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I. __ GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşimde üç oturum yapan Genel Ku
rulda : 

1972 yılı Bütçe kanunu tasarısının tümü üze
rinde grup sözcülerinin konuşmalarına Başba
kan Nihat Erim'in cevap vermesinden sonra, ad 
okunarak yapılan oylama sonunda tasarı (45) 
ret oyuna karşı (296) oyla kabul olunarak ka
nunlaştığı bildirildi. 

Önümüzdeki Çarşamba günü yapılacak bir
leşimde sadece kanunların görüşülmesine dair 
grup başkanvekillerince verilen önerge kabul 
edildi. 

13 . 7 . 1967 gün ve 9C4, 906 sayılı kanunlar
da değişiklik yapılması ve 4 Haziran 1972 Pazar 
günü yapılacak belediye meclisi üyeleri, bele
diye başkanları, il genel meclisi üyeleri - köy 

muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri ile mahalle 
muhtar ve ihtiyar heyetleri seçimlerinin ertelen
mesi hakkında kanun tasarısının 1 nci maddesi 
üzerindeki görüşmelerden sonra ad okunmak su
retiyle yapılan açık oylama ve yoklama sonun
da Genel Kurulda yeter çoğunluğun olmadığı 
anlaşıldığından; 

1 Mart 1972 Çarşamba günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 21,00'de son 
verildi. 

Başkan Başkan 
Şahit Osman Avcı Başkanvekili 

Nurettin Ok 
Kâtip Kâtip 
Sivas Tunceli 

Enver Akova Kenan Aral 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Âdil Turan (Uşak) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 54 neti Birleşimini açıyorum. 

II - YOKLAMA 

BAŞKAN — Sayın Milletvekillerinin lüt
fen beyaz düğmelere basmalarını rica ederim. 

(Otomatik cihazla yoklama yapıldı.) 

/ BAŞKAN — Müzakere için gerekli çoğun
luğumuz vardır, müzakerelere başlıyoruz. 

III - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 13 . 7 . 1967 gün ve 904, 905, 906 sa
yılı kanunlarda değişiklik yapılması ve 4 Ha
ziran 1972 Pazar günü yapılacak belediye mec
lisi üyeleri - köy muhtar ve ihtiyar meclisi üye
lisi üyeleri - köy muhtar ve ihtiyar meclisi üye
leri ile mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri se
çimlerinin ertelenmesi hakkında kanun tasarısı 

ve 69 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/601) 
(S. Sayısı : 505) (1) 

BAŞKAN — -Muhterem arkadaşlarım, bir 
önceki birleşimde mahallî seçimlerin ertelenmesi 

(1) 505 S. Sayılı uasmayazı 26 . 3 
tarihli 52 nci Birleşim tutanağındadır, 

1972 
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hakkındaki kanun tasarısının 1 nci maddesinin 
açık oylaması yapılmış, gerekli çoğunluk sağ
lanamadığı için bugüne ertelenmiş bulunuyor
du. Aslında, açık oylama talebini muhtevi öner
gede geri alınmıştı. Şu ana kadar 1 nci madde 
üzerinde açık oylama talebi yapılmamıştır. 

1 nci maddeyi, tesarı metninde yazılı şek
liyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Et
meyenler... 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

ıMadde 2. — Ertelenen bu seçimlerde seçim
lerin başlangıç tarihleri, oy verme günleri ile 
oy verme işlemlerinin ne suretle yürütüleceği 
ayrıca kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde şimdiye 
kadar söz talebinde bulunmuş arkadaşlarımı 
takdim ediyorum: 

ıSayın Lâtif Aküzüm, Sayın Musa Doğan, 
Saym ismail Hakkı Alaca, 'Sayın Hüsamettin 
Başer, Sayın özgüner, Sayın Hilmi işgüzar. 

Saym Aküzüm? Vazgeçtiniz. 
ıSayın Doğan? Vazgeçtiniz. 
Sayın Alaca? Yok. 
ıSayın Başer? Vazgeçtiniz. 
Sayın özgüner? Vazgeçtiniz. 
Saym işgüzar? Buyurunuz efendim. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; bendeniz 2 nci 
madde üzerinde, bir noktanın aydınlığa ka
vuşmasını temin için fikirlerimi söylemek isti
yorum. 

Biliyorsunuz, bu ikinci maddede, mahallî 
idareler seçiminin ertelenmesinin ele alınma
sında, ikinci bir kanunla tarihinin tespitine atıf 
yapılmaktadır. Halbuki bu, kanunların eşitlik 
ilkesine aykırıdır, hukuk tekniğine aykırıdır. 
Bilhassa Parlamentomuzda bulunan değerli hu
kukçu arkadaşlarımızın da takdir edecekleri 
üzere, bir kanun, diğer bir kanuna, kendi ana-
hükümlerinde gösterilmesi icabeden hususları 
atıfta bulunmak suretiyle tedvin edilemez. 

Ancak kanunlar Anayayasa aykırı olamaz. 
CBazı hususların tedvini, bazı kanunlara atıfta 
bulunmak suretiyle yapabilir ama, biz maihallı 
seçimlerin ertelenmesi hakkında ana bir kanun 
getiriyoruz, ondan sonra da diyoruz ki; «Bun
lar nasıl, ne zaman ve ne şekil olacaktır, bun
lar ayrıca bir kanunla düzenlenir.» 

Bu bakımdan, saym Komisyonun sözcüsü, 
burada bu hususu ne şekilde tedvin ettiklerini 
açıklamalıdır. 

Anlarız; eğer bu kanun bazı hususları, bazı 
tüzüklere bırakmış olsaydı, doğru idi. Ama, ka
nunda yer alması lâzımgelen anahükmün bir 
başka kanuna atıfta bulunmuş olması, başka 
kanun tarafından tedvin edileceğini ifade etmiş 
olması, hususunu, kanunların eşitlik ilkesi ba
kımından yerinde görmüyoruz. Hiç bir kanun, 
diğer bir kanunun üzerinde mütalaa edilemez. 
Bütün yasama organlarından çıkan kanunlar 
eşittir ve eşitlik ilkesi içinde mütalaa edilir. An
cak, teferruat ve bazı hususlar varsa, onlar da 
tüzüklerle, yönetmeliklerle düzenlenir. 

Bu yönden, bu kanun Anayasa da olmadı
ğına göre, bu kanunun 2 nci maddesinde tari
hin sarahatle belirtilmesi lazımdır. Aksi halde 
bu şekilde bir kanun maddesi tedvin edilmesi, 
ihukuk bakımından mahzurludur, doğru değil
dir. Bunun telifini ne şekilde telâkki ediyorlar
sa sayın sözcünün burada bu hususu açıklama
ları lâzımdır. 

Bendeniz bu hususun üzerinde, değerli bazı 
hukukçu arkadaşlarla da temasta bulunmak su
retiyle, bir hayli durdum. Hattâ böyle bir ka
nun tasarısı Yüce Senatonun komisyonunda 
görüşülürken tamamen tayedilmiş, ortadan kal
dırılmıştır. Şimdi bu kanunun 2 nci maddesiyle 
ne getiriyoruz belli değil; sadece, ilerde yapıla
cak seçimlerin tarihleri, v.s. si ikinci bir kanun
la düzenlenir, diyoruz. O halde bu kanunun 
esbabı mucibesi nedir, hedefi nedir, maksadı ne
dir? Büyük Millet Meclisinde bulunan değerli 
arkadaşlarımızın da bunun üzerinde durmala
rını ve bu maddenin kanundan çıkarılmasını, 
sarahate kavuşturulması için başka şekilde ted
vin edilmesini istiyoruz. 

Eğer, milletvekilliği genel seçimleriyle bun
ların birleştirilmelerinde maihzur telâkki edi
lerek bir açık kapı bırakılmak isteniyor ise, 
ya milletvekilliği seçimlerinden önce veya son
raki bir tarih tespit edilmek suretiyle bu kanu
nun 2 nci maddesine sarahat getirilmesi lâzım-
geîir. Aksi halde bu durumun, kanunların eşit
lik ilkesi bakımından olduğu gibi, Anayasa yö
nünden de, kanunların tedvini yönünden de 
mahzurlu olduğunu değerli arkadaşlarımın na
zarlarına sererken sayın Komisyonun da dik
katini çekmek istiyorum. 

Teşekkür ederim, 
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BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde başka 
söz isteyen? Buyurun Sayın Birgit. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Sayın arka-
daşlarım, dün bu tasarı ile ilgili görüşmeler 
dolayısiyle verilen bir yeterlik önergesi aley
hinde konuşurken, getirilmek istenen kanunun 
gerekçesinden ötürü, bazı endişelerimi belirt
miştim. 

Sayın Komisyonun Yüksek Başkanlığa sun
duğu bu kanunla ilgili anayazıda; «Mezkûr se
çimlerin ertelenmesini isteyen Hükümetin gö
rüşünü; Komisyon toplantılarına davet edilen 
Adalet Bakanı Sayın Prof. Suat Bilge ve içiş
leri Bakanlığı temsilcilerinden dinleyen Komis
yonumuz içinde bulunduğumuz olağanüstü du
rum sebebiyle mezkûr mahallî seçimlerinin bu 
sene yapılmasının mahzurlu olacağı görüşünü 
benimsemiş ve bu seçimlerin 1973 yılma erte
lenmesini kabul etmiştir.» deniyor. 

Şimdi üzerinde durduğumuz, görüşmekte ol
duğumuz 2 nci madde ise şöyle : «Ertelenen bu 
seçimlerde seçimlerin başlangıç tarihleri, oy 
verme günleri ile oy verme işlemlerinin ne su
retle yürütüleceği ayrıca kanunla düzenlenir.» 

1 nci maddeye göre bilinen bu seçimlerin 
1973 yılma ertelendiğidir. Ama 1973 yılının 
hangi zamanında yapılacağı henüz millî irade
nin gerçek ve tek temsilcisi olan Yüce Mec
lisin bilgisi dışındadır. Hattâ belki biraz da 
iradesi dışındadır. 

Denilebilir ki, her parlamento üyesinin ya
sa teklif etme hakkı vardır. Bir yasa ile 1973 
yılı içinde bu seçimlerin nasıl yapılacağını her 
hangi bir parlamento üyesi de düzenleyebilir. 
Ama bizim hukuk geleneğimizde bu tür teklif 
ve tasarıların yasalaşabilmesi için Hükümetin 
ağırlığını koyması şarttır. 

Benim şahsan bir türlü anlayamadığım, ola
ğanüstü hal ve olağanüstü halin devamı gerek
çeleriyle Hükümet, belediye başkan ve meclis
lerinden il genel meclisi üyelerine, hatta her 
hangi bir siyasî parti mensubu olmaları kanun
la yasak edilmiş (nedense) bulunan mahalle 
ve köy muhtarlariyle ihtiyar heyetlerinin se
çimine kadar tümünü erteliyor. Ne zaman, han
gi gün. seçimlerni yapılacağı, oy verme duru
munda olan ve ondan daha önemli olarak se
çimlere katılmak için kendisini bölgesindeki 
seçmeninin önünde hazırlamak durumunda olan 

binlerce vatandaşımızın da bilgisi dışındadır. 
Madem ki, Millet Meclisi seçimleri 1973 yılının 
Ekim ayında yapılacaktır; o halde 2 nci mad
dede bu seçimlerin de en geç 1973 yılının Ekim 
ayı içinde yapılacağı belirtilmeliydi. 

Sayın işgüzar arkadaşım haklıdırlar. Yasa 
tekniği bakımından bir ertelemede bulunuyo
ruz, yerini ve yeni tarihini koymuyoruz. Bizim 
meçhulümüzde, seçmenin meçhulünde seçime 
katılacak olan binlerce, onbinlerce vatandaşı
mızın meçhulünde. Belki olağanüstü halin de
vamı ile ilgili olan Sayın Adalet Bakanının bil
gisi içinde. Ne yazık ki, kendileri komisyonda 
yaptıkları lütûfkâr izahatı Yüce Mecliste yap
mayı yeğ bulmamışlar ki, buraya teşrif dahi 
etmemişler ve böyle meçhuller içinde bir ka
nun görüşülüyor. Böyle şey olmaz arkadaşlarım. 

(Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, söz mü isti
yorsunuz? 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Biraz önce konuşma isteğiniz
den vaz geçmiştiniz. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Şimdi istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 
'Sayın arkadaşlarım konunun hakikaten ka

nun tekniğine aykırı olduğunu belirttiler, buna 
iştirak etmemek mümkün değil. 

Bir kanun, ilerde yönetmelikle bir hususun 
sarahate kavuşacağını belirtebilir ve bir Ana
yasa, bir kanunla gelecek için bir hedef tayin 
edebilir. Ancak bir kanun, kanunun geliş sebe
bine tamamen aykırı başka bir kanunun çıkma
sına da kapı açan, onu âdeta imkân dahiline so
kan bir madde getiremez. 

Arkadaşlarım, şimdi bu kanunun getiriliş 
esprisine bakıyoruz; bu kanun bir erteleme ka
nunu, ama erteleme gayri muayyen bir tarihe 
olamam. Bu kanunun getiriliş sebebi bir ertele
me olmasına rağmen, sadece ertelemeden ibaret 
değildir. Hangi tarihe ertelendiğini açık, seçik 
saptaması lâzımdır. Aksi takdirde bu kanun 
tekniğine uymaz. 

Bir kanun yapıyoruz ve bu kanunda biz se
çimleri erteliyoruz. Ama hangi tarihe ertelendi-
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ği belli olmadığı İçin; «ertelenen bu seçimlerde 
seçimlerin başlangıç tarihleri, oy verme genle
riyle oy verme işlemlerinin ne suretle yürütüle
ceği ayrıca bir kanunla düzenlenir.» diye hü
küm getiriliyor. Sanki yönetmelikle düzenlenir 
gibi, «ayrı bir kanunla düzenlenir» deniliyor. 
Neden bu kanunla düzenlenmez? Biz yasak mı 
savuyoruz arkadaşlarım? Yani hele şu seçimi 
bir atalım da, bakalım ne zamana yapacağımızı 
bilâhara düşünürüz. Neden bugün düşünmüyo
ruz? 

G-erek parlamentoda bunun böylece saptan
maması, gerekse Yüce Mecliste münakaşa imkâ
nının yaratılmaması kamuoyunda bir istifham 
yaratmaz mı? 

Arkadaşlarım, bu hususun kanun tekniğine 
aykırı olduğu açıktır. Sonra bu kanunun getiri
liş Sebebi şüphesiz seçimlerin muayyen bir tari
he ertelenmesi olduğuna göre, bunu açıkça be
lirtmekte sakınca mı vardır? Komisyon Başka
nının bunu vuzuha kavuşturması lâzımdır. 

Arkadaşlarım, bu hukuk süzgecinden geçiri
lirse takılır. Şüphesiz Anayasa süzgecinden de 
geçirilecektir; Anayasa süzgecinden geçirilirse 
takılır kalır arkadaşlarım. Açıkça ölü doğacak 
bir kanun çıkarmaktansa, geliniz bunu ertele
mek istediğimiz tarihe (açıkça o tarihi de be
lirtmek suretiyle) göre kanunu vazedelim, öyle
ce geçirelim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Cengiz Ekinci, buyuru
nuz. 

CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Benden evvel söz alan değerli arkadaşlarım, 
seçim tarihinin meçhul bir tarihe ertelendiğini 
ve kanunda bir meçhul tarafın bulunmasının 
da kanun tekniğine aykırı olduğunu ifade bu
yurdular. 

Evvelâ; meçhul olan bir şey yoktur, ortada. 
1 nci madde bu seçimlerin 1973 yılında yapılaca
ğını kesinlikle ifade etmiştir. Türkiye'de seçim
lerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hak
kındaki seçim mevzuatımız, bu kadar seneki 
tatbikat, Türkiye'de seçim mevsiminin Haziran 
veya Ekim ayı olduğunu göstermiştir. Yani ya 
Haziranda yapacağız, ya Ekimde yapacağız. O 
itibarla da bir meçhul yoktur. 

Ama, efendim biz bunun tarihini de tespit 
ederdik. Tabiî biz de isterdik, edelim ama, se
çim mevzuatım ıslah edeceksiniz, Siyasî Parti
ler Kanununu ele aldınız (önseçim hükümleri 
de dahil) başından sonuna kadar gözden geçire
ceksiniz, getireceğiniz ıslahat seçim sahasın
da ne gibi yeni hükümler inşa edecek, ne gibi 
yeni hükümler vazedecek şu anda onu da bile
miyorsunuz. O itibarladır ki, şimdiden bir tarih 
tespit edemiyorsunuz, yoksa meçhul hiçbir ta
rafı yoktur, bunun. 

Hükümet, seçim mevzuatının ıslahını derpiş 
etmiştir. Siyasî Partiler Kanununun tadilini ta
sarı halinde Meclise sevk etmiştir; partiler ara
sı komisyon gözden geçirmeye başlamış, Hükü
mete bazı telkinlerde bulunmuştur. Şimdi, Se
çim Kanunu değişecek, Siyasî Partiler Kanunu 
değişecek; yeni hükümler ne getirecek? Bunları 
bilemeyince kesinlikle şu tarihte seçim yapıla
caktır demek de biraz mahzurlu olmaktadır. 

Kaldı ki, başlarken arz ettiğim gibi, arka
daşlarımın ifade ettiklerinin aksine, hiçbir meç
hul durum bahis konusu değildir. 1973 yılının 
Haziran veya Ekim ayında bu seçimler yapıla
caktır. 

Saygılar arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Yardımcı, buyu
runuz efendim. 

MEHMET YARDIMCI (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Hukukî bir mesele için kürsüde beni gör
düğünüzü yadırgamamanızı bilhassa rica ediyo
rum. 

Elbette hukuk ilmini İfade eden arkadaşları
mız mevcut. Yalnız mantığımın almadığı bir 
nokta mevcut. O da şudur : Arkadaşlarımız di
yorlar ki, illâ tarih tespit edilsin, tarih tespit 
edilmiş «1973 yılı» diyor. 1973 yılının şu günü, 
şu saati, şu dakikası. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hükümet dün burada izahat vermiştir. Mem

leketin içinde bulunduğu buhran cümlemizce 
malûmdur. Buna göre şu gün, şu saat, şu daki
ka dememekte millî iradenin tecellisi bakımın
dan büyük bir fayda vardır. Bunu neye mütalâa 
etmiyor hukukçu arkadaşlarım? Asıl mesele bu
radadır ve bir açık kapı bırakılmıştır, benim 
kanaatimce. «Kimbilir, belki yarın, belki yarın
dan da yakın» demiş şair. İşte ben sırf şu şai-
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rin «kimbilir belki yarın, belki yarından da ya
kın» ifadesini arz etmek için sizleri işgal ettim. 
Hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın İhsan Tombuş, D. P. Gru
bu adına buyurunuz efendim. 

D. P. GRUBU ADINA İHSAN TOMBUŞ 
(Çorum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri ; 

Bu kanunun 2 nci maddesi esasen bizim da
ha evvel belirttiğimiz kanunun tümü üzerinde
ki mahzurlardan, daha mahzurlu bir hüküm ge
tirmektedir. 

Bir defa kanun tekniği bakımından mahzur
ları meydandadır. Bunu diğer hatipler de bura
da belirttiler. Buna rağmen, bunun herhangi 
bir mahzur olmadığı iddiaları da ileri sürülüyor 
ve deniyor kî; tarih belirtilmiştir. Nedir tarih? 
1973 yılı. Peki 1973'te seçimin hangi gün yapı
lacağını ne zaman tayin edeceğiz? Yeni bir ka
nunla tayin edeceğiz. 1973 yılma kadar yeni bir 
kanun yapılmadığı zaman bu 1973 tarihi, seçim 
tarihini nasıl tespit edecek? O halde bu durum
da hiçbir tarih tespit edilmemiş demektir. 

Bir seçim tehiri yapılırken, gayri muayyen 
bir tarihe erteleme olmaz. Onun muayyen bir 
samanda yapılması, kanun tekniği icabıdır. Kal
dı ki, kanun tekniğini bir tarafa bırakalım, Bu
gün Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar ileri
ye sürülüyor; bunlar nazarı itibara alınırsa, o 
zaman tarih tespit edilmesinin ehemmiyeti daha 
da iyi anlaşılacaktır. 

Geçenki konuşmamda da belirttiğim gibi: 
12 Marttan sonra Türkiye'de ister istemez bir 
rejim münakaşası, demokratik rejimin m'evcu.-
dolup olmadığı münakaşası sürüp gitmektedir. 
Bu halk arasında olduğu gibi maalesef hariçte, 
Batı dünyasında da münakaşa devam etmekte
dir ve oradaki bazı beynelmilel toplantılarda 
bu endişe ile delegasyonumuza sorulmaktadır. 

Hal böyle olunca, kısmî Senato seçimlerinin 
de ertelenmesi bu tereddütleri bîr hayli artır
mıştır. Mahallî seçimlerin de böylece ertelen
mesi, gayet tabiî bu şüpheleri daha da kuvvet
lendirecek ve Türkiye'de demokratik rejimin 
mevcudolmadığı iddiaları daha da kuvvetli ola
rak söylenmeye başlanacak; dost ve düşman 
bize ne gözle bakacağını bilemiyecektir. 

Bunun üzerine bir mahzur daha ekliyoruz : 
Seçim tarihinin belli edilmemesi, gayri muay

yen bir zamana tehir edilmesidir, işte esas Tür
kiye'deki demokratik rejimin mevcudolmadığı 
hususundaki iddiaları en çok kuvvetlendirecek 
ve Türkiye aleyhine dışta ve içte en çok tenkit
lerin yapılmasına sebebolacak husus budur. 

Kaldı ki, halkımız bir seçim beklemektedir. 
Yıpranmış idarecilerini mahallî idarede değiş
tirmek istemektedir. Üstelik bu makamlara ta-
libolma arzusu içinde birçok vatandaş yanıp tu
tuşmaktadır. Hal böyle iken, bunlar ne zaman 
seçim yapılacağını, ne zaman seçileceklerini bek
lemektedirler. Seçim ümidinin karlı dağlar ar
kasına atılması politik bakımdan çok mahzur
ludur. Bu maddeye sarahat verilmesi lâzımdır. 
Seçimler tehir edilse dahi, tehirin muayyen bir 
tarihe bırakılması zaruridir. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarını, 2 nci 
madde üzerindeki konuşmaların yeterli görül
düğüne dair önerge gelmiştir, takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır; 2 nci madde üzerinde

ki müzakerelerin kifayetini arz ederim. 
Kayseri 

Tufan Doğan Avşargil 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Heye
tin oyuna sunuyorum. Kabul edenler,.. Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

2 nci madde üzerinde şu ana kadar değişik
lik önergesi verilmemiştir. Yalnız, 2 nci mad
denin açık oya sunulması hakkında bir önerge 
gelmiştir; imzaları okutuyorum. Burada olup 
olmadıklarını tetkik edeceğim ve daha sonra 2 
nci maddeyi açık oya sunacağım. 

Sayın Başkanlığa 
2 nci maddenin oylanmasının ad okunnm'k 

suretiyle açık oya sunulmasını arz ederim. 
1. Vedat önsal... 
BAŞKAN — Sayın Önsal... Burada. 
2. Samet Güldoğan... 
BAŞKAN — Sayın Güldoğan... Yok. 
MEHMET TURGUT (Bursa) — Ben tekab-

bül ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Mehmet Turgut tekab-

bül ediyor. 
3. Bahrî Dağdaş... 
BAŞKAN — Sayın Dağdaş... Burada. 
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4. Necati Kalay cıoğlu... 
BAŞKAN — Sayın Kalay cıoğlu... Burada. 
5. Sami Arslan... 
BAŞKAN — Sayın Arslan... Burada. 
6. İhsan Tombuş... 
BAŞKAN — Sayın Tombuş... Burada. 
7. Vehbi Engiz... 
BAŞKAN — Sayın Engiz... Burada. 
8. Hasan Değer... 
BAŞKAN — Sayın Değer... Burada. 
9. Hilmi Türkmen... 
BAŞKAN — Sayın Türkmen... Burada. 
10. Talât Asal... 
BAŞKAN — Sayın Asal... Burada. 
11. Sadettin Bilgiç... 
BAŞKAN — Sayın Bilgiç... Burada. 
12. Abdullah izmen... 
BAŞKAN — Sayın izmen... Burada. 
13. Nimet Ağaoğlu... 
BAŞKAN — Sayın Ağaoğlu... Burada. 
14. Adnan Akarca,.. 
BAŞKAN — Sayın Akarca... Burada. 
15. Yüksel Menderes... 
BAŞKAN — Sayın Menderes... Burada. 
Ad okumak suretiyle oylama yapıyorum. 
2 nci maddeyi tasarı metninde yazılı şekliy

le aynen kabul edenler «kabul» diyecekler, red
dedenler «ret» diyecekler, çekinser olanlar «çe-
kinser» diyeceklerdir. 

(Adana milletvekillerinden başlanarak ad 
okumak suretiyle oylama yapıldı.) 

BAŞKAN — Başka oy kullanmayan?. Yok. 
Oy verme işlemi sona ermiştir. 
Muhterem arkadaşlar, oylamada 305 sayın 

milletvekili bulunmuş, - sayın Avcı ve bendeniz 
dahil - 266 kabul, 39 ret oyu çıkmıştır. Buna 
göre 2 nci madde tasarı metninde yazılı şekliyle 
aynen kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi takdim ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEMAL 
BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Sayın Başkan, 3 
ncü madde değil, geçici madde olacak. 

BAŞKAN — O halde tasan metnine hatalı 
mı yazılmış? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEMAL 
BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Sayın Başkan, 3 
matbaa hatası olarak yazılmış, geçici madde 
olacak. 

BAŞKAN — O halde madde numarası yok, 
geçici madde olacak. 

Geçici maddeyi okutuyorum. 
Geçici madde — 2 Haziran 1968 tarihinde ve

ya daha sonraki tarihlerde yapılan seçimlerle 
işbaşına gelen belediye meclisi üyeleri, belediye 
başkanları, il genel meclis üyeleri, köy muhtar
ları, köy ihtiyar meclisi üyeleri ile mahalle 
muhtar ve ihtiyar heyetlerinin ve bu sene ola
ğan toplantı dönemlerinin başında belediye 
meclisleri ile il genel meclislerince belediye ve
ya il daimî encümenlerine seçilecek üyelerin gö
rev süreleri 2 nci maddede söz konusu oy ver
me gününü izleyen güne kadar devam eder. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde şimdiye 
kadar yalnızca sayın Turhan Özgüner söz iste
miştir. Buyurun sayın Özgüner. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Savın Baş
kan, sayın arkadaşlanm; 

Maddede iki husus var. Bir tanesi, Haziran 
1968 tarihinde veya daha sonraki tarihlerde se
çilen heyetleri esas alıyor. Bunların oy verme 
gününe, yani ertelenmiş olan oy verme gününün 
ertesi gününe kadar göreve devam edeceğini 
bildiriyor. 

ikincisi, bu sene, toplantı döneminin başın
da belediye meclisleriyle, il genel meclislerince 
belediye veya il daimî encümenlerine seçilecek 
üyelerin görevlerini de keza ikinci kısım olarak 
alıp, yine ertelendiği tarihten sonraki güne ka
dar yetkili sayıyor. 

Arkadaşlarım, bu ikinci kısımdaki heyetler 
hakkında konuşuyorum ve onun maddede geti
rilişinin başındaki sözcüğü ile çerçevelenmesi-
nin sakıncalı olduğunu komisyonun ve Yüce 
Meclisin dikkatine arz ediyorum. 

Şöyleki; arkadaşlarım, «bu sene olağan top
lantı dönemlerinin başında» deyimi aynen kalır
sa, «başında» sözcüğü aynen bırakılırsa şu ha
talar doğabilir. Bunlardan en mühimi biliyor
sunuz idarei Umumiyei Vilâyat Kanunu gere
ğince il genel meclisi üyeleri seçilir. Bir hayli 
eski bir kanun, benim yaşımdan da 5 - 6 yaş 
büyük. Bu kanun gereğince her yılın 12 nci ayı
nın başında çalışmaya başlar, il genel meclisleri 
ve 40 gün sürelidir. Ama 10 gün de, 15 gün de 
şüphesiz Bakanlığın onayı ile uzatılabilir, süre
sini. 40 günlük müddet 12 nci ayın başında baş-

I 1ar, ama ertesi senenin içine de sirayet eder. 
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ne olacak? E, bu kanun gereğince görevleri on
ların yine devam edecek, islemez bir kanun ge
tirmiş olduğumuz gibi hakikateen ölü doğan bir 
kanunu şimdiden yapmış olmanın çabası içinde
yiz, âdeta. Bazı arkadaşlarımız dedi ki, «gerek
çede çok sarihtir, hangi tarihte seçim yapılaca
ğı» Gerekçeye bakıyoruz, Cumhuriyet Senatosu 
ile Millet Meclisinde boş bulunan sandalyeler 
için 10 Ekim 1971 tarihinde seçim yapılması lâ
zım gelirken, Ekim 1973 tarihi esas alınmakta
dır. Kanunların gerekçelerine göre mi amel edi
lir? Tatbikatçı kanunu gerekçeye göre mi, ka
nunun sarih maddelerine göre mi amel edecek
tir? Tatbikatçı arkadaşlarım, kanunun madde
lerine bakar. Gerekçelere şüphesiz bakmak, ge
rekçe ile maddenin hakikaten izahını yapmak 
bakımından mümkündür. Ama madde sarahaten 
«1973 yılı» diyor ise, gerekçede Ekim ayı var
mış hiç bir surette Ekim ayını esas alamayız 
arkadaşlarım. 

«Bu sene» deyimi bir kere bu bakımdan sakınca
lı. Hangi sene? Meselâ 1971 - 1972 dönemini ge
çirdi, il genel meclisleri, «bu sene» den 1971 mi, 
1972 mi anlarız, bu ayrı. Bu sarih değil. bir. 

ikincisi, bu olağan toplantılarında, yani bu 
senenin olağan toplantısı başında seçtikleri en
cümen üyeleri diyor, ya sonunda seçerse. Be
nim de bulunduğum içel il Genel Meclisi, çokça 
toplantının sonunda encümenini seçiyor, Ben de 
bulundum, senelerce il genel meclisinde. Bu «ba
şında» neyin nesi yani. Ya sonunda seçerse ne 
olacak? 

Arkadaşlarım, bu «başında» deyimi sözcüğü
nün neden kullanıldığını anlamak mümkün de
ğil. Yani başta seçersen bu kanunun kapsamına 
girersin sonunda seçersen girmezsin. O zaman 
ne olur? Ertelendiği tarih zaten belirsiz. Sen bu 
kanuna girmezsin devam edersin, ilânihaye gö
reve devam gibi bir mana da çıkar; şüphesiz 
eleştireceğiz bu maddeyi. 

Bu «Başında» sözcüğünü evvelâ kaldırmak 
lâzım. Sonra «bu sene» deyiminin kapsamını da 
çizmek gerekir arkadaşlarım. «Bu sene» den ka
sıt nedir? Bu kanunun redaksiyonunu gerekti
ren bir cihet şüphesiz var. Komisyonun ve Yü
ce Meclisin.dikkatini çekerim. 

Şimdi diğer hususu ele almak gerekir, 
Arkadaşlarım, oy verme gününü izleyen güne 

kadar bu iki grupta topladığımız heyetler şüp
hesiz göreve devam edecek. Oy verme gününün 
ne olduğunu, ne 1 nci maddede, ne dee 2 nci 
maddede sarih olmadığı gibi, geçici maddede de 
belirsiz. Şimdi, bir sayın arkadaşımız şüphesiz 
burada dile getirdi. Diyor ki, «şairin dediği gi
bi, belki yarın, belki yarından da yakın.» Şu 
Yüce Parlamentoda, «Egemenlik kayıtsız şartsız 
Milletindir» denilen şu kürsünün işgalinde, bel
ki yarın belki yarından da yakın gibi, gayri mu
ayyen tarihin savunuculuğunu çok değerli ar
kadaşım şüphesiz yapmak istemedi. Ama bu ma
na da çıkar. Arkadaşlarım, biz millete, milletin 
temsilcisi olarak, gerçek tarihleri vermezsek, 
kanun yapıcıları olarak, hele görevleri devam 
eden bu heyetlerin hangi tarihe kadar görevle
rine devam edeceğini kesin olarak burada bildir-
mezsek, kamu oyunu da tatmin etmiş olma}az. 

1973 tarihi esastır, Çok değerli arkadaşla
rımdan bir tanesi de bildirdi, sayın Tombuş, çok 
haklı. 1973 tarihinde bir kanun getirmezsek biz, 

«1973 yılı» diyor. 1973'ün 1 nci gününden, 
sonuncu gününe kadar bir kanun bekleyeceğiz, 
o kanun çıkmazsa ne olacak? işte arkadaşımın 
dediği olacak, belki bugün, belki yarından da 
yakın. 

Arkadaşlarım, böylece seçim kaldı başka bir 
bahara; ama hangi bahar ve baharın hangi gü
nü? Belirsiz. Böyle kanunun yapıldığı şüphesiz 
Yüce Mecliste görülmemiştir, arkadaşlarım Se
çimi elimizin tersi ile bir başka bahara atıyoruz. 
Ama attığımız 1973 yılı; yalnız tarih bu. 1973'-
ün hangi ayı belirsiz ve 1973'te kanun çıkarsa, 
ancak saptanacaktır, çıkmazsa yine devam ede
cektir, göreve. Bunun sakıncasını, diğer madde
de söylediğim gibi, tekrar tekrar ediyorum ve 
böylesine çıkacak bir kanun şüphesiz Anayasa 
Mahkemesinin süzgecinde takılır, kalır iddiası
nı tekrar ediyorum, arkadaşlarım. 

Şimdi arkadaşlarım, bu sebeple, geçici mad
de olarak getirilmiş " olan bu hükmün bir kere 
daha komisyona tetkik için geri verilmesi isa
betli olur kanısındayım. Hem buradaki deyim
ler, hem de burada sarahat ifade etmeyen son 
cümle maddeyi sakıncalı göstermektedir. Benim 
kanım budur, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Cengiz Ekinci, söz iste
mişsiniz, önergeniz de var, Aslında sizin öner
genize müşabih bir önerge de komisyon tarafın
dan verilmiştir, onu da bilginize sunarım. Bir 
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nevi önergeniz komisyonca kabul edilmiş. Mu
kayese ettim, aynı önerge komisyon tarafından 
kabullenilmiş. 

Buyurunuz, sayın Ekinci. 
CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Sayın Başka

nım, teşekkür ederim. 
Şimdi, geçici maddenin redaksiyonunda bir 

büyük hata var. Sayın Özgüner bir ölçüde te
mas buyurdular. Yalnız bir redaksiyon hatası 
değildir. Geçici madde, il genel meclisleriyle, 
belediye meclislerinin, daimî encümenlerin seçi
minin ertelenmesini istihdaf etmektedir. Buna 
lüzum yoktur. Bu bir iç teşkilâtlanma seçimidir. 
Belediye meclisleri ve il genel meclisleri kendi 
bünyeleri içerisinde kendi daimî encümenlerini 
seçerler. 

Ayrıca daimî encümen seçimlerinin ertelen
mesini intaceden bir hüküm getirdiğiniz takdir
de, hem 1580 sayılı Belediyeler Kanununun en
cümenlere mütedair olan -zannediyorum- 77 nci 
maddesi ile, hem tdarei Ümumiyei Vilâyat Ka
nununun 136 ncı maddesiyle çelişkiye düşer. 
Çünkü 77 nci madde ve 136 ncı maddeler nvîr'i-
dir. Belediye meclisleri, il genel meclisleri, sa
yın Özgüner'in belirttiği gibi, Aralık ayında 
başlarlar Ocak ayında yani senenin başında da
imî encümenleri seçerler. Bu daimî encümenler 
Ocak 1973'e kadar vazife görür. 

Şimdi siz maddeyi yazıldığı şekilde kabul bu
yurursanız; artık Ocak 1973 de belediye mecli
sinde, belediye daimî encümenlerinin bir sene
lik müddetinin hitamında, daimî encümen seçil
mesini engellemiş olursunuz. Hiç değilse arz et
tiğim iki kanunla tezada düşmüş olursunuz. 

Bu itibarla bu mahzuru ortadan kaldırmak 
ve encümenlerin seçimini temdideden ilâveyi 
maddenin bünyesinden çıkarmak için önerge 
takdim etmiş bulunuyorum. 

Sayın Başkanım şimdi ifade buyurdular, ko
misyon da bu görüşü kabul etmiştir. Takdirle
rinize arz ederim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde başka 
söz isteyen sayın üye?... Yok. 

Başka söz isteyen olmadığına göre, bu konu
da sayın Ekinci tarafından ve bir de komisyon 
tarafından verilmiş önergeler var. Değişiklik 
önergelerini takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sıra Sayısı 505 de kayıtlı ve mahallî seçim

lerin ertelenmesine dair tasarının geçici madde
sinde yazılı (ve bu sene olağan toplantı dönem
lerinin başında belediye meclisleri ile il genel 
meclislerince belediye veya il daimî encümen
lerine seçilecek üyelerin) cümlesinin; şifahen 
arz edeceğim sebeplerle maddenin bünyesinden 
Çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Ordu 

Cengiz Ekinci 

BAŞKAN — Burada yaptığım tetkikatta, ko
misyon olarak vermiş bulunduğunuz önergede 
bu önergeyi aynen kabul eder şekilde, madde
nin yeni şeklini tarsin etmişsiniz. Öyle mi sayın 
Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEMAL 
BAĞCÎOĞLU (Çanakkale) — Evet efendim. 

BAŞKAN — O halde sizin önergenizi okut
mayacağım. Bu önergeye katılıyor musunuz? 

GEÇıCİ KOMİSYON BAŞKANI KEMAL 
BAĞCÎOĞLU (Çanakkale) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Değişiklik önergesini Yüce Meclisin oyuna 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Dikkat nazara alınma kaydı ile kabul edilmiş
tir. 

Komisyon filhal katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEMAL 

BAĞCÎOĞLU (Çanakkale) — Filhal katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon filhal katıldığını be
yan etmiştir. Buna göre madde şimdi okunacak 
şekle getirilmiştir. 

Geçici madde, şimdi kabul edilen değişiklik 
önergesi muvacehesinde, okutacağım şekle if
rağ edilmiştir. 

Geçici Madde — 2 Haziran 1968 tarihinde 
veya daha sonraki tarihlerde yapılan seçimler
le iş başına gelen belediye meclisi üyeleri, bele
diye başkanları, il genel Meclis üyeleri, köy 
muhtarları, köy ihtiyar meclisi üyeleri ile ma
halle muhtar ve ihtiyar heyetlerinin görev sü
releri 2 nci maddede söz konusu oy verme gü
nünü izleyen güne kadar devam eder. 

BAŞKAN — Okunan bu geçici maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme-

— 9 — 
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yenler... Geçici madde bu şekliyle kabul edilmiş
tir. 

3 ncü maddeyi takdim ediyorum. 
Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 

Yok. 3 ncü maddeyi Yüce Heyetin oyuna sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi takdim ediyorum. 
Madde 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... 

Yok. 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... 4 ncü madde 
kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte oyu
nu izhar yönünden söz isteyen var mı? 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Grup 
adma aleyhte söz istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Grup adına aleyhte buyurun, 
sayın Korkmazcan. 

D. P. GRUBU ADINA HASAN KORKMAZ
CAN (Denizli) — Sayın Başkan, değerli Millet
vekilleri; 

4 Haziran 1972 tarihinde yapılması gereken 
mahallî seçimlerin ertelenmesiyle ilgili kanun 
tasarısı, bugüne kadar Meclisimizin pek alışık 
olmadığı usuller içerisinde müzakeresi şu anda 
tamamlanmış bulunmaktadır. 

Bu kanunun tümü üzerinde, başlangıçta gru
bumuz adma yapılan konuşmalarda, kanunun 
hem hukukî, hem Anayasa ilkeleri yönünden, 
memleketimizin içinde bulunduğu şartlar yö
nünden taşıdığı sakıncaları ifade etmiştik, iki 
günlük müzakereler sırasında, kanunun huku
kî vasfını zedeleyen birtakım usulî sakıncalar 
da bunlara inzimam etmiş bulunmaktadır. 

Bir kere, kanun tasarısı, muayyen bir zaman 
göstermediği için, şu anda işbaşında bulunan 
muhtarların, belediye meclislerinin ve il genel 
meclislerinin ne kadar süre işbaşında kalacağı 
hususunu meşkûk hale getirmiş ve bu heyetle
rin idaresinde bulundukları vatandaşlar nez-
dindeki itibarını geniş ölçüde zedelemiştir. 

Ayrıca, kanun, alelacele çıkarılmak husu
sunda gösterilen gayretler yüzünden Yüce 
Mecliste enîne boyuna tartışma imkânı buluna
madığı için, olağanüstü şartlar adı verilen bir 
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karanlık gerekçeye dayandırılmış berrak bir 
gerekçeye, inandırıcı bir gerekçeye dayandırı-
lamamıştır. Halbuki, kanunların kamuoyunda 
ciddiyetini, onların dayandıkları gerekçeler 
sağlar. 

Dün, birinci madde üzerinde verdiğimiz 
önergelerin şimdiye kadar Yüce Heyetiniz hu
zurunda tatbikatına şahidolmadığımız bir tarz
da topluca oylanmış olması da, bu kanunu şe
kil yönünden zedeleyen, bir husustur, içtüzüğü
müzün 116 ve 123 ncü maddelerinde, tâdilname-
lerin - yeni dille önergelerin - nasıl bir muame
leye tabi tutulacağı belirtilmiştir. Halbuki, Baş
kanlık, bizim önergelerimizi 140 ncı maddedeki 
usule tabi tutmuştur. Ve 140 ncı maddenin açık 
ifadesine aykırı bir usul ittihaz etmiştir. 140 
ncı madde, tasarıları ve teklifleri ve bunun ya
nı sıra maddeleri topluca oylayabilmek imkâ
nını vermektedir. Yoksa, birbirlerine zıt sonuç
lar doğurabilecek önergelerin topluca oylanma
sı gibi bir usulün tatbikine, ne içtüzüğümüz 
muvacehesinde, ne de basit hukuk mantığı 
önünde imkân yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Şimdi, Demokratik Parti Grubunun, mahallî 

seçimlerin ertelenmesi hakkındaki kanun tasa
rısına hangi esaslar dâhilinde karşı hususunu 
da bir parça vaktin müsaadesi nispetinde belirt
mek istiyorum. 

Bir kere, kanunun dayandırıldığı gerekçe, bu 
gerekçeye bağlanmış olan parti gruplarının ve 
Hükümetin davranışları muvacehesinde, bize 
inandırıcı gelmemektedir. 

Türkiye'de 12 Marttan önce de, 12 Marttan 
sonra da hukuk devletleri için alışılmamış ha
diselerin cereyan ettiği meydandadır. Ancak bu 
şartların vatandaşların temel hak ve hürriyet
lerinin dayanağı olan seçim hakkını ertelemek 
hususunda bir gerekçe yapılması doğru değil
dir. Bugün anladığımıza göre, olağanüstü şart
lardan kasdedilen, Sayın Başbakanın bütçenin 
tümü üzerindeki son konuşmasından da anladı
ğımıza göre, memleketimizdeki birtakım anar
şik eylemlerin henüz kökünün kazınmamış ol
masıdır; olağanüstü şartlardan kasdedilen hu
sus budur. Eğer, olağanüstü şart dediğimiz 
şey, gerçekten bu ise; bu şartlardan memleketi 
kurtarmanın yolu, olağanüstü şartlara herhangi 
bir katkısı olmayan geniş vatandaş kitlelerinin 
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hak ve hürriyetlerini kısıtlamak değildir. Biz, 
bu seçim ertelenmesinde, Sayın Başbakanın 
vaktiyle ifade ettiği; Türk halkına demokratik 
hukuk devletinin esaslarını çizen Anayasayı 
lüks bulan görüşün endişelerini sezmekteyiz. Sa
yın Başbakan, Türk halkına 1961 Anayasasını çok 
görüyordu; «Türk Milleti için bu Anayasa lüks
tür» diyordu. Bugün o görüşün kanun şeklinde 
ifadesini, Türk halkının seçim hakkını ertele
mek suretiyle getirmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Türkiye'de lÖöO d̂an bu yana sokağa dökülen 

anarşi hareketlerinin hiç birisi içerisinde geniş 
halk kitlelerinin, işçi zümresinn, köylünün me
murların bir iştiraki görülmemiştir. 

Türkiye'deki anarşi olaylarının, dışarıdan yö
neltilen dar zümrelere innisar ettiği genellik
le kabul edilmektedir. Bu zümrelerin yaptığı, 
meydana getirdiği hadiselerin cezası, niçin 
geniş halk kütlelerine çektirilecektir? Eğer, ger
çekten anarşi olaylarından biran önce Tür
kiye'nin kurtulması arzu ediliyor ise, o zaman 
bu kanunu getiren Hükümetin ve bu kanuna 
olumlu oy verme kararı veren grubların ya-
cağı başka işler vardır. Meselâ: Saym Cumhu
riyet Halk Partisi, herşeyden önce, sıkıyöne
tim mahkemeleriyle bugün girişmiş olduğu po
lemiği durdurmak mecburiyetindedir. Bir yan
dan memlekette olağanüstü şartlar vardır di
ye milletin seçim hakkının elinden alınma 
gayretlerinin destekçisi olacaksınız, öbür ta
raftan Anayasanın teminatı altında çalışan 
sıkıyönetim mahkemelerinin itibarını zedele
mek için onlarla siyasî polemiğe girişeceksiniz. 
Bu tutumda, bu davranışta samimiyet yoktur. 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Cumhuri
yet Halk Partisi de bir Anayasa kuruluşu, onun 
itibarını düşürmek doğru değil mi? 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — İti
barını, siyasî teşekküller evvelâ kendileri dü
şünürler, kendileri korurlar. 

NEEMİN NEFTÇİ (Muş) — Senden öğren
meyeceğiz onları. 

BAŞKAN — Saym Çanga, Sayın Neftçi, ar
kadaşımız kürsüdedir. Bir şey varsa, lehinde 
söz istersiniz, karşılarsınız. Hatibi rahat bıra
kın, serbetsçe fikirlerini beyan etsin. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Ay
nı kanun tasarısını destekleyen sayın çoğunluk 
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grubunun, herşeyden önce, olağanüstü şart
lar 12 Marttan önce mi meydana gelmiştir, yok
sa sonra mı meydana gelmiştir sorusunu so
ğukkanlılıkla değerlendirmesi ve davranışları
nı ona göre ayarlaması lâzımdır. Sanki, Tür
kiye'de fevkalâde şartlar, anarşik olaylar 12 
'Hart Muhtırasının verilişinden sonra ortaya 
çıkmış gibi; «Bugün Türkiye'de bir numaralı 
mesele komünizm tehlikesidir.» diyen arkadaş
larımız, 12 ıMarttan önce sıkıyönetim ilânını bi
le lüzumlu görmüyorlardı. Memleketteki şart
ları her demokratik ülkede olan şartlardan 
farklı bulunmadığını iddia ediyorlardı. Hat
ta, 12 Martın üzerinden uzunca bir süre geç
tikten sonra, sıkıyönetim mahkemelerinde Tür
kiye'nin maruz bulunduğu milletlerarası komp
lonun vüsati açıkça ortaya çıktıktan sonra, 
sırf siyasî hesapların kamu oyu önünde bir
takım puanlara bağlanabilmesi için Hükümet 
buhranları icadediliyordu. Olağanüstü şartlar 
o gün yoktu da, bugün mü ortaya çıkmıştır? 
Olağanüstü şartlar, sizin siyasî hesap tuttu
ğunuz devrelerde ortadan kalkıyor da, vatan
daşın sizden hesap sonacağı devrelerde mi or
taya çikıyor? (D. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, şiddetli alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, usule taal
lûk eden bazı beyanlarda bulunuyorsunuz. Bu 
arada da konuşmanız usul dışı oluyor. Bu açık 
oylamanın. 

(D. P. SIRALARINDAN BİR ÜYE — «Sa
yın Başkan, biraz tahammül göstermek gerek») 

BAŞKAN — Ben saym hatiple konuşuyorum. 
Açık oylamada oyun rengini belli etmek için 

kısa ve veciz beyanda bulunmak gerekir. O 
lâzimeye riayet etmenizi riayet edeceğim. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Sa
yın Başkanım, burada usul hakkında konuşu
yorum. Kanunun esası hakkında, grubumuzun 
bu kanuna hangi gerekçelerle karşı çıktığını 
kısaca arz etmeye çalışıyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim, ben de o husu
su belirtmek istiyorum. 

HASAN KORMAZCAN (Devamla) —An
cak, kanun, umumî müzakeresi esnasında alışık 
olmadığımız usullerle süratli bir çalışma tem
posu içerisinde geçirildiği için, sonundaki ma
ruzatımızın biraz müsamahanıza ihtiyaç gös
tereceğini kabul buyurursunuz talimin ediyo
rum. 

11 — 
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Muhterem arkadaşlarım; aslında, olağan
üstü şartlar gerekçesinin arkasına sığınmanın 
maksatları başkadır. Kamu oyu önünde ifa
de edilen memleketçi görüşlerin dışındadır. 
Bugün bir açık gerçek olarak ortaya çıkmış
tır ki, yapılacak bir mahallî secimler, memle
kette vatandaşın, bugünkü koalisyonun icra
atı hususunda, görüşlerini açık bir şekilde orta
ya koyacaktır. Bu görüşlerin meydana çıkma
sı, şu anda Parlamento çatısı altında 1969 se
çimlerinin sonuçlarına göre meydana gelmiş 
olan kuvvet dağılımının, vatan sathında ta
mamen değiştiğini ortaya koyacaktır. îşte bu 
gerçeğin süratle ortaya çıkmasından menfaat 
ummayanlar, vatandaşın söz hakkını bir müd
det daha uzağa itebilmenin gayreti içindedir
ler. 

iBugün, Hükümetin, sadece partiler arasın
daki birtakım ilişkilerden, partilerin iç bünye
sindeki birtakım zaaflardan istifade etmek su
retiyle ayakta kalmak gayretinde olduğunu 
bilmeyen sağduyulu tek vatandaş yoktur. 

ORHAN CEMAL FERSOY (îstanbul) — Ha
san Bey, esaminiz yok memlekette, esaminiz 
yok. 

HASAN KORMAZCAN (Devamla) — Siya
sî partilerin ise, yapılacak mahallî seçimlerde, 
bugünkü pozisyonlarının dersini almak kor
kusu içinde oldukları her vesileyle ortaya çık
maktadır. Eğer, böyle olmasaydı; olağanüstü 
şartlardan çıkmanın çaresi, memlekette se
çim yaptırmamaktır gibi, demokrasiyle, akıl
la bağdaştırılması imkânsız bir formüle böy
lesine şiddetle hiç kimse sarsılmayacaktı. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Genç demokrasimizin hemen hemen, 1954 

ve İ957 de yapılan seçimi dışındaki bütün se
çimleri olağanüstü şartlar altında cereyan et
miştir. 1961 de bir genel seçim yapılmıştır; bir 
ihtilâlden bir yıl geçtikten sonra. Bir Parla
mentonun topyekûn mahkûm edilişinden üç -
dört ay sonra genel seçim yapılmıştır ve Türk 
Milleti o seçimlerde siyasî olgunluğunu göster
miştir. (D. P. sıralarından, «Bravo» sesleri) 

1963 mahallî seçimleri yapılmıştır; olağan
üstü şartlar altında. İki ihtilâl tecrübesinin 
'hemen arkasından yapılmıştır ve Türk Halkı o 
seçimlerde de olgunluğunu göstermiştir. 
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Bir 1965 seçimi yapılmıştır. Bu seçime mem
leketteki ve Parlâmentodaki kuvvet dengesi
nin meydana getirdiği şartların olağanüstü
lüğü yüzünden bir tarafsız Başbakanın başkan
lığında gidilmiştir. Yine de Türk Milleti irade
sini demokrasinin şartlarına uygun tarzda or
taya kaymanın çaresini bulmuştur. 

E! Bugün... Bugün Parlamento çalışır hal
de, Sıkıyönetim tdareside asayişi, 12 Mart ön
cesine nazaran, gözle görülür bir tarzda yolu
na sokabilmiş vaziyetteyken, Türk halkının ken
di idarecilerini seçmek için birbirini boğazla
yacağını düşünmek, o milletin temsilcisi olan 
Parlamentonun düşüncesi olamaz. (D. P. sırala
rından, «Bravo) sesleri) 

Köy halkının muhtarını seçmesini, kasa
ba halkının belediye reisini seçmesini savaş
lar bile Önlememiştir. Savaş içinde dahi köy 
halkı serbestçe kendisini idare edecek muhta
rını seçebilmiştir. Bugün öyle vahim şartlar 
altında olmadığımız bir gerçektir. 

Esasen milletler siyasî bakımdan bazı dar 
boğazlara düştükleri her devrede, millet ço
ğunluğunun hakemliğine müracaat etmek yo
lunu tercih etmişlerdir. 

Olağanüstü şartlar, siyasî hadiselerin bir 
kopma noktasına gelişi hâdisesine sadece Tür
kiye şaihidolmuyor. Fransa'da Dördüncü Cum
huriyet döneminde birtakım antidemokratik 
gelişmeler vukubulmuştu. Bunlardan kurtul
manın çaresi milletin rey hakkını elinden al
maktır, şeklinde bir çözüm yolu hiç kimsenin 
aklına gelmemişti. Hatta, De Gaulle işbaşına 
geldikten sonra, işbaşına gelişindeki antidemok
ratik şartlara rağmen, her sıkıştığı hâdisede, 
her lüzum duyduğu halde vatandaşa müracaat 
yolu ile Fransa'yı demokratik düzeye getirmiş
tir. 

Türkiye'de de olağanüstü şartlardan çıkıl
ması (hususunda; olağanüstü şartların getirdi
ği Hükümet karar verecek de, ondan sonra 
milletin reyine müracaat 'edilecek diye bir 
bekleyişin içine girmek, olağanüstü şartları 
daha da uzatmaktan öte bir fayda getirmeye
cektir. 

Biz, memleketimizin her müşkül konusun
da olduğu gibi, bugünkü siyasî şartlan içeri
sindeki müşkülâtın da millet sesine kulak ver
mek suretiyle çözümlenebileceği inancındayız. 
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Milletin sesi ancak sandık başında ortaya çı
kar. Demokrasiye inanan ve demokrasinin vaz
geçilmez unsuru olan siyasî partilerin sandık 
başına gitmekten hiçbir kuşku duymamaları 
lâzımdır. Sandık başına gitme yolu açık ol
duğu sürece siyasî partilerin varlığı ayakta 
olacaktır. Mesele, sandıktan galip veya mağ
lûp çıkmak değildir. Sandık yolunu millete 
açık tutabilmektir. Partilerin önde gelen vazi
fesi budur. 

Yüce Heyetinizi saygılarımla selâmlarım. 
(D. P. sıralarından sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz isteyen? Yok. 
Saym Korkmazcan tarafından söylenmiş olan 

usule müteallik beyanlara cevap vereceğim. 
Dünkü ve bugünkü cereyan eden müzakere
ler ; Meclisten 3 maddelik bir kanunun ne ka
dar büyük sıkıntılar, ne kadar büyük sabrın 
sonunda çıkarılabilmiş olmasının tarihe ge
çen vesikası olacaktır. Zabıtlardan herkes her-
şeyi yakinen görecektir. 

Kaldı ki, arkadaşlarımızın usule müteallik 
bazı beyanları varsa Anayasa Mahkemesinde 
bu meseleleri itirazen ileri sürebileceklerdir. 

Şimdi, bu kanun tasarısının tümünü açık 
oya sunulmasını öngören bir önerge var. Onu 
takdim edeceğim. 

Açık oylamanın ad okunmak suretiyle ya
pılması talebediliyor. 

Sayın Vedat Önsal.. Burada. 
Saym Menderes.. Burada. 
Sayın Tombuş.. Burada. 
Sayın Samet Güldoğan.. Burada. 
Sayın Dağdaş.. Burada. 
Saym Korkmazcan.. Burada. 
Saym Engiz.. Burada. 
Saym Değer.. Burada. 
Saym Albayrak.. Burada. 
Saym Türkmen.. ¥ok. 

SAMİ ABSLAN (Denizli) — Ben 'tekabbül 
ediyorum. 

BAŞKAN — Saym Türkmen.. Yok, yerine 
Saym Sami Arslan tekabbül ediyor. 

Sayın Darendelioğlu.. Burada. 
Sayın Kalaycıoğlu.. Burada.. 
Saym Izmen.. Burada. 
Saym Ersoy.. Yok. 

NURİ ERO&AN (İstanbul) — Ben tekab
bül ediyorum. 

BAŞKAN — Saym Ersoy yok, Saym Nuri 
Eroğan tekabbül ediyor. 

Saym Turgut Topaloğlu.. Burada.. 
Saym Akarca.. Burada. 
Açık oylama muamelesi icra edilecektir. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 
— 'Sayın Başkan, ad okumak suretiyle açık 
oylamayı yapar mısınız?.. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Hangi ilden başlayacağımıza dair isim çe

kiyorum.. Sinop. 
Bu kanun tasarısı açık oylamaya sunulu

yor. Kabul edenler, kabul diyecekler. Redde
denler, ret, çekinser kalanlar, çekinser oyu iz
har edecekler. 

(Sinop milletvekillerinden başlanarak İstan
bul Milletveikili Sadettin Bilgiç'e kadar isim 
okunmak suretiyle oylar tespit olundu) 

ıBAŞKAN — Sadettin Bilgiç.. Yok. 
Açık oylama isteyen önergede isimleri bu

lunanlar burada oy kullanacaklar. Sayın Bil
gicin açık oylama talebinde imzası var. 

TALÂT ASAL (Samsun) — Sayın Baş ta , 
ben tekabbül ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Siz daha evvel önergeyi oku
duğum zaman her hangi bir arkadaşın yerine 
tekabbülde bulunmadınız değil mi?.. 

TALÂT ASAL (Samsun) — Hayır, efen
dim, 

BAŞKAN — Peki efendim. 
(Açık oylamaya devam olundu) 

BAŞKAN — Başka oyunu kullanmayan var 
mı?.. Yok. Oy verme işlemi sona ermiştir. Şim
di sayım yapacağız. 

(Oyları ayırımı yapıldı) 

BAŞKAN — Saym milletvekilleri, 13 . 7 . 
1967 gün ve 904, 905 ve 906 sayılı kanunlar uya
rınca, 4 Haziran 1972 Pazar günü yapılacak ma
hallî idare seçimlerinin yeniden düzenlenmesi 
hakkında kanun tasarısının tümünün açık oyla
ma sonucunu takdim ediyorum : 

Açık oylamada 279 milletvekili oy kullan
mış; 244 kabul, 35 ret oyu çıkmıştır. Kanun ta
sarısı bu şekli ile Millet Meclisince kabul edil
miş bulunmaktadır. 
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2. — Malî Denge Vergisi kanunu tasarısı ve 
59 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/585) 
(S. Sayısı : 174) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkdaşlarım, şimdi 
başkanlığa gönderilen bir önerge ile Malî Denge 
Vergisi kanunu tasarısının gündemdeki diğer 
işlere tadimen müzakereye alınması öngörül
mektedir. Önergeyi Yüce Meclise takdim edi
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Malî Denge Vergisi kanun tasarısının gün

demdeki işlere takdimen müzakereye alınması
nı arz ve teklif ederim. 

Komisyon Başkanı 
Çorum 

Abdurrahman Güler 

BAŞKAN — Yüksek malumunuzdur ki, Ma
lî Denge Vergisi kanun tasarısı ve 59 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/585) numara ve 

(S, Sayısı : 474) kaydı ile daha önce komisyon
dan çıkmış ve Yüce Meclisin sayın milletvekil
lerine dağıtılmış bulunmaktadır. 

Okunan önergeyi Yüce Meclisin oyuna su
nuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. Gereği buna göre yapılacak
tır. 

474 S. Sayısında kayıtlı Malî Denge Vergisi 
Kanunu tasarısı ve 59 numaralı Geçici Komisyon 
raporunun müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon adına sayın Güler?.. Haziransı
nız. Hükümet adına... 

MALİYE BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YAR
DIMCISI HAKKI ÖZKAZANÇ — Ben varım 
efendim. 

BAŞKAN — Yetki kâğıdınız var mı efen
dim? 

MALİYE BAKANLIĞI MÜSTEŞAR MUA
VİNİ HAKKI ÖZKAZANÇ — Evet efendim. 

BAŞKAN — Var. Maliye Vekili adına be
yanda bulunmaya mezun edilmiş Müsteşar Mua
vini Hakkı Özkazanç bey hazır bulunmaktadır. 

Kısa bir rapor var, okunmasında fayda mel
huz. Çünkü, bazı arkadaşlarımın şu anda belki 
ellerinde tasarı bulunmaz. Olmayan arkadaşlar 

(x) 47i S. Sayılı basma yazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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| varsa, Başkanlığa haber versin, kavaslar ve yö
netim memurlariyle tasarıyı getirtelim, 

Raporu okutuyorum. 
(59 numaralı Geçici Komisyon raporu ve 

muhalefet şerhi okundu.) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 474 

I S. Sayısında kayıtlı Geçici Komisyon raporu
nu okutmuş bulunuyorum. Rapor üzerinde şim-
diyedek söz istemiş bulunan arkadaşlarımın 
isimlerini takdim ediyorum: 

Grupları adına: Demokratik Parti Grupu 
adma Ekrem Dikmen. 

Şahısları adma ise, Salih Aygün, Reşit Ül
ker, Nuri Eroğan, Ahmet Buldanlı. 

Şimdiye kadar söz sırasında bu arkadaşlar 
kayıtlı bulunmaktadır. 

Demokratik Parti Grupu adına sayın Ek
rem Dikmen, buyurunuz efendim. (D. P. sıra
larından alkışlar.) 

D .P .GRUPU ADINA EKREM DİKMEN 
(Trabzon) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sa
yın üyeleri; 

Demokratik Parti Grupu adına Malî Denge 
Vergisi ve bu münasebetle de vergiciliğimizin 
umumî durumu üzerinde görüşlerimizi arza 
çalışacağım. 

Peşinen bir hususu ifade etmek isteriz ki, 
mücerret vergiye karşı değiliz. Zira, normal 
vergi artmalarına da karşı değiliz. Devlet, el
bette vatandaşlardan vergi alacak ve bütçe ih
tiyaçlarını bu suretle yoluna koyacaktır. An
cak, vergi yüküne, gücü olan mükellef duru
mundaki herkesin katılması, vergilerin adil ol
ması, millî ekonomiye zarar vermemesi, bekle
nen randımanı sağlaması ve masraflı olmaması, 
nihayet vergi hâsılatının israf edilmeden ve
rimli bir şelkilde, - kürsüden Başkanveıkillerin; 
evvelkilerin bîr lirası dahi, bugünkülerin ise 
10 " parası dahi israf edilmeyecektir beyanları
na fiiliyatta da uyularak, bu surette, - harcan
ması gerekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi bu arz ettiği
miz konularda parti olarak görüş ve düşüncele
rimizi şöyle hülâsa ediyoruz. 

ilk önce bir husus tespit etmek lâzımdır. 
Devletimizin vergi politikası, vergi sistemi, 
topyekûn vergi düzeni ve vergi teşkilâtı gere-

I ğine g'öre tespit edilip, anaçizğilerle ortaya 
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atılıp vatandaşın gözünün önüne açık olarak 
serilmiş değildir ve o itibarla da vatandaş, her 
vergi sözü edildiğinde tedirgin olmaktadır. 
Daha başka bir ifadeyle bu konularda zaman 
zaman aranan tedbirler tutarlı bir sistem ve 
organizasyon haline getirilmiş değildir. Kısa 
olarak, vergiciliğimiz bir istikrarsızlık içinde
dir. 

Her yıl bütçe ile birlikte vergi düzenimiz 
münakaşa konusu yapılmakta, vatandaşlar ve 
İş hayatı ise pek çok kuşkulara düşürülmek
tedir. Çünkü, artık vergi vatandaşın işine, gü
cüne, mal ve hizmetlerin maliyetine, satış, fi
yatlarına, günlük yaşantılarımıza ve hele bu 
son tadiller ile vatandaşın mendiline, çorabı
na ve yiyeceğine kadar inmiş, sosyal bir faktör 
olarak birinci derecede rol almaya başlamış
tır. 

Vergiciliğimiz ise her bütçe yılı başında kö
künden sarsılacak derecede alarm haline ge
tirilmektedir. Bunun İse, içtimaî nizamımız ve 
mülkiyet hayatımız, mülkiyet hukukumuz ba
kımından büyük sakıncaları vardır. 

Bu konuda bu yıl çok daha enterasan bir 
şekilde 45 milyar liralık bir vergi yükü ile, 
c/c 35 nispetinde artma ile enterasan bir sıçra
ma göstermiştir. 

Bütçe giderlerinin, bir çeşit emrivaki ha
linde % 35 oranında arttığını görüyoruz. Dev
let masraflarının bu çok yüksek seviyede art
ması karşısında, tabiî malî kaynaklar hesap 
edilmeden evvelâ gider bütçeleri tespit edildi
ğinden, altı - üstü hesabedilmeden yeni vergi
lere gidilmesi veya vergilere zam yapılması da 
zorunlu hale gelmiştir. 

Söz konusu vergi ve zamları başka neden
lere bağlayarak gerekçe aramaya hiç lüzum 
yoktur. Biraz evvel ifade ettiğimiz gibi, gider
lerin, malî kaynaklar gözetilmeden, Türk iş ha
yatının, iktisat ve ticaret hayatının, Türk va
tandaşının, ekonomik sosyal ve içtimaî durumu 
hesaba katılmadan hazırlanmış olmasıdır. 

Bu tarzda hazırlanan ve aşırı derecede sar
fiyata yol açan gider tablosu karşısında da hü
kümetler âdeta emrivaki halinde yeni kanunlar 
getirmektedir. Ancak, kadirşinas olmak bakı
mından burada bir noktayı da tespit etmekte 
fayda görüyoruz. 

1 . 3 . 1972 O : 1 
I Geçen yıllardaki hükümetlerin sağlam he-

haplara dayanmayan tutumlarının sonucu olan 
bugünkü bütçeyi de getirenlerin başka bir yol 
tutmaları mümkün olmadığına göre, getirenle
re azamî derecede bir kusur atfetmeye de imkân 
yoktur. Bu husustaki görüşlerimizi de biraz 
sonra arza çalışacağım. 

Maksadımız ne olmalıdır?.. Geçen yılların 
yanlış tutumu neticesi olarak bütçe üzerinde 
meydana gelen ağır emrivakilerin tesirlerini ile
riye doğru azaltacak tedbirlerin alınması gerek
mektedir ve bundan böyle de o türlü davranış
lardan kesinlikle kaçınılması gerektiğine önem
le işaret etmek isteriz. 

Saym milletvekilleri, bu müşahedeler, ver
giciliğimizin sistem ve teşkilât olarak, belirtti
ğimiz esaslara göre reforma tabi tutulması ve 
bu reformun en kısa zamanda gerçekleştirilme
si lüzumunu, her zamandan daha belirgin olarak 
ortaya koymaktadır. Ancak, son hükümetin, 
Birinci Erim Kabinesinin kurulduğundan beri 
sözü edilen enflâsyon halindeki reform anar
şisi içerisinde, bu getirilenlerin hepsi reform 
ile ifade ediliyor. îlim Öyle ifade ediyor, ilim 
adamları, ekonomistler, maliyeciler öyle ifade 
ediyor. Tabiî kanunların çıkmasını arzu eden 
Maliye Vekili ve kıymetli erkânı bunun dışın
da. 

Bu reformun * gerçekleştirilmesiyle ne ola
cak?.. Verginin tek kaynağı olan millî gelirin 
ve bundan fertlere düşen payların mücerret 
vergi adaleti ve sosyal adalet ölçülerinde tam 
olarak vergilendirilmesi kabil olacaktır, haki
kî manada reform olursa. Böylece vergi siste
miyle millî gelir arasında fonksiyonel bir bağ
lantı kurulacak, millî gelir artışlarından, fert
lerin bu artış oranında aldıkları paylardan bir 
ölçüde otomatik olarak bir bağlantı kurulması1 

temin edilmiş olacaktır. 

Millî gelir artış hızına, fertlerin bu artış1 

oranında aldıkları paylardan bir ölçüde otoma
tik olarak vergi alınması imkânı da ilmî ma
nadaki, malî manadaki reform neticesinde sağ
lanmış olacaktır. Böylece Devletin vergi gelir
leri de ekonomide gelişmeyi izleyerek artma 
imkânı bulacak ve Devlet de biraz rahatlaya
caktır. Vergiciliğimiz böylece esnek bir meka-

j nizma haline getirildikten sonra da, gerekirse 
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sadece vergi nispetlerinde oynanmak suretiy
le, vergi sistemi geniş çapta millî ekonomi şart
larına ve bütçe ihtiyaçlanna göre işletilmek 
imkânına kavuşturulmuş olacaktır. Bu suret
le de bu çeşit iptidaî kanun tasarılarının önü 
kesilmiş olacaktır. Vergiciliğimiz gerek millî 
ekonomi yönünden, gerekse malî yönden de is
tikrar bulmuş olacaktır. 

Her yıl belli başlı vergilerin, ki vergicilikte 
adaletin ölçüsü olan özüne, muafiyet ve istis
nalarına dokunmak suretiyle ve çoğu kere de 
makable teşmil edilerek vergi anarşisi yaratıl
ması da önlenmiş olacaktır. 

Bu arada ilgililerin ve hesap uzmanlarının 
da her zaman ifade ettikleri gibi, memleketi
mizdeki vergi ziyaı belirgin bir hale geldiğine 
göre, vergi ziyamın da önlenmesi imkânları bu
lunacak ve 50 milyarları bulduğu, Türk Mille
tinin yüzlerce barajdan mahrum kaldığı, gibi 
yersiz iddialar da ortadan kalkmış olacaktır. 
Aynı zamanda da haksız, gayri meşru rekalbete 
de imkân bırakılmamış olacaktır. 

Şimdi ise, huzurlarımıza getirilen Vergi Ka
nunu ve bu diziden olan kanunların durumunu, 
hu görüşlerimizin ışığı altında eleştirmek iste
riz. 

Hepinizin bildiği gibi; artık Türk Milleti 
sosyal bakımdan son derece vergi kanıınlariyl© 
ilgilenir hale geldiği için, bu kanunlar TET nin, 
matbuatın, ilim adamlarının, iş çevrelerinin 
'hepsinin dikkatini çekmiş; son günlerde üzer
lerinde pekçok açık oturum tarzında veya ki
taplar yazılmak suretiyle görüş teatisinde bu
lunulmuştu. TRT'de partililerin de davet edil
mesiyle açık oturum yapılmış; partililer umu
miyetle Bütçedeki israftan ve tasarrufa gidil
mesi yolundan bahsetmişlerdir. 

Parti liderleri ise, bu tasarılar dolayısiyle 
çelişkilere düşmüş, millî iradenin denetimini 
unuttuklarında bir başka, millî iradeyi gözle
rinde ve hayallerinde tasavvur ettikleri zaman
da da yine bir başka türlü konuşmanın yoluna 
düşmüşlerdir. Sayın Halk Partisi Liderinin mat
buatta bir beyanı çıktı : «Adam çıplak. Fesini 
alacaksınız?» diyordu. Halbuki çıplaktan vergi 
almak, 20-22 seneden beri maziye gömülmüş 
ıbulunuyor. Ayağı yalınayak, 6 liralık Yol Ver
gisini veremedi, diye madenlere giden insan
lar; bugün madenlerde asgarî ücret seviyesinde 

ancak iş bulmak maksadiyle çalıştırılmakta
dırlar. 

Adalet Partisi Lideri ise radyoda, «Hissî 
olmamak lâzım» diyor. Ertesi gün de, «Bu ver
giler servet vergisi haline gelmemelidir» diye
rek, Anayasamın 38 nci maddesini ihlâl eden 
ve 1970 Haziranında, Sayın Erez zamanında, 
vergilerde ilk defa beyan esasını getiren ça
lışmalarını unutmuş görünüyordu. Hissî olma
yalım derken, «Bu defa vergiler tatile girme
den çıkarılsın» deniyor. Son yeni bir gazete ha
berinde de, «Vergiler tatile girmeden çıkma
lıdır» deniyordu. Umumiyetle Adalet Partisi 
organı olduğu kabul edilen Tercüman Gazete
sinden bunu naklediyorum. 

Nihayst, aynı partinin vergi Komisyonun
daki sayın üyelerinin durumu göze çarpıyor
du. Her nedense, bu komisyonda vazife almak, 
herkes tarafından ateşi tutmak gibi, dokunul
maz bir hususiyet arz ediyordu. Evvelâ vazi
fe taksimi yapılmış, sonra bir kıymetli arka
daşımız, «Bu vergiler tamamen fukaraya yük
leniyor» diyerek istifa etmiş ve komisyon yeni 
baştan vazife taksimi yapmak suretiyle vazi
feye başlamak imkânını aramıştı. Bu noktada 
da, Sayın Adalet Partili milletvekili arkadaş
larımız her nedense yarış haline girmiş, diğer 
üyelerin muhalefetlerine rağmen, vazife tak
siminde, komisyonun idaresini tamamen kendi 
üzerlerine almak suretiyle bir acayip tutumun 
da içine girmişlerdi. 

Sayın Maliye Vekili ise radyoda, «Halk kan
dırılıyor; vergi nispetleri % 50'den, 60'dan % 
110'a çıkarılıyor» diye bir konuşma yapıyor
du. 

Muhterem arkadaşlarım; Türkiye'de vergi
ler üzerinde konuşan insanların hemen hepsi, 
bu mevzulara uzaktan, yakından âşinâ kimse
ler olduğuna göre, bu beyan - biraz ahlakîlik 
içerisinde ve de mümkün mertebe nezaket da
hilinde ifade edersek - mübalâğalı, bir Hükümet 
ve bir Devlet adamına yakışmayan beyan olu
yordu. 

Bu vergi tasarılarını Yüce meclislere ilgili 
teşekküllerin dahi mütalaasını almadan, alel
acele sevk eden İkinci Erim Hükümetinin tu
tumu ise, Saym Erimin ifadeleriyle şöyle gö
rünüyordu: «Yol göstersinler öyleyse..» Mesele
lerin her birisini siz neticeye bağladıktan son-
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ra, gösterilecek bir yol kalmamıştı. Yol sade
ce, Bütçe Komisyonunda, bütçenin gider kalem
leri üzerinde yapılacak tasarrufta kalmıştı; 
ama, onun da oyununu oynamak çok kolay ol
muştu. Sayın Erim, bir reform dizisinden bah
setmek suretiyle, Türkiye'nin pekçok mesele
lerini sıralamış; sanki 1923 ten beri, hatta daha 
evvel Osmanlı Devleti de bizim, tarihimize sahip 
çıkmak mecburiyetindeyiz. Sanki bundan evvel 
Türkiye'de Devlet yokmuş. Sanki, Cumhuriyet
ten beri bilhassa çok partili hayata girdiğimiz 
günlerden beri, hiç kimse memleket meseleleri
ne eğilmemiş; memleket meseleleri ele alınma
mış gibi bir ifade ile, Türkiye'de üniversitele
rin kitaplarını dahi reform furyası içine sokmuş 
ve bu vergi tasarılarını da «vergi reformu» tar
zında ifade etmek durumuna düşmüştü. Halbu
ki bütün bu işin tekniğini bilen çevreler «re
form» un yerine «deform» kelimesini kullanıyor
du. 

Bu arada, çok kıymetli dostumuz, Türk Ver
gi tarihinde vergi sistemimizin dejenere olma
sında âdeta öncülük yapan, bugünün Sanayi 
Vekili ve 1970 senesi Haziranının Maliye Veki
li Sayın Erez; «Bu vergiler fukaradan alınacak, 
vergi nispeti % 80'e geliyor, % 80'i de geçiyor» 
diye beyanlarda bulunuyor. Halbuki Maliye Ve
kili «% 110» derken, her halde bu beyanları 
dikkate alarak radyoda konuşuyordu. Muhata
bı bizler veya Türk Efkârı Umumiyesi değil, 
Kabinede kendi meslekdaşı, kendisinden evvel 
Maliye Vekâletini deruhde eden ve halen Sana
yi Vekâletinde bulunan kıymetli arkadaşı idi. 
Yani Sayın Erez de, kendi devresini unutmuş, 
1970 Haziranında getirdiği 10 kalem vergiyi bir 
tarafa bırakmış, getirdiği beyan esasını da bir 
tarafa bırakmış, «tahrir» usulünü bırakıp, va
tandaşa «beyan» usulünü mecbur tutması, 5 se
nede bir beyan edeceksin, diye kanuniyet kes-
beden hükümlere vatandaşı tabi tutmasını unut
muş; o da bunun» fukaradan alınacağmdan, 
nispetlerin % 80'e çıkarılacağından,» bahsedi
yor. 

Parti liderlerinin ve ilgili vekillerin duru
mu bu iken; ayrıca TRT de açık oturum yapı
lıyor ve bu açık oturumlarda - ki, Milliyet Ga
zetesinde de açık oturum yapıldı - bu gidişe bir 
çare aranıyordu. Herkes bu vergilerin gayri âdil 
olduğu, Türk iktisadî ve sosyal hayatına sarsın
tılar getireceği üzerinde mutabık bulunuyordu. 

Fakat, Bütçe Komisyonundaki görüşmelerin ne
ticesinde, % 10 tasarrufa karar verildiği halde; 
69 ncu madde bir önerge ile başka türlü tedvin 
ediliyordu. Bütün gayretler bırakılmış, son gü
nü imzalar toplanmak suretiyle bir önerge Ri
yasete verilmiş, okunuyor: % 8*den 10'a kadar 
tasarruf yetkisini Heyeti Vekileye bırakıyor. O 
saman böyle bir kararın alınmasına lüzum dahi 
yok, arkadaşlar. Bu bütçe, Devletin hazırladığı 
bir bütçedir; bu Maliye Vekili ve bu Hükümet 
de bu bütçeyi uygulayacaktır. Komisyon % 10 
tasarrufu yapmış gibi, kıymetli dostumuz Komis
yon Başkanı Sayın Cihat Bilgehan, âdeta Ada
let Partisi namına bir siyasî prestij ve muvaf
fakiyet edasiyle gazetelere beyanatta bulunu
yordu. Halbuki Komisyondan kesin olarak çık
mış, kesinleşmiş bir tasarruf maddesi yoktu. Bu 
sırada da, Vergi Komisyonu üyelerinin de ne ya
pacağı, âdeta şaşkın hale getirilmişti. Senatoda 
bir kıymetli senatör tarafından «bu % 10 kesin
tinin kesin olarak yapılması» önergesi de, bütçe 
müzakereleri sırasında bütçenin son oylamasın
da reddedilmiş bulunuyordu. 

Bütün bu hadiseler olurken; bütün üyeler 
«Hükümetin partisiz olduğunu, bu bütçenin de 
Hükümetin bütçesi olduğunu, kendilerinin bun
da mesuliyet payı olamayacağını,» her birisi, 
her konuşmasında ifade ediyordu. Yani bir Hü
kümet kurulmuş, partiler üyelerini vermiş, bir 
kısım üyeler dışardan alınmış - ki, onların da 
kimisinin rozeti belli, kimisininki, bir türlü, ki-
misininki öbür türlü, bu belli; tarafsız olanı 
pek nadir - bu Hükümete güvenoyu vermişler. 
Ama bu vergiler karşısında, Hükümeti partisiz 
yapıyorlar ve vergileri de sadece Hükümete 
teslim ediyorlardı. 

Şimdi parti olarak merak ediyoruz: Acaba 
bu salonda, bu vergilerin oylanması sırasında 
tzahür edecek netice nedir? Bugüne kadar ta-
kibedilen yola bakılırsa, reddedilmesi icabeden 
tasarılarla karşıkarşıyayız. 

Bir hususa daha dikkatinizi çekmek isteriz: 
Bir kısım Adalet Partili üyeler, «Patronları 

müdafaa ediyorsunuz» diye söz ediyor. Halk 
Partisine mensup bir üye arkadaşımız ise, «Da
ha bidayetinde, mademki malî kaynak yoklu
ğundan bu vergiler getiriliyor; fakir fukaraya 
nasıl yükleriz. Servet vergisine gidelim» diye ıs
rarla söylüyordu. Bunlar da ayrı hususlardır. 
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Bunun dışında da, yüksek gelir dilimlerinin 
vergilendirilmediğinden, bahsediliyordu. Vergi
nin dışında kalanlar hariç, yüksek gelir dilim
lerinin vergilendirilmediğinden bahsediyorlardı. 
Halbuki, Türkiye'de herkes, millî geliri kendi 
işine geldiği gibi, muayyen oranlarda, nüfusu 
da muayyen nispetlere bölmek suretiyle nüfus 
nispetılerine taksim etmekte, bunlar tarafından 
millî gelir paylaşılıyor, diye herkes ilim adam
ları da beraber kendine göre bir hesap çıkar
maktadır. ilim adamlarının da bu hususta, han
gisinin doğru söylediği noktasında, herkes şaş
kın hale gelmişti, herkes şaşırmıştır. 

Yine, Meclis Riyasetine müracaat ediyoruz. 
Bir nokta dikkatimizi çekiyor: Çünkü bu ka
nunların görüşülmesi çok enteresan cereyan et
mektedir. Hakikaten bazı hususlarda, kanunlar
da yer almaması lâzımgelen metinler, ısrarla sa
vunularak, kanunlarda kalması temin edilmek
tedir. 

«Bu içtima yılında kaç tane geçici komisyon 
kuruldu» dedik. Aldığımız rakam, bu içtima 
yılında Meclisçe 11 tane geçici komisyon kurul
muş olduğunu gösteriyor. Buradan bir noktaya 
geleceğiz: 4 komisyon kurulup, görev taksi
mi yapmış, 4 komisyon ise görev taksimi yapa
mamış. 2 komisyon kurulması kararlaştırıldığı 
halde, henüz teşekkül etmemiş. 1 komisyon da 
dosya noksan olduğu için, o da henüz teşekkül 
etmemiş. Geri kalan 4 komisyonun ise, 2 tanesi 
vazife taksimi yapmış ve bunlardan 59 No.lu 
Geçici Komisyon da, Finansman Kanımîarıyle 
son vergi kanunlarını görüşen komisyonumuz-
dur. Sadece bu komisyonda işler, vergi kanun
larının çıkarılması gayet rahat yürüyor. Fakat 
bu noktada, kıymetli komisyon üyelerini tenzih 
etmek suretiyle şahıslarına hürmetimizi de te-
yiden tekrar etmek suretiyle arz edelim ki; bu 
gibi cemiyetimizin içtimai ve iktisadî bünyesiy-
le' çok yakından ilgisi bulunan ve bu defa çok 
büyük ehemmiyet arz eden bu kanunlar, geçici 
komisyonda görüşülmektedir. Geçici komisyon • 
modası ise, Yüce Meclisin bir tarafa itmesinde 
büyük faydalar vardır. Meselelere aşina olan 
arkadaşlarımız, bu kanunlar üzerinde ne söyler
se söylesinler; kanunlar neyin tesiriyle, 1970 te 
getirdiklerimizden bunlar daha ağırını getirip 
tatbik etsin, diye mi; yoksa bu kanunlar çıkmaz 
da, acaba bütçe aksar da bu işler mi yıkılır en-
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dişesinde mi, bilemiyorum hangisinin olduğunu; 
ancak bu vergilerin sayın Erim tarafından 
Türk Milletine tatbik edildiği, çıkarıldığı, dı-
şarda söyleniyor, o hariçtir. Sebep nedir bilemi
yoruz. En ufak tâdil teklifleri dahi, adeta İsrar
la reddedilmekte ve kanunlar geldiği gibi çıka
rılmak istenmektedir. Malî Denge Vergisinin 
nispeti dışında. 

Muhterem arkadaşlarım; her halde bu çeşit 
kanun tasarılarının, alâkalı ihtisas komisyonla
rına sevk edilmesinde, ihtisas komisyonlarında 
görüşülmesinde ve oradan da Bütçe Komisyo
nundan geçirilmek suretiyle kanunlaştırılmasın
da, yarın Türk Milletinin birçok hususlarda 
sancı duymaması için dikkat etmek mecburiyeti
miz vardır. 

Bir ayrı özellik daha var, Hükümet, bütçey
le birlikte getiriyor kanun tasarılarını. Sıkışık
lık içerisinde, âdeta bu kanunları rahat geçire
bilmek imkânını bulmak için. Herkesin tetkikin
den uzak kalsın; ama tabiî özel sektör öyle de
ğil, uyanık. Devletteki atalet özel sektörde yok. 
Onlara bir gün evvelden de dağıtsanız. tasarılar 
üzerinde derhal sabaha kadar faaliyetlerini ta
mamlıyor, ayıklıyorlar. Devletin idaresindeki an
layış tarzı onlarda yok. Ama, onun dışında âde
ta herkesten kaçırılır gibi sevk ediliyor; Parla
mentonun da sıkışık olduğu bir zamanda geti
riliyor, tetkike imkân vermeden, olduğu gibi çı
karılması gibi bir gaye güdülüyor ve netice ola
rak Maliye Vekili bu vergilerin müdafaasını da 
şöyle yapıyor : 

«Ekonomik aktiviteyi temin edeceğiz. Enf
lasyonu önleyeceğiz. Fiat artışına mani olaca
ğız. Yatırımları da devam etireceğiz, aksatma
yacağız.» O da ayrı bir konu. Bu yıl yatırımlar 
2 milyar lira daha fazla; ama fiyat artışları kar
şısında geçen senekinden daha noksan yatırım 
yapacağımız da bir realite. Tabiî herkes kanun
ları geçirebilmek için işine geldiği tarzda ifade
yi meram ediyor. 

Nihayet, bir kısım dostlarımız ise, her za
manki gibi, bize bir iddia ile gayet kolay cevap 
veriyorlar; komisyonda da Umumi Heyette de. 

1969 seçim beyannamesini bir kısmınız im
za ettiğiniz, bir kısmınızın da müdafaalarında, 
vilâyetlerde, nutuklarınız var deniyor. 

Sayın üyeler, bir hususu arz edelim ki, 1969 
beyannamesi bizim beyannamemizdir. Biz yaz-
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dik, bize bu noktada hücum edenler sildiler; hız 
yaptık, bize bu noktada izafede bulunanlar yık
tılar; biz ise müdafaasını şeref kabul ediyoruz. 
(D. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) Ama, bir 
noktayı hatırlatmak istiyorum; 1969 secim be
yannamesi, o beyannamedeki esaslara riayet edi
leceği hususunda ve Anayasanın 105 nci madde
sine göre mesuliyet deruhte edildiği takdirde o 
esaslardan çıkılmayacağı hususundaki taahhüt
ten ibarettir. Halbuki, bakıyoruz; 1969 seçim 
beyannamesinde iktisadi Devlet Teşekküllerine 
zam yoktur. Yok bu. Personel Kanununun 1,5 -
2 milyar lira diye tahmin edilip, 10 milyarın 
üzerine çıkacağına ve Devlet bütçesini bugünkü 
konuştuğumuz sıkıntılara sokup allak bullak 
edeceğine dair bir hüküm yoktur seçim beyanna
mesinde ve 1970 Haziramndaki 10 kalem finans
man kanunları ve diğer gider vergilerindeki 
zamlar o seçim beyannamesinde yoktur. Niha
yet, vatandaşa beyan esasmı yüklemek suretiyle 
Devleti hafife ve alaya aldıran, vatandaşı sıkın
tıya sokan, mülkiyet hakkını zedeleyen, Anaya
sanın 38 nci maddesine mugayir düşen Gayri
menkul Vergisi yoktur. Beyan esası yoktur. 

Yine bir arkadaşımın da hatırlattığı gibi, o 
seçim beyannamesinde devalüasyon yoktur. Bir 
noktada kadirşinas olmak mecburiyetindeyiz. 
Devalüasyon hususunda şunu söylemek lâzım ge
lir ki, Türkiye gibi geri kalmış memleketlerde 
veya gelişmekte olan memleketlerde 10, 15, 20 
senede bir devalüasyona gitmek zorunlukları 
doğar. Bakın çok rahat söylüyoruz, ama seçim 
beyannamesi hususunda da temenni ederim ki, 
arkadaşlarımız bu bizim mert beyanımıza bun
dan sonra uygun düşen beyanlarda bulunurlar. 

Ancak, devalüasyonu 10 senede mi yapacak
sınız, 12 veya 15 senede mi? Sıkışıklıklar, şart
lar getirir devalüasyonu; doğru, ama muhterem 
arkadaşlarım, Sayın Neumark'm da ifadeleriyle 
Bunun devresini ne kadar uzatırsanız hem Hü
kümet, hem millet olarak o kadar çok kazanır
sınız.» 10'u 12; 12/yi 15, 17 sene yaptığınız 
takdirde kazanırsınız ve vasatını hazırlayarak. 
Halbuki, Türkiye'de Personel Kanunu, zamlar, 
finansman kanunları, hepsi devalüasyonla bir 
araya getirildiği için muvaffak olunamamıştır 

ve bunların hiç birisi de 1969 seçim beyanname
sinde yoktur. 

Sayın Bayar bir gün bu kürsüde, Dr. Nuri 
Bayar bu kürsüde, dostum, «Bir Türk memuru
na ilk defa işçi seviyesinde bir maaş verme im
kânını bulduk. Çok mu görüyorsunuz?» diye
rek, güya memur zümresinin sempatisini kazan
mak gibi bir ifade tarzına hüründüler. 

Muhterem arkadaşlarım, halbuki bugünkü 
Maliye Vekili, hâlâ bugünkü Maliye Vekili, «Me
murumuzun envanterine sahip değiliz, yani Tür
kiye'de çalıştırdığımız memurun sayısını bilmi
yoruz.» diyor. Siz ise bu Personel Kanununu 
çıkarırken, sadece Genel Başkanınızın «Sözüm 
senettir.» lâfından dolayı, inat ederek, inadın
dan dolayı bunu çıkardınız; hesabını, kitabını 
sureti katiyede gözünüzün önüne koymadan. 
Bunun sancısı bundan sonraki bütçelerde de çe 
kilecek. Sadece bu noktada bugünün Hükümeti
ne fazla taanda bulunmaya hakkımız yoktur. 
Ama, biz bu seçim beyannamesini ve ondan ev
velki seçim beyannemesini hazırlarken bazı nok
talara da temas ediyorduk. Türkiye'de komü
nizm tehlikesi vardır diyorduk; Türkiye anar
şiye götürülüyor diyorduk ve dosyalarımızla 
«Kaptan Divanı» na bizi sevk ettiğiniz zaman, 
Sayın Hasan Korkmazcan yine bu mevzuları di
le getiriyordu, grupta. Ama, hadiseler yaşandı
ğı zaman pek ölçüsü görülemiyor, takdir edile
miyor, düşünülemiyor, üzerinden muayyen bir 
zaman geçtikten sonra, insanların ne derece hak
lı olduğu hadiselerle teyidediliyor. 6 sene sonra 
şimdi, Hükümeti terkedip ayrıldıktan sonra ve 
Türik milletini sükûta boğduktan sonra A. P. 
lideri, ilk defa komünist tehlikesinden bahset
miştir. Halbuki, kendi devresinde o beyanname
ye imza koyan, kendisinin Dâhiliye Vekili, müş
terek mesuliyet taşıyan arkadaşı 1968 senesinde, 
bir genel görüşme dolayısıyle bu kürsüde Deniz 
Gezmiş ve 45 arkadaşını sayıyor, ona îaff atan 
Sayın Ofhan Birgit'e karşı da «Devletin yum
ruğu kuvvetli olduğu müddetçe bunlar siner, 
ama Devletin yumruğu zayıfladığı zaman bun
lar Devleti yıkacak kuvvettedir; zabıtlara ge-
çevirtmek için okuyorum» diyordu. 
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Seçim beyannamesi hikâyesine gelince; bi
zim seçim beyannamesinde muhterem dostlarım; 
Türk Halk Kurtuluş Ordusunun, beyannamesi
ni, tenkit ettiğimiz TRT ve radyo dahi verme
diği halde, tazyiklere rağmen, Türk Halk Kur
tuluş Ordusunun; o partinin Hükümetinde Baş
bakan Yardımcılığına kadar gelmiş veya vekâ
let eden Sayın Dinçer tarafıdan Halk Kurtuluş 
Ordusu beyannamesinin bu kürsüden okuması 
diye bir madde yoktur, o seçim beyannamesin
de. 

Gene şu son vergilerdeki tutumlar o seçim 
beyannamesinde yoktur ve gene beyannameden 
ve tüzükten sizlere biraz sonra da vergiler hak
kındaki Â. P. nin görüşünü aksettiren maddeyi 
arz edeceğim, müsaade ederseniz. 

MEHMET TURGUT (Bursa) — O görüş 
bizim. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Bir nok
taya daha kadirşinaslık bakımından dokunmak 
isteriz. Bu kanunların getirilmesine sebebolan 
hadiselerden biri olarak gösterilen devalüasyon 
ve diğer tedbirler konuşulurken, Sayın Demirel 
Kabinesinin, 1909 seçiminden sonra, üyeliklerin
den birini uhdesine alan bir vekil arkadaşınız, 
bu kararları, 1970 devalüasyon kararlarını 45'i 
de unutarak, ilmî, iktisadî, maliyeyi de bir ta
rafa bırakarak, sadece 1958 senesinin stalbili-
zaseyon kararlariyle mukayese etmek bedbaht
lığına düşmüştür. Müdafaası yapılmayan bir 
devre; hiç kimse yok aramızda ve oraya istina-
tederek geliyoruz, devamıyız denildiği halde, ar
kadaşınız ancak 1970 senesindeki yanlış tasar
ruflarını 1958 stabilizasyon kararlarına daya
mak gafletine düştü. 

Şimdi, Sayın Sadık Tekin Müftüoğlu dostu
muz da, bu vesileyle hep bu beyannameyi bize 
hatırlattı; o sebeple bunları söyledim. Bir nok
taya daha işaret ettm'ek istiyorum; bazan insan
lara halatla sarılmamak lâzımgelir. Hele siyasî 
hayatta pamuk ipliğiyle sarılı durmak lâzımdır. 
Halatla bağlanırsanız, ya, hep beraber götürür
sünüz, veya o hep beraber alıp götürür. Ne ikaz 
etmeniz fayda verir, ne de didinmeleriniz. Si
yasî ahlak bakımından ise, senelerce bir parti
yi savunduktan sonra, hücum ettiğiniz partiye 
geçip «Tabelasunı da indirin, yakılırken, ta
belasını da indirin.» dediğiniz halde oraya genel 
sekrelter olmak veya-f ilân ecnebi başvekilinin gön

derdiği mektubu «Bizim Başvekil para ile sat
mıştır.» diyebilecek kadar küstahlaşan insanı, o 
partiye iki ay sonra müfettiş yapmak gibi hu
suslar, bizim seçim beyannamemizde, 1969 seçim 
beyannamemizde ve felsefemizde yoktur. (D. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Ekrem Dikmen Malî Den
ge Vergisi Kanununda da bunlar yok. (D. P. 
sıralarından «Denge kuruyor» sesleri.) 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Şimdi, gö
rüşmekte olduğumuz... Sayın Başkan ne yapalım, 
«sizleri biz getirdik dendi.» beyanname de bi
zim, felsefesi de bizim. 

BAŞKAN — Bu Malî Denge Vergisini kim
se biz getirdik de^ıedi, daha ilk sözcü sissiniz. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — İşte o za
man da böyle oldu; kimin kimi getirdiğini iler
de görüşeceğiz inşallah. İkazınıza uyuyorum 
efendim; affedersiniz. 

BAŞKAN — Hayır, anladım da, o Malî Den
ge Vergisinde ilk söz sizin olduğu için daha kim
seyi getirdim filan demedi. 

EKREM DîKMEN (Devamla) — Affeder
siniz» ikazınıza uyuyorum Sayım Başkan. 

Muhterem milletvekilleri, 1970 Haziranında, 
bugünün Sanayi Bakanı ve o zamanın Maliye 
Bakanı Sayın Erez tarafından Meclislere pek 
çok vergi kanunları sevk edilmiştir. Demin de
diğim gibi, iktisadî meseleler; Personel Kanunu, 
Finansman kanunları, zamlar, devalüasyon 
hepsi bir arada, sıkıntı da ondan doğmuştur. 
Günkü, o dostum vergiciliği çok sever; ben ken
disini severim; fakat çok sever vergiciliğini. Ya
ni bazı kimselerin, belki de siyasî hayatta yıkıl
masında da hissesi oldu, bu kadarı olmazdı; 
biçolmıazsa bir Maliye Vekili böyle bir Perso
nel Kanunu bu kadar milyarlara çıkar diye 
bir hesap, yuvarlak bir hesap yapar yani; 
mümkün değil. Edbere taş atamaz. Bu bizim 
maliyecilerimiz bir kuruşun hesabını yaparlar. 
Türkiye'de Türk maliyesinin çok mühim yeri 
vardır, takdir edilecek yeri vardır, 40 paranın 
hesabını yaparlar; fakat bu kadar heısıaıpsız-
lığı Maliye Vekili yapmak durumuna düşmüş
tür. H07O HaMransnda Sayın Erê z, o tasarı
ları getirdi. Hepsi de gayet rahat kanunlaştı. 
Halbuki, o Vekâlette vazife görmüş bazı arka
daşları ona, «IKaldor'un usullerine başvurma» 
diyecek kadar sert lisan kullanmışlardır; Dev-
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let hiyerarşisinde maliyeciler birbirlerine çok 
'hürmetkardırlar; hariciyecilerimiz, maliyeedle-
md'Z eok daha farklıdır; buna rağmen bir ma
liyeci diğerine «Kaldor'un raporlarına kadar 
götürüyorsun» dediği halde, arkadaş ikası din
lememiştir ve bu suretle de Gider vergilerine 
% 100'e kadar zam yapılması hususunda Hü
kümet yetki almış ve tasarı kanunlaştığı tarih
ten itibaren de sadece, bütçe zaruretleri ve fis-
kal mülâhazalarla bu yetkisini genişleterek 
kullanmıştır. Bunun da münakaşası eski ka
bine üyeleriyle Erim Kabinesi üyeleri arasın
da çok enteresan şekilde cereyan etmiştir. 

Teferruatına inmeden özet olarak ifade et
mek icabederse; Gider Vergisinin şümulüne 
giren birçok maddeler, bu zamlar dolayısıyle 
% 50 - 60 oranını bulan, ağır ölçülerde ver
giye tabi tutulmuş ve 1370 yılı Haziranında 
Meclislerden çıkarılmış olan Finansman Kanu
nu ise 10 ayrı vergi konusunu şümulüne al
mıştır. Bunlardan Taşıt Alım Vergisi, işletme 
Vergisi - şimdi senede 7 ayrı günde, bir fiş 
kesmeyen müessese kapatılıyor - Gayrimenkul 
Değer Artışı Verıgisi, igpor - Toto Vergisi ev
velice mevcudolmadığı halde tatbikatımıza gir
diler. Bilhassa Gayrimenkul Değer Artışı 
Vergisi ile Türkiye'deki arazi ve binaların de
vir ve temlikinden doğan kazançlardan iktisap 
değeri ile - irsen intikal etmiş olanlar da da
hil - satış değeri arasındaki farktan vergi alın
ması derpiş olunmuştur. Bu, içtimaî hayatımız 
bakımından enteresandır; vergi hayatı bakı
mından da... 

Bunlardan başka Finansman Kanunu ile Gi
der Vergisinde, Emlâk Alım Vergisinde, Ve
raset ve intikal Vergisinde, Damiga Resminde 
ve Harçlar Kanununda da değişiklikler yapıl
mış, getirilen yeni zamlar ve kaldırılan muaf
lıklar ve istisnalar yüzünden vergi adaleti yı
kılmıştır. Muaflıklar ve istisnalar adaleti te
min içindir. Bu vergilerin, fiskal yönden de 
bu surette randımanlarının artırlıması derpiş 
edilmiştir. Emlâk Vergisi Kanunu ile de; Bina, 
Arazi vergileri kaldırlımakta, bunların yerine 
mükelleflere her 5 yılda bir beyan edecek
leri . biraz evvel de söylediğim gibi - ve rayiç 
değeri üzerinden hesaplanacak bir vergi alın
ması istihdaf edilmekte idi ve bu verginin de 
talbiî garip tarafları vardı. Çünkü vergi pren

sipleriyle çelişiyordu ve reel bir vergi olduğu 
halde de mükelleflerin - şahsî vergilerde ol
duğu gibi - beyana mecbur edilmelerini getiri
yordu ve mükellefleri bir «kıymet eksperi» 
durumuna sokuyordu; talbiî bu beyanlarından 
dolayı da mükellefleri sorumlu duruma getir
miş (oluyordu. 

Diğer taraftan ise, gayri menkulün rayiç de
ğerinin mükellef tarafından tespit edilerek be
yan edilmesinin tatbikatta yaratacağı güçlük
ler ve bunun doğuracağı ihtilâflar, Türk içtimaî 
hayatına getireceği yaralar da, üzerinde önem
le durulması lâzımgelen bir konudur, ileride 
maalesef şahidolacağız Allah Türk Milletine acı
sın... 

Devletin, gayri menkul değerlerinin bir ver
gi tatbikatında mesnet olacak şekilde tespiti gö
revinin de vergi mükellefine devredilmesi konu
sunda dayanılan sebeple, Devletin ağırlığı hafif
lettirilmiş, Devleti inkâr etmiş duruma getiril
miş oluyor. 

Mııhtorem milletvekilleri, buraya gelmişken 
modern vergiciliğin üzerinde de kısaca durmak 
hieris. 

Modem vergicilik, vergilemeyi; vergi ilmi, 
vergi prensibi, vergi hukuku, vergi tekniği ve 
nihayet vergi sanatı yönlerinden de ele alınma
sı gereken bir konu olarak kavramaktadır. Fis
kal, ekonomik ve sosyal etkiler ve fonksiyon
ları bakımından bu kavrama uygun olarak ver
gi sistemlerinin ıslah ve reformunun gerçekleş
tirilmesi icabetmektedir. Şimdiye kadar vergi 
sistemlerimizde yapılmış olan ıslah ve reform 
hareketlerinin hepsinde daima bu görüş ve dü
şünüşten hareket edilmiş ve muvaffakiyet de 
az - çok sağlanmıştır. Türkiye'nin malî tarihin
de en büyük 2 reform hareketi görmekteyiz. Bi
risi; Aşarın ilgası, diğeri ise; Gelir Vergisi re
formudur. 

Kurumlar Vergisinin ihdası, vergiciliğimizde 
«yatırım indirimi» müessesesinin getirilmesi, 
regresif amortisman usulünün kabul edilmesi, 
ihracatı teşvik maksadiyle yeni muaflık niza
mının kaibul edilmesi, yeniden değerleme, zarar 
naklinin uzatılması gibi, Gelir Vergisi tatbi
katında ferahlatıcı tedbirlerin alınması, Gelir 
Vergisi tarifelerinin gözden geçirilerek vergi 
azaltılması yoluna gidilmesi, - Malî denge ile 
artırıyoruz - stopaj tekniğinin ıslah edilmesi, 
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. vergi hukukunun ıslahını sağlaya. Vergi Usul 
Kanununun uygulanması, modern V:J: ;İ anlayışı 
içinde yapılan reformist hareketlerin en güzel 
ve öğütülecek örnekleridir. Bu esaslara göre 
bir şekil ve hüviyet almış bulunan vergi nizamı
mız, mütekâmili bir seviyeye tam mânası ile eri
şememiş olsa da, yine de birçok ileri Batı mem
leketlerinin vergi nizamlarından oldukça üstün 
veya onlara eşit bir mahiyet taşımaktadır. Hal
buki 1970 Haziranından beri 2 defadır uygula
maya sokulan bu vergi kanunları ne getiriyor? 
Gerek Haziranda gerekse 1972 Şubatında geti
rilen bu vergiler, kanun yapma tekniği ve Türk 
vergi sisteminin, modern vergileme prensipleri
ne tamamen uygun olan bütünlüğünü ihlâl etme 
niteliğini taşıyorlar. Bu vergileri bu sebeple 
tasvibetmeye imkân yok. 

Bu kanunlarda yer alan hükümlerin tümünü 
ele aldığımız zaman, mantıkî ve ilmî prensipler 
manzumesi üzerine inşa edilmiş olan Türk vergi 
sisteminin, gerek yabancı memleketlerde ve ge
rekse memleketimizdeki tecrübeleri hiçe sayar-
casına birtakım zorlamalarla bu mantıkî ve ilmî 
dayanaklardan yoksun bırakılmak istenildiği 
açık bir şekilde görülmektedir. 

Diğer taraftan bir vergi sistemi, o memleke
tin ekonomik hedeflerine uygunluğu yanında, 
memleketin sosyal ve kültürel yapısına da uy
gun olacaktır. Bu uygunluk, devamlı araştırma, 
geliştirme ve çalışmalarla sağlanabilir. Bizde de 
10 senedir aralıksız çalışmalariyle, çeşitli konu
larda vermiş olduğu değerli etütleriyle, Vergi 
Reform Komisyonu, bu vazifeyi büyük bir. liya-
katla yerine getirmektedir ve getirmeye de de
vam etmektedir; fakat her nedense Sayın Erez 
gibi, Sayın Ergin de birkaç yıldan beri devam 
eden bu komisyon çalışmalarına âdeta itibar ve 
iltifat göstermemektedirler. Aşağı - yukarı bir
kaç senedir durum bu... Bolayısiyle ortaya koy
duğu yeni vergi tatbikatı da - hangi açıdan ba
kılırsa bakılsın - memleketimizin; ekonomik, 
sosyal ve psikolojik yönden hedef ve gerçekle
rine tamamen aykırı düşmekte, iptidai ve gayri 
âdil neticeleriyle de halkımızı tedirgin etmekte
dir. 

Bu gayri âdil vergilerle ekonomi kalkınma 
Ihızının devam etmesine imkân yoktur. Vergi 
adaletinin esası Anayasamızın 61 ııci maddesin
de tespit edilmiştir. Bu madde hükmüne göre; 
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herkesin malî gücüne göre ve sosyal adalet öl
çüsü içerisinde vergilendirilmesi icabeder. Bun
dan çıkan sonuç ise; malî gücü olan herkesin 
vergi vermesi ve herkesin vereceği verginin, bu 
malî güce uygun olması gereğidir. Demek ki, 
malî gücü olmayandan vergi almak ve vergiyi 
malî güce göre almamak, vergi adaletine ve 
Anayasaya da aykırı bir durum taşımaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, bu görüşlerin ışı
ğı altında önümüzdeki tasarıya baktığımız za
man Türk vergi sisteminde, gayri safî millî hâ
sıla bakımından vergilerin yükünün ağırlaştığı
nı görmekteyiz. 

Memleketimizde global vergi yükü aslında 
hızlı bir şekilde artmaktadır. 1972 malî yılı 
bütçe dokümanlarında verilen bilgiye göre d© 
1961 tarihinde gayri safî millî hâsılanın % 
13,37'sine tekabül eden global vergi yükü, bu
nu takibeden ilk 3 yılda hemen hemen hiç ar-
tırılamamış, ilk defa 1965'te % 14'ü biraz aş
mış, ondan sonraki yıllarda -1968 yılı hariç -
global vergi yükünde devamlı artış olmuş ve 
1971'de ise bu artış 1970 yılında çıkarılan ka
nunlar sebebiyle sıçrama şeklinde gerçekleş
miştir. 1971 in global vergi yükü bu sıçrama 
neticesi % 18,5'u bulmuştur. 1972 yılında ise 
teklif edilen bu vergi tasarıları aynen kanunlaş
tığı takdirde bu oran % 22'yi bulacaktır. 

Şunu ifade etmek isteriz ki, bu seviyede 
bir vergi yükü milletlerarası mukayeselerde çok 
yüksek modellere tekabül etmektedir. Meselâ 
fert başına millî gelirin bize nazaran çok yük
sek olduğu Fransa'da bu nispet -1969 rakam
larına göre - % 17,4 italya'da ise % 17'dir ve 
diğer bir yönden vergi nispetleri halen bizde 
% 70'dir; sosyalist İsveç'te ise % 65'dir. Bura
da 2 noktaya dikkati çekmemiz lâzımgelir. 

Muhterem milletvekilleri, fert başına gelir 
arttıkça millî gelirin vergiye tahammül kabili
yeti de müterakki olarak artar. Türkiye'nin 
vergi yükünü başka memleketlerinki ile muka
yese ederken fert başına gelir seviyeleri ara
sındaki farkları da gözönünde bulundurmak 
mecburiyetindeyiz. 

Diğer taraftan Türkiye'de vergi yükü bel
li sınıflara sektörler üzerinde yoğunlaştırılmış 
durumdadır. Yükün ağırlığı ise, bu durumda 
ortalamaların ifade ettiğinden daha yüksektir. 
Yine Türkiye'de 1961 ve 1972 yılları arasına 
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baktığımız zaman, -1962 ve 1968 yılları ha
riç- yıllık vergi gelirleri artış oranları, gay
ri safî millî hâsılanın cari fiyatlarla yıllık ar
tış oranlarından daima daha hızlı olmuştur; 
ancak, son 3 yılda bu artış oranları arasındaki 
fark çok aşılmış ve bu aşılma gittikçe büyü
müştür. 

1972 bütçesinde, hâsılatı 3 milyar lira ola
rak tahmin edilen Malî Denge Vergisi, tasarruf 
bonosu sisteminin yerine kaim olmak üzere ge
tirilmiş bulunuyor; fakat çok daha yüksek bir 
oranda getiriliyor. Tasarruf bonosu % 3 idi, 
Hükümetin sevk ettiği tasarı % 8, Komisyon 
ise % 3'te ısrar etti. Malî Denge Vergisi, baş
ta Gelir Vergisi olmak üzere muhtelif vergile
rin nispetlerine, zamdan başka bir mâna taşı
mamaktadır. Mevcut vergilerin nispetleri ise, 
Türkiye'de had safhaya gelmiştir. 

A. P. Genel Başkanı «Meclisler tatile girme
den vergileri çıkarmak lâzımdır» diyor - Onu 
söylüyorum, çünkü A. P. li arkadaşlarım bu 
vergilerde umumiyetle çok hızlı. - Halbuki ay
nı Sayın Genel Başkan, Türkiye'de vatanda
şın vergi yükü limite gelmiştir, limit dolmuş
tur, bitmiştir diyor; ama şimdi burada bakıyo
ruz, nispeti bu limitin çok üzerine çıkartan 
Malî Denge Vergisi konusunda arkadaşlarımı
zın hepsi kabul halindeler. 

Bu verginin, her hangi bir prensibe göre 
müdafaa edilmesi mümkün değil ve bu vergi 
gayri âdil, ağır, aşırı derecede nispetleri ar
tırıp ağır yük doğuran iptidaî bir vergi, bir 
nevi «salma» dır. Bir zamanlar bu kürsüde 
«salma» nın aleyhinde nutuk çeken pek çok 
arkadaşlarımızın destekledikleri ve aşağı - yu
karı geldiği gibi ve bir an evvel çıkmasını is
tedikleri bu tasarıların içinde bulunan Malî 
Denge Vergsi de bir nevi «salma» dan, âdeta 
haraçtan ibarettir. Eskiden -1956 senesinde 
kaldırıldı zannediyorum- Muvazene, Buhran 
ve saire gibi vergiler vardı; vatandaş alışmış
tı, buna «sinek parası» diyordu. Vatandaşın 
unuttuğu «sinek parası» nı şimdi onun kulağına 
bağırırsacma yeniden sokacaksınız ve tatbik 
edeceksiniz... 

Yine Türkiye'de herkes bilir M, enflâsyo
nun yarattığı bir vergi yükü daha var. O da 
vergi yükü yaratıyor; ama vergi kanunlarının 
hiç birinde yok. Nispetler üst üste biniyor ve 

gelir dilimlerini sabit tutup nispetleri düşür
medikçe veya dilimleri genişletip nispetleri 
yükseltmedikçe bu fiyat artışlarının tesirini 
önlemeye imkân yok; bilâkis biraz daha ver
gilerin yükünün ağırlaşmasına sebeboluyoruz. 
Malî Denge Vergisi ile de, bu mekanizmayı 
daha ağır bir haline getiriyoruz. Üstelik de 
mükerrerliği ile.... 

Vatandaşın vergisi zaten 16 kalemi bul
muş. Hem Gelir Vergisini verecek, hem de 
Gelir Vergisine esas teşkil eden matrahtan 
-vergisi de dâhil, verginin de vergisi dâhil-
Malî Denge Vergisi keseceksiniz... Türk ver
gi sistemi ile, hele senelerden beri Rerofm Ko
misyonunun yaptığı çalışmalarla bu vergiyi 
bağdaştırmaya sureti katiyede imkân yoktur. 
Türk vergi sistemine, misalleri mazide kalmış 
böyle iptidaî, gayri âdil vergileri sokmayınız 
muhterem milletvekilleri. 

1970 Haziranında bazı kanunlar çıkarıldı; 
ama tatbik dahi edilemedi. Bunları biliyorsu
nuz. Tatbik edilenlerinin de pek çok mahzur
ları ortaya çıktı ve inşaat sektörü yatırımları 
% 7, % 8 plânda öngörülürken, % 10'u, % 12'yi 
buluyordu; bu defa kamu inşaat sektörü yatı
rımları bu vergilerden dolayı % 2'ye inmiştir. 

Korkuyoruz ki, Malî Denge Vergisi, bin
de 70 nispeti de iki misline çıkardığına göre, 
bu yatırımlar sıfıra inecek ve Türk Milletinin 
iktisadî tercihlerine uygun olmayan iktisadî 
tablolar milletin gözünün önünle serilecektir. 
Bu çeşit tercihleri milletin gözünün önüne ser
meye hakkımız yoktur. 

Madem ki beyannamelerden bahsediliyor, 
beyannamelerle huzuruna çıktığımız millet, bi
ze vazife, mesuliyet veriyor. Hükümetler kuru
luyor, Başvekil, Anayasanın 105 nci maddesine 
göre mesuliyet yükleniyor, onun sonunda 106 
ncı maddede, ta Divanıâliye.kadar gitmek var. 
Esas mesul o ve vekiller. Bu hükümetleri des
tekleyen parlâmentoların üyeleri millete karşı 
mesul, yarın hesap verecek. 

Millet, böyle bir tablo ile karşılaşmak için 
rey vermiş değildir, iktisadî tercihleri değişti
remezsiniz. 1961 senesinden bu yana beş yıl
lık planlar yapılıyor. Bazı dostlarımız -M, 
Adalet Partili dostlarımız da buna alıştı - plan
lı devreye geçtik diyorlar. 1961'den evvel Tür
kiye'de plan yok muydu arkadaşlarım? 
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Türkiye'de 1948 senesinden itibaren planlı 
devreye girilmiştir, iki senesi de Halk Partisi
ne aittir. Halk Partili dostlarıma da görü
yorsunuz hürmette kusur etmiyorum. 

İki senesi onlara ait, Marşal Planına göre 
yardımlar yapılmış ve 1958 senesinde ilk 10 
senelik devre bitmiş, stabilizasyon kararları 
alınmış, arkasından Profesör Baade getirilmiş, 
ona da plan yaptırılmıştır. 

Arkasından bu -bir iddia ile değil bu fik
rim, yani fikir olarak söylüyorum, sakın yan
lış anlamayın. O hususta da çekinmediğimi 
bilirsiniz, ama şimdi öyle bir niyetini yok-
planların, projelerin üzerinde çok laflar söylen
di, ama fiiliyata gelindiği zaman hepsinin % 
90'inin haklı olduğu tespit edilip, tecil edildi. 

Arkasından beş yıllık devrelere geçildiği za
manda da bu Mecliste münakaşalar oldu. Plan
lar, demokratik ülkelerde Meclislerin dönemle
riyle müsavi müddetler içinde tanzim edilmeli
dir, dendi. Çok münakaşalar oldu; fakat esas 
itibariyle kamu sektöründen özel sektöre doğru 
bir akışın zamanla temin edilmesi sağlanamadı. 
Hangi Hükümet devresinde olursa olsun, Sa
yın inönü ve Sayın Demirel kabinelerinde ve 
ıSaym Erim Kabinesinde de yine hâlâ öyle. Ama 
Erim Kabinesinin pek çok acayip kararları 
var, o ayrı. Üyelerin durumları bile birbiri
ne uymuyor, yani güzel bağlanmamış bir den
ge henziyor. Bu denkle yolda yürümeniz müm
kün değildir, bu denk çözülür düşersiniz bir 
yerde. 

Binaenaleyh, özel sektöre doğru kayma 
olacaktır. Niye? Çünkü, tabiî ekonomi bakımın
dan, bir husus ilmen tespit edilmiş, demokrasi 
ülkelerinin hepsinde tatbikatı var. Millî gelir 
ve onun içerisindeki paylar -işçinin payı v. s. 
oraya varana kadar olur ya, grev, lokavt dola-
yısiyle Mecliste kara listeler olmuştu, o iti
barla tashih ederek söylüyorum- kamu sektö
rünü artırmak suretiyle artmıyor. Millî gelir 
ve onun içerisindeki faydalı paylar, tasarruf
lar, ancak özel teşebbüse ağırlığını veren kar
ma ekonomilerin tatbik edildiği memleketlerde 
artıyor. Nitekim, onun için, Avrupa'da özel 
sektöre ve özel teşebbüse ehemmiyet veren par
tileri milletler reyleriyle iktidara getiriyorlar. 
Çünkü, bu gerçeğe inanmışlar. 

Madem ki bu dünya bir bütün, biz de Ba
tılılaşmak iddiasındayız, Ortak Pazara kadar 

I girmişiz; o ülkelerin tatbik ettikleri formülle
rin üzerinde rurmaya da mecburuz. 

Halbuki, bu vergiyle biz özel sektörün ver
gi nispetlerini artırmak suretiyle yatırım im
kânlarını daraltıyoruz. Nitekim, son seneler
de özel sektör yatırımları düşmekte, anonim ve 
limited şirketlerin sayıları ve sermayeleri azal
makta, buna mukabil kamu yatırımları art
makta. Zaten Sayın Erim, Birinci Kabinesin
de enteresan bir hüküm daha getirdi. SanM 
Türkiye'ye yabancı sermaye koşuyormuş gibi, 
bir de yerli pay % 51 olacak dedi. Zaten ge
lenler % 40 - 50, nispetler itibariyle. Sovyet 
Rusya bile Sibirya'da maden işletiyor, Fran
sız sermayesiyle. 

Şimdi, Batı âleminde kendi özel sektörünü, 
özel kaynaklarını seferber ettikten başka; hani 
fiyatların istikrar bulduğu, parasının kıymet
lendiği, bizim paralarımıza dahi tesir ettiği 
söylediğimiz memleketler, halkının her çeşit 
ihtiyaçlarını karşıladığı, mal darlığı olmadığı 
malûm. Biz daha bir margarin yağını hallede
medik. Türkiye'de, Devlet itibarı bakımından 
çok ayıp. 

O memleketlerde, kendi öz sermayesi bitmiş, 
teşvik tedbirleri hepsi tamam, yabancı özel 
sermayeyi davet ediyor. Onlarla yarış edeceği
mi bağıran komünist bloklar da başladı o yola 
girmeye. Rusya Amerika'dan buğday alıyor, 
Fransız sermayesi getiriyor Sibirya'ya. 

Şimdi, yabancı sermaye nereden gelecek, 
Türkiye'ye? Yabancı sermayenin Türkiye'ye 
imreneceği, koşup geleceği günleri, normal 
şartları, psikolojik, içtimaî, iktisadî havayı 
nasibetsin Cenabı Hak bu millete, bu memle
kete. 

O bir tarafa. Çok kötü ve ayrı bir şartın 
içinde, kendi özel sektörümüz nasıl yatırım 
yapmasın, kendi özel sektörümüzü yatırımdan 
nasıl kaçırırız? Bu mümkün değil. 

Muhterem arkadaşlarım, istikrazların faizi 
i % 9; 9 ayı geçen banka mevduatlarına verilen 

faiz % 9. Masrafı yok. Daha yatırım yaptıra
nlasınız Türkiye'de özel teşebbüse, günahtır. 
Milletin de iktisadî tercihlerine aykırı. Birin-

I ci Beş Yıllık Plandan başlayarak, beş yıllık 
j planlara da aykırı. E, özel sektör yatırımlarını 

artıracağız. Ne imiş? Kabineye Merkez Ban
kasından gelen bir sayın üyeyi kefil göstere-

I çeksiniz. 
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Muhterem arkadaşlarım, o vekile ezkaza, 
Allah korusun bir şey olursa, özel sektörün te
minatı kim olacak? özel sektörün teminatı 
sistemler, prensipler ve inançlar olmalıdır, 
her şeyden evvel. 

Şimdi, bu prensipleri ve inançları getirdi
ğiniz kanunlarla yıkıyorsunuz. Kanunlar âde
ta yarış halinde gidiyor. 

Yine bir önemli taraf daha var. Emlâk 
Vergisi Kanunu tatbikata konduğu zaman, bin
de 70 mahzurlu göründü, binde 35'e indiril
mesi için bu Meclise teklif gönderildi. Kıymet
li Maliye Vekili üstadımız geliri çok sevdiği 
için, «Yatırımları da aksatmayacağım» diyor. 
iktisadî hayatta aktifite temin edecek, enflâs
yonu önleyecek. Allah bilir. Ama hepsini bu
rada dile getirmeye imkân yok. Belki diğer 
kanunlarda da biraz öbür taraflarını dile geti
ririz ; mümkün mü, değil mi? 

Getiriyor kanunu, «Kanunu geri alıyorum» 
diyor onu geri alıyor. Binde 70'i 35'e indire
cek olan Türkiye Cumhuriyetleri Hükümet
leri. 

Muhterem arkadaşlarım, bir noktayı tes
pit etmek lâzımdır. Türkiye'de, hele kırizli 
devrelerde, bütün meselelere el atarken çok 
ölçülü olmak lâzımdır. Devlet hayatımızda de
vamlılık vardır. Her Hükümet Türkiye Cum
huriyeti damgasını taşır. Mesuliyet bir parti
den kaçar, diğer partinin eline geeçr, -kaçar 
dedim, affedersiniz - yani Hükümetin biri gi
der öbürü gelir. Bugün bir parti iktidarda 
olur, başka zaman öbür parti iktidarda olur. 
Ama bazı prensiplerde vatandaşa, özel sektöre 
Devletin emniyetini telkin etmek lâzımdır. Bir 
Hükümet binde 70 demiş, tatbikatta kusurları 
görülmüş, binde 35 için Hükümet teklif et
miş, bu defa geri alıyorsunuz, döndük binde 
70'e. Binde 70'e dönsek yine iyi, % 8 Malî Den
ge Vergisiyle bir daha sırtına biniyoruz. 

Bütün bu saydığımız sistematik içerisinde
ki prensipleri, bu tarzda, bu kanunla yıkmaya 
hiç kimsenin hakkı yoktur. Kaldı ki, Komis
yon bu kanunda nispeti % 3'e indirmiştir. 3 
milyar liralık gelir tahmini Sayın Genel Müdür 
Bey dostomuzun ifadesi ile 700 - 800 milyon li
raya inmiştir. 52 milyar liralık bütçede, Mali
ye Vekiline, Bütçe Kanununun 69 ncu madde
si ile % 10 tasarruf hakkı verdiniz. Eğer haki-
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katsa bu, Sayın Cihat Bilgehan'ın parti mülâ-
hazasiyle değü, hakikaten fikir mülâhazasiyle, 
fikir olarak, esas olarak ortaya sürdüğü gibi, 
gazetelerde beyanat verdiği gibi, % 10 tasar
rufu tatbik ediyorsanız, ısrarla üzerinde dur
duğunuz gibi, bütün parti liderleri açık otu
rumlarda konuştuğu gibi, tasarrufa gidilmesi 
lâzımgeldiği üzerinde kanaat sahibi iseniz, -ki, 
bis o kanaatteyiz - bir sürü müşavirler, bir sü
rü merkez valisi, araba saltanatı, -bir zaman
lar arabada bir hanım oturunca Türkiye'de yer 
yerinden oynardı, şimdi tiyatroların, sulamala
rın kapılarında arabalar bekliyor, her sınıfta 
bu böyle, bütün Devlet teşkilâtında, istisnası 
yok, korkulduğu zannedilen sınıflar da dâhil, 
hepsinde bu var. - Bütün bu saltanata son ver
mek lâzım. Üstelik millete hizmet etmeden de 
maaş alanı da var, - tenzih ederim o fertleri, -
o sınıflara hücum olarak değil, bir Hükümet 
politikası olarak arz ediyorum. Vatandaş ma
la para verip alıyor, hizmet de para mukabi
lidir; vergi veriyor, hizmet bekliyor. Hizmet 
etmeyeni de, para etmeyen emtia alış - verişi 
gibi telâkki etmeye mecbursunuz. Bütün bun
ların içerisinde geleceksiniz, vatandaşın sırtın
dan yeniden vergi almanın yollarını arayacak
sınız. Komisyonda yapılan değişiklikle zaten 
700 - 800 milyona inmiş; geliniz bütçeden ya
pılacak % 10 tasarrufun % 1 - 2'sini Sayın Ma
liye Vekili kullansın, bu suretle de bu gayri 
adil ve kendisinin de sevemiyeceği kanunu Al
lah rızası için geri alsın. Parti propagandası 
için de söylemiyorum. 

Hükümet teşvik tedbirleri alıyor, sermaye 
ile ve yatırımlarla ilgili tedbirler alıyor; alma
sı ve azamî teşvik etmesi lâzım. Teşvik tedbir
lerindeki kayıp, memlekete getirilen fayda
nın 1/10'udur. Hesabı - kitabı var. Geliniz ar
kadaşlarım, böyle bir kanun, o tedbirlerle bağ
daşmaz. iktisadî tercih bakımından bu kanun
dan hasseten vaz geçelim; Sayın Erim Kabine
sinin tercihi bakımından. 

Şimdi, bu kanun üzerinde bası noktalar var. 
Vergi ihdas ediliyor, mükerrer olan noktalar 
var. Vatandaş Gelir Vergisine tabi; emlâk alım 
gat̂ mı yapacak, orada da mükerrer olarak vergi
yi verecek. Niye mükerrer vergiyi alalım? 

Komisyonda bir değişiklik yapıldı. Grubum 
adına konuşuyorum, ama bu noktada şahsî tu-
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tumumu ortaya koymaya mecburum - maaş ve ! 
ücretler Gelir Vergisi düştükten sonra Malî Den
ge Vergisine matrah teşkil etsin elendi; ben bu
na rey verdim arkadaşlar. Çünkü, ondan sonra 
Gelir Vergisi maddeleri vardı. Bu tekif, bu mad
denin başında görüşüldü. Gelir Vergisinde, Ku
rumlar Vergisinde mükerrerliği önleriz diye. 
- polemik olsun diye değil - düşündük. Ama o 
tarzda neticelenmedi. Komisyon Başkanının 
verdiği şerhe şahsan katılırım, bu vergide ada
leti temin etmek lâzım. 

Bakın, Ticaret ve Sanayi Odasından doğru 
bir ses geliyor ve haklı bir ses; - üstelik bunlar 
normal samanlarda vergiyi, vergi kontrolünü, 
vergi ilânım, servet beyannamesini filân ilmin 
bile sustuğu zamanda, müdafaa cesaretini gös
termiş kimseler - «Bir ülkede vergi alınmıyor
sa orada Hükümet yok demektir.» diyor. Doğru, 
vergisiz Devlet idaresi olmaz. «Bir ülkede yüzde 
yüz vergi alınmıyorsa - oraya doğru gidiyoruz -
orada da hür teşebbüs yok demektir». Buna par
ti olarak biz de bir cümle ekleyelim; hür teşeb
büsün olmadığı yerde demokrasi gölgeye doğru 
gider arkadaşlar. Hür teşebbüs demokrasinin 
nefesidir, öyle kabul etmeye ve onu sistem ola
rak yaşatmaya mecburuz; kanunlarla budamaya 
değil. Devam ediyor, «Büyük şehirlerimizde bu
yuz iş yapan 40 - 50 firmayı sayarak, bütün özel 
sektörü para kazanan, refah içinde yaşayan in
sanlar olarak görmek hatalıdır. Anadolu'muzda, 
küçük şehirlerde birçok tüccar ve iş adamı mai
şetini zor çıkarmakta ve bugün % 70'e varan 
vergi yükünü» - bizim, lâfımız değil, Ticaret, 
Sanayi Odası Başkanı Sayın Raif önger'in lâfı -
«Ödeyebilecek bir tasarrufta dahi bulunamamak
tadır iş adamları, % 70 vergi için.» 

Türkiye oda ve borsalarına sahip bu firma
ların % 80 i vergi yükü altında ezilmektedir. 
Komisyonun % 3 olarak kabul ettiği Malî Den
ge Vergisi, memurların net. maaşından, tüccar
ların ise brüt kazancından kesilecektir. Bu ta
mamen eşitliği bozan bir durumdur. 

Ben de rey verdim bu maddeye, bu bozuk 
şekle. Fakat arkadan Gelir Vergisindeki mü
kerrerliği önleyemedik, ona esbabımucibe teşkil 
ettiremedik. Şahsan hem önerge vereceğim, hem 
de diğer önerge veren arkadaşlar kimlerse onla
rın ve Başkanın fikirlerine iştirak edeceğim. 

Şimdi, mevcut Personel Kanununa göre ay
da 7 000 liraya kadar maaş alan memurlar var- j 
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dır. Günde 12 saat çalışarak, emeğini ve serma
yesini işine vererek yılda bir ay bile tatil yap
mayan küçük tacirlerimizin ayda 5 000 lirayı 
bulmayan brüt gelirleri üzerinden % 3 Malî 
Denge Vergisi alınması bunları yıkar. Bunun 
yanında işletme Vergisi tatbikatı da var ki, o 
ayn mesele. 

Bu gelen ses, haklı bir ses, reddetmemiz 
mümkün değil. Kanunun bu noktasını düzeltme
mizde isabet var. 

Muhterem arkadaşlarım, sözün burasında bir 
haksızlığa daha temas etmek isterim. Kulakları 
çınlasın, günün hadiseleri arasında pek çok mü
nakaşalarımız oluyor ama, buralardan uzaklaş
tıktan sonra her halde bazan biribirimize kötü 
de hareket etmiş olsak, dışarıda hürmetle yade-
diyorıı*;. Bu da Türk olarak bizim hepimizin 
mümeyyiz vasfımız. Sayın Reşat özarda tara
fından 1965 senesinden evvel bu kürsüde bu ko
nu dile getirilmişti. Tasarruf bonoları, kanuna, 
Anayasaya mugayir olarak sarf edilmektedir. 
Çünkü, bu kanun muayyen bir gaye ile geti
rilmiş; filân filân yatırımlara harcanmak ve 
o alanlarda daha hızlı bir kalkınmayı temin 
gayesiyle. Halbuki bakıyoruz bütçenin umu
mî, denkleştirilen rakamları arasımda yer al
mış ve bütçe giderleri arasında ve cari masraf
lara da girmiş. Gayeye özel olarak sarfedilme-
miş, tatbikat da bunu gösteriyor. 

Bu hatadan dönüyoruz, deniyor. Güzel, fa
kat bu hatadan dönerken bir nokta gözümüz
den kaçıyor; biz vatandaştan borç aldığımız 
bir meblâğı vergi haline getiriyor, «artık sen
den borç olmayacağım.» diyoruz. Devlet itiba
riyle bağdaştırmaya imkân yok, mümkün de
ğil. Efendim, «Devlet borcuna sahip, ödeyece
ğiz», diyorsunuz. Kanun bu maksatla tedvin 
edilmiş. O zaman 1991'de bu kanunu tedvin 
edenlere sormak lâzım, o (milliyetçilik) kelime
sini bile Anayasaya zorla koyan Kurucu Mec
lise sormakp lâzım; «Bu kanunu sevk ettiniz de 
hangi gayeye hizmet ettiniz? (Bugün de vatan
daşın sırtına % 3 bir verginin yüklenmesine 
sebeboldunuz.» 

IBence Malî Denge Vergisi 1961 'de vazedil
miştir, fiiliyata bugün geçilecek, eğer kanunla
şırsa.. Bu da bir hata. Bu hataya nasıl düştü
nüz? Tabiî böyle nice hatalar var, o da ayn me
sele. Çünkü, 1958 karariyle mukayese ediyorsun, 
büyük gelir dilimleri diyorsun. 
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Bir noktada, büyük gelir dilimlerine, o 

kompradorlara, servete dokunalım, diyen oldu. 
Komisyonda servet vergisi üzerinde de konu
şan oldu. Maliye Vekilinin de Ödü kopuyor, pi
yasa kaybolacak, aman dışarı çıkmasın diye. 

Bir zamanlar Türkiye'ye Prof. Enos geli
yor, Devlet kendisine istatistik! rakamları ve
riyor, Türkiye Cumhuriyeti Devleti.. Diyorlar 
ki, 100 000 müteşebbis - Yön mecmuası yayın
ları misali - Türkiye'de millî gelirin %27'sini 
almaktadır. Profesörün bile gözleri faltaşı gibi 
açılmış, adam hayret etmiş. Kars, Ardahan mi
sali; Kars'ı, Ardahan'ı kimlerin satmak iste
diği ortaya çıktı, mahkemelerde tecelli edi
yor İlâhî adalet. Asla o devri istismar için söy
lemiyorum, ama 1958 lerle' mukayese edersen, 
kompradorlar yetişti, her mahallede bir milyo
ner yetişti, ıdersin, 1959 senesinde buraya çıkar, 
hürmet ettiğim, ağabey dediğim bir zat, sene
lerce mesuliyet yüklenmiş bir zat, «Borçlar bu 
memleketi mahvedecek.» der. Sonra da bakı
yoruz 1963 - 1964 bütçelerine, o dış borçlar üç 
senede üç misline çıkmış, onun faizi yok, o 
borç değil. 

Bu Enos'un hikâyesi de böyle. Adamın göz
leri faltaşı gibi açılmış, 100 000 kişi millî geli
rin % 27'sini nasıl alıyor, diye. Hâlâ bugün bu 
yalanlara istinaden, Devlet nâmına söylenen 
yalanlara istinaden bu lâflar ediliyor. Yani, 
bir kısım ilim adamları da kitaplar yazıyor; ki-
taplardaki rakamların doğruluğunu tespit et
meden o rakamları dile getirmeye hakkımız yok. 
Buradaki hataya bakın arkadaşlar; -100 000 kişi 
millî gelirin % 27'sini alıyor diyor ki, buradaki 
yanılma payı c/c 1 değil, 5 değil, 10 değil, c/< 
800. Hakikî rakam % 3'e iniyor. 100 000 müte
şebbis bu, Türkiye'nin birinci sınıf iş adam
ları millî gelirin c/c 3'ünü kazanmayacak da kim 
kazanacak? 

Şimdi yani, bu vergi 1961'de vazedilmiştir 
ve Sayın özarda kulakları çınlasın, o zaman 
çok haklı olarak bu vergi üzerinde burada ko
nuşmuştu. Nitekim, cari giderler arasında bu 
gelir eriyip gitmiştir. Şimdi de vergi şekline so
kuyoruz. Bakın tasarıya, burada bir husus var: 

«...Bono mükellefiyetinin gelir seviyesi 
düşük ve tasarruf imkânları ma'hdut olan va
tandaşlara da teşmil edilmesi sebebiyle tasar
ruf bonolarının nominal kıymetinin altındaki de

ğerler üzerinden, satılması keyfiyeti gelmekteydi. 
Bu durumu önlemek kayesiyle 930 sayılı Kanun 
çıkarılmıştır; deniyor. Sonra; 

«Tasarruf bonoları müessesesinin tevlidet-
tiği diğer bir mahzur da, tasarruf bonolarının 
bir taraftan kupür adedinin diğer taraftan tu
tarının gayet yüksek miktarlara çıkmış olma
sı sebebiyle bir Devlet borçlanması olarak ida
renin büyük zorluklar arz eden duruma gir
miş olmasıdır». Bu doğru ama, 1961 den sonra 
Sayın Kurdaş, Esenboğa Hava Alanına indi, 
'Maliye Vekili olarak getirtildi. (Topyekûn bir 
devreyi ekarte ediyoruz arkadaşlar, hata ve se-
vaplariyle, kolay değil.) meydana iniyor, daha 
'Maliye Bakanlığına gitmeden beyanat veri
yor «Memurların maaşlarına Çf 25'mi, % 30'mu, 
zam yapacağım», diyor. Vekâlete otur, sandal
yeye bir otur önce.. Tatbik edilemedi o zam 
biliyorsunuz, parça parça oldu. 'Sayın Erez de 
öyle yaptı; on milyarların üzerine çıkan Per
sonel Kanunu getiriyorsun, bir - iki milyar lira 
tahminden bahsediyorsun, günâh değil mi bu 
millete? Ondan sonra kaç bütçede düzelecek 
bu? Bîr de bana memnun olan bir tek memur 
'gösterin. Vergi zammı, iktisadî Devlet Teşek
küllerinin zamları, Personel Kanunu, fiyat ar
tışları hepsi bir araya geldi, devalüasyonun ted
birlerini bile perişan etti. O da onu getirdi. 

Şimdi de Maliye Vekili bir bakıma bir te
mizlik yapayım, diyor. Bir yandan yetki kanu
nu çıkıyor, bir yandan bunu getiriyor, tasarruf 
bonosunu kaldırıyor ama, tasarruf bonosunu 
kaldıralım bitsin. 

Bir nokta daha mühim. Maliye Vekâleti nâ
mına, maliye mensuplarının radyoda beyan
ları oluyor, komisyonda konuşulduktan son
ra. O arkadaşlara taanım yok, bu Maliye Veki
lini alâkadar eder, Maliye Vekiliyle münase
betlerimiz de iyidir. Radyo bütün Türk Mille
tine ilân ediyor, muhterem arkadaşlarım. Ay
nen Sayın Erini'in Birinci Kabineyi kurarken 
radyoda âdeta bir kumandan edasiyle parla
menterlere hitabederek, «Mecbursunuz girme
ye, mecbursunuz rey vermeye» demesi gibi, 
Burada Meclisin itibarı mühim. Görüşlerimiz 
şu veya bu olabilir, birbirimize en acı sözleri 
söyleyebiliriz, hepsi bir hizmetten dolayıdır.Ara-
da bir de birbirimize sataşmamız gibi hava do
ğar ama, onun dışında müşterek itibarımız her-
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şeyin üzerindedir, o bakımdan söylüyorum; 
radyo bütün Türkiye'ye ilân ediyor. Bütçe Ko
misyonunda, 1968 senesinde idi, - Sayın Bayar 
'gayet iyi natırlarsınız, ben o sene aksi gibi büt
çede yoktum, o zaman da bir 'azizlik ettiniz 
bana ya, bu sefer de azizliğin en güzelini etti
niz, memnunum, - Bütçe Komisyonu karar al
mış, tasarruf bonoları kaldırılanı, diye bir te
menni kararı, bu Meclis de bunu kabul etmiş. 

Sayın milletvekilleri, soruyorum size, ta
sarruf bonosu ile ilgili ve Malî Denge Vergisi 
ile ilgili ve bunlara esas teşkil edecek husus
larda (hangi kararı aldık, Meclis olarak? Nere
de kaldı Parlamentoya hürmet duygusu? 

Ben haklı olarak dedim ki, heyeti mecmu
amız bakımından, «Bu yalandır, Devlet radyo
suna da bu konuda yalan söyle tilmiştir.» 

Radyo da hâlâ bir hassasiyet var. Dikkat 
edin muhterem arkadaşlarım,, kanunu yeni 
çıktı,, inşallah düzeltir. Ben ise düzeleceğinden 
ümiltli değilim, huylu huyunu ancak teneşirde 
bırakır. Huy çıkar mı? Can çıkmayınca huy çık
maz. Radyo da böyle hususlara çok itina gösteri
yor. 

Çok kıymetli Maliyeci dostlarımız bir ara, 
«Efendim, vergi ziyaı öyle hallere geldi ki,, 50 
milyarlar ziyaa uğruyor.» Devlet bunu söyleye
mez. Beyannamelerin % 5 ini kotrol edebiliyor
sun, bu vergi ile de o kontrol edebildiğin namus
lu mükellefe tekrar yükleniyorsun. Edemediğin 
kontroldan kalan ziyam ne? Onu bir hesap et
sene. Ve sonra o mükelleften vergiyi mükerrer 
olarak alacaksın; vergi adaletiyle, vergi siste
miyle, vergi prensibiyle, ilimle, irfanla, bağdaş
tırmak mümkün değil, bu hususu. 

Ondan sonra, muhterem maliyeci dostlarım, 
sevişiriz ama ne yapalım, maliye işleri mühim, 
onlar kırk para için yumruk çekiyor, biz de hani, 
halkın durumuna uygun olsun diyoruz falan.. 
Türkiye'de de bu miktarlarla, bu vergi ziyaıyla 
barajlar yapıhrmış ve vatandaşların yağmur 
duasına çıkmasına lüzum kalmazmış. Hâlâ Tür
kiye'de vatandaş yağmur duasına çıkıyormuş. 

Muhterem arkadaşlarım, Devletin itibariyle 
bu sözleri bağdaştırmaya imkân yoktur. Bu söz
leri, komisyonlarımızda ve Meclislerimizde, 
hele bütün çıplaklığı ile, Türkiye'yi ne çeşit bir 
iktisat politikasının, ne çeşit bir modelin içine 

itmek istedikleri bilinen insanların şu açığa çık
mış pürsüâh halleriyle, şu sıkıntılı hallerimiz
le, böyle bir devrede, bu gibi lâfların edilmesi 
mümkün değildir. 

Gelir Vergisinin % 45% beyanname veren 
Gelir Vergisi mükellefinden alınıyor, mükerrer 
olan da o. % 15'i ücretlerden, % 25'i Ku
rumlar Vergisinden. 

Dikkat edin, anonim limited ortakların sayı
sı düşüyor, dedim, sermayesi,, düşüyor dedim. 

Muhterem Milletvekilleri, tasarruf bonoların
da 1200 liraya kadar bir istisna vardı buda gay
rı âdil idi. Maaş ve ücretlerde istisna hali yaratı
yoruz, gayrı âdil. Gelir Vergisi, Kurumlar Ver
gisi mükelleflerinden bazı sahalarda mükerrer 
vergi alıyoruz. Bütün bu tekerrürlerin bu ka
nundan mutlak surette çıkarılması lâzımdır. Bu 
verginin ihdasından, müsaade ederseniz, vaz
geçmek lâzım. Yatırımları kamu sektörüne 
doğru sevketmiş olacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk Milleti di
şinden tırnağından artırarak 70 milyar lira ci
varında iktisadî Devlet Teşekküllerine para 
vermiştir; karşılığında milletine ne getiriyor? 
4 800 000 000 liralık daha transfer var, bu büt
çede, günahtır. Lüksün israfın içinde gidiyor
lar. 

Bazı dostlarımız dediler M, «Efendim, % 
10 tasarrufu bütçede yapamayız, çünkü yatırım
lar düşmüş olur, işsizlik doğar, fiyat artışı 
olur» Yatırımların içersinde, kıymetli maliyeci 
arkadaşlarımız nice fuzulî cari masraf kalem
lerinin olduğunu da bilirler. Bunun yanında 
personel masrafları, demirbaş eşya v.s. gibi pek 
çok fuzulî cari masraflar var. Geliniz, 800 000 000 
lira gibi, bütçede % 1,5 tasarrufla sağlanacak 
bir rakamdan dolayı ne Türk vergi sistemine 
bu kadar gayri adil, muvazene vergisi misali, 
bir iptidaî vergiyi sokun ne de özel teşebbüsün 
vergi sistemi üzerindeki nispeti arttırarak özel 
teşebbüsteki yatırımlann daha da azalmasına 
sebebolun. 

Bu her devredeki plan anlayışına, hükümet
lerin ifadelerine uymayan bir tutum olur. Nitet-
kim,, tasarruf bonosu sisteminden vaz geçilmek 
isteniyorsa normal bir vadede tasfiyeye tabi tu
tulsun ve bu iş böylece kapanıp gitsin deriz. Bi
zim fikrimiz budur. 

— 28 — 
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Hülâsa olarak bağlarsak Modern vergicilik 
anlayışına göre; imalı fonksiyondan daha büyük 
bir önem kazanmış olan verginin ekonomik ve 
sosyal fonksiyonlarına aykırı olan Malî Denge 
Vergisi dar mânada bir Hazine menfaati ve kı
sa vade de Devlett gelirlerini arttırma zihniyeti 
ile hazırlanmıştır. Bu sebeptetn gayri âdildir, 
aceleye getirmişlerdir, bütçe sırasında hepsi 
Meclislere sevk edilmişlerdir, efkârı umumiye-
nin dikkatinden kaçırılmıştır, bir bakıma, ilgili 
teşekküllerin bilgisi alınmamıştır, Vergi Reform 
Komisyonundaki insanların görüşlerine itibar 
edilmemiştir. Birkaç maliyeci ile Maliyenin ka
pıları arkasında sırf gelir mülâhazası ile hazır
lanmıştır. Vergi yükü de 30 milyardan 45 mil
yara çıkmış oluyor, nisbetler zaten yüksek. Sos
yalist İsveç'te bile bu nisbet % 65 tir. Biz ise 
% 70'i yukarıya doğru zorluyoruz. % 3 ii ikiye 
katlarsanız % 70 - % 76 dır. 

Kurumların durumunu da düşününüz ve o 
itibarla böyle bir vetrgiye Türk vergi sistemi 
içinde yer vermeyiniz, zaten yer bulmaya imkân 
yoktur, bu vergiye; bunu vergi sistemimiz içi
ne koyacak yer yoktur. Bu bir reform da değil
dir. Sayın Erim'n bir dizi reform senleri arasın
da bulunan vergi reformu kelimesinin zıddına, 
tam manasıyla vergi sistemimizin bugünkü du
rumu karşısında deformasyonu ifade eder. O 
itibarla da bu vergiye yer vermiyelim muhterem 
arkadaşlarım. 

Ciddi Devlet, anlayışı ile bu vergiyi bağdaş
tırmaya imkân yoktur, Devletin itibarım sar
san bir vergidir. Malî Denge Vergisi, tasarruf 
bonolarının menfi etkilerini daha da arttıracak 
ve vatandasın Devlete olan güvenini sarsacak 
nitelikte görüldüğüne göre ve nisbet % 3 e in
dirilmek suretiyle miktar da 800 milyona indi
ğine göre, biraz evvel izaha çalıştığım sebepler 
dolayısiyle, geliniz komprador, sömürücü keli
melerine rağmen, mukadderatımızı bağladığımız 
demokrasinin de mukadderatını kısmen tâyin ve 
teminat altına alacak olan. teminatını da de
mokraside arayan özel teşebbüse imkân tanıya
lım, imkânlarını daraltmıyalım. 

Bir hususu daha maliyeci dostlarımızın bil
mesi lâzımdır. Bunu sayın Maliye Bakanı Ergin'e 
Bütçe Komisyonunda pek çok sorular arasında 
sordum, cevap vermediler, çünkü cevabı verile
mez. 

Muhterem milletvekilleri; 
Vergi nisbetlerini arttırmak suretiyle vergi 

hasılatının her zaman arttığı görülmemiştir. 
Bir gün tersine döner bu sistem, Türk içtimai 
hayatını altüst eder. Ancak bu vergi dolayısiyle 
konuştuğum için bu verginin gayri âdil, içtimai 
ve iktisadi hayatımıza menfi yönden yapacağı 
etkileri sıralıyorum. Ya öteki kanunların mad
delerine bir göz atarsanız: Kimsenin Türlüye'de 
iktisadi hayatı felce uğratmaya hakkı yoktur. 
Hükümete karamsar tablo çizmemek için de söy
ledim, biz ümitvanz. Türkiye mucizesini göste
recektir. Bütün şartların kabûsluğuna rağmen 
hangi hükümet olursa olsun Türkiye Cumhuri
yeti Hükümetidir, hükümetler kudretleri nisbe-
tinde muvaffak olacaktır. Ama, demin verdiğim 
misâl gibi, inşallah sayın Erim Hükümetleri gi
bi değil de, bundan sonra kabine denemeleri 
olursa; öyle bozuk denkler değil de sağlam 
denkler bağlıyarak yola çıkarız hükümetler ola
rak. 

Şartların makûslüğüne rağmetn Türk Milleti 
kuvvet kazanacaktır. Bu şartlan yeneceğiz ve 
Türkiye hiç bir zaman öyle kollektivist iktisat 
politikasının, Mao Maolların, Kızıl Çin'de ticari 
inkişafı anyonların arzu ettiği zemine düşmii-
yecektir inşallah. (D.P. sıralanndan alkışlar.) 

Bu temenniler içinde hakikaten pek mühim 
yekûn tutmıyan bir miktara inmiş olan vergiyi 
temin edecek bu konunun reddedilmesinde sa
yısız faydalar vardır. Verginin % 3'e de indiril
miş olması karşısında, bu kanunun tümünün 
reddedileceği ümidi ile Yüce Heyetinizi D. P. 
Grubu adına saygılanmla selâmlanın efendim. 
(D.P. sıralanndan alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Salih Aygün, konuşma
nız 10 dakika içinde bitecek bir durumda mıdır? 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Bu müddet 
içinde bitmez sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, sizin konuş
manız bu on dakikalık süreye sığabilir mi? Bir 
10 dakikalık çalışma süremiz kaldı, bunu değer
lendirelim istiyorum. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — 20 dakika için
de biter savın Başkan... 

BAŞKAN — Muhterem arkadaslanm vakit 
gecikmiş bulunduğu cihetle 3 Mart 1972 Cuma 
günü saaıt 15.00. de, normal "programımıza dön
mek üzere, birleşimi kanatıyorum. 

Kapanma Saati : 18,50 
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13 . 7 . 1967 gün ve 904, 905 ve 906 sayılı Kanunlar uyarınca 4 Haziran 1972 Pazar günü yapı
lacak mahallî îdare Seçimlerinin ertelenmesi hakkındaki kanun tasarısının 2 nci maddesine 

verilen oyların sonucu: 
(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
Ali Rıza Güllüoğhı 
M. Salâlhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Ali Cavit Oral 
Ahmet Topaloğlıı 
Turgut 'Topaloğlıı 
Hüsamettin Usilıı 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Yusuf Ziya Yılmaz 
&FYON KARAHISAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Din çer 
Şevki Güler 
HaımcK Hamamcıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Salih Ay gün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Mustafa Maden 
Yusuf Ziya Yağcı 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Cengizhaıı Yorulmaz 

(iye s; 
Oy vere 

yısı : 450 
nler : 305 

Kabul edealer : 266 
Reddede d e r : 39 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıya ılar : 137 

Açık üyelikler : 8 

[Kabul edenler] 
ANTALYA 

Hasan Akçalıoğlıı 
Ömer Buyrukçu 
Hasan Ali Gülea<n 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nah.it Menteşe 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altıntaş 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Ertâem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
0 sim an Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Nihat Bayramoğıu 
Haliî İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Komal Deımir 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Bai'las Küaıtay 
Ertıığrul Mat 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Mustafa Çalıkoğlu 
Mesut Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakııp Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdiürrahman Güler 
Aid Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalm 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Hüdai Oral 
Alî Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Eğilli 
Abdüllâtdf Enısarioğlıı 
Necmettin Gönenç 
'Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
llhanıi Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Ara» 
Turhan Bilgin 
Rıfkı Danışman 
Naci Gacıroğlu 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 
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HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
ibrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
A. Şeref Lâç 
Ilhami Sancar 
Akgün Silıivrili 
ismail Haikkı Tekinel 
Naime ikbal Tofegöz 
Hasan Türkay 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 
Löbit Yurdoğlu 

İZMÎR 
Şevke!t Adalan 
Mustafa Akan 
Burhanettin Asutay 
Şeref Bakışık 
Ali Naili Erdeta 
Talât Orhon 
Şinasd Osma 
Akın Özdemir 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
ismail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güvesi 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Mustafa Topçular 
Orhan Deniş 

Muzaffer Akdoğanlı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzüllah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
irfan Baran 
Sezai Ergun 
Mustafa Kufoilay îmer 
Sadi Koçjaş 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tamr 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Erhek 
ilhan Ersoy 
Kemal Kaoar 

MALATYA 
Haikkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 
İsm ail Hakkı - Sengiller 

MANİSA 
Ertıığrul Akça 
Vehbi Sınmaz 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
Muammer Erten 
C. Selçuk Günıüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahin oğlu 
Önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ Imamoğlu 

Veysi Kadıoğlıı 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdurrahim Türk 
Abdulkadir özmen 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Buld.ınlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

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

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Haindi Mağden 
Ata Topaloğlu 

RtZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hım 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
îlyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin öızalp 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Selâhattin Oran 
Âdil Yasa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Tevfik Koraltatn 
Yusuf Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 

TOKAT 
ismet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Ahmet ihsan Birincioğlu 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Yeaıipmar 
Kenan Aral 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 
Necrne'titlin Öevheıri 
Mehmet Alî Göklü 
Bahri Karakeçili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Dengıiız 
Âdil Turan f 
M. Fahri Uğrasız»ğlu 

VAN 
Fuat Türkoğlu 
Mehmıet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftiioğhı 
Kevni Nedimoğlu 
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[Reddedenler] 
AMASYA 

Vehbi Meşhur 
ANKARA 

Kemal Ataman 
Orhan Bir git 
Osman Soğukpınaı 
Suna Tural 

AYDIN 
Yüksel Menderes 

BURSA 
İbrahim. Ökhem 
Mehmet Turgut 

ÇORUM 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Arslan 

ADANA 
Emir II. Postacı 
Kemal Satır 
Alpaslan Türkeş 
Şevket Yılma* 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 
Ali Avni Turanlı 

AĞRI 
Abd ülkorim Bayazıt 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi ' 

AMASYA 
Yavuz Acar 

ANKARA 
Oğuz Aygün 
Osman Böl'ükbası 
İbrahim Oüecoğlı.ı 
İ. Sıtkı IIntipoğhı 
A. Sakıp Hiçcrimez 
Si n a si Özdenoğlu 
Eni in Paksüt 
II. Turgut Toker 
Aydın Yalçın 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Sülevmam Oiloğlu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

ELÂZId 
Samet Güldoğan 

GİRESUN 
Abdullah İzmen 

Turhan Özgüner 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Ay bar 
Sadettin Bilgiç 
Fer ruh Bozbeyli 
İlhan (Egemen) Da~ 
rendelioğhı 
Bahir Ersoy 
A. Turgut Topaloğlu 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Kemal Önder 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Necati Kalaycıoğlu 
Orhan Okay 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

[Oya katlimtyanlar] 
*;mcr Eken 
l'.hî'A Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(B fişkan) 

AYDIN 
Mehmet Çelik 

i Kemal Ziya öztürk 
(Bşk. V.) 
tsmet Sezgiyi 
M. Kemal Yılmaz 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BURDUR 
Nadir Yavnzkaıı 

BURSA 
Nail Atlı 
Kasım Önadını 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Hasan Korkmazcan 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Ali Rıza SeptioğTu 

ERZURUM 
Rasim öinisli 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
Sevfi Öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Sm?mi Oolakogiu 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
!'. Hüseyin încioğlu 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
(t A.) 
1. Kayhan Naip oğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nurettin Özdeni ir 
Ekrem Saatçi 

RİZE 
Hasan Basri Al/bayrak 

SAKARYA 
M. Vedat onsa! 

SAMSUN 
Talât Asal 

SİİRT 
Zeki Çeliker 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

YOZGAT 
Abdulllaik Baştürk 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 

HATAY 
Abdullah Çilli 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Aknıumcn 
Süleyman Demirci 

İÇEL 
Celâl Kargılı 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İsmail Arar (13.) 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Rıza Kuas 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Osman Özer 
Necdet Uğur 

İZMİR 
Muzaffer Fazlı Anne 
M. Hulusi Çakır 
Mimiı- Daldal 
İhsan Gürsan 
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'öo^kun Karagözoğlu 
Nihad Kürşad 
Orhan Demıir Sorguç 
Ali Naiki Üııer 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Mustafa Kemal G-üneş 

KONYA 
Necmettin Erfbaikan 
(î.) 
İhsan Kaibadayı 
1. Etern Kılıçoğlu 
özer ölçmen 

Faruık Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Mesut Erez (B.) 

MALATYA 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Mustafa Ok 
Veli Bakirli 

MARAŞ 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Ali Döğerli 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi 
Ferda Gül ey 
Kemal Şensoy 
Orhan Vural 

RİZE 
Erol Akçal (B. ) 
Sami Kumbasar 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİVAS 
Hüseyin Çmar 
Kadri Erogan 

Ekrem Kangal 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Orhan Öztrak 
Mustafa Sabri Sözeri 

(D 
[Açık üyelikler] 

Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Hatay 1 

Kocaeli i 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

Yekûn 8 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantüık 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ali Rıza Uzuner (B.) 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Ismal Hakkı Akdoğan 
îsmet Kapısız 
Celâl Ahmet Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
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13 . 7 . 1967 gün ve 904, 905 ve 906 sayılı kanunlar uyarınca 4 Haziran 1972 Pazar günü yapıla
cak mahallî idare seçimlerinin ertelenmesi hakkında kanun tasansınm tümüne verilen oyların sonucu 

(Kabul 'ödiılmdş'tir.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Eıza Güllüoğlu 
M. Sefahattin Kılıç 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevki 'Güler 
Hamdi Hamamcıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Ali İhsan Ulübahşi 
Kâzım Uysal 

AĞEI 
Abdülkerim Bayazıt 

AMASYA 
Salih Aygün 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Sinıan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Emin Paiksüt 
Yusuf Ziya Yağcı 
Ferhat Nuri Yıldırım 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 270 

Kabul edenler : 244 
Reddedenler : 85 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyan lar : 163 

Açık üyelikler : 8 

Çerafettin Yıldırım 
Cetngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Buyrukçu 
Hasan Ali Gülcam 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altımbaş 
ibrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Ertâem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Osıman Tan 
Mevltit Yılmaz 

BlLEClK 
Sadi Binay 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 

[Kabul edenler] 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuızkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki önür 
Refet Sergin 

ÇORUM 
Kemal Demirer 
Abdurrahmıan Güler 
Ali NaM Uluıoy 

DENÎZLÎ 
ilhan Açıkalm 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Hüdai Oral 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Eğilli 
Abdüllâtif Eıısarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hana-ğası 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Selçuk Erverdi 
Naci Gaoıroğlu 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asfouzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi öz türk 
M. Şemsettin Sönnue* 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali ihsan Gögüş 
Erdem Ocak 
Mehmet Lûtfi Söylemez: 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet ipek 
t. Kayhan Naipoğlu 
M. Emin Turıgutalp-

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Talât Köseoğ»lu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 
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İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
A. Şeref Lâç 
M. Kâzım özeke 
Ilhami Sancar 
Akgün Silıivrili 
Naime ikbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Reşit Üliker 
Mehmet Yardımcı 
Lebdi Yurdoğlu 

IZMIR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Burhanıettiin Asutay 
Şeref Bakışık 
Ali NaıiU Erdem 
Talât Orihon 
Akın Özdemir 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevfket Do$an 

Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Afcagün 
Feyzuli'ah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
irfan Baran 
Sezai Ergun 
ihsan Kabadayı 
Sadi Koçaş 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin YıtLmaiz öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
KemaJl Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Sengiller 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
Muammer Erten 
C. Selçuk Gümüşpala 
Kâımil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ tmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Ay bar 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdulkaıdir özmen 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Buldanlı 
izzet Oktay 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞBHÎR 
Hüsamettin Baş er 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavunrnacıoğhı 
M. Nuri Kodaımanoğlu 
Mevlût Ocakçı oğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Hauıdi Mağden 
Ata Topaloğlu 

RlZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
Ilyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Selâhattin Oran 
Âdil Yaşa 

StNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 

TOKAT 
ismet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Ahmet ihsan Birincioğlu 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ali Rıza Uzu ne ı* 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Necati Afesoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Göklü 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç. 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğılu 
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[Reddedenler] 
AMASYA 

Vehbi Meşhur 
ANKARA 

Orhan Birgit 
İbrahim Cüceoğlu 
Osman Soğukpmar 

AYDIN 
Yüksel Menderes 

ÇORUH 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Aralan 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Ali Oavit Oral 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Alpaslan Türkeş 
Şervfbet Yılmaz 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıfeoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kasım1 Küf revi 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kem/al Ataman 
Osman Bölükbaşı 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiç erimez 
Musitafa Maden 
Şinasi özden oğlu 
H. Turgut Toker 
Suna Tural 
Aydın Yalçın 
Mustafa Maden 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Süleyman Çiloğlu 

ELÂZIĞ 
Samet Güldog an 

ERZURUM 
Cevat Önder 

İÇEL 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Aybar 
Eerruh Bozbeyli 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Nuri Eroğan 
A. Turgut Topal/oğlu 

İZMİR 
Kemal önder 

KASTAMONU 
Mehmet Seydiibeyoğlu 

KOCAELİ 
Vehbi Eniğiz 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Necati Kalaycıoğlu 
Orhan Ûkay 
Faruk Sükan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 

[Oya katîlmıyanlar] 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkam) 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Kemal Ziya öztürfe 
(Bşk. V.) 
ismet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
öihat Bilgehan 
M. Nurettin Sandıkçı-
oğlu 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BÎTLlS 
Abidin inan Gaydacı 

BOLU 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

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

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Hazım, Dağlı 
Nurettin Ok (Bgk. V.) 
Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Arslan Topçubaşı 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Rasim Ginüslî 
Rıfikı Danışman (B.) 
Gıyasettin Karaca 

GAZİANTEP 
I. Hüseyin tneioğlu 
Mehmet Kılıç 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Abdullah İzmen 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

YOZGAT 
Celâl Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 

Nurettin özdemir 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Hüsamettin Aîanumcu 
Süleyman D emir el 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
IsmaM Arar (B.) 
Sadettin Bilgiç 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Rıza Kuas 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
Osman özer 
ismail Haikkı Tdkinel 
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İZMİR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Arınç. 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
İnsan Gürsan 
Coşkun Karagözoğlu 
Nihad Kürşad 
Şinasıi Osuna 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Nalkü Üner 

KASTAMONU 
Muzaffer Aikdoğanlı 
Salb'ri Keskin 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Alksoy 
Mustafa Kemal Güneş 

KONYA 
Necmettin Erfoajkan 
(î.) 

Mustafa Kuibilay Imer 

1. Eteım Kılıçoğlu 
özer ölçmen 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Erlbek 
Mesut Erez i' 
tlihan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 

MARAŞ 
Mehmet özdal 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Kasım Emre 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 
Orhan Vural 

RİZE 
Erol Akçal (B.) 
Sami Kumbasar 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 

SİVAS 
Enver Akova 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Orhaın Öztrak 
Mustafa Sabri Sözeri 
(i.) 

[Açık üyelikler] 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edâırne 1 
Elâzığ 1 
Hatay 1 

Kocaeli 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

— 
Yekûn 8 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 
Yusuf Ulıısoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem. Dikmem 
Selâhatt&n Güven 
Ahmet Şener 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Baihrâ Karakeçili 

UŞAK 
Adil Turan 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
îamaül Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

54 NCÜ BİRLEŞİM 

1 . 3 . 1 9 7 2 Çarşamba 

Saat i 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
1. — 13 . 7 . 1967 ıgtin ve 904, 905, «906 sa

yılı kanunlarda değişiklik yapılması ve 4 Ha
ziran 1972 'Pazar günü yapılacak belediye mec
lisi üyeleri, 'belediye başkanları, il ıgenel mec
lisi üyeleri - köy muhtar ve ihtiyar meclisi üye
leri ile mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri 
seçimlerinin ertelenmesi hakkında kanun tasa
rısı ve 69 ıiıoİTi Geçici Komisyon raporu (1/601) 
(•S. Sayısı: 505) (Dağıtma tarihi: 28 . 2 . 1972) 

X 2. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşınm, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine daİT 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No, lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi - . 3 . 9 . 1971) 

X 3. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Cum
huriyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 

Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu 24 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
162 ve 162 ye 1 nci ek) (Birinci dağıtma tarihi: 
26 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375 ve 375 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 . 7 . 1971, 29 . 12 . 1971) 

2. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413 
ve 413 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971; 
29.12.1971) 

3. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'ın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (ıS. Sayısı : 161,161 e 1 nci ek ve 
161 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri 18 . 4 . 1970, 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 .1972) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Ankara 
Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Engiz'in, Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 2/482) (S. 
Sayılan : 353 ve 353 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri 15 . 6 .1971 ve 4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı-



rılması ve 114 ncü maddesinin 'değiştiril m esine 
dair kanun 'teklifi ve 'Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. 'Sayıları : 359 ve 359 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri 17 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin Türk Kanunu Medenisinin 
485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. 'Sayıları : 360 ve 360 a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1071 ve 4 . 2 . 1972) 

7. — [Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Eşinden beş sene ayrı kalan karı, kocanın ayrıl
ması halkkındia kamun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. Sayıları : 361 ve 361 
e 1 ncd >etk) (Dağıtma tarihleri 16 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan!!'-
nm, Türk Ceza CEamununum değişik 449 mou 
maddesinin 2 mci bendinim tadili hakkında (ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayılan 366 ve 366 ya 1 nci ıeık) (Dağıtma 
tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

9. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, IDevlet memurlarının disiplin 
cezalarınım affına dair 'kanun teklifi ve Adalet 
Komilsyonu raporu (2/135) (S. Sayılan : 367 ve 
367 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21.6.1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

10. — [Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türle Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi haJkkında kanun tekli
fi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sa
yılan : 368 ve 368 <& 1 nci ek) (Dağıtmıa tarih
leri : 21 . '6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

11. — Burdur Milletvekilli Mehmıet 'Özbey'in, 
Türküye'dle saıbotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu (raporu (2/427) (S. Sayıla
rı : 369 ve 369 a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

12. — Cumhuriyet Senatosıiı Tunceli Üyesi 
Ars&an Bora'nım, Türk Ceza Kanununun 480 
nci imaddesıine son fıkra olarak bir fıkra eklen
mesi hakkında kamum teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/155) (S. Sayıları : 370 ve 370 e 
1 mci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrare Aksoley'in, Ellerinde sağlık muayene 

fişi bulunmayan İstiklâl Madalyalı muharip ga
zilerle diğer bütün muharip gazilere Millî Sa
vunma (Bakanlığınca sağlık ımuayene fişi ve
rilmesi (hakkında kanun 'teklifi ve Millî Sa
vunma Koımisyonu raporu (2/301) (S. Sayı
lan : 372 ve 372 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri 26 . 6 . 1971 ve 4 . 2 .1972) 

14. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı 'mm, 
Türlk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci mad
delerinin yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/388) (iS. «Sayıları : '377 ve 377 ye 1 nci ek) 
(Dağutma -tarihleri : 6 . 7 .1971 ve 4 .2 .1972) 

15. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci mad
desinin ıtadiıline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayıları : 378 
ve 378 e 1 nci <ek) (Dağıtma tariflileri: 6 .7 .1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Istaıiubul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî mömurlan Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fıkrasının değişitirilımesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
pora <2/281) (S. Sayıları : 381 ve 381 e 1 nci 
eik) (Dağıtma tarihleri: 12.7.1971 ve 4.2.1972) 

17. —• C. Senatosu Gaziantep Üyesi Saliih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli İdarci Umumiye 
Vilâyat Kanununun 118 ve 136 nci maddeleri
nin değiştirilmesi ve !bu Kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492) (Da
ğıtma tarihi : İ 6 . 2.1972) 

18. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı Be
lediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1972) 

19. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay 
ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma 
Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Ka
nunun 13 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılmasına dair kanun teklifi ve Çalışma Komis
yonu raporu ile Plân Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi ve Plân Komisyonu raporu (2/403) 
(S. Sayısı : 428 ve 428 e 1 nci ek) (Dağıtma 

tarihleri : 19 . 10 . 1971 ve 23 . 2 . 1972) 



V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK. 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım önadını'-
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kana 
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve ba 
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kan ur; 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 13G ya 1 nci ek) (Birinci dağıtma tari
hi : 20.5.1970; ikinci dağıtma tarihi : 18.3.1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkın d?-. 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret. Maliye 
Tarım, Dış Ekonomik ilişkiler ve Plân komis 
yoıılarmdan 2 şer üyeden kurulu 48 No. lu G. 
cici Komisyon rapora (2/535, 2/543) (S. Sayı 
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 38 . 0 . 1971"} 

X 3. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güng-ör ile C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 
öztürkçine'nin Toptancı halleri kanun teklifle 
ri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Adalet ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 57 numara 
h Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) (S 
Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 197n 

4. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 
2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 »nci maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde 
değiişiklük yapılması hakkımda kanun tasarısı 
ve İçişleri, Turizmi ve Tanıtma ve Millî Eğitim 
komisyonları raporları. (1/365) (S. Sayısı : 417 
ve 417 ye birinci ek) (Birinci dağıtma taribi • 
23.8.1971, ifekıci dağütma tarihi : 29.11.1971) 

5. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih 
ve 1327 sayılı Kamunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) 
(S. Sayısı : 343 ve 343 e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 11 . 6 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

6. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Ma

sı kamunıu teklifi ve Adalet, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Plânı komisyonları raporları 
(2/197). (S. Sayısı : 362 ve 362 ye 1 ned ek) 
Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971 ; 9 . 12 . 1971) 

7. — Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkında kanun tasarısı ve Orman ve Plân 
komisyonları raporları (1/511) (S. Sayısı : 
427 ve 427 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
16 . 10 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

8. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 23 
arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay ve -9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli ve 
195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair Ka
nunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412 ve 412 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 17 . 8 . 1971; 29 . 12 . 1971) 

9. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma, 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin Kızı, Fatma'dan doğma, 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nın ölüm cezalarına çarptırılmaları 
hakkında, Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346 ve 346 
ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 
ve 1 . 2 . 1972) 

10. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 numa
ra sunda nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe'den 
doğma, 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin Örenin 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/48) 
(S. Sayısı : 347 ve 347 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

11. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'deıı doğma, Mehmet Alioğ--
lu, 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı köyünde oturur 
Hüseyin Şakin'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348 ve 348 e 
1 nci efe) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

12. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 ııci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı, Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma, 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 



tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) (S. 
Sayısı : 349 ve 349 a 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 1'5 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

1'3. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı, Hüseyinoğlu, Fikriye'den doğma., 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(ıS. Sayısı : 360 ve 350 ye 1 nei ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

14. — Zile ilçesinin İğdir ııaihiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa. 73 te kayıtlı, 
Alioğlu, Hanım'dan doğma, 1935 doğumlu Abi-
dim Demirbağ'ın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis yo-
nu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351 ve 351 e 
1 nci ek) (Dağutma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

T5. — Isıtanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyükde-
re Dedekorfcut Sokak, hane 313, cilt 37 ve sayfa 
111 de nüfusa kayıtlı, Saffetoğlu, Havva'dan 
doğma, 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmi Kodal'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi . ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352 ve 352 ye 1 nci ek) (Da-
ğıtma terfihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

X 16. — Ankara Milletvekili Cemgizhan Yo-
rulımaız ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı 
Kırıkkale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il 
kurulması hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plân koımisyonılarından seçilen 7 şer üyeden 
kurulu 54 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (Millet Meclisi S. Sayısı-: 429 ve 429 a 
1 nci 'ek) (Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 
2 . 2 . 1972) 

17. — Fazla fiyatla bilet satanların ceza
landı rıllmaları hakkında kanun tasarısı ve İçiş
leri r e Adalet komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayıları : 158 ve 158 e 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri 18 . 5 . 1970 ve 4 . 2 .1972) 

18. — 1076 sayılı Yedek sulbay ve yddek as
kerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler, 
ilâvesine dair 97 sayıilı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunum 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis

yonu raporu (1/27, 1/248) (S. -Sayıları : 246 ve 
246 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 28.1.1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

19. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin ku
ruluş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanu
nun 38 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/489) (S. Sayıları 304 ve 304 e 1 inci eık) (Da
ğıtma tarihleri 8 . 3 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

X 20. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşımın, çiftçi mallarının korun
ması hakkımda kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun öner
gesi (2/171) (S. Sayıları : 307 ve 307 ye 1 nci 
ek) (Dağıltma tarihleri 25.3.1971 ve 4.2.1972) 

21. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, 5442 sayılı İl İdaıresi Kanununun 8 
nci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Mi l î Eğitim ve İçişleri 
komisyonları raporları (2/224) (S. Sayısı : 
462) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

X 22. — "Niğde milletvekilleri Mevlüt Oea'k-
cıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması 'hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plân komisyon
larından seçilen 7 şer üyeden kurulu 54 No. lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağı/tma fbarihi : 4 . 2 . 1972) 

23. — Polis Vazife ve 'Salâhiyet Kanunu
num 25 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasajrısı ve İçişleri Komisyonu rapora 
(1/231) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 
8 . 2 . 1 9 7 2 ) 

X '24. — 29.7.1970 tarih ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin kal
dırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
59 No. lu Geçici Komisyon raporu. (1/546) (S. 
Sayısı : 472) (Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1972) 

X 25. — Malî Denge Vergisi kanunu tasarısı 
ve 59 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/585) 
(S. Sayısı : 474) (Dağıtma tarihi: 14.2.1972) 

26. — 4 . 1 . 1961 tarih ve 211 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 87 ve 
88 nci maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (1/504) (S. Sayısı : 473) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1972) 



27. — Millî Savunma Bakanlığı Görev ve Teş
kilâtı hakkındaki Kanunun 4 ve 6 ncı maddele
rinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Milî Savunma Komisyonu raporu (1/593) (S. 
Sayısı: 496) (Dağıtma tarihi: 25 . 2 . 1972) 

X 28. — Denizyatağı ve Okyanus dibi ile 
bunların altındaki topraklara nülkleer silâhların 

5 -

ve diğer kütle imha silâhlarının yerleştirilmesi
nin yasaklanmasına dair Andlaşmanm onaylan
masının uygun bulunduğu hakkında kanun tasa
rısı ve MiJllî Savunma ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/484) (S. Sayısı : 497) (Dağıtma 
tarihi : 25 . 2 . 1972) 





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

Malî Denge Vergisi kanunu tasarısı ve 59 No* lu Geçici 
Komisyon raporu (1/585) 

T. c. 
Başbakanlık 29 . 12 . 1971 

Kanunlar ve Kararlar T&tkik Dairesi 
Sayı : 71-1364/15299 

MİLLET MECLM BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığımca hazırlanan ve Türkiye Büyük MİM MeclMnie arzı Bakanlar Kurulunca 
27 . 12 . 1971 tarihinde kararlaştırılan «Malî denge vergisi kanunu tasarısı» ve gerekçesi ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Gereğinin, yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Prof. Dr. Nifmt Erim 

Baçtoakan 

GEREKÇE 

Bilindiği gibi 27 . 7 . 1967 tarih ve 930 sayılı Kanunm değiştirdiği 12 Ocak 1961 tarihli ve 
223 sayılı Kanun ile Türk ekonomisinin istikrar içinde gelişmesini s&ğjLamaJk gayesiyle yapılacak 
yatırımların finansmanında kullanılmak üzere tesıis edilen fonun kaynağını teşkil eden tasarruf 
bonoları bir mecburi istikraz müessesesi olarak kurulmuş bulunmaktaydı. Tasarruf bonalarmın 
bir mecburi istikraz müessesesi olarak 9 yıllık uygulaması birçok aksıaklıkiLarın çıkmasına ve pek 
çok şikâyetlere yol açmış bulunmaktadır. 

Bunların başında, bono mükellefiyetinin gelir seviyesi düşük ve tasarruf imkânları mah-
dudolan vatandaşlara da teşmil edilmesi sebebiyle tasarruf bonolarının nominal kıymetinin al
tındaki değerler üzerinden alınıp satılması keyfiyeti gelmekteydi. Bu durumu önlemek gaye
siyle 930 sayılı Kanun çıkarılmıştır. 

Tasarruf bonaları müessesesinin tevlidettiği diğer bir mahzur da» tasarruf bonolarının bir ta
raftan kupür adedinin diğer ta raf ta tutarının gayet yüksek miktarlara çıikmış olması sebebiyle 
bir Devlet borçlanması olarak idaresinin büyük zorluklar arz eden durum'a girmiş olmasıdır. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle memleketimizin içinde bulunduğu şartlar muvacehesinle tasarruf 
bonoları müessesesinin ilerâlki yıllarda da devamında eheımmilyeıtli mahzurlar mütalâa edilmektedir. 

Geçmiş seneler uygulamalarından alınan neticelene göne, tasarruf: bonoları mü3^efiye^3fflp3. 
genel da^ıhmı, % 15 i ücretlerden, % 45 i yıllıik. beyanname verem Gelir Ve^gjjsi müMieflie-
rjSnden % 25 şi Kurumlar Vergisi müikeUeflerinden,, % U i Ibnlâlk Aihra Vergisi mü'feeUeilteTm-
den, % 2 si Veraset ve tnMkal Vergisi mükellefMmden, % 2 si ise Banka, Spor. - Toto ve Milî 
Piyango ikramiyesi kazananlardan terekkübetmekteıdir. 

Diğer taraftan yüksıek faizli bir borçlanma olmasa sebebiyle senıeler geçtikçe 'artan faiz tedi
yeleri bonolardan sağlanan nıet hâsılanın gittikçe 'azalmasına müncer olmaktadır. Aynca 1971 se-
nes&ndıen sıonna rtesünnal tediyesine de başliamlacağınclıan neıt hâsıla çok cüzi miJd^rlardan ibaret 
kalacaktır1. 
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T&samıf boaııolan için, ödemeciefc faiz ve anapara prtojdssdyıoımı : 
930 sayılı Kanunla tasarruf bonolarında yapılan vergili ve vergisiz değiştirmelerin sonuçları 

dıa dikkate alınarak 1972 - 1980 döneminde ödenecek tasarruf bonosu faiz ve anaparaları aşağı
daki şekilde hesaplanmıştır. 

(Milyon Tl.) 
Tasarruf bonosu için Anapara Toplam 

Yıllar ödenecek faiz ödemesi ödeme 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

379 
437 
504 
583 
675 
781 
903 

1 061 
1 246 

326 
316 
382 
483 
508 
610 
742 
623 
727 

705 
753 
886 

1 021 
1 183 
1 391 
1 645 
1 684 
1 973 

1979 yılı anapara ödemesinde görülen düşmenin 930 sayılı Kanunla yapılan değişikliğin sonucu 
olarak 1968 yılı tasarruf bonosu hasılatında bir önceki yıla nazaran meydana gelen büyük ölçüdeki 
azalmadır. 

1972 - 1980 döneminde tasarruf bonosundan sağlanacak hâsılat ül'e yapılacak faiiz ve anapara 
ödemeleri arasındaki pozitif fark artış legalimi göstermekte olup, bu husus, aşağıdaki tablo ve grafik
te ayrıntılı olarak muüşahade edilmektedir. 

((Milyon Tl.) 
Tasarruf (Bono- Faliz ve ana-

Yıllar ısu hasılatı para ödemesi Fark 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

1 S289 
1 401 
1 749 
2 040 
2 381 
2 781 
3 250 
3 800 
4 446 

705 
753 
886 

1 021 
1 183 
1 391 
1 645 
1 684 
1 973 

584 
648 
863 

1 019 
1 198 
1 390 
1 605 
2 116 
2 473 

Tasarruf bonosu mükellefiyetinin yenini alacak olan Malî Denge Vergisine müteallik bu tasarıda 
esas itibariyle mevzuu, mükellefiyet, muafiyet ve istisnalarda 930 sayılı Kanundaki hükümler göz 
önünde tutulmuş ıbulunmaktadiır. 

Böylece mevcut bir mükellefiyetin daha âdil bir sekide uygulanması, şikâyetlerin bertaraf edil
mesi ve Hazineyi gelecek yıllarda büyük bir külfet 'altına sokacak olan tatbikata bir ıson verilmesi ga
yesi istihdaf edilmektedir. 

Bundan Ibaşfca tasarının 8 ncfi maddesiyle, Bakanlar Kuruluna vergi niısbetinin en az !% 3, en 
çok '% 8 arasında ıtesbit edilebileceğine müteallik bir yetisi verilmiş bulunmaktadır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 474) 



59 No. lu Geçici Komisyonun raporu 

Millet Meclisi 
59 No. lu Geçici Komisyonu 10 . 2 . 1972 

Esas No. : 1/585 
Karar No. : 3 

Yüksek Başkanlığa 

Genel Kurulun 17 . 11 . 1971 tarihli 5 nci Birleşiminde verilen karar ile kurulan 59 No. lu 
Geçici Komisyon, 1/585 esas sayılı Malî Denge Vergisi kanun tasarısını ilgili Bakanlık temsilci
lerinin de iştirakiyle tetkik ve ımüzakere etmiştir. 

Türk ekonomisinin istikrar içinde gelişmesini sağlamak amaciyle yapılacak yatırımların finans
manında kullanılmak üzere bir fon tesisini öngören 223 sayılı Kanunun meriyetten kaldırılması ve 
yerine Malî Denge Vergisi ihdasını kapsıyan tasarının genel görüşmesi yapılmış ve tasarının madde
lerine geçilmesi kararlaştırılmıştır. 

Türk ekonomisinin (istikrar içinde gelişmesini teminen Tanım, Sanayi ve Ulaştırma alanlarında 
yapılacak yatırımların finansmanında kullanılmak üzere 5 , 1 . 1961 tarihinde kabul edilen 223 sa
yılı Kanunla yatırımlar finansman fonu teşkil edilmiştir. Bilindiği glibi bu fonun öz kaynağı 
223 sayılı Kanunla çıkarılan Tasarruf bonolatnmn satış bedelleridir. Tasarruf bonoları on yıl süre 
ile çıkarılmış ve tesis edilen fon, sırf yatırımların finansmanına tahsis edilemediği cihetle yararlı 
olamamış ve Hazineye gittikçe külfet yükliyen 223 sayılı Kanunun 'meriyetten kaldırılması uy
gun bulunmuştur. 

Ancak, 223 sayılı Kanunla çıkarılan Tasarruf bonoları, bugüne kadar yıllık bütçe gelirler1! ma
hiyetinde ımütalâa edilmiş, biriken tasarruf bonosu ile faizlerini ödemede kararlı olan Hazine 
milyarlara ulaşan bir külfetle karşı karşıya getirilmiştir. Hazinenin gerek işaret edilen bu ağır 
külfetten kurtarılması ve gerekse 1972 yılı Bütçesinin finansmanı yönünden 223 sayılı Kanun yeri
ne kaim olmak üzere iş bu tasarının kabulü zaruri görülmüştür. 

Tasarının 1 nci ve 2 nci maddeleri Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 3 ncü maddesinde mükerrer olarak yazılan (dernek, teslis ve vakıflar) ibaresi me

tinden çıkarılmış ve madde bu şekliyle Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 
Tasarının 4 ncü ve 5 nci maddeleri Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 6 nci maddesinde; gelirli ücrete inhisar eden dar gelirli mükelleflerin vergi yükünü 

hafifletmek ve mükerrer vergi ödemelerini önlemek maksadiyle ödenecek Gelir Vergisinin Malî 
Denge Vergisi matrahından düşülmesini sağlıyacak bir hüküm ilâve edilmesi Geçici Komisyonu
muzca uygun görülmüş ve madde bu şekliyle kabul edilmiştir. 

Tasarının 7 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 8 nci maddesinde Malî Denge Vergisinin nisbetiııin % 3 ten aşağı ve % 8 den yukarı 

olmamak üzere Bakanlar Kuruluna bu madde ile verilmesi istenen yetki Geçici Koimsyonumuzca 
benimsenmemiş ve vergi oranı yüksek bulunarak' Malî Denge Vergisinin nisbeti % 3 olarak tesbit 
edilmiş ve, 'madde bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

Tasarının 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 nci maddeleri Geçici Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek ve öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Yüksek 
Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Çorum Mardin Giresun Adıyaman 

(6 nci maddenin son E. K. Aybar II. İpek A. Turanlı 
fıkrasına muhalifim. 

Şerhim, eklidir) 
A. Güler 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 474) 



4 — 

Amasya 
(Söz hakkım mahfuzdur 

değişik tatbikata 
ımubalifim) 
8. Aygün 

Kars 
Söz hakkım mahfuzdur 

/. H. Alaca 

Siirt 
Söz hakkım mahfuz 

M. N. Oktay 

Bitlis 
Muhalifim 

K. M. Aktşık 

Kars 
' Muhalifim 
K. Okyay 

Sinop 
H. Biçer 

Bolu 
Söz hakkım mahfuzdur 

H. 1. Cop 

Konya 
Söz hakkım mahfuz 

6 ncı maddedeki matrah 
tesbitinin bütün mükel
leflere teşmili gerektiği 

kanısındayım 
/. Baran 

Sivas 
T. Korattan 

İzmir » 
Söz hakkım mahfuzdı 

K. önder 

Kütahya 
(Muhalifim, 

muhalefet şerhim 
eklidir.) 
M. Ersoy 

Niğde 
N. Çerezci 

İmzada bulunamadı 
Trabzon 

(Muhalifim söz hakkım mahfuzdur.) 
E. Dikmen 

Muhalefetti şerhi 

Tasarının 6 mıeı maddesinıiln son fıkrasına yapılan ilâve ile kanun karşısında eşitlik prensibi 
ihlâl edilmiştir. Yüksek üeretller lehine yapılan bu dieğişiklik aşağı derecedeki ücretlilerde 
önemsenecek bir netdee tevlidetmiyeceği gibi, üeretliler ile diğer mükellefler arasında yarattığı 
farklı uygulama nedeniyle haksız bir durum ihdas etmiştir. 

Bu nedenler ile tasarıya ilâve olunan bu fıkraya muhalifim. 
59 No. lu Geçici' Komisyon! Başkamı 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

Muhalefet şerhi 

Malî denge vengisi kanun tasarısı, vergicilik anliayışuma uygun olimıyan, ilkel bdr taşandır. 
Tasarruf bonosu tevkifaıtı sebebiyle Devletin vatandaşa olan borcunu yine aynı vatandaşa ödetme 
giM, Devlet itibarının ve vatandaşın Devlete olan güvenini sarsıcı niteliktedir. 

Taşanının Komisyonda aldığı şekil ise mükellefler arasında ayırırcı yapması sebebiyle teadülü 
bozonuş; esasen büyük oranda gayriâdil olan tasarıyı iyice adaletsiz hale getirmişıtir. 

Bu sebeplerle tasarının tümüne muhalifim. 
Kütahya MİletvekiM 

Mehmet Ersoy 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 474) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Malî denge vergisi kanunu tasarısı 

Mev*u ve mükellef : 
MADDE 1. — a) Gelir, Kurumlar, Veraset ve intikal Vergisine tâbi gerçek veya tü*el ki

şiler ile gayrimenkulleri ivaz mukabilinde satanlar; 
b) iSpor - Toto, Milli Piyango ve bankaların nakit iaıami|yeMatâ karamanlar; 
Malî Denge Vergisine tabidirler. 
!Bu mükellefiyet, vergimin ımülteellieftii tayfundan ödenmesi veya sorumlusu tarafımdan kesilmesi 

suretime yedme geıtliırilMr. 

Vergi kesintisi : 
MADDE 2. — Aşağıda yazılı ödeme ve istihkaklar, kesinti suneltöjyle verg^emdirlilr : 
ıa) Gelir Veuıgtisiaıje taibü gerçek ücretler ve ücrelt sayılan ödemeler (istisnadan faydalamfam-

lar hariç); 
(b) Gelir Verdisine tabi telif ve patöenit haki arınan satışı veya ikinalanmıası dolayısiyle dar 

mükellefiiyelte tabi olanlara yapılan ödemeler; 
e) Bar mükellefiyete tabi kurumların Kurumlar Vergisi Kanunuma göre Kurumlar Vergisi 

tefvfkifaltımla tâbi kazamıç ve iratları; 
id) Spor - Toto, Millî Piyango ve (bankaların nakit ikramiyeleri (B ikramiyeler, ayrım Malî 

Denge Verglisi ödemesine tabi değildir.) 

Kesinti yapmaya mecbur olanlar ; 
MADDE 3. — Kamu idare ve müesseseleri (köyler harilç), kamu ikttfflsaldi müesseselerî  ti/oarelt 

şirketleri, dernekler, tesisler, vakıflar, dernek tesils ve vakıflar, demek tesiıs ve vakıfların iktisadi 
işletmeleri ve bunılanın dışında kalan diğer kurumlar, gerçek gelirleırimi beyan etmeye mecbur 

olan tüccar ve serbest meslek erbabı, zıirai kazançlarını bilanço veya işletme hesabına göre t(es-
bilt eden çiftçiler ikinci maddeye göre Malî Denge Verglisi kesintisi yapmakla mükelleftirler . 

Muaflıklar : 
MADDE 4. — Vergiye tabi geliri sadece götürü usulde tesbit eldilem ücretten ibaret olan 

Gelir Vergisi mlükelleflerli, Malî Denge Vergtüsteden muaftırlar. 

İstisnalar : 
MADDE 5. — a) Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve köy tü

zel kişileri tarafımdan yapılan gayrimenkul satışları; 
b) Borç için iıcraenı satılan gayr'imenkullerin satış. bedelleri; 
c) 1 000 lirayı aşjrnıyan matrahlar ve ödemeler; 
d) Gerçek ücretleri üzerindein Gelir VergIMne tabi mükelleflerin ücretlerinin günlük 40, haf

talık 280, aylık 1 200, yıllık 14 400 liralık kısam; 
Malî Denge Vergilsfimdeın müstesnadır. 
Ücrelt istisnasının uygulanmasında; 
1. Aynı iş/veren tarafımdan aynı veya ayn hizmetler için yapılan muhtelif ücret tediyeleri 

birleştirilir. ikramiyeler ve sair ödemeler ödemediği ayın ücretlerine dâhil ıddilir. 
Ayrı ayn işverenler tarafından yapılan ücrelt /tediyeleri münakalem nazara alınır. 
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Malî Denge Vergisi kanunu tasarısı 

Mevzu ve mükellef : 
MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Vergi kesintisi : 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kesinti yapmaya mecbur olanlar : 

MADDE 3. — Kamu idare müesseseleri (Köyler hariç), kamu iktisadi müesseseleri, ticaret şir
ketleri, dernekler, tesisler, vakıflar, dernek, tesis ve vakıfların iktisadi işletmeleri ve bunların dı
şında kalan diğer kurumlar, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan tüccar ve serbest mes
lek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya işletme hesabına göre tesbit. eden çiftçiler ikinci madde
ye göre Malî Denge Vergisi kesintisini yapmakla mükelleftirler. 

Muaflıklar .* 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İstisnalar : 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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2. Ücretlerde vâki arızî mahiyetteki artenalar dolayısiyle istisna haddinin aşılması halinde, 
Malî Denge Vergisi ödeme mecburiyeti artmam n husule geldiği aya inhisar eder. 

3. Ücretlerin indirim ve kesintilere talbd tutulmadan önc^Mgayrisâfi tutoriarı^esasaümr. 

Matrah : 
MADDE 6. — Malî Denge Vergisinin maltrahı şunlardır : 
1. Ödemede : 
a) Gelü' Vergisi mükelleflerinin yıllık Gelir Vergisi matrahları (GiMrü mfotöraihları dâhil); 
b) Kurumlar Vergisi Kanunuma göre verilen beyannamelerde gösterilen Kurumlar Vergilsi-

nie tâbd matrahlar; 
c) Veraset ve intikal Vergisi Kanunuma göre yenilen foeiyanmfcimıeieııdie gösterilen-.Vmmik ve 

faıltliaM Vergisinle tabi matrahlar, 
d) Gayrimenkul intikallerinde Emlâk Ahim Vergisine esas olan değerler, 
e) Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ikmalen, relsen veya sair surefeflle idarede tarh olu

nan Gelir, Kurumlar, Emlâk Ahin ve Veraset ve İmtisal vergilerinden tahsil kaibil haille gelmiş 
bulunanlara ait matrahlar. 

2. Kefsiünlfölde: 
a) ikinci maddenin (a) bendine göre yapılacak Maili Denge Vergisi kesin/tisinde bahis ko

nusu ödemelerin indirim ve kesintilere tabi tutulmadan önceki gayrisafi tutarı, 
(b) İkinci maddenin (Ib) bendine göre yapılacak Malî Denge VergM kesintisinide bu tediye

lerin Gelir Vergisi tevMfatına matrah olan miktarıdır. 
c) İkinci maddenin (c) bendime göre yapılacak Malî Denge Vergisi kesintisinde, İm kazanç 

ve iratlardan Kurumlar Vergisi Kanunuma göre yapılacak Kurumlar Vergisi tevMfatına mat
rah olan miktardır. 

d) ikinci maddenin (d) bendine göre yapılaoak Malî Denge Vergisi kesintisindeikramiyelerin 
kesintilere tabi olmadan önceki gayrisafi tutarıdır. 

Bu maddenin (a) bendine göre yapılacak kesintide, aynı işveren tarafından aynı veya ayn ayrı 
hizmetler için yapılan muhtelif ücret tediyeleri birleştirilir, ayrı ayrı işverenler taraf tadan yapılan 
ücret tediyeleri müstakülen nazara alınır. 

Mahsup : 
MADDE 7. — Malî Denge Vergisine tabi tutulan kazanç ve iratlar üzerinden yapılmış olan ke

sinti miktarı, bu kazanç ve iratların beyannameye ithal edilmiş bulunmaları şartiyle, Gelir ve Ku
rumlar Vergisi mükelleflerinin 6 ncı maddeye göre yapacakları ödeme miktarından indirilir. 

Veraset ve intikal Vergisinin ilk tarhiyatına ilişkin olarak evvelce ödenen Malî Denge Vergisi 
nihai tarhiyat sırasında ödenecek Malî Denge Vergisinden mahsubedilir. 

Nisbet: 
MADDE 8. — Malî Denge Vergisinin nisbeti % 3 ten aşağı ve % 8 den yukarı olmamak üzere 

Bakanlar Kurulunca tesbit edilir. 
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Matrah : 
MADDE 6. — Malî Denge Vergisinin matrahı şunlardır : 
1. Ödemede : 
a) Gelir Vergisi mükelleflerinin Gelir Vergisi matrahları (Götürü matrahları dâhil); geliri 

ücrete inhisar edenlerin, Gelir Vergisi matrahından bu matraha ait Crelir Verigisi düşüldükten 
sonra geriye kalan miktarı, 

b) Kurumlar Vergisi Kanununa göre verilen beyannamelerde gösterilen Kurumlar Vergisine 
tabi matrahlar, 

c) Veraset ve intikal Vergisi Kanununa göre verilen beyannamelerde gösterilen Veraset ve 
İntikal Vergisine tabi matrahlar, 

d) Gayrimenkul intikallerinde Emlâk Alım Vergisine esas olan değerler, 
e) Vergi Usul Kanununun hükümlerine göre ilkmalen, re'sen veya sair suretlerle idarece tarh 

olunan Gelir, Kurumlar, Emlâk Alım ve Veraset ve İntikal vergilerinden tahsili kabil hale gel
miş bulunanlara ait matrahlar. 

2. Kesintide : 
a) îkinci maddenin (a) bendine göre yapılacak Malî Denge Vergisi kesintisinde bahis konu

su ödemelerin indirim ve kesintilere tabi tutulmadan önceki gayrisâfi tutarı, 
b) îkinci maddenin (b) bendine göre yapılacak Malî Denge Vergisi kesintisinde bu tediyele

rin Gelir Vergisi tevkifatına matrah olan miktarıdır, 
c) İkinci maddenin (c) bendine göre yapılacak Malî Denge Vergisi kesintisinde, bu kazanç 

ve iratlardan Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılacak Kurumlar Vergisi tevMfatma matrah 
olan miktardır. 

d) îkinci maddenin (d) bendine göre yapılacak Malî Denge Vergisi kesintisinde ikramiyele
rin kesintilere tabi olmadan önceki gayrisâfi tutarıdır. 

Bu maddenin (a) bendine göre yapılacak kesintiler, aynı işveren tarafından aynı veya ayrı 
ayrı hizmetler için yapılan muhtelif ücret tediyeleri birleştirilir, ayrı ayrı işverenler tarafından 
yapılan ücret tediyeleri müstakillen nazara alınır. 

Bu madde hükmünün uygulanmasında, geliri ücrete inhisar eden Gelir Vergisi mükellefleri, 
Gelir Vergisi matrahından bu matraha ait Gelir Vergisi düşüldükten sonra geriye kalan miktar 
üzerin'den vergilendirilirler. 

Mahsup : 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Nisbet : 

MADDE 8. — Malî Denge Vergisinin nispeti % 3 tür. 
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Ödeme ve kesinti süresi : 

MADDE 9. — a) Malî Denge Vergisi ödemesi, Gelir, Kurumlar ve Veraset ve intikal Vergile
rinin ilk taksidinin tediyesi gereken süre içinde, gayrimenkul intikallerinde Emlâk Alım Vergisi
nin tediyesi sırasında defaten ilgili vergi dairesine ödenir. 

b) İkinci maddenin (a), (b) ve (c) bendlerine göre yapılacak Malî Denge Vergisi kesintisi, il
gili Gelir veya Kurumlar Vergilerinin tevkifi gereken süre içinde yapılır ve bahis konusu vergile
rin ödenmesi gereken süre içinde ilgili vergi dairesine yatırılır. 

c) 2 nci maddenin (d) bendine göre yapılacak Malî Denge Vergisi kesintisi, bahis konusu ikra
miyelerin tediyesi sırasında icra olunur ve kesintinin yapıldığı ayı takibeden ayın 20 nci günü ak
şamına, kadar ilgili vergi dairesine yatırılır. 

Bildirim esasları: 

MADDE 10. — Malî Denge Vergisi ödeme ve kesintisi yapmaya mecbur olanların yapacakları 
bildirimlerin şekil ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tesbit olunur. 

Malî Denge Vergisi karşılığında kesinti yapanlar bu kesintileri kayıt ve hesaplarında ayrı ola
rak gösterirler. 

Çeşitli hükümler: 

Tapu memurlarının görevi : 
MADDE 11. — Tapu idareleri muamele yapmadan önce gayrimenkullerin ivaz mukabili intika

li ile ilgili Malî Denge Vergisinin ödendiğini gösterir belgeleri incelemeye ve muhafazaya mecbur
durlar. 

Mezkûr belgeler, muhtevası Maliye Bakanlığınca tesbit olunacak cetvellere dökülerek muame
lelerin yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde döküm cetvelleri ile birlikte ilgili vergi 
dairesine gönderilir. 

Söz konusu belgelerin şekil ve muhtevasını Maliye Bakanlığı tâyin eder. 

Tapu memurlarının sorumluluğu : 

MADDE 12. — Gerekli verginin tamamen ödenmesinden önce muamele yapan tapu memurları 
verginin ödenmesinden mükellefler ile müteselsil sn sorumludurlar. 

Tapu memurları bu madde gereğince ödemeye mecbur oldukları vergiler için mükelleflere rücu 
edebilirler. 

Vergi usul ve âmme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki kanunların uygulanması : 

MADDE 13. — Bu kanun hükümleri mahfuz olmak üzere, Vergi Usul Kanunu ite Âmme Ala
caklarının Tahsil üsuM hakkımdaki Kanun hükümleri bu vergi hakkında da uygulanır. 

Kaldırılan hükümler : 

(MADDE 14. — 5 . 1 . 19G1 gün ve 223 sayılı, 27 . 7 . 1967 gün ve 930 sayılı kanunlar yürür
lükten kaldırılmıştır. 

Tasarruf bonosu yükümlülüğü : 

GEÇÎCÎ MADDE 1. ~— Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki ödemeleri© ilgili olay 
ve hukukî durumlar için, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, tasarruf bonosu ödeme ve ke
sintisi yapılmıyacağı gibi, tasarruf bonosu tarh ve tahakkuk ettirilmez, tahakkuk edip de tahsil 
edil'miyenler terkin olunur. 
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ödeme ve kesinti süresi: 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Bildirim esasları: 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Çeşitli hükümler : 

Tapu memurlarının görevi : 
MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tapu memurlarının sorumluluğu : 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Vergi Usul ve Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki kanunların uygulanması: 

MADDE 13. — Tasarının 13 ncü maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kaldırılan hükümler : 

MADDE 14. — Tasarının 14 ncü maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tasarruf bonosu yükümlülüğü : 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Tasarının geçidi 1 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 
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Tasarruf bonolarının verilmesi ve değiştirilmesi : 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlerde 5.1.1961 
gün ve 223 sayılı ve 27 . 7 . 1067 ğün ve 930 sayılı kanunlar uyarınca ödeme veya kesinti sure
liyle tahsil olunmuş meblâğlar karşılığında bu kanunlarda belli edilmiş esaslar dairesin'de tasarruf 
bonosu verilmesine ve bu dönemlere ilişkin tasarruf bonolannm değiştirme işlemleri sona erince
ye kadar, 930 sayılı Kanunun gıeçîci 1 nci mad'de 3i hükmünün uygulanmasına devam olunur. 

Yürürlük ve yürütme : 

MADDE 15. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

(MADDE 16. — Bu kanunun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 
m . 12 . 1971 

Barbakan 
N. Erim 

Ddvleit Balkanı 
D. Kitaplı 

Devlet Balkanı 
A. 1. Göğüs 

Devlet Bakanı 
/. Karaöz 

Devlet Balkanı 
/. Öztrak 

AkMet B.alka.nı 
8. Bilge 

Millî Savuaıma Bakanı 
F. Melen 

İçişleri Bakanı 
F. Kubat 

Dışişleri Balkanı 
H. Bayülken 

Maliye Bakanı 
8. N. Ergin 

Millî .Eğitim Bakanı 
/. Arar 

Bayındırlık Bakanı 
M. öztekin 

Ticaret BaJbanı 
N. Talû 

Sa. ve So. Yıar. Bakamı Güm. ve Tekel Baıkanı Tarım Balkanı 
C. Aykan II. Özalp O. Dikmen 

Ulaştırma Bakanı 
R. Danışman 

Turizm ve Ta. Bakanı 
E. Y. Akçal 

ÇaJlıışma Bakanı Sanayi ve Tekno. Bakanı En. ve Ta. Kay. Bakanı 
A. R. JJzuner M. Erez N. Devres 

îınar ve İskân Balkanı 
8. Bingöl 

Köy işleri Balkanı 
İV. Sönmez 

Onman B'afcanı 
8. İnal 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Karaküçük 
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Tasarruf 'bonolarının verilmesi ve değiştirilmesi : 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının geçici 2 nci malddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Yürürlük ve yürütme: 

MADDE 15. — Tasarının 15 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

• • « • ı a >-•-< ı 
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