuyor. Ham
madde % 5 artıyor, mamul maddede adam 
% 50 artırıveriyor. Niye? E, serbest rekabet 
düzeni kurulacak da.. Toptaıda bir faraziye... 
Bir faraziyemiz var bizim Birinci ve ikinci Beş 
Yıllık Plânlarda; «Serbest rekabet hâsıl olacak 
ve fiyatlar kendiliğinden teşekkül edecek.» öy
le bir şey yok Türkiye'de arkadaşlar. Serbest 

I rekabet, kendiliğinden fiyat teşekkülü v. s. yok. 
inhisar fiyatları, var, tekel fiyatları var, fırla
yıp gidiyor. 

Şimdi bu şartlar altında ekonomik olarak 
Maliye Bakanlığının bunları hesaplamadığını 
asla söyliyemem. Güçlü maliyecilerimiz vardır. 
Türk Maliyesi Cumhuriyetin ilk el attığı, ilk re
form yaptığı bir teşekküldür. Bugün dünya ça
pında güçlü maliyecilerimiz vardır. Burada ol
mazsa dışarıya giderler hemen iş alırlar. Ben 
onların bütün bunları hesabettiklerini kabul 
ediyorum. Yalnız bunu vatandaş için ne hesa-
bettiler? 'Şu kadar milyar lira, farz edelim 
3 milyar lira hesapladılar, inanın ki, bu, va
tandaştan 9 milyar lira olarak çıkacaktır, yani 
maddi vakıalara uygun olarak gerçek miktarı 
3 ise bunun 2 misli ile 3 misli ile rahatlıkla çar
pabilirsiniz. Bunu da ayrıca hesaplamak lâzım
dır. 

I Değerli arkadaşlarım, üçüncü bir noktayı 
arz ediyorum : 

I Bu getirilen esas, ikinci Beş Yıllık Plâna da 
I aykırıdır, ikinci Beş Yıllık Plânın kabul ettiği 
I esaslar var; plânın finansman ihtiyacını karşı

lamak için gerektiğinde özellikle şu kaynaklara 
başvurulması öngörülmüştür: «Arazi ve bina 

I vergilerinin verimini artıracak olan yeni bir sa
yımın yapılması ve vergilerin ıslahı. Vergilen-
dirilmiyen lüks tüketim mallarının vergilendi-

I rilmesi ve lüks tüketim malları üzerinde vergi 
I oranının artırılması.» Şimdi Sayın Bakan bir 
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kısmının bunun içine gireceğini söyliyecekler, 
doğrudur da. Plân özellikle yüksek gelir grup
larının talebine cevap veren ve genellikle gös
teriş için yapılan lüks tüketimin, bu mal ve hiz
metlerin daha yüksek oranda vergilendirilmesi
ni benimsemiştir. 

«c) Tarım sektöründen alınan verginin, 
artan gelire paralel olarak yükseltilmesi.» 

Bunlar gösterilmiştir. 
Şimdi değerli arkadaşlarım, bugün plânlara, 

yıllık programlara girmiş bir emlâk vergisi işi 
vardır. Türkiye'de arazi spekülâsyonu vardır 
ve Devlet mektep yapmaz, yol açamaz, fabri
ka kuramaz hale gelmiştir. Birleşmiş Milletler 
- Biz onlardan evvel söyledik, ama tabiî Birleş
miş Milletlerinki daha muteber - «Kalkınmaya 
muhtacolan az gelişmiş ülkelerde arazi spekü
lâsyonu önlenmedikçe, hiçbir şey yapılamaz, kal
kınma yapılamaz» diye birkaç ay evvel ifade 
etmiştir, yayınlanmıştır. Böyle bir kaynak var
dır. Bin liraya aldığı yeri 100 bin liraya satar, 
1 milyon liraya satar, 10 milyon liraya satar, 
50 milyon liraya satar. Emsallerini biliyorsu
nuz. Böyle bir kaynak ortada durur. Böyle bir 
kaynakla meşgul olunmaz. Ya,ni böyle bir kay
nağa el. atılmadıkça, toplumun kalkınması, hü
kümetlerin, iktidarda bulunanların işgörmesi 
mümkün değildir. Bir fabrika, yapmaya kalkar
sınız, fabrikanın toprağı 10 milyon tutar, üze
rine koyacağınız bir fabrika 2 milyon liraya 
veya 5 milyon liraya çıkar, plânınız neyse. Bir 
yol yanmaya kalkarsınız, bütün paranız istim
lâk bedeline gider. Turistik tesis yanmaya kal
karsınız, bütün kıvılar kapatılmıştır, onları tek
rar satmalmaya kalkarsınız. 

BHvle birtakım kaynaklar varken. İkinci 
Ees Yıllık Plânda, yıllık programlarda esas 
alınmışken, bunlar getirilmez ve fakir, yoksul 
halkın sırtına yüklenecek bövle bir ver^i geti
rilir, Tabiî zeno-inine de yükleniyor, ama zen
gin. arabasını daldan 'asırdı**! için ona dokun
mam. Yani aslında voV.ul olmıyana da yüklenen 
bir »ey, ama Anayasanın malî fnic esasına p-öre, 
p.osval 'adalet ilkesine göre, böyle bir kanun tas-
vibedilıormıeş. 

Değerli arkadaşlarım, «Her masrafa evet, 
her gelire hayır». Böyle bir düşünce bahis mev
zuu değildir. Biz verginin nereden, kimlerden 
alınacağını ilân etmişiz ve bu ilân etmemiz yü
zünden de kaybettiğimizi kaybetmişiz. Biz bun

ları açıkça söyliyen bir siyasi kuruluşa mensu
buz. Söylemişiz. Buradan alınır, tarımdan vergi 
alınır, emlâkten alınır. Şimdi önünüzde söyle
dim. Biz bunun karşılığının ne olduğunu bili
riz; ama gene de sizden şu farkımız oluyor: 
Hem programa yazıyorsunuz, ikinci Beş Yıllık 
Plâna yazıyorsunuz, fakat onları yazmakla, ya
ni bu hakikatleri kabul etmekle iktifa ediyor
sunuz. Bundan zarar gelir. «Bunu yaparsak 
ayağa kalkarlar» diyorsunuz, «Biz daha kola
yına gidelim» diyorsunuz, işte aramızdaki fark 
bu. Onun için özür dilerim, bu bir görüş mese
lesidir. Siz de başka türlü görmek hakkına sa
hipliniz. ona da saygı duyuyoruz. Nitekim bu
rada bizden evvel konuşan arkadaşları saygı 
içerisinde dinledik; ama böyle bir kanunu ka
bul etmemize, kabul etmenize imkân olmaması 
lâzımgelir. 

Saygılarımı, sunarım. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde görüşecek baş
ka sayın üye? Yok. Komisyon adına Sayın Tur
gut Toker buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURGUT 
TOKER (Ankara) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri ; 

Daha önce 6802 sayılı Güder Vergileri Ka
nununda bâzı madde derişikliklerini ihtiva 
eden kanun tasarısı yüksek huzurunuza gelmiş, 
müzakere olunmuş, tasvibinize iktiran ettikten 
sonra, Yüce Senatoca kabul edilmiş, 1215 numa
ra- ile kanunlaşmış idi. Sayın Cumhurbaşkanı
mızın, kamımın Anayasaya avkınliPi kanaatini 
izhar eden bir gerekçesiyle tekrar Yüce Meclis
lerde görüşme isteği, üzerine, su anda Komis-
vrvnca müzakere edilmiş bulunan metin Yüksek 
Huturunuzda, o-örüsme mevzuu, müzakere mev
sim yapılmaktadır. 

Gerek Savın Cumhurbaşkanımızın, gerek 
Tirada prnnları adına görüşen değerli sözcü 
arkadaşlarımızın ve gerekse şahısları adına gö
rüşen arkadaşlarımızın, umumiyetle üzerinde 
durdukları üc nokta var. 

Birisi; kanun Anayasaya aykırıdır, bir nevi 
Hükümete kanun yapma yetkisi verilmektedir, 
yahut da kanun yerine kaim olabilecek güçte 
kararname yetkisi verilmekte, bu suretle de 
yasama yetkisi Hükümete devredilmektedir. 
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Bir diğeri; Anayasanın 61 nci maddesine ay
kırıdır, çünkü malî yükümlülük ancak kanunla 
konabilir, tesbit edilebilir. 

ikinci nokta; kanunun sosyal adalet ilkele
rine aykırı oluşu, alt gelir gruplarının bu ka
nun dolayısiyle daha fazla külfet altında kala
cağı iddiası. 

Üçüncüsü de; yine sosyal adalet ilkeleri, eko
nomik istikrar, işsizliğin artması, yatırımların 
azalması gibi neticelere ulaşacak dolaylı, dolay
sız vergi münakaşası. 

Komisyon sözcüsü olarak ben de görüşleri
mi ve dolayısiyle sayın hatiplerin yapmış ol
dukları konuşmalara cevabımı bu esaslar dâhi
linde vermeye çalışacağım. 

Sayın arkadaşlarım, evvelâ şunu belirteyim 
ki, her hangi bir tasarrufun veya her hangi bir 
kanunun veya bir tasarının burada veya başka 
bir yerde hiç kimse Anayasaya aykırıdır, diye 
bir hükme bağlaması mümkün değildir. Bu bir 
kanaat olabilir. Zira hepinizin bildiği veçhile, 
1961 Anayasasına göre bir Anayasa Mahkemesi 
müessesesi vardır, iddialar, kanaatler yine Ana
yasa Mahkemesi Kanununda derpiş edilen or
ganlar tarafından intikal ettirilebilir. Anayasa 
Mahkemesinin vereceği karara göre, kanunun 
Anayasaya aykırı olup olmadığı tesbit edilebi
lir. Burada yapılacak şey bir kanaatin izharı
dır ve bir itinadır, bir hassasiyettir, bir titizlik
tir. Parlâmentonun bir kanunun müzakere eder
ken elbette ki, onun mümkün mertebe Anaya
saya uygun olması hususunda gerekli itinayı 
ve gerekli hassasiyeti göstermesi gerekir; ama 
bu hassasiyet ve itina, hiç şüphe etmemek lâ
zım ki, yürütme görevlisi olan Hükümette de 
mevcuttur. O da, yarın tatbikatından dolayı en 
fazla müşkül duruma düşecek, Hükümet olarak 
bir kanunu tasarı olarak hazırlayıp Yüce Mec
lislere sevk ederken, Anayasaya uygun olması 
hususunu büyük bir hassasiyet ve titizlikle te
min etmeye gayret edecektir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, yeni Anayasa
mız yasama yetkisini, yürütme görevini, yargı 
yetkisini ayrı ayrı organlara vermiştir.. Bir de
yimle, yumuşak kuvvetler ayrılığı prensibi ka
bul edilmiştir. Elbette ki, yasama organı yasa
ma yetkisini, yani kanun yapma yetkisini baş
ka ellere, başka organlara devredemez. Esasen 
Anayasanın 5 nci maddesi de bunu hükümlemiş 
bulunmaktadır. 

İO . 4 . 1970 O : 1 

Yine malûmunuz olduğu veçhile, yasama 
yetkisi genel ve ilkel bir yetkinin kullanılma
sıdır. Yasama organı bir genel ve ilkel yetkiye 
sahiptir, menşei ilkeldir. Bu yetki genel, objek
tif ve gayrişahsi hukuk kuralları koymak sure
tiyle tezahür eder. Bu nitelikteki kurallara, bu 
kuralları değiştiren veya kaldıran kurallara da 
kanun dendiği de yine malûmdur. Bir kanun 
genel, objektif ve gayrişahsi esasları ihtiva et
tiği vakit, gerek maddi ve gerek şekil bakımın
dan kanun olma vasfını taşır. 

Yürütme görevinin durumu ve hususiyeti 
yasama organınki gibi değildir. Anayasamızın 
6 nci maddesine göre, yürütme görevi, icra, ya
sama ve yargı organlannmki gibi genel ve il
kel bir yetkiye sahip değildir. Yürütme görevi, 
yürütme yetkisi yasama organı tarafından çı
karılacak, yahut çıkarılmış behemahal bir ka
nuna, bir kanunun hükümlerine istinadetmesi 
gerekir. Bu itibarla yürütme organı, yasama or
ganı tarafından çıkarılmış bir kanun ve bir ka
nun hükmü mevcudolmadıkça her hangi bir 
hususu idari tasarruflarla, ezcümle, tüzük, yö
netmelik ve kararnamelerle düzenlemesi müm
kün değildir. Yürütme organı bu yetkiye sahip 
de değildir. Yasama organının yaptığı kanun
dur ve kanunun yapılışı yasama yetkisinin kul
lanılışıdır. Bu yasama yetkisinin kullanılışı do
layısiyle yapılan kanunda Hükümete şu veya 
bu görev verilse, şu veya bu yetki verilse dahi 
yasama organı kendisine ait yasama yetkisini 
kullanmış demektir. Verilmiş olan yetki ve gö
rev yok ise, o konuda esasen Hükümetin her han
gi bir tasarrufta bulunması da mümkün değil
dir. Yürütme organının yaptığı da, bir kanuna 
veya bir kanuni hükme istinaden yürüttüğü 
idari bir tasarruftur. Yasama organının kullan
dığı yetki sonucu meydana gelen kanunun dı
şında, yürütme organının bütün tasarrufları, 
istisnai hallerde adlî ve genel olarak da idari 
kazanın denetimine tabidir. 

Yasama organı kanun yaparken bütün ihti
malleri göz önünde bulundurmak suretiyle, te
ferruata ait hükümleri de tesbit etmek yetkisi
ni haizdir. Bunu yapabilir. Ancak bâzı ahvalde 
zamanın ve şartların süratle değişen gerekleri
ne ve durumuna göre, tedbirler alınmasına, 
konmuş tedbirlerin kaldırılmasına veya tekrar 
getirilmesine lüzum görülebilir. Bu takdirde 
yasama organı esaslı hükümleri tesbit eder, ih-
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tısas ve idareye taallûk eden düzenleyici hü
kümler bakımından yürütme organına görevler 
verebilir. 

Hükümetlere, yürütme organına şu veya bu 
şekilde bir yetki veya görev verilmesine dair 
maddi ve şeklî bakımdan kanun vasfındaM bir 
yasama organı karan, yasama yetkisinin Hü
kümete, yürütme organına devri, değil, tama
men aksine ve bizatihi yasama yetkisinin kul
lanılmış olmasıdır. Bu itibarla her hangi bir de
vir bahis konusu olamaz. 

Müzakere konumuz kanun için de keyfiyet 
aynıdır. Hükümet tarafından tasan Meclislere 
sevk olunmuştur, müzakereler yapılmıştır, Mec
listen, Yüce Senatodan geçmiştir, kanunlaşmış
tır. Sayın Cumhurbaşkanı, Anayasanın 93 mcü 
maddesine göre, kendisine verilmiş olan yetkiyi 
kullanmak suretiyle, tekrar gözden geçirilmek 
üzere Meclislere göndermiştir, iade etmiştir. 
Tekrar kanun, yine Yüce Meclis tarafından se
çilmiş komisyonda müzakere edilmiştir, şu anda 
da Yüksek Huzurunuzda müzakere olunmakta
dır. Yüce Mecliste ve Cumhuriyet Senatosunda 
kabul edildiği şekilde de, yasama organı yetki
sini kullanmış, kanunlaşmış olacaktır. Yasama 
yetkisi kullanıldıktan sonra meydana gelen ka
nunun şu veya bu maddesine istinaden verilmiş 
olan görevi de Hükümet ifa edecektir. Bu gö
revi hiç şüphesiz kararnamelerle ifa edecektir 
ve bu kararnamelerden doğan idari tasarruf 
dolayısiyle de Hükümetin eylemi, işlemi daima 
yargı organlarının yine denetimine tabi olacak
tır. 

Nitekim görüş ve kanaatlerimiz, yine bir ka
nunun Anayasaya uygun olup olmadığı husu
sunda mütalâasına müracaat edilen Anayasa 
Komisyonunun raporu ve bu konuda 5385 sayı
lı Gümrük Kanununa bağlı gümrük giriş tarife 
cetvellerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
tasarısının incelenmesi sonucunda, Anayasa Ko
misyonunun 3 . 4 . 1964 gün ve esas No. 1/664, 
Karar No. 7 mütalâasiyle de teyidolunmaikta-
dır. 

Yine konu ile ilgili olarak, 10 . 12 . 1962 
gün, Esas No. 1962/198, Karar No. 1962/111 
ve 29 . 3 . 1966 gün, Esas No. 1965/45, Karar 
No. 1966/16 sayılı Anayasa Mahkemesi karar-
lariyle de tesbit ve tescil olunmaktadır. 

11 Mayıs 1963 tarih ve 11400 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlanan Anayasa Mahkemesi ka

rarında - ki, karar kaçakçılığın men ve takibi
ne dair 1918 sayılı Kanuna 6829 sayılı Kanunla 
eklenen ve hangi fiilin suç olduğunu belli et
mek yetkisini Bakanlar Kuruluna bırakan ek 
2 noi maddenin Anayasaya aykırı olduğu ileri 
sürülerek vâki iptal talebi üzerine alınmıştır -
şu hususlar dercedilmiş bulunmaktadır. 

«Yasama organı kanun yaparken bütün ih
timalleri göz önünde bulundurup, teferruata 
ilişkin hükümleri de belirtmek yetkisine sahi-
bolmakla beraber, zamanın gereklerine göre, 
sık sık değişik tedbirler alınmasına, alınan ted
birlerin kaldırılmasına veya tekrar konulması
na lüzum görülen hallerde yapısı bakımından 
ağır işlediğinden ve günlük olayları izliyerek 
zamanında tedbir alınması güç bulunduğundan, 
esaslı hükümleri belirttikten sonra, ihtisas ve 
idare tekniğine ilişkin hususların düzenlenmesi 
işi ile yürütme organını görevlendirmesi de ya
sama yetkisini kullanmaktan başka bir şey de
ğildir. Nitekim bu durumun, yasama yetkisinin 
yürütme organına bırakıldığı anlamına almanın 
doğru olmıyacağı, ek ikinci maddenin 1 sayılı 
fıkrasının Anayasaya aykırılığı iddiası üzerine 
mahkememizce verilen ve 24 . 1 . 1963 gün ve 
11316 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 
10 . 12 . 1962 gün ve Esas 1962/298, Karar 
1962/111 sayılı Kararımızda sebepleri gösteril
mek suretiyle etraflıca açıklanmış ve bu görüşü 
değiştirecek yeni bir hal de mevcut bulunma
mıştır. 

itiraz konusu kanun hükmünde; hedef ve 
maksat tâyin ve iki bakanlıkça birlikte çıkan-
laeak tebliğlerin esasları belli edilmiş bulun
maktadır. Bu esaslar, tebliğlere konulacak hü
kümlerin kaçakçılığı önlemek maksadına ma
tuf olması ve yukardaıki fıkraların tatbikatı ile 
ilgili bulunması hususlarından ibarettir. Bu 
bakımdan, yürütme organına bırakılan yetki
nin sınırsız olduğu düşüncesine yer vermek 
doğru değildir.» 

Tasan Anayasanın 61 noi maddesine de ay-
kın değildir. 61 nci madde, «Vergi, resim ve 
harçlar ve benzeri malî yükümler ancak kanun
la konulur.» demek suretiyle malî mükellefi
yetlerin sadece kanunla ihdas edilebileceğini 
öngörmektedir. Bu doğrudur. 

Dikkat buyurulursa, müzakeresini yaptığı
mız tasarıda yeni bir vergi, yeni bir resim ve 
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yeni bir hare ihdası için Hükümete yetki veren 
bir hüküm mevcut değildir. 

Arkadaşlarımız burada görüşlerini ifade 
ederken en çok karıştırdıkları husus, sadece 
1215 sayılı Kanunun hükümleri çerçevesi için
de görüşlerini ifade etmiş bulunmaları, bu ka
nunun istinadettiği esas temel olan 6802 sayıh 
Kanunun koymuş olduğu genel hükümleri na
zarı itibara almamış olmalarıdır. 

Yeni bir kanunla, halen mevcut 6802 sayıh 
Gider Vergileri Kanununun maddelerinde de
ğişiklik yapılmaktadır. Tasarı ile, mevcut ver
gilerin yine kanunda tesbit olunmuş vergi oran
lan yüzde yüz oranında artırılmakta ve böy
lece bir üst sınır tesbit olunmuş bulunmakta
dır. Hükümete, ekonomik seyre ve icaplara 
göre alt ve üst sınırlar arasında kararname
lerle ıbir esnek malî imkân verilmektedir. 

Bu, (haddizatında, ekonomik büyümenin ve 
kalkınmanın kazasız belâsız ilişkilerden koru
narak sürdürülmesi için bir aracın kullanılma
sı görevinin1 Hükümete verilmesi ve Hükümen 
tin görevi olan ekonomik büyümeyi temin, kal
kınmayı temin, plân hedeflerinin öngördüğü 
hızı >elde etme vazifesinin bütünleyici bir ica
bıdır. 

Vergi mükellefiyetleri esasen verginin mev-
zuunun, matrahının, mükellefinin, vergileme 
sınırlarının, yani oranının, tarh, tahakkuk ve 
tahsil usullerinin, müeyyide ve zamanaşımının 
belirtilmesiyle taayyün eder. Bunun dışındaki 
işlemler tümü ile idari düzenlemelerdir. 

3 . 7 . 1969 gün ve esas No. 1969/23 sayıh 
Anayasa Mahkemesi Karan görüşümüzü aynen 
teyidetmektedir. 

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 
21 nci maddesinin 4 ncü fıkrası şöyle diyor : 
«Meydan, yol ve sakaklarda ve umuma açık 
yerler ile nakil vasıtalarında ve herkesin göre
bileceği sair yerlerde açılan, gösterilen ve 
dağıtılan ilânlarla, her ne suretle ve vasıta ile 
olursa olsun yapılacak diğer ilân ve reklâm
lardan belediye meclislerince düzenlenecek 
esas ve tarifelere göre resim alınır.» 

Dikkat buyurulursa 5237 sayılı Kanunun 
ilân ve Reklâm Resmiyle ilgili 21 nci madde
sinin 4 ncü fıkrasında hemen hemen resme ait 
bütün hususların belediye meclislerinde düzen
lenecek bir tarifeye bırakıldığı anlaşılıyor. 
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Anayasa Mahkemesinin karan şöyle diyor : 
«Anayasamızın 61 nci maddesi ise, (Herkes 

kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücü
ne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi, 
resim ve harçlar ve benzeri malî yükümler an
cak kanunla konulur.) demektedir. Anayasa 
koyucunun her çeşit malî yükümlerin kanun
la konulmasını emrederken keyfî ve takdirî 
uygulamalan önliyecek ilkelerin kanunda yer 
almasını kasdettiği şüphesizdir.» Yeni, keyfî 
ve takdirî uygulamalan önlemek üzere kanu
na bâzı kayıtlar konmalıdır. «Kanun koyucu
nun sadece konusunu belli ederek...» ilân ve 
Reklâm Resminde olduğu gibi, «Bir vergi ve
ya resim alınmasına izin vermesi, bunun ka
nunla konulmuş sayılması için yeterli değildir. 
Malî yükümlerin yükümlüleri, matrah ve 
oranlan, tarh ve tahakkuku, tahsil usulleri, 
müeyyideleri, zamanaşımı gibi çeşitli yönleri 
vardır...» 6802 sayılı Kanunda bu hususlar ta-
mamiyle mevcut. «Bunlar kişilerin sosyal ve 
iktisadi durumlannı! ve hattâ temel haklannı 
etkiliyecek uygulamalara yol açabilirler. Bu 
bakımdan kanunla düzenlenmeleri zorunludur.» 
Nitekim tarh, tahakkuk ve tahsil usulleri ile 
müeyyideleri ve zamanaşımı genel ve müşterek 
hükümler halinde kanunla düzenlenmiştir. 

«öteki yönler...» yani matrah, yükümlü ve 
oran yönleri ki, 6802 sayılı Kanunda bunlar 
da var, «Her malî yükümün özelliğine göre de
ğişik olduğundan, bu düzenleme her birisi için 
kanunla ayn ayn yapılmalı...» 6802 sayılı Ka
nunda var. «Ve hiç olmazsa anaçizgileri belir
tilmeli ve bâzılarının niteliklerine göre matrah 
ve oranı, bu mümkün olmazsa yükümlerin ada
letli ölçülere dayandırılan en yüksek sınırlan 
belli edilmelidir...» Yüzde yüz artırmakla en 
yüksek sının belli ediyoruz; en yüksek sınır 
belli, en alt sınır belli. «Aksi halde idareye 
keyfî uygulamalara meydan verebilecek çok 
geniş ıbir takdir yetkisi tanımış olur.» 

Değerli arkadaşlarım, görüyorsunuz ki, Ana
yasa Mahkemesinin Şubaıtta vermiş olduğu 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 nci mad
desinin 4 ncü fıkrasiyle ilgili reklâm ve ilân 
resmi hakkındaki kararda aynntılariylo belirti
len hususlar müzakeremize konu 1215 sayılı Ka
nunun istinadettiği 6802 sayılı Kanunla tama-
miyle yerine getirilmiş bulunmakta, Anayasa 
Mahkemesinin bu kararı da aşağı - yukan istik-
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rar kesbetmiş bir içtihat halini almış bulunmak
tadır. Bu itibarla kanaatimiz odur ki, 1215 sa
yılı Kanun Anayasanın 61 nci maddesine de ay
kırı değildir. 

Şimdi diğer hususlara geçiyoruz : 
Değerli arkadaşlarım, Vasıtalı Vergi - Vasi-

tasız Vergi, sosyal adalet ilkeleri... 1215 sayılı 
Kanunun Gider vergilerine yüzde yüz oran ar
tışını getiren ve alt sınır ile üst sınır arasında 
bir esnek ameliye imkânını, bir seyyaliyeti Hü
kümete veren hükümlerinin mânasını biraz da 
umumi hatlar içerisinde arz etmeye çalışacağım. 

Evvelâ «her vatandaş kendi kudret ölçüleri 
içinde kamu giderlerine iştirak eder» gibi basit 
bir vergi tarifinin dışına çıkmak lâzımgeliyor. 

(Hepinizin bildiği gibi, bugün modern mali
yede, aktif malî politikada vergileme, kalkın
mayı sağlamak veya kalkınma hızını artırmak 
için kullanılan en geçerli araçtır. Bu bütün dün
yada böyle. 

Vergilerin dört, fonksiyonu var : Birinci
si, istihsal faktörlerinin terkip ve tahsisi, ikin
cisi, gelir dağılımının düzenlenmesi veya başka 
bir mânada değiştirilmesi, üçüncüsü, sermaye 
terakümünün hızlandırılması ve dördüncüsü, 
enflâsyonla mücadele vasıtası olarak kullanıl
ması... 

Vergilemenin 'bir hedefi sermaye terakümü
nü hızlandırmak olunca, aşağı - yukarı diğer üç 
fonksiyonu da kendiliğinden bu başfonksiyon-
dan ayrılmıyacak şekilde birbirleriyle beraber 
geliyor. Yani gelir farklılıklarının azaltılması 
bir zaruret halini alıyor. 

Bilindiği üzere vergileme mecburi bir tasar
ruf... Mecburi tasarruf, istihlâke gitmesi mutlak 
olan fonları tasarrufa kalbetmek ve ekonominin 
mecmuu tasarrufunu da artırmak. Tasarruf ise, 
yine hepinizin bileceği üzere, en geniş mânasiyle 
istihlâkin istihsalden az olması demek. 

Yine bir bakıma vergi, ferdin satmalma gü
cünün bir kısmının Devlete aktarılması demdi. 
Ama Devlete aktarılan ferdin satınalma gücü
nün bir kısmı, teşekkül eden fonla, tekrar ka
mu hizmetlerine dönüyor. Yani yine fertler, bu 
kamunun birer parçası olmaları dolayısiyle bu 
hizmetlerden, vermiş oldukları vergi nisbetinde, 
belki daha çok, istifade ediyorlar. 

Yine verginin bir bakıma mânası da, tasar
ruf gücünün özel sektörden kamu sektörüne, 
âmme maliyesine intikali... 

J Verginin tasarruf artırıcı bir fonksiyonu ifa 
I etmesi sadece vergilemeyle değil, aynı zamanda 

istihlâki, daha doğrusu istihlâkleri, tüketmeyi, 
kısıtlayıcı tedbirleri de beraber almakla müm
kün olur. Veyahut da bizatihi verginin bünye
sinde bu hususiyetin olması gerekir. 

Yine, bir kalkınma dönemi ve çabası içinde 
ekonomiyi geliştirmek, büyütmek için bâzı te
mel esaslar var : Bunlardan birisi ekonomide 
kullanılmaya elverişli fonların plân hedeflerine 
uygun bir şekilde tahsisi. Fonlar hedeflere göre 
rantalbl ve prodüktif yatırımlara tevcih edil
meli. Yoksa, rasgele bir nevi kaynak israfı şek
linde bir tahsisin plânlı kalkınmada bir faydası 
yok, hattâ zararı var. Sektörler arasında fon ih
tiyacına göre, öncelikler de nazara alınarak, den
geli bir şekilde dağıtılması temin olunmalı. Den
geli bir ekonomik kalkınma her şeyden önce, 
yine hepinizin bildiği üzere, arz ve talep denge
sinin sağlanması şartına bağlı. 

Şimdi, bütün bunlar nazarı itilbare alındığı 
takdirde, elbette ki şu veya bu konuda vergile
me talebi için bir tasarı ile gelen Hükümet, ve
yahut da gu veya bu kanunda oranları yükselt
mek suretiyle yine kaynak imkânları, fon im
kânları ariyan Hükümet, o vergiye baştan say
dığım, verginin malî politikanın bir aracı olması 
dolayısiyle, ekonomik kalkınmada o fonksiyon
ları verecek bir hüviyetle gelmesini kabul et
mek gerek, Meclislerde tasvip gördüğü takdirde, 
vergi kanununun maliyenin elinde, Hükümetin 
elinde ekonomik verilere göre tatbik edileceği
ni, uygulanacağını da yine peşinen kabul etmek 
gerek. 

Plânlı kalkınma döneminde görülmüştür ki, 
bu arz ve talep dengesinin şart olmasına rağ
men, plânda çeşitli istihsal sektörleri için ön
görülen gelişme hızı, bir süre sonra bâzı sektör
lerdeki talep tazyiki altında diğer sektörlere 
nazaran aşırı bir artış kaydetmiş, buma mukabil 
diğer bir kısım sektörlerde plânın gerisinde kal
mıştır. Yani bir istihsal sektörüne talep o kadar 
fazla artmış, tazyik o kadar çoğalmış ki, o sek-

I tör ile ilgili olan kimseler daha çok o sektörde 
yatırıma gitmeyi kendileri bakımından kârlı ve 

I zorunlu görmüşler, fonlar ve kaynaklar o tara
fa kaymış, fonlar ve kaynaklar o tarafa kayınca 
muayyen fon ve kaynaklarla dengelenmiş diğer 

I sektörlerin bir kısmı bu bakımdan fon ve kay-
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nak kaybına uğramışlar ve dolayısiyle plânın 
tesbit etmiş olduğu hedefin ve hızın gerisinde 
kalmışlardır. Bizim memleketimizde fevkalâde 
bariz bir örnek olarak meselâ inşaatı gösterebi
liriz. inşaat sektöründe plân hedefinin tesbit et
miş olduğu hızın çok ötesinde ve üstünde bir 
rakama erişildiği halde, buna mukabil oraya 
kayan kaynak ve fonlar dolayısiyle sanayi ve 
tarım sektöründe de plân hedefinin altında ka
lınmak gibi bir duruma düşülmüştür. 

îşte bütün bunları nazarı itibare aldığımız 
zaman, her gelen vergi kanununun, müzakere 
mevzuu olan vergilemenin değerini, biraz daha 
derinliğe nüfuz etmek suretiyle, genel ekonomi 
içinde değerlendirmek gerekiyor. 

Mühim olan arz ve talep dengesinin düzen
lenmesinde de yine bilindiği üzere, para politi
kasının, kredi politikasının ve ücret politikası
nın yanında, bir de vergi politikası var. Vergi 
politikası ile müessir olmak, talebin bir kısmını 
kontrol altına almak, her hangi bir kesimdeki 
talep fazlasını düzenlemek, normal hadde veya 
bir seviyeye getirmek, bu suretle sektörler ara
sındaki fon ve kaynak dengesini de talep ve arz 
dengesi içinde temin etmeye gayret etmek,.. Bu 
itibarla, öncelikle talebin tesir altına, kontrol 
altına alınmasında da, en önemli vasıta vergidir. 

Vasıtasız vergiler de, dolaysız vergiler de el
bette ki talebi etkiliyen ve bir dereceye kadar 
kontrol altına alan bir müessir faktör. Ancak, 
talebi görülebilir bir şekilde, peşinen yapılabi
len bir hesaba, bir açıklığa istinadedacek şekil
de kontrol altına alabilecek en müsait faktör, 
vasıtalı, dolaylı vergiler. Bu sebeple, bâzı istih
sal sektörlerinin ürünlerine karşı mevcut talsp 
hacminin kontrol altına alınmasında, bu vasıta
nın kullanılmasına, yani vasıtalı vergilerin kul
lanılmasına başvurulması bir nevi zaruret halini 
alıyor. Bu suretle sektörler arasında denge sağ
lamak imkânı da elde edilmiş oluyor Belli bir 
sektördeki talebin kontrol altına alınması eko
nomide mevcut fon akımını etkiliye eek ve bu 
fonların plân hedeflerine uygun olarak dağılı
mını sağlamış olacak, yani kârı yükseli, riski az, 
spekülatif bâzı yatırımlara kaymakta olan kay
nak ve fonlar frenlenecek, kontrol altına alına
cak, oradan tasarruf edilen fon ve kaynaklar da 
diğer sektörlere, meselâ sınai sektöre aktarılnı 5 
olacak. 

Enflâsyonla mücadelede de, yine kullanılan 
diğer vasıtaların yanında en geçerli vasıtalar
dan biri, vergi ve bunda da aşağı - yukarı mü
nakaşa edilemiyecek şekilde açık olan dolaylı 
- vasıtalı vergiler. Çünkü, vasıtasız - dolaysn 
vergi enflâsyon üzerinde ancak bir yıl gecikme 
ile tesir gösterdiği halde, dolaylı - vasıtalı ver
giler hemen yılı içinde likitide fazlasını masset
me, emme imkânına sahip. 

Şimdi, bu şekilde vergi, ekonomide düzenle
yici bir faktör, bir araç, bir vasıta olarak kul
lanılınca, modern maliyenin de vergiyi ekonomi
de ekonomiyi düzenleyici bir vasıta olarak kul
lanılması bahis mevzuu olunca, ona seyyaliyet 
vermek, esneklik vermek de kendi tabiatının ica
bı olarak ortaya çıkıyor. Nitekim, 24 devletin 
iştirak ettiği - ki, iştirak eden devletlerden birisi 
de biziz - bütçe politikası ve ekonomik denge 
hakkında OECD sekreteryasmca hazırlanan 
Heller raporundaki tavsiyeler içinde de bu 
hususları görmek mümkün. Meselâ, tavsiyenin 
sadece bir kısmını okuyacağım : 

«Tavsiye Numarası 20 : Bâzı ülkelerde büt
çeye vergileme konusunda tadilât ithali, ta
dilâtın açıklandığı an ve yürürlüğe konması 
sırasında geçen uzun süreden dolayı, me
seleler stevlidetmektedir. Böylece mükellefler, 
açıklanan tedbirlerin etkilerine karşı hazırlıklı 
olabilirler. Bu engel, genel olarak beklenen 
yararlara sekte vurmaktadır. Amerika Birle
şik Devletlerinde vergi tadillerinin, ilk tek
liflerin ortaya konduğu tarihe kadar, makab
line şamil tatbiki yoluna gidilmektedir. Belki 
burada ancak nisbeten kabili tasavvur güç
lüğe değinecek bir çare söz konusudur. Vergile
me tekliflerinin hattâ derinlenmesine bir mü
zakere konusu olmadan önce, doğuran so
nuç verdiği ingiltere'deld uygulama en ideal 
sistem gibi görünmektedir.» 

«Tavsiye No 21 : Belçika, İtalya ve İngil
tere'de ve kısıntılı bir ölçüde Fransa'da Hü
kümet Parlâmentonun önmuvafakatmı almak
sızın malî yılın her anında kararname ile 
vergi hadlerini, bâzı hallerde sosyal güvenlik 
aidatları, dâhil, tadil etmeye imkân veren ge
niş yetkilere sahiptir. Bu gibi tadiller genel
likle bilâhara bir onaya tâbidir. Almanya'da 
Hükümet çok sadeleştirilmiş bir mevzuat pro
sedürü çerçevesinde bâzı muvakkat tadillere 
karar verebilir. Diğer ülkelerin bu örnekler-
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den ilham almalarında fayda vardır.» demek
tedir. 

Değerli arkadaşlarını; aşağı - yukarı 1215 
sayılı Kanunla getirilmek istenen de budur. 

Kanunun sosyal adalet ilkelerine aykırı ol
duğu hususu da münakaşa edilebilir. Vasıtalı 
vergiler sosyal adalete aykırıdır, yahut gelir 
dağılımını adaletsiz bir istikâmette geliştirir 
igilbi bir hüküm de bulunmakta mümkün değil
dir. Bizatihi, verginin belki bünyesinde adalet
sizlik vardır, adalet vardır diye münakaşa 
edilebilir. Bugün artık zaten modern maliyede 
Vasıtalı Vetfgi - Vasıtasız Vergi münakaşasını 
yapmakta güçtür. Bir vergi bütünlüğü bahis 
mevzuudur, iki baz vardır : Birisi, gelirin do
ğuşundan, doğrudan doğruya gelirken ve ser
vetten vergi almak; bir diğeri de, elde edilmiş 
gelirin tamamının veya bir kısmının harcanma
sından vergi almak. Haddizatında demokratik 
nizamdan hür teşebbüs ve serbest piyasa me
kanizmasının cari olduğu yerlerde gelir dağı-
ğılımı bir problemdir ve umumiyetle diğer araç
lar yanında vergi, gelir dağılımının düzenlen
mesinde ve adaletli bir seviyeye getirilmesin
de kullanılan bir vasıtadır. 

Dolaysız vergi kadar, Vasıtasız Vergi ka
dar Vastalı Vergi de sosyal adaleti temin edici 
unsura 'sahiptir. Şunu bir misal ile arz ettikten 
sonra sözlerime son vereceğim. 

Diyelim ki, üst grupta 1 000 lira yıllık ka
zancı olan bir şahıs ile alt gelir grupunda 
da 100 lira kazancı olan bir şahıs; üst grupu 
% 75, alt grupu % 10 nisbetinde vergilemiş 
olsak gelir bakımından, birisinin elinde vergi 
çıktıktan sonra 250 lira, diğerinin elinde 90 
lira kalacaktır. 250 lira ver'gi dışı gelire sa-
hibolan, yüzde yüz kabul etmek gerekir ki, 
250 liranın ya tamamını yahut büyük bir 
kısmını istihlâke verecektir, harcıyacaktır. 
Bunu bir ikinci defa Vasıtalı Vergi ile, do
laylı vergi ile vergilediğimiz takdirde, gelir 
dağılımındaki adaletsizliği bir derece daha 
adaletli (bir hale getirmek imkânı olacaktır. 
Daha fazla harcama imkânı olan biraz daha 
fazla vergi, biraz daha az harcama imkânı olan 
foiraz daha az vergi vermiş olacaktır. Bu iti
barla, Vasıtalı vergilerin sosyal adaleti temin 
hususunda kullanılan bir araç olduğu gerçek 
iken, Vasıtalı vergiler sosyal adalet ilkelerine 
aykırı ve gelir dağılımını biraz daha alt gelir 

grupları aleyhine bozar diye bir iddiada bulun
mak da mümkün değildir. 

(Değerli arkadaşlarım, sözlerime son verir
ken 1215 sayılı Kanunun, Komisyonda yaptı
ğımız müzakerelerde de belirdiği ve rapo
rumuzda da ayrıntalariyla izaha çalıştığımız 
üzere, Anayasaya aykırı hiçbir tarafı yok
tur. Sosyal adalet ilkeleriyle, tamamiyle ak
sine, bağdaşır bir tarafı mevcuttur. Hükü
mete kararnamelerle alt ile üst sınır ara
sında oranlar tesbit etme şeklinde bir görev 
verilmesi, Anayasa gereğince yasama organı
nın, yasama yetkisinin kullanılmasından baş
ka bir şey değildir ve Anayasa bakımından da 
Ibir aykırılık bahis mevzuu değildir. 

Kanuna iltifat buyurulmasını ve yüksek oy
larınızla tasvipte bulunulmasını istirham eder, 
Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (A. P. sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı Mesut 
Erez, buyurunuz. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) —Sayın Başkan, muhteremi miletvekiHeri; 

Huzurunuzu fazla işgal edecek değilim, sa
dece birkaç noktaya temas ederek huzurunuzdan 
ayrılacağım. 

Muhterem Reisicumhurumuzun bu tasarıyı, 
Anayasanın kendilerine verdiği yetkiye istina
den geri çevirmiş olmaları, kendilerinin vergi 
kanunları üzerindeki ilgisini gösterir. Bu ilgiyi, 
vergi kanunlarının daha isabetli çıkması nokta
sından memleketimizin, milletimizin hayrına bir 
ilgi olarak karşılıyoruz ve bu kanunun ikinci 
defa müzakeresini bu şekilde temin etmiş olduk
ları için, gerek efkârı umumiyede, gerek Par
lâmentoda 'kanunun tereddütlü noktalarının bir 
defa daha aydınlanması fırsatını bize verdikle
ri için kendilerine teşekkür borçluyuz. 

Muhterem milletvekilleri, 
Oider Vergileri Kanunu ile ilgili olarak bu

gün burada konuşan (hatiplerin hemen hemen 
hepsi bu kanunu genellikle olumlu karşılamış
lardır. Sözlerinin muhassalasından çıkan netice 
budur. Bu bakımdan bu kürsüden Gider Ver
gileri Kanunu ile ilgili izahlarda bulunan muh
terem arkadaşlarıma da teşekkür ederim. 

Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Saym Ke
mal Okyay arkadaşımız, ilgili teşekküllerin, bu 
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arada Odalar Birliğinin (bu karnınla ilgili olarak 
mütalâasının alınmadığını, mütalâasının alınması 
gerektiğini ifade ettiler. 

Gerek Kanun Parlâmentoya sevk edildiği 
sırada, gerek bu Kanunun birinci müzakeresi sı
rasında ilgililerle yazılı değilse (bile, sözlü şekil
de temas 'edilmiş ve mütalâaları alınmıştır. 

Ayrıca, ıSayın Reisicumhurumuz tarafından 
bu {kanun geri çevrildikten sonra da, kendileri 
bu kanunla ilgili olarak gerekli malûmatı elde 
etmek ve gerekil izaJhatı dinlemek fırsatını bul
muşlardır. 

OBiz; özel sektörümüzün, vergi (mükellefleri
mizin meslekî teşekkülleriyle, kendilerini ilgilen
diren kanunlar hususunda önceden temas etme
ni!] ve onlarında fikirlerini almanın faydasına 
inanıyoruz. 

Bu Kanunun Anayasaya aykırı olup olma
dığı hu-suisu yeteri kadar münakaşa edilmiştir. 
Ben sadece -bir noktaya temas etmek istiyo
rum: Vergi nisbetlerinin âzami hududunu Mec
lis burada 'tesibit edip çizdiğine göre, Anayasa 
Mahkemesinin kararında geçen çerçeveyi ver-
nüştir. Bu (suretle Meclis tarafından kabule 
ınazhar olduğu takdirde, çizilen hudut vergi öde
me gücü için çizilmiş iolan bir sınır 'oluyor ve bu 
sınırı da Meclis tesibit etmiş bulunuyor. 

Binaenaleyh, öyle hududu belli olmaksızın, 
mevzuu ve mükellefi belli olmaksızın idareye, 
Anayasa Mahkemesinin kararında ziıkredildiği 
gükilde keyfî muamele yapacak, keyfî vergi ko
yacak (bir yetki devredilmiyor. 

Sayın Komisyon Sözcüsünün de ifade ettik-
!t,ri gibi, aslında Gider Vergileri Kanununda 
bu vergilerin mükellefleri, verginin mevzuu nis-
belt% ver*. Mresi, ödeme zamanı bellidir. Bura
da y^pılr:1. ;ey; muayen hudutlar içinde Hükü
mete yelM yermekten ibarettir. Bu yetki de sı
nırsız değil; siiiırlıdır. 

Binaenaleyh, Meclisin Hükümete kanun kuv
vetinde kararname çıkarma yetkisini devret
mesi mevzuubaihsolamaız. 

ikinci olarak temas edeceğim önemli nokta, 
bu kanunun sosyal adalet ilkesine aykırı mü
kellefiyet getirdiği ve fiyatları arttıracağı yo
lundaki mütalâalardır. 

Sayın milletvekilleri, 

Bugün Vasıtalı Vergiler mevzuunda da, bu
nu daha önceki müzakerelerde de arz etmiştim, 

^ahsileştirme yapılması mümkündür. Zaruri 
ihtiyaç maddeleri üzerine ekmeğe, una, şekere 
vergi .korsanız ve bu vergilerin nisbeti de çok 
yüksek olursa, bunlar ellbeltteki fakir halk kit
lelerinin de istihlâk ettikleri maddeler oldukları 
için, Vasıtalı Vergilerin adaletsizliğini gösteren 
misaller olur, fakat ödeme gücü, satmalma gücü 
mevcut ve yüksek olan vatandaşların, kitlelerin 
tükettiği maddeler üzerine vergi korsanız, bu
lada vergi adaletsizliği (bahis konusu olamaz. 

'Bir arkadaşım bâzı maddeler zikretti, ben 
de misal odsun diye arz ediyorum. Meselâ, «ıCa-
nıa vergi konulursa ne olacak?» dedi. 

Şimdi, camın fakir halk kitlelerinin ihtiyacı
na uygun olarak sarf edindiğini iddia etmek 
anü'mkün değildir. 

Meselâ, 3 mm. ye kadar olan pencere camla
rı normal ve sosyal nitelikte odan konutlarda 
kullanılabilir, fakat 3 mm. nin üzerinde bulu
nan camları düşünecek 'olursanız, renkli ve buz
lu camları düşünecek <olursanız bunların da za
ruri ihtiyaç maddesi olduğu ve fakir halk kitle
lerinin ihtiyacına tekabül eden maddeler olduğu 
kolayca iddia edilemez. 

Vergi, ibtidai madde üzerine oturtulan bir 
vergi olduğuna göre, maliyetleri yükselteceği 
ve dolayısiyle da fiyatları yükselteceği hususun
daki iddia da, böyle ilk nazarda görüldüğü gibi 
fevkalâde ağırlık taşıyan bir iddia olmaktan 
uzaktır. 

Bir defa seri imalâtı düşünecek olursanız, 
o imalâtın hammaddesine konulacak olan % 5, 
% 10 nisbetindeki bir verginin imalâtın «cüz-ü 
tam» larmı teşkil eden tüketim maddeleri üze
rine aksi fevkalâde düşük olabilir ve fiyatlar 
üzerindeki aksi 1 kuruş, hattâ 1 buruştan daha 
eksik bir şekilde tesir edebilir. Böyle maddeler 
vardır. Binaenaleyh, mutlaka fiyatın aşın bir 
şekilde artacağını iddia etmek her zaman doğru 
değildir. 

Ayrıca, o maddenin mamulü (büyük kâr
larla esasen satılmakta ise, burada fiyatı vergi 
değil arz ve talep ayarlar. Eğer, ıbir maddenin 
arzı az, talebi çoksa vergiyi koyduğunuz za
man vergi doğrudan doğruya ve o njislbette belki 
de misliyle, arkadaşlarımızın da burada işaret 
ettiği gibi, müstehlike intikal edebilir. Fakat o 
maddenin talebi kâfi derecede var, arzı da kâfi 
derecede varsa ve arz (biraz çoğalıyorsa bu tak-
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dırde koyacağınız vergi o maddeyi satanların 
kârından gidecektir. Alksi takdirde sürüm dü
ğer. Binaenaleyh, ımaliyete giden verginin daima 
müstehlike olduğu gibi inikas edeceğini söyle
mek her zaman doğru olmıyabilir. 

Güven Partisi sözcüsü arkadaşımız ve diğer 
arkadaşlarımız daha başka notkalara temas et
iler. Bu arada plân ve programlarla gösteril
miş olan tedbirler arasında Vasıtaisız Vergilere 
müracaat edilmesine öncelik verilmesi lâzımgel-
cliği hakkında tedbirler olduğunu, bu tasarının 
iso bunlara uymadığını söylediler. 

Muhterem milletvekilleri, 
1970 yılı 'Bütçesinin finansmanı mevzuuba-

lıjstir. Elbetteki bu finansman ihtiyacını sıh
hatli kaynaklardan karşılamak ,söz konusu olun
ca, tesirini 1970 yılı içinde göstermesi icabeden 
sergilere gitmek zarureti vardır. Bu vergiler ise 
umumiyetle Vasıtalı Vergilerdir. 

işin bu safhasında Vasıtalı Vergilere müra
caat edilmiş olmasını normal ve mâkul karşıla
mak icabeder. 

Diğer bir mlolkta bilhassa 'Sayın Ülker arka
daşımız tarafından dile getirilmiştir, diğer ar
kadaşlarımız da bu konuya biraz temas et
mişlerdir. O da; «Bu kanun iyi tatbik edilirse 
iyidir, bu kanun iyi tatbik edeceklerin ellerin
de iyi olacaktır, bu kanunu iyi bir Maliye Bakanı 
iyi itatlbik eder, iyi bir Hükümet iyi tatbik eder, 
ama ıbu husus sadece bu Hükümete verilen bir 
salahiyet değildir, devamlılık arz edecektir, 
binaenaleyh bu bakımdan mahzurludur» tar
zındaki mütalâadır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Hükümetleri iyi niyetli olarak kabul etmek 

zarureti vardır. Daha önceki müzakerelerde de 
arz ettim, kötü niyetli olmakla Hükümet olmak 
bağdaşmaz, 

Şimdi Sayın Ülker arkadaşımıza şunu sor
mak yerinde olur; kendileri her kanun tasarı-
siyle ve teklifiyle olduğu gibi bu kanun tasarı-
siyle de gayet yakından ilgilenmişler ve bir ça
lışma mahsulü olan noktalarına bakarak burada 
değerli mütalâalarda bulunmuşlardır. Çeşitli ih
timalleri hesaJbetmişler. Sayın Reşit Ülker arka
daşımız milletvekili olduğu sırada bir kanunun 
faydalarını ve mahzurlarını bu 'kadar inceden in
ceye ihesabedebiliyor da, kendileri .'bir gün bakan 
olsalar 'bu niteliklerini, bu vasıflarını kayıp mı 

edeceklerdir? Bakan oldukları zaman da, elbet-
i/eki, bir kanunu milletvekilli iken nasıl bütün 
detayıyla inceleyöbiliyorlarsa bakan oldukları 
zaman da keza faydalarını ve mahzurlarını he
saplayıp ona göre hareket edeceklerdir. 

Hepinize saygılarımı sunarım. (A. P. sırala-
mıdan alkışlar.) 

BAŞKAN — Her ne kadar yeterlik önergesi 
varsa da, kanunun 'tümü üzerindeki müzakere
ler bitmiştir görüşmek istiyen sayın üye bulun
madığı cihetle kifayet önergesini oya arz etmi
yorum. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenier... Kabul 
edilmiştir. 

Açık oyunu kullanımıyan sayın üye var mı 
ölendim? 

FEPvDA GÜLEY (Ordu) — Var Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Açık oyunu kullanmıyan Sayın 
Ferda Güley'den Ibaşka üye olmadığına göre 
oy verme işlemi bitmiştir. Sayın Güley oyunu 
'kullandıktan sonra kupalar kaldırılsın. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa ek Kanun 

Vergi nisbet ve hadlerinde yapılacak değişik
liler : 

Madde 1. — 13 Temmuz 1956 gün ve 6802 
sayılı Gider Vergileri Kanunu ve bu kanunun 
ek ve değişiklikleri mevzuuna giren ve aynı ka
rama bağlı tablolarda ve kanunun mahsus kısım 
ve bölümlerinde gösterilen maddeler ve hizmet
lerden igerakîi görülenlerin, işbu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihteki vergi nisbet ve had
leri ile bu kanunda sonradan yapılacak değişik
liklerle artırılacak, indirilecek veya vergi anev-
suuna alınacak madde ve hizmetler için yeni
den ihdas edilecek vergi nisbet ve hadlerini, 
Maliye Bakanlığının teklifi üzerine bir misline 
kadar artırmaya ve artırılan bu nisbet ve had
leri kanuni seviyelerine kadar indirmeye ve bu 
nisfbe't ve hadler arasında gerekli değişiklikleri 
yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye... Yok? Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenier... Kabul 
edilmiştir. 

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

name ile vergi 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 nisbet ve 
hadler arasındaki faiklara göre vergilendirilir. 

Bu maddeleri imalât veya ticaret maksadiy-
le ellerinde bulunduran gerçek veya tüzel ki
şi] eı İle bunları bilcümle şube, aoenta, bayi, ko
misyoncu ve sair satıcıları, depo, ticarethane, 
mağaza ve tanklarında veya sair yerlerde veya 
yolda bulunan mallarını, îbunların değerlerini, 
miktar ve çikletlerini, bulundukları yerler iti-
braiyle bir beyannameye kaydetmeye ve beyan
nameyi Maliye Bakanlığınca bu konuda yapı
lacak ilânı takibeden günü akşamına kadar 
hğh oklukları yer vergi dairesine vermeye 
mecburdurlar. 

Beyanname vermek meüburiyetinde olanlar, 
yukarda zikrolunan kendilerine ait yerlerde 
mdvoudolup, başkalarına satılmış fakat bedel
leri Ihenüz tahsil edilmemiş veya hibe edilmiş 
veya sair suretlerle mülkiyeti devredilmiş mad-
dcûeri 'de beyannamelerinde göstermek zorunda
dırlar. 

©folklar üzerinden ölçü esasına veya alış be
deline göre 'tarh ve tebliğ edilecek farklar ile 
perakendecilerin ellerinde bulunan miktarı 200 
kilogram veya alış bedelli 500 lirayı geçmiyen 
maddelerden stok beyanına tabi tutulmıyacak 
olanlar bu kanun gereğince çıkarılacak karar
namelerde gösterilir. 

Beyan üzerine tarh olunan farklar, tebliğ 
tercihini takibeden aybaşından itibaren iki ay 
içinde, hor ay bir taksit olmak üzere iki eşit 
taksitte ödenir. Vadesinde ödenmiyen farklar 
bakında Âmıme Alacaklarının Tahsil Usulü 
i»aklandaki Kanun hükümleri uygulanır. 

Süresinde beyanda bulunmıyanların veya 
noksan beyanda bulunanların beyan etmedik
ler: 'veya noksan beyan ettikleri maddeler ve 
değerlerine ait farklar iki kat zamlı olarak tah
sil 'cKımıır. 

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

BAŞKAN — 2 noi madde üzerinde Komis
yon Başkanı Sayın Hasan Dinçer tarafından 
bir tadil teklifi verilmiştir, okutuyorum efen
dim. 

Yüksek Başkanlığa 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa ek 

1215 sayılı Kanunun, Millet Meclisi Geçici Ko

misyonu metninde «Stıok beyanı» başlıklı 2 nci 
maddesinin ikinci paragrafının üçüncü satırın-
aaki «bunları» kelimesinin, «bunların» şeklinde 
değiştirilmesini, dördüncü satırındaki «sair satı
cıları» ibaresinden sonra (vergi nisbet ve had
lerini yükselten kararnamenin yürürlük tarihin
deki anadepo» ibaresinin ilâve olunmasını arz 
ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar . 
Hasan Dinçer 

Komisyon Başkanı 
BAŞKAN — Esasen, «bunların» deyimi o 

£ akilde okundu. Çünkü tab'ı hatası olarak Baş
kanlıkça tashih görmüştü. Bir şey mi vardı Sa
yın Toker? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURGUT 
TOKER (Ankara) — Sayın Başkanım, ilâvesi
ni istediğimiz cümle esasen tasarıda mevcuttur. 
Fakat matbaada yanlışlıkla bu çıkarılmıştır. 
isteğimiz, bir matbua haJtasmın düzeltilmesin
den ibarettir. 

BAŞKAN — Efendim, «Stok beyanı», baş
lığı ile başlıyan madde 2 nin 2 nci fıkrasının 
3 ncü satırında «bunları» kelimesi «bunların» 
şeklinde düzeltiliyor. Esasen «bunların» olarak 
okundu. Tab'ı hatası düzeltilmiştir. «Sair satıcı
ları» ibaresinden sonra, «depo» kelimesi kalı
yor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURGUT 
TOKER (Ankara) — Kalıyor efendim. 

BAŞKAN — «Vergi nisbet ve hadlerini yük
selten kararnamenin yürürlük tarihindeki ana
depo, depo..» Bu şekilde tadili ıtalebedilmekte-
dir. Tadil teklifi okunmuştur. Kabulünü oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmi-
yuılor.. Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu şekliyle oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye.. Yok? Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
ven sayın üye. Yok? Maddeyi oyUarınıza arz edi-
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yorum. Kalbull edenler... Kabul etaniyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanun, açık oylarınıza arz edilecektir. 
4. — Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kad

roları ile merkez kurulusu ve görevleri hakkın
daki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cet
vellerinde değişiklik yapılmasına dair 2.7. 1962 
tarihli ve 58 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/203) (S. Sayısı : 105) (1) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı tarafın
dan verilmiş Ibir takrir vardır, okutuyorum ka
rarlarınızı istihsal edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin birinci görüşülmesi 

yapılacak işler bölümünün 13 ncü sırasında 
yer alan 105 sıra sayılı ve 1/203 esas numa
ralı ; 

Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş kadroları 
ile merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 
2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cet
vellerinde değişiklik yapılmasına dair 2 . 7 . 
1962 tarihli ve 58 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısının, önemine binaen bütün işlere takdi-
men öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. . 

(Saygılarımla. 
Millî Eğitim Bakanı 

Eskişehir 
Prof. Dr. Orhan Oğuz 

'BAŞKAN — Gündemimizin 13 ncü sırasın
da kayıtlı, Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş 
kadrolariyla ilgili kanunda değişiklik yapıl
masına dair olan kanun tasarısının Ibütün iş
lere takdimen ve öncelikle görüşülmesi hususu 
talebedilmektedir. Bu hususu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
KaJbul edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını 
arzu edenler... Okunmamasını arzu edenler... 
Okunmaması kararlaştırılmıştır. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek i'stiyen 
sayın üye.. Yok. Maddelere geçilmesi hususu-

(1) 105 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

nu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kafbul etmiyen
ler.. KaJbul edilmiştir. 
Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş kadroları ile 
merkez kuruluşu ve görevleri hakkındaki 
2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cet
vellerinde değişiklik yapılmasına dair 2 . 7 . 

1962 tarihli ve 58 sayılı Kanuna ek Kanun 
Madde 1. — 2 . 7 . 1962 tarihli ve 58 sayılı 

Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele 'ilişik (1) sa
yılı kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Mehmet Arslan-
türk. 

MEHMET ARSLANTÜRK (Trabzon) — Sa
yın Başkan ve Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Huzurunuza getirilmiş bulunan Millî Eğitim 
Bakanlığı kadro cetvellerinde değişiklik yapıl
masına dair 2 . 7. 1962 tarih ve 58 sayılı Kanu
na ek kanun tasarısı üzerindeki kişisel görüşle
rimi açıklamak istiyorum. 

Görüşülmekte olan kanun tasarısı 1969 -1970 
öğretim yılı, okullar ile 1969 malî yılmda Ba
kanlığa bağlı kuruluşların kadro ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere hazırlanmıştır. Başka bir de
yişle, genellikle bu tasarı 1969 Haziran ve Eylül 
dönemlerinde öğretmen yetiştiren her dereceli 
okuldan mezun olan ve 2919 sayılı Kanunla 
atanmış bulunan öğretmenleri kadro içine almak 
ve kadrosuzluktan ötürü terfii cihetine gidile-
miyen bir kısım ilkokul öğretmenlerinin terfi
lerin?. sağlamak, Eğitim Fakültesi mezunlarını 
atama amacım gütmektedir. 

Ancak, bu tasarıda 1970 Haziran ve Eylül 
dönemlerinde öğretmen yetiştiren kaynaklardan 
mezun olacak ve Millî Eğitimde hizmet alacak, 
yani ilk ve orta dereceli okullara atanacak öğ
retmenler için kadro söz konusu değildir ve alın
mamaktadır. 

Anlaşılıyor ki, bu durumdaki öğretmenler 
için izlenecek yol, geçen yıllarda olduğu gibi 
2919 sayılı Kanunla atanma gözükmektedir ve 
bir yıl sonra yine bugünlerde, o da mümkün 
olabilirse, yeniden bir kadro kanunu Yüksek 
Meclise getirilecektir. 

Değerli arkadaşlar, bu derece ve sayıda 2919 
sayılı Kanun uyarınca atanma yapılan hiçbir 
bakanlık yoktur. 
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Takdir edersiniz ki, 2919 da çalışan öğret
menler görevlerinden kolaylıkla uzaklaştırıla-
bilirler. Kadroya geçmedikçe stajyerlikleri kal
dırılamaz. Kazara; 2,5 - 3 sene bu kadroda ka
lırlarsa terfi edemezler. Bu da öğretmenlerimi
zin garip ve garip olduğu kadar da hazin bir 
tecellisidir. 

Kanımızca, bugün kamu hizmeti görenler 
içerisinde hem maddi ve hem de mânevi baskı 
altında tutulan kütlelerin başında öğretmenler 
gelmektedir. Oysa biz halkımızın mutluluğu
nun öğretmenin mutluluğuyla bölünmez bir bü
tün teşkil ettiği görüş ve kanısındayız. 

Aziz arkadaşlarım en verimli yatırımın eği
timden geçtiğini bir aksiyon haline geldiği eko
nomik bir dönemde bulunuyoruz. Bu nedenle, 
yeni kuşakları feragatla yetiştirmekte olan her 
derecedeki öğretmenlerimizi sayılarının çokluğu 
veya türlü bahanelerle maddi baskı altında tut
mak haksızlık ve insafsızlık olur düşüncesinde
yim. 

Değerli arkadaşlarım; sonuç olarak, geç de 
kalınmış olsa söz konusu tasarının kanunlaşma
sını gönülden arzu ettiğimi arz eder, hepinizi 
saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Fahri Uğrasızoğlu. Yok. 
Madde üzerinde başka görüşmek istiyen sayın 
üye?. Yok. Maddeyi cetvelleriyle birlikte oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 2 . 7 . 1962 tarihli ve 58 sayılı 
Kanuna bağlı (4) sayılı cetvele, ilişik (2) sayılı 
cetvelde gösterilen kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili bir takrir 
vardır, okutuyorum. Tab'ı basılma hatası oldu
ğu ifade edilmektedir. 

Millet Eîeclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Millî Eğitim Bakanlığı 

kuruluş kadrolariyle merkez kuruluş ve görev
leri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair 2 . 7 . 1962 tarihli ve 58 sayıh 
Kanuna ek kanun tasarısının, 

Bütçe - Plân Komisyonunca, aynen kabul 
edilen Millî Eğitim Komisyonunun (2) sayılı 
cetvelinde matbaa hatası olarak (1) sayılı cet
velin Güzel Sanatlar Yüksek Okulu, Eski Eser
ler ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Kütüphane
ler Müdürlüğü kadroları yazılmıştır. 

Bu kadroların 2 sayılı cetvelden çıkarılması 
gerekmektedir. 

Bu şekilde tashihini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Bütçe - Plân Komisyonu Başkanı 
Sakarya 

Nuri Bayar 

BAŞKAN — Efendim, kanun tasarısının 
12 nci sayfasında Tatbiki Güzel Sanatlar Yük
sek Okuluna ait bütün kadrolar, Eski Eserler 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile ilgili kadrolar 
ve Kütüphaneler Müdürlüğü ile ilgili kadrola
rın sehven yazıldığı beyan edilmektedir. Cetvel
den çıkması için bu takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

tkinci maddeyi, tashih edilen cetvelleriyle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunun hükümlerini Mali
ye ve Millî Eğitim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye.. Sa/ym Nuri Kodamanoğlu, buyuru
nun. 

Efendim, açık oyunu kullanmıyan sayın üye
ler lütfen kullansınlar. Mevcut arkadaşların 
kullanmasından sonra oy verme muamelesi bit
miştir. 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, 

Sadece bir maddi hatanın, tab'ı hatasının gi
derildiği hususu kanunun müzaekresi sırasında 
söylenmediği için, bu tashihin söylenmesini te
min maksadiyle söz aldım. 

(1) sayılı cetvelin «ilköğretim müfettişleri 
ve eğitim uzmanları» bölümünün «Eğitim uz
man ve yardımcıları» adlı iki maddesi vardır; 
10 ve 11 nci madde. Bu maddedeki kadrolar 
bizlere dağıtılan metinlerde sayı olarak 15 ola
rak çıkmış, oysa bunlar 85 olarak düzeltilmiş
ti, fakat bu hususun zapta geçmesinde ayrıca 
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fayda mülâhaza ettiğim için Yüksek Başkanlı
ğın bu noktayı tasrih buyurmaları dileğiyle ve 
tasarının öğretmen arkadaşlarımıza hayırlı ol
ması dileğiyle saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Efendim Riyasetteki nüshalar
da, «10 Eğitim, uzman ve yardımcısı 15 aded, 
500 lira aylık» arkasından da «11 Eğitini uzma
nı ve yardımcısı 85 aded, aylık 450 dir» Yani 
Riyasetteki metne göre bir hata yoktur. 

Kanunun tümü üzerinde başka görüşmek is-
tiyen sayın üye.. Yok. Tümünü oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Açık oylama sonuçlarını arz ediyorum : 
6623 sayılı Türk Havayolları Anonim. Ortak

lığı Kanununun 19 ncu maddesinin değiştirilme
si ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesi hak
kında kanun tasarısının açık oylamasına 276 
sayın üye katılmış, 255 kabul, 19 ret, 2 çekim
ser oy çıkmıştır. Salt çoğunluk sağlanmış, ka
nun Meclisimizce kabul edil 

19 . 12 . 1947 tarih ve 5016 sayılı Kanunun 
verdiği yetkiye dayanılarak katılmış olduğumuz 
Milletlerarası Para Fonu Anasözleşnıesinde de
ğişiklik yapılmasına dair Anlaşmanın uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısının açık oy
lamasına 275 sayın üye katılmış, 253 kabul, 
20 ret, 2 çekimser oy çıkmıştır. Salt çoğunluk 
sağlanmış, kanun Meclisimizce kabul edilmiştir. 

5. — Millî Eğitim Bakanlığı merkez kuruluş 
ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunun 4, 
5 ve 6 ncı maddelerinin değiştirilin eri hakkında 
kanun tasarısı ve Milî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları (1/205) (S. Sayısı: 106) (1) 

BAŞKAN — Millî Eğitini Bakanı Sayın Or
han Oğuz tarafından verilmiş bulunan takriri 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Bugünkü gündemin birinci görüşülmesi ya
pılacak işlerin 14 ncü sırasında yer alan 106 sı
ra sayılı ve (1/205) esas numaralı Millî Eğitim 
Bakanlığı merkez kuruluş ve görevleri hakkın
daki 2287 sayılı Kanunun 4, 5 ve 6 ncı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı
nın önemine binaen bütün islere takdimen önce-

(1) 106 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

lik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve rica dere
rim.. Saygılarımla. 

Millî Eğitim Bakam 
Eskişehir 

Orhan Oğuz 

BAŞKAN — Bütün işlere takdimen ve önce
likle görüşülmesine mütedair olan takriri oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz edeceğim. Komisyon ra
porunun okunmasını arzu edenler... Okunmama
sını arzu edenler... Okunmaması kararlaştırıl
mıştır. 

Kanunun tümü üzerinde Sayın Nuri Çelik 
Yazıcıoğlu ile Sayın Fahri Uğrasızoğlu söz al
mış bulunmaktadırlar. 

Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu?.. Yok. Sayın 
Fahri Uğrasızoğlu? Yok. Tümü üzerinde baş
kaca görüşmek istiyen sayın üye... Yok. Mad
delere geçilmesi hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
a.rz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı Merkez kuruluş ve gö
revleri hakkında 2287 sayılı Kanunun 4, 5 ve 

6 ncı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun 

Madde 1. — Millî Eğitim Bakanlığı Merkez 
kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Ka
nunun 4, 5 ve 6 ncı. madeleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 4. — Millî Eğitim Şûrası aşağıdaki 
yazılı üyelerden kurulur: 

A) Tabiî üyeler : 
a) Millî Eğitim Bakanığından : 
Millî Eğitim Bakanı, 
Müsteşar ve Yardımcıları, 
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, 
Teftiş Kurulu Başkanı, 
Gündemle ilgili konularda Talim ve Terbi

ye Kurulunca görevlendirilecejk üç Kurul üye
si, 

Gündemle ilgili konularda Bakanlık Müdür
ler Komisyonunca görevlendirilecejk üç Genel 
Müdür veya daire Müdürü, 
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Gündemle ilgili konularda Teftiş Kuru
lunca görevlendirilecek üç Bakanlık Müfettişi, 

Hukuk Müşaviri, 
Memleketimizin coğrafi bölgeleri dikkate 

alınmak suretiyle Bakanlık Müdürler Komis
yonunca görevlendirilecek yedi Millî, Eğitim 
Müdürü, 

b) Üniversitelerden: 
Üniversite Rektörleri, 
Eğitim Fakültesi Dekanları, 
e) Devlet Plânlama Teşkilâtından: 
Plânlama Müsteşarı, 
Sosyal Plânlama Dairesi Başkanı, 
B) Seçimle gelen üyeler : 
la) Üniversitelerden: 
En az dört fakültesi bulunan üniversiteler

den seçilecek birer üniversite temsilcisi, 
Eğitim Fakültelerinden veya Eğitim Kürsü

sü veya Bölümü bulunan Fakültelerden seçile
cek birer Fakülte temsilcisi, 

b) tlköğretimden-

Son Şûra döneminde 4357 sayılı Kanunun 
5 nci maddesinin (A) bendine göre «üstün başa
rılı» sayılmış olan köy öğretmenleri, kasaba ve 
şehir öğretmenleri ve ilköğretim müfettişlerin
den her valilikçe teklif edilecek birer aday ara
sından memleketimizin coğrafi bölgeleri de 
dikkate alınması suretiyle Bakanlık Müdürler 
Komisyonunca, bu Komisyonun tesbit edeceği 
esaslara göre, seçilecek beş köy veya bucak öğ
retmeni, üç şehir veya kasaba öğretmeni, üç ilk
öğretim müfettişi, 

c) Genel, meslekî ve teknik orta öğretim
den: 

Son Şûra döneminden, 1702 sayılı Kanunun 
18 nci maddesine göre «takdirname!» ile taltif 
edilmiş öğretmen veya idareciler arasından aşa
ğıdaki olkul tiplerinin her birini temsil etmek 
üzere, Bakanlık Müdürler Komisyonunca, bu 
komisyonun tesbit edeceği esaslara göre seçile
cek ikişer üye: 

Ortaokul, lise, îlköğretmen Okulu, Ticaret 
Lisesi, eTknisyen Okulu, Erkek Sanat Enstitüsü, 
Kız Sanat Enstitüsü, Otelcilik Okulu ve İmam -
Hatip Okulu. 

ç) Eğitim Enstitülerinden öğretmenler ku
rulunca teklif edilecek birer aday arasından 
Bakanlık Müdürler Komisyonunca seçilecek iki 
öğretmen veya idareci, 

d) Yüksek öğretmen okulları öğretmen 
kurullarınca teklif edilecek birer aday arasın
dan Bakanlık Müdürler Komisyonunca seçilecek 
iki öğretmen veya idareci, 

e) Erkek Teknik, Kız Teknik, Ticaret ve 
Turizm Yüksek Öğretmen Okulları ve Tatbikî 
Güzel Sanatlar Okulu öğretmen kurullarınca se
çilecek birer öğretmen, 

f) Yüksek İslâm Enstitüleri öğretmenler 
kurulunca teklif edilecek birer aday arasından 
Müdürler Komisyonunca seçDeoek İM öğretmen 
veya idareci, 

g) İktisadi ve Ticari ilimler Akademiler-
arası Kurulca seçilecek iki temsilci, 

h) Devlet Güzel Sanatlar Akademisanoe se
çilecek bir temsilci, 

i) Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade-
milerarası Kurulca seçilecek İM temsilci, 

ı) Devlet Konservatuvarınca »eçilecejk iki 
temsilci, 

j) Özel okullarca seçilecek üç temsilci, 

k) Son kongrelerini normal şekilde yapmış 
olan çeşitli öğretmen dernekleri federasyonu, 
konfederasyonu ve sendikalarından kayıtlı üye 
sayıları en fazla olan üç kuruluştan kendileri
nin gösterdikleri birer temsilci ile, bunun dışın
da kalan diğer meslekî kuruluşlar arasından 
Başkanlıkça kur'a ile tesbit edilecek üç temsilci, 

1) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı müzeler, 
kütüphaneler ve halk eğitimi başkanlıkları ele
manlarından son Şûra döneminde «takdirname» 
ile teltif edilenler arasından, Bakanlık Müdürler 
Komisyonunca bu Komisyonun tesbit edeceği 
esaslara göre seçilecek ikişer üye, 

Şûraya/ seçimle katılacak üyeler üç yıl için 
seçilirler, yapılacak seçimlerde asli üye sayısı 
kadar da yedek üye seçilir. Dönem içinde gö
revlerinden ayrılan üyelerin sürelerini yedek 
üyeler tamamlarlar. 

O) Millî Eğitim Bakanı taraf nidan da
vet edilecek üyeler : 

a) Gündemdeki konularla ilgili resmî veya 
özel ilmî kurumlardan en çok beş üye, 

b) Meslekten veya meslek dışından gün
demdeki konularla ilgili en çok on üye, 

Davetli üyelik yalnız davet oiunulan toplan
tı içindir. 
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Millî Eğitim Bakanı, ilgili diğer bakanlıklar 
ile çeşitli kuruluşlardan Şûraya müşahitler da
vet edebilir. 

«Madde 5. — Millî Eğitim Şûrası, Millî Eği
tim Balkanının daveti üzerine normal olarak yıl
da bir defa 1 Haziran - 1 Ekim arasında tesbit 
edilecek bir tarihte toplanır. 

Olağanüstü hallerde Bakan, Şûrayı toplantı
ya çağırabilir. Millî Eğitim Bakanı Şûranın ta
biî Başkanıdır. Şûra yıllık toplantısınnı ilk otu
rumunda ayrıca, toplantıları idare 'etmek üzere, 
Bakanlık Merkez Kuruluşunda görevli üyeler 
dışında iki başkanvekili seçer. 

Şûra üye tam sayısının en az üçte ikisi ile 
toplanır ve kararlar üye tam sayısının salt ço
ğunluğu ile verilir. 

Şûranın gündemi Talim ve Terbiye Kuru
lunca tesbit edilir. Gündem ile o devre millî 
eğitim çalışmaları hakkında hazırlanacak rapor 
ve gerekli dokümanlar toplantıdan en geç bir 
ay önoe üyelere gönderilir. 

Şûra üyelerinin gündem dışı teklifleri Şûra 
tarafından kabul edildiği takdirde, gelecek Şû
ra gündemleri için incelenmek üzere Bakanlığa 
sunulur.» 

Madde 6. — Millî Eğitim Şûrası yönetim ve 
yazı işleri sekreterli|k hizmetleri, Talim ve Terbi
ye Kurulu üyeleri arasından, Bakanlıkça tâyin 
edilecek bir Grene! Sekreter tarafından idare 
©dilen Şûra Daimî Bürosunca yürütülür. Bu bü
ro, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına bağ
lıdır. Genel Sekreter Şûranın tabiî üyesidir. 

Şûra kararlan en geç üç ay içinde Bakan
lıkça yayımlanır. Bakan tarafından tasdik edi
len Şûra kararları, Bakanlık Tebliğler Der
gisinde ilân olunur. 

Şûra dokümanları Şûra üyelerine parasız 
gönderilir.» 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şener. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, 

Evvelâ bir hususu belirtmeden mevzua geç
mek istemiyorum. Bu gibi önemli kanunlar gö
rüşülürken elbetteki grupların daha önceden, 
evvelki teamüllerimize göre, haberleri olur, il
gili sözcü arkadaşlar burada bulunur ve kanu
nun daha iyi çıkmasına yararlı fikirlerinin alın
ması mümkün olurdu. Bu şekilde kanun çıkar
tılırsa, bunun daha yararlı olacağına kaniim ve 

sizlerin de böyle düşündüklerinizi zannediyo
rum. Ben millî eğitimci bir arkadaşınız değilim 
ama, buradaki teamüllere ve teessüs eden usul
lere göre bu Mecliste müzakereler böyle cere
yan eder. Başkanın hatalı olduğunu da söyle
mek istemiyorum. Elbetteki Başkan, verilen 
önergeye ve içtüzük usulüne göre hareket edi
yor, ama, daha başlangıcında usule uygun ola
rak hareket edilmesinde zaruret vardır. Şimdi 
mevzua geçiyorum. 

Bu kanunla ilgili hükümetin teklifi büyük, 
usun bir madde; komisyonunki de keza öyle, 
Plân ve Bütçe Komisyonunun da yine aynı. 
Şimdiye kadar, bir kanun tedvin edilirken bu 
kadar uzun bir madde teşkil edildiğini, sayfalar 
dolduran bir madde teşkil edildiğini görmedim 
ve bunu kanun tekniğine de uygun bulmuyo
rum. Arkadaşlarım da takdir edeceklerdir ki 
bu gibi kanunlar tedvin edilirken, konunun sa
rahati bakımından, uzun maddelerin üç, dört 
madde halinde kaleme alınması faydalıdır. 

ikincisi; yeni yeni kurulmuş olan birçok 
üniversitelerimiz vardır. Atatürk Üniversitesi, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Adana'da ku
rulmuş olan Ziraat Fakültesi, Diyarbakır'da 
kurulmuş olan Veteriner Fakültesi ve buna mü
masil diğer fakülteler veya üniversiteler. Bu 
şûraya üye gönderebilmesi için bir Üniversite
nin dört fakültesi olması zarureti vardır, istir
ham ediyorum, bir ilkokuldan okul müdürünü 
çağırıyoruz, veya bir köyden temsilci çağırıyo
ruz, namütenahi temsilci davet ediyoruz, elbet
te lüzumludur ama bir fakültenin, bir üniver
sitenin dört fakültesi olmazsa mutlaka ondan 
bir temsilci gelmesi icabetmiz mi? Maddedeki 
bu ifadeye göre Atatürk Üniversitesinden bir 
arkadaşımız gelirken... Ben söylüyorum ki gel
mez. Rektörler der ki, «rektörleri gelirdi.» Da
vet ediyor ama Sayın Bakanın keyfine göre de
ğil, Ahmet Şener'in keyfine göre değil, Kanu
nun maddesine göre bu tâyin edilir. Meselâ bu
radaki maddeye göre Diyarbakır'daki Veteri
ner Fakültesinden temsilci gelemez, Adananda
ki Ziraat Fakültesinden gelemez, ama burada 
bulunan Hacettepe Üniversitesinin patenti al
tında, veya Ankara, İstanbul Üniversitelerinin 
patenti altında kurulmuş olan bir üniversite ve
ya fakülteden elbetteki bir temsilci gelir. Nasıl 
gelir? Elbetteki burayı temsilen gelir, oradan 
gelemez. Burada neden dört fakülte denmiş te 
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üç, iki veya bir denmemiş? Komisyon ilgilisin
den veya Sayın Bakandan bu hususu öğrenmek 
isterim. 

Aşağıdaki maddede yine bir husus var, der 
ki : Bakan beş kişi şuradan, şu kadar şuradan, 
on kişi davet eder. Bunun arasına »onları sıkış-
tırırsa, zannederim ki pek yerinde olmaz. Demin 
de söylediğim gibi bir ilkokul müdürünü davet 
edeceksin, oradaki bir fakültenin dekanını ve
ya hocasını buraya davet edemiyeceksin... 

Biz bu şûrayı, yayınlanacak şatafatlı bir ki
tabın veya orada alınacak kararların istihsali 
için toplamıyoruz. Memleketimize, millî eğiti
mimize ışık tutacak, dertleri dile getirip bu 
dertleri işliyecek, bunların çözüm yollarım bu
lacak, buradan millî eğitim camiasına bir ışık 
tutulacaktır. Böylesine önemli bir kanunun bu
radan hemen ve çok az sayıdaki üyeler huzu
runda ve süratle, «kabul edenler.. Etmiyen-
ler...» şeklînde geçmesini ben tasvibetmiyorum. 
Uygun görülürse, arkadaşlarımızın daha toplu 
bulunduğu bir celsede görüşülmesini teMif edi
yorum, saygılarımla. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka görüş
mek isitiyen üye var mı, G. P. Grupu adına Sa
yın Tosyalı, buyurun. 

G. P. GURUPU ADINA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

Memleketimizin en mühim dâvalarından bi
risi olan millî eğitim dâvasını en iyi şekilde ih-
celiyecek ve Millî Eğitim Bakanlığımıza ışık tu
tacak, yön verecek olan Millî Eğitim Şûrası ile 
ilgili kanun tasarısını getirdiğinden dolayı 
Millî Eğitim Bakanlığına şükranlarımı ve mem
nuniyetimi arz ederim. Yalnız, Millî Eğitim Şû
rası gibi çok önemli bir konunun, gündemin en 
son maddesine denk gelişi de bence bir talihsiz
liktir. Bugün Türk milletinin en mühim dâvası 
millî eğitim davasıdır. Eğitim meselelerimiz 
maalesef arzu ettiğimiz şekilde değildir. Buna 
ışık tutacak, yön verecek, hal tarzlarını tesbit 
edecek Eğitim Şûrası kanunu daha geniş bir 
oturumda müzakere edilmeli ve bu müzakerede 
bu milletin temsilcileri olan bütün arkadaşları
mızın fikir katkısında bulunması temenni olu
nur. 

Üçüncü husus, Millî Eğitim Şûrasına iştirak 
edecek kimselerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Kanun maddesinden anladığıma göre, Eği

tim Şûrasına iştirak edecek kişilerin Türkiye 
Millî Eğitimini Eğitim Şûrası olarak düzenliye-
bilir teşekkülden mahrum olduğunu görüyo
rum. Bu Eğitim Şûrası bünyesinin daha fazla 
genişletilmesi ve meselâ bütün fakülte dekan
larının gelmesi, her çeşit meslek okullarını tem
sil edecek elemanların katılması gerekirdi. Ay
rıca talebe teşekkülleri vardır. Bunların dertle
rini bu şûrada dile getirecek elemanların bu
lunması lâzımdır. Talebe velileri, ilk, orta ve 
yüksek eğitimi temsil eden, bu okullarda üstün 
başarı göstermiş öğrencilerin velilerinin de bu 
organda temsil edilmesi ve onların da bu 
çalışmalarda fikir katkısında bulunmaları te
menni olunur. 

Sözlerimi burada kesiyorum. Hepinizi hür
metle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Nuri Çelik Yazıeıoğlu, 
buyurun efendim. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 

2287 sayılı Millî Eğitim Merkez Teşkilâtı 
görevleri ve yetkileri (hakkındaki Kanunun 4, 5 
ve 6 ncı maddelerini değiştiren ve huzurunuza 
gelmiş bulunan kanun tasarısında Millî Eğitim 
Şûrasına yeni bir şekil verilmektedir. Millî Eği
tim Şûrası bir kongre havasından çıkarılacak 
ve bir eğitim kuruluşu şekline getirilecektir. Bu 
konuda Sayın Balkanı kutlarız. 

Bu durumda Millî Eğitim Şûrası; normal 
olarak yılda bir kere toplanabilecektir. Ayrıca, 
eskiden olduğu gibi Millî Eğitim Bakanının da
veti üzerine de olağanüstü toplantılar olacaktır. 
Buraya kadarı gayet güzel. Ancak, 1 nci mad
denin (B) fıkrasının »seçimle gelen üyeler» kıs
mında gönül isterdi ki, Komisyonda da arz et
tiğim gibi, halkın temsilcileri de bulunsun. Biz
ler burada yasama organı olarak kanunları 
yapmak ve kanunların iyi uygulanıp uygulan
madığını denetlemek üzere halkın temsilcisiyiz. 
Yürütme organında bulunan devlet memurları, 
öğretmenler, diğer eğitimciler, öbür bakanlık
lardan gelen temsilciler, sendikacılar, bunlar da 
kendi bulundukları bakanlıkların ve örgütlerin 
mümessilleridir. Ancak, halkın burada temsilci
sinin bulunması zaruridir, ilkokul öğretmenleri 
için bölgesel bir koşul düşünülmüştür. Halk için 

I de böyle bir şey düşünülmeli, hiç olmazsa Tür-
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kiye'nin yedi bölgesinden yedi tane köylü yurt
taşımız bu şûraya gelip görüşlerini açiklıyabil-
meli. Bu bir yenilik olacaktır. Bu, Yüce Mecli
simize daha çok güven verecektir. Bunu bir 
önerge ile Yüksek Başkanlığa sunacağım, 

Bir de, 1 nci maddenin (B) bendinin (C) fık
rasında 1702 sayılı Kanunun 18 nci maddesine 
göre takdirname şartı koşulmuştur. 

Memuriyetten gelen arkadaşlarımız gayet 
iyi bilirler; âmir olanlar bilir, memur olanlar 
takdir ederler ve görürler ki, memuriyette tak
dirname almak, zannettiğimiz gibi iyi çalışma
ya bağlı değildir. Şunu kabul edelim, çok iyi 
ölçen iyi âmirler bulunduğu gibi, memurundan, 
başka değer ölçüleri bekliyen âmirler de vardır. 

Ben, beş sene okul müdürlüğü yaptım, beş 
altı arkadaşa takdirname verdim. Staj okulu 
öğretmenlerinin takdirname ile tallltif edilmesi
ni, Millî Eğitim Müdürlüğüne önerdiğim halde 
1963 yılından beri 7 sene geçmiştir, hâlâ, Millî 
Eğitim Müdürlüğünden cevabı gelmemiştir. 17 
sene fiilen öğretmenlik yaptım. Geçen sene 
- lütfen - takdirname almak nasibolmuştur. 

Burada bulunan değerli üyelerden, kayma
kamlık, valilik, Millî Eğitim Bakanlığında me
murluk yapanlar var. Huzurunuzda sorarım, 
her üç senede bir takdirname alabilmek şansı
na ulaşanlar var mıdır? Bu maddede diyor ki; 
«Her üç senede bir takdirname almak şartiyle 
Müdürler Komisyonu tarafından seçilir» Yani, 
her Şûra döneminde... Bu «takdirname» kaydı 
kaldırılmalı, buraya başka bir yol bulunma
lıdır. 

Ayrıca bütün üyeler Müdürler Komisyonu 
tarafından seçiliyor. Hep Müdürler Komisyonu. 
Merkeziyetçi bir görüş bu kanunun ruhuna hâ
kim olmuştur. Halbuki öteden beri bizim çaba
ladığımız konular, biçim istemediğimiz konular 
bürokrasidir. Yavaş yavaş bürokrasiden ve mer
keziyetçilikten uzaklaşmalıyız. Tabana inmeli
yiz, tabanın sesini dinlemeliyiz. Biz, halik için, 
halkın eğitim felsefesini saptamak için bir Eği
tim Şûrası topluyoruz, Halkın temsilcisi yok. 
Bu şûraya gelecek öğretmeni, bu şûraya gele
cek yöneticiyi de Millî Eğitim Bakanının bizzat 
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ataması; kendi elinde olan, kendi emrinde ça
lışan memurları seçmesidir. E, bu durumda hiç 
zahmet edip harcırah vermeye gerek yok. Millî 
Eğitim Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı Müdürler Komisyonuna der ki; «Millî 
Eğitim felsefesini nasıl saptıyalım?» Bir anket 
yapılır, düzelir gider. 

Ben şuna inanıyorum, bu görüşle Millî Eği
tim temel felsefesi saptanamıyacaktm Sayın 
Bakan temiz kalplilikle, çok iyi niyetle Millî 
Eğitim Komisyonlarına bizden daha iyi devam 
ederek, üyelerden daha iyi devam ederek titiz
likle bunun üzerinde durmuştur. Kendilerini 
takdirle karşılıyorum. Ancak, burada Sayın Ba
kana yardım edenler tarafından verilen veya
hut Sayın Bakanın fikir aldığı şahısların öne 
sürdüğü veyahutta hâkim olan bu görüş, - ne
reden gelirse - bu görüş ters düşmektedir. Bir 
eğitim kurulu topluyorsunuz; bu eğitim kuru
lunu yürütme organında Bakanın emrindeki 
memurlar saptıyor. Bundan uzaklaşılması gerek
mektedir. 

öbür maddeler üzerindeki görüşlerimi sonra 
belirtmek üzere, hepinizi saygiyle selâmlarım. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Söz istiyorum, 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Bir dakika, efendim. 
Efendim, okunan madde üzerinde Sayın Ah

met Şener, Sayın Hasan Tosyalı ve Sayın Nuri 
Çelik Yazıcıoğlu görüşmüşleridir. Bu üç arka
daşın konuşmuş olduğunu ve 1 nci maddenin 
müzakeresine devam edilmesi kaydını tescil edi
yorum. 

Açık oylama sonucunu arz edeceğim. 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa ek 
kanun tasarısının açık oylamasına 80 sayın üye 
katılmış; 68 kabul, 11 ret, 1 çekimser oy çıkmış 
ve saltçoğunluk sağlanamamıştır. Gelecek birle
şim tekrar açık oylarınıza sunulacaktır. 

Mesai saatimiz bitmiştir, çalışma saatinin ni
hayet bulması hasebiyle 13 Nisan 1970 Pazar
tesi günü saat 15 te toplanmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,04 

• • 
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6623 sayılı Türk Hava Yollan Anonim Ortaklığı Kanununun 19 ncu maddesinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkındaki kanun tasansına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Rıza G ü l ü 
M. Selâhattin Kılıç 
Turgut Topaloğlu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çeırçel 
Hasan Dinç er 
Ha/mıdi Hamaımcıoğlu 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
İbrahim Cüceoğlu 
Orhan Eren 
A. Sakıp Hiç/erimez 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Paksüt 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 

Üye sayısı : 450 
Oy yerenler : 276 

Kabul edenler : 25ı5 
Reddedenler : 19 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 173 

Açık üyelikler : Ü 

[Kabul edenler] 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Ceıngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlıı 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülean. 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
öilhat BilgeJhan 
Kemal Erfdem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Mehmet Nurettin San-
'dıkçıoğlu 
ûsıman T a n 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Zeynel Abildin İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmert özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Cemal Külâhlı 
İbrahim Öktem 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuıt Hulki Önür 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Kemjal Demirer 
İhsan Tomjbuş 
Arslan Topçuıbaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Mehmet Emjn Durul 
Hasan Korfemıazcan 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 

Abdüllâtif Ensrioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım, 

EDİRNE 
llhampj Ertemi 
Muoıtafa Harmancıoğlu 

ELÂZIĞ 
(Sam/et Güldoğan 
Ali Rıza Septioğhı 

ERZİNCAN 
Hüsannettdn Atabeyli 
Sadık Perinçek 
Naci Yddırım, 

ERZURUM 
iSaibahattin Araş 
Rasimj Cinisli 
Rıfkı Danışmıan 
Naci Gaciroğlu 
Gıyasettin Karaca 
Fetullah Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılınç 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet ipek 
Abdullah Izmen 
M. Emin Turgutalp 
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GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRÎ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Hasan Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Eşref Derinçay 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
Osman özer 
Akgün Silıivrili 
N'aim'e Iklbal Tdkgöz 
Necdet Uğuır 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Şütkrü Akkan 
Muzaffer Fazlı ArMç 
Burhan/ettin Asutiay 
Şeref Balkşık 
Münir Daldal 
Coştun Karagözıoğlu 
ŞinaSii Otema 
Ali Nalkıi Üner 

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

Kemal Okyay 
Osman. Yeıl tekin 

KASTAMONU 
Ali Orhan Deniz 
Mehmet Scydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
öevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELt 
Cevat Ademoğlu 
Vehbi Engiz 
Nihat Erim 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Ballın Dağdaş 
Necmettin Eribaikan 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 
özer ölçmen 
Talhsin Yılmaız öztuna 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat A-zmioğlu 
Mesut Ereız 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 

Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşat 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdul kadir Kcrmooğlu 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başcır 
E'sat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmaeıoğlu 
M. Nuri Kodamaooğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Haitnıdi Mağdon 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Hasan Baısri Albayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Ilyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 

Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yal emer 

SİİRT 
Mehmet Ncbil Oktay 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Mustafa Tim isi 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Reşit Önder 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet İhsan BMncioğlu 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmıct Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

UŞAK 
Orhan Demgâız 
Adil Turan 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Fuat Türkoğhı 
Mehmıet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Cahit Karafeaş 
ıS. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 
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[Reddedenler] 
ANKARA 

Orhan Birgit 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Suna Tural 

ÇANKIRI 

Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

EDİRNE 

Cevat Sayın 

ADANA 
Fazıl Güleç. (î.) 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Cavit Oral 
Eimir H. Postacı 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğhı (B.) 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
Kâmil Kı;rı.koğlu 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHÎSAR 
Şevki Güler 
Süleyman Mutki 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Kasım Küfrervi 

A N R \ R A 
Osman Bölükbaşı (I.) 
Osman Soğukpınar 
H. Turgut Tokeir 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Eken 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
îsmet Sezgin (B.) 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Selçuk Erverdâ 

HATAY 
Mehmet Aslan 

İSTANBUL 
Rıza Kuas 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 

Mustafa Aksoy 

SAKARYA 

Hayrettin Uysal 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

İsmail Arar 
Reşit Ülker 

[Oya katılmıyanlar] 
Fikret Turhangil 
(•Bşk. V.) 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Ahmet ihsan Kırımlı 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Derair 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Ahmet Dallı (B.) 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Refet Sezgin 
(B.)' 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 
Fuat Avcı 
Hüd)ai Oral 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (1.) 
Ha^an Değer 

EDİRNE 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
öm,er Faruk Sanaç 

ERZURUM 
Turhan Bilgin (B.) 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
Şevket Astouzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Şinasi Oolakoğlu 
Ali İhsan Göğüs 
1. Hüseyin Incioğlıı 

GİRESUN 
1. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp (1.) 

Nurettin özdemir 
(1. Ü.) 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Büsamettin Akmumeu 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 

SİNOP 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 

ZONGULDAK 
Ahmet Güner 

Süleyman Dcmirel 
(BaJşbakan) 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 

İbrahim Abak 
M. Aali Aybar (1.) 
Sadettin Bilıgiç (1.) 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Mustafa Fevzi Güngör 
A. Şeref Lâç (İ.) 
M. Kâzım özeke 
llhami Sancar 
İsmail Halklkı Telkinel 
Turgut Topaloğhı 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 
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ÎZMÎR 
ŞeVkeit Adalan 
M. Hulusi Çakır 
Ali Naili Erdem 
İhsan Gürsan 
Nihad Kürşad 
Talât O r t a 
Kemal önder 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Muzaffer Aikdoğanlı 
Salbri Keskin 

KAYSERİ 
Hayrettin Nakipoğlu 

Vedat Âli Özkan (B.) 
Enver Turgut 

KIRKLARELİ 

Feyzullah Çanlkçı 
Basan Korkut 

KONYA 

İrfan Baran 
Mustafa Kulbilay îmer 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
t. Etlhem Kihçoğlu 

Sadi Koçaş 
Orhan Okay 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ali Eitfbök 
Mehmet Ersoy (1.) 
Kemali Kaçar 

MALATYA 
Sami İlhan 
İsmet İnönü 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Mehmet özdal 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Seyfi Güneştan 
j^bdulkadir özmen 

MUĞLA 

Muallâ Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

ORDU 
Kemal Şensıoy 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hım 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Hüseyin Özalp (B.) 

SİİRT 
Zeki Çeliker (I.) 
Salâhattin Oran (1.) 
Adil Yasa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Kadri Eroğan 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya Önder (B.) 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 

[Açık üyelik] 

Malatya .1 

Yekûn 1 

Orhaın Öztra'k 
M. Sabri Sözeri ( t ) 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 
Mehmet Kazova 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Ekröm Dikmen 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Ali Rıza Uzune'r 

TUNCELÎ 
Kenan Aral 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 
Necmettin Cevheri (B.) 
MeJhımet Ali Kölklü 
Ba'hri Karaikeçıilıi 
Veihbi Melik 

UŞAK 
M. Fahri Uğraısuzıoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal (1.) 

YOZGAT 
Abldülla'h Baştürk 
A. Oelâl Sunıgur (1.) 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 

mm^ 
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19 . 12 . 1947 tarih ve 5016 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak katılmış olduğumuz Mil
letlerarası Para Fonu Anasözleşmesinde değişiklik yapılmasına dair Anlaşmanın uygun bulunduğu 

hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Rıza Güllü 
M, 'Selâhattin Kılıç 
Turgut Topaloğlu 
Şevket Yılımaz 

ADIYAMAN 
M. Zelkii Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Hamdı Hamamcıoğlu 
Ali İhsan Ululbahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Günigör 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Vehbi Meşihur 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
İbrahim Cüceoğlu 
Orhan Eren 
A. Sakıp Hiçerifmez 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Palksüt 
H. Turgut Toketr 
Yusuf Ziya Yağcı 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 276 

Kabul edenler : 253 
Reddedenler : 20 

Çekinserler : % 
Oya katılmıyanlar : 174 

Açık üyelikler : 1 

[Kabul 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Cemgizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcam 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Abduılİiah Naei Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınlbaş 
Öilhat Bilgelhan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Eı̂ delm 
Mehmet Niyazi Gürer 
Mehmet Nurettin San-
'dıkçıoğîlu 
Osttnan T a n 
Mevlüt Yıl/maz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

edenler] 
BİTLİS 

Kenan Mümtaz Akışık 
Zeynel Abiidin İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
İbrahim' Öktem 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki Önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
İhsan Tombuş 
Arıslan Topçufoaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Sami Arslaın 
Mehmet Emlin Durul 
Hasan Korkmazcan 

Ali Uslu 
DİYARBAKIR 

Behzat EgiM 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım, 

EDİRNE 
İlhamil Erteımı 
Musıtafa Harm-ancıoğlu 

ELÂZIĞ 
Sâ mjet Güldoğan 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Sad,ık Perinçek 
Naci Yıldırım; 

ERZURUM 
(Sabahattin Araş 
Rasimj öinislî 
Rıfkı Danışman 
Naci Gacır oğlu 
Cıyasettin Karaca 
Fethullah Taşkesenlioğ-
lu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmıet Angı 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk 
M. Şemsettin Sönmıez 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılmç 
Erdem Ooak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
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Nizamettin Erkmen 
Hidayet tpek 
Abdullah, Izrnen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa 'Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Eşref Derinçay 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
Osman özer 
Akgün Silıivrili 
Naim'e İkbal Tolkgöz 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 

IZMlR 
Mustafa Akan 
Şülkrü Akkan 
Muzaffer Fasih Arınç 
Burhanettlin Asutiay 
Şeref Bafeşık 
Münir Daldal. 
Coşkun Karagöziûğlu 
Şinasi Otema 
Ali Na/kâ Uner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
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I Turgut Artaç 
Muşa Doğan 
Kemal Güven 
Veyis Koçulu 
Osman Yeltelkin 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Mehmet Seydilbeyoğlu 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Gevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
I Cevat Ademoğlu 

Vehlbi Eniğiz 
Nihat Erim 
'Saıbri Yahşi 

KONYA 
I Bıalhri Dağdaş 

Necmettin Erlbalban 
Sezai Ergun 
Balha Müderrisoğlu 
özer ölçmen 

I Talhsin Yılmaz öztuna 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmelt Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Göfeçe 
Mustafa Kaftan 

I Ahmet Karaaslan 
MANİSA 

Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 

I C. Selçuk Gümüşpala 
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Hilmi Okçu I 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşat 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Bulda nh 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kır atlı oğlu 

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

ORDU 
Ata Boldun 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Haimdi Mağden 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Hasan Baısıri Albayrak 
Salih Zeki Köse oğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

SAMSUN I 
Nihat Kale 
îlyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 

Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Mustafa Timisi 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
ismet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Reşit Öndier 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet ihsan Birineioğlu 
Mehmet Ali Oksal' 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

UŞAK 
Orhan Dangıiız 
Adil Turan 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Fuat Türkoğlu 
Mehmıet Salih Yıldız 

YOZGAT 
I. Hakkı Akdoğan 
tsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğhı 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahme»t Nihat Akın 
Hüseyin Baytiürk 
Gah.it KaraJkıaş 
S. Tekin Mıüfbüoğlu 
Kevni Nddimoğlu 
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[Reddedenler] 
ANKARA 

1. Sıtkı Hatip oğlu 
Suna Tural 

BUESA 
Nail Atlı 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik; Yazıcıoğlu 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Melüh Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Oavil* Orail 
Eimir H. Postacı 
Kemal Satır 
Ahmet Tıopaloğlu (B.) 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Usılu 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıfcıağlu 
YusuJ Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bay azıt 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Orhan Alp 
Osman Bölükbaşı (I.) 
Osman Soğukpınar 

ANTALYA 
Hasan Akcalıoğlu 
Ömer Eken 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
tstmet Sezgin 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Mehmet Ayttuğ 
Hayretftiin Hanağası 

ERZİNOAN 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Selçufc EıjveKclji 

HATAY 
Mehmet Aslan 

İSTANBUL 

Rıza Kuas 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

[Çekinserler] 
AMASYA 

Kâzım Ulusoy 
İSTANBUL 

İsmail Arar 

[Oya haUlmıyanlar] 
BALIKESİR 

İbrahim Aytaç 
(Bşk. V.) 
Ahımet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Mehımet Etfgül 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURSA 
Sadrottin Çanga 
Ahmet Dallı 
Barl'as Kunt ay 
Ertuğrul Mat 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalm 
Fuat Avcı 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (1.) 
Hajsan Değer 

EDİRNE 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Öm êr Faruk Sanıaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 

ERZURUM 
Turhan Bilgin (B.) 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Şevket Aebuzoğlu 
B. Sııtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali İhsan Göğüs 
1. Hüseyin İncioğlu 

GİRESUN 
1. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp (1.) 
Nurettin Özdemir (I. Ü.) 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Dcmirel 
(Başbakan) 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 

ZONGULDAK 
Ahmet Güner 

Hilmi Türkmen 
İSTANBUL 

İbrahim Abak 
Mehmet Ali Aybar (1.) 
İS adettin Bil'giç (I.) 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
llh an (Eğetnen) Da-
rendelioğlu 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Mustafa Fevzi Güngör 
A. Şeiref Lâe (1.) 
M. Kâzım özeke 
İJhami Sancar 
İsmail Hakiki Telkine! 
Turgut Topa'loğlu 
Hasan Türlcay 
Mehmet Yardımcı 
Leboıt Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
M. Hulusi Çakır 
Ali Naili Erdelm 
İhsan Gürsan 
Nihiad Kürşad 
Talât Orhon 
Keimal önder 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 
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KARS 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Salb'ri Kerkin 

KAYSERİ 
Hayrettin Nakipoğlu 
(B.) 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Enver Turgut 
Melhmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Feyzullah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KONYA 
irfan Baran 
Mustafa Kulbilay Imer 
ihsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
I. Etlhem. Kılıçoğlu 
iSadi Koç aş 
Orhan Ofkay 
Faruk Süfcan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Mehmet Ersoy (t.) 
Kemali Kaçar 

MALATYA 
İsmet İnönü 
ismail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Mehmet özdal 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Seyfi Güneştan 
Abdulkaıdir özmen 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

ORDU 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RlZE 
Sami Kum'basar 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
M. Vedat Önsal 

SAMSUN 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Hüseyin Özalp (B.) 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Selâhattin Oran (î.) 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Kadri Eroğan 
Tcvfik Koral tam 
Yusuf Ziya önder 
(B.) 

M. Kemal Palaoğlu 
TEKİRDAĞ 

Yi İm az A'l p asi an 
Nedim: Karahalil 
Orhaın Öztrak 
Mustafa Saıbri Sözeri 
(t) 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 

Mehmet Kazova 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Ali Rızıa Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksıoy 
Noc-meltltiin Cevheri 
(B.> 
Mehmet Ali Gölklü 
Bahri Karaikeçıilii 
Vöhîbi Melik 

UŞAK 
M. Fahni Uğrasızıoğlu1 

VAN 
Kinyas Kartal (I.) 

YOZGAT 
Abldullaih Baştürk 
Ahmet Celâl Sungur 
(D 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 

[Açık üyelik] 

Malatya 1 

Yekûn 1 

»s»~<< 
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6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununa ek kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 80 

Kabul edenler : 68 
Reddedenler : 11 
Çeddnserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 369 
AÇIK üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

AFYON KARAHİSAR 
Meblmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Ali İhsanı Ululbahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 

ANKARA 
Orhan Eren 
H. Turgut Toker 
Sf.rafettin Yıldırım 

ARTVÎN 
Sabit Osman Avcı 

BALIKESİR 
M. Şükrü Çavdaroğlu 

BİNGÖL 
Mehmet Bildin 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlıu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Mustafa Tiayyar 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 

Mesut Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 

DİYARBAKIR 
Behzat EgiM 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

ERZURUM 
Rıfkı Danışmıan 
Naci Gacı/roğlu 

ESKİŞEHİR 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemjselttin Sönmpz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Cemal Fersoy 

İZMİR 
Mustafa Akan 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Hasan Tosyalı 

KOCAELİ 
Vdhfbi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Tahsin Yılmaz öztuna 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
C. Selçuk Gümüşpala 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşat 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 
İzzet Oktay 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 

ORDU 
Hamdi Mağden 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu. 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 

UŞAK 
Orhan Demgijz 
Addıl Turan 

VAN 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Kevni Nedimoğlu 
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[Reddedenler] 
ADANA 

Kemal Satır 
ANKARA 

İbrahim Cüceoğlu 
ANTALYA 

Ömer Buyrukçu 

BALIKESİR 

Mehmet Nurettin San-
-dıkçıoğılu 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

KARS 

Kemal Güven 
Kemal Okyay 

ORDU 
Ferda G-üley 

[Çekinser] 
KARS 

Veyis Koçulu 

[Açık üyelik] 

Malatya 1 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 

Yekûn 

— 228 — (5) 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

67 NCÎ BİRLEŞİM 

10 . 4 . 1970 Cuma 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
XX.— '0623 sayılı Türk Hava Yolları Ano

nim Ortaklığı Kanununun 19 ncu maddesinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna geçici bir madde ek-
lenanesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye, 
Ulaştırma ve Plân komisyonlarından 3 er üye
den kurulu 28 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/211) (S. Sayısı : 100) (Dağıtma tarihi : 
2 . 4 . 1970) 

X 2. — 19 . 12 . 1947 tarih ve 5016 sayılı 
Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak katıl
mış olduğumuz Milletlerarası Para Fonu Ana-
flözleşmesinde değişiklik yapılmasına dair An
laşmanın uygun bulunduğu hakkında kanun ta
sarısı ve Dışişleri, Maliye ve Plân komisyonla
rından 3 er üyeden kurulu 24 No. lu Gteçici 
Komisyon raporu (1/1) (S. Sayısı : 99) (Da
ğıtma tarihi : 2 . 4 . 1970) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — (Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 

Arslan Bora ve 5 arkadaşının, 444 sayılı Kanu
nun birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gön
derme tezkeresi ve Plân Komisyonu raporu 
(?/229) (S. Sayısı : 70) (Dağıtma tarihi : 

:25 . 2 . 1970) 

X 2. — Devlet Hava Meydanları İstetmesi 
Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe yıllı KeSiiınhesa-
bma ait genel uygunluk bildiriminin sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Dev
let Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
nün 1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/99, 1/51) 
(S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 30 . 3 . 1970) 

X 3. — Ankara Üniversitesinin 1967 bütçe 
yılı Kesinhesfabıma 'ait gemiel uygunluk bıiM'iriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Ankara Üniversitesi 1967 bütçe yılı Kesinhe
sap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu ra
poru (3/94, 1/48) (S. Sayısı : 85) (Dağıtma ta
rihi : 31 . 3 . 1970) 

X 4. — Devlet Su İşleri' Genel Müdürlüğünün 
1965 bütçe yılı Kesinhesabma ait genel uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/102, 
1/52) (S. Sayısı: 87) (Dağıtma tarihi: 30.3.1970) 

X 5. — Karayolları Geniel Müdürlüğünün 1966 
bütçe yılı Kesinhesalbına ait geneli uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/111, 1/63) (S. Sayı
sı : 88) (Dağıtma tarihi : 30 . 3 .1970) 

X 6. — Petrol Dairtesi Başkanlığının 1966 
bütçe yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Petrol Dairesi Başkanlığı 1966 büt
çe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/115, 1/68) (S. Sayısı : 93) 
(Dağıtma tarihi : 30. 3 .1970) 

X 7. — Ankara Üıniversitiesli 1966 Ibütçe yılı 
Kesinhesabına ait genel uygunluk büddrdınıiniıı 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 



ile Ambara Üniversitesi 1966 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu (tasarısı ve Sayıştay 'Komisyonu 
raporu (3/93, 1/47) (S. Sayısı : 84) (Dağıtma 
tarihi : 31 . '3 . 1970) 

X 8. — Beden Teıibiyeisli Genel Müdürlüğü
nün 1966 (bütçe yılı Kesdırihesahın'a ailt genel uy
gunluk Ibildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu rapo
ru (3/95, 1/49) (S. Sayısı : 86) (Dağıtma tari
hi : 1 . 4 . J970) 

X 9. — Orman Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı Kesirihesalbına ait genel uygunluk (bildi
riminin sunulduğuna 'dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Orman Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (3/112, 1/65), (S. Sa
yısı : 90) (Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1970) 

X 10. — Orman Genel Müdürlüğünüm 1966 
'bütçe yılı Kesinbesalbma ıailt genel uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Orman Genel Müdürlüğünün 1966 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/113, 1/66) (S. Sa
yısı : 91) (Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1970) 

X 11. — Ceza ve Islah Evleriyle İş Yurtları 
Döner Sermaye Saymanlığının 1963, 1964, 1965 
ve 1966 yılları genel bilançosunun sunulduğu
na dair Sayıştay Başkanlığı tezkereleri ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (3/98, 3/65) (S. Sa
yısı : 92) (Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1970) 

X 12. — Petrdl Dairesi 'Başkanlığının 1967 
bütçe yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Petrol Dairesi Başkanlığı 
1967 bütçe yılı Kesinhesap Kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/114, 1/69) (S. 
Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1970) 

X 13. — Siviıl Savunma Fon İşileri Sayman
lığının 1966 yılı bilançosunun sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/117) (S. 'Sayısı : 95) (Da
ğıtma tarihi : 1 . 4 . 1970) 

X 14. — Tekel Genel1 Müdürlüğünün -1962 
malî yılı döner sermaye hesaplarına ait 1962 yılı 
bilançosu ile murakıp raporunun sunulduğuna 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Tekel Genel Mü
dürlüğünün 1962 bütçe yılı Kesinhesabına ait 

2 — 

uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Tekel Genel Müdür
lüğünün 1962 bütçe yılı Kesinhesap kanun ta
sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/118, 
3/119, 1/130) (S. Sayısı : 96) (Dağıtma tarihi : 
2 . 4 . 1970) 

X 15. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1963 
yılı döner sermaye hesabına ait bilanço ile uzman 
murakıp raporunun sunulduğuna dair Başba
kanlık tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğünün 
1963 bütçe yılı Kesinhesalbma ıait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ve Tekel Genel Müdürlüğünün 1963 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sa^ 
yıştay Komisyonu raporu (3/120, 3/121, 1/70) 
(S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi 2 . 4 . 1970) 

X 16. — Tekel Genel Müdürlüğümün 1964 
yılı döner sermaye hesaplarına ait 1964 yılı bilan
çosunun sunulduğuna dair Başbakanlık tezke
resi ile Tekel Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe 
yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkere
si ve Tekel Genel Müdürlüğü 1964 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komis
yonu raporu (3/161, 3/122, 1/71) (S. Sayısı : 
98) (Dağıtma tarihi : 3 . 4 . 1970) 

X 17. — 6802 sayılı 'Gider Vergileri Kanunuma 
ek Kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gönderme 
tezkeresi ve Geçici Komisyon raporu (1/202) 
(S. Sayısı : 16 ya 1 nei ek) (Dağıtma tarihi : 
8 . 4 . 1970) 

V 
ÎKı DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
IŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 
İŞLER 

1. — Hendek kazası Kemaliye Mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik Özer'in bakiye cezasının affı hakkındaki 
kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gönderme 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (1/149) 
(S. Sayısı : 24) (Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1970) 
(M. Meclisi Dönem II : 1/244, S. Sayısı : 172) 
(C. Senatosu : 1/594, S. Sayısı : 714) 

2. — Salihli ilçesinin Eskicami mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu, 
Ayşe'den doğma 20.10.1945 doğumlu Kâmil Ak-
man'm, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra-



porn (3/46) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 
3 . 2 . 1970) 

3. — 654 sayıâı Toplum zabıtası kurulması 
Hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı .• 
27) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1970) 

4. — Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap 'bucağı 
Işıkpmar Köyü hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka
yıtlı Necmettinoğlu, Emine'den olma 1 . 1 . 1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'm, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/45) (S. Sa
yısı : 46) (Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

5. — Akyazı ilçesi Merkez. Yeniköy'ü hane 
18, cilt 8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı Hüseyin-
oğlu, Fatma'dan olma 13 . 3 . 1940 doğumlu 
Kemal Uluköylü'nün, ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/47) (ıS. Sayısı : 47) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

6. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/27) (S. 
Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 27 . 2 3970) 

7. — İzmir iline bağlı Çeşme ilçesinin Mer
kez Çiftlik köyü nüfusunun 101 hane, 7 cilt ve 
45 nci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan 
doğma 10 . 8 . 1929 doğumlu Mahmut Yel'in. 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/51) 
(S. Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1970) 

8. — Yalvac'ın Tdkmakçık köyü hane 90 
cilt 22 sayfa 146 da nüfusa kayıtlı, Ali Osman-
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu Hü
seyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/159) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 3 .1970) 

9. — Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Ta
rım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 
taiksitlendiriimesi hakkında kanun tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Kö-

ker, Burdur Milletvekili Mehmet özbey, Gire
sun Milletvekili M. Kemal Çilesiz ve 11 arkadaşı 
ve Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın 
aynı mahiyette teklifleri ve Tanım, Ticaret ve 
Plân komisyonları raporları (1/151, 2/2, 2/114, 
2/124, 2/126) (S. Sayısı : 101) (Dağıtma tarihi : 
2 . 4 . 1970) 

X 10. — 150 milyon liralık madenî ufaklık para 
bastırılması hakkındaki Kanunun ikinci madde
sinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/43) (S. Sayısı : 
102) (Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1970) 

11. — Tekel Genel Müdürlüğü kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 4036 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleri ile 4896 sayılı Kanuna bağlı (2) ve 
6939 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvellerin 
değiştirilmesi ve 4036 sayılı Kanuna bir madde 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Gümrük 
ve Tekel ve Plân komisyonları raporları (1/147) 
(S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1970) 

X 12.— 930 sayılı Tasarruf Bonoları ihracı hak
kındaki Kanunun geçici 1 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/199) (S. Sayısı : 104) 
(Dağıma tarihi : 6 . 4 . 1970) 

13. — Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadro
ları ile merkez kuruluşu ve görevleri hakkındaki 
2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
olan 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerin
de değişiklik yapılmasına dair 2 . 7 . 1962 tarihli 
ve 58 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Mil
lî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/203) 
(S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 6 . 4 . 1970) 

14. — Millî Eğitim Bakanlığı merkez kuru
luş ve görevleri hakkında 2287 sayılı Kanunun 
4, 5, ve 6 nci maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (1/205) (S. Sayısı : 
106) (Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1970) 

15. — Harb okulları kanunu tasarısı ile 
İstanbul Milletvekili İlhami Sancar ve 15 arka
daşının, Harb okulları kanunu teklifi ve Millî 
Savunma, Maliye ve Plân komisyonlarından 
üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/160, 2/142) ('S. Sayısı : 107) (Dağıtma tari
hi : 7 . 4 . 1970) 





Toplantı : ı MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 16 ya |nci ek 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa ek kanun ile Cumhurbaşkanlığı 
geri gönderme tezkeresi ve geçici komisyon raporu (1 /202) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1356) 

Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı 10 . 2 . 1970 

Ankara 
4-97 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 31 Ocak 1970 tarihli ve 805 - 3495 sayılı yazı karşılığıdır : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul olunduğu bildirilen 1215 numaralı Kanunu, 

ekli gerekçede belirtilen sebeplerden dolayı uygun bulmadığımdan, ilişik olarak takdim ediyorum. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 nçü maddesi gereğince bir daha görüşülmesini rica ede

rim. 
Cevdet Sunay 

Cumhurbaşkanı 

Cumhurbaşkanı Oevdıet Sunay'ın 1215 numaralı Kanunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafın
dan bir daha görüşülmesi hakikında Anayasanın 93 ncü maddesine dayanarak yaptığı teklifin 

gerekçesi 

1., Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1215 nıujmaralı Kamımı çıkararak; (6802 numaralı Kanunda
ki vergi nisbet ve hakileri ile bu kamında sonradan yapılacak değişikliklerle artırılacak veya indi-
rileoek vergi nisbet ve hadlerini, bir ımMine kadar artırmak ve artırılan bm nâsbet ve hadleri tek
rar kanuni seviyelerine kadar indirmek ve bu nisbet ve haldler arasında gerekli değişiklikleri 
yapmak, aynı kanunlla vergilendirilmiş olan ımaddelerin stoklarım da, vergi yüklerinde eşitlik 
sağlamak üzere, eski ve yeni hadler arasındaki farklara ıgtöre yeniden vergüendirmek hususunda, 
Bakıanlar Kumlunu teifermıath ve kesin bir şekilde görevlendirmek yerine, sürekli ve Anayasaya 
uymayan elâsitâki (bir yetkiye sahip kılmak istem ektedir. 

6802 sayılı Kantmun vergi nislbet ve hadlerini, bir misline kadar artırma ve indirme maksa-
diyle yeni ımalî yükümler konnıknasında kullanılabilecek olan ta sürekli ve elâstiki yetki; Ba
kanlar Kuruluma, âdeta ve fiMen, mezkûr kanun içinde 1215 sayılı Kanunla sınırlan tâyin edil
miş yeni bir (kanun yapma, yani kanun mahiye tinde kararnameler çıkarma hakkanı ve bu su
retle de herkesin vergi benzeri malî yükümünü ağırlaştırmak yetkisi bahşediyor mânasını ve üze
rine bina edildiği (kanun ölçjüsünde bir potansiyeli haiz ilâve bir muhteva tanımaktadır. Halbuki; 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Balkanlar Kuruluna, kanun mahiyetinde kararnameler çıkarma 
yetkisi vermemiştir. Buna mukabil; Türkiye Büyük Millet Meclisinin çıkardığı kanunlar çerçe
vesinde, yürütme görevini vermiştir. (Anayasa, madde — 6.) 

Ayrıca; nitelikleri, Anayasanın 2 inci maddesiyle belirtilmiş olan Türkiye Oumhuriyetin'de vergi, 
resim ve harçlar ve benzeri malî yükümler ancak kanunlla konulacağına (Anayasa, madde — 'Öl), 
kanun koymak, değiştirmek ve kaldınmak Türkiye Büyük Milelt Meclisinin yetkilerinden oldu
ğuna (Anayasa, madde — 64), bu yasama yetkisi devredilemiyıecegine (Anayasa, madde — 5), 
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hiçbir (kimiso veya organ, kaynağını Anayasadan almıyan bir Devlet yetkisi kıullanaîmıyacağına 
(Anayasa, madde — 4) ve (kanıuttilar da ; yasama, yürütme vo yargı organlarını, idare makaından'iM 
ve kişileri bağlıyan Anayasa hükümlerine aykırı olamryacağıına (Anayasa, maidde — 8) göre; 
1215 nJümarailı Kanunun ımalksıadı ve mâhiyeti mezkûr leısaslaria tamamen uymamaktadır. 

Vergilendir'me konusundaki bâzı beiDzer kanmalara imtisal edilmesi, ibfu kanunlar Anayasa Mah-
kemesinıden göçmediği içıin »ağla/m ve ısürekli bir gerekçe olaimaz, B/umum en taızıe (misalini; 28 
Temininiz 1967 tarikinde kabul edilen 939 mtuımaralı Kanunla Bakamlar Kurukma veriilmiş olan 
benzer bâzı yetkileri, Anayasa Mahkemesinin;, Anayasaya aykırı görerek, 25 Elcim 1969 ıtlarihinde 
aldığı kararla iptal etmesi ve keyfiyetin bu, tarihten itibaren Başbakanlıkça yürürlüğe konması, 
•ayrıca; İlân ve reklâm tabelâlarımdan, belediyelerce yalan 'zamana kadar alınmakta olan res
mim, son bir Anayasa Mahkemesi karaıniyle henüz iptal edilmiş bulunması teişkil eder. 

Bu sebeplerle; büyük sıknıtı içinde olduğu, bilinen Ve dSu'numlıariini'n ıısiliahını bofcliycn müstehlik 
topluluğuna inikasını öımlemenin mümkün görülemediği için eşitliğe vo sosyal adalete, sonuç, ola
rak da, Anayasaya aykırı olduğu kanaatinle vardığım ve 6802 numaralı Kanunla kurullmuş bulu
nan vasıtalı vo cıcık şümullü bir vergi sistemimiz üzerinde önigörülen hususlaır dışında da sonuçlar 
vereceğini tahmin ettiğim 1215 numıarallı Kanunun, Anayasanın 93 nıcü maddesi Igereğince ve 
öncelikle Anayasa yönünden bir daha görüşülmesini, Türk Milleti ve Devletinin yararı ve stosyal 
hukuk devletinin gereği için lüumlu mütalâa ediyorum. 

2. Millet Meelisindeiki müzıalke relere ve ezeümle Millet Medlisi Geçici Komisyonu, îkl'.ıidaır Par
tisi (A. P.) ve Hükümet (ıSıayım Maliye Balkanı) sözcülerinin ifadelerine göre; 1215 sayılı Kanu
nun 6802 sayılı Kamuna dâhil bütün maddeler üzerinde aynı zamanda ve aynı nisbette uygulan
ması öngörülmediğinden, gerekçede belirtileni maksatlarını gerçekleştirilmesi şüpheli ve vergi ilke
lerinden adalet, eşitlik genellik, güvenlik, ve aleniye!) gibi ilkelere tam bir linltıbafc düşünülmediği 
görülmektedir. 

Çünkü, 6802 sayılı Kanunla gösterilmiş olan ve yoni kanunlarla yeniden tesbit edilecek vergi, 
resim ve hadleri üzerinde 1215 sayılı Kanuna uyularak, daha ziyade artırıcı değişiklikler yapılaca
ğından iş hayatı dalgalandırılacak ve uygulanacak yeni yükümler yüzünden bâzı işyerlerinin ka
panmasına veya iş verimlerini düşürmelerine, yahut, bâzı yatırımların kısılmasına veya kesilmesi
ne sebebiyet verilip bunların etkisiyle işgücü istihdamının yükselmesi yerine azalması, fiyatların 
yükseltilmesi zorunluğu karşısında fiyat istikrarının kaybolması ihtimallerine ve geçim şartlarının 
daha da ağırlaşmasına duçar olunacak ve bu gibi sonuçlardan, kalkınmanın dengesi ve hızı da bo
zul abilecektir. 

Ayrıca; 1215 sayılı Kanun yürürlüğe konulduğu takdirde, diğer bâzı vergi kanunlarının sağla
dığı gelirlerde, bildirilmemesi muhtemel stokların faturasız satışları ve sair sebeplerle vâki olacak 
azalmalar sonucunda Hazine tahmin edilmiyen kayıplara uğrıyacak, bu ihtimallere mukabil, fiyat 
ve vergi yükselişleri yüzünden bütçenin cari giderleri ile taahhütlere bağlanan yatırım harcama
larında artışlar da başgösterebilecektir. 

Onun için; çok yönlü tesirleri ve sonuçları kapsıyan ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde çok 
kısa bir süre içinde tedvin edilmiş olmasının mahzurlarını ve noksanlarını taşıyan ve tatbikatından. 
vergi adaletsizlikleri doğabileceği tahmininde bulunan büyük bir çoğunluğun endişelerini gider
mek veya asgari hadde indirmek için; 121.5 sayılı Kanunun çok iyi bir şekilde, çok şümullü ve her 
maddeye inercesine teferruatlı olarak değerlendirilmesi ve buna göre kesin hükümlere sahip kılın
ması lâzımdır. Bu lâzimeyi yerine getirmek için de, mezkûr kanunun Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde bir daha görüşülmesi gerekir. 

3. Anayasanın 61 nci maddesi gereğince; herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gü
cüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Bu yükümün; Anayasa ilkelerinden sosyal adaletin ger
çekleştirilmesine yaraması için, vasıtalı vergilerden çok vasıtasız vergilere katılması veya vasıta
sız yeni vergiler çıkarılması suretiyle karşılanması gerekir. Çünkü; vasıtalı yergilerin, maliyet ve 
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fiyatlara inikası ve dolayısiyle müstehliklere intikal etmesi karşısında gerçek* yükümlü, Gider Ver
gisini Hazineye ödeyen değil, vergi konusu malı alan nihai müstehlik veya ihtiyaç sahibidir; 

Bu durumun ıslahı ve vergi reformuna gidişi sağlamak için vasıtasız vergilere önem ve Önce
lik verilmesi beklenirken vasıtalı vergilerden biri olan 6802 sayılı Gider Vergisi Kanunundaki ver
gi nisbet ve hadlerinin, toptan bir hükümle çabuk ve tutar sonuçlar verici bir çözüm yolu düşünce
sine dayanılarak, bir misline kadar artırılması yetkisinin Bakanlar Kuruluna verilmesi için 1215 
sayılı Kanunun çıkarılması, Anayasamızın sosyal hukuk devleti anlayış ve esprisine ve sosyal ada
let ilkesine de aykırı düşer ve aynı zamanda mezkûr kanunun Bakanlar Kurulunca madde, vergi 
nisbet ve hadleri ile zaman bakımından öngörülen uygulama kararnamelerinin perakende olarak 
çıkarılması, memleketin vergi, iş, sosyal ve politik hayatında huzursuzluk ve istikrarsızlık yarata
bilir ve kalkınma gayretlerimizi gevşetip küçük veya büyük başarısızlıklara uğranılmasma sebebi
yet verebilir. Onun için; 1215 sayılı Kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir daha görüşül
mesi birçok faydalar sağlıyacaktır, kanaatindeyim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

Geçici Komüayoaun raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 6 . 4 . 1970 
Esas No. 1/202 
Karar No. 3 

Yüksek Başkanlığa 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa ek kanun tasarısını görüşmek üzere Genel Kurulun 
9 . 1 . 1970 tarihli 23 ncü Birleşiminde kurulması kabul edilen Geçici Komisyonumuz. Bu defa 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde müzakere edilerek kabul 'edilen ve Anayasanın 93 ncü maddesi 
gereğince Sayın Cumhurbaşkanı tarafından geri çevrilen 1215 sayılı Kanun Hükümet temsilcile
rinin de iştirakiyle incelendi. 

Yapılan 'müzakerelerde Sayın Cumhurbaşkanının Anayasanın 93 ncü maddesi gereğince yapmış 
oldukları çevirinin gerekçeleri incelenerek bunların esas itibariyle iki anasdbep üzerinde toplan
dığı görüldü. 

1. — 1215 sayılı Kanunun Anayasanın 61 nci maddesine uygun olmadığı, 
2. — Kanunun sosyal, ekonomik ve teknik sakıncalar doğuracağı, 
Bu hususlar hakkımdaki Komisyonumuz görüşü sırasiyle aşağıda arz 'edilmiştir. 
1. 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa ek ikamın tasarısının, gerek Komisyonumuzdaki ve 

gerekse Millet Meclisindeki müzakereleri sırasında derinliğinle durulmuş ve tasarının Anayasaya 
uygun olduğu sonucuna varılmıştı. Bu defa Anayasamızın 4, '5, 8, 61 ve 64 ncü maddeleri 5383 sa
yılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
tasarısının Anayasaya uygun olup almadığını inoeliyen 3 . 4 . 1964 gün ve esas No. 1/664 karar 
No. 7 sayılı Anayasa Komisyonu mütalâa raporu, konu ile ilgili 10 . 12 . 1962 gün esas No. 
1962/198 kaırar No. 962/111 29 . 3 . 1966 gün esas No. 1965/45 karar No. 1966/16 sayılı Ana
yasa Mahkemıesi karariyle ibizzat Cumhurbaşkanlığı çeviri gerekçesinde anılan 3 . 7 . 1967 gün 
ve esas no. 1969/23 karar No. 1969/41 sayılı Anayasa Mahkemesi kararı yeniden incelenerek 1215 
sayılı Kanunun Anayasaya uygun olduğu sıonucuna varmıştır. Şöyle k i : 

Anayasanın 61 nci maddesi ikinci fıkrası hükmü, «Vergi, Resim ve harçlar ve benzeri malî 
yükümler ancak kanunla konulur.» demekle, malî mükellefiyetlerin sadece kanunla ihdas edile-
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bileceğini öngörmektedir. Vergi mükellefiyetleri ise verginin mevzuunun, matrahının, yükümlü
sünün vergileme sınırlarının yani oranının, tarh, tahakkuk ve tahsil usullerinin muafiyet ve istis
naları ile, ımüeyyide ve zamanaşımının belirtilmesi ile taayyün eder. Bunun dışındaki işlemler tü
mü ile idari düzeni.etmelerdir. 

Nitekim hu esası dikkate alan Anayasa Mahkemesi yukarda zikredilen kararlarında Anaya
sanın 61 nci madde hükmüme değinerek, «Anayasa koyucunun; her çeşit malî yükümlerin ka
nunla 'konulmasını emrederken, keyfî ve takdirî uygulamaları önliyocıek ilkelerin kanunda yer 
almasını kasdettiği şüphesizdir. Kanun koyucunun sadece konusunu belli ederek bir vergi veya 
reisim alınmasına izin 'vermesi, bunun kanunla konulmuş sayılması için yeterli değildir. Malî yü
kümlerin, yükümlüleri, matrah ve oranları, tarh ve tahakkuku, tahsil usulleri ve müeyyideleri 
zamanaşımı gibi çeşitli yönleri vardır. Bunlar kişilerin sosyal ve iktisadi durumlarını ve hattâ te
mel haklarını 'etkileyecek uygulamalara yol açabilirler. Bu 'bakımdan kanunla düzenleınımelcri zo
runludur. Nitekim tarh, tahakkuk ve tahsil usul'eri ile .müeyyideler ve zamanaşımı, genel ve müş
terek hükümler halinde kanunla düzenlenmişlerdir, öteki yönler, yani yükümlü matrah ve onan 
yönleri her malî yükümümün özelliğime göre değişik olduğundan hu düzenleme herhirisi için ka
nunla ayrı ayrı yapılmalı ve hiç olmazsa anaçizgileri, başka bir deyimle, çerçeveleri belirtilmeli 
ve bâzılarının niteliklerine göre ımatralh ve oranı, 'bu mümkün olmazsa yükümlerin adaletli ölçü
lere dayandırılan en yüksek sınırları belirtilmelidir. 

Olaya gelince, 5237 sayılı Kanunun 21 nci m'iddesinin 4 ncü fıkrasının iptali istemen hükmün
de malî yükümün, konusu ve yükümleri gösteril niş, fakat matrahı, oranı veya en çok miktarı 
gösterilmemiş, ilân resminin belediye •meclislerince düzenlenecjek tarifeye göre alınacağının açık-
lamması ile yetinilmiştir. 

Demekte ve bu mütalâa ve görüş konu ile il ?İH bütün kararlarında devamlı ve istikrarlı bir 
içtihat halini almış bulunmaktadır. 

Ayrıca Anayasa Mahkemesinin 10 . 12 . 1962*ün ve 1962/198 esas ve 1962/111 sayılı kararın
da, «Zamanın gereklerine göre sık sık değişik te İbirler alınmasına veya alman tedbirlerin kaldı
rılmasına ve yerine göre tekrar konmasına lüzum görülen hallerde yasama organının yapısı bakı
mından ağır işlemesi ve günlük olayları izliyerek zamanımda tedbirleri almasının güçlüğü karşı
sında kanun koyucunun esaslı hükümleri tesbit ettikten sonra ihtisas ve idare tekniğine taallûk 
eden hususların düzenlenmesi için Hükümete yetki vermesi yasama yetkisini kullanmaktan başka 
bir' şey değildir. Şu hale göre bu durumu yasama yetkisinin yürütme organına bıraktığı anlamıma 
almak doğru olmaz.» denilmektedir. 

474 sayılı Kanunun Anayasaya uygunluğu ile ilgili 3 . 4 . 1964 gün ve esas 1/664 karar 7 sa
yılı Anayasa Komisyonu mütalâa raporu da yukarda arz 'edilen Anayasa Mahkemesi görüş ve 
içtihadına dayanarak Gümrük Giriş Tarife Cetvelindeki vergi nisıbetlerinin % 50 oranında artı
rılması yetkisinin Bakanlar Kuruluna verilmiş olmasının Anayasaya aykırı olmadığını açıkça be
yan vo mütalâa etmiştir. 

1215 sayılı Kanunda malî mükellefiyetle ilgili ıımevzu, matrah, yükümlü tarih, tahakkuk ve tah
sil esasları müeyyide, zamanaşımı, vergi oranı, muafiyet ve istisna hadleri gibi asli unsurların tes-
biti için Bakanlar Kuruluna yetki veren hiçbir büküm mevcut değildir. 

Kanamda sadece alt (kanunî hadler) ve üst (kanunî hadlerin bir misline kadar) hudutları be
lirtilmiş olan vergi oranları arasında değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir, 
Bu yetkinin ise yasama hakkının devri anlamında olmadığı bizzat yukarda anılan Anayasa Mah
kemesi kararları ve Anayasa Komisyonu mütalâa Taporunun vardığı sonuçlarla sabittir. 

Bu mütalâaların ışığı altında durumu tekrar teomımül eden komisyonumuz 1215 sayılı Kanun
la hükümete verilen yetkinin âzami sınırları kanunda belli olan veıt̂ gü nislbet 've ihadlerinkı fdaha 
düştük oran ve hadlerde tatbikinle imkân veren bir hüküm olduğu sonucuna vairmıvş ve kanunini 
bizatihi Anayasa ve Anayasa Malhkemesıinfin müs'akar içtihatlarına uygun bir vergi kanun niteli
ğinde olduğu sonucuna varmıştır. 
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2. Kanunun sosyal .adalete, eşitliğe aykırı olduğu ve tatbikatının 'bâzı teknik sakıncalar do
ğuracağı yolundalM. ten'kidlere gelince, 

a) Kanun sosyal adalet ve eşÜtlik ilkesine ay kın değil bilâkis bu maksadı sağlamak amaciyle 
isdar edilmiştir. 

Şöyleki : 
Âdil (bir gelir tdağılımına ulaşlmanun çeşitli yolları vardır. Bunlardan 'birisi de vergi kanalı 

ile gcılir dağılıımmın düzenlenmesidir. 
Bilindiği ga'bli hür ekonomik rejimlerde gelirin dağılılmı /büyük dengesizlikler göstermektedir. 

Hür ekonomik düzenin getirdiği en IbeMli (başlı sakınca da (budur. Bu sakıncanın giderilmesi için 
devletin gcılir dağılımına müdahalesi 'zaruri görülmektedir. Bunun en etkili aracı iilse verigfidir. De-
'mdkratik rejimlerde gelirler vergile nimedem önce bu adaletsiz dağılıma uygun karakterde bir fonk
siyon ortaya 'koymakta, vergilemeden sonra ise bu adaletsizlik 'büyük ölçüde giderilimekte ve den
geye yakın 'blir fonksiyona ulaşılmaktadır. 

Vergi voliyle gelir (dağılıımmın düizenlenımesi ikili ısafhada cereyan etmektedir. Bu safhalar, bu
günkü modern vergiciliğin (dayandığı ilki teimel bazla ilgilidir. Birincisi gelirin doğuşu ve elde 
cdilnıeisi ikincisi ise 'hareanmasıldır. 

Gelirin dağılımındaki adaletsizlik 'birimdi safhada gelir 'üzerinden alman vasıtasız vergilerle 
'kısmen giderilmekte, ikinci safhada ise harcamalar üzerinden alman vasıtalı vergilerle tamamlan-
malktaldır. Böylece Ibüyük gelirlerfdiem yüksek nisbetli vasıtasız vergiler, <'büyük harcamalardan da 
yüksek nislbetli harcama 'vergileri alınmaktadır. 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunumuzda ve bu
na ekli talblolarda 'küçük gelir sınıflarına hitabeden zaruri lihtiyaç .maddeleri yer almamaktadır, 
Kaldı ki, bu tablolarda yer alan 'maddelerden yüksek gelir ismıflanna ihitalbedenlerin seçilmesi ve 
yüksek nisibetlerle vergilemmesi her zaman mümkündür. 1215 sayılı Kanun esasen (bu maksatla ıs
dar edilmiştir. O halde bu kanun sosyal adalete aykırı değil ak'slinc, sosyal huikuk (devleti anlayışı
na uygun 'bir espriye sahiptir. 

Yukarıda arz eidilen sebepler muvacehesinde vasıtalı vergilerin aidaletsiz olduğu, vaisıtalsız ver
gilerin ise 'sosyal adalete daha uygun okluğu yolumdaki görüşler 'de bugün artık geçerliliğini kay
betmiş (bulunmaktadır. «Kaldı ki, vasıtasız veririnin al'daletlli vasıtalı verginin aidaletsiz olduğuna 
dalir kesin 'bir kailde dıe yoktur. Âdil veya adaletsiz vergiden söz edilebilir.» örnek olarak Baş Ver
gisi ve Yol Vergisi vasıtasız vergilerdir. Fakat âdil vergililer değildir. 

Vasıtalı vergilerin gelir dağılılmıını 'düzenlemek yönünden, gelirin 'harcanması saf hasımda icra 
ettiği olumlu etkiler 'bir yana, Ibizzat hu vergi!erin Ibünyesinldie küçük gelir gruplarına hitabeden 
maddelerin vergiliden muaf tutulması veya çok cüzi ölçülerde vergilemmesi, Ibüyük gelir sınıfları
na hitaJbedein maldldelerin ise yüksek nispetlerde vergilenmesi suretiyle ayırma nıaizaıriyesinlin bü
yük !bir etkililikle uygulanmasını sağlıyacak özelliklerin sağlanması mümkündür. 

Netice olarak 1215 sayılı Kanun sosyal adalet ilkelerine aykırı bir tatbikatı d'eğil, tatbikatta 
mevcut aykırılıklan gidermeye yönelen bir uygulamayı öngörmektedir. 

b) Konu plân hedeflerinin gerçekleşlmesi ve lüktisadi gelişme açısından ele almınea kanunun 
bu anlamda 'büyük bir önem taşıdığı görülür. İktisadi gelişime ve 'büyümenin temel gereklerimden 
birisi ekonomide kullanılmaya elverişli fonların sermaye hâsıla katsayısı yeterli, teknolojik geliş 
meye elverişli, rantabıl ve prdJüktif yaitınımlara yönelmesi sektörler arasında fon ihtiiyaiçlarma ve 
öndeliklerine göre dengeli ibir şekilde 'dağılması enfrastrüktür ortamın bireysel teşebbüslerin ge
lişime hızını artıracak, istihsal öneeliklerinlin sieçimine imkân vereeclk koşullara vaıımasma yardım-
cı oılacak şekilde kullanılmasıdır. Hiç şüphesiz, 'bu konuda daha pek çok şey söylenebilir. Ancak 
1215 sayılı Kamundan iktisadi kalkunlma yönündm beklenen yararlıklar özellikle Ibu noktalar üze
rinde tioplanimalktaldır. Şöyle ki, 

ı) Dengeci :bir iktisadi kalkmma herşeyUen evvel arz ve talep dengesinin sağlanması şartına 
bağlıdır. Geçmiş yıllardaki tatbikatta görülmüştü:!" M, plânda çeşitli istihsal sektörleri için öngö
rülen gelfeme (hızı bir süre sonra 'bâzı sektörlerdeki takibin tazyiki altımda diğer sektörler zaranna 
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_ 6 — 
aşırı bir artış kaydetmiş, 'bir sektörde pflân hedeflerinin öt'elsine geçilirken diğer birinde hıeldeflerin 
gerisinde 'kalınmıştır. 

Bariz Ibiir örnek olarak Yapı İSlektörü anılabilir. Buna mukabil Sanayi Sektörünün bâzı kesim-
lerinlde plân nedefleriine ulaşılamadığı belirtilebilir. 

Bilindiği gibi arz ve talebin düizıemlienimestiinde para politikası kredi politikası Ücret politikası gi
bi Ibirçok ekonomik düzenleme araç]arının kullanılması yanında 'bütçe politikası ve ver'gi pioliti
kalsı gilbi malî politika (araçlarının da büylük etkililik ve yararlılıkları vardır. Özellikle talelblin et
kilenmesinde en önemli vasıta verigilıcrdlir. Vasıtasız vergilerin idaıhi talep üzerinde dolanlı da ol-
ısa bellli ölçüde bir erüki yaptıkları .sabittir. Ancak, taldbi (doğrudan doğruya sebep ve netice: ilgisi 
net olarak 'görülelblilir ve hesaplanabilir ölçlüldle etkiliyen en önemli araç vasıtalı vergiler politika
sıdır. 

'Bu sebeple bâzı istihsal sektörleriniin ürünleri ı'e karşı mevcut talep 'hacminin kontrol altına 
alınmasında bu vaisıitaiinn kullanılmasına başvurııHmaısı zarureti imcivcuttur. SBöyllecıe Isıektörler ara
sında denge sağlamak imkânı elde edilebilecektir. 

Bicili bir sektördeki talebin kontırlol altına al nması ekonomide mevcut fon akıımmı etkiliyecek 
ve ibinneticıc bu fonların plân hedeflerine ırygun ollaralk dağılımını sağlamış olacaktır. 

n)' Blilinmiektedir ki (e)konolmid:c kullanılmaya elverişli fonların münhasıran sermaye hâsıla 
oranı 'tatminkâr olan sahalara kayması ekomoımik blüjyîülme içliin yeterli değildir. 

Örneğin (büyük (kârlar vıaldeden 'yapı sektörünün ;geniş 'ölçüde fon akımıma meivzu olması ekono
mik teçhizatlarım ayı, tüm istihsal sektörleri itiba üyle ekonomik bütünleşmeyi sağlamaya yetımc-
mıokteldir. 

Flonlann spekülatif hedeflerle Ikaıynıası ızirali ve sınai ülstittıSal sıekörle-ri yerime riski a.z geliri yük
sek hizmet sektörlerine yönelmesi millî gelirde görülnlüşte biir artışı sağlıyalbifeeek fakat teımıelde 
sağlam ve istikrarlı bir ekonomik bünyeye ulaşılmasını engellemiş olacaktır. 

Bu sebeple mevcut fonların dağılımında ya belli sektörlerdeki talep hacmi üzerinde yukarda 
değinildiği anlamda bir tedbir alınacak veya fon akımları bizzat Devletin doğrudan müdahaleleri 
ile düzenlenecektir. 

İstihsal ünitelerinin gelişmesinde enfrastürüktür ortamın önemi bilinmektedir. Talep hacminin 
yüksek olduğu sektörlerden vergi yolu ile kamu maliyesine aktarılacak fonların bu ortamın geliş
mesinde kullanılması suretiyle fon akımının belli bir ölçüde düzenlenmesi 1215 sayılı Kanunun 
sağlıyacağı diğer bir ekonomik düzenleme unsuru olacaktır. 

Böylece vergileme yoliyle gerek arz ve talep ve gerekse fon akımlarının düzenlenmesine im
kân bulunacak ve konjonktür politikası bu yoldan da tâyin ve tanzim edilebilecektir. 

Yukarda yapılan açıklamalar açısından 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun bugünkü duru
mu mütalâa edilirse görülecektir ki, mevcut hü':ümler bu anlamda ekonomik bir düzenleme sağ
lamaktan uzaktır. Aslında 1215 sayılı Kanunla getirilen sistemin 6802 sayılı Kanunun ilk hazır
lanışında bünyeye ithali ve Gider Vergilerinin kendisinden beklenen düzenleme fonksiyonunu 
icra etmesi gerekirdi. Ancak kanunun kabul edildiği tarihte bugün tatbikat ve nazariye de geniş 
yer tutan bu görüşün benimsenmesi iaç.ık bir zaruret arz etmemiştir. Sonuç olarak 1215 sayılı Ka
nunla 6802 sayılı Kanun un sahibolması gereken tabiî ve zaruri bir özellik tamamlanmış bulun
maktadır. 

c) 1215 sayılı Kanunun getirdiği sistemin verginin aleniyeti ilkesini ihlâl eden hiçbir yönü 
mevcut değildir. Verginin aleniyetinden maksat yükümlülerin belli bir zaman devresinde, belirli 
bir mevzuata göre taşıyacakları sorumluluğun hudut ve şümulünü bilmeleridir. Böylece yükümlü 
değişik zaman ve şartlar altında aynı bir vergi mevzuu için ayrı ayrı nisbetlerde vergiye tabi 
olmaktan kurtulmaktadır. Bu anlamda vergi nisbetinin kanunla tâyin ve ilân edilmesi ile alt ve 
üst hudutları kanunda belirli hadler içinde vergi nisbetinin kararname ile tesbit ve ilân arasında 
aleniyet bakımından hiçbir fark yoktur. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 1,6 ya 1 inci ek) 
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Eğer bir fark mevcutsa nihai vergi nisbetlcrhün kanunla tâyini halinde yasama orgaiMidtf* 

uzun süren müzakereler sırasında spekülatörlerin ellerinde mevcut malları tutmaları ve piyasada!-
suni bir darlığa sebebolarak talebin tazyiki karsısında ya bunları aşırı fiyatlarla -satmaları veya1 

vergi nisbet ve hadleri yükseltildikten sonra beyan dışı bırakarak vergi farkını kendi varlıkları
na aktarmalarıdır. Bu durum piyasada teşevvüşlere yol açmakta ve sosyal adalete de aykırı düş
mektedir. 1215 sayılı Kanunla getirilen sistem bu mahzuru giderici anlamdadır. 

Bu mahzur bütün Batılı ülkelerde müşahede edilmiş ve ORCI) iSekreteryasmca bütçe politi
kası ve ekonomik denge hakkında hazırlatılan haller raporunda bizim de dâhil bulunduğumuz; 
OECD üyesi ülkeler için yapılan 24 tavsiye içerisinde aşağıdaki tedbirler yer (almıştır. 

Bu tavsiyelerden birisinde «Bâzı ülkelerde, bütçeye vergileme konusunda tadilât ithali, tadi
lâtın açıklandığı an ve yürürlüğe konması sırasında geçen uzun süreden dolayı meseleler tev-
lidetmektedir. Böylece mükellefler açıklanan tedbirlerin etkilerine karşı hazırlıklı olabilirler. Bu 
engel, genel olarak alınan tedbirlerden beklenen yararlıklara sekte vurmaktadır. 

Vergileme tekliflerinin hattâ derinlemesine bir müzakere konusu olmadan, önce doğrudan 
doğruya uygulandığı ve sonuç verdiği ingiltere'deki uygulama en ideal sistem gibi görülmektedir.» 
denilmektedir. 

«Diğer Ibir tavsiye ise; Belçika, İtalya ve İngiltere'de kısıtlı bir ölçüde Fransa'da Hükümet 
Parlâmentonun önmuvafakatini almaksızın malî yılın her anında kararname ile vergi hadlerini, 
bâzı hallerde sosyal güvenlik aidatları dâhil tadil etmeye imkân veren geniş yetkilere iSa-hiptir, Di
ğer ülkelerin bu örneklerden ilham almalarında fayda vardır.» denilmektedir. 

1215 sayılı . Kanun Hükümete !bu anlamda mutlak bir yetki dahi vermemektedir. Vergininı 
alt ve üst hududunu kesinlikle tâyin etmekte ve sadece bu hadler arasında değişiklik yapma yet
kisini Hükümete tanımaktadır. Bu (haliyle 1215 sayılı Kanunun aleniyet ilkesini ihlâl ettiği gö
rüşü tutarlı değildir. 

d) 1215 sayılı Kanunun uygulanmasında iptidai madde indirimleri konusunda sakıncalar çı
kacağı yönündeki mütalâaya gelince; 

1215 sayılı Kanunda 6802 sayılı Kanunun ip tidai madde indirimi ile ilgili hükümlerini değiş
tiren hiçbir (hüküm yoktur. 6802 sayılı Kanundaki vergi nisbet ve hadleri kanunla değiştirilmiş 
olsa idi hangi hüküm ve işlemler uygulanacak idiyse Bakanlar Kurulu kararı ile değiştirilmesi 
halinde de o hüküm ve işlemler uygulanacaktır. Kısaca vergi nisbet ve hadleri değiştirilen madde
lerle ilgili iptidai madde indirimi nisbetleri 6802 sayılı Kanundaki esaslar dâhilinde yeniden tes-
foit edilecektir. Bu yönden kanunun tevlidettiği -bir sakınca mevcut değildir. 

m) ıSayın Cumhurbaşkanının Anayasanın 93 ncü maddesi -gereğince geri çevirdikleri 1215 sa
yılı Kanunun komisyonumuzda yeniden müzakeresi sırasında vâki iki değişiklik önergesi de dik
kate alınarak kanunun 1 ve 2 nci maddelerinde vergileme tekniği ile ilgili bâzı değişiklikler yapd-
mıştır. Değişikliklerin madde gerekçeleri aşağıda gösterilmiştir : 

Madde 1. — Vergi nisbet ve hadlerinde yapılacak değişiklikler matlalbını taşıyan birinci mad
deye «Bu kanunun ek ve değişiklikleri» «Vergi mevzuuna alınacak madde ve hizmetler için yeni
den ihdas edilecek» ibareleri ilâve edilerek sonradan 6802 sayılı Kanunun mevzuuna girecek mad
de ve hizmetlerin de 1215 sayılı Kanun hükümlerine tabi olacağı hususu açıklığa kavuşturulmuş 
ve madde değişiklikleriyle (birinci madde olarak kaibul edilmiştir. 

Madde 2. — Eski ikinci maddenin; 
«Stoklar üzerinden tarh ve tebliğ edilecek olan farklar bu kanun gereğince çıkarılacak olan ka

rarnamede gösterilir.» şeklindeki dördüncü fıkrası ellerinde cüzi miktarda vergiye tabi mal bulun
duran perakende ticaret erbabının belli şartlarda stok (beyanına tabi olmamasını sağlamak ve fık
raya açıklık vermek üzere aşağıdaki şekilde değiş tirilmiş ve değişiklikleri ile ikinci madde olarak 
kabul edilmiştir. 
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«Stoklar üzerinden ölçü esasına veya alış bedeline göre tarh. ve tebliğ edilecek farklar ile pera
kendecilerin eUerinde bulunan miktarın 200 kilogram veya alış bedeli 500 lirayı geçmiyen madde
lerden stok beyanına tabi tutulmıyacak olanlar ibu kanun gereğince çıkarılacak kararnamelerde 
gösterilir.» 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa ek 1215 sayılı Kanun yukarda arz olunan değişikliklerle 
ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere oylanarak kalbul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Sözcü Kâtip 

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

Amasya 
Y. Acar 

Çankırı 
H. Dağh 

Ankara 
F. N. Yıldırım 

İstanbul 
N. î. Tokgöz 

Tokat 
R. Önder 

Balıkesir 
K. Erdem 

Manisa 
S. Çağlar 

Trabzon 
Muhalifim 

ıSö'Z hakkım baki 
C. Küçük 

Çanakkale 
M. H. Önür 

Tokat 
O. Hacıbaloğlu 
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(ANAYASANIN 93 NOÜ .MADDESİ GERE
ĞİNCE B I R D A H A G Ö R Ü Ş Ü L M E K Ü Z E R E 
CUMHURBAŞKANLIĞINCA T. B. M. MECLİ

SİNE GERİ GÖNDERİLEN METİN) 

6802 sayılı Gider Verg-ileri Kanununa ek kanun 
Kanun No. : 1215 Kalbul Tarihi : 29 . 1 . 1970 

Vergi nisbet ve hadlerinde yapılacak değişik
ler : 

MADDE 1. — 13 Temmuz 1956 gün ve 6802 
sayılı Gider Vergileri Kanununun mevzuuna 
giren 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 nisbet ve hadleri ile bu kanunda sonradan 
yapılacak değişikliklerle artırılacak veya in
dirilecek vergi nisbet ve hadlerini, Maliye Ba
kanlığının teklifi üzerine bir misline kadar ar
tırmaya ve artırılan bu nisbet ve hadleri kanu
ni seviyelerine kadar 'indirmeye ve bu nisbet 
ve hadler arasında gerekli değişiklikleri yap
maya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Stok beyanı : 

MADDE 2. — Bu kanun gereğince; karar
name ile vergi nisbet ve hadleri artırılmış olup 
da eski nisbet ve hadler üzerinden vergilendi
rilmiş olan maddeler, vergi yüklerinde eşitlik 
sağlamak maksadiyle eslki ve yeni nisbet ve 
hadler arasındaki farklara göre vergilendirilir. 

Bu maddeleri imalât veya ticaret maksadiy
le ellerinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi
lerle bunlarım bilcümle şube, acenta, bayi, ko
misyoncu ve sair satıcıları, vergi hadlerini yük
selten kararnamenin yürürlük tarihinde ana-
depo, depo, ticarethane, mağaza ve tanklarında 
veya sair yerlerde veya yolda bulunan malları
nı, bunların değerlerini, miktar ve sikletlerini, 
bulundukları yerler itibariyle bir beyannameye 
kaydetmeye ve beyannameyi Maliye Bakanlı
ğınca bu konuda yapılacak ilânı takibedcn gü
nün akşamına kadar bağlı oldukları yer vergi 
dairesine vermeye mecburdurlar. 

Beyanname vermek mecburiyetinde olanlar, 
yukarda zikrolunan kendilerine ait yerlerde 
mevcuıdolup, başkalarına satılmış fakat bedel-

MİLLET MECLİSİ GEÇİCİ KOMİSYONU 
METNİ 

6802 sayılı Gider Verg-ileri Kanununa ek Kanun 

Vergi nisbet ve hadlerinde yapılacak değişik
likler : 

MADDE 1. — 13 Temmuz 1956 gün ve 6802 
sayılı Gider Vergileri Kanunu ve bu kanunun 
ek ve değişiklikleri mevzuuna giren ve aynı ka
nuna bağlı tablolarda ve kanunun mahsus kısım 
ve bölümlerinde gösterilen maddeler ve hiz-
i:ietlerden gerekli görülenlerin, işbu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihteki vergi nisbet ve had
leri ile bu kanunda sonradan yapılacak değişik
liklerle artırılacak, indirilecek veya vergi mev
zuuna alınacak madde ve hizmetler için yeni
den ihdas edilecek vergi nisbet ve hadlerini, 
Maliye Bakanlığının teklifi üzerine bir misline 
kadar artırmaya ve artırılan bu nisbet ve had
leri kanuni seviyelerine kadar indirmeye ve bu 
nisbet ve hadler arasında gerekli değişiklikleri 
yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Stok beyanı : 

MADDE 2. — Bu kanun gereğince; karar
name ile vergi nisbet ve hadleri artırılmış olup 
da eski nisbet ve hadler üzerinden vergilendi
rilmiş olan maddeler, vergi yüklerinde eşitlik 
ısağlamak ımaksadiyle ©ski ve yeni nisbet ve 
hadler arasındaki farklara göre vergilendirilir. 

Bu maddeleri imalât veya ticaret maksadiy
le ellerinde ıbulunduran gerçek veya tüzel ki
şilerle bunları bilcümle ışube, acenta, bayi, ko
misyoncu ve sair satıcıları, depo, ticarethane, 
mağaza ve tanklarında veya sair yerlerde veya 
yolda bulunan mallarını, bunların değerlerini, 
miktar ve sikletlerini, bulundukları yerler iti
bariyle bir beyannameye kaydetmeye ve beyan
nameyi Maliye Bakanlığınca bu konuda yapı
lacak ilânı takibeden günün akşamına kadar 
bağlı oldukları yer vergi dairesine vermeye 
mecburdurlar. 

Beyanname vermek mecburiyetinde olanlar, 
yukarda zikrolunan kendilerine ıait yerlerde 
meveudolup, başkalarına satılmış fakat bedel
leri henüz tahsil edilmemiş veya hibe edilmiş 
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Cumhurbaşkanlığınca T. B. M. Meclisine geri 
gönderilen metin 

leri henüz tahsil edilmemiş veya hibe edilmiş 
veya sair suretlerle mülkiyeti devredilmiş mad
deleri de beyannamelerinde göstermek zorunda
dırlar. 

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

İBeyan üzerine tarh olunan farklar, tebliğ 
tarihini takibeden ay başından itibaren iki ay 
içinde, her ay bir talksit olmak üzere iki eşit 
taksitte ödenir. Vâdesinde ödenmiyen farklar 
hakkında Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü 
hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır. 

ISüresinde beyanda bulunmıyanlarm veya 
noksan beyanda bulunanlarım beyan etmedikle
ri veya noksan beyan ettikleri maddeler ve de
ğerlerine ait farklar iki kat zamlı olarak tah
sil olunur. 

'Cezalar ıhariç, Vergi Usul Kanununun diğer 
hükümleri bu farklar hakkında da uygulanır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ba-
1* anlar Kurulu yürütür. 
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Millet Meclisi Geçici Komisyonu metni 

veya sair suretlerle mülkiyeti devredilmiş mad
deleri de beyannamelerinde göstermek zorunda
dırlar. 

iStoklar üzerinden ölçü esasına veya alış be
deline göre tarh ve teibliğ edilecek farklar ile 
paralkendecilerin ellerinde bulunan miktarı 200 
kilogram veya alış (bedeli 500 lirayı geçmiyen 
'maddelerden stok beyanına tabi tutulmıyacak 
olanlar bu kanun gereğince çıkarılacak karar
namelerde gösterilir. 

Beyan üzerine tarh olunan farklar, tebliğ 
'tarihini takibeden aybaşından itibaren iki ay 
içinde, her ay bir taksit olmak üzere iki eşit 
taksitte ödenir. Vadesinde ödenmiyen farklar 
hakkında Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü 
hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır. 

ISüresinde beyanda bulunmıyanlarm veya 
noksan beyanda bulunanların beyan etmedik
leri veya noksan beyan ettikleri maddeler ve 
değerlerine ait farklar iki kat zamlı olarak tah-
bil olunur. 

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

'MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

M. Meclisi (S. Sayısı : 16 ya 1 inci ek) 



Düaom : ö 
Toplan : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları ile merkez kuruluşu ve 
görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair olan 4926 sayılı kanuna bağlı kadro cetvellerinde değişiklik 
yapılmasına dair 2 . 7 . 1962 tarihli ve 58 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1 /203) 

T.C. 
Başbakanlık 10 . 2 . 1970 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71 - 966/1177 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
7 . 2 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları ile merkez kuru
luşu ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı 
Kanuna bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair 2 . 7 . 1962 tarihli ve 58 sayılı Ka
nuna ek kanun tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Millî Eğitim. Bakanlığının 1969 - 1970 ders yılı okullar ve 1969 malî yılında Bakanlığa bağlı 
kuruluşların kadro ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 2.7.1962 tarih ve 58 sayılı Kanuna ek olarak 
hazırlanan bu kanun tasarısı ile 14 133 maaş 933 idari görev kadrosu ihdası istenmektedir. 

2.7.1962 tarih ve 58 sayılı Kanunun, gerekçesinin incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, Bakan
lığın taşra kuruluşlarının 3 yıllık kadro ihtiyacını karşılamak üzere hazırlanmıştır. Bu kanunu ta
kiben 4.8.1966 tarih ve 781 sayılı ek Kanunla 9 400 maaş, 425 idari görev, 14.7.1967 tarih ve 910 
sayılı ek Kanunla 13 226 maaş 1 038 aded idari görev kadrosu, 4.7.1968 tarih ve 1057 sayılı Ka
nunla da 15 962 maaş 654 idari kadrosu ihdas edilmiş ve bu suretle Bakanlığın yıllık kadro ih
tiyaçlarını karşılamıştı. . 

Gerek 58 sayılı Kanunla, gerekse bu kanuna ek kanunlarla alman kadrolarda taban kadrolara 
daha geniş yer verildiğinden üst derecelere yapılan terfi işlemleri 242 sayılı Kanun uyarınca ya
pılmıştı. 1969 yılı içinde ise üst dereceli kadroların yetersizliği sebebiyle 242 sayılı Kanun uyarınca 
da muhtelif derecelerde terfi işlemleri yapılacağından, bu kanun tasarısiyle yine taban kadrolara 
fazla yer verilmiş olmakla beraber üst derecelerden de ihtiyaç göz önüne alınarak muhtelif kadro
lar konulmuştur. 

Kanun tasarısına ekli (1) sayılı cetvelde istenilen 14 133 kadronun : 
1. 20 adediyle halen faaliyette bulunan ve her gün gelişen 4 Yüksek İslâm Enstitüsünün öğret

men ve asistan ihtiyacı karşılanacaktır. 

105 
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2. ,2 500 kadro orta dereceli okulların öğretmen ihtiyacı içindir. İstenilen bu kadrolardan 450 

si ile Eğitim enstitülerinden, 400 ile Yüksek Öğretmen okullarından, 200 ile Erkek Teknik Yük
sek Öğretmen okullarından, 196 siyle Kız Teknik Yüksek Öğretmen Ökuliyle, 294 adediyk Yükaek 
islâm Enstitüsünden mezun olacak mecburi hizmetlilerin, 750 si ise Gezici Kadın Ktirslt öğret' 
menlerinin tâyinlerinde kullanılacaktır. Bunun dışında kalanlarla da yüksek okul ve üniversiteler 
den mezun olacaklarla açıktan ve askerden dönecek öğretmenlerin kadro i h t i y a c ı n karşıfenaV 
çaktır. 

3. 11 000 ilkokul öğretmeni kadrosu ile 1969 - 1970 yılında yeniden öğretime açılacak ft-kokul*' 
larla, öğrenci artışı sebebiyle, ilâve edilecek dersliklerin öğretmen ihtiyacı karşılanacaktır. 

4. 50 aded kadro ile her yıl gelişen ilköğretim kurumlarının müfettiş ihtiyacı karşılanacaktır. 
Halen mühim bir kısım ilköğretim müfettişi ilkokul öğretmeni kadrosunda çalışmaktadır. Bu kad
rolar verildiğinde yeni mezun olacakların tâyinleri mümkün olacağı gibi, ilkokul öğretmen kad
rosunda bulunan ilköğretim müfettişleri, de kendi kadrolarına geçirileceklerdir. 

5. 100 aded Eğitim Uzmanı kadrosunda bu yıl Eğitim Fakültesinden mezun olacaklara tahsis 
edilecektir. 

6. 6 adedi ile çok dar bir kadro ile çalışan ve bu sebeple personel yokluğundan, günün şartla
rına uygun bir çalışma düzenine kavuşamıyan Rasathanenin personel ihtiyacı da giderilecektir. 

7. (Bakanlığın her yıl ortalama olarak personel sayısı 16 000 den fazla bir artış göstermekte 
ve buna paralel olarak öğrenci sayısı da artmaktadır. Bunların sağlık işlerinin de normal yürü
tülebilmesi için, tek sağlık kuruluşu olan, Prevantoryum - Sanatoryumun sağlık personeli sayışımı* 
artması zaruridir. 

Bu sebeplerden 11 aded bu kuruluş için kadro konmuştur. 
8. Eiyaseticumhur Senfoni Orkestrasının gelişimini sağlamak, orkestra üyelerinin terfiini temin',-

çok zaruri olan ve bugüne kadar temin edilmiyen solist kadroları için 2 aded kadro talebedil-
mektedir. 

9. İstenmekte olan 400 kadro ile Bakanlığın kuruluşlarının memur ihtiyacı karşılanacaktır. 
Her yıl diğer bakanlıklarla kıyaslanamıyacak şekilde gelişen kuruluşlar, memur yönünden büyük 
sıkıntı içinde bulunmakta bu ihtiyacın (D) cetvelinden temin edilen kadrolarla karşılanmasına 
çalışılmaktadır. 

İstenilen bu kadrolar verildiğinde memur ihtiyacı asgari şekilde karşılanmış olacaktır. 
10. 5 kadro ile Kız, Erkek Teknik ve Ticaret Yüksek Öğretmen okullarının ihtiyacı giderile

cektir. 
11. 28 kadro ile yıllardan beri faaliyette bulunan Tatbikî Güzel Sanatlar Yüksek okullarıhın-

ihtiyacı karşılanacaktır. Okulun idari görev kadrolarının bulunmasına rağmen öğretim üyesi ve di
ğer personel kadrosu bulunmamaktadır. 

Bu durumda 'kurumun öğretim işleri 5439/2 sayılı Kanuna göre atanmış elemanlarla yürütül
mekte ve bu hal de hoşnutsuzluğa sebebolmaktadır. 

12. 3 kadro Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünün taşra kuruluşları ihtiyacı için is
tenmektedir. 

Yurdun en önde gelen hazinelerinden biri olan eski eserlerin korunması ve bakımı, bunların' 
gerekli şekilde değerlendirilmesi zarureti meydandadır. Maddî değeri de büyük olan bu eserlerin 
gerekli şekilde Önem kazanabilmesi için bu kadroların teminine lüzum vardır. 

13. 8 aded kadro ise kütüpaneler için talebedilmektedir. 
Halen bu Genel Müdürlüğe ait 623 aded kuruluş 'bulunmakta bu kuruluşlarda ücretli personel 

dâhil, 1 028 eleman çalışmaktadır. Yatırım programlarına göre yapılmakta olan 19, ayrıca der
nekler tarafından yapılmakta olan 165 aded kütüpanenin bir kısmı da bir sürç içinde hizmete gi
recektir. Bu kütüpanelerin ihtiyacı için 8 personel kadrosu talebedilmektedir, 

M. Meclisi (S. 'Sayısı : 105) 



— 3 — 
İhdası istenilen 14 133 aded kadronun % 35 zam, avans ve emekli keseneği dâhil bir yıllık 

malî portesi 98 569 860 liraya baliğ olmaktadır. 2 sayılı cetvelle 933 aded idari görev kadrosu 
talebedilmektedir. Bu kadroların : 

1. 5 adediyle Yüksek İslâm enstitülerinin müdür ve müdür yardımcısı, 
2. 7 adediyle Tatbikî G-üzel Sanatlar Yüksek Okulunun müdür yardımcısı, bölüm başkanı ve 

lâboratuvar şefi, 
3. 3 adediyle Yüksek Öğretmen okullarının müdür yardımcısı, 
4. 905 adediyle de her yıl süratle öğrenci sayısı artan ve yeniden açılacak olan orta dereceli 

okulların müdür, müdür yardımcısı, grup öğretmeni ve lâboratuvar şefi kadro ihtiyacı, 
5. 14 adediyle Eğitim enstitülerinin müdür, müdür yardımcısı ve bölüm şefi ihtiyacı karşıla

nacaktır. 
Bu kadroların bir yıllık malî portesi 1 780 824 liradır. 

Bu kanun tasansı ile istenilen kadrolan kurumlara göre durumunu gösteren çizelge ve bir yıllık 
portresi 

(1) SAYILI CETVEL 

% 35 zamlı 
Kadro Bir yılık 

Çeşidi adedi tutarı 

Yüksek İslâm enstitüleri 
Gezici köy kursu, ilköğ. ok. ve imam - hatip ok. 
İlkokul öğretmenleri 
ilköğretim müfettişleri ve eğitim uzmanları 
Rasathane 
Prevantorium - Sanatorium 
Riyaseticumhur Senfoni Orkestrası 
M. Eğ. Bak. Öğ. Dai. ve Kur. Memur Kad. 
Kız, Erkek Teknik Ticaret Yük. Öğ. Ok. 
Tatbikî 'Güzel Sanatlar Yüksek Okulu 
Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü 
Kütüphaneler Müdürlüğü 

Toplam 

2 
11 

14 

20 
500 
000 
150 

6 
11 
2 

400 
5 

28 
3 
8 

133 

251 100 
20 776 500 
72 819 000 

1 235 250 
46 980 

145 800 
52 800 

2 770 200 
101 250 
279 450 
46 980 

-44 550 

98 569 860 
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Ek görev tazminatları 

(SAYILI CETVEL) 

Çeşidi 

Yüksek İslâm enstitüleri 
Tatbikî Güzel ıSanaltlar Yüksek Okulu 
Yüksek Öğretmen okulları 
Orta dereceli okullar 
Eğitim enstitüleri 

Toplam 

Kadro 
adedi 

5 
7 
o •J 

905 
14 

934 

% 15, 20, 25 
zamlı 

Bir yılık 
tutarı 

16 560 
16 584 
8 280 

1 704 000 
35 400 

1 780 824 

Bu kanun tasarısı ile istenilen kadroların bir yılık malî portesini g-österir genel icmal 

Aylıklar 
% 14 emekli keseneği 
% 10,15 avans 

Ek görev tazminatları 
Toplam 

Genel toplam 

Kadro 
adedi 

14 133 

L 
933 

% 35 zamlı 
Bir yılık 
tutarı 

98 569 860 
13 799 780 
10 942 650 

123 312 290 
1 780 824 (% 15, 20, 25 Zamlı) 

125 093 114 

TVT. Meclisi (S. Savısı : 105) 
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Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No: 1/203 
Karar No: 23 

28 ..2 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza tevdi edilen Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadro
ları ile merkez kuruluşu ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair 2 . 7 . 1962 
tarihli vo 58 'Sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve 
müzakere 'edildi. 

Tasarı gerekçesi benimsenmiş ve maddelerin tetkikinde aşağıda izah edeceğimiz nedenlerle cet
vellerde bâzı değişikliklerin yapılması uygun görülmüştür. 

Tasarının 1 nci maddesinde zikredilen (2) sayılı cetvele ilişik (1) sayılı cetvelin (İlk öğret
menleri) 'bölümünle, kadrosuzluk yüzünden ve mesleğinin sonuna gelmiş olan (37 - 45) yıl arasın
da hizmet etmiş öğretmenlerin terfi edemedikleri düşüncesiyle 510 aded 1 250 liralık kadronun 
ilâvesi, 

Yine aynı cetvelin (İlk öğretmenleri) bölümünün altına, memleketimizde gittikçe gelişen ve, 
büyük bir ihtiyacı karşılayan anaokulu öğretmenlerine yer verilmediği görülmüş ve 200 aded 350 
liralık kadronun ilâvesi, 

Yine aynı cetvelin 2 nci sayfasında (Millî Eğitim Bakanlığı öğretim daireleri ve kurumları 
memur kadroları) kısmının sonuna toplum beslenme yapan okul ve kurumların ihtiyacını karşıla
mak için 50 aded 350 liralık (Beslenme Tcknıisyeni) kadrosunun eklenmesi Komisyonumuzca uygun 
mütalâa edilmiştir. Böylelikle tasarıda istenilen 14 133 kadronun 760 kadro fazlasiyle 14 893 
kadroya yükselmiştir. 

Tasarının ikinci 'maddesinde ilâvesi istenilen (2) sayılı cetvelin, (Orta Öğretim Genel Müdürlü
ğü, Meslekî Teknik Öğretim Müsteşarlığına bağlı okullar, İmam - Hatip Okulları, İlk öğretmen 
Okulları) bölümünde, 200 liralık 25 aded Müdür kadrosunun 75 e, 175 liralık 50 aıded Müdür 
kadrosunun 100 e, 150 liralık 275 aded Müdür kadrosunun 325 e çıkarılması ve ücreti 50 lira 
olan Müdür Yardımcısının ücretinin çok az olması nedeniyle 100 liraya çıkarılmasını Komisyo
numuz kairal etmiştir. Böylelikle (2) numaralı cetvelde istenilen 934 kadro 1 084 kadroya yük
selmiştir. 

(1) ve (2) numaralı cetvellerde diğer istenilen kadrolar ile taslarının 3 ve 4 ncü maddeleri 
aynien kabul ediünıiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle Plân Komlisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
İstanbul Amasya Uş'ak Afyon Karahisar 

Mehmet Yardımcı Salih Aygün ' Âdil Turan Hamdi Hamamcıoğlu 

Çanakkale 
Zekiye Gülsen 

Kocaeli 
Sabri Yahşi 

Uşak 
Fahri Uğrasızoğlu 

Çorum 
Kemal Demirer 

Konya 
Mustafa Üstündağ 

Tralbcaon 
Mehmet Arslantürh 

Denizli 
Sami Arslan 

Növşeftıir 
Hüsamettin Başer 

Yozgat 
İsmet Kapısız 

Balıkesir 
Cihat Bilgehan 

Niğde 
Söz hakkım mahfuzdur 

Nuri Kodaman oğlu 

M. Meclisi (S. Sayısı : 105) 
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Bütçe Plân Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 2 . 4 . 1970 

Esas No. : 1/203 
Karar No.: 32 

Millet Meclisi Başkanlığına 

'Tetkiki 'hususu Komisyonumuzla havale buyui'ulan (Mîllî Eğitim Bakanlığı Kuruluş 'Kaldnoları 
île Merkez Kuruluşu ve Öörevleri (hakkındaki 2287 ısayılı Eanunlda değişikHik 'yapılmasına dair 
olan 4926 sayılı Kanuna'bağlı kadro cetvelleirinde değişiklik yapılmasına dair '2 . 7 . 1962 tarih
li ve "'58 sayılı Kanuna ıelk kanun tasarısı) ve ön havalesi' uyarınca Mîllî Eğitim Komisyonunun ta 
sarı üzerine düzenlediği rapor, Millî Eğitim Bakanı ile Maliye Bakanlığı temlslilcisilniın katıldıkları 
oturumda görüşüldü; 

1 . 7 . 196'2 tariüh ve 58 ısıayuk Kamunda ve: bu Kanuna lek tolarak çıkarılan kanunlarla Millî 
Eğitim Bakanlığı Merkez ve Kuırulluışlairı için alınmış bulunan Ikaldrfolaır artan öğrenci ve açılan 
okulların ihtiyaçlarını karşılıyaımaK duruma 'gelmişleridir, ilişik (1) ve (2) sayılı cetvelleınde be-
liırtildiği lüzere ,T9'69 - 1970 ıdierls yılanda Yüksek İslâm Enstitüsü öğretmen ve asistanları, orta 
dereceli okullar, «ilkokullar öğretmen ve; Imüfettiş^ri, Eğitim Fakülteleri, Rıiiyaıseticumhur Bemfoni 
Orkestrası, Erkek Teknlik ve Ticaret Yüksek Okulları, Tatbikî Güzel 'Sanatlar Yüksek Okulilairı, 
öğretmen lilhtiyaçları ile Eıskft Eserler ve Müzeler G-enel Müdürlüğü, Prevantoırıyuim - (Sanatoryum 
g'ilbi sağlık kuruluşları ve Balsathane ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli personelin teminini 
sağlıyacak şekilde 'her yıl 15 000 civarında personele (bakanlık lüzum göstermektedir. 

İstenilen kadrolar ile, 242 sayılı Kanuna girso yapılmış bulunan üst dereee terzillerini 'de (dik
kate alarak diğer kanunlarda olduğu \gllbi Idaiha ziyade taban kaldnolara yer verilmiştir. 

1969 - 1970 ders yılı öğretmen ülhtüyacmı gidevici nitelikteki Kanun tasarısının tümü üzerimdeki 
vâki görüşmeleri ve Bakanın ırakafmllara müstenid verdiği izahatı müteakiben maddelerin ıg'örüşül-
m eslin e geçıilterek, 

1 nci madde, madde metni aynen, maddede b ıhsi geçen (1) sayılı leetvel, Millî Eğitim Komis
yonunca cetvelin (İlkokul öğretmenleri) bölümü ıe 4 üncü dereceden 1 250 lira aylıklı 510 aded 
(Öğretmen), 13 ncü dereceden 350 lira aylıklı 2 )0aded (Anaokulu öğretmeni) kadrosu ilâve edil
mek suretiyle yapılan değişikliğe ilâveten, komisyonumuz, aynı bölümde mevcut 13 ncü dereceden 
350 lira ay İlikli (5 000) aded (öğretmem) kadro sundan (600) aded tenkis etmiş, aynı cetvelin 
(İlköğretim müfettişleri ve eğitim uzmanları) bölümündeki 10 ve 11 nci dereceli (Eğitim uz
man ve yardımcısı) kadrolarına tâyin edilecek'erin, idari, meslekî ve ımıalî haklarını, her hangi 
bir iktibas ve tereddüde mahal bırakmamialk nedomiyle, söz konusu kadrolarla ilgili olarak (1) 
sayılı cetvelin nihayetine bîr (dip notu) ilâve etmiş, 

Cetvelin (Millî Eğitim Bakanlığı öğretim daireleri vje kurumları memur kadroları) bölü
mündeki 13 ncü dereceden 350 lira aylıklı 50 ad ^d (Beslenme teknisyeni) kadrosunu cetvelden 
çıkarmış 1 med madde ve bağlı (1) sayılı cetvel bu değişiklikle, 

2 ncıi madde, maddeye bağlı (2) sayılı cetvel le, Millî Eğitim Komisyonunca, cetvelin (Ortaöğ
retim Genel Müdürlüğü, Meslekî ve Teknik öğ -etiım Müsteşarlığına bağlı okullar, imam - hatip 
okulları, ilk öğretmen okulları) ibölümünde 200, 171 ve 150 'lira ücretli (Müdür) kadrolarının her 
birine (50) aded k i toplam olarak (150) aded kadro ilâve edilmek suretiyle yapılan bu değişik
likle, 

M. Meclisi (S. Sayısı : 105) 
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Yürürlük ve yürütme maddeleri ise (tasarıdaki işekilleıriyle aynen kabul edilmiştir. 
öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Geniel Kurulura tasviplerine arz edilmelk üzere Yüksek 

Başkanlığa sunulur. 

Başkan! V. 
Rize 

E. Y. Akçal 

Aydın 
M. K. Yılmaz 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

İzmir! 
T. Orhon 

zada bulunamadı 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Bolu 
H. 1. Cop 

İstanbul 
0. C. Fer soy 

Manisa 
H. Okçu 

Kâtip 
Erzurum 

R. Danışman 

Burdun 
N. Yavutkan 

îzmdr 
M. Akan 

Maraş 
A. tmamoğlu 

Ankara 
A. Yalçın 

İmaada bulunamadı 

Çorum 
A. Topçubaşı 

İzmir 
C. Karagözoğlu 

İmzada bulunamadı 

Zonguldak 
K. Nedimoğilu 
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Hükümetin teklifi 

Millî Eğitim Bakanlığı Kuru
luş kadroları ile merkez kuru
luşu ve görevleri hakkındaki 
2287 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair olan 4926 sa
yılı Kanuna bağlı kadro cetvel
lerinde değişiklik yapılmasına 
dair 2 . 7 . 1962 tarihli ve 58 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — 2 . 7 . 1962 ta
rihli ve 58 sayılı Kanuna bağlı 
(2) sayılı cetvele ilişik (1) sa
yılı cetvelde gösterilen kadro
lar eklenmiştir. 

MADDE 2. — 2 . 7 . 1962 ta
rihli ve 58 sayılı Kanuna bağlı 
(4) sayılı cetvele, ilişik (2) sa
yılı cetvelde gösterilen kadro
lar eklenmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun 
hükümlerini Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

7 . 2 . 1970 

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Adalet Bakanı 
Y. Z. Önder 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

içişleri Bakanı -
/ / . Menteşeoğlu 
Dışişleri1 Bakam 

/. S. Çağlayangil 

— 8 — 

Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştirişi 

Millî Eğitim Bakanlığı Kuru
luş kadroları ile merkez kuru
luşu ve görevleri hakkındaki 
2287 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair olan 4926 sa
yılı Kanuna bağlı kadro cetvel
lerinde değişiklik yapılmasına 
dair 2 . 7 . 1962 tarihli ve 58 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — 2 . 7 . 1962 ta
rihli ve 58 sayılı Kanuna bağlı 
(2) sayılı cetvele ilişik (1) sa
yılı cetvelde gösterilen kadro
lar eklenmiştir. 

MADDE 2. — 2 . 7 . 1962 ta
rihli ve 58 sayılı Kanuna bağlı 
(4) sayılı cetvele, ilişik (2) sa
yılı cetvelde gösterilen kadro
lar eklenmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının bu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının bu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülez 

Ticaret Bakanı 
O. Titrek 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
- A. î. Birincioğlu 

Tarım Bakanı 
/ . Ertem 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Bütçe Plân Komisyonunun 
değiştirişi 

Millî Eğitim Bakanlığı Kuru
luş kadroları ile merkez kuru
luşu ve görevleri hakkındaki 
2287 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair olan 4926 sa
yılı Kanuna bağlı kadro cetvel
lerinde değişiklik yapılmasına 
dair 2 . 7 . 1962 tarihli ve 58 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Çalışma Bakanı 
8. Öztürk 

Sanayi Bakanı 
8. Kılıç 

En. ve Tabiî Kay. Bakanı 
8. O. Avcı 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
N. Cevheri, 

îmar ve îskân Bakanı 
H. Nakiboğlu 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kapanlı 

Orman Bakam 
H. Özalp 

Gençlik ve Spor Bakanı 
/. Sezgin 

M. Meclisi (S. Sayısı : 105) 
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D. 

5 
6 
8 
9 

10 

Memuriyetin nıev'i 

(Hükümetin teklifine bağlı cetveller) 

(1) &AYILI CETVEL 

özlük İşleri Genel Müdürlüğü 

Aded Aylık I D. Memuriyetin nev'i 

Yüksek İslâm Enstitüsü 
öğretmen 4 

(4 
& 
6 

! 5 

100 
950 
700 
600 
500 

20 

Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullar, 
meslekî ve teknik öğretim okulları, gezici köy 
kursları, ilköğretmen okulları ve imam - hatip 

okulları 
6 öğretmen 50 950 
7 
8 
9 
10 
11 

0 
1200 
ÖOO 
400 

İl 500 

800 
700 
600 
500 
450 

2 500 
İlkokul öğretmenleri 

7 öğretmen 
8 
9 

10 
11' 
12 
13 

250 
»250 
£00 
(300 

2 000 
'3 000 
v5 000 

800 
700 
600 
500 
450 
350 
350 

11 000 

İlk öğretmen müfettişleri ve eğitim uzmanları 

7 İlköğretim Müfettişi 
8 » * 
9 » » 

1 0 s» » 
11 * » 
10 Eğitim Uzmanı ve Yardımcısı 15 
11 Eğitim Uamanı /ve Yardımıcısı 

,150 

10 
10 
10 
10 
10 
15 
85 

800 
700 
1600 
500 
450 
500 
450 

10 
10 
11 

5 
5 

10 
8 
'9 

12 

Rasathane 
Şef ı(2. Sınıf 'Uzman) 
Asistan (2. Sınıf Uaman) 
AsMan (3. JSınıf Uzman) 

Prevantoryum - Sanatoryum 

Doktor ^Uamaniık iyeri) îç 
hastalıkları için S 
Doikıtor (Uzmanlık yeri) Rönt
genci 
Dofctor (Uzmanlık yeri) 

Aded 

2 
2 
2 

Aylık 

500 
500 
450 

Başhemşire 
Herruşire 

1 250 

1 250 
1 100 
950 
500 
700 
<600 
400 

,11 
Biyaseticumhur Senfoni Orkestrası 

Solist 1 
il 

1 900 - 2 100 
2 100 - 2 300 

Millî Eğitim Bakanlığı öğretim Daireleri ve 
Kurumları Memur kadroları 

7 Şef • 
8 » 
9 Memur 

10 » 
,11 » 
12 » 
13 » 
14 » 

400 

Kız, Erkek Teknik Ticaret Yüksek öğretmen 
okulları 

4 öğretmen 5 1 250 

10 
10 
40 
50 
•60 
70 
'80 
180 

800 
700 
'600 
500 
450 
400 
350 
'300 

M. Meclisi (S. Sayısı : 105) 
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Aded Aylık D. 

Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu 

4 
5 
(6 
7 
8 
'9 

<1fi 

11 
6 
7 
8 
8 

10 
13 

öğretmen 

s» 
» 

Alsistan 

» 
» 

Sekreter 
Sayiman 
Ayniyat (Saylmanı 
•Büro şefi 
Kitaplık (Memuru 
Memur 

11 
1' 
1 
2 
'2 
2 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

1 250 
1 10G 

950 
. 800 

700 
600 
500 

.450 
950 
800 
700 
700 
500 
350 

'Memuriyetin nevi Aded Aylık 

12 Laborant 40O 

28 

Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü 

4 Müdür 1 1 250 
6 Müdür Yardı'mıcnsı il 950 
8 Eöki Eser Taanir ve (Heykelcisi 1 700 

kütüphaneler Müdürlüğü 
.12 Meimur 
13 m 
14 » 

2 
3 
3 

400 
350 
300 

Memuriyetin nev'i 

(2) SAYILI CETVEL 

Aded Ücret 

Yüksek îslmn Enstitüsü 

Müdür 
Müdür Yardımcısı 

Tatbikî Güzel Sanatlar Yüksek Okulu 

Müdür Yardımcısı 
Bölüm Başkanı 
Lâboratuvar Şefi 

Yüksek öğretmen Okulları 

Müdür Yardımcısı 
» ı» 

300 
200 

200 
170 
140 

250 
175 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Meslekî ve Tek
nik öğretim Müsteşarlığına bağlı okullar, 

İmam - Hatip okulları, llköğretmen 
okulları 

Müdür 25 
» 25 
» 50 
» 275 

Müdür Yardımcısı 50 
» » 75 
» » 75 
,» » 200 
» » 100 

örüp öğretmeni 
Lâlboratuvar Şefi 

Eğitim Enstitüleri 
Müdür 
Müdür Yardımcısı 

» » 
Bölüm Şefi 

20 
10 

905 

14 

250 
200 
175 
150 
170 
150 
120 
100 
50 
100 
100 

300 
200 
150 
150 

M. Meclisi (S. Sayısı : 105) 



— 11 — 

(Millî Eğitim Komisyonunun değiştirişine 
bağlı cetveller) 

(1) SAYILI CETVEL 

özlük İşleri ^tenel Müdürlüğü 

D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

Yüksek İslâm Enstitüsü 
5 löğretmen 4 1 100 
6 » ' 4 950 
8 Asistan. 2 700 
9 » 5 600 

10 » - 5 500 

20 
Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullar, 

Meslekî ve Teknik Öğretim Okulları, Gezici ' 
Köy Kursları, llköğretmen Okulları ve 

İmam - Hatip Okulları 
6 Öğretmen 50 950 
7 » 50 800 
8 » 200 700 
9 » 300 600 

10 » 400 500 
11 » 1 500 450 

2 500 
İlkokul öğretmenleri 

4 Öğretmen 510 
7 » 250 
8 » 250 
9 » 200 
10 » 300 
11 » 2 000 
12 » 3 000 
13 » 5 000 
13 Anaokulu öğretmeni 200 

1 250 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
350 

11 710 
İlköğretim Müfettişleri ve Eğitim Uzmanları 

7 İlköğretim Müfettişi 10 800 
8 ;» » 10 700 
9 » » 10 600 

10 » » 10 '500 
11 » » 10 450 
10 Eğitim Uzman ve Yardımcısı 15 500 
11 » > » 85 450 

150 

D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

Rasathane 
10 Şef (2 nci sınıf uzman) 
10 Asistan i(2 nci sınıf uzman) 
11 Asistan '(3 neü sınıf uzman) 

2 500 
2 600 
2 450 

Prevantoryum - Sanatoryum 

4 Doktor (Uzmanlık yeri) İçhas-
talıkları için 2 1 250 

4 Doktor (Uzmanlık yeri) Rönt
genci 1 1 250 

5 Doktor (Uzmanlık yeri) 1 1 100 
5 » » » 1 950 

10 » 1 '500 
8 Başhemşire 1 700 
9 Hemşire 2 600 

12 » 2 400 

11 
Riyaseticumhur Senfoni Orkestrası 

Solist 1 900 - 2 100 
2 100 - 2 300 

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretim Daireleri ve 
Kurumları memur kadroları 

7 ıŞef 
8 » 
9 Memur 

10 » 
11 » 
12 » 
13 » 
14 » 
13 Beslenme Teknisyeni 

450 
Kız, Erkek Teknik Ticaret Yüksek Öğretmen 

Okulları 
4 5 1 250 

10 
10 
40 
50 
60 
70 
80 
80 
50 

800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
350 

M. Meclisi (S. Sayısı : 105) 
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Millî Eğitim Komisyonu değiştirişine bağlı 
cetveller 

D. Memuriyetin Nev'i 

Yüksek İslâm Enstitüsü 

(Müdür 
Müdür Yardımcısı 

(2) SAYILI CETVEL 

Aded Ücret D. Memuriyetin Nev'i 

300 
200 

Tatbikî Güzel Sanatlar Yüksek Okulu 

Müdür Yardımcısı 
Bölüm Başkanı 
Lâboratuvar Şefi 

1 200 
4 170 
2 140 

Yüksek öğretmen okulları 

Müdür Yardımcısı 
Müdür Yardımcısı 

250 
175 

Orta Öğretim Genel Müdürlüğü, Meslekî 
ve Teknik Öğretim Müsteşarlığına bağlı 
okullar, İmam - Hatip okulları ilköğ-

retmen okulları 

Müdür 

Müdür Yardımcısı 

Grup öğretmeni 
Lâboratuvar Şefi 

25 
75 
100 
325 
50 
75 
75 
200 
100 
20 
10 

1055 

250 
200 
175 
150 
170 
150 
120 
100 
100 
100 
100 

Aded Ücret 

Eğitim Enstitüleri 
Müdür 
Müdür Yardımcısı 

Bölüm $e£i 

2 300 
2 200 
2 150 
8 150 

14 

Tatbikî Güzel Sanatlar Yüksek Okulu 

4 Öğretmen 
5 » 
6 » 
7 » 
8 » 
9 Asistan 

10 » 
11 » 
6 Sekreter 
7 Sayman 
8 Ayniyat Saymam 
8 Büro Şefi 

10 Kitaplık Memuru 
13 Memur 
12 Laborant 

28 

Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü 

4 Müdür 1 1 250 
6 Müdür Yardımcısı 1 950 
8 Eski Eserler tamir ve heykelcisi 1 700 

1 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 

1 250 
1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
950 
800 
700 
700 
500 
350 
400 

Kütüphaneler Müdürlüğü 

12 Memur 
13 » 
14 » 

2 
3 
3 
. 

400 
350 
300 

M. Meclisi (S. Sayısı : 105) 



— 13 — 

(Bütçe Plân Komisyonunun değiştiricine bağlı 
cetveller) 

(1) SAYILI CETVEL 

özlük işleri Ctenel Müdürlüğü 

D. Memuriyetin nw ' i Aded Aylık D 

5 
6 
>8 
9 

10 

Yüksek 
öğretmen 

% 
Asistan 

» 
» 

îslâm Enstitüsü 
4 
4 
12 
5 
'5 

1 100 
950' 
700 
600 
500 

10 
10 
11 

4 

Orta Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullar, 
meslekî ve teknik öğretim okulları, gezici köy 
kursları, ilköğretmen okulları ve imam - hatip 

okulları 
6 öğretınnen 50 950 
7 >> 50 800 
8 * 1200 700 
'9 !>» 1300 600 

10 » 400 500 
11 » 1 1500 450 

îlkokul öğretmenleri 

4 
7 
'8 
'9 

10 
11 
12 
13 

öğret: men 

13 Anaokulu Öğretmeni 

510 
v250 
'250 
'200 
300 

12 000 
13 000 
4 400 

!200 

1 250 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
850 
350 

İlk öğretmen müfettişleri ve eğitim uzmanları 

7 İlköğretim İMüjfettişi 

9 » » 
10 y » 
11 » » 
10 Eğitim üz . ire Yar. •(*) 
11 Eğitim Uz. Kre Yar. (*) 

10 
10 
10 
10 
10 
15 
15 

800 
700 
'600 
500 
450 
500 
600 

(*) İşaretli kadrolara tâyin olunanlar idari, 
malî ve meslekî hak ve vecibeleri bakımından öğ
retmen sayılırlar. 

Memuriyetin mev'i 

5 
5 

10 
'8 
9 

12 

Rasathane 
Şef <!(2. Sınıf Usanan) 
Asistan (2. (Smnf Uzman) 
Asistan (3. Sınıf Uzman) 

Prevantoryum - Sanatoryum 
Doktor (Uamanlık lyeri) İç 
'hastalıkları için 
Doktor (Uzmanlık yeri) Rönt
genci 
Doktor (Uzmanlık yeri) 

Başhem'şire 
Hemşire 

Aded 

2 
12 
2 

Aylık 

500 
500 
450 

2 1 250 

1 
1 
1 
1 
lı 
12 
12 

i Orkestrası 

1 1 900 -
1 2 100 -

1 250 
1 100 

950 
500 
700 
600 
400 

2 100 
2 300 

Solist 

Millî Eğitim Bakanlığı öğretim Daireleri ve 
Kurumları Memur kadroları 

7 Şef 
'8 ı» 
9 Memur 

10 * 
11 » 
12 * 
13 M 
14 » 

Kız, Erkek Teknik Ticaret Yüksek öğretmen 
okulları 

10 
10 
40 
50 
60 
70 
80 
*80 

800 
700 
'600 
'500 
450 
400 
350 
300 

öğretmien 
Tatbikî Güzel Sanatlar 
öğretmen 

5 1 250 
Yüksek Okulu 

1 1 250 
1 1 100 
1 950 
2 800 
2 700 

M. Meclisi (S. Sayısı : 105) 
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D. Memuriyetin nevi 

9 (Asistan 
10 » 
11 » 

6 Sekreter 
7 Sayman 
8 Ayniyat Sayfaıanı 
8 Büro şefi 

10 Kitaplık İMemuru 
13 Memur 
12 Laborant 

Aded Aylık 

600 
500 
450 
950 
800 
700 
700 
500 
350 
400 

D. (Memuriyetin nev'i 

4 Müdür 
6 Müdür Yardı'miciSı 
8 Eski E'ser Tamir ve Heykelcisi 

^Kütüphaneler Müdürlüğü 

12 Memur 
•13 * 
14 > 

Aded 

Müdür 

1 
1 

L 1 

ğü 
2 
3 
•3 

Aylık 

'lüğü 

1 250 
950 
700 

400 
350 
300 

02) SAYILI CETVEL 

Millî Eğitim Komisyonunun (2) sayılı cet
veli ıaynen kabul edilmiştir. 

»-•-<« 

-M. Meclisi (S. Sayısı : 105) 



Dönem : 3 I ft/% 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : | y j } 

Millî Eğitim Bakanlığı Merkez kuruluş ve görevleri hakkında 22S7 
sayılı Kanunun 4, 5 ve 6 ncı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 

kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (1 /205 ) 

T. C. 
Başbakanlık • 11 . 2 . 1970 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-977/1185 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitini Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku
rulunca 7 . 2 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş ve görevleri hak
kında 2287 sayılı Kanunun 4, 5 ve 6 ncı maddelerinin değiştirilmesi haManda kanun tasarısı» ve 
gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ©derim. 
Süleyman D emir el 

Başjbakan 

Millî Eğitim Bakanlığı Merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunun 4, 5 ve 6 ncı 
maddelerinin değiştirilmesi haManda kanun tasiarsının gerekçesi 

Bu kanun tasarısı, '1946 yılında ımevcut eğitim ve öğretim kurumları göz lönünde tutularak ku
rulmuş olan Millî Eğitim Şûrasının bugünkü eğitim, öğretim, ildim, kültür ive meslek kunıluşları-
nın teımsMteleririden Icıırulmasana imlkân sağlamak amaciyle hazırlanmıştır. 

Mevcut Ikanunda Millî Eğitlim Şûrasının göre 7 ve yetkileri, Millî Eğitim 'Bakanlığı kuruluş ve 
görenlerinin bütünlüğü içinde mütalâa edilmiş bulunduğundan bu tasarıda ıŞûranın görev ve yet
kileri ile ilgili '3 ueü ve 9 neu madldeler üzerimde her hangi blir değişiklik düşünülmeımiş; sadece, 
kuruluşla ilgili olup Idalha önce 10 . 6 . 1946 tarih ve 4926 sayılı Kamunla 'bir »defa 'daha değişikli
ğe uğramış bulunan 4 ncü madde ile, tioplantılrr ve günldiemle ilgili iolaın 5 ve 6 ncı madldleıler, bu
güne kaklar teslbit edilen eksikler ve 'aksamalar dikkate ıalwıaraik 've tecrübelerden yarar!anarak 
yeniden tedvin edilmiştir. 

Eslki Şûra uygulamalarında sınırsız olan üye s-ayıSı bu defa Idalha 'verimli çalışmalara imlkân ve-
robilecdk surette azaltılmakta; talbiî üyelik seçimli üyelik, Idâvetli üyelik ve müşıattıitliik ihdas 
öd'ilmlelk suretiyle kuruluşa Idemsge ve ahenk getirilmekte ve toplantiflarm yılda en aız bir defa yapıl
ması ve dalimî bir ibüno 'kurulması Suretiyle de Mâlllî Eğitim Şûrasına müessiriyet ve devamlılık 
kazandırılmaktadır. 

'Tasan, yeni imali (külfet getirmemekte; aksine üye sayısının sınırlandırılması diolayıısiyle Şûra 
giderleri d'e azalmaktadır. -
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Maddelerin açıklanması 

1 nci madde ile, '2287 ısayılı Kanunun 4926 sayılı 'Kanunla değiştirilen 4 ncü maddesi ile 5 nci 
ve 6 inci (maddeleri değiştirilmıelktedir. Bu madde ilo talbiî üyelerin (ve seçimle /gelen üyelerin Sayı
lan ısmırlaındırilimakta, Bakanlıktan Şûraya katılacak üyelerin sayıları 'azaltılmakta, üniversite
den gelecek üyelcnlıe Bakanlıktaın katılacak üyeloıun sayısı fdeıik tutulmakta, her derece ve tipteki 
öğretim 'kuramu.ariJm.izin, öğretmlen (kuruilluşlarmı :ı ve 'Devlet Plânlama Teşkilâtının temsil edilme
sine lilm'kâıı verilmekte, 'davetli üiyelük ihdası silintiyle Şûra gündemi ile lilgil'i koraılarldia eğitim 
ve kültür alanlarında tanınmış kurum ve kilşilerin Şûraya katkıda 'bulunmaları sağlanmaktadır. 

Ayrıca, eğitimle ilgili Bakanlık ve kuruluşlarıu Şûra çalışmalarını Memeleri ve 'bunlardan ya
rarlanmaları için Şûraya müşahit gönderebilmeTorinc tilmkân vorilimektddir. Müşahitlerin 'süz hak-
Ikma ısalhi'biolaıcaklıarı tabiîdir. 

Bu im adide ile, '2287 ısayılı Kanunun 5 nci maddesi değiştirilmiştir. Bu Suretle üç 'yılda bir top
lanan Şûranın her yıl toplanması, olağanüstü haklerde de Millî Eğitim Bakanının Şûrayı toplan
tıya çağıralbillmeisi imlkânı sağlaınmuş ve ayrıoa Şûranın toplanma ve çalışma şekli teslbit olun
muştur. 

Yine 'bu madde İle; aynı (kanunum 6 ncı maddesi ^değişitliriilmiştir. Bu değişiklikle, Milllî Eğitim 
Şûrasının yönetim işlerini yürütecek iŞûra Daimî Büroisunun kuruluşu, bağlı Ibultunduğü 'makam ve 
görevleri belirtilmiştir. 

2 inci ve '3 ncü ımaldldeler ile Kanunun yürürlük tarihi ve yürütecek malkaim açıklanmıştır. 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 26 . 3 . 1970 

Esas No. : 1/205 
Karar No. : 26 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza tevdi buyurulan Millî Eğitim Bakanlığı merkez ku
ruluş ve görevleri hakkında 2287 sayılı Kanunun 4, 5 ve 6 ncı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Teklifin tümü üzerinde yapılan müzakerelerden sonra maddelerin tetkikinde bâzı değişiklikler 
yapılarak tasarının kabulüne karar verilmiştir. Şöyleki : 

Tasarının 4 ncü maddesinin (A) fıkrasının (b) paragrafına, (Üniversite rektörlerinden) sonra 
eğitim, ve öğretimle ilgili olmaları bakımından (Eğitim Fakültesi dekanları) ilâvesi uygun görül
müştür. 

Aynı fıkranın (c) bendinde (Müsteşar veya temsilci) yerine, konu ile plânlama bakımından 
ilgili olması düşünülerek Plânlama Müsteşarının yanına bir de Sosyal Plânlama Dairesi Başkanının 
eklenmesi ile (Plânlama Müsteşarı ve Sosyal Plânlama Dairesi Başaknı) nın konulması uygun gö
rülmüştür. 

Aynı fıkranın (e) 'bendinden sonra eğitim ve öğretimle ilgisi olması bakımından yeni bir (d) 
bendinin eklenmesi ve böylelikle Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdüründe Şûraya katılması sağ
lanmıştır. 

(d - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü.) 
Aynı maddenin (B) fıkrasının (a) bendinin son cümlesine (Eğitim Kürsüsü) kelimesinden 

sonra (veya bölümü) kelimelerinin eklenmesi, fakülte ve yüksek okullarda eğitim ve öğretimle 

M. Meclisi (S. Sayısı : 106) 

http://'kuramu.ariJm.izin


— 3 — 
ilgili bölümü bulunan ve burada öğrenim yapan ilgililerin de Şûraya katılmasının sağlanması yö
nünden uygun görülmüştür. 

Aynı fıkranın (b) bendinin 7 nci satırında (seçilecek üç köy ve bucak öğretmeni), yerine köy 
ve bueak öğretmenlerinin sayısını çoğaltmak nedeniyle (seçilecek beş köy ve bucak öğretmeni) ola
rak değiştirilmiştir. 

Aynı fıkranın (ç) bendinin başındaki (Bütün bölümleri bulunan) ibaresinin, Eğitim enstitüle
rinin eğitim ve öğretimle iştigalleri bakımından ve bütün Eğitim enstitülerinin Şûraya katılma
ları nedeniyle kaldırılması uygun görülmüştür. 

Aynı fıkranın (e) bendinin (ticaret) ten evvel (ve) kelimesinin kaldırılması (ticaret) ten sonra 
(ve Turizm) kelimelerinin eklenmesi, son cümledeki (ikişer temsilci) yerine (birer öğretmen) 
ibaresinin konması uygun görülmüştür. 

Aynı fıkranın (İh) bendinde (ikd temsilci) yerine fazla (görüldüğünden (bir temsilci olarak 
değiştirilmiştir. 

(k) bendi, bu yazılış şekli ile birtakım seçme zorlukları doğuracağı gibi siyasi nedenlerle de işi 
açıklığa kavuşturmak ve objektif bir ölçü vermek bakımından bend aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

(k - Son kongrelerini normal şekilde yapmış olan çeşitli öğretmen dernekleri fedarasyonu, kon-
fedarasyonu ve sendikalarından kayıtlı üye sayıları en fazla olan üç kuruluştan kendilerinin gös
terdikleri birer temsilci ile bunun dışında kalan diğer meslekî kuruluşlar arasından Bakanlıkça 
(kur'a ile tesbit edilecek 3 (temsilci.) 

(1) bendinin ikinci satırındaki (merkezleri) yerine (başkanlıkları) kelimelerinin konulması 
uygun görülmüştür. 

Tasarının diğer maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek 

Başkanlığa sunulur. 
Başkan Sözcü Kâtip 
İstanbul Amasya Uşak Çanakkale 

M. Yardımcı 8. Ay gün A. Turan Z. Gülsen 
İmzada bulunamadı 

Çankırı 
Söz hakkım saklıdır 

İV. Ç. Yazıcıoğlu 

Çorum 
K. Demirer 

Kayseri 
Söz hakkım saklıdır 

T. D. Avşargil 

Kocaeli 
S. Yahşi 

İmzada bulunamadı 

Konya 
M. Üstündağ 

Nevşehir 
Söz hakkım mahfuzdur 

H. Başer 

Niğde 
N. Kodamanoğlu 

İmzada bulunamadı 

Uşak 
F. Uğrasızoğlu 

Trabzon 
M. Arslantürk 

İmzada bulunamadı 

Yozgat 
İ. Kapısız 

İmzada bulunamadı 
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Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 2 . 4 . 1970 

Esas No: 1/205 
Karar No: 33 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyuru!an • ('Millî Eğitim Bakanlığı Merkez kuruluş ve 
görevleri hakkında 2287 sayılı Kanunun 4, 5 ve 6 ncı maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı) ve ön havalesi uyarınca Millî Eğitim Komisyonunun tasarı üzerine düzenlediği rapor, 
Millî Eğitim Bakanı ve diğer ilgililerin katıldıkları oturumda görüşüldü; 

Tasarı, 1946 yılında mevcut eğitim ve öğretim kurumları dikkate alınarak kurulmuş olan Millî 
Eğitim Şûrasının, bu günkü eğitim, öğretim, ilim, kültür ve meslek kuruluşları temsilcilerinden 
kurulmasını sağlamak nedeniyle hazırlanmıştır. 

Sunanın görev ve yetkileri ile ilgili 3 ve 9 ncu maddeler üzerinde bir değişiklik düşünülmemiş, 
'kuruluşla ilgili olup «evvelce bir kere daha değişikliğe tabi tutulan 4 ncü madde ile, toplantı ve 
gündemle ilgili 5 ve G ncı maddeler, günün şartlarına göre yeniden tedvin edilmiş, eski Şûr'a uy
gulamalarında sınırsız tutulan üye sayısı daha verimli çalışma imkânını sağlayacak surette sınır
landırılmış, tabiî üyelik, seçimli üyelik, davetli üyelik ve mücahitlikler ihdas edilmek suretiyle ku
ruluşa denge getirilmiş, Şûranın eğitim ve öğretime etkisi üzerinde önemle durulmuştur. 

Tasarı yeni bir malî külfet getirmeımekte aksine, üye sayısındaki tenkis dolayısiyle Şûra gider
leri azalmaktadır. 

Tasarıyı tüm olarak bu gerekçe tahtında kabule şayan 'mütalâa elden Komisyonumuz Millî Eği
tim Komisyonunca nedenleri aşağıda özet olarak arz edilen değişiklikleri de yerinde görenek söz 
konusu Komisyonun raporunu esas alarak maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Millî Eğitim Komisyonunca tasarının değişikliğe tabi 4 ncü maddesinin (A) fıkrasının «b» pa
ragrafına, (Üniversite Rektörlerinden) sonra, eğittim ve öğretimle ilgili 'olmaları bakımından (Eği
tim Fakültesi Dekanları) ibaresini ilâve etmek, aynı fıkranın (c) bendindeki (Müsteşar veya 
Temsilci) yerine konu ile Plânlama bakımından ilgili olması nedeniyle Plânlama Müsteşarının be
raberine bir de (Sosyal Plânlama Dairesi Başkanı) ekliyerek (c) bendini (Plânlama Müsteşarı ve 
Sosyal Plânlama Dairesi Başkanı) şeklinde düzenlenmek suretiyle yapılan değişiklik, 

Maddenin (B) fıkrasının (a) bendinin son paragrafına (Eğitim Kürsüsü) ibaresinden sonra 
(veya bölümü) ibaresinin ilâvesi suretiyle yapılan değişikliği fakülte ve yüksek okullarda eği
tim ve öğretimle ilgili bölümü bulunan ve burada öğrenim yapan ilgililerin de Şûraya katılma
larını teminen yapılan değişiklik, 

Aynı fıkranın (b) bendindeki (seçilecek üç köy ve bucak öğretmeni) yerine köy ve bucak öğ
retmenlerinin katılma oranını yükseltmek nedeniyle (üç) sayısını (beş) e iblâğ suretiyle yapılan 
değişiklik, 

Yine aynı fıkranın (ç) bendinin başındaki (bütün bölümleri bulunan) ibaresinin, bütün Eği
tim Enstitülerinin Şûraya katılmalarım teminen fıkradan çıkarılmak suretiyle yapılan değişiklik, 

(e) fıkrasında temsilci adedini bire indirmek suretiyle yapılan değişiklik, 
(e) bendinde tadadedilen okullar meyanına Turizm Yüksek Öğretmen Okullarını da ithal etmek 

nedeniyle yapılan değişiklik,. 
(h) bendinde geçen 'iki aded temsilciyi bire indirmek suretiyle yapılan değişiklik, 
(k) bendinde bu bendin kalemıe almış şekli dolayısiyle birtakım seçme zorlukları doğuracağı 

nedeniyle söz konusu Komisyonca fıkrayı yeniden düzenlemek suretiyle yapılan değişiklik, 
(1) bendinde geçen ('merke'zleri) yerine (Başkanlıkları) ibaresi konulmak suretiyle yapılan de

ğişiklik, 
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Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiş, 
Komisyonumuz ise değişiklliğe tabi maddelerden 5 ncd maddenin şûra toplantısı ile ilgili üçüncü 

paragrafının 1 ve 2 nci satılarmda geçen (tam üye sayısının) ibaresi, kanun tekniği yönünden 
(üye tamsayısının) şeklinde değiştirmiş, 

Yürürlük ve yürütme maddeleri tasarıdaki şekliyle kabul edilmiştir. 
Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve G-enel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek 

Başkanlığa sunulur. 
Başifcanvclkili 

Rlizo 
E. Y. Akçal 

B'ölu 
H. 1. Cop 

İstanbul 
0. C. Fer soy 

Sözcü 
An'kara 

M. K. Yılmaz 

Burdur 
N. Yavuzkan 

İzmir 
M. Akan 

Manisa 
11. Okçu 

Kâtip 
Erzurum 

R. Danışman 

Çorum 
A. Topçubaşı 

İzmir 
C. Karaıgözoğlu 

İmzada bulunamadı 
Mara'ş 

A. İmamoğlu 

Ankara 
A. Yalçın 

İmdada 'bulunamadı 
Eskişehir 

M. 1. Angı 

İzmir 
T. Onlum 

İmzada bulaınamadı 
Zonguldak 

K. Nedimoğhı 
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Hükümetin teklifi 

Millî Eğitim Bakanlığı Merkez 
kuruluş ve görevleri hakkında 
2287 sayılı Kanunun 4, 5 ve 
6 ncı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millî Eğitim 
Bakanlığı Merkez Kuruluş ve 
görevleri (hakkındaki 2287 sayılı 
Kanunun 4, 5 ve 6 ncı madde
leri aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 4. — Millî Eğitim 
Şûrası aşağıda yazılı üyelerden 
kurulur. 

A)' Tabiî Üyeler : 
a) Millî Eğitim Bakanlı

ğından : 
Millî Eğitim Bakanı, 
Müsteşarlar ve Yardımcı

ları, 
Talim ve Terbiye Kurulu 

Başkanı, 

Teftiş Kurulu Başkanı, 
Gündemle ilgili konularda 

Talim ve Terbiye Kurulunca 
.görevlendirilecek üç kurul üye
si, 

Gündemle ilgili konularda 
Bakanlık Müdürler Komisyo
nunca .görevlendirilecek üç Ge
nel Müdür veya Daire Müdürü, 

Gündemle ilgili konular
da Teftiş Kurulunca görevlen
dirilecek üç Bakanlık müfettişi, 

Hukuk Müşaviri, 
Memleketimizin coğrafi böl

geleri dikkate alınmak sure
tiyle .Bakanlık Müdürler Ko
misyonunca görevlendirilecek 
yedi Millî Eğitim Müdürü, 

b) Üniversitelerden : 
Üniversite rektörleri. 
G) Devlet Plânlama Teş

kilâtından : 
Müsteşar veya temsilcisi. 
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Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştirici 

Millî Eğilim Bakanlığı Merkez 
kuruluş ve görevleri hakkında 
2287 sayılı Kanunun 4, 5 ve 
6 ncı maddelerinin değiştirilme

si hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millî Eğitim 
Bakanlığı merkez kuruluş ve 
görovlerii hakkındaki 2287 sayı
lı Kanunun 4, 5 ve 6 ncı mad
deleri aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Madde 4. — Millî Eğitim Şû
rası aşağıdaki yazılı üyelerden 
kurulur : 

A) Tabiî üyeler : 
a) Millî Eğitim Bakanlığın

dan : 
Millî Eğitim Bakanı, 
Müsteşar ve yardımcıları, 
Talim ve Terbiye Kurulu Baş

kanı, 

Teftiş Kurulu Başkanı, 
Gündemle ilgili konularda 

Talim ve Terbiye Kurulunca 
görevlendirilecek üç Kurul,üyesi, 

Gündemle ilgili konularda 
Bakanlık Müdürler Komisyo
nunca görevlendirilecek üç Ge
nel Müdür veya Daire Müdürü, 

Gündemle ilgili konularda 
Teftiş Kurulunca görevlendiri
lecek üç Bakanlık Müfettişi, 

Hukuk Müşaviri, 
Memleketimizin coğrafi bölge

leri dikkate alınmak suretiyle 
Bakanlık Müdürler Komisyo
nunca görevlendirilecek yedi 
Millî Eğitim Müdürü, 

b) Üniversitelerden : 
Üniversite Rektörleri, Eğitim 

Fakültesi Dekanları, 
c) Devlet Plânlama Teşkilâ

tından : 
Plânlama Müsteşarı ve Sos

yal Plânlama Dairesi Başkanı, 
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Bütçe Plân Komisyonunun 
değiştirişi 

Millî Eğitim Bakanlığı Merkez 
kuruluş ve görevleri hakkında 
2287 sayılı Kanunun 4,5 ve 6 ncı 
maddeleriyim değiştirilmesi hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millî Eğitim 
Bakanlığı Merkez Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki 2287 sa
yılı Kanunun 4, 5 ve 6 ncı mad
deleri aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir'. 

Madde 4. — Millî Eğitim Şû
rası aşağıdaki yazılı üyelerden 
kurulur; 

A) Tabiî üyeler : 
'a) Millî Eğitim Bakanlığın

dan : 
Millî Eğitim Bakanı, 
Müsteşar ve Yardımcıları, 
Talim ve Terbiye Kurulu 

Başkanı, 

Teftliş Kurulu Başkanı, 
Gündemle ilgili konularda 

Talıim ve Terbiye Kurulunca 
görevlendirilecek üç Kurul üye
si, 

Gündemle ilgili konularda 
Bakanlık Müdürler Komisyo
nunca görevlendirilecek üç Ge
nel Müdür veya Daire Müdü
rü, 

Gündemle ilgili konularda 
Teftiş Kurulunca görevlendiri
lecek üç Bakanlık Müfettişi, 

Hukuk Müşaviri, 
Memlekctimıizin coğrafi böl

ge)] eri dikkate alınmak sur etli 
ile Bakanlık Müdürler Komis
yonunca gör evlendirilecek yedi 
Millî Eğitim Müdürü, 

b) Üniversitelerden : 
Üniversite Rektörleri, 
Eğitim Fakültesi Dekanları, 
c) Devlet Plânlama Teşki

lâtından : 
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'Hükümetin teklifi 

ıB) Seçimle gelen üyeler : 
a) Üniversitelerden : 
En az dört fakültesi bu

lunan üniversitelerden seçile
cek birer üniversite temsilcisi, 

Eğitim fakültelerinden ve
ya eğitim kürsüsü bulunan 
fakültelerden iseçilecek birer 
fakülte temsilcisi, 

ıb) İlköğretimden : 
ıSon Şûra döneminde 4357 

«ayılı Kanunun 5 nci mad
desinin (A) bendine göre «üs
tün başarılı» sayılmış olan köy 
öğretmenleri, kasaba ve şehir 
öğretmenleri ve ilköğretim mü
fettişlerinden her valilikçe tek
lif edilecek birer aday ara
sından, memleketimizin coğ
rafi bölgeleri de dikkate alın
mak suretiyle Bakanlık Mü
dürler Komisyonunca, bu ko
misyonun ttesbit edeceği esas
lara göre, seçilecek üç köy ve
ya bucak öğretmeni, üç şehir 
veya kasaba öğretmeni, üç ilk
öğretim müfettişi, 

c) Genel, meslekî ve tek
nik orta öğretimden : 

Son Şûra döneminde, 1702 
sayılı Kanunun 18 nci mad
desine göre «takdirname» ile 
taltif edilmiş öğretmen veya 
idareciler arasından aşağıdaki 
okul tiplerinin her birini tem
sil etmek üzere, Bakanlık Mü
dürler Komisyonunca, bu ko
misyonun tesbit edeceği esasla
ra göre, seçilecek ikişer üye : 

Ortaokul, lise, ilköğretmen 
okulu, ticaret lisesi, teknisyen 
okulu, erkek sanat enstitüsü, 
kız sanat enstitüsü, otelcilik 
okulu ve imam - hatip okulu. 

Millî Eğitini Komisyonunun 
değiştirişi 

d) Yüksek Öğrenim Kredi 
ve Yurtlar Kurumu Genel Mü
dürü, 

B) Seçimle gelen üyeler : 
a) Üniversitelerden : 
En az dört fakültesi bulunan 

üniversitelerden seçilecek birer 
üniversite temsilcisi, 

Eğitim Fakültesinden veya 
Eğitim Kürsüsü veya bölümü 
bulunan fakültelerden seçilecek 
birer fakülte temsilcisi, 

ıb) İlköğretimden : 
Son Şûra döneminde 4357 sa

yılı Kanunun 5 nci maddesinin 
(A) bendine göre «üstün başa
rılı» sayılmış olan köy öğretmen
leri, kasaba ve şehir öğretmen
leri ve ilköğretim müfettişlerin
den her valilikçe teklif edilecek 
birer aday arasından memleke
timizin coğrafi bölgeleri de 
dikkate alınması suretiyle ba
kanlık Müdürler Komisyonun
ca, 0)iı komisyonun teıslbit 'ede
ceği cisaisılara göre, seçilecek 
'beş ilcöy velya bucak öğretime-
ni, üç şelhir veiya kakafba öğret
meni, ııiç 'iıllkoğ retim ımürfettişi, 

e) Gene], meslekî ve tek
nik orta öğretimden : 

ıSon Şûra dönemimden, 1702 
sayılı Kanunun '18 (nci mad
desine göre «takdirname» ile 
taltif edilmiş öğretmen veya 
iklarodiler arasından aşağıdaki 
okul tiipferini herlbirini tıemsıl 
etmek üzere, Bakanılık Müdür
ler Komisyonunca, 'bu komis
yonun teislbit edeceği esaslara 
göre, seçilecek ikişer .üye : 

Ortaokul, lli.se, ilik'öğretmen 
okulu, ticaret lisesi, teknisyen 
dkukı, erkek sanat enstitüsıü, 
kız sanat enstitüMi, otelcilik 
•okulu ve imam - îıatip okulu. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 106) 

ıBütço Plân Komisyonunun 
değiştirişi 

Plânlama Müsteşarı, 
Sosyal Plânlama Dairesi Baş

kanı, 
B) Seçimle gelen üyeler : 
a) Üniversitelerden : 
En az dört Fakültesi bulu

nan üniversitelerden seçilecek 
birer Üniversite temsilcisi, 

Eğitim Fakültelerinden veya 
Eğitim Kürsüsü veya Bölümü 
bulunan Fakültelerden seçile
cek birer Fakülte temsilcisi, 

b) İlköğretimden : 
Son Şûra döneminde 4357 

sayılı Kanunun 5 nci maddesi
nin (A) bendine göre «üstün 
başarılı» sayılmış olan köy öğ
retmenleri, kasaba ve şehir öğ
retmenleri ve ilköğretim •müfet
tişlerinden her valilikçe teklif 
edilecek birer aday arasından 
memleketimizin coğrafi bölge
leri de dikkate abraması sure
tiyle Bakanlık Müdürler Ko
misyonunca, bu Komisyonun 
tesbit edeceği esaslara göre, se-
çlilecetk beş köy veya bucak öğ
retmeni, üç şehir veya kasaba 
öğretmeni, üç ilköğretim mü
fettişi, 

c) Genel, 'meslekî ve tek
nik orta öğretitaden : 

Son Şûra döneminden, 1702 
sayılı Kanunun 18 nci maddesi
ne göre «takdirname» ile taltif 
edilmiş öğretmen veya idareci
ler arasından aşağıdaki okul 
tiplerinin her birini temsil et
mek üzere, Bakanlık Müdürler 
Komisyonunca, bu Komisyo
nun tesbit edeceği esaslara gö
re seçilecek ikişer üye : 

Ortaokul, lise, İlköğretmen 
Okulu, Ticaret Lisesi, Teknis
yen Okulu, Erkek Sanat Ensti
tüsü, Kız Sanat Enstitüsü, Otel
cilik Okulu ve İmamı - Hatip 
Okulu. 

http://lli.se
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Hükümetin teklifi 

ç) Bütün bölümleri bulu
nan eğitim enstitülerinden öğ
retmenler kurulunca teklif edi
lecek birer aday arasından Ba
kanlık Müdürler Komisyonun
ca seçilecek iki öğretmen veya 
idareci, 

d) Yüksek Öğretmen okul
ları öğretmen kurullarınca tek
lif edilecek birer aday arasın
dan Bakanlık Müdürler Ko
misyonunca seçilecek iki öğret
men veya idareci, 

e) Erkek Teknik, Kız Tek
nik ve Ticaret Yüksek Öğret
men okulları ve Tatbikî Gü
zel Sanatlar Okulu öğretmen' 
kurulla rınoa seçilecek ikişer tem
silci, 

f) Yüksek Mâm Enstitü
leri öğretmenler kurulunca tek
lif edilecek birer aday arasın
dan Müdürler Komisyonunca 
seçilecek iki öğretmen veya ida
reci. 

g) İktisadi ve Ticari ilimler 
Akademilerarası Kurulca seçi
lecek iki temsilci, 

h) Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisince seçilecek iki tem
silci, 

i) .Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademilerarası Ku
rulca seçilecek iki temsilci, 

ı) Devlet konservatuvarla-
rınca seçilecek iki temsilci, 

j) Özel okullarca seçilecek 
üç temsilci, 

k) Çeşitli öğretmen dernek
leri federasyonları ve sendika
ları tarafından teklif edilecek 
üçer aday arasından Bakan ta
rafından seçilecek birer tem
silci, 

Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştirişi 

ç) Eğitim Enstitülerinden 
öğretim'emlıetr kurulunca tekllif 
edilecek birer aJdaıy arasından 
Bakanlık Müdürler Komisyo
nunca seçilecek İki öğretmen 
veya ildareci, 

d)1 Yülkisiek 'öğretmen okul
ları öğretmen kurullarınca tek
lif ddiılecek Ib&rer aday -arasın
dan Bakanlık Müdürler K01-
'MJİsyonunca iseıçileeek iki öğ
retmen veya İdareci, 

e) Erkek Teknik, Kız 
'Teknik, Tieanat ve Turizm 
Yüksdk Öğretmen Okulları ve 
tatbikî Güzel 'Sanatlar Okullu 
öğretmen kurullarınca ıseıçi-
'lieeek birer öğretimden, 

f) Yüksek Mâm Enstitü
leri öğretmenler kurulunca 
teklif ddiiilecek birer alday ara
sından MHidürler (Komisyonun
ca Iseçiilecek ilki öğretim en veıya 
ildareci, 

g) İktilsialdli ve 'Ticari İlim
ler Akadeımile>raıralsı Kurulca 
'seçilecek iki temsilci, 

lı) Devlet Güzel Sanatlar 
AkaJdemM'nıce seçilecek bir 
temsildi, 

i)' Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akadeımileraraısı Ku
rulca seçilecek iki telmsilci, 

ı) Devlet Konjsıervatuvar-
larınca ıseçiilecek iki temislilci, 

j) Özel Okullarca seçile
cek üç temsilci, 

k)' 'Soıı kongrelerini no-r̂  
mal işekilde yapmış olan çeşit
li Öğretlmeoı .Dernekleri Fede
rasyonu, konfederasyonu ve 
isıenldiikalannldan kaiyıtılı üye sa
yıları en fazla olan üç kuru
luştan kendilerimin gösterdik
leri birer temsilci lile bunun dı
şında kalan diğer meslekî ku-

iBütçe Plân Komisyonunun 
değiştirişi 

ç) Eğitim Enstitülerinden 
öğretmenler kurulunca teklif 
edilecek birer aday arasından 
Bakanlık Müdürler Komisyo
nunca seçilecek ikıi öğretmen 
veya idareci, 

d) Yüksek öğretmen okul
ları öğretmen kurullarınca tek
lif edilecek birer aday arasın
dan Bakanlık Müdürler Komis
yonunca seçilecek ilki öğretmen 
veya idareci, 

e) Erkek Teknik, Kız Tek
nik, Ticaret ve Turizm Yüksek 
Öğretmen Okulları ve Tatbikî 
Güzel Sanatlar Okulu öğretmen 
kurullarınca seçilecek birer öğ-
r etmen, 

f) Yüksek İslâm Enstitüle
ri öğretmenler kurulunca tek
lif edilecek birer aday arasın
dan Müdürler Komisyonunca 
seçil ecefc iki öğretmen veya 
idareci, 

-g) İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademilerarası Kurulca se
çilecek iki temsilci, 

h) Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisine e seçilecek bir 
temsilci, 

i) Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akadeımileırarası Ku
rulca seçilecek iki temsilci, 

ı) Devlet Konservatuvarm-
ca seçilecek ikd temsilci, 

j) Özel okullarca seçilecek 
üç temsilci, 

k) Son kongrelerini normal 
şekilde yapmış olan çeşitli öğ
retmen dernekleri Federasyo
nu, Konfederasyonu ve sendika
larından kayıtlı üye sayıları en 
fazla olan üç kuruluştan ken
dilerinin gösterdikleri birer 
temsilci ile, bunun dışında ka
lan diğer meslekî kuruluşlar 

M. Meclisi (S. Sayısı : 106) 



Hükümetin teklifi 

1) Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı müzeler, kütüpanoler ve 
halk eğitimi merkezleri ele
manlarından son Şûra döne
minde «takdirname» ile taltif 
edilenler arasından, Bakanlık 
Müdürler Komisyonunca, bu 
komisyonun tesbit edeceği esas
lara göre seçilecek ikişer üye. 

Şûraya seçimle katılacak 
üyeler üç yıl için seçilirler. Ya
pılacak seçimlerde aslî üye sa
yısı kadar da yedek üye seçi
lir. Dönem içinde görevlerinden 
ayrılan üyelerin sürelerini ye
dek üyeler tamamlar. 

C) Millî Eğitim Bakanı ta
rafından davet edilecek üyeler 

a) Gündemdeki konularla 
ilgili resmî veya özel ilmî ku
rumlardan en çok beş üye, 

b) Meslekten veya meslek 
dışından gündemdeki konular
la ilgili en çok 10 üye. 

Davetli üyelik yalnız davet 
olunulan toplantı içindir. 

Millî Eğitim Bakanı, ilgili 
• diğer bakanlıklar ile çeşitli ku
ruluşlardan Şûraya müşahitler 
davet edebilir.» 

Madde 5. — Millî Eğitim Şû
rası Millî Eğitim Bakanının da
veti üzerine normal olarak yıl
da bir defa 1 Haziran - 1 Ekim 
arasında tesbit edilecek bir ta
rihte toplanır. 

Olağanüstü hallerde Bakan 
Şûrayı toplantıya çağırabilir. 
Millî Eğitim Bakanı Şûranın 
tabiî başkanıdır. Şûra yıllık 
toplantısının ilk oturumunda 

..ayrıca, toplantıları idare etmek 
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Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştirişi 

Huluslar arasından (bakanlıkça 
ktır'a ilıe tesibit edilecek üç tem
silci, 

1) MiMî Eğitlilm Bakanlı
ğına bağlı imüzeler, kütüphane
ler ve 'halk eğitimi 'başkanlık
ları elemanlaırınldan ıslan ışûra 
döneminde «takdinnıalmjeı» ile 
taıl'tif edilenler arasından, Ba
kanlık Müdürler Komisiyıonun-
ca, 'bu komisyonun telslbtift ede
ceği esasLaıra »göre sıeıçtilecek iki
şer üye, 

Şûraya seçimle katılacak 
üyeler üç yıl için seçilirler, ya
pılacak 'seçimlerde aslî üye sa
yılsa kadar da yedek !üye seçi
lir. Dönem ilçindje 'göıiıeıvleırirı-
ıden laymlan üyelerin surelerini 
yddek üyieler tamamlarlar. 

C)' Millî Eğitim Bakam 
tarafından davet edilecek üye
ler 

a) İGiünidemldeki koınularla 
ilı'gili reamî veya özel ilmî ku
rumlardan en ç/ok beş iliye, 

b) Meslekten velya imeslelk 
duşundan gündemdeki konular
la İlgili en çıok 10 üye, Davetli 
üyelik yalnız adavet olunulan 
toplantı icündir. 

Millî Eğitim Bakanı, ilgili 
diğer (Bakanlıklar ile çeşitli 
'kumıluşılandan Şûraya ımüşa-
hiitler davet edilebilir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 106) 

(Bütçe Plân Komisyonunun 
değiştirişi 

arasından Başkanlıkça kur'a ile 
tesbit edilecek üç tıeımsi'lci, 

1) Millî Eğitim Bakanlığı
na bağlı müzeler, kütüphaneler 
ve halk eğitimi başkanlıkları 
elemanlarından son Şûra döne
minde «takdirname» ile taltif 
edilenler arasından, Bakanlık 
Müdürler Komisyonunca bu 
Komisyonun tesbit edeceği esas
lara 'göre seçilecek ikişer üye, 

Şûraya seçimle katılacak 
üyeler üç yıl için seçililrler, ya
pılacak seçimlerde asli üye sa
yısı kadar da yedek üye seçilir. 
Dönem içinde görevlerinden ay
rılan üyelerin sürelerini ye
dek üyeler tamamlarlar. 

C) Millî Eğitim Bakanı ta
rafından davelt edilecek üyeler: 

a) Gündemdeki konularla 
ilgili resmî veya özel ilmî ku
rumlardan en çok beş üye, 

b) Meslekten veya meslek 
dışından gündemdeki konular
la ilgili en çok on üye, 

Davetli üyelik yalnız davet 
olunulan toplantı içindir. 

Millî Eğitim Bakanı, ilgili 
diğer bakanlıklar ile çeşitli ku
ruluşlardan Şûraya müşahitler 
davet edebilir. 

«Madde 5. — Millî Eğitim 
Şûrası, Millî Eğitim Bakanının 
daveti üzerine normal olarak 
yılda bir defa 1 Haziran - 1 
Ekim arasında tesbit edilecek 
bir tarihte toplanır. 

Olağanüstü hallerde Balkan, 
Şûrayı toplantıya çağırabilir. 
Millî Eğitim Balkanı Şûranın ta
biî Başkanıdır. Şûra yıllık top
lantısının ilk oturumunda ayrı
ca, toplantıları idare etmek 
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üzere, Bakanlık merkez kuru
luşunda görevli üyeler dışında 
iki başkanvekili seçer. 

Şûra tam üye sayısının en az 
üçte ikisi ile toplanır ve karar
lar tam üye sayısının salt ço
ğunluğu ile verilir. 

Şûranın gündemi Talim ve 
Terbiye Kurulunca tesbit edi
lir. Gündem ile o devre millî 
eğitim çalışmaları hakkında ha
zırlanacak rapor ve gerekli do
kümanlar toplantıdan en geç 
bir ay önce üyelere gönderilir. 

Şûra üyelerinin gündem dışı 
teklifleri Şûra tarafından ka
bul edildiği takdirde, gelecek 
Şûra gündemleri için incelen
mek üzere Bakanlığa sunulur.» 

Madde 6. — Millî Eğitim Şû
rası yönetim ve yazı işleri, sek
reterlik hizmetleri, Talim ve 
Terbiye Kurulu üyeleri arasın
dan, Bakanlıkça tâyin edilecek 
bir Genel Sekreter tarafından 
idare edilen Şûra Daimî Büro
sunca yürütülür. Bu büro, Ta
lim ve Terbiye Kurulu Başkan
lığına bağlıdır. Genel Sekreter 
Şûranın tabiî üyesidir. 

Şûra kararları en geç üç ay 
içinde Bakanlıkça yayımlanır. 
Bakan tarafından tasdik edilen 
Şûra kararları Bakanlık Teb
liğler Dergisinde ilân olunur. 

Şûra dokümanları Şûra üye
lerine parasız gönderilir.» 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Millî Eğitim Bakanı yürütür. 

7 . 2 . 1970 
Başbakan 

S. Demirel 

,Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştirigi 

MADDE 2. — Tasarının 
ikinci maJdldesi aynen Ikaibıul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 
'üjçünoü ımaddesi aynen feaJbul 
eJdilmiştür. 

(Bütçe Plân Komisyonunun 
değiştirişi 

üzere, Bakanlık Merkez Kuru
luşunda görevli üyeler dışında 
iki başkanveklild seçer. 

Şûra üye taım sayısının en az. 
üçte ikisi ile toplanır ve karar
lar üye tam sayısının salt ço
ğunluğu ile verilir. 

Şûranın gündemi Talim ve 
Terbiye Kurulunca tesbit edi
lir. Gündem ile o devre Millî 
Eğitim çalışmaları haikkmda 
hazırlanacak rapor ve gerekli 
dokümanlar toplantıdan en geç 
bir ay önce üyelere gönderilir. 

Şûra üyelerinin gündem dışı 
teklifleri Şûra tarafından ka
bul edildiği takdirde, gelecek 
Şûra gündemleri için incelen
mek üzere Bakanlığa sunulur.» 

Madde 6. — Milılî Eğitim 
Şûrası yömetim ve yazı işleri 
sekreterlik hizmetleri, Talim ve 
Terbiye Kurulu üyeleri arasın
dan, B'akanlıkça tâyin edilecek 
bir Genel Sekreter tarafından 
idare lödilen Şûra Daimî Büro
sunca yürütülür. Bu Büro, Ta
lim ve Terbiye Kurulu Başkan
lığına bağlıdır. Genel Sekreter 
Şûranın tabiî üyesidir. 

Şûra kararları en geç üç ay 
içinde Bakanlıkça yayımlanır. 
Ba!kan tarafından tasdik edi
len Şûra kararları, Bakanlık 
Telbliğler Dergisinde ilân olu
nur. 

Şûra dokümanları Şûra üye
lerine parasız gönderilir.» 

MADDE 2. — Tasarının 2 
nci 'maddesi aynen kaîbul edil
miştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 106) 
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Devlet Bakanı 
B. Sezgin 

Devlet Bakanı 
77. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Adalet Bakanı 
Y. Ziya Önder 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

İçişleri Bakanı 
II. Menteşeoğlu 
Dışişleri Bakanı 

/. Sabri Çağlayangil 
Maliye Bakanı 

M. Erez 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülez 

Ticaret Bakanı 
G. Titrek 

Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı 
V. Â. Özkan 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
A. 1. Birincioğlu 

Tarım Bakanı 
/. Ertem 

- Ulaştırma Bakanı 
iV. Menteşe 

Çalışma Bakanı 
8. Öztürk 

Sanayi Bakanı 
8. Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
S. 0. Avcı 

Turizm ve Tanıtma Bakam 
N. Gevheri 

îmar ve İskân Bakanı 
77. Nakiboğlu 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kapanlı 

Orman Bakanı 
H. Özalp 

Gençlik ve (Spor Bakanı 
/. Sezgin 

.y.~-

M. Meclisi (S. Sayısı : 106) 




