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Sayfa 
8. — Maliye Bakanı Sait Naci Er-

gin'in, Maliye Bakanlığı teşkilât ve vasi
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0. — Maliye Komisyonu Başkanı Ah
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dair tezkeresi. (2/410, 3/751) 46 

I. - GEÇEN T 

13 . 7 . 1967 gün ve 904, 905, 906 sayılı ka
nunlarda değişiklik yapılması ve 4 Haziran 1972 
Pazar günü yapılacak belediye meclisi üyeleri, 
belediye başkanları, il genel meclisi üyeleri, köy 
muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri ile mahalle 
muhtar ve ihtiyar heyetleri seçimlerinin ertelen
mesi hakkında kanun tasarısının görüşülmesi 
tamamlanarak ad okunmak suretiyle yapılan 
açık oylama sonunda kabul edildiği bildirildi. 

Malî Denge Vergisi kanunu tasarısının tümü 

Teklifler 
1. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 

ihsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Yer Bilim
leri Enstitüsü kanun teklifi (2/626) (Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar ve Plan komisyonlarına) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
ihsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Çukurova 
ve Antalya Kepez elektrik imtiyazlarının dev
letleştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/627) 
(Maliye Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plan ko
misyonlarına) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
ihsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Maden Tek
nolojisi Enstitüsü kanun teklifi (2/628) (Sa
nayi ve Teknoloji, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
ve Plan komisyonlarına) 

Sayfa 
10. — Adalet Komisyonu Başkanı i. 

Hakkı Tekmel'in, Ankara Milletvekili Sa
kıp Hiçerimez ve 53 arkadaşının, Türki
ye belediyeler, il özel idareleri, İktisadî 
Devlet Kuruluşları ve Devlet Memurları 
Yardımlaşma Kurumu (MEYAK) kanun 
teklifinin, Memur Yardımlaşma Kurumu 
kanunu tasarısını gör'üşmek üzere kurul
muş bulunan Geçici Komisyonda görü
şülmesine dair tezkeresi. (2/591, 3/750) 46 
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1. — Malî Denıge Vergisi kanunu ta
sarısı ve 59 numaralı Gerici Komisyon 
raporu (1/995) (IS. Sayısı : 474) 47:72 

'ANAK ÖZETİ 

üzerinde bir süre görüşüldü. 
3 Mart 1972 Cuma günü saat 15,00'te topla

nılmak üzere Birleşime saat 18,50'de son verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Kayseri 
Nurettin Ok Şevket Doğan 

Kâtip 
Uşak 

Âdil Turan 

4. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
ihsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Maden iş
leri Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hak
kında kanun teklifi (2/629) (Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar ve Plan komisyonlarına) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Devletçe 
işletilecek madenler üzerindeki haklann geri 
alınması ve hak sahiplerine ödenecek tazminat 
hakkında kanun teklifi (2/630) (Maliye, Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar ve Plan komisyonlarına) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
ihsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Petrol Ofi
sinin kaldırılmasına ve mal varlığının Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığına devri ve bu or-

II. - GELEN KÂĞITLAR 
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taklıkça kurulacak dağıtım şirketlerine tahsisi 
hakkında kanun teklifi (2/631) (Maliye, Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar ve Plan komisyonlarına) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının, 6326 sayılı 
Petrol Kanunu ile bu kanunda değişiklik ya
pan 6558 ve 6987 sayılı kanunların bazı mad
delerinin değiştirilmesi, bazı madde ve fıkrala
rının kaldırılması, bazı maddelerine fıkralar ve 
kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi (2/632) (Maliye, Enerji ve Tabîî Kay
naklar ve Plan komisyonlarına) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Yer Bilim
leri, MTA ve Maden Teknoloji Enstitüleri Koor-
dinosyan Kurulu kanun teklifi (2/633) (Sana
yi ve Teknoloji, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve 
Plan komisyonlarına) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Maden Tet
kik ve Arama Enstitüsü kanun teklifi (2/634) 
(Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plan komisyon
larına) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Akaryakıt 
Anadepo ve anadepoda satış işlerinin Devlet 

eliyle yapılması ve anadepolarin devletleştiril
mesi hakkında kanun teklifi (2/635) (Maliye, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plan komisyon
larına) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
ihsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Türkiye 
Mühendislik Kurumu kuruluş kanun teklifi 
(2/636) (Maliye, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve 
Plan komisyonlarına) 

12. —Samsun Milletvekili Yaşar Akal ve 10 
arkadaşının, Samsun'da (Samsun 19 Mayıs Üni
versitesi) adı ile bir üniversite kurulması hak
kında kanun teklifi (2/637) (Millî Eğitim ve 
Plan komisyonlarına) 

13. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz ve 78 
arkadaşının, Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş 
ve görevleri hakkındaki 633 sayılı Kanunun 
36 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi (2/638) (Millî Eğitim ve Plan ko
misyonlarına) 

14. — Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Ba-
şer ve 38 arkadaşının, 2 Mayıs 1927 tarihli Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamnamesi
nin bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
Nizamname teklifi (2/639) (Anayasa Komisyo
nuna) 

» > • < » • — • » 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Âdil Turan (Uşak) 

BAŞKAN — 55 nci Birleşimi açıyorum. Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İzmir Milletvekili Akın Özdemir'in, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Nezih Dev-
res'in Parlamento üyelerine vaki davranışı hak
kında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel iki 
sayın milletvekili gündem dışı söz isttemişler-
dir. 

ilk söz, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Sayın Nezih Devresin, Parlamento üyelerine 
vâki davranışından mütevellit gündem dışı kısa 
bir söz talebinde bulunan Sayın Akın özdemir'-
indir. 

Buyurunuz Sayın özdemir. 

AKIN ÖZDEMİR (İzmir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Sayın Hükümet Başkanı, bu kürsüden defa-
atle, «Parlamento ve Hükümet ilişkilerinin müs
pet olarak devam etmesinde memleketin bü
yük menfaati olduğunu» söylemişlerdir. «Par
lamentoya dayalı bir Hükümetin Türk Milletine 
daha fazla hizmet etme gücünde olacağını» da 
yine defalarca söylemişlerdir. 

Ancak, bizzat kendi Hükümetinin içerisin
de, Sayın Başbakanın bu fikrine ters düşen bir 
Sayın Bakanın Parlamento üyelerine karşı dav
ranışlarını huzurlarınızda arz edeceğim. 

Birinci Erim Hükümetinde, bu davranışlar
dan dolayı, Meclis üyesi arkadaşlarımın duy
duğu ıstıraplar bu kürsüde dile getirilmişti. Ben 
burada, yeni ve çok orijinal bir misali arz et
mek mecburiyetindeyim. 

Değerli arkadaşlarım, izmir'in Bornova ka
zasının bir derdini Sayın Bakana, Sayın Bele
diye Reisiyle beraber arz etmeye gittiğimiz za
man bize ilk cevabı, «Biz zam Hükümeti deği
liz,» şeklinde oldu. Orada kendilerine «Biz de 
zam milletvekili değiliz,» şeklinde cevap vermiş
tim. 

Kendilerinden, Belediyemizin kaybolan bir 
evrakının bulunmasında müzahir olmasını rica 
ettiğim zaman, saatine baktı, «Saat beşi on ge
çiyor; mesai bitmiştir.» dedi. 

Değerli arkadaşlarım; «Biz zam Hükümeti 
değiliz,» buyurdular. Hafızai beşer nisyan ile 
maluldür. Bu ÎSÖZÜ ben daha güzel bir Mise ha
line getirdim; maalesef hafızai Bakan nisyen ile 
maluldür. 

Bir sene içerisinde, bilhassa kendi Bakanlı
ğının emtialarına yapılan zammı unutacak ka
dar nisyan ile malul olan bir Bakanı burada de
ğerli arkadaşlarıma söylemek ve deşifre etmek 
mecburiyetindeyim. 

Sayın arkadaşlarım, Sayın Nezih Devresin, 
«Saat beşi on geçiyor; mesai bitti,» sözüne ge
lince : 

Atatürk çizgisindeki reformları yapmaya ve 
memlekette bir an evvel asayişin iade edilme
sine çalışmaya memur edilen bir Hükümetin 
mesaisi olmaz arkadaşlar. 

Parlamento, bu Hükümetin bütçesini çıkar
mak ve zamanında yetiştirmek için b'ir mesai
den bahsetmemiş ve gecesini gündüzüne katarak 
Hükümete yardımcı olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasamıza göre 
Sayın Başbakana Meclis üyeleri dışından kabi
nesine üye alma hakkı tanınmıştır. Bu, bir 
Anayasa maddesidir. Ancak, Sayın Başvekil 
tercihini nereden ilham alarak, nereden değer
lendirerek, kimin tavsiyesine uyarak, Parlamen
toya ters düşen bir arkadaşımızı tâyin etmiş? 
Bu, bütün Türkiye'nin meçhulüdür. 

Değerli arkadaşlarım, eğer Anayasanın tanı
dığı bu hakkı Sayın Başbakan Parlamentoya 
karşı olan ve saat beşi on geçtiği zaman «Me
sai bitmiştir,» şeklinde düşünen bir insana bir 
vazife tevdi ediyorsa, zannımca Anayasanın bu 
maddesi suiistimal edilmiştir. 
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Saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

2. — Bitlis Milletvekili Abidin İnan Gayda-
lı'mn, piyasada bulunmayan ensülin ve diyabet
ler konusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Abidin inan Gaydalı, 
piyasada bulunmayan ensülin ve diyabetliler 
konusunda çok kısa bir görüşme istemektedir. 

Buyurun efendim. 
ABİDİN İNAN GAYDALI (Bitlis) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; geçen hafta Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığının bütçe müza
kerelerinde Sayın Bakanımıza tevcih etmiş ol
duğum sorular arasında, «diyabetliler için ha
yatî önemi haiz ensülinin piyasada bulunmama
sının nedenlerini» sormuştum. Durumu tetkik 
edip yazılı olarak cevap vereceklerini buyur
muşlardı. 

1 Mart Çarşamba akşamı Devlet Radyosun
dan - dünkü gazetelerde de okudum - «piya
sada ensülinin bulunduğu» Bakanlıkça beyan 
edilmektedir. Halbuki, ağır şeker hastası ol
duğum için, ilâç darlığının had safhada olduğu
nu gayet iyi biliyorum. Doktordan aldığım en
sülin reçetelerim halen eczanede sıra beklemek
tedir. Bir arkadaşımın tavassutuyla ancak on 
günlük ihtiyacımı karşılayabilecek bir kutu en
sülin bulabildim. 

Aynı eczanenin yanında daha birçok eczane
ye başvurdumsa da yokluğu belirtildiğinden 
maalesef temin edemedim. 

Türkiye'deki 40 bine yakın diyabetlinin ha
yatı demek olan bu önemli ilâcı temin edebilmek 
için etiket sahibi olmak gerekiyor. Bana «şe
refli Milletvekili» sıfatını vermiş olan vatanda
şım ilâç bulamazken, hayatım pahasına da olsa, 
ben de sıfatımı kullanmadan sıra bekleyece
ğim. 

Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının 
özel bir Bakanlık depoları varsa, Devlet Rad
yosundan onu anons etsinler ve biz diyabetliler 
de ihtiyaçlarımızı oradan temine çalışalım. 

Bu önemli ilâç bulunmadığı halde, Devlet 
Radyosu ve basınımız kanalıyle yokluk neden
lerinin tekzip edildiğini şahsan teyit mahiyetin
de kabul ediyorum. Zira, ben gerçeği ifade et
miştim ve ifademi Yüce Meclis huzurunda yine 
tekrarlıyorum. 
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Hakikatleri açıklamaktan çekinmenin ka
muoyunda iyi karşılanmayacağını Sayın Baka
nımıza hatırlatmak isterim. 

Kıymetli basınımızı da ikaz ediyorum, lüt
fen hemen telefonlara sarılarak bütün eczane
lerden sorsunlar. Alacakları gerçek cevabı Sa
yın Bakana da iletsinler. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

3. — Maliye Bakanı Sait Naci Ergin'in, Ser
best Malî Müşavirlik kanun tasarısının havale 
edilmiş bulunduğu komisyonlardan seçilecek be
şer üyeden müteşekkil bir geçici komisyonda gö
rüşülmesine dair önergesi. (1/35, 4/265) 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı Sait Na
ci Ergin tarafından verilmiş bir önerge vardır, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Hükümetçe hazırlanarak Meclisimize sunul

muş bulunan «Serbest Mali Müşavirlik Kanun 
Tasarısı» nın memleketimiz ekonomisi bakımın
dan arz etiği önem ve müstaceliyete binaen, bir 
an evvel kanunlaşması için havale edilmiş bu
lunduğu Adalet, Maliye ve Plan Komisyonlar
dan seçilecek beşer üyeden müteşekkil geçici bir 
komisyonda görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Sait Naci Ergin 
Maliye Bakanı 

BAŞKAN — Serbest Malî Müşavirlik Kanu
nu tasarısının, geçici bir komisyon kurularak 
görüşülmesi hususu Sayın Maliye Bakanınca 
talebedilmektedir. Bu hususu oylarınıza arz edi
yorum: Kabu ledenler... Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

4. — Orman Bakanı Selâhattin înal'm, Kara 
Avcılığı kanun tasarısının havale edilmiş olduğu 
komisyonlardan seçilecek üçer üyenin iştirakiy
le kurulacak bir geçici komisyonda görüşülmesi
ne dair önergesi. (1/118, 4/266) 

BAŞKAN — Orman Bakanı Sayın Selâhat
tin İnal tarafından verilmiş üç tane önerge var
dır. Birinci önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığıma 
1/118 sayılı Kara Avcılığı kanun tasarısının 

6 ayrı komisyonda gjörüşülmesi uzun zaman ala-
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cağından bir an evvel kanunlaşması için havale 
edilmiş olduğu içişleri, Orman, Tarım, Turizm, 
Adalet ve Plan komisyonlarından 3 er üyenin se
çilerek kurulacak geçici bir komisyonda görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Prof. Dr. Selâhattin înal 
Orman Bakanı 

BAŞKAN — Tasarının komisyonlara hava
le tarihinde Orman Bakanlığı kurulmamış oldu
ğundan Orman Komisyonuna havalesi yoktur. 
Ancak, işin gereği kurulacak Geçici Komisyon
da Orman Komisyonun da temsili gerektiğinden, 
okunan önergede bu husus öngörülmektedir. 

Kara Avcılığı Kanun tasarısının geçici bir 
komisvonda görüşülmesi hususu sayın Orman 
Bakanı tarafından talebedilmektedir. Bu husu
su oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Orman Bakanı Selâhattin înal'ın, Millî 
Parklar kanun tasarısının havale edilmiş olduğu 
komisyonlardan seçilecek üçer üyenin iştirakiyle 
kurulacak bir geçici komisyonda görüşülmesine 
daîr önergesi (1/91, 4/267) 

BAŞKAN — Orman Bakanı sayın Selâhat
tin tnal tarafından verilmiş bulunan ikinci öner
geyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1/91 Sayılı Millî Parklar Kanun Tasarısının 
ilgili komisyonlarda görüşülmesi uzun zaman 
alacağından konunun önemine binaen bir an ev
vel kanunlaşması için havale edilmiş olduğu 
Orman, Tarım, Adalet, Maliye ve Plan komis
yonlarından 3 er üyenin seçilerek kurulacak ge
çici bir komisyonda görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Prof. D Selâhattin înal 
Orman Bakanı 

BAŞKAN — Orman Bakanı sayın S^lâhatin 
inal tarafından verilen ve Genel Kurula arz 
edilen önerge ile, Millî Parklar Kanun tasarısı
nın geçici bir komisyonda görüşülmesi talebo-
lunmaktadır. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
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BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, daha evvel oyladığınız ve bir geçici 
komisyon teşkiline dair karar Yüce Mecliste 
kabul edildi. 

ikinci bir geçici komisyon isteniyor. Acaba 
bundan önce teşkil edilecek komisyondan başkn 
bir komisyon mu isteniyor? Aynı mahiyette ol
duğu için soruyorum. 

BAŞKAN — Birisi Kara avcılığı, birisi Mil
lî Parklar. Ayrı ayrı konular olması hasebiyle 
ayrı komisyonlar, birbirleriyle.. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) ~ Ay
nı komisyonlar. 

BAŞKAN — Aynı komisyonlar ama mevzu 
ayrı. 

Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

6, — Orman Bakanı Selâhattin înal'ın, 6831 
sayılı Orman Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bir ek madde eklenme
sine dair kanan tasarısının havale edil^ıis oldu
ğu komisyonlardan seçilecek üçer üyenin iştira
kiyle kurulacak bir geçici komisyonda görüşül
mesine dair önergesi. (1/583, 4/264) 

BAŞKAN — Orman Bakanı sayın inal tara
fından verilmiş bulunan üçüncü önergeyi oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1/583 sıra sayılı, Bakanlığımız çalışmaları 

için birinci derecede önem taşıyan «6831 Sayılı 
Orman Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bir ek madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı» nm beş ayrı komisyonda 
görüşülmesi uzun zaman alacağından bir an ev
vel kanunlaşması için, havale edilmiş olduğu 
Anayasa, Adalet, Köy işleri, Orman ve Plan 
komisyonlarından 3 er üyenin seçilerek kurula
cak geçici bir komisyonda görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Prof Dr. Selâhattin inal 
Orman Bakanı 

BAŞKAN — Orman Bakanı sayın inal tara
fından verilen önerge ile 6831 sayılı Orman Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
ek maddeler tedvinine mütedair olan tasarının 
görüşülmesi için geçici bir komisyon kurulması 
talebolunmuştur. 
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Sayın Şener, buyurunuz takrir üzerinde. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; içtüzüğümüz ge
reğince, Dilekçe, Bütçe Plan ve Meclis Hesap
larını İnceleme Komisyonu dışında bulunan üye
ler, ancak iki komisyona seçilebilirler. 

Toprak Reformu Komisyonundan bildiğim 
için ifade edeyim, bu Komisyon, kurulmuş olan 
55 nci komisyondur. Ama şimdiye kadar sayı 
muhakkak altmışı bulmuştur. Bendeniz, şu an
da dokuz komisyonun üyesi bulunuyorum. 

Bu önergeyi oylamanın veyahut da bu öner
geye «rey vermeyin» manasında konuşmuyo
rum. Ama, istirhamım, Hükümet üyelerinin bu 
şekil tekliflerinin Başkanlık Divanı ile görü
şüldükten sonra muameleye konmasıdır. Şimdi, 
bir bakanın üçüncü önergesini oylayacaksınız; 
Orman Kanununa ait bir önerge, Millî Parkla
ra ve Kara Avcılığına dair diğer iki önerge.. 

Bunların üçü de Tarım Komisyonuna gele
cektir. Ben Tarım Komisyonu üyesi olarak söy
lüyorum, Komisyon Başkanı, daha ziyade de
vam eder arkadaşları, kurulacak bu komisyon
da vazifelendirecek. Bunların hepsine yetişme 
imkânımız yok ki.. 

İstirham ediyorum, Divan, bu konuyu Hükü
met temsilcileriyle görüşmelidir. Meclisi, komis
yon enflasyonuna sokmaya kimsenin hakkı yok
tur. Bizler bu şekilde vazife görürken, bir de 
ortaya «Devam edilmiyor» diye bir söylenti çı
karılıyor. Hayır arkadaşlarım. Düşünülmüş, ta
şınılmış, bir üyenin ancak ve ancak iki komis
yonda vazife görebileceği gerçeği ortaya kon
muştur. Bunun dışında, bir arkadaşın aynı gün
de altı, sekiz, on hatta onbeş komisyonda vazi
fe görmesi ve imzasıyle bunu tescil etmesi müm
kün değildir. 

Onun için, bilhassa sayın Hükümetten ve 
Başkanlık Divanından, bu konunun bir saraha-
ta kavuşturulmasını istirham ediyorum. 

Aksi takdirde, mütemadiyen komisyonlar 
kurulmaya ve bizler de, Tüzük hükümlerine ay
kırı olarak açılmış olan bir kapıdan sızdırılma
ya devam edeceğiz. Böyle şey olmaz. 

Benim şimdiki konuşmam, bu komisyonun 
kurulmaması mânasına değildir. Mesele doğru 
dürüst bir şekilde tetkik edilmeli ve işe bir hal 
çaresi bulunmalıdır. Arz ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Şener'in görüşleri, Baş
kanlık Divanına götürülecektir. Başkanlık Di
vanına gelmiş ve Genel Kurula arz etmek mec
buriyetinde bulunduğumuz konular üzerinde şu 
anda bir işlem yapmamıza imkân bulunmadığı
nı ifade ederim. 

6831 sayılı Kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve ek madde ilâvesine dair ka
nun tasarısının geçici bir komisyonda görüşül
mesi hususunu oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7. — Millî Savunma Bakanı Ferid Melen'in, 
Askerî Yüksek İdare Mahkemesi kanun tasarısı
nın havale edilmiş bulunduğu komisyonlardan 
seçilecek beşer üyeden kurulacak bir geçici komis
yonda görüşülmesine dair önergesi. (1/621, 4/268) 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı Sayın Fe
rid Melen tarafından verilmiş bir önerge var
dır. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Meclis Başkanlığına sunulmuş bulunan «As

kerî Yüksek idare Mahkemesi kanun tasarısı» 
nın konunun önem ve Anayasanın geçici 17 nci 
maddesi uyarınca ivediliğine binaen havale 
edilmiş bulunduğu Millî Savunma, Plan - Büt
çe ve Adalet komisyonlarından alınacak 5 er 
kişi ile teşkil edilecek geçici komisyonda görü
şülmesi hususunu takdir ve tasviplerine suna
rım. 

Ferid Melen 
Millî Savunma Bakanı 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı Sayın 
Melen tarafından verilen ve Genel Kurula arz 
edilen önerge ile, Askerî Yüksek idare Mahke
mesi tasarısının geçici bir komisyonda görüşül
mesi hususu teklif olunmaktadır. 

Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

8. — Maliye Bakanı Sait Naci Ergin'in, Ma
liye Bakanlığı teşkilât ve vazifeleri hakkında 
29 . 5 . 1936 tarih ve 2996 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısının 59 numaralı Geçici Komisyon
da görüşülmesine dair önergesi. (1/600, 4/263) 

BAŞKAN — Maliye Bakanı Sayın Sait Naci 
Ergin tarafından verilmiş bir önerge vardır. 
Okutuyorum efendim. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisine sunulmuş bulunan «Maliye 

Bakanlığı teşkilât ve vazifeleri hakkında 
29 . 5 . 1936 tarih ve 2996 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısı» nın (1/600), ivediliği gözönün-
de tutularak, Emlâk Vergisi, ve malî denge 
vergisi kanun tasarıları için teşkil olunan 59 
numaralı geçici komisyonda görüşülmesini say
gılarımla arz ve teklif ederim. 

Sait Naci Ergin 
Maliye Bakanı 

BAŞKAN — Maliye Bakanı Sayın Ergin 
tarafından verilen önerge ile, Maliye Bakanlığı 
Teşkilât ve Vazifeleri Hakkındaki Kanuna 
ek tasarısının Emlâk Vergisi ile Malî Denge 
Vergisini görüşmekte olan 59 numaralı Geçici 
Komisyonda görüşülmesi için havalesi isten
mektedir. 

Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

9. — Maliye Komisyonu Başkanı Ahmet Bul-
danlı'nın, Sinop Milletvekili Fikret Övet ile Te
kirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, 1318 sa
yılı Finansman Kanununun 67 nci maddesi ile 
2 nci ek maddesi 1 nci fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun tekliflerinin 59 numaralı Geçici Ko
misyonda görüşülmesine dair tezkeresi (2/410, 
3/751) 

BAŞKAN — Maliye Komisyonu Başkanı 
Sayın Ahmet Buldanlı tarafından verilen bir 
önerge vardır. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

iSinop Milletvekili Fikret övet ile Tekirdağ 
Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, 1318 sayılı Fi
nansman Kanununun 67 nci maddesinin 2 nci 
Ek maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesir 
ne dair kanun teklifinin, Vergi kanunlarını gö
rüşmek üzere kurulmuş bulunan 59 No. lu Ge
çici Komisyona havale edilmesine komisyonu
muzca karar verildi. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu Başkanı 
Muğla 

Ahmet Buldanlı 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı tarafından 
verilen önerge ile, okunan ve Genel Kurulun 
bilgilerine arz edilen tâdil tekliflerinin, kurul
muş bulunan 59 numaralı Komisyonda görü
şülmesi talebolunmaktadır. 

Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10. — Adalet Komisyonu Başkanı t. Hakkı 
Tekinel'in, Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez 
ve 58 arkadaşının, Türkiye Belediyeler, İl özel 
İdareleri, İktisadî Devlet Kuruluşları ve Devlet 
Memurları Yardımlaşma Kurumu (MEYAK) 
kanun teklifinin, Memur Yardımlaşma Kurumu 
kanunu tasarısını görüşmek üzere kurulmuş bu
lunan Geçici Komisyonda görüşülmesine dair tes
keresi (2/591, 3/750) 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu Başkanı Sa
yın İsmail Hakkı Tekinel tarafından verilmiş 
bir önerge vardır. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuzda bulunan Ankara Milletve
kili Sakıp Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Tür
kiye Belediyeler, il özel idareleri, iktisadî Dev
let Kuruluşları ve-Devlet Memurları Yardım
laşma Kurumu MEYAK kanun teklifinin; Me
mur Yardımlaşma Kurumu kanunu tasarısını 
görüşmek üzere Genel Kurulun 7 . 2 . 1972 ta
rihli 36 ncı Birleşiminde kurulması kabul edi
len Geçici Komisyona havale edilmesi hususu
nu arz ve talebederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
istanbul 

ismail Hakkı Tekinel 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu Başkanı Sa
yın Tekinel tarafından verilen bir önerge ile, 
Sakıp Hiçerimez ve 58 arkadaşının Türkiye be
lediyeler, il özel idareleri, iktisadî devlet kuru
luşları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Ku
rumu (MEYAK) kanun teklifinin, 7 . 2 . 1972 
tarih ve 36 ncı Birleşiminde kurulmuş bulunan 
Geçici Komisyonda görüşülmesi hususu talebo
lunmaktadır. 

Bu hususu oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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IV — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

BAŞKAN — Malî Denge Vergisinin müza
keresine geçiyoruz. 

Tümü üzerinde Demokratik Parti Grubu 
adına Sayın Ekrem Dikmen görüşlerini ifade 
etmiştir. 

Sıra, Adalet Partisi Grubu adına Sayın Nu
ri Bayar'da. Buyurun efendim. 

A. P. GRUBU ADINA NURİ BAYAR (Sa
karya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım, 

Adalet Partisi Grubunun, Malî Denge Ver
gisi ile ilgili olarak, görüşlerini ifade etmek üze
re huzurunuzda bulunuyorum. 

Peşinen arz etmek gerekir ki, böyle bir ver
gi hakkında, tasarruf bonolarını vergiye çevi
ren bu tasarı hakkında, bu verginin Türk eko
nomisine hangi istikamette ve hangi ölçülerde 
etkili olacağına dair uzun boylu mütalâa serdi-
ne, fazlaca gerek görmüyorum. 

Aslında, Türk Parlamentosu, Malî Denge 
Vergisi karşısında, basit şekilde bir tercih ka
rarı vermek durumundadır. Parlamento, tasar
ruf bonolarını vergiye kalbeden bu tasarı hak
kında şöyle bir tercihte bulunmak durumunda
dır; cebrî tasarrufu mu tercih edeceksiniz? 
Cebrî istikrazın devamına mı karar vereceksi
niz? Asıl önemli karar ve tercih, bu hususta ya
pılmak lâzımdır. Aksi halde, böyle bir vergiyi 
savunmak mümkün olmadığı gibi, bu vergiyi 
sevk etmenin de büyük bir hata olduğu kanaa
tini taşıyorum. 

Öyle tahmin ediyorum ki, Sayın Erim Hü
kümeti, hele hele Malî Denge Vergisini % 8 lik 
bir nispetle Parlamentoya sevk etmekle, fevka
lâde büyük bir stratejik hata yapmıştır ve par
lamentoya sevk ettiği diğer vergi kanunlarında, 
aslında bir düzenleme, aslında mer'i olan ka
nunlarda uygulanabilme şartlarını yerine getir
me unsurlarını taşıyan kanun tasarılarını dahi 

(1) 474 S. Sayılı basnıayazı 1.3. 1972 ta
rihli 54 ncü Birleşim tutanağına ehlidir. 

itibarsız hale getirmiş ve komuoyunda bu tasa
rıların kötülenmesîne müncer olacak bir psiko
lojik ortamın yaratılmasına sebebiyet vermiştir. 

O itibarla, böyle bir vergiyi sevk etmiş ol
mak bakımından Hükümeti kusurlu bulmak, 
hatalı bulmak mümkündür ve bu hata dolayı-
siyle de müteakip celselerde ve müteakip otu
rumlarda müzakere edeceğimiz vergilerin mü
zakere ortamı kaybolmuştur. Aslında, büyük 
ölçüde vergi külfeti getirmeyen, yeni düzenle
meler getiren ve mer'i olan vergi kanunlarında 
uygulama şartlarını tanzim eden kanunlar dahi, 
vergi kanunlarından evvel gelen propaganda 
etkisiyle müzakere ortamını kaybetmiş gözükü
yor. O itibarla, böyle bir vergiyi sevk etmiş ol
mak, gerçekten bir psikolojik hata olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım; az evvel bu vergi kar
şısında tercih, cebrî istikrazla cebrî tasarruf 
arasında olmak lâzımdır, dedim. Tasarruf bono
su tatbikatının devamında mahzur mütalâa 
ederseniz, bunun vergiye dönüşmesini kabul 
edersiniz; tasarruf bonosu tatbikatı devam et
sin, bu sistem daha iyidir derseniz, cebrî istik
raz sistemi uygulanır. 

Aslında, bana sorarsanız, Malî Denge Ver
gisi, tasarruf bonosu fikrinden daha geri ve da
ha ilkel tatbikatı ifade etmektedir. Tasarruf bo
nosu fikri, Devletin borçlanma suretiyle Devlet 
masraflarını karşılama temayülü ve politikası 
böyle bir vergiyi kamuoyuna sunmaktan mürec
cahtır ve daha doğru bir politika olarak tasvi-
bedilebilir. 

Şunun için tasvibedilebilir değerli arkadaş
larım; Türkiye, kalkınan bir memlekettir. Tür
kiye, kalkınan bir memleket olarak, büyük pro
jeleri finanse eden bir devlet olmak mevkiinde
dir. Bu projeleri finanse ederken; gelecek ne
sillere sarî borçlanmalara girmesini tabiî ve 
normal karşılamak lâzımdır. Bir bakıma bu hu
susu, bir başka deyimle de hülâsa etmek müm
kündür. Kalkınmanın maliyetini bir tek nesile 
yüklemek yerine, bu maliyetin yükünü gelecek 
nesillere taksim edecek bir borçlanma statüsü
nün, böyle bir vergiyi getirmekten evlâ olduğu 
izahtan vareste olmak lâzımcbr. 

Bu noktada bazı itirazların olduğunu bili
yorum. özellikle tasarruf bonosu borçlanmala-
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rmın, Devletin altından kalkamayacağı bir 
borç yükü haline geldiği iddiası, genellikle Ma
liye Bakanının kanaatidir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu fikri, kesinlikle 
paylaşmıyorum. Aslında Türkiye'nin, özellikle 
bir modern devlet fikrinin gereği olarak top
lumların ve hükümetlerin borçlanma limiti yok 
farzedilebilir. Hatta, bu borçlanma limitinin, 
Türkiye'nin yıllık gayri safi millî hâsılasiyle 
orantılı, sınırlı olabileceği söylenebilir. Bunun, 
hudutsuz, sınırsız bir borçlanma limiti olduğu 
kabul edilebilir. O itibarla, tasarruf bonolarının 
itfası mümkün olmayacak bir borç yükü haline 
geleceği iddiası yanlıştır. Gelecek yıllara sarî 
yapılan projeksiyonlar göstermiştir ki, her yıl
lık tasarruf bonosu gelirleri, o yıl ödenmesi 
lâzımgelen tasarruf bonosu resümal ve faizleri
ni belâganmabelâğ aşan tahsilatı mümkün ha
le getirmektedir. 

Borçlanma mevzuunda başka bir vesileyle 
daha geniş bir tarzda durmak üzere bu mese
leyi atlıyorum. 

Türkiye'nin tasarruf bonosuyla altından kal
kılamayacak bir yük ile karşı karşıya kalaca
ğı iddiasına kesin şekilde karşı bulunuyorum. 
Hatta denilebilir ki, değerli arkadaşlarım, Tür
kiye, borçlanma bakımından, özellikle iç borç
lan bakımından son derece iyi durumda olan 
nadir devletlerden biridir. Gayri safi millî 
hâsıla rakamlarına borçlarımızın oranları, bu 
oranların gayri safi millî hasıla nispetlerine 
düşen ölçüde mütalaası karşısında, borçlanma
dan ürkmemek gerektiği kanaatini savunuyo
rum. O itibarla tasarruf bonosu fikrinin, bu ver
giye nazaran tercihe şayan olduğu kanaatinde
yim. ilkel, iktisadî ve sosyal fonksiyonu bu
lunmayan bir cebrî tasarruf yerine, bir cebrî 
istikraz sisteminin devamında fayda mülâhaza 
ettiğimi ifade etmek istiyorum. 

iDeğerli arkdaşlarım, ayrıca esef edilecek di
ğer bir hususa bu vesileyle işaret etmek isti
yorum. 

Devlet, tasarruf bonalarını vergiye kalbede-
bilir. Bu münakaşayı yaparız; ama Devlet, elin
deki bir cebrî istikraz yetkisinin terk edilmesi
ne niza gösıtermemıelidir. Bugünkü ekonomük 
konjonktür muvacehesinde hükümetlerin, dev
letlerin eldmde konjonktürü tanzim edecek ceb
rî istikraz yetkilerinin bulunması, son derecede 
hayatî önem taşıyan hususlardan biri olmak lâ

zımdır. Böyle bir yetkinin, kullanılmasa dahi, 
ekonomiyi tanzim edecek istikraz yetkisinin hü
kümetlerin elinde mahfuz kalması gerektiği 
kanaatindeyim. O itibarla, aslında vergiye dö
nüşmesinin ötesinde böyle bir istikraz yetkisi
nin, ekonominin muhtelif dalgalanma şartlan 
muvacehesinde kullanılmak lâzımgelen bir 
önemli ekonomik aracın terk edilmiş olması 
dolayısiyle teessürlerimi ve bu terkediş müna
sebetiyle ekonomimizin karşılaşabileceği müş
küllere işaret etmekle yetiniyorum. 

Muhterem arkâdaşlanm, Malî Denge Vergi
siyle ilgili genel, oldukça muhtasar bu beyan
lardan sonra; bir tartışma konusunu kürsüye 
getiren değerli arkadaşım Dikmen'in konuşması 
münasebetiyle, - kendilerini anyorum bulama
dım - Malî Denge Vergisiyle alâkalı genel bir 
vergi politikasının, bir genel ekonomik tutum 
tarzının son derece uzun zabftlannı tetkik et
tim son derece de uzun - oldukça detaylı bir 
eleştirmesini yaptılar. Bu eleştiriyi yaparlarken 
de Adalet Partisi Grulbuna, kendi' beyanlanyle, 
oldukça ağır sayılacak ithamlarda bulundular. 
Seçim beyannamesine muhalefetten tutun da 
iktisadî ve ekonomik ve sosyal felsefeye muga
yir hareket etmiş olmak ithamında bulundular. 
Aslında ben, Sayın Dikmen'e, bu beyanlan için 
değil; fakat huzurunuzda bir büyük vergi tar
tışmasına, vergi politikası tartışmasına iktisadî 
ve sosyal politika tartışmasına fırsat verdiği 
için huzurunuzda teşekkür borcumu edâ ediyo
rum. Zannederim, böyle bir tartışmaya, hele bu 
günlerin ortamında son derecede önem atfet
mek lâzımdı. Bu tartışma fırsatını hazırladığı 
için değerli arkadaşıma, az evvel ifade ettiğim 
gibi, teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlanm, Sayın Dikmen'in, 
koııuşmasında - zabıtlardan aynen aldım - önem
li husus, daha çok Adalet Partisi Grubunu is
tihdaf eden beyanlar olarak diyor ki; «Biz, 1960 
seçim beyannamesine, bir sözcümüz tarafından 
meydanlarda ve seçim kürsülerinde savunmak 
durumunda olduğumuz 1969 Adalet Partisi Se
çim Beyannamesine aykın davranmak ithamı 
altındayız. Halbuki, siz Adalet Partisi Grubu 
üyeleri, bizim yazdığımız Seçim Beyannamesini 
bozdunuz...» aynen boyla, «...bizim yaptığımız 
beyannameyi siz yıktınız. Biz, o beyannamenin; 
esaslannı savunmak şerefiyle huzurunuzdayız. 
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Sizlerse, bu beyannameye ihanet etmek mana
sına gelen beyanlarla karşı çıktınız» buyurmuş
lar. Zabiitlardaki beyanı böyle. 

Muhterem arkadaşlarım, bu meseleyi bir 
vuzuha kavuşturmakta fayda var. Bu mesele 
vuzuha kavuşurken; 1970 yılında devalüas
yon ve finansman kanunlanyle hâsıl olan eko
nomik gelişmeyi bir değerlendirmeye ve bir tah
lile tabi tutmak gerekir. Fakat, meseleye Sa
yın Dikmen arkadaşımızın başladığı noktadan 
girmek istiyorum. Acaba, Adalet Partisi Seçim 
Beyannamelsinde, 1970 seçimlerini kazandıktan, 
sonra kurulan Hükümet marifetiyle ve bu Par
lamento marifetiyle gerçekleştirilen ekonomik, 
sosyal ve vergi alanında gerçekleştirilen birta
kım hamlelerin, 1909 Seçim Beyannamesiyle ve 
biraz sonra ifade edeceğim kalkınma planlarıyle 
çelişir durumları var midir? Meseleye bu açıdan 
bakarak girmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi Seçim Beyanna
memizin 9 ncu sayfası; fevkalâde önemli bir 
genel ilkeyi ortaya koyuyor. 

«Siyasî ve iktisadî istikrar içerisinde Devle
timizi daha müessir hale getirme mecburiyeti 
kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu sebeplerle; ikti
sadî, sosyal ve kültürel kalkınmamızı daha da 
hızlandırmak, Türk vatandaşının yarına olan 
ümidini daha kuvvetlendirmek ve milletçe ba
şarılarımıza yeni başarılar eklemek için Devlet 
hayatımızın her safhasına şamil yapıcı, netice 
alıcı bir ıslahat hareketine lüzum vardır.» 

Muhterem arkadaşlarım, Adalet Partisinin 
Seçim Beyannamesinin, değerli arkadaşlarımı
zın çok iyi hatırlayacakları gibi, 1969 seçimle
rine girerken memleketimizin genel durumunu 
tahlil eden pasajının fevkalâde önemli saydığım 
kısmı budur. Kesin, açık ve süratli bir yenileş
me ve moderleşme vaadetmiş Seçim Beyanne-
memiz. Yenileşme ve modernleşme... 

Devam ediyoruz... «Bir taraftan artan ikti
sadî gücümüzle çeşitli sosyal meselelerimizi hal
lederken; diğer taraftan iktisadî gücümüze ye
ni güçler katmak ve refahı, âdi ölçüler içerisin
de yurt sathına ve iktisaden güçsüz zümrelere 
yaymak yolundaki hamlemiz sürat ve kuvvet ka
zanmak mecburiyetindedir. 

12 Ekim 1969 tarihinde yapılacak seçimler 
dolayiisıyle milletimizin önüne, memleketimizin 
bugünkü ve yarınki ihtiyaçlarını düşünerek bir 

taraftan girişmiş olduğumuz hamleleri devam 
ettirmek, diğer taraftan yeni hamlelere girişmek 
azmiyle çıkıyoruz.» 

işte değerli arkadaşlarım, 1969 öncesinde 
memleketin genel durumunu tahlil eden Adalet 
Partisi Seçim Beyannamesinin fevkalâde de
ğerli saydığım bir modernleşme, süratli, kesin 
bir yenileşme ihtiyacını kapsayan pasajı budur. 
Bu pasajda dikkatinizden kaçmadığını umdu
ğum favkalâde değerli unsurlar, «refahı iktisa-
den güçsüz zümrelere yaymak...» tarzında hü
lâsa edilebilecek bir yeni politika anlayışının, 
Seçim Beyannamemizin hâkim unsuru oldu
ğuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Seçim Be
yannamesinin zaten başı da, «Hürriyet ve re
fah yolunda elele verelim...» tarzında hülâsa 
edilmiştir. Aslında, bu genel pasaj dahi arka
daşlarımızın iddialarını, yani «1070 yılımda 
yaptığımız, yahut realize ettiğiniz, organize et
tiğiniz vergi tedbirlerinin, ekonomik tedbirlerin 
Seçim Beyannamenizde inikası yoktur» iddiasını 
merine yetecek son derece beliğ bir pasajdır. Fa
kat... 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Parti prog
ramımızın 22 nci maddesini okuyun. 

BAŞKAN — Sayın Önder, müdahale buyur-
namanızı rica edeceğim, müdahale etmeyiniz 
efendim. 

NURİ BAY AR (Devamla) — Fakat, değer
li arkadaşlarım, şimdi ben size meseleye, olduk
la konkre, oldukça net bir görüş getiren Seçim 
Beyannamemizin başka bir pasajını arz edece
ğim: 

«Hür bir ortamda, demokratik planlamanın 
tam verimli bir şekilde görevini yerine getir
mesi için direkt müdahaleler, idarî tanzim ve 
kontrollardan çok, rasyonel bir iktisadî politika
sının başlıca araçları olan para, kredi ve fiskal 
politika alanlarında gerekli düzenlemeler sü
ratle yapılacaktır.» 

Değerli arkadaşlarım, 
Modern demokratik devlette bütün düzenle

meler, zorbalıkla, zorla yapılmak şansında de
ğildir. 

Bu izahtan vareste bir husustur. Demokra
tik ülkelerde bütün sosyal ve ekonomik düzen
lemeler, işte «Vergilerin ekonomik ve sosyal 
fonksiyonu» dediğimiz bir önemli faktör ile, 
vergi tedbirleri, bütçe politikası, kredi politi
kası ile yapılır. 
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1969 seçim beyannamemizde, yenileşme ve 
modernleşme hamlemizde zorlamalardan ve 
birtakım kontrollardan ziyade, Yengi ve kredi 
politikası ile yeni düzenlemeler yapacağımızı 
ilân etmişiz ve seçim beyannamemizle halkın 
huzuruna böyle çıkmışız; «süratle yapacağız» 
demişiz. 

Devam ediyorum: «Bu maksatla çeşitli alan
larda zarurî olan kurumsal düzenlemeler ger
çekleştirilecek, vergi ıslahatı yapılacak, mali
ye politikasının amaç ve gereçlerini daha ras
yonel ve belirli şekle sokacak olan düzenleme
lere başvurulacaktır. 

Bu cümleden olarak ayrıntıları ileri bölüm
lerde açıklanan Merkez Bankası ve kredi siste
mi reformları gerçekleştirilecektir. 

Keza, rasyonel bir fiskal politikanın zarurî 
âleti olarak vergi sisteminin bütün sektörleri 
eşit tesir sahası içine alabilmesi, Devletin ge
lir kaynaklarının belirli sektörler üzerinde yı
ğılmasının önlenmesi, ıdolaylı ve dolaysız ver
giler sistemimizin kalkınmamızı güçleştiren ve 
fiyat bünyesini düzelten bir istikamete yönel
mesi hususunda şümullü bir vergi ıslahatı ger
çekleştirilecektir.» (A. P. seçim beyannamesi 
sayfa 30) Hepsini söylemişiz. 

Değerli arkadaşlarım, 
Şimdi daha net, Sayın Dikmen'in bu ko

nuşmada tenkit mevzuu ettiği Veraset Vergisi
ne bir kontrmisal: «Veraset İntikal Vergimiz ve 
bu verginin tatbikana ait Vergi Usul Kanunu 
hükümlerinde yapılacak değişikliklerle, bu ver
giyle Gelir Vergisi arasındaki organik hağ ku
rulacak, her iki verginin randımanlı birer kay
nak haline getirilmesi sağlanacaktır». Sağlan
mış. 

Başka bir şey: «Gider Vergilerimizin, bugün
kü tek kademeli istihsal vergisi durumumdan 
Ortak Pazar Vergisi olarak kabul edilmiş bu
lunan üç kademeli eklenen Değer Vergisi..» ya
ni bugünkü maruf adı ile Katma Değer Ver
gisi. «...sistemine geçebilmenin şartlan temin 
olunacaktır. 

Ortak Pazarın vergi ahenkleştirilmesi faa
liyetlerine ayak uydurabilmek için bu konuda 
başlamış bulunan araştırma faaliyetleri sonu
cuna göre vergi sistemimizde gerekli değişiklik
ler yapılacaktır.» (ıSeçim beyannamesi sayfa 
32) 
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Şimdi değerli arkadaşlarım, hani Mevlâna'-
nm Dergâhında yazar: «Ya göründüğünüz gibi 
olun, ya olduğunuz gibi görünün.» Biz görün
düğümüz gibi olmaya devam ediyoruz. Seçim 
beyannamesi açık. Yazdıklarımızı yapmışız, 
Ortak Pazar vergi sistemine vergi sistemini uy
dur» demişiz. Bunun ilk kademesi olan İşlet
me Vergisi bulgun meriyettedir. Yüce Heyeti
niz onun daha mütekâmil hale gelmesi imkân
larını araştıracaktır. Veraset Vergisinde «ıslah 
tedbirleri al» demiş seçim beyannamesi. Geçen 
dönemde yaptığımız tadiller meyanında yap
mışız ve yürürlüktedir. Seçim beyannamemiz 
süratli ve gerçekçi bir vegi ıslahatı tavsiye et
miş, bunlar kemaliyle yapılmış ve seçim beyan
namemizin esasları ve hudutları içinde kalın
mıştır. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, mesele açıktır. 
A. P. Grubu tümüyle, bütün yönetici ve mesul 
kişileriyle kendi seçim beyannamesinin şart
ları içinde faaliyetine devam etmektedir. 

Ben aslında daha önemli bir Devlet dokü
manını okumak istiyorum. Seçim beyanname
sine itiraz vukubulmak ihtimali vardır. Bu
rada genel prensipler fevkalâde umumî de
yimlerle ifade edilmektedir. Seçim beyanname
lerinin bir başka türlü kaleme alınması da 
mümkün değildir. Bir büyük hedef genel de
yimlerle ifade edilir, ama muhterem arka
daşlarım, Yüce Heyetinizin 1968 - 1972 döne
mi için kabul ettiği İkinci Beş Yıllık Plana ba
kalım. Bu planı sevk eden kararnamenin altın
da A. P. seçim beyannamesine ve bütün Dev
let planlarında derpiş olunmuş ilkelere ay
kırılık iddiasında bulunan arkadaşlarımızın 
imzaları var. 

Şimdi, planın vergi politikası, ilkeler, pla
nın gerçek kaynaklarla finansmanı: «Plan dö
neminde gayri safî millî hâsılanın ortalama % 
30'unu tespit edecek kamu yatırımları...» bun
ları geçiyorum. 

«Mevcut vergi sisteminin sosyal açıdan ol
duğu kadar, iktisadî ve malî bakımdan da ye
tersizliklerinin giderilmesi ve ihtiyacı karşı
layacak niteliğe kavuşturulması gereklidir. Bu 
durum öncelikle mevcut sistemin etkenliğini 
ve verimini artıracak tedbirlerin alınarak yeni
den düzenlenmesini ve yeni kaynakların araş
tırılmasını zorunlu bir hale getirmektedir.» Bu, 
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ilkeler değerli arkadaşlarım, «Yeni kaynaklar 
arayın» diyor plan. 

îkinci ilkesi: «Vergi gelirlerinin artırılma 
amacı toplam tasarruf gayri safi millî hâsıla ora
nının yükseltilmesidir. Bu sebeple vergilemede 
özel tasarruf ve yatırım eğiliminin kırılmaması 
da gözönünde tutulacak ve alınacak yeni ted
birler yanında daha çok mevcut özendirici ted
birlerden etkin olarak yararlanması sağlanacak
tır. Ancak, bu tedbirler geliştirilirken gelirin 
(kişiler arasındaki dağılımının kötüleşmemesi, 
toplam tasarruf hacminin azalmaması ve kay
nakların etken dağılımının bozulmamasını dik
kat edilecektir. 

Öte yandan, bu amaçlara uygun olarak alı
nacak teşvik edici tedbirlere daha verimli 
alanlara yönelmeye kaynaklar vergilendirile
cektir.» Sarilh direktif; «Daha verimli alanlara 
yönelmeyen kaynaklar vergilendirilecektir.» 
plan direktifi değerli arkadaşlarım. 

«Yapılacak düzenlemede gerçek vergi öde
me gücüne yaklaşılmasına çalışılacak, sosyal 
adalet anlayışım zedeleyici muafiyet ve istis
nalar asgarî hadde düşürülecek, vergi kaybı
nı önleyecek tedbirler geliştirilecektir.» Yine 
okumaya devam ediyorum: 

«Genellikle ancak şeklen uygulanması müm
kün sanayileşmiş ülke sistemlerinin, bütünüyle 
örnek alınmasından kaçınılacak, anahedef Tür
kiye'nin ekonomik ve sosyal yapısına uygun 
ihtiyaçları en iyi şekilde karşılayan bir vergi 
sistemine ulaşmak olacaktır.» 

Şimdi değerli arkadaşlarım, sarih şekil
de îkinci Beş Yıllık Plan, seçim beyannamesi, 
vergi alanında alınması gerekli direktifleri 
tespit etmiş bulunmaktadır. Şimdi 1969 - M, 
1970'i maalesef kimse kabul etmiyor - progra-
mınıdaki vergilerle ilgili tedbirleri okuyorum: 

«Tedbirler: 
Gelir Vergisinde serbest meslek kazançla

rının etkin bir şekilde vergilendirilmesi sağla
nacaktır.» (1969 programı, sayfa 65) 

«Dar mükellefiyetle ilgili hükümlerde ver
gilendirmeyi daha etkili kılmak ve uluslararası 
vergilendirme kurallarma uymak amacı ile 
gerekli değişiklikler yapılacaktır. 

Kurumlar Vergisi nispetinin artırılması sağ
lanacaktır.» (1969 icra programı) 

Muhterem arkadaşlar, 
«Zaruri ihtiyaç malı sayılmayan tüketim 

maddeleri ithal gereği fazla olanlar aleyhine 
farklılaştırma yapmak suretiyle vergilendiri
lecektir.» 

Şimdi değerli arkadaşlarım, 1969 icra prog
ramı, Kurumlar Vergisi nispetini artır, verim
li alanlarda kullanılmayan kaynakları vergi. 
lendir ve lüks tüketime giden harcamaları kı
sıtlayıcı vergi tedbirlerini getir, demiş. Bunun 
içinde reddimiras durumunda olan arkadaş
larımızın emeği, imzaları var. O itibarla, zan
nederim kendilerinin de, imzalan ile tavsiye 
ettikleri tedbirleri almak A. P. için bir kusur 
sayılmasa gerektir. 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — İnşaat sek
töründeki gerilemeyi ne ile izah ediyorsunuz?. 

NURİ BAYAR (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, Sayın Dikmen, Kalkınma planların
dan rakamlar vererek, % 7-8 nispetinde büyü
mesi, gelişmesi öngörülen inşaat sektörünün 
plan tatbikatı süresince % 10-12'yi bulduğu, 
fakat onun da süratle düştüğü, bu rakamlardan 
geriye gidildiği dikkati çekmektedir. İnşaat sek-
böründen sizin aldığınız; Emlak Alım Vergisi 
ve sair vergilerle aldığınız tedbirler aslında 
böyle bir gerilemeyi, böyle bir gelişmeyi müm
kün kılmıştır. Yaptığınız iş buna müncer ol
muştur. Bu hâdiseyi bir kusur olarak ifade et
mek ve A. P.'nin tekrar seçim beyannamesin
de ve planlarda tavsiye edilen hedeflerin dı
şına çıkmak ithamının bir delili saymıştır. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, îkinci Beş Yıl
lık Kalkınma Planı; (Sayfa 104)) Yüce Heye
tinizin tasvibine mazhar olan ve uygulanmak
ta olan planın konut sektörüyle ilgili tavsiye
sini okuyorum. 

«Sosyal güvenlik sisteminin yaygın ve ye
terli olmaması, kredi ve vergi politikası yolu 
ile teşvik edilmekte olması, küçük tasarrufla
rın verimli olarak kullanılabileceği sahalara 
yönelmesini sağlayacak bir düzenin mevcut ol
mayışı gibi nedenlerle, özel tasarrufların bü
yük bir kısmı konut yatırımlarına yönelmek
tedir. Hızlı şehirleşme, artan nüfus ve mevcut 
konut standartlarının düşüklüğü, konut ihti
yacını artırmakta ise de, lüks konut yapımı
nı önlemek, tasarrufların daha verimli sek
törlere kaydırılması ve böylece plan hedefleri-
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ne varma için önemlidir. Bu sebeplerle vergi 
ve kredi politikası sosyal standartlardaki ko
nutların yapımını teşvik etmek, lüks konut ya
tırımlarındaki artış eğilimini durdurmak için 
kullanılacaktır.» Direktif.. 

(İkinci Beş Yıllık Plan, sayfa 110'da) «Lüks 
konut inşaatını durdur» diyor; sosyal konut 
inşaatını teşvik et, vergi bir mükemmel araç
tır, bu aracı kullan, lüks konut inşaa'tındaki 
eğilimi kes. Hatta 1970 programında daha rijit 
bir ifade; «cezalandırıcı vergi tedbiri al» di
yor; lüks konutları cezalandırıcı vergi tedbir
leri... (1970 program dilimi) tavsiye bu. 

Değerli arkadaşlarım; . 
Denebilir ki, İkinci Beş Yıllık Planın bu tav

siyesi son derece doğru bir şekilde uygulan
mış ve Türkiye ̂ de lüks konut inşaatına gide
cek fonlar endüstrinin emrinde kalacak şekil
de serbesleştirilmdştir. Bu, bir vakıadır, bu bir 
gerçektir. 

Efendim, inşaat sektöründe duraklama var.. 
Doğru. İnşaat sektöründeki duraklamanın İM 
tane önemli sebebi var: Birinci sebebi, bu ver
gi kanunları tedvin olunduğu zaman bu işin 
ticaretini yapan veya bu işle iştigal eden züm
reler, sınıflar, kişiler yeni vergi şartlarına 
kendilerini uydurma, adapte etme imkânları
mın doğmasını araştırdılar ve projelerini bu 
şartlara göre tadil ettiler. Birinci sebep bu 
idi. 

Nitekim, bu hazırlık döneminin sonunda 
Ankara Belediyesi ve İstanbul Belediyesinden 
alınan ruhsatların artış nispetlerinin göster
diği şekilde inşaat sektöründe bir hareketin 
başladığı açıktı, fakat maalesef ikinci durak
lama sebebi 12 Marttan sonra zuhur etti. 12 
Marttan sonra gelen Hükümet, tıpkı meselele
ri arkadaşlarımız gibi yanlış değerlendirdiği 
için, bir plan ilkesinin uygulanmasındaki isa
beti yanlış takdir ettikleri için Meclise yeni 
bir kanun sevk etti. Sayın Dikmen'in tenkit et
tiği husus çok doğrudur, bu meselede Hüküme
tin tutumunu kınamıştır, zabıtlarda var, çok 
doğrudur. Binde 70 nispetindeki inşaat alım 
vergilerini binde 35'e indiriyorum, diye kanun 
sevk etti. Bu sektördeki gelişme tekrar bu se
beple durakladı. Herkes, bu kanun çıksın, ye
ni imkânlardan istifade edeyim, diye durakla
dı. 

İşte inşaat sektöründeki aslında planın öngör
düğü, planın emrettiği, planın tavsiye ettiği 
lüks konut inşaatını engelleme başka şeydir, 
inşaat sektöründeki durgunluğun izahı başka 
şeydir. Bunlarbirbiriyle irtibatı olmayan, bir
biriyle anoaomik bağı olmayan iddialar olmak 
lâzımdır. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, yapılan iş doğ
ru mu, yanlış mı? 

Muhterem arkadaşlarım, 
A. P. siyasî iktidarı ve Yüce Parlamento, in

şaat sektöründe bir yasaklama getirmedi. İs
teyen lüks konut yapabilir; 250 m2, 350 
m2 hatta daha yüksek yapabilir. Yalnız, A. P. 
siyasî iktidarı bu konforun pahasını artırdı; 
Devlete ödediği vergi dolayısıyle böyle bir kon
foru pahalı hale getirdi. Bir yasaklama, bir zor
ba bir zor yok... isteyen yapar, istemiyen, bu 
vergiden kaçmak isteyen daha küçük boyutta, 
bürüt 124 im2 sahada inşaat yapabilir. 
m2 sahada inşaat yapabilir. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de arsa ma
liyetinin inşaat bedelindeki yüksek payını 
izahtan vareste sayıyorum. Fevkalâde yüksek 
pay almıştır arsa maliyeti. Arsaları daha ras
yonel kullanma politikasının yanlış olduğu
nu kesin şekilde kabul etmiyorum. Bir arsa 
ünitesinden kanunun emrettiği, kanunun getir
diği vergi tedbirlerinin yönelttiği istikamette 
bir muayyen arsa ünitesinden daha çok konut 
elde etmenin yanlış bir politika olduğunu ka
bul etmiyorum. Daha çok konut elde etmenin, 
maliyette arsa payını düşürmenin ve bu su
retle halkın alabileceği mesken inşatını teş
vik etmenin yanlış olabileceğini, bunun savu
nulması güç bir politika olabileceğini kabul et
miyorum. 

Aslında A. P. nin sosyal alanda, vergi ted
birlerini kullanmak marifetiyle aldığı son de
rece Önemli, son derece değerli bir icraat ol
duğu hakkındaki kanaatimi değiştirmedim. A. 
P. nin her platformda savunulması mümkün 
iddiasından biri olarak, bir ara yine bu kürsü
den savunmamı yaparken bazı arkadaşlar bu
nu yadırgadılar ama, her platformda savunul
ması mümkün icraatlarından biri olduğunu ifti
harla ifade ediyorum. Daha çok konut ve daha 
çok halkın alabileceği, daha fakir halkın alabi-
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leceği, kolaylıkla satanalabileceği mesken in
şaatını teşvik etmenin ayıp sayılmasını kesin 
şekilde reddediyorum. 

Şimdi muhterem arkaıdaşarım, devalüasyon 
meselesi, hayat pahalılığı, vergiler mevzuunda 
söylediklerimizle, yazdıklarımızla, Devlet dö-
kûmanlarıyle icraat arasındaki münasebeti ve 
tutarlılığı ifadeye çalıştım. Yine de ifade edi
yorum; plan, lüks tüketimi kısıtlayacak vergi
leri tavsiye etmiş, yapmışız. Yine plan, «konut 
sektörüyle ilgili kaynak dağılımını değiştir» 
demiş, yapmışız; «Emlâk ve Arazi vergilerini 
tanzim et» demiş, okudum, onu da yapmışız. 

'ilimdi bir ithama cevap vermeye izin verir
seniz, müsaade ederseniz tevessül edeceğim. 

Bir iddia, geniş, yaygın bir iddia: «Bütün 
bunlar A. P.'nin özel sektörcü felsefesini balta
ladı;», az evvel arkadaşımızın ifade ettiği gibi, 
«özel sektör yatırımlarını durdurttu, özel sek
tör yatırımlarını ve özel sektörün gelişmesini 
yavaşlattı». 

Şimdi, bu meseleye cevap arz etmeden evvel, 
bir müşahedemi, çok yakından bildiğim bir mü
şahhas olayı huzurunuzda zikredeceğim ve on
dan sonra fikrimi ifade edeceğim. 

Değerli arkadaşlanm, benim pek değerli ya
kın bir dostum, fevkalâde zengin bir aile; ol
dukça varlıklı tanıdığım bir aile var. Oğlunu 
Oambridge'te okuttu; fevkalâde iyi bir tahsil 
yaptı. Tahmin edersiniz, böyle ailelerin merakı 
vardır: Çocuğunun Devlet hayatında sefir olma
sı, elçi olması, büyümesi, yükselmesi ümidi için
de iken çocuk Türkiye'ye döndü; babasının tav
siyesine uymak yerine; «Ben memleketimde özel 
teşebbüs alanında faaliyet yapacağım, yatırım 
yapacağım, uğraşacağım, benim niyetim bu.» 
dedi. Babasının; «Türkiye'de bu sahada iş yok, 
bu saha son derece zor sahadır, burada umdu
ğun gibi geniş kazanç mevcut değildir, pişman 
olursun.» gibi bütün gayret ve tavsiyelerine rağ
men, çocuk bu teşebbüse girdi. Gayet entere
san bir misaldir, olmuş vakadır; değerli arkadaş
larım, oğlunu yanlış çıkarmak için, «Al oğlum 
sana 3 milyon lira, sen kendi seçtiğin alanda 
çalış, ben de bu 3 milyon lirayı emlâk, arazi ve 
arsaya yatıracağım, on sene sonra görüşelim...» 
demiş. 

Şimdi on senenin bilançosunu arz ediyorum 
değerli arkadaşlanm : 

Oambridge'te tahsil eden genç adam, on se< 
ne sonra; yatırım, didinme, terleme, Amerika, 
Avrupa; Devlete 36 milyon lira vergi, babası
nın verdiği 3 milyon lira ancak 8,5 milyon lira
ya baliğ olmuş. 36 milyon lira Devlete vergi 
ve babasının kendisine emanet ettiği 3 milyon 
lira 8,5 milyon lira olabilmiş on sene sonra. Ba
basının 3 milyonu; plase ettiği sahada; arazi em
lâkte vâsıl olunan rakam 60 milyon. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, hangisini savu
nacaksınız? Ben genç adamı savunuyorum, Dev
lete 36 milyon vergi veren tasarrufu teşvik et
mek istiyorum. Onu istiyorum... Ha! Onu yaptın 
mı? Söyleyeyim değerli arkadaşlarım, onu yap
tın mı? 

Tasavvur ediniz, 15 milyon bir tasarrufunuz 
var. Bununla bir yatınm yapacaksınız, ilk de
fa büyük ölçüde arsa maliyeti paranızı emiyor. 
Ne kadar teşvik etseniz, tasarrufu arsa maliyeti 
emiyor, işte tüm gayrimenkul gelirlerini cazip 
rant olmaktan çıkaran emlâk vergileri sayesin
de - isterseniz kabul edin, isterseniz etmeyin, 
Türkiye'de ilk defadır büyük bir reformdur - bu 
vergiler sayesinde arsa arzını artıran ve binne-
tice bu arsaya talebi de, sadece o arsayı mües
sir şekilde kullanmak kastı olan insanın talebi
ni mümkün hale getirdiği için, arsa maliyetini 
düşüren bir politika, acaba özel sektör yatırımı
nı teşvik etmez de neyi teşvik eder değerli ar
kadaşlanm ; hangisini teşvik eder? 

Bir arsanız var, vergi tedbirleriyle bu arsa
nın durduğu yerde şişmesini maliyet bakımın
dan önlemişsiniz, o arsayı müessir şekilde, fay
dalı şekilde kullanacak insanın talebi haline 
getirmişsiniz. Artık, hiçbir arsayı, hiçbir va
tandaş o arsada spekülatif kazanç elde edeyim, 
diye iktisap etmiyecek. O halde, bir taraftan ar
sa arzını çoğaltırken, talebi bir ölçüde kısarken, 
yatırım maliyetinde büyük meblâğlara varan 
arazi ve arsa bedellerini düşürmenin yatırımla
rı teşvik eden bir faktör olmadığını iddia edebi
lir misiniz muhterem arkadaşlanm? İşte bunu 
teşvik etmek lâzımdı, bunu yaptık. Bu, doğru 
bir politikadır değerli arkadaşlarım. 

Ancak, altyapı yatıranlarını ikmal etmemiş, 
elektriğini, enerjisini, ulaştırma imkânlannı, 
petro - kimya tesislerini yapmamış bir memle
kette, bunlan gerçekleştirmeyen bir ekonomide 
özel sektör hangi yatırımı yapacak? Hangi yatı
nım yapmak imkânına maliktir? işte Devletin, 
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ekonomik ve malî politikası özel sektör yatırım
larını platonik olarak değil, reel ve gıerçekçi bir 
şekilde gerçekleştirme ortamını yaratmak olma
lıdır. Böyle bir ortamı yaratmış olmanın mı 
kusur sayılacağı, yoksa buna karşı çıkmanın mı 
kahramanlık telâkki olunacağı, hiç şüphesiz 
Türk kamuoyunun tartışma konusudur. Bu tar
tışma sürüp gidecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bir münasebetle huzu
runuzda; «Tüm gayrimenkul rantlarını cazip 
olmaktan çıkararak, ekonomide yeni dengeler 
yarattık.» dedim. Ben «Ekonomide yeni denge
ler yarattık.» derken kastettiğim işte bu idi. 
özel sektör alanını cazip hale getirmek, özel 
sektörün spekülatif olmayan alanlarda para 
kazanma imkânlarını artırmak bir veni denge 
idi, ekonominin yeni düzeyde tanzimi idi. O 
itibarla değerli arkadaşlarım, bu yeni düzeyde 
tanzim edilmiş ekonominin gayrimenkule ve 
monprodüktif (üretgen olmayan) sahalara gide
cek yatırımların serbest kalmasına imkân bah
şedecek bir politika, doğru politika idi. Bu po
litika hedefine ulaştı mı? Tereddütsüz ulaştı 
değerli arkadaşlarım. 

Bugün, Türkiye'nin içinde bulunduğu 12 
Mart sonrasının psikolojik ortamına rağmen, 
para düşmesine karşı, enflasyon tehdidine kar
şı son derece değerli bir kıymet muhafızı telâk
ki edilen gayrimenkul artmamış ve bankalarda 
kalmıştır. Yatırımlara, ekonominin emrinde ya
tırımlara gidecek fonlar halinde kalmıştır. Ama 
bu fonlar kullanılmadıysa, bu fonlar iyi istimal 
edilmediyse kusur bizim değildir değerli arka
daşlarım. Bu fonlar, Türk ekonomisinin emrin
de durmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, oldukça uzun bir 
süre içinde size bir genel tahlil yapma fırsatını 
buldum. Bu kadar uzun süre beni dinlemek 
lûtfunda bulunduğunuz için size teşekkürlerimi 
sunuyorum. Sabrınızı israf etti isem özür dile
rim. Arkadaşlarıma saygılarımı arz ederim. (A. 
P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — C. H. P. Grubu adına Sayın Ah
met Şener, buyurun. 

0. H. P. GRUBU ADINA AHMET ŞENER 
(Trabzon) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım, 

Benden evvel konuşan arkadaşımızı dinledi
niz. Bütçe çıkalı daha üç gün oldu. Burada her 
parti, bütün program ve seçim bildirgelerini, 

felsefesini, vergiler ve kanunlar üzerindeki gö
rüşünü belirtti. İcranın denetlenmesi üzerinde 
herkes gerektiği kadar, enine - boyuna, konuştu 
ve bütün fikirler söylenmiş oldu. 

Muhterem arkadaşlarım, burada biz, beş 
maddelik malî denge vergisi kanun tasarısı üze
rinde görüşme yaparken, partilerin bütün seçim. 
bildirgelerini ve programlarını okumakla mü
kellef değiliz. Bu konuda yapılması gereken 
fikrî münakaşalar ve mücadeleler yapıldı ve 
bütün partiler, felsefeleriyle birlikte, takibede-
cekleri politikayı açıkladılar. Artık bunu görüş
tük. 

Onun için, Sayın Başkanlıktan istirham edi
yorum; bendeniz de dahil olmak üzere, bu gibi 
sapmalara müsaade etmesinler de, bu ve bun
dan sonra gelecek olan kanunları biran evvel 
çıkarabilelim... 

Bu önsözü, sırf bunun için söylemiş oluyo
rum. 

. Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, 
12 Ocak 19611de 223 sayılı Kanun çıkmış, 

27 . 7 . 1967'de 930 sayılı Kanunla mecburî bir 
istikraz müessesesi kurulmuştu. Bunun mânası; 
«Devlet, bir kanunla vatandaştan mecburen 
borç para alıyor» demekti. Devlet bunun için 
bono çıkartmış ve bu bonolardan elde edilen 
para ile bir fon teşkil edilmişti. Türk ekonomi
sinde mevcudolan sıkıntıyı ve krizi gidermek; 
münhasıran ve bilhassa tarım alanında, ulaştır
ma alanında ve sanayi alanındaki yatırım hiz
metlerinde kullanmak üzere teşkil edilen bu fon 
için, yukarda zikrettiğim kanunlar, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi tarafından kabul edilerek ic
raya verilmişti. 

Muhterem arkadaşlarım, bu fonla zikretti
ğim işler yapılagelmekle beraber, 9 - 10 senelik 
tecrübe, bunun iyi işlemediğini ileri sürmüştür, 
Sayın Hükümet bu gerekçe ile gelmiştir ve bu 
bonoların anaparası da iki gün evvel ödenmeye 
başlamıştır. Bu tarihe kadar faizleri ödenmiş ve 
bundan sonra da hem anapara, hem de faizlerin 
ödenmesine devam olunacaktır. 

Şimdi, tarım, ulaştırma ve sanayi bölümleri 
hizmetlerinde öz kaynak olarak sarf edilen pa
ra, 223 sayılı Kanunla çıkartılmış olan bu bo
nolardan elde edilen hâsıla idi. Bu tarihe kadar 
vatandaştan borç alan Hükümet, zaten bunun 
% 40'mı 930 sayılı Kanunla vergiye tahvil et
miştir, geri kalan kısmını da Malî Denge Vergi-
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siyle şimdi vatandaşa ödettirecek. Zaten, vatan
daşın 100 kuruşunun % 40'mı vergi olarak alı
yorsunuz. Nominal değerinden çok düşük bir 
fiyatla satabilmiş tir, yani 100 kuruşu, 20 - 30 
kuruşa satmıştır. 

Şimdi, 100 bin liralık malını satmış, bono al
mış bir vatandaş düşününüz; % 40'mı almışsı
nız. Bu bonolarını satması icabetse, ancak % 20'-
sine satabiliyor. Memleketimizde parası olanlar 
odacının, ücretli memurun, küçük memurun ve 
fakir vatandaşın bonolarını alanlar şimdi esas 
değerinden parasını almaya başlamış. Bu konu
da toplamış olduğu bonoların parasını ödüyo
ruz. 

Şimdi, vatandaşın bu konuda uğradığı hak
sızlıklara bakınız; Hükümet diyor ki: Sen ba
na borç vereceksin, ben de sana 10 senede bu
nun faizlerini ve 10 sene sonra da esas parasını 
vereceğim. Şimdi bir kanun çıkartıyorsun ve 
diyorsun ki: Bunu vergiye tahvil ediyorum. 
Hangi hakla?.. 

Yalnız, bu konuda Sayın Komisyona teşek
kür etmek Cumhuriyet Halk Partisi olarak va
zifemizdir; %' 8'i % 3'e indirmiştir. Talep edi
len 3 milyar, 1 milyara veya 900 milyona indi
rildi. Evet, bütçenin açığını biz biliyoruz. Ama, 
bu bütçenin açığını böyle ilkel ve hiçbir malî 
nizama uymayan bir kanunla kapatmak adalet
sizliktir. Bu konuda Anayasanın 61 nci madde
nin 1 nci fıkrası sarih. 61 nci madde «Herkes 
kamu giderlerini karşılamak üzere malî gücüne 
göre, vergi ödemekle yükümlüdür der. Malî gü
cüne göre, yani az kazanandan az, çok kazanan
dan çok vergi alınma esası Anayasada belirtil
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bunu % 8'den 
% 3'e indirmekle Komisyon isabetli bir iş yap
mıştır. Borç almış olduğunuz bir vatandaşın 
borçlanması için vaz'etmiş olduğunuz % 3 ver
giyi, % 8'e çıkartmak suretiyle - ki; o da son 
defa yapılan Anayasa değişikliğine göre vaz'-
edüen 61 nci maddenin son fıkrasında verilen 
yetkiye göre, bu kanunlar yapılırken vergi nis
petlerini Hükümetin, Bakanlar Kurulunun koy
ma yetkisi vardır - isabetli ve dengeli aynı za
manda doğru bir nispetle Büyük Millet Mecli
sinin huzuruna gelinmiş değildir. 

Temel Gelir Vergisi Kanununun 30 yıllık 
tatbikatından sonra 580 bine yakın vergi mü
kellefinden 1970'de alınan Gelir Vergisi 3 mil-
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| yardır. Ama, ücretler bu gruba dahil değildir. 
Şimdi Hükümet tek bir vergi ile bu 3 milyarı 
istemektedir. Bu, büyük bir adaletsizliktir. Tek
rar ifade ediyorum; Komisyon bunu tashih et
miştir, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu Ko
misyonun tashihatma uyacağız. 

I (Bir kalemde Malî Denge Vergisi ile 3 mil
yar alınmak isteniyor. Bunun hem mümkün 
olmadığını, hem de haksız olduğunu ifade et
tim. Aynı zamanda Komisyonun, ücretler gru
bunu net gelir üzerinden, diğer mükellefleri 
brüt gelir üzerinden vergilendirilmesiyle yap
tığı ayırım adaletsizdir. Bunu da arz edeyim. 
Zannederim ki, Sayın Komisyon Başkanı ar
kadaşımızın, 6 nci maddenin son fıkrasına 
muhalif oluşunun sebebi de bu idi. Bu gibi 
vergilendirmede Hükümet, vatandaşa olan gü
venini sarkmamalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk vatandaşı 
vergi vermem demez, vergilendirme yapılırken 
adaletli olmasını ve Hükümetin, vermiş oldu
ğu sözün yerine getirmesini ister. 

ikinci ve çok önemli olan bir konu da: Va
tandaşın verdiği her kuruşun, onun ıstırabını 
bilerek yerinde sarf edilmesini sağlamak ve onu 
vatandaşa inandırmaktır. Vatandaştan vergiyi 
alıp sağa - sola harcarken vatandaşın fakirliğini, 
ıstırabını, bugünkü susuzluğunu, yolsuzluğunu, 
okulsuzluğunu okuma nispetinin ne kadar düşük 
olduğunu, geliri ve işi olmadığını düşünmezsen, 
vatandaş o zaman size vergi vermez. Bunu, hü
kümetler düşünmek mecburiyetindedir. Vatan
daş, Hükümete verdiği her kuruşun yerinde sarf 
edildiğine inanmalıdır. Hastaneye, hastaya, ilâ
ca verildiğine, Türk Milletinin ihtiyacına veril
diğine inanmalıdır. Elbetteki bugün bir taraf
tan milyonlar gidiyor, evet, vergi ziyamı bili
yoruz. Hükümetler bunu söylüyor, «Vergi ziyaı 
var» diyor. Buna inanıyoruz. Bunu önlemek için 
Maliye Vekâleti veya Hükümet ne yapacak? 
Maliye memurlarının bu konuda iyi yetiştiril
mesi ve vatandaş da vergi vermek ahlâkını yük
seltmesi lâzımdır. Bunlar karşılıklıdır. 

Personel politikasında, istihdam politikası 
önemlidir. Sayın Maliye Bakanlığının bu konu
daki istihdam politikası da yanlıştır. Vergi 
imkânları olan yerlere gönderilecek memurla
rın yetiştirilmiş memurlar olması lâzımdır. 

I Yetiştirilmiş memurların, bu konuyu iyi anla-
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yan, vatandaşla halk münasebetlerini iyi bi
len ve vergilendirme kanunlarını iyi tatbik 
edebilen kişiler olması lâzımdır. Küstürülmüş, 
iyi yetiştirilmemiş, bu konuda kanunu iyi an
lamamış bir memur, ilk mektep veya daha yük
sek dereceli bir okul mezunu dahi olsa, bunu 
vergi tahsilâtına göndermeniz doğru olmaz. 

Muhterem arkadaşlarım, bütçenin açığını 
kapatacak olan bu vergilerin tatbikatta vere
ceği neticeleri peşin bilmek mümkün değildir. 
Bu konuda bir örnek vereyim: Ziraî Gelir Ver
gisinden, zannederim 100 veya 200 milyon tah
silat yapılacağı tahmin ediliyordu. Birinci dev
resinde 28 milyon talhsilât, 30 milyon masraf 
yapıldı. Şimdi 86 veya 96 milyon tahsilat yapıl
dı; fakat tahmin ederim bu da ancak masrafını 
karşılamıştır. Böyle olmamalıdır. Halktan, va
tandaştan kolay ve inandırılarak vergi almalı, 
vatandaş da, gönül rızasıyle verdiği verginin, 
Anayasanın teminatı altında verildiğini ve o şe
kilde sarf edileceğini bilmelidir. Vatandaşı böy
le inandıramazsanız arkadaşlarım, siz istediği
niz kadar kanunlar yapınız, bu vergiyi iyi sarf 
etmediğiniz takdirde, huzurla bunu vatandaş
tan almanız mümkün değildir. 

Sayın arkadaşlarım, Komisyonda Malî Den
ge Vergisi nispeti % 8'den % 3'e indirildikten 
sonra, maddeler üzerinde de elbette bazı millet
vekili arkadaşlarımız, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grubu olarak, görüşlerini ifade edecektir. 
İcalbederse değiştirge önergeleri de verilecektir. 

Kanunun millete, vatanımıza hayırlı olması
nı temenni eder, hepinizi saygiyle, hürmetle 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grubu adı
na Sayın Vefa Tanır, buyurunuz efendim. 

M. G. P. GRUBU ADINA VEFA TANIR 
(Konya) — Muhterem Başkan, muhterem ar
kadaşlarım ; 

Sayın Genel Başkanımız bütçenin açış ko
nuşmasında, ben de gelir bütçesi ve bütçenin 
tümü üzerinde grubumuz adına bu kürsüden 
malî Denge Vergisi hakkındaki kanaatlerimizi 
ve hükümetin bu yıl getirdiği diğer vergiler 
üzerindeki düşüncelerimizi açıkça ve etraflıca 
söylemiştik. Bugün daha ziyade, çok kısa olan 
bu Malî Denge Vergisi üzerinde birkaç satırla-
durnıak isterim. 

I Malî Denge Vergisi üzerindeki oyumuzun 
rengini söylemeden önce, bu kanaate varırken, 
Hükümetin 2 - 3 gün evvel geçirdiği bütçesini 
de gözden kaçırmadık. Hükümet, 29 Şubat 1972 
de bütçesini bu Meclisten geçirirken, bu bütçe
nin 1972 yılı içerisinde muvaffakiyete erişebil
mesinin bazı vergi kanunlarına dayandığını, 
açıkça söylemişti. 

Şimdi bir hükümetin, «ben vergi getirece
ğim, bu vergilerle bu bütçeyi uygulayacağım, 
diyerek bütçeyi buradan geçirdikten sonra kar
şısına dikilmenin ne derece isabetli olacağını 
da ölçtük. 

Muhterem arkadaşlarım; bugün burada mü
zakere ettiğimiz, yani Komisyonun getirdiği 
Vergi Kanunu ile Hükümetin bütçesi üzerinde 
büyük değişiklikler olmuyor. Asıl üzerinde 
durma'k istediğimiz nokta budur. Yani, yüzde 
8 bir gelir kaynağını hükümet aramış; bu yüz
de 8 gelir kaynağını ararken de, yüzde 3 tasar
ruf bonolarını kaldırdıktan sonra bir yüzde 8'e 
varmak istemiş. Yüce Meclisin Komisyonu da, 
yüzde 8'i bu millete fazla görmüş; Tasarruf 
Bonosu ile Malî Denge Vergisini değiştirmiş. 
Bir tasarruf bonosu sistemi var; bunun adını 
değiştiriyorsunuz ve «Malî Denge Vergisi» ola
rak getiriyorsunuz. 

Bir Malî Denge Vergisi ki, vaktiyle tatbik 
olunan, modası geçtiği için kalkan, Muvazene* 
Vergisinin bir değişik ismi bir değişik şekli
dir. Şimdi, beğenilmeyen bir tasarruf bonosu 
vardır, hatalıdır ve üzerinde çok şey söylenir. 
Bunun düzeltilme imkânları vardır. Ama, bu
nun daha iyi düzeltilme imkânları etraflı ola
rak araştırılmadan, siz vaktiyle modası geçmiş 
bir vergi sistemine bunu değiştirirseniz, en kı
sa zamanda bunun da tashihine gideceksiniz. 
Bu noktayı esas alarak, modası geçmiş bir mu
vazene vergisinin, bu defa yeniden ihdasına 
karşıyız. 

öyle ise Malî Denge Vergisinin reformla 
hiçbir alâkası yoktur, bilâkis, geriye bir dönüş
tür. Bizim bu hareketimizin, bir «reforma kar
şı gelme» olarak telâkki edilmemesini isteriz. 
İptidaî bir vergi sistemidir; gayri âdildir, «Va
tandaş gücü nispetinde vergi verir» kaidesine 
de karşıdır. Zira, her mükelleften eşit olarak 
yüzde 3 alınması düşünülen bir vergidir. 

Muhterem arkadaşlarım; vergilerin çok 
I acele getirilmemesi, ileride düzeltilecek bir şe-
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kilde çıkmaması için, artık bu yolun unutulma
sını Millî Güven Partisi olarak isteriz. 

Finansman kanunları son senelerde alışılır 
'bir yolla Meclisimize getiriliyor. Bir taraftan 
bütçe sürülüyor, daha bütçenin rakamları üze
rinde, gelir bütçesinin kaynaklarının üzerinde 
müzakereler devam ederken, bir taraftan da 
Meclise finansman kanunları sürülüyor ve on
dan dolayı da, ileride tashihinden kurtulamaya
cağımız şekilde iptidaî vergi şekilleri komisyo
numuzdan buraya kadar gelmiş oluyor. 

Tasarruf bonoları üzerinde şimdiye kadar 
çok şikâyetler yapılmıştır. Millî Güven Partisi 
olarak da zaman zaman, tasarruf bonolarının 
hatalı olduğu üzerinde durmuşuzdur ve bu sözle
ri biz de sarf etmişizdir. Arkadaşlarımızın biraz 
evvel burada vazettikleri gibi; bir fukara oda
cının tasarruf bonosu bir başkası tarafından 
- hatta çok düşük olarak - 1/10'u karşılığında 
bir bedelle alınır olmuştur. Sonra onun üzerin
de düzeltme yapılmış ve isme göre verilmiştir. 
Şimdi bu hatalı tasarruf bonosunun yerine ge
tirilmek istenen Malî Denge Vergisi, bu hata
dan kat kat hatalı olacağı için karşısındayız. 
Bu karşı oluşumuzla, yani aslında tek oranlı 
olan, müterakki olmayan ve tasarruf bonosun
dan daha adaletsiz olan bu vergiye ne diyecek 
Hükümet? «Efendim % 3 tasarruf bonosu idi, 
% 3 Malî Denge Vergisi olacak.» Ama efendim, 
tasarruf bonosunun ilerde iadesi vardır. Tasar
ruf bonosunun faizleri vardır. Bu % 3 net ver
gi olacaktır. 

Şimdi aziz arkadaşlarım; vergi korken bir 
de, verginin hissî tarafına gideceksiniz. Hükü
met ne durumdadır? 1972 yılı içerisinde büyük 
sıkıntıdadır. Aslında sıkıntı bu yıldır: Perso
nel Kanununun uygulanması ve devalüasyonun 
getirdiği sıkıntılardan dolayı, 1972 yılı Bütçesi 
birtakım sıkıntılarla karsı karşıya gelecektir. 
% 3 üzerinden tasarruf bonosu aldığımız za
manla Hükümetin Malî Denge Vergisi olarak ge
tirdiği arasında hiçbir değişiklik olmuyor. Bu 
yıl bu sıkıntıyı Hükümet atlatır; gelecek yıllar 
için düşüncelerimiz, Hükümetin de üzerinde ça
lıştığı vergi ıslahına daha fazla ehemmiyet ve
rerek; hatalı çıkardığımız bir vergiden dönüş 
yerine, önümüzdeki yıllar içerisinde tasarruf bo
nosunu kaldırarak, daha âdil ve kendi düşün
düğü esaslarda daha fazla, ama ödeme kabiliyeti 

dahr, kolay olan, millete daha eşit şekilde dağıl
mış bir vergi sistemini getirir. 

Ümidediyoruz ki, Hükümet, önümüzdeki yıl
lar bizim bu temennilerimize uyacaktır. Böyle
ce bu yıl, tasarruf bonosu uygulamasının deva
mını millet bakımından uygun görüyoruz. Hü
kümetin «vergici bir Hükümet», diye hiçbir 
kuruş kâr etmeden damgalanmasını istemediği
miz için de uygun görüyoruz. Onun için vergi
ye muhalifiz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adına 

ikinci defa olmak üzere Sayın Nuri Eroğan, bu
yurunuz. 

D. P. GRUBU ADINA NURİ EROĞAN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin de
ğerli üyeleri : 

Az önce, Halk Partisi Grubu adına konuşan 
Sayın Şener, nevama, Sayın Başkana bir tavsi
yede bulundular: «Konu, Malî Denge Vergisi 
tasarısıdır. Binaenaleyh, siyasî partilerin bun
dan önceki yaptıkları konuşmalar bu sınırı aş
makta; umumî bütçe münakaşası, hattâ Maliye 
politikası münakaşası haline getirilmektedir. 
Bunlara imkân vermeyin. Hudut içinde kala
lım. 6 maddelik olan şu kanunu çabucacık ge
çirelim.» 

Tavsiye kendilerinindir. Evvelâ tavsiye sa
hibinin kendi nasihatlarma uyması lâzımgelir. 
Ama bakıyoruz Şener konuşmasında, memurla
rın iyi yetiştirilmediğinden şikâyetçi, Millî Eği
tim politikasından bahseden konular etrafında 
dolaşıyor. 

Sayın Başka a, görüştüğümüz Malî Denge 
Vergisi kanun tasarısıdır. Bu vesile ile şu hu
susu belirtmek isterim ki; dünyada olmuş is
yanların ve ihtilâllerin büyük çoğu, vergi ve 
verilen verginin sarf yolu için olmuştur. Hatta, 
Parlamentonun sebebi hikmeti de, millet fazla 
vergi, vermemek için direnmiş; verdiği verginin 
heba edilmemesini istemiş ve bu yüzden iktidar 
ile millet arasında mücadele olmuş; millet 
galip gelmiş, parlamentoyu kurmuş ve parla
mentonun başlıca vazifesini de şu olarak tespit 
etmiş : «Benden fazla vergiyi almayacak yol
ları tutturacaksın. Benden aldığın paraları da 
yolunda sarf ettireceksin.» 

Binaenaleyh, Sayın Şener müsaade etsin de, 
Parlamentonun vücut bulmasına sebebolan bir 
konuda görüşürken, rahatça fikirlerimizi der-
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meyan edelim. Buradaki zaman tasarrufunu, 
başka bir yerde yapalım. Böylece, hakikî hede
fimiz ve maksadımız, varlığımızın sebebine mu-
tavaatkâr olalım. 

Ondan evvel konuşan Sayın Bayar, Adalet 
Partisinin görüşlerini naklettiler. Çok arzu 
ederdim ki, Sayın Bayar, Bütçe Komisyonun
daki süreli ve mesuliyeti! çalışmalarından edin
diği intibalar, aldığı bilgiler ve tecrübelerle ba
zı hususları da burada cevaplandırmalıydı. Me
selâ; sanayi sektöründeki % 10 civarında sey
reden bir kalkınma hızı % 2,5'a düşmüştür. Bu
nun sebebi, Sayın Bayar tarafından açiklansa 
idi, elbette memnun olurduk. 

Sonra Sayın Bayar, bir hususu da gözünden 
kaçırmış oluyor : Mütemadiyen inşaat sektörü 
ve konut sektöründen bahsettiler. Öyle zanne
diyoruz ki, inşaat sektörü başka, konut sektörü 
de bambaşkadır. Bu beyanları sırasında, ticarî 
ve sınaî yatırımlarda, inşaat için arsanın pahalı 

_ olmasını mazeret olarak gösterdiler. Biz sad-sce 
buna bağlı olmadığı, diğer hususları da dikkate 
alması lâzımgeldiği kanaatinde idik. Bahusus, 
sanayicilerin derdini hal için, Arsa Ofisi Kanu
nu çıkarılmıştır; «büyük sanayi sitesi» politi
kası öne sürülmüştür. Binaenaleyh, yalnız arsa 
pahalılığı bahis mevzuu değildir. Asıl yapılan 
teşvikler değil, teşviklerin yanında, bir de ser
best teşebbüsün, ferdî mülkiyetin karşısına di
kilme gibi getirilen kanunlar, kendilerini ür
kütmüştür. 

Saym Bayar misaller vererek rakamlar sıra
ladılar. Biz de söyleyelim ve Sayın Dikmen de 
bunlan belirtmişti, tekrarında fayda olacaktır. 
İnşaat sektörünün plan hedefi % 7,2 iken, 1.970' 
te 5,5; 1971'de de % 2'ye düşmüştür. 1971 yılı 
inşaat ruhsatları, ilk 7 ayda bir önceki yıla nis
petle % 30 gerileme göstermiştir. Bu gerileme
nin ticarî yapılarda % 53, sınaî yapılarda da 
% 65'e vardığı görülür. Bu mu özel sektörü teş
vik? 

Sayın Bayar, Seçim Beyannamesini ve ar
kadan da, plandan pasajlar okudular, ikinci 
Beş Yıllık Planı, elbette ki, parlamento çıkar
mıştır. Ancak, tanzim ve tespiti, çoğunluk par
tisinin ağırlık verdiği noktalar üzerinden yürü
müştür. Şu hale göre, kendi görüşlerini akset
tirmiş olduğu ikinci Beş Yıllık Plandaki mev
cut hususların, seçim beyannamesinde de bu
lunmasından tabiî bir şey olamazdı. 

Sayın Bayar o beyannameden bahsederken, 
bizim Sayın Önder de oradan ikaz ettiler. Ver
gi politikasından bahseden Adalet Partisi prog
ramının 22 nci maddesinin son cümlesi şöyle
dir : «Vatandaş üzerindeki ağır ve adaletsiz 
vergi yükünü hafifleterek, Devlet maliyesinin 
iktisadî kalkınmayı yavaşlatan etkilerini önle
mek gerektiğine inanıyoruz.» Bunun açık ifa
desi; yeni vergi getirmemek, vergileri tahfif-
letmektlr. 

Yine aynı programın anailkeler, prensip 
maddelerinden olan 6 ncı maddenin son fıkrası 
şöyle diyor : «Devletin zenginliğini milletin zen
ginliğinde görmekteyiz. Bunun için ağır vergi
lere taraftar değiliz, mevcutların da hafifletil
mesini istiyoruz» 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Ye
niden öğretiyorsun ISaym Eroğan, bravo. 

SAMET GÜLDOĞAN (Elâzığ) — Hafızayı 
beşer nisyan İle malûldür. 

NURİ EROĞAN (Devamla) — Bunlar böy
le olmuş mu ve programa sadık kalınarak ka
nunlar getirilmiş mi?.. 

Sayın Bayar diyor ki, «Biz vazifemizi yaptık 
bu kanunları getirdik ve memleketin, milletin 
refaha ulaşması yolunda bir hayli ileri gittik» 

Bunlar yapılmış olsaydı, bu takdirde 1971 -
1972'de getirilmiş olan vergilerin, bize göre gel
memesi lâzımgelirdi. «Refaha ulaşmak için gay
retler sarf edilmiş, refah yoluna girmişiz; o tem
po ile gidelim...» Gidelim, ama daha hızlı gide
lim. Peki, daha hızlı gitmek için yeni vergiler 
mi getirmek lâzımgeliyor? Getirilecek olan bu 
yeni vergilerle ileri gitmek, çok ileri gitmek 
yükünü bir tek nesle yüklememek lâzımgeldiği 
hususunda evvelce yapılmış olan tenkitleri neye 
benimsemiyorsunuz ? 

«Vergi reformu yaptık, yapıyoruz, yapılı
yor» dediler. Biz ise bu vergi reformunun bir 
vergi reformu olmadığını, bütçe açığını kapa
ma yolunda atılmış adımlar olduğunu iddia edi
yoruz. iiddialarını teyit için, «Kurumlar Vergi
si nispetini artırdık, verimli alandaki vergileri 
nemalandırmak için teşebbüsler yaptık» diyor
lar. Biz, bunlardan hiçbirinin yapılmadığı iddi-
asmdayız. Bu iddiamızın doğruluğunun da; 
1971'de getirilmiş ve 1972'de getirilmekte olan 
yeni vergilerle, eski vergilerin nispetlerinin ar
tırılması, vergi alanlarının genişletilmesi, mükel
leflerin sırtına yüklenen yüklerin katbekat art-
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ması ile ortaya çıktığı kanısındayız. Gerçek bu 
değil mi? Vatandaş artık vergiye karşı homur
danma değil, bağırma haline gelmiş. Sızıltı bit
miş, şikâyet bitmiş; isyan haline gelmiş. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — isyanı biz 
önleyeceğiz inşallah. 

NURİ ERO&AN (Devamla) — Sayın Bayar, 
«Yeni getirilen Malî Denge Vergisi karşısın
da Yüce Parlamento bir tercih yapma kararın
dadır.» dediler. 

Mevcudolan tasarruf bonosu sistemini mi de
vam ettirelim, yoksa getirilen bu tasarı ile ta
sarruf bonosu sistemini bir tarafa mı itelim? 

Kendi beyanlarına göre, grup adına konuş
muştur. Grup sözcüsü olarak çıktı, «Yeni vergiye 
dönmek yerine, tasarruf bonosu sisteminde kal
mak daha hayırlıdır» dediler ve arkasından ha
kikaten tasarruf bonosunun kalmasında, bizim 
de katıldığımız bazı faydaları öne sürdüler. 
Grup sözcüsünün bu açık beyanı karşısında 
aynı grubun, bu Malî Denge kanun tasarısı hak
kında reylerini ne şekilde tecelli edeceğini me
rak ediyoruz. 

Sayın Bayar buyurdular ki, «Böyle vergi ol
maz, hatadır. Erim Hükümeti stratejik bir ha
ta etmiştir; diğer tasarıların kötülenmesine mün
cer olacak bir ortam yaratmıştır. 

Tasarruf bonosu da ilkeldir, iktisadî ve sos
yal bir yönü yoktur; ama bunun yanında şayet 
tasarruf bonosunu kaldırırsanız büyük proje
leri finanse edecek bir kaynak imkânı kalkar» 
sonra ilâve ettiler, «Hükümetin getirmiş oldu
ğu % 8lik nispeti, komisyon % 3'e indirmiş
tir» 

Şunu tespit edelim ki, tasarruf bonosunun 
garip bir talihi vardır, ilk çıktığı andan 1 Mart 
1971 tarihine kadar ve hattâ bir gün evvelki be
yanlara kadar vatandaş, tasarruf bonosundan 
çok şikâyetçi idi, ayyuka varan şikâyetler var
dı. Vatandaş 100 liralık tasarruf bonosunu 
30 - 35 liraya satacak kadar müşteki idi; âdeta 
«Elimden gitsin» derdi. Bakıyoruz ki sonradan 
Hükümet ve Maliye de tasarruf bonosundan şi
kâyetçi olmaya başladı. Garip talih tabiî... Va
tandaş be 10 sene evvel vermiş olduğu 100 li
rayı, bin lirayı şimdi geri alıyor. Bunun sevin
ci içinde tasarruf bonosundan memnun; ama di
yeceksiniz ki 10 sene evvel verdiği 100 lirası 
şimdi 10 liradır. Senelerce bekledi bekledi, yıl

da % 6 faiz aldı. Bu iş mi?... Doğru, ama ta
sarruf bonosu eskiye nazaran vatandaşa şimdi 
sempatik görünmekte. 

Maliye Bakanlığı geçen sene yaptığı bir ope
rasyonla tasarruf bonolarının azımsanmayacak 
bir kısmını, zamanında değiştirilmediği, şahsa 
mahsus olduğu iddialariyle filân iptal etti; Ha
zineye nevama haksız bir gelir de temin etti. 

% 8lik oranın komisyonda % 3'e indirilişi... 
Söyleyelim ki, bu mühim bir- şey değil. Adalet 
Partisinin çoğunlukta olduğu bir komisyonun 
yapması lâzımigelen bir şeydi. İstanbul'da yapı
lan bir seminerde, Halk Partisi Senatörü Sayın 
Ağanoğlu bu teklifi müdafaa etmiş. Hakikaten 
aklî ve ilmî müdafaasını yapmış. % 8 gösterip 
% 3'e indirmeik, biraz da Nasrettin Hocanın hi
kâyesi ile «%8'den kurtulduk, % 3'e razı ola
lım» dedirtmek gibi bir hal. Halbuki tekrarla
nan vergi halinde olduğu ve bürüt gelirden alın
dığına göre bu % 3, % 6,ya yaklaşıyor ve tasar
ruf bonosunun; her sene bir kuponla ödeme ya
pılma ve 10 sene sonra itfa yolu kapanıyor. Bun
ları düşünecek olursak elbette ki, tatminkâr ve 
memnuniyet verici bir durumla karşı karşıya 
kalmayız. 

Saym Başkan, sayın milletvekilleri; bilindi
ği üzere, bir kanun tasarısı yahut teklifi görü
şülürken konuşmalar 3 nokta üzerinde olur. 
Ya tasarı veya teklifin tamamen karşısında olu
nur, ya teklif veya tasarının destekleyicisi bu
lunulur yahut da maddeler üzennde bazı deği
şiklik istekleri olur. Bu değişiklikler önergeleri 
karşısında, önce komisyonun ve Hükümettin gö
rüşü sorulur. Şüphe yok ki komisyonun verece
ği mütalâa Umumi Heyete müessir olmaktadır. 
Buna da sebep şu: Yüce Heyet tasarıyı tetkik 
etmiştir, bir fikir sahibidir; ama şu peşin hük
me de sahiptir, «Komisyon, bizim arkadaşları
mızdan müteşekkildir. Günlerce emek vermiş 
'bir hazırlık yapmışlar, tetkikat yapmışlar, ta
sarıyı bu hale getirmişlerdir. Şimdi bunun kar
şısına çıkan fikirlerin; cazip cümlelerle, hoş 
.̂ Özlerle, latif fıkralarla beni ikna etmesi müm
kündür; ama esas çalışma komisyondadır» dü
zünce ve peşin hükmü ile komisyonun fikrine 
uyar. Komisyonun fikrine aykırı olan taleplerin 
muvaffakiyet derecesi bu yüzden çok düşük 
olur. Komisyonun uyduğu fikrin yahut Hükü
metin getirdiği tasarının benimsenmesi halinde: 
«Zaten Hükümet ve komisyon bunu tetkik et-
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mistir, Hükümet, tasarıyı getirirken birtakım | 
gayretler sarf etmiş, hazırlığı ihtisas sahibi ele
manlar yapmışlar, bu hale getirmişler. Komis
yon da buna siyasî tercihleri katarak bu hali 
vermiş; arkadaşımız da kürsüde bu yolda konu
şuyor, biz de buna uyalım» denir. Binaenaleyh 
bunun taraftar kazanması ellbetteki çok daha 
fazla olur. Komisyon, «Ben hazırlandım, ben ça
lıştım bu şekle soktum, binaenaleyh bundan 
sonrası, artık benim karcıma manasız bir dikil
medir» der de, zorlu bir müdafaa yoluna gider
se; haklı, yerinde, aklî taleplerin muvaffak ol
ması âdeta imkansızlaşır. 

Yüce Parlamentodan şu anda istediğimiz bu 
ki, komisyonum göstereceği böyle bir mukave
met karşısında peşin hülrmü bir tarafa bırakıp 
daJha olumlu gördükleri hususa meyletmeleridir. 

Bu gerçekleri biliyoruz ve kabul ediyoruz, 
Buna rağmen Demokratik Parti olarak, - 1 nci 
konuşmacı arkadaşımız Ekrem Dikmenin, be
liğ bir şekilde ifade ettiği üzere - tasarıda her- I 
hangi bir değiştirme yapmak değil, tamamen red
dini istemekteyiz. 

Bu, Adalet Partisi Grup sözcüsü tarafından 
benimsenmiş göründü - yanlış anlamıyorsak, 
zabıtlar da meydanda - bize, görüşümüz revaç 
bulacak gibi geliyor. Böyle olunca şimdiden ra
kamlara düşmektem ve rakamların ağırlığı kar
şısında reddedilmelktense, Hükümete naçiz bir 
tavsiyemiz olacak, bu tasarıyı geri alsınlar ve 
Parlamentoyu da, milleti de bu yükten kurtar
sınlar. 

Şimdi görüşlerimizi takviye için bazı şeyler 
ortaya koymaya çalışacağım. Bu husustaki gö
rüşlerimizi ifadeye geçmeden evvel, şu hususu 
sarih olarak ifade edelim ki, Demokratik Par
ti olarak, vergisiz Devlet idare edilemeyeceği 
idraki içindeyiz. Memleketi vergi yağmuruna 
tutan ve bu yağmurun bir sel oîarak memlekete 
zarar verdiği gerçeği ile karşılaşan Hükümet 
Başkanının hatalı icraatım mazur gösterme he
vesiyle yaptığı, vergilerin bir istismar vesilesi 
yapılmaması şeklindeki bir tarizin, bir tanın ve I 
ithamın hedefi olamayız. 

Ancak, biz şümulü genişletilen, nispetleri ar
tırılanların yanında, getirilen yeni vergilerin 
vatandaşa ağır geleceği, onu sıkıntıya sokacağı 
inancındayız ve bu inancın samimiyeti derecesin
de bu vergilerin karşısındayız. Çünkü, biz şunu 
kabul ediyoruz ki, vergilerin ağırlığı, vergiye j 
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mukavemeti, halk tabiriyle vergi kaçakçılığını 
teşvik, tahrik ve teşci eder. Bundan tevakki 
edilmesini istiyoruz. Elimizdekini kaçırmaya
lım. 

Malî Denige Vergisi haklandkki görüşleri
miz şunlardır: 

Evvelâ şu hususları cevaplandırmamız lâ-
zımgelir. Bu vergi nedir, yani bünyesi, varlığı 
ııedir; daha açık bir ifad^ ile bu bir vergi mi
dir, nereden gelmiştir, gereği redir, reddolun-
ması halinde tutulacak yol ne olabilir? 

Her ne kadar üçüncü Beş Yıllık Plan müna
sebetiyle geçen gün yapılan top^ntrda Başba
kan, «Üniversite reformu, adlî reforma, millî 
eğilim reformu» diye yapacağı reformları sı-
râlarkem, bu reformlar panayırından malî re
formu çekmiş olduğunu göstermiş ise de, biz bu
nu bir çekme değil, bir dalgııuık eseri unut
ma ve o yüzden telaffuz edilmeme şeklinde tef
sir ediyoruz. Belki de, «el - mâna fibatnişair» 
gibi, düşünceleri, gene bizim hiç aklımızın alma
dığı, getirilen vergilerin toplamına vergi refor
mu demek düşünce ve karar şeklinde devam et
mektedir. 

Şimdi biraz da şu reform üs erinde durmak 
istiyorum. Müsaade ederseniz biraz da vergi 
reformuyla alakalı bir eleştirmeye geçelim. İlim 
diyor ki, reformun ilmî manada kesin bir tarifi 
yapılmamış olmasına rağmen bv mefhum, dinî, 
sosyal ve idarî müesseselerde olduğu gibi malî 
sistem ve müesseselerde de bunların fiskal, eko
nomik ve sosyal fonksiyonları ve etkileri bakı
mından ıslah ve tekamülü yo^nda belirli ve 
şümullü değişiklikler veya düzeltmeler yapılma
sını ifade eder. 

Memleketimizde tanzimattan sonra vergile
me sahasında yapılan değişiklikler ve düzeltme
ler Gelir Vergisinin kabulüne kadar malî ısla
hat tabiriyle ifade edilmiş, böylece bunların 
özünün çeşitli yönleri ve hedefleriyle bir ıslah 
hareketi olduğu belirtilmek istenmiştir. 

Şu hale göre, vergi reformu tabiri, esas itiba
riyle bütün bir vergi sisteminde veya vergiler 
grubunda ya da Gelir Vergisinde olduğu gibi 
temel bir vergide yapılan ve bünye değişikliği
ni tazammun eden ıslahat hakkında kullanıla
bilir. Bu derece şümullü ve önemli olmayan dü
zeltme ve değişiklikler reform anlam ve kavra-
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mı içinde yer almaz. Olsa olsa bu kabil değişik
liklere şümulü sınırlı bir tadil kapsamı içinde 
yer verilebilir. 

Vergi reformunda temel hedeflerimiz neler 
olmalıdır? Bunları 4 - noktada toplamak ka
bil: 

1. Vergiden, optimal hâsılayı sağlamak, 
2. Vergi sistemini, sosyal ve ekonomik 

fonksiyonlarını gereği gibi yerine getirecek şe
kilde tesis etmek, 

3. Vergi kanunlarını gerek mükellefler, ge
rek uygulayanlar için kolay anlaşılacak man
tıkî, rasyonel, açık ve basit bir hale getirmek, 

4. Vergi hukukunu demokratik prensiplere 
göre geliştirmek, mükellef haklarını makul tu
tacak şekilde yeniden organize etmek ve tabiî 
bunları yaparken de az gelişmiş bir memleket 
olduğumuz vakıasını biran olsun gözden uzak 
tutmamak gerekir. 

Belirttiğimiz şu hususlar gösteriyor ki, her 
sosyal müessese gibi vergicilik de memleketle
rin sosyal ve ekonomik bünye ve şartlarına gö
re şekillenmek lâzımgelir. Bu böyle olunca da, 
ileri batı memleketlerinin vergi sistemleri Tür
kiye için örnek olamayacağı, önümüzdeki Malî 
Denge Vergisi ve benzerleri gibi sadece ilkel 
hükümlere, palyatif tedbirlere dayanan, münha
sıran fiskal geyeyi hedef tutarak modern ver
gicilikte dayanılması gerekli olan hedef ve pren
sipleri bir tarafa itecek nitelikte vergi kanun
ları çıkarma yoluna gitmenin sonucu sadece 
hüsran, memleketin ekonomik ve sosyal bünye
sinde tahribat husule getirmek olur. 

Şüphesiz, modern cemiyet hayatının iktisadî, 
sosyal ve siyasî yapısında ve şartlarında vukua 
gelen devamlı, derin ve köklü tahavvüller, ver
ginin anlamı, sistemi yanında vergi hukuku ve 
tatbikatında da bunlara paralel olarak değişik
lik ve düzeltmeler yapılmasını gerekli kılar. 

Bu bakımdan, her memlekette olduğu gibi 
memleketimizde de vergi reformu ve ıslah ha
reketlerinin devamlılığı kaçınılmaz bir zaruret
tir. Ancak, sözlerimizin başında da ifade et
miş olduğumuz üzere, vergi reformu yeni ver
giler getirmek demek değildir. 

ilmin yaptığı bu açıklamaların ışığı altında 
az önce sıraladığımız soruları ele alalım ve 
bunları cevaplamaya çalışalım. 

1. önümüzde bulunan, şu anda tartışması
nı yaptığımız Malî Denge Vergisine, her ne ka-
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dar Maliye Bütçesi görüşülürken sorulan bir 
suale Sayın Bakanın, «Muvazene Vergisi» şek
linde bir cevabı olmuşsa da, biz meselenin ciddi
yetini düşünerek daha serinkanlı bir cevap ve
rilmesi isteğiyle Maliye Bakanı ve erkânından 
soruyoruz, bu bir vargi midir? 

Sayın Bakanın vermiş olduğu kısa cevap; 
«Muvazene Vergisi» lafına sözü getirelim. 

Muvazene Vergisi, 26 . 5 . 1932 tarihinde 
1980 sayılı Kanunla ihdas edilmiştir. Bu kanun, 
ismet Paşanın Başvekilliği zamanında, 24.4.1930 
tarihinde imzâlarıyle Yüce Meclise sevk edil
miş. Gerekçesinde diyor ki, «Münhasıran büt
çe açığını kapatmak ihtiyacından mülhem ola
rak, muvakkat Muvazene Vergisinin ihdasına 
lüzum görülmüştür.» Bu, Komisyonda müzake
re edilirken, rahmetli Refik ince'nin bir tak-
ririyle, «muvakkat Muvazene Vergisindeki» 
ibarenin, «muvakkat» kelimesi kaldırılarak, Mu
vazene Vergisi şekline sokulması teklif edilmiş 
ve öylece çıkmış. Ancak, 10 ncu maddesinde, 
gerekçede de sarahaten belirtildiği üzere, bütçe 
açığını kapatmak ihtiyacından, bir zaruretten 
doğmuş ve -bütçe açığı o sene için bahis mev
zuudur - bir senelik olarak tahdit ve tespit 
edilmiş. 10 ncu maddeye konmuş bu müddetle 
tatbik edilmiş. Ancak, ertesi sene bütçe açığı 
devam etmiş veya etmemiş her ne ise, belki alış
kanlıktan, belki hakikaten bütçeyi başka yollar
la kapamak mümkün olmadığından bu kanun 
kabul edilen muhtelif kanunlarla ta, Gelir Ver
gisi Kanununa kadar devam etmiş gitmiş. 

Gelir Vergisi Kanununun müzakeresi sırasın
daki zabıtları getirip burada okumayı çok arzu 
ederdim. Muvazene Vergisinin ne kadar yersiz, 
ne kadar manasız, ne kadar iptidaî, ne kadar 
vergi mefhumuyle bağdaştırılmayacağı şeklin
de, öyle îaflar edilmiş ve Gelir Vergisi o kadar 
yukarılara çıkarılmış ki, bunun karşısında Sa
yın Bakanın sualimize verdiği «Muvazene Ver
gisi» lafını da düşünerek şaşırmamak kabil de
ğil. 

3 . 6 . 1949 tarihinde 5421 sayı ile kabul 
edilmiş olan Gelir Vergisi Kanununun 108 nci 
maddesinin 2 nci fıkrası 9 kanunu lâğvetmiştir. 
Gelir Vergisi, konuşmamızın başında ifade etti
ğimiz gibi, cidden bir reformdur. Bu husus, 
vergi reformlarını hazırlamaya vazifeli komis
yon tarafından çıkarılmış ve bizlere de dağıtıl
mış olan 4 ciltlik yeşil kaplı kitapla açıkça be-
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lirtiiiyor ve «bu verginin bizi Garl d:vbileriyle 
vergi ve maliye konularındaki müzal^ıe ve mü
nakaşalarda aynı masaya oturtma seviyesine ge
tirdi,» deniyor. 

Şimdi, 1949'da yapılmış bir ıslahat, bir re
form, bir tarafa itiliyor, 1932'ye dönülüyor, 
aynı kanun - sarih olarak soluyorum - aynı 
mükelleflere hitabetmektedir. Aksi iddia var
sa, söylenebilir. 26 . 5 . 1932 tarihli 1980 sayılı 
Kanunla getirilmiş olan Muvazene Vergisiyle 
şimdi getirilen Malî Denge Vergisi aynı mükel
leflere hitabetmekte ve aynı mükellefleri yük 
altında bırakmaktadır. Nispetlerde bir değişik
lik var, başka; birşey yok. 

Oysa, Gelir Vergisini getirdik diye övünüyo
ruz, reform yaptık diye. Bir Hükümet, reform 
tabirine hiç alışmamış, ama akıllıca hareket eden 
bir Hükümet, - akıllıca hareket edenden mak
sadım şu, sarih olarak - bütçe açığını kapatmak 
için geliyorum diyor, görüşlerini açıkça ortaya 
koyuyor ve bunu zamanla da tahdidediyor. 

Malî Denge Vergisi Kanunu ise, vatandaşla
rın elindeki bir hakkı alıyor, ona bir mükelle
fiyet koyuyor ve sonra diyor ki, «Bu, reform
lar silsilesinden, nev'inden, bu kesimden bir 
parça..» 

Biz bunun, bu kanun tasarısının, her hangi 
bir prensibe göre savunulmasının mümkün ol
madığı, gayri âdil, ağır aşırı yük doğurucu, ip
tidaî olarak vasıflandırılabileceği kanşsmda-
yız. Daha açık bir ifade ile, başta Gelir Vergisi 
olmak üzere, muhtelif vergilere bir nispet zam
mından başka mana taşımayan bir hüküm ol
duğu kanısındayız. Ümit ve tahmin ediyoruz ki, 
bu açık ifade karşısında ilim sahibi maliye uz
manları, «Bu bir vergi midir?» tarzındaki suali
mize, müdafaa etmek yerine, müdafaa edeme
menin hklılığı karşsıında, başlarını önlerine 
eğeceklerdir. 

Yüce Meclisten şu niyazda bulunuyoruz 
ki, komisyonun ciddî eleştirmesi peşin hükmün
den vazgeçilerek, Demokratik Partinin, bunun 
Obir vergi olmadığı, bir oran tezyidinden başka 
bir mana taşımadığı hükmünde birleşelim ve 
bu kanunu reddettirelim. 

Şimdi kendi kendime sormuş olduğum ikin
ci suale geliyorum. Bu vergi nereden gelmiştir, 
gereği nedir? 

Şüphe yok ki, her tasarının nereden geldi
ği, niçin geldiği sorusuna cevap veren gerek

çeye Ibaşvurmak lâzımgeliyor. Gerekçeyi oku
yalım: «Bilindiği gibi, 27 . 7 . 1967 tarih ve 
930 sayılı Kanunun değiştirdiği 12 Ocak 1961 
tarihli ve 223 sayılı Kanun ile Türk ekonomisi
nin istikrar içinde gelişmesini sağlamak gaye
siyle yapılacak yatırımların finansmanında kul
lanılmak üzere tesis edilen fonun kaynağını 
iteşkil eden tasarruf bonoları bir mecburî istik
raz müessesesi olarak kurulmuş bulunmakta 
idi. Tasarruf bonolarının bir mecburî istikraz 
müessesesi olarak dokuz yıllık uygulaması bir
çok aksaklıkların çıkmasına ve pek çok şikâ
yetlere yol açmış bulunmaktadır. 

Bunların başında, bono mükellefiyetinin ge
lir seviyesi düşük ve tasarruf imkânları mah-
dudolan vatandaşlara da teşmil edilmesi sebe
biyle tasarruf bonolannın nominal kıymetinin 
altındaki değerler üzerinden alınıp satılması 
keyfiyeti gelmekte idi.» 

Burada görüyoruz ki, imkânları mahdut va
tandaşların Tasarruf Bonosundan şikâyetçi ol
duğuna, ıstırabına Maliye Bakanlığı da inan
mış. Ama, bu şikâyete rağmen, bu ıstırabı anla
maya rağmen, bu 930 sayılı Kanun ile, satıl
mış olan bu Tasarruf Bonolarının pek çoğunu 
geçersiz addettiler. Şimdi denecek ki, «O sıkın
tı içinde olanın ıstırabını bir istismar imkân 
ve fırsatı haline getirenlerin tepesine indik.» 

Doğru ama, Tasarruf Bonosu Kanunu var, 
burada hüküm sarih; şahısların malıdır, diyor. 
Buna rağmen Maliye Bakanlığının önündeki 
ağacın, Ankara'nın ilk ağacının altında «Ta
sarruf Bonosu alınır» levhası dururken, Maliye 
Bakanlığı hiç tedbir almıyor ve o vatandaşın, 
imkânları mahdudolan vatandaşın başvurduğu 
çareyi iptal ediyor. 

Biz isterdik ki, Hükümet olarak, Devlet 
olarak, bu imkânı mahdudolanlarm şikâyetleri
ni, ıstıraplarını daha evvel dindirme yoluna git
sinler, yahut da satış imkânlarını, zorlamalarını 
önleyici tedbir alsınlar. Şimdi düşünüyorum, 
bu tasarruf bonolarını satmamış olsaydı, bu 
imkânları mahdudolan zümre, bu Mart ayının 
Tinde iş Bankası, Vakıflar Bankası veya diğer 
bankaların veznesinden çoluğuna, çocuğuna el
bise, ayakkabı gibi ihtiyaçlarını karşılayacak 
ve yüzünü güldürecek meblağları ne güzel, ne 
kadar memnunluk içinde alacaklardı. 

Gerekçeyi okumaya devam ediyorum : 
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«Bunların başında, bono mükellefiyetinin 
gelir seviyesi düşük ve tasarruf imkânları mah-
dudolan vatandaşlara da teşmil edilmesi sebe
biyle tasarruf bonolarının nominal kıymeti
nin altındaki değerler üzerinden alınıp satıl
ması keyfiyeti gelmekte idi. Bu durumu önle
mek gayesiyle 930 sayılı Kanun çıkarılmıştır. 

Tasarruf Bonoları müessesesinin tevlidet-
tiği diğer bir mahzur da, tasarruf bonolarının 
bir taraftan kupür adedinin diğer taraftan tu
tarının gayet yüksek miktarlara çıkmış ol
ması sebebiyle bir Devlet borçlanması olarak 
idaresinin.. (Burada «idaresinin» diyor, ben bu 
kelimenin «iadesinin» olacağını zannediyorum.) 
büyük zorluklar arz eden duruma girmiş ol
masıdır.» 

Şimdi bu ifadenin samimiyetini kabul etmek 
mümkün değildir. O kadar çelişme var ki, iki 
fıkra arasında, bir taarftan mahdut gelirli va
tandaşların ıstırabına mani olmak, diyorsunuz, 
öbür taraftan da getirdiğiniz bu tasarı ile sade
ce ve sadece bütçe açığını kapatma hedefine 
gidiyorsunuz. G-elin, samimî olun da bu Malî 
Denge Vergisinin hedefinin oranlan yükselt
mek, vergi açığını kapatmak, yani bir kelime 
ile biraz gelir sağlamak ve Hazineyi borçlan
maktan kurtarmak olduğunu itiraf edin. 

1972 bütçesinde iktisadî Devlet Teşekkülle
ri lehine yapılan transferlerin yekûnu 
4 680 000 000 TL. dır. Her zaman söylenir, 
biraz da usandırmıştır, bütçeyi tenkit eden 
herkesin Parlamento kurulduğundan beri kul
landığı bir lâf vardır; bütçe gayri samimidir. 
Burada da gayri samimî olan bir hususa işaret 
etmek isterim: Devlet Demiryolları bu yıl bir 
milyarı aşan bir zarar içindedir. Bu zarar hep 
artıyor; Parlamentonun dikkatinden nasıl ge
çiririz, şikâyetler devam ediyor, tedbir de ala
mıyoruz. Bu hal böyle devam edip gideceğine 
şu zararı biraz az gösteremez miyim? Endişe
sinin hâkim olduğuna şüphe yok. Ne yapılıyor? 
Altyapı için demiryollarının harcamakla yü
kümlü olduğu meblâğı Bakanlık bütçesine ak
tarıyorlar. Bu suretle bir milyarın üstünde olan 
zarar 745 veya 748 miyona düşüyor. O takdirde 
gerçek, bu aradaki yarım milyonun üzerinde 
olan bu meblâğı İktisadî Devlet Teşekküllerine 
aktarılmakta olan 4 680 000 000 luk transfer
lerin yanına, bunu da ilâve edelim, ne oluyor, 
rakam 5 milyarın üzerine çıkıyor. 

Bunlar hep nereden temin ediliyor, vatan
daştan, Hükümetin tabiriyle imkânları mahdut 
vatandaşlara yaptırılan mecburi tasarruflardan 
elde ©dilen meblâğlardan... 

Arkadaşımın söylediği gibi yalnız carî har
camalara değil, transfer harcamalarında da 
hovardaca harcanıyor. Sorarım size, Devlet De
miryollarının bu zararını karşılamak üzere Hazi
neden şu kadar milyar yardım yapıyorsunuz; 
peki trene binmeyen adamı neden 
bu vergiye hissedar ediyorsunuz, hakkınız var 
mı? Yok. iktisadî Devlet Teşekküllerini kârlı
lık haline getirmeye belki gücünüz yetmez ama 
zararlılık halinden çıkarın, hiç olmazsa. Bu 
suretle vergilerin ağırlığı da mükelefler ara
sında bir anlayış içinde taksim edilmiş olacak
tır. 

Böylece vatandaştan alınan, mecburi tasar
rufla alman bu vergi ile hovardaca harcamala
ra girişiniz, sonra da anaparanın ödenmesi zor
laşmıştır, kupürlerin ödenmesinde zorluk var
dır, diye şikâyetçi olacaksınız. Size, kalkınmak 
için yapacağınız yatırımlarda beni ortak edin, 
dedi mi vatandaş? Kendiniz, nevama bir ortak
lık halinde, vatandaşın da bazı sınıflarını içine 
katan bir vergi sistemi halinde yatırımları yap
mak bahanesiyle vergiye zorlamışsınız, şimdi o 

Sözlerimin başında ifade ettiğim gibi, bu 
tasarruf bonolarının garip bir talihi var, baş 
tarafta vatandaş şikâyetçi. Hazine memnun so
nunda, Hazine şikâyetçi, vatandaş memnun. 
Neden böyle oluyor? Çünkü kanunun gayesin
den uzaklaşılmıştır. Bu sebepten de bugün Ha
zine şikâyeitçi, vatandaş memnun. 

Tasarrui bonosunun gayesinden uzaklaşı
yorsunuz. Yatırımların finansmanında kullanıl
mak üzere vatandaşı mecburi istikraza zorlu
yorsunuz, düşük bir faizle ve on sene sonra ve 
para kıymetinin süratle düştüğü bir devrede, 
verdiğini iade vaadinde bulunuyorsunuz ama, 
hiç gayeye uygun yerlere de harcamıyorsunuz. 
Hatta biraz da hovardaca harcıyorsunuz. 

Benden evvel konuşmuş olan parti sözcüsü 
arkadaşımız burada açık rakamlar vererek carî 
harcamalardaki rakamları ortaya koydu ve Ibunun 
pek çoğunun bu tasarruf bonosunun gelirleriyle 
karşılandığını ifade etti. Ben bunlara ilâveten 
bir de malî transferler cephesine gidişine do
kunacağım. ) 
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taahhüdünüzü yerine getirmemişsiniz, aldığınız 
parayı rahat rahat harcamışsınız. «Ben bunu 
aldım ama ödeyemez haldeyim» ne yapacaksı
nız? «Şimdi bunu keseceğim ve onun yerine bir 
vergi getireceğim, ne sana faiz vereceğim ne de 
anaparanı iade edeceğim. Evvelce aldığın para
yı da senden tekrar çıkaracağım», diyorsunuz. 

Şimdi gerekçenin diğer bir fıkrasına geliyo
rum. Bu da Geçici Komisyon raporundan; 

«Ancak, 223 sayılı Kanunla çıkarılan tasar
ruf bonoları, bulgiine kadar yıllık bütçe gelirle
ri mahiyetinde mütalâa edilmiş, (Samimî bir 
ifade, kullanılış yerine göre gerçeğin ifadesi) 
biriken tasarruf bonosu ile faizlerini ödemede 
kararlı olan Hazine milyarlara ulaşan bir kül
fetle karşı karşıya getirilmiştir. Hazinenin ge
rek işaret edilen bu ağır külfetten kurtarılması 
ve gerekse 1972 bütçesinin finansmanı yönün
den 223 sayılı Kanun yerine kaim olmak üzere 
işbu tasarının kabulü zaruri görülmüştür.» 

Komisyonun koymuş olduğu bu fıkra kanu
nun hakiki simasını ortaya koymaktadır. Hükü
met gerekçesinde de; sanki mükellefe yardım 
ediyormuş gibi bir eda var: «imkânları mah
dut vatandaşlar bunları aldı, sıkıntıya düşünce 
çok düşük fiyatla sattı ve onu bu halden kur
tarmak için bu tedbire başvuruyoruz.» 

Şuraya dikkatinizi çekerim arkadaşlarım; 
bu memlekette en çok şikâyet edilen husus vergi 
zıyaı dır, halkın ifadesiyle vergi kaçakçılığıdır. 
Bunu piyasada kim yapar? Satışı yapan, nakli
yeyi yapan, tüketici olmayan kimseler yapar. 
Ama işletme Vergisi kimden almıyor? Tüketici
den. Vergi kaçıran bir başkası ise, bana niye ce
za veriyorsunuz? Bir mükellefiyet altında bırak
mak % su nispette benden vergi almak bir ce
zalandırmak değil midir? 

Burada denilecek ki; efendim biz o sayede 
satıcıyı kontrol ediyoruz ve vergi kaçakçılığına, 
bu suretle mâni oluyoruz. Vergi kaçakçılığına 
mâni. olmak için bir tüketicinin, bir müşterinin 
cebine maliyenin el uzatması kadar garip bir şey 
tasavvur edemiyorum. 

Vergi kaçakçılığını önlemek için şu kürsüden 
en az elli tane tedbir yirmi, yirmibeş senedir 
söylenmektedir. Niye bunların hiçbiri dikkate 
alınmaz? Biraz evvel M. G. P. sözcüsü arkadaşı
mızın da söylediği ve hepimizin ittifak ettiği 
husus; «Her sene bütçe gelirken vergi kanunları 
da sıraya diziliyor.» Neden böyle olur? Efen
dim, kabul etmezseniz biz şu çıkmazdayız, bu 
imkânları bize sağlayın ki, şu, şu hizmetleri gö
relim.» O arada tedbirler de söylenir, bir sene 
Maliye yine kulağının arkasına yatar ve bir se
ne sonra yeni vergilerle tekrar gelir. 

Bir vesile ile söylemiştim; bu biraz da Par
lamentoya karşı bir harekettir. Geçen gün, 
mahallî seçimlerin ertelenmesi kanunu görüşür
ken de temas etmiş ve Bakandan şöyle bir sual 
sormuştum, maalesef cevabını alamadım. Hü
kümet şöyle bir güven içinde midir? «Biz getir
diğimiz kanuna nasıl olsa geçiririz.» Bu his Hü
kümete hâkim midir? Çünkü o günkü yaptığım 
usul tartışmasında belirttiğim gibi, kanun geldi, 
Komisyonda Tüzük gereğince münakaşası yapıl
mamış ve Umumi Heyette Tüzük gereğince lâ-
zımgelen müddet geçmemiş ve kimse tetkikatını 
yapamamış sonra buraya gelmişiz, kanun geçi
yor. 

Bu kadar aceleleri varsa, niye daha evvel dü
şünüp de şunu şu, şunu şu tarihte getireceğiz 
diye bir hesaba katmazsınız? Bunu sadece Baş
bakan veya Bakan düşünemez. Ama bunu dü
şünmeyenleri, Devleti ve Hükümeti zor duru
ma sokanları cezalandırmak da onların vazife
leridir. Bu da böyle mi: «Biz bu nu getirdik ve 
geçireceğiz» prensibi mi hâkim bu konuya da? 

Bu tedbire 930 sayılı Kanun ile başvurdun 
ve (bir hayli de gelir sağladın, bundan vazgeç 
artık. Yani, tedbirini almışsın, bunun üstüne 
gitme. Ya tasarruf bonosunu devam ettir, ya 
büsbütün kaldır. 

Demek istiyorum ki; gayri samimî bir ifade 
ile kaleme alınmıştır, gerekçe. Gerçek veçhesi 
komisyon gerekçesinde mevcuttur. Aynı sami
miyetsizliği, yahut maksadı gizleme yolunu, iş
letme Vergisinde de görüyoruz. 

Maliyecilere göre; işletme Vergisi sayesinde 
Ortak Pazarın ortak vergisi olan Katma Değer 
Vergisine geçiş için hazırlıklı olmak imkânı sağ
lanacaktır. Buna bir diyeceğimiz yok, bu bir 
ilmî görüştür, başka memleketlerde denenmiş
tir, bizde de bu yola gidilecek ve hakikaten Kat
ma Değer Vergisi ilmin, akim, mantığın hazır
ladığı bir yoldur. 

Perakende satış safhasını kavramak ve vesi
ka nizamına bağlamak suretiyle Gelir ve Kurum
lar Vergisindeki vergi ziyama sebebiyet veren 
kaynakları kapatmak mümkün olacaktır. 
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HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — öyle | 
bir cebir yok. j 

NURİ EROĞAN (Devamla) — Hukukta ma- j 
nevî cebir diye bir tabir verdir bilirsiniz, sayın j 
hukukçu. ] 

işte isletme Vergisinin de asıl gaye ve hede
fi bir gelir sağlamak iken; «Efendim, biz vergi 
ziyamı, vergi kaçakçılığını önlemek için bu ted
bire baş vuruyoruz.» diyor Maliye. «Vesikaya 
bağlıyoruz ve bu suretle mükellef vergi kaçır
maktan içtinabediyor.» Elliye yakın tedbir söy
lenmiştir kaçakçılığı önlemek için. Ben de diyo
rum ki; neden bu tedbiri mükellefe yeni mükel
lefiyet yüklemek suretiyle alış yoluna gidiyorsu
nuz Eğer asıl hedefiniz gelir sağlamak değilse 
açıkça ortaya koyuyorum; sizin maksadınız mü
kellefi kontrol etmek midir, vergi kaçakçılığını 
önlemek midir? Yine ben işletme Vergisi diye 
bir vergi ödeyeyim ama buradan aldığım mak
buzları toplayayım bunu bir başka vergiye, me
selâ Gelir Vergisine mahsubedeyim. O zaman • 
bana yük yüklememiş olursunuz. Ama öyle de
ğil, maksadın asıl veçhesi yeni gelir sağlamaktır. 
işte tıpkı malî dengede de imkânları mahdut va
tandaşı vikaye değil, yeni gelir kaynağı aramak 
ve eski borçları karşılamak yolunda atılmış bir 
adımdır. 

Biz diyoruz ki, Türkiye'de vergiler ağırdır. 
Hususiyle 1970 yılından beri, Türk Maliye ta
rihinde, dünyada benzerine rastlanmayan bir 
tutum dikkati çekmektedir. Her bütçe ile bir
likte, yeni vergiler ihdası, mevcut vergilerin 
kapsamının genişletilmesi veya tarifelerinin ağır
laştırılması Kamu iktisadî Teşebbüslerinin ma-
mulleriyle, Tekel maddeleri fiyatlarına zam ya
pılması bir alışkanlık haline gelmiştir. 

Burada başka bir noktaya değinmek istiyo
rum : Tekel maddeleri fiyatlarına zam yapılması 
konusuna geliyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Tekel maddelerine zam bahis konusu olduğu 

zaman; «Bu zammın âfetler, seller, felâketler 
karşısında elde para bulunsun diye Merkez Ban
kasında bir fon tesis edilecek ve bunlar oraya 
aktarılacak oradan da derhal yardım için bu pa
ra sarf edilecek.» dendi. 

Antrparantez söyleyeyim.. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Malî 

denge ile ne alâkası var bunların, Saym Eroğan? 
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NURİ EROĞAN (Devamla) — Meclis Baş
kanı olduğunuz zaman bu ikazı yapmak hakkını 
ikt-isabedecsksiniz, lütfen sabırlı olun. 

Şimdi temenni edelim ki, bu fon tıpkı tasar
ruf bonosu için yapılan mecburi istikrazlar gibi 
başka yerlere aktarılıp sarf edilmesin; bu ayrı 
bir husustur. Ama bir televizyon konuşmasında 
Saym Maliye Bakanı da; «Bunun bir eski malî 
sistem olan, bir yere harcama mânasına gelen, 
bir tâbir ile tahsisi varidat» demek olduğunu 
öne sürdü. Eskidir, geridir, iptidaidir, yeni 
ve modern bütçe ve maliye anlayışı ile bağdaşa
maz bir sistem olduğu öne sürülürken; «Nasıl 
oldu da bu sistemi kabul ettiniz, benimsemiş ol
dunuz?» dendi. Sayın Maliye Bakanı o zaman 
buyurdular ki; «Bunda biz Maliye olarak çok 
direndik ama sözümüz geçmedi.» 

Şu husus bütün dünyaca kabul edilir ki, bir 
kabinede Başbakandan sonra Maliye Vekili ge
lir; tıpkı, ailedeki büyük oğlan gibi. Maliye 
Bakanı çok defa Fransa'da Başbakan namzedi
dir. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — O 
sizin söylediğiniz Hariciye Vekilidir Beyefendi. 

NURİ EROĞAN (Devamla) — Hariciye me
selelerini ve devletleri şimdi iki tane büyük şe
hir idare ediyor, gerisinde Hariciye Vekilinin 
protokolden başka vazifesi yok. 

Maliye Bakanı nasıl olur da sözünü dinlete
mez? 

ikinci bir misâl daha vermek istiyorum: Sa
yın Bakandan Bütçe Komisyonunda sormuştum, 
biraz evvel arkadaşlarımız da temas ettiler, Sa
yın Şener de temas etti zannederim, Emlâk Alım 
Vergisinin binde 70'ten binde 35'e düşürülmesi 
hususunda 1 nci Erim Hükümeti bir tasarı ge
tirdi. Bu tasarı Maliye Komisyonundan geçti, 
Bütçe Komisyonuna geldi ve Hükümet düştü. 

İkinci Erim Hükümetinde de aynı zatı Ma
liye Bakanı olarak gördük. Bu zat, tasarı Büt
çe Komisyonunda görüşülürken, tasarıyı geri 
aldıklarını ve getirilecek olan Finansman kanun
ları meyanmda düşünüleceğini beyan etti. 

Biz de zannettik ki, peyder pey geleceğine, 
orada getirilecek ve bu düşüş orada kabul edi
lecek. 

Halbuki olmadı... O zaman Bütçede bu suali 
kendilerine tevcih ettim; bu kürsüden de bir 
kelimeyle cevap verdiler: «Zaruret!» 
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E, iki ay evvel, üç ay evvel, sen, bir verginin 
nispetini düşürmek için teşebbüse geçeceksin; 
üç ay sonra da bu düşünceni, «Zaruret» diye
ceksin, geri alacaksın... 

Şu anlaşılıyor ki, I nci Erim Hükümetinde 
bu indirme teşebbüsünü Maliye Bakanı isteğiyle 
yapmamıştır, ikinci Erim Hükümetinde serbest 
kalmıştır; maliye bilgi ve tecrübesi hâkini un
sur haline gelmiş ve tasarıyı geri almışlardır. 

Biraz evvel söylediğim gibi, büyük erkek ev
lât mevkiinde olan Maliye Bakanı, bilhassa ver
gi konularında biraz daha ağır olur, daha sert 
olur. 

Müsaadenizle Maliye Bakanının Türkiye'deki 
nüfuzu hakkında bir fıkra nakledeceğim. 

Fuat Ağralı Maliye Vekili, Hasan Ali Yü
cel Maarif Vekili... Sözü geçen bir Bakan; Cum
hurbaşkanının en çok sevdiği, itibar ettiği, tut
tuğu; sözünün kendi sözü haline geldiği etrafa 
inandırılmış bir halde... 

Topkapı Müzesinin bir yerinde çöküntü var. 
Rakamlarda yanılabilirim; ama gayet cüzi ra
kamlar; elli veya altmış bin lira civarında bir 
para ile tamiri mümkün. 

Bu parayı bütçeden alırlar, tamir yapılır; fa
kat para kâfi gelmez. 

Rahmetli Hasan Âli Yücel, yanında Müze 
Müdürü Aziz Bey; beraberce rahmetli Fuat Ağ
ralı'nm makamına girerler. Ağralı ikisini yan-
yana görünce işi fark eder ve birden parlar : 

«- Gene mi para için geldiniz?...» 
Hasan Ali Yücel şöyle ifade ediyor : 
«Bir mektep talebesini azarlayan sert bir 

okul müdürü gibiydi...» Ben en azından ken
disi gibi bir Bakandım ve tutulan da bir 
Bakandım. Kendilerine (- Rica ederim, sakin 
olalım; sizin hatırınızı sormaya geldik,) dedim, 
oturduk.» 

«Konuşma arasında kendisi sordu: Ne oldu 
tamir işi, diye» 

«- Güzel oldu, çok teşekkür ederiz. Yalnız 
sizden bir ricaya geldik. O tamir edilen kısım
la Topkapı Sarayı büyük bir çöküntüden kur
tulmuştur; bu hizmetinizi hatırlatmak için siz
den bir resminizi rica ediyoruz; büyültüp ora
ya asacağız...» 

Fuat Ağralı cüzdanını çıkarır; resimlerine 
bakar, «Bu mu güzeldi, şu mu çirkindi,» der
ken, sorar: 

«Tamamen bitti mi?» 
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«Hayır, daha yetmiş, seksen bin liraya ihti

yacımız var,» derler. Çağırır Hazine Umum 
Müdürünü; 

«Yüzelli bin lira veriniz», diye emir verir. 
Şimdi diyeceğim şu: Fuat Ağralı'dan ver

diğim misalle, Maliye Vekili Bakanlıklar ara
sında her zaman sözü en ağır olanıdır. Yaptırır; 
yaptıramazsa çekilirim. 

Hem Tekel zammı, hem de Emlâk Vergisin
deki şu iki tutum, bize bir za'fm işareti olarak 
geldi. 

Bu fıkralardan ve gerçeklerden sonra gene 
konumuza gelelim: 

Türkiye'de vergiler ağırdır demiştik. Sayın 
Bakan verdikleri misalle 42 ülke arasında 36 ncı 
olduğumuzu söylediler. Yani, şükredin, 42 nci 
de olabiliriz. 

Türkiye'de global vergi yükü, gayri safi 
milî hâsılanın % 18,44'ü iken 1972 yılında 
% 22'ye yükselmiştir. 

Fransa'da bu nispet % 17,4'tür. italya'da 
% 17'dir. 

Şartlar Türk mükellefi için o kadar değişik 
o kadar başka ve o kadar ağır ki; bir de me
seleyi bu taraftan ele alalım : 

Türkiye'deki vergi mükellefi, aynı zaman
da ailede de bir tek mükelleftir. Uğraşır, didi
nir, koskoca aileyi geçindirir. Ama Garb ülke
lerinde, oranın % 17 olduğu ülkelerde, en 
azından ailede iki, üç kişi çalışır. 

Şimdi burada başka memleketlerde de ver
gilerin ağır olduğu, bilhassa Amerika'da bu 
verginin ağır olduğunu göstermek için Sayın 
Gelirler Umum Müdürünün naklettiği bir fıkra, 
bir hikâye... Gerçek tabiî. 

Amerikalı lar derilerini yüzerler ve zarfın 
içine koyup Cumhurbaşkanına gönderirlermiş, 
«Neredeyse artık derimizi yüzeceksiniz,» mana
sına. 

Doğru; ama Amerika'daki ailede erkek sa
bahleyin işine giderken, kadın da; sokaktan al
dığı çukulata ağzında, sol eliyle otobüste kayı
şa tutunmuş, bir mağazada kasiyerlik yapma
ya gidiyor... 

Bizde, sabahtan akşama kadar çalışan, yor
gun argın evine dönen bir tek adamın üzerin
dedir bu yük. 

Aradan zaman geçer, çocuklar büyür. Gelir, 
artan fiyatlar karşısında, azalmaktadır; ada
mın ayakkabı alrna müddeti altı ay yerine bir 
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seneyi bulur. Bir seneden sonra pençeyle ve ] 
biraz da yırtık gezmekle idare yoluna gider. 
Yani bu nispet % 22'nin çok üstündedir. 

Bütün bunlarla söylemek istediğimiz şu: Her 
yıl yeni finansman kaynakları aramak zorun
da kalınması, mevcut vergilerin hâsılatında çe
şitli nedenlerle arzulanan ölçüde organik bir 
artış sağlanamamasından, sonra da bu bütçe
nin gelir gider dengesinin, daima gelir açısın
dan ele alınıp, giderlerde rasyonelleştirmeye 
gidilememesinden doğmaktadır. 

Geçen gün bütçe sırasında gene ifade ettim; 
Sayın Bakandan da sorduk: Devlet daireleri de, 
Maliyenin getirdiği vergiler gibi, gerçek sebe
bini, gerçek veçhesini gizleme niyet ve kara
rında ve Maliye Bakanlığı da galiba, maalesef, 
bu işin farkında değil. 

Biz dedik ki, Devlet daireleri her sene büt
çelerini Maliye Bakanlığına getirirken zaruri 
masraflarında bir artış göstermiyorlar. Diğer 
masraflarda artışlar gösteriyor; Maliye Bakan
lığı da imkân nispetinde bu artışlarda biraz in
dirmeler yapıyor. Zaruri masraflarda da bir ar
tış olmadığından, memnunluk içinde, bütçe pek 
az bir artışla geçmiş oluyor Bakanlıktan Bütçe 
Komisyonuna,. 

Kısa bir süre sonra zaruri giderlerdeki tah
sisat tükeniyor, o daireler Bakanlıkları vası-
tasıyle Maliye Bakanlığına başvuruyor; Maliye 
Bakanlığı da ek ödeneklerle bunu karşılama zo
runda kalıyor. 

Biz sorumuzda, Bakanların böyle bir yola 
niçin tevessül ettikleri hususunda bilgi istemiş
tik. Sayın Maliye Bakanı da, sanki biz «Efen
dim, Devlet daireleri her sene sonuna doğru ek 
ödenekler alıyorlar mı, almıyorlar mı?» şeklinde 
bir sual sormuşuz gibi, «Evet, Devlet Daireleri 
sene sonunda, paraları yetmediği için Maliye 
Bakanlığına müracaat ediyorlar ve biz de Yüco 
Parlamentodan ek ödenek talebinde bulunuyo
ruz,» buyurdular, 

Benim endişem nerede, benim sualimin isti
kameti ne; verilen cevabın mahiyeti ne?.. 

Biraz evvel Yüce Parlamentoya ifade etim: 
Bu kürsüden çok tedbirler söylenmiştir ve daha 
çok tedbirler söylenecektir. Bütçe Komisyonun
da bunlar çuvallara sığmayacak şekildedir. 

Görüşüme göre Maliye Bakanlığının bu zor 
duruma düşmesi: (biras gelenekten mi, belki 
de bizim anlamadığımız bir zarurettendir) Ge- | 

lirler Umum Müdürlüğü Maliye Bakanlığında 
hâkim unsur.. Bir de Giderler Umum Müdürlü
ğünü hâkim kılalım; masrafları kıssın. O zaman 
galiba vergiler daha az gelecek. Çünkü Gelirler 
Umum Müdürünün vazifesi ne? Bütçede kabul 
edilmiş olan gelirin o seviyeden aşağıya düşü-
rülmemesi, onun tahakkuku ve hatta imkân 
nispetinde bunu daha yukarı seviyeye çıkar
mak.. O olmazsa?... E, önüne getirmişler bir yı
ğın masraf. Bunlar nasıl karşılanır? «Ben cebim
den verecek değilim ya...» olsa olsa, «vergiler» 
diyecekler ve vergilerle bu işler idare edilmek 
yoluna gidilecek. 

Tedbirlerden bahsettim, Bu tedbirler, sami
mî söylüyorum ki, bizden çok daha iyi, çok daha 
sarih olarak Maliye Bakanlığındaki uzmanlar 
tarafından bilinmektedir. Ama bilinmeyen şu 
husus da var ki, vergilerin biraz da politik yö
nü var. Parlamenterler kendilerinin bildikleri 
hususlara bir de bu noktayı ilâve ederek ifade
lerde bulunuyorlar; tekliflerini, o görüşü de 
yansıtarak yapıyorlar; Eğer bunlar dikkate alı
nacak olursa, zannederim ki, gelecek senelerde 
teklifler, teminniler tekrarlanmaz. Bir ara 
Bütçe Komisyonunda 1967, 1968, 1969 yılla
rında Ulaştırma Bakanlığı raportörlüğünü yap
tım. Bu yıl yine, hazırlanmış raporu aldım, 
inanmazsınız, 1967, 1968, 1969 yıllarında, ar
kalarında sıraladığım teklif ve temenniler, be
nim 1967'deki, 1968'deki tekrarlarım aynen ol
muş. 1968'dekini, 1969'da tekrar tekrarlamı
şım, 1972 bütçesindeki raportör arkadaşlar 
da - bunlar dört kişiler - aynı teklif ve temen
nileri tekrarlıyorlar. Merak ediyorum, o umum 
müdürler, Devlet Demiryolları PTT Umum 
Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları Umum 
Müdürlüğü, Denizcilik Bankası Umum Müdür
lüğü, D. B. Deniz Nakliyat Umum Müdürlüğü, 
hepsi de Bütçe Komisyonuna ya gelirler, yahut 
da bir temsilci gönderirler ve sonra da, görüşü
len bu notlan aldıktan başka, ayrıca bu ra
porları da alırlar, ya bu, biz iyisini biliyo
ruz, tedbirlerin iyisini biz tatbik ederiz veh
minin hâkimiyeti, yahut da siz ne söylerse-
seniz söyleyin, ben yine bildiğimi yaparım id
diası... Ama, ıstırap çeken, bütün bu ıstırapla
rın şikâyet mercii ve makamı olan Yüce Par
lamento, değişmiyor. Tedbirler de bir türlü 
alınmıyor. 

- 67 -
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Şimdi, bu öne sürülmüş olan tedbirlere, 

temennilere bazılarını tekrarlamak ve bazıları
na da -bizce yeni zannedilen- bir şeyler ilâ
ve etmek için söylüyorum. 

1. Tarım sektörünün optimal bir hâsıla 
sağlanacak tarzda vergilendirilmesi. 

Muhterem arkadaşlar, biraz sonra, bu tek
lifin, bu tasarının reddedilmesi şeklinde sözü
mü bağlayacağım. Daha evvel ifade ettim, 
Adalet Partisi Grup Sözcüsü konuşmasında ay
nı temayı işlediler, görünüş o ki, reddedile
cek. Hükümet, bu tasarıyı geri alsın teklifi
ni öne sürdüm. Bu vesile ile ve yaptığım bi
rinci teklif münasebiyle şunu nakledeceğim; 
1955 yılında Demokrat Parti büyük çoğunluğa 
sahiptir Mecliste.. Arazi Vergisi nispetini gali
ba bir miktar artırmak isteği ile, tasarı Mecli
se gelir. Büyük çoğunluğa sahip Demokrat 
Parti, bütün çabalamasına rağmen, görür ki, 
bu kanun Meclisten geçmeyecek. Ve çıkan ha
tipler, sıkıntı içinde olan köylünün bu vergiyi 
veremeyeceği fikrini ve iddiasını savunurlar. 
Rahmetli Menderes kürsüye çıkar, nisbetin ağır 
olmadığını, hatta isterlerse biraz düşürülebile
ceğini, daha ileri giderek Parlamentonun ka
bul edeceği bir nispete razı olacağını beyan 
eder. Buna rağmen Parlamento direnmekte 
musirdir. O zaman Komisyon, tasarıyı geri 
alır, Hükümet, tasarıyı geri alır. Çünkü, yük
sek malûmlarıdır ki, altı ay geçmeden bir da
ha getirilemez tasarı ve teklif, reddedilirse 
şayet.. 

Biz, bu hâtırayı da, teklifimize ilâve ederek, 
birinci, tanım sektörünün optimal bir hâsıla 
sağlanacak tarzda vergilendirilmesi şeklindeki 
teklifimize, bu hâtırayı da ilâve ederek tekrar 
Hükümete dönüyor ve diyoruz ki; bu tasarıyı 
geri alınız. «Meseleyi nasıl çözeceksiniz? Bu
nu geri alırsanız, meseleyi nasıl çözemeksiniz?» 
Onu da arz edeceğim. 

ikinci; Maliye Teşkilâtı reformunun gerçek
leştirilmesi için arz edeyim. Muhterem arka
daşlar, 1961 yahut 1962.. O tarihlerde Vergi 
Reformu Komisyonu diye bir komisyon kurul
muş. Çok değerli üyeler var. Büyük gayret 
sarf etmişler, hakikaten haddim olmayarak 
söyleyeyim, insanı çarpacak şekilde akıllıca, 
bilgilice, insaflıca hazırlanmış bir reform tasa
rısı.. Bunda maliye teşkilâtı reformunun ger
çekleştirilmesi hükmü de var. Ama, sene 1972, 

ikinci ayı bitti, üçüncü ayın üçüncü günün-
deyiz, halâ ortada bir şey yok. 

Neden, bazı kanunların gelmesinde acele
ciyiz? Hiç de lüzum olmayan şeylerde ilâma
şallah ekspres. Ama, çok şeyi düzeltecek, çok 
şey kazandıracak hususlarda da çok yavaşız. 
Bir tarhite - hayal oldu - verdiğim bir beyanat
ta şöyle demiştim, «Üç tane Y harfinden şikâ
yetçiyim, tevakki ederim; yok, yarın, yavaş.» 

Şimdi, burada «yok» demiyor Maliyle Ba
kanlığı, ama «yarın» diyor, veyahut da «ya
vaş» diyor. Muhterem arkadaşlar, eskiden fo
toğrafçılar resim çekerlerdi, ayaklı sehpa üze
rinde siyah bir şey kafasına geçirir ve siz bu 
resmi almak için bir hafta sonra giderdi
niz, haftalık derlerdi ona. Merak ederdim, acaba 
bir hafta ne gibi değişikliğe uğruyor da, bir 
hafta sonra veriyor? Bir hafta beklemeye be
nim tabım müsait değil. Daha sonra diş teda
visini de merak ettim, gidersiniz dişçiye, açar, 
üç gün sonra gel der. Gidersiniz, bir hafta 
sonra gel, der. Gidersiniz oyulur, pamuk ko
nur, ilâç konur, tekrar tekrar, tekrar... Üç ay, 
beş ay tedavi sürer. Bir dişçi arkadaşıma de
dim ki, Allahaşkına bana doğrusunu söyle, ha
kikaten bunun tedavisi uzun sürüyor mu? 
«Oturduğunuz gün de bunun tedavisi mümkün
dür. Ama, alınacak ücretin çoğalması ve kar
şıdakini hak edildiği şekilde bir zehaba kap
tırmak için böyle yaparız»... 

Şimdi, Maliye Bakanlığı, maliye teşkilâtı 
reformlarının gerçekleştirilmesine «yarın» di
yor. Bu, hangi yarın?. Her yarının bir yarını 
vardır, bu, bir türlü gerçekleşmiyor. Ama 
Maliye Bakanlığı biliyor ki, vergi ziyamda 
-halk tâbiri vergi kaçakçılığında - Maliye Ba
kanlığı teşkilâtının bugünkü yetersiz durumu 
amillerden biridir. Efendim, bu bir bütçe me
selesidir, elinizde eleman meselesidir. Ha, 
şimdi Selâhattin Kılıç Beyin bir sözünü hatır
ladım, dedi ki; «Bir Tarım Bakanına, seni Ta
rım Bakanı yaptık. Ne yapacaksın?.» «Efen
dim, ben ziraat mektepleri açacağım» dedi mi, 
bitti bu iş. Ziraat mektebi en azından beş 
senedir, yapılacak işler, beş sene sonraya 
kaldı demektir.» 

E, ne olacak bu iş? Kısa zamanda, kesin 
tedbirler almakla meselenin hal yoluna git
mek. Maliye Bakanlığı uzmanları bunun ne 
şekilde halledileceğini benden çok daha iyi bi-
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lirler, ama nedense -yapamıyorlar demeyece
ğim- yapmıyorlar. Bu şikâyet 1961'den beri 
tevali ettiğine göre, o zaman tedbir alınmak 
için adım atılmış olsaydı, bu mesele halledil
mişti.. 

Türkiye, bu Y harfi ile başlayan üç kelime
ye bağlı kaldıkça geri kalmışlıkta devam ede
ceğiz, «Yok, yarın, yavaş..» Bunları kaldırma
ya mecburuz. 

Şimdi, üçüncü teklifime geliyorum. Mevcut 
vergilerde optimal bir hâsıla sağlayacak ted
birler alınması. 

4. Kamu giderlerinin kısılması. Bunun üze
rinde durmayan hiçbir arkadaş yok. Her hatip, 
kamu giderleri fantazidir, lükstür, bunları ön-
leyiniz yeter diyor. 

Biraz kırılacak, çok sevdiğim, çoy saydığım, 
çok inandığım arkadaşlarım, Maliye Bakanlı
ğından. Ama ne yapalım ki, ben de göz koy
dum. (Kürsüden bir kitabı göstererek) Bir ki
tap, vergi ve evrimi.. Bu, Novaliss'in şu sözü ile 
başlık yapmış; «insan devlete vergilerini, sev
gilisine bir buket çiçek verir gibi ödemelidir» 
Hazreti Muhammed'in de vergiler için söylediği 
sözler var. Bir kere, üzerinde duracağımız nok
ta şu; Maliye Bakanlığı, vergilerin durumunun 
müdafaasını yapmaktan âciz midir ki; birisinin 
yaptığı bu müdafaayı, savunmayı benimsemiş
tir? ikincisi, kamu giderlerinin azalması dedim. 
Beyler, her lirada yüz kuruş vardır. Eğer o li
ranın tek kuruşunu müdafaa etmezseniz, 99 
kuruş lira olmaktan çıkar. 10 lira, bir tanesi bir 
şey değil, ama bir sıfır koydunuz mu yüz, bir sı
fır koydunuz mu bin.. Millet Meclisi bütçesi ko
nuşulurken tabiî takrirlerin savunulması yapıl
mıyor. Anayasa gereğince, sadece oylama var, 
dış seyahatler için konulmuş 4 704 000,00 lira
nın kaldırılmasını teklif etmiştim. Ama az rey 
farkıyle bu teklifim kabul edilmedi. Dört mil
yon.. Az para değil. Eğer bu bir - kaç dört mil
yonu düşünür, hesaba katarsak bir birkaç ver
giyi ortadan kaldırırız. 

Vergi, çok dağınık bir vatandaş kitlesine hi-
tabediyor. Ama sarf edenler, yahut bunu kulla
nanlar çok az kişi. Yani, ne yapıp yapıp, azdır, 
ufaktır demeyelim, kamu giderlerinin kısılması 
yoluna gidelim. 2 nci Cihan Harbinde" Alman
ya, mekteplere, hastanelere yaptığı bir tamimle 
diş macunlarının boş kaplarının toplanmasını 
istedi. Ve büyük ölçüde Almanya'nın kalay ih

tiyacını karşıladı. Sizin, o bittikten sonra çöp 
kutusuna attığınız diş macunu kabı. Bunun gibi 
çok şeyler yaptı Almanya. Neden yapmayalım? 

Buraya gelmişken; Maliye Bakanlığına tev
cih edeceğim bir sual de olacaktır. Aynı zaman
da Sayın Ekrem Dikmen arkadaşım da verdik
leri bir not için teşekkürlerimi ifadeye vesile 
olacak. 

Almanya'da maliye bakanları çok sevilen 
adamlar olmuşlardır. Sayın Maliye Bakanımız; 
«Dünyanın her yerinde maliye bakanları sevil
mezler, çünkü vergi alırlar» demişlerdi; ona da 
cevap teşkil edecek. 

Kurumlar ve Gelir Vergisi nispetleri mesele
si : Sosyalist isveç'te % 65, bizde % 70; şimdi 
de daha yukarı çıkıyor. Hem, isveç ki, vatan
daşın refahı yönünden çok, hem çok, pek çok 
meselesini halletmiş durumda. Şimdi, Alman 
maliye bakanları seviliyor dedim. Çünkü, bu
günkü Alman mucizesini yarattılar. Harbin 
ağır yükünü, tahribatını, her yönden tahribatını 
kısa zamanda berataraf ettiler. Ne yaptı Alman 
maliye nazırlarından bir tanesi? Bilfarz, % 70'te 
olan vergi nispetini % 60'a, % 50'ye indirdi. 
Ve şu beyanı yaptı : «Bende hâkim fikir şu ol
du : Şayet ben bu nispeti indirirsem; mükellef, 
alacağı % 20 farkı, yeni yatırıma götürecek, 
bu suretle Almanya kalkınacaktır.» Ama, bizde 
öyle değil, Devlet kalkınacaktır diyoruz; yatı
rımı yapacak olandan yatırım imkânlarını ala
cak şekilde nispetlere yükseliyoruz. işte Alman 
mucizesini böyle yaptılar, Alman Milleti refa
ha ulaştı ve Alman maliye nazırları, yalnız 
Almanya'da değil, Dünyada sevilir adamlar ol
dular. 

Vergileri kaldırınız zarurî olan vergileri de
miyorum söylenen, tekrarlanan tedbirleri alınız. 
Palyatif tedbirler olan, kolay olan, ucuz olan 
yollardan vazgeçiniz, ciddî tedbirlerle vatanda
şın karşısına çıkınız, sevimli olursunuz. Söyle
diğim sözü tekrar ediyorum; Cumhuriyet, Aşarı 
kaldırmakla sempatik olmuştur. Bu getirilen 
yeni vergi ağırlıklariyle Devlet antipatik olma 
yonundadır. 

Beşinci tedbir: Vergi ziyamı önlemek, ver
gi kaçakçılığını aşağıya indirmek. 

Şimdi, bu vesileyle demin tekrarladığım mi
sale döneceğim. 
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işletme Vergisinde, açık pazar denen ve bi
zim Amerikan Pazarı tâbir ettiğimiz yerlerdeki 
satışlardan, zannederim % 35 nispetinde işlet
me Vergisi alınacak. Aynı malı satan bir diğer 
yerde % 5. Çünkü, % 5 istenen yerde, ithal 
Vergisi, Gümrük Resmi alınmıştır da ondan. 
Şimdi, itlıal Vergisi ve Gümrük Resmi ödemiş 
olan tüccar, bir seviyede satış yapacak. Buna, 
% 5 işletme Vergisi olarak alıcı bir ödeme yapa
cak. Maksadınız nedir dedim, Maliyecilere; 
«Efendim, bu suretle Amerikan Pazarında satı
lan aynı eşya daha pahalı olacak ve vatandaş 
alış verişi kesecek, bu suretle Amerikan Pazar
ları kapanacak.» dediler. Şimdi, bu bir tedbir-
se; Maliye Bakanlığının diğer bakanlıklarla hiç 
irtibatı yok demek. Kendi kendine Devletin 
yapması lâzımgelen bir hususu vazifelenmiş, 
üzerine almış bu yolla yapıyor. Yani, Devlet 
tarafından kaçakçılık merkezleri kapatılamıyor, 
Devletin bunları kapatmaya gücü yetmiyor; 
Maliye Bakanlığı dolambaçlı bir yoldan kapa
tacak... öyle mi olacak?.. Oradaki adamlar, 
şeytandan çok önde gidiyorlar. Ya anlaşma 
yoluyla, yahut bir başka yolla, o % 5 İşletme 
Vergisi alma durumunda olan satıcı, o seviyeye 
çıkartacak fiyatını ve binaenaleyh gene Ame
rikan Pazarları yaşayacak. Bu, gene gelir sağ
lamak için bir yol olmaktan ileri gitmeyecek. 
Ama vatandaş, ithal Vergisini ödemiş, Gümrük 
Resmini vermiş olan maldan da daha pahalı 
mal almak zorunda kalacak. Bu, fiyat artışla
rını önlemek için vergileri artırma gayretinin, 
iddiasının bir görüntüsü olsa gerek, «pahalıdır 
almayayım». Tıpkı Sayın Turhan Feyzioğlu'ımn 
yaptığı bir konuşmada; «ikinci Cihan Harbi 
sırasında döviz rezervlerimiz son haddine var
mıştı, memnunduk» dedi ve arkasından ilâve 
etti; «Tabiî, hiçbir şey ithal edemiyorduk da 
ondan. «Eh, her şey pahalı, gücüm yok alamı
yorum, fiyatlar da artmıyor. Benim neyime 
yarar, ben alamalıktan sonra, artmış fiyatlarla 
cebimdeki para durmuş?.. 

işletme Vergisi, «efendim gıda maddelerin
den alınmayacak.» O vergi geldiği zaman söyle
yeceklerimizi elbette gene söyleyeceğiz; ama ifa
de edelim ki, gıda maddesi ekmekten, etten 
ibaret değil. Üçüncü sınıf lokantadan siz is
letme Vergisi alacaksınız, gme de gıda madde
sinden işletme Vergisi almıyoruz diyeceksiniz. 

Bu... 
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H. AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğde) — 
' Daha yorulmadın mı? 
j ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale Milletve-
i linin) — Anlaşılmayan müdahalesi.) 
| NURİ EROĞAN (Devamla) — Hürriyet 
| Gazetesine resmini göndereceğim. 

Bu, inandırıcı bir şey değil. Tıpkı bir tarih
te tutulan yol gibi, gaza - tuza zam yapmayalım, 
gerisine ne yaparsanız yapın, çünkü gazı, tuzu 

| alan köylüdür, onu rahatsız etmeyelim denmiş
ti. Az gelirli vatandaşı rahatsız etmeyelim, iş
letme Vergisini ekmekten, soğandan, tuzdan al
mayalım diyorsunuz. Ama lokantadan alıyor
sun. Çalışan memurun pekçoğu öğlen yeme
ğini üçüncü sınıf lokantada yer, köftecide yer 
ve işletme Vergisine de tabi olur. 

Vergi ziyamı önlemek dedim. Vergi kaçak
çılığı, verginin ağırlığiyle müterakki şekilde ar
tar. Bunu gözden hiç uzak tutmamak lâzımdır. 
Siz bana yaşama imkânı tanımazsanız, ben, bu 
imkânı sağlamak için yollar ararım. Az önce 
konuşan Sayın Bayar, konut ihtiyacını karşıla
mak için asgarî ölçülerle yapılan evlerin sosyal 
meskenlerin vergiden muaf tutuduğu, tutulacağı 
tezini savundu, «bu güzel bir şeydir» dedi. iyi; 
ama, sayın arkadaşlarım sizden soruyorum. 
110 metrekare, yahut 100 metrekarelik bir yer
de oturmaya siz herkesi nasıl olur da mecbur 
edersiniz? 110 metrekarelik yerde oturacak 
adamdan vergi almayacaksınız, 130 metrekare-

I likten, 150 metrekarelikten tam olarak vergi ala-
î caksımz. Gelen vergi bu. E, iki çocuğu olan, 
j yahut üç çocuğu olan, yanında kaynanası olan, 

kayınpederi olan, nüfusu çok olan bir aileyi 
110 metrekarelik yere sığdıramazsmız, sıkıştıra-

| mazsmız, buna hakkınız yok. Bu, biraz fazla 
[ büyük yere sahibolmak istedi mi, hemen vergi-
I lendirme yoluna gideceksiniz. 110 metrekare-
| lik yerde oturan adam, 110 metrekarelik mes-
j keni alırken nasıl sıkıntıya düştü ise düşmüş 
j ise, 200 metrekarelik, 180 metrekarelik, yahut 
| 150 metrekarelik, en azından o tahdidin biraz 
| dışında olan ölçüde bir meskene sahibolmak is

teyen de aynı sıkıntıya düşmüştür. 

I SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Ero-
| ğan değişti o, tasarıyı okumamışsınız. 
\ BAŞKAN — Müdahale buyurmayınız efen-
j dini, o, Emlâk Vergisi geldiğinde görüşülecek 
| husus. 

70 — 
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SALİH AYGÜN (Amasya) — Beyefendi, 
hepsi değişti, Emlâk Vergisinin hepsi değişti. 

BAŞKAN — Sayın Aygtin, müdahale etme
yiniz. 

NURİ EROĞAN (Devamla) — Emlâk Ver
gisini henüz konuşmadık. 

Tasarı kanunlaştığı zaman, «değişti» tâbiri 
kullanılabilir. Komisyon değiştirdi; komisyo
nun her değiştirmesini benimseyecek miyiz? 
Buna mecbur muyuz, anlamıyorum? Yani ko
misyonda vazifeliler de artık biraz gurur ve 
tefahhura kapılır, oldular, bizim dediğimiz 
olacaktır gibilerden laflar ediyorlar. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sadet dışına 
çıkıyorsunuz, Sayın Eroğan. 

NURİ EROĞAN (Devamla) — O başka, 
sadet dışına çıkıp çıkmadığımın takdiri Baş
kana ait. Siz oradan değişti diyorsunuz. Değişti 
demek için onun kanunlaşmış olması lâzımge-
lir. Halbuki henüz tasarı daha komisyon görü
şünden geçmiş, o kadar. 

BAŞKAN — Gündemde efendim. 
Buyurun Sayın Eroğan, devam ediniz. 
NURİ EROĞAN (Devamla) — Bu vergiyi 

kabul etmezsek ne olur? 
Konuşmamın sonuna geldim ve bu cevabı 

vermeye çalışacağım. 
O zaman, Sayın Bayar'ın benimsemiş olduğu 

ve tavsiye ettiği görüş tahakkuk eder, yani ta
sarruf bonosu kalır. «Bunun kaldırılması, ile
ri de Devletin bu imkândan mahrum olması gibi 
büyük sakıncaları vardır» dedi; iştirak ediyo
rum. Ama şunu Bayar da bilir ki, bu tasarruf 
bonosundan çok şikâyet ettik, bir tarihlerde. 
Bu şikâyetleri Temsilciler Meclisine getirdik, 
gruba getirdik, hep çareler aradık, şu tasarruf 
bonosu yükünden mükellefi, kurtarmak için. 
Şimdi de, demin söylediğim gibi, sempatik oldu 
tasarruf bonosu. Kaldırmayalım. Bu vergiyi 
kabul etmeyelim ve zaten, dediğim gibi, çoğun
luk partisinin grup sözcüsünün beyanına göre, 
bu konu gitti. Reyler onu göstermek lâzımge-
lir. 

E! Ne yapalım?.. Tasarruf bonosundan şikâ
yetçiyiz. Bir yük. Hazine bu yükün altından 
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kalkamayacak. Kaldırırsak mahzur var. Şirket
ler kuralım, büyük holdigler tesis edelim, ta
sarruf bonosu sahiplerini buraya ortak kılalım. 
Büyük yatırımlara gidelim ve Türkiye'yi kolay, 
ucuz, çabuk kalkındırma yoluna gidelim. Te
mennimiz budur. 

Cümlenizi saygılarımla selâmlarım. (D. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ero
ğan. 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Efen
dim, sataşma var. izah etsinler, «Hürriyet 
Gazetesi» diye ne maksatla söylediler? Hürri
yet Gazetesi ne yazıyor? Söylesinler oradan?... 

BAŞKAN — öyle bir sual tevcih etmedi 
efendim. 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Ben ken
disine bir şey söylemiş değilim. 35 dakikası 
var, dedim, fakat ona bir şey söylemedim. Ora
dan ne diye Hürriyet Gazetesi diyor? Sözünü 
geri alsın. 

BAŞKAN — Size matuf değil, ortaya söylen
miş bir söz. Sayın Eroğan o kadar geniş iza
hatta bulundu ki, bu arada Hürriyet Gazetesi
ni de söylemiş olabilir. 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Herkes 
oraya ne söyleceğini bilerek çıksın. 

BAŞKAN — Sayın grup sözcülerinden ve 
şahsı adına konuşan arkadaşlardan bir ricamız 
olacak. 

Sayın Şener bir meseleyi ortaya koydu, fa
kat Başkanlık daima suçlu addediliyor ikazla
rında... 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Suçlu deme
dim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hayır. Yani arkadaşlarımız ta
rafından sorumlu görülen kendileri olmuyor, 
daima yöneten arkadaşlarımız oluyor. 

Bu bakımdan, bendeniz tahammülle ve sa
bırla arkadaşlarımı dinledim. Maksat Meclisi
mizin rahat çalışmasıdır. Diğer tedbirlere gidil
memesi yönünden bu hareketi aldım. 

Arkadaşlarımdan istirhamım, biraz daha 
mevzu içinde kalırlarsa mütahassis oluruz. Biz 
de ikaz etme durumuna geçmeyiz. 

Şimdi bir takrir var, okutuyorum : 

71 — 
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Yüksek Başkanlığa 
Malî Denge Vergisi Kanunu, sayın konuş

macıların ifadeleri ile çok iyi aıilaşilmış oldu 
ğundân, bundan böyle bu kanun üzeriride ki ko
nuşmaların gruplar adma 20 şer, şahıslar adma 
10 ar dakika ile sınırlanmasının teminine emir 
ve müsaadelerinizi arz ve talep ederim. 

Çoruıri 
Yaküp Çağlayan 

BAŞKAN — Bütün gruplar konuşmuş bu
lunduğu cihetle takriri oylarınıza arz ediyo
rum... (Demokratik Parti sıralarından beş mil
letvekili ayağa kalkarak ekseriyet olmadığını 
beyan ettiler) Karar alayım ondan sonra yok
lama yaparım. 

Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sa
yın Başkan, oylama yapamazsın. 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler...-Süre kabul 
edilmiştir. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Ka
rar alamazsınız. 

BAŞKAN — Karar safhasında da çoğunluk 
foktur diyemezsiniz. Ben oya arz ettim efen
dim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Oya 
ârz edemezsiniz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Başkanlık tahammülle dinledi ve biraz evvelde, 
Genel Kurulun başka tedbirler almaması için 
bu müsamahayı gösterdiğim ifadesinde bulun
dum. Oya arz ettiğim bir esnada çoğunluk yok
tur buyurdunuz. Evet, dedim. Karar istihsal 
edeyim dedim... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Ede
mezsiniz. 

BAŞKAN — Ederim efendim. Onu sizden 
sormayacağım. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — iç
tüzükten sorun. 

BAŞKAN — Zapta geçiyor, yaptığım mua
mele zabıttadır. 

VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, çoğunluk olmadan nasıl karar alırsınız?.. 

BAŞKAN — Lütfen beş kişiyi tespit edece
ğim: Sayın Samet Güldoğan, Sayın Hasan 
Korkmazcan, Sayın Vedat emsal, Sayın Ka-
laycıoğlu, Sayın Nimet Ağaoğlu çoğunluk olma
dığını ifade ettiler. 

Yoklama yapmanın zaman alacağı gerekçe
siyle ve Genel kurulda çoğunluğun bulunma
dığına da Başkanlıkça kanaat getirildiğinden, 
6 Mart 1972 Pazartesi günü saat 15,ÖÖ'te toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanına s<\ati : 18,35 

•*•• >s-m<< 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

55 NCİ BİRLEŞİM 

3 . 3 . 1972 Cuma 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X I — Tekirdağ Milletivekili Yılmaz Alpas

lan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden dlizenienmesine dair 
İcanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko-
nıiisyonlarandan 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihli : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — 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 İstanbul 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) 

X 3. — 'Malî Denge Yengisi kanunu tasarısı 
-ve 59 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/585) 
<(S. Sayısı : 474) (Dağıtma tarihi: 14.2.1972) 

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 
içişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375 ve 375 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 . 7 . 1 9 7 1 , 29 .12 .1971) 

2. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
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 Hatiee-
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) (Dağıtana 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 Engizln, Gendi af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 2/482) (S. 
'Sayıları : 353 ve 353 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri 15 . 6 .1971 ve 4 . 2 . 1972) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci malddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin (değiştirilmesine 
dair !kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. (Sayıları : 359 ve 359 a 1 n d ek) 
(Dağıtma tarihleri 17 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Bifat 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 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 



7. — (Bundur Mületvelkili Mehmet Özbey'in, 
Eşinden beş sene ayrı kalan karı, kocanın ayrıl
ması halkkında Ikanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu. (2/423) (S. Sayıları : 361 ve 361 
e 1 nci >elk) (Dağıtma tarihleri 16 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

8. — 'Muğla Millatveikili 'Ahmet Buldianlı'-
nm, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ıncu 
maddesinin 2 nci ibemdilnin tadili hakkında (ka
nun teklifi ve Adalet Koıntisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayıları 366 ve 366 ya 1 nci elk) (Dağıtma 
tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

9. — iSaikarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin 
cezalannan affına dair (kanun teklifi, ve Adalet 
Komisyonu napoîru (2/135) '(S. Sayıları : 367 ve 
367 ye 1 nci ek) ((Dağıtma tarihleri : 21.6.1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

10. — Burdur Milletvekili Mehmjet Özbey'in, 
Türk Ceza IKJannnunuri 455 nci (maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi haJkkında kanun tekli
fi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sa
yıları : 368 ve 368 e 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

11. — Burdur Milletvekilli Mehmet Özbey'in, 
Türkiye'ide sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırıknıaları 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 Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nın, Türk Ceza Kanununun 480 
nci Imaddesine son fıkra olarak bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/155) (S. Sayıları : 370 ve 370 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksioley'in, Ellerinde sağlık muayene 
fişi bulunmayan İstiklâl Madalyalı muharip ga
zilerle diğer 'bütün muharip gazilere Millî Sa
vunma Baikanlığınca sağlık muayene fişi ve
rilmesi (halkkında kanun Iteiklıifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/301) (S. Sayı
l a n : 372 ve 3712 ye 1 nci e!k) (Dağıtma tarih
leri 26 . 6 .1971 ve 4 . 2 .1972) 

14. — İçel Milletvekili Celâl Kargilı'nın, 
Türk Ce'za Kanununun 141/1 ve 142/1 nci mad
delerinin yürürlükten kaldırılması hakkında 
[kanun teklilfi ve Adalet Komisyonu raporu 

(2/388) (S. Sayıları • 377 ve 377 ye 1 nci ek> 
(Dağıtma tarihleri : 6 . 7 .1971 ve 4 .2 .1972) 

15. — Adıyaman Milletvekilli M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci mad
desinin tadiline dair (kanun tetelifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayılan : 378-
ve 378 e 1 nci e<k) (Dağıtma tarihleri: 6 . 7 .1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat aslkerî memurları Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fılkrasının değiştirilmesine da i r 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru ı(2/!281) <S. Sayıları : 381 ve 381 e 1 nci 
elk) (Dağıtma tarihleri: 12.7.1971 ve 4.2.1972) 

17. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Sallih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiye 
Vilâyat Kanununun 118 ve 136 inci 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 : 16 . 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 AsuJtay 
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 Önadım'-

ın, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kamı-
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teMiiâ ve Adalet, içişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen-3 er üyeden kurulu 



6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 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 hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2 şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile O. Senatosu İstanbul Üyesi Eifat 
Öztürkçime'nin Toptancı halleri kanun teklifle
ri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Adalet ko-
misyonlarınidan 5 er üyeden kurulu 57 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) (S. 
Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 1971) 

4. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vadelerime dair 
2 Temmuiz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 nci (maddes&niin birimci fıkrası «K» bendimde 
değügMik yapılması hakkımda kanun tasarısı 
ve içişleri, Turizm ve Tanıtma ve Mnllî Eğitim 
komisyonları raporları. (1/365) (ıS. iSayısı : 417 
ve 417 ye birimci ek) (Bdtrdzıci dağıtma tarihi : 
23.8.1971, fflkıM dağıtma tarihi : 29.11.H971) 

5. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanunuma 14 . 8 . 1970 tarih 
ve 1327 sayılı Kamunla eklemıen ek geçici 5 nci 
maddemin 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 Oda
sı kamumu teklifi ve Adalet, Enerji ve Ta
biî Kaymaklar ve Plânı komisyonları raporları 
(2/197) (S. Sayısı : 302 ve 302 ye 1 nci ek) 
Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971 ; 9 . 12 . 1971) 

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

8. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 23 
arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burihanettin 
Asutay ve 9 arkadaşınım, 2 . 1 . 1961 tarühli 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, dilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiye töen doğma, 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yaıma ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin Kızı, Fatma'dan doğma, 1928 doğumlu 
Zehra Yama'mım ölüm cezalarına çarptırılmaları 
hakkımda 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
rasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe ̂ den 
doğma, 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin Örendin 
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 Pakıh 
Bucağı Yiğitler köyümün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma, Mehmet Alioğ-
lu, 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcaiı köyünde oturur 
Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348 ve 348 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

12. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünüm 52 mci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı, Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma, 4 . 2 . 1944 doğumlu Alian 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 : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

13. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 do 
müfusa kayıtlı, Hüseyinoğlu, Fikriye^den doğma, 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması baklanda Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Koanisyomu raporu (3/489) 
(ıS. Sayısı : 350 ve 350 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 
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14. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü nane 20, d i t 35, sayfa 73 te kayıtlı, 
Alioğhı, Hanun'dan doğma, 19'35 doğumlu Abi-
din Deımirbağ'm ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Korniş yo-
nu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351 ve 351 e 
1 nci ek) (Dağıltma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

T5. — İstanbul ilinim Sarıyer ilçesi, Büyükde-
re Dedekorkut 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 Kosmiisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352 ve 352 ye 1 noi ek) (Da
ğıtma tariflileri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

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

17. — Fazla fiyatla bilet satanların ceza-
landınÜnıalaTi hakkında kanun tasarısı ve İçiş
leri r e Adalet komisyonları raporları (1/113) 
(S. .Sayılları : 158 ve 158 e 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri118 . 5 . 1970 ve 4 . 2 .1972)' 

18. — 1076 sayılı Yedek sulbay ve yedek as
kerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesilnin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler, 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçifei bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine bir fıkra eHemmesdne 
dailr kanun tasarıları ve MMî 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 dailr 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/489) (S. Sayıları 304 ve 304 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri 8 , 3 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

X 20. — Mardin Milletvekili Şevki Altın-
dağ ve 14 arkadaşının, çiftçi mallarının korun

ması hakkımda kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun öner
gesi (2/171) (S. Sayılları : 307 ve 307 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 25.3.1971 ve 4.2.1972) 

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

X 22. — Niğde milletvekilleri Mevlüt Ocak-
cıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde iüı-
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) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

23. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
nun 25 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kamun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu 
(1/231) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 
8 . 2 . 1972) 

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) 

25. — 4 . 1 . 19611 tarih ve 211 sayılı Türk Si-
lâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 8'7 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) 

26. —- Millî Savunma Bakanlığı öıörev ve Teş
kilâtı hakkındaki Kanunun 4 ve 6 nci maddele
rinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Milllî Savunma Komisyonu raporu (1/593) (S. 
Sayısı: 496) (Dağıtma tarihi: 25 . 2 . 1972) 

X 27. — Denizyatağı ve Okyanus dibi ile 
bunların altındaki topraklara nükleer silâhların 
ve diğer kütle imha silâhlarının yerleştirilmesi
nin yasaklanmasına dair Andlaşmanın onaylan
masının uygun bulunduğu hakkında kanun tasa
rısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/484) (S. Sayısı : 497) (Dağıtma 
tarihi : 25 . 2 . 1972) 


