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CUMHURİYET SENATOSU 
t U T A N A K D E R G İ S İ 

95 nci Birleşim 

26 . 7 . 1967 Çarşamba 

İçindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 

2; — Demeçler ve söylevler 

1. — içel Üyesi Cavit Tevfik Okya-
yuz'un; vazife şehidi polis Salahattin 

Akan'ın ailesme maaş taıhslsi hususunda 
müddet yönünden güçlükler çıkarıldığı 
vazife şehitlerinin hizmetleri bir gün dahi 
olsa otuz yılını doldurmuşcasına ailesino 
maaş tahsis edilmesine dair demeci 

ayfa 
484 lisi 1/192; 

(S. Sayısı 

Sayfa 
Cumhuriyet Senatosu 1/792) 

: 985) 487,553:554 
484 

485 

"2. — Sakarya Üyesi Osman Saiihoğ 
lu'nun; 'beldelerinde husule gelen deprem! 
felâketinin tahribatına yeni yapılan bina
larda mevzuata ve inşaat esaslarına riayet 
«dilmediğine dair demeci 485:486 

3. — Görüşülen işler 487,507 

1. — 23 Haziran 1959 tarihinde Bey
rut 'ta imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Lübnan cumhuriyeti arasın
da Kültür Anlaşması» nın onaylanmasına 
dair kanun tasrısmm Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim ve Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma komisyonları raporları (Millet Meç-

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Kral
lığı arasındaki 21 Kasım 19G6 tarihinde Ra
bat'ta akdedilmiş bulunan Kültür Anlaş
masının onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair kamun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Millî Eğitim ve Dışişleri, Turizm! 
ve Tanıtma komisyonları raporları. (Mil
let Meclisi 1/308; Cumhuriyet Senatosu 
1/791) (S. Sayısı : 986) 487:488,555:556 

3. — Kalkınma plânının uygulanması 
esaslarına daıir kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu ra
poru. (Millet Meclisi 1/367; Cumhuriyet 
Senatosu 1/820) S. Sayısı : 988) 488:507, 

507:523 
4. — Tasarruf bonoları ihracı hakkın

daki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Geçici Komisyon raporu (M. Mec
lisi 1/224; C. Senatosu 1/813) (S. Sayısı : 
922) 523:55* 
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Sayfa 
4. — Sorular ve cevaplar 551 

B — Yazılı sorular ve cevapları 551 

1. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üye
si ibrahim E tem Karakapıcı'mn, Ufra. 

22 Temmuz 1967 günü Sakarya depremi fe
lâketinde hayata veda edenlerin ruhlarını ta-
zizeoı iki dakika saygı duruşundu bulunuldu. 

Tabiî Üye Kadri Kaplan; Sakarya deprem 
felâket:: münasebet:yic söz alarak, bu olayın 
Türkiye'de ne ilk ne de sb,n olduğunu, bu se-
'beple Hükümetlerin dalma hazır bir durumda 
bulunması gerektiğini söyledi ve .inşaat ve sa
ir hususlarda mevzuatın tam olarak uygula
nıp uygulanmadığını, Sivil Savunma teşkilâtı
nın kurtarma ve yardım işlerinde etkenlik de-
reseslni ve dağınık mevzuatın birleştirilmesin
de fayda mülâhaza edilip edilmediğini sordu. 

Devlet Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu; Sa
karya doprem felaketi, hasarları ve yapılan 
yardımlar hakkında açıklamalarda bulundu. 

Ayd:.n Üyesi Osman Saim Sarıgöllü; İstan-
ıbul Belediyesinde, Güzel Konutlar Yapı Koo
peratifi arsaları ile ilgili suiistimal iddiaları 
ile ilgili -araştırmanın sona erdiğini bildirdi. 

'Manisa Üyesi Ferit Alpl&kender; Türk - Ja
pon muhasebelerinin artırılması üzerinde du
rarak, bir Japon Parlâmento heyetinin Tür
kiye'yi ziyarete davet olunmasını istedi. 

Vazife ile yurt dışına giden İmar ve İskân 
Bakanı Haldun Menteşeoğlu'na, dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekil
lik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
okundu, bilgi edinildi. 

Ege Üniversitesi bina ve tesisatının yapımı 
hakkındaki kanun tasarısını görüşmek üzere, 
havale edildiği .komisyonlardan üçer üye alm-

Sayfa 
Devlet Hastanesinde cereyan eden olay
lara dair soru önergesi ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı Dr. Vedat Âli Özkan'
ın yazılı cevabı (7/347) 551:552 

5. — Düseltiş 552 

mıak suretiyle bir Geçici Komisyon teşkil edil
mesine dair Bayındırlık, Ulaştırma, tmar ve 
İskân. Komisyonu Başkan Mehmet Hazer'in 
önergesi okundu ve kabul olundu. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Teşkilâtı ve 
vazifeleri -hakkındaki 2825 sayılı Kanuna 2 
madde eklenmesine mütedair 4307 sayılı Kanu
nun 122 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 1 nei 
maddecinin değiştirilmesi, 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun 72 ne i maddesinin senuna bir fıkra ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifleri ile, 

772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanu
nunda de£iVıklik yapılmasına daıir kanun ta
sarısı görüşüldü ve kanunlaşmaları kabul edil
di. 

Cumhuriyet Senasu Genel Kurulunun her 
gün ve gerekirse Cumartesi günü saat 10,33 -
13,03 ve 15,03 - 19,30 anasında toplanmasına 
dair önerge okundu ve kabul olundu. 

Kalkınma plânının uygulanması esaslarına 
dair kanun tasarısının tümü üzerinde bir süre 
görüşüldü. 

Salt çoğunluk kalmadığından 2'S Temmuz 
Çarçamba günü saat 10,33 da toplanmak üzere 
Birleşime saat 18,05 te son verildi. 

Başkan Kâtip 
BaşkanveklI j Ç ana kk a 1 e 

S. Atalay N. Altaa 
Kâtip. 

Tab'î Üye 
IS. Özgür 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

— 484 — 
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BÎRÎNCÎ OTURUM 

Açılma saati : 10,33 

BAŞKAN -— Ba^kanvekili Mehmet Ünaldı. 

KATİPLER : Sslahattin özgür (Tr.biî üye), NaMt Altan (Çanakkale) 

» ~ 

BAŞKAN — 95 nci Birleşimi açıyorum. 

2. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — îcel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz'un; va
zife şehidi polis Salâhatiin Akan'ın ailesine maaş 
tahsisi hususunda müddet yönünden güçlükler 
çıkarıldığı, vazife şehitlerinin hizmetleri bir gün 
dahi olsa otuz yılını doldurmuşcasına ailesine 
maaş tahsis edilmesine dair demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı Sayın Cavit Okya-
yuz. Vazife başında şehit düşen Selâhattin 
Akan'ın maaş durumu hakkında, gayet kısa ef
endim. 

CAVÎT TEVFlK OKYAYUZ (içel) — Sa
yın Başkan, çok aziz arkadaşlarım; Selâhattin 
Akan isimli genq bir polisimizin ahlâki redaat 
ve ahlâki f azahatin her yönden karanlığına düş
müş, sefil ve rezil bir sapık tarafından şehit 
edildiğini öğrenerek çok üzülmüştük. Birkaç 
gün evvel bir gazete bu vazife şehidinin geride 
kalan dul ve yetimlerine vazife müddetinin çok 
kışa olması yönünden hiçbir imkân sağlanamı-
yacağı, dolayısiyle <onu takibeden diğer polisle
rimizin bu türlü vazife mesuliyetleri yüklen
mekte çekingen davranacaklarından bahseden 
bir yazıyı okuyarak büyük ölçüde müteessir ol
dum. Hepinizin bildiği gibi, elimizdeki 5434 sa
yılı Kanunun 45 ve 66 ncı maddeleri bir günlük 
dahi olsa vazife başında cesaret ve faziletle şe-
hidolmuş evlâtlarımızı, otuz yıl hizmet etmiş te
lâkki ederek kendilerine maaşlarının % 50 sini 
bağlamakta, ayrıca ölüm halini birinci derecede 
maluliyet sayarak dul ve yetimlerine % 60 zam 
vermektedir. Bu sebeple gazetede çıkıp milletçe 
büyük bir teessürle karşılanan bu havadisin bu 
kürsüden düzeltilmesinde moral yönünden ger
çekleri belirtip değerlendirmek bakımından 
faydalı olduğu kanaati ve ümidiyle ıbu mâruzât
ta bulunuyorum. 

Ayrıca İçişleri Bakanımızın bu kürsüye ge- -
lerek söylediklerini teyidetmesinde, vazife ve 
mesuliyetini büyük cesaretiyle bu memlekete 
hizmet eden Türk polisinin bu istikametteki 
kuvvetlerini artıracağı mütalâasındayım. Bu 
türlü zahmeti huzurunuzda kendisjnden istir
ham eder Yüksek Senatoyu büyük bir hürmetle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

2. — Sakarya Üyesi Osman Sdlihonlu'nun; 
beldelerinde husule gelen deprem felâketinin 
tahribatına, yeni yapılan binalarda mevzuata ve 
inşaat esaslarına riayet edilmediğine dair de
meci. 

BAŞKAN — Sayın Osman Sal'hoğlu, dep
rem felâketi hakkında. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Sayın 
Başkan, muhterek senatörler; 22 Temmuz saat 
19,00 sıralarında Türkiye'n'aı muhtelif illerinde 
hissedilen fakat merkezi Adapazarı'nda temer
küz eden bir zelzele felâketi olmuştur. Muhte
rem senatörler zelzelenin vukuundan itibaren 
Devlet kademesinin bütün memurları ve vazife
lileri ve bilhassa Sayın Cumhurbaşkanı, Başba
kan ve ilgili Bakanların zelzele mıntakasına ge
lip halkın, moral bakımından olsun takviyesin
de yardımcı olduğunu 'görmekle hepsine teşek
kürlerimizi arz etmek isterim. 

Zelzelenin vüsat derecesini hepiniz basın 
temsilcilerinin izahından öğrenmiş bulunuyoruz. 
Adapazarı'nda 1943 yılında vukubulan zelzele
nin şiddeti ile bu son zelzelenin aynı şiddette 
olmasına rağmen Allaha şükür ki, zayiat o ta-
rihtekinln çok dûnunda olmuştur. Ancak, bu 
zayiatın az olmasında vaktin erken saatinde, 
havanın sıcaklığı ve birçok vatandaşımızın me
sire yerlerinde bulunmasının büyük payı var
dır. 

^ 8 5 ^ 
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Muhterem senatörler, hâdisenin teferruatına 

girmiyeceğinu Ancak, bir mühendis olarak ora
da esefle müşahade ettiğim bâzı hususlar ilgili
leri uyarmak bakımından bu kürsüden beyan 
etmeyi bir vazife telâkki ettim. Adapazarı'nda 
beş katlı ve her katı 265 metrekare olan modern 
çok büyük, on daireli, Ordu Evinin karşı
sında bulunan apartmanı görseniz, bir teknik 
facianın içinde akordiyon gibi ezilmiştir. 
Bunun yanında, sağında - solunda, çok daha 
eskiden yapılmış binalar, o koskoca binanın 
yıkılmış olmasına rağmen ayakta kalabilmiş
tir. Ayrıca, İstasyon Caddesi ile Atatürk 
Bulvarı köşesinde metrekare sahası 300 küsur 
olar*, 5 katlı betonarme karkas vaziyetinde 
daha' henüz munzam yük tâbir •ettiğimiz tuğla 
örgüsü ve benzeri yüklerle de tahmil edilmediği 
halde, keza bir akordiyon gibi' ezilmiş, bir 
katının üzerinde hiçbir kolunun dahi ayakta 
duramamış olması, teknik facianın orada da 
yattığını gösteriyor. Ben orada bekledim. Mü
hendisler, inşaat mühendisleri") odasının, mi
marlar odasının elemanları gelsin, tetkikat 
yapsın diye. Ama maalesef bu organların 
'h'i'cbirisinî'cı hu sahada, orada tetkika gelme
diklerin!!) esefle müşahade ettim. 

Arkadaşlar, bugünün tekniği her türlü 
zelzele felâketlerini önliyecek şekilde yapı yap
maya müsaittir. Ancak, hususi teşebbüs sa
hipleri tarafından yaptırılan 'binalarda, tek-
ri'ık vasıf, maalesef Adapazarı'ndaki bu son 
zelzele ile göstermiştir ki, Devlet yapılan ile 
mu'kayese edilemiyeoek derecede düşük tu
tulmaktadır. Bunda mühendislerin, mimar
ların 'büyük hataları vardır. Ayrıca bu yatı
rımlar] yapan mal sahiplerinin daha az para 
ile daha birnik binalar yapma kaygusunun 
da önemli payı vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, 10 katlı modern. 
bugün Ankara'da gördüğümüz binalar misillû 
binalar yanında- çok eskfden yapılmış bağ
dadi veya inşaat tarihi bulunmıyan binalar 
dururken bu binaların hurdahaş olması tek
nik faciadır. Buna mutlak surette el koy
ma:!?: gerekir ve büyük vilâyetlerimizde de 
tahmin ed'.yorum ki, böyle bir zelzele vukuun
da daha büyük facialarla karşılaşmak müm-
fcündür. Bu bakımdan hem mühendisler 

odaları, mimarlar odaları, hem Hükümet or
ganları bu işe süratle eğilmek mecburiyetin
dedir. Belediyeleri düşününüz. Adapazarı Be
lediyesinde fen işlerinde teknik ismi bulun
mıyan kalfa mertebesinde bir zat bulunur, 
yüzbin nüfuslu bir şehirde. Bu projelerin 
tasdiki, mutlak surette yetkili, hem nasıl 
yetkili, her mühendisin imzası da muteber 
değildir, statik hesaplar mütehassısı: mühen
dislerin tasdiki şarttır. Göreceksiniz bu tah
kikat sonunda mesul dahi bulunamıyacak-
tır. Hiç değiılse bundan sonra Türkiye'nin 
her tarafında şu mevzulara ciddiyetle eğil
mek ve muhtemel zelzele gibi felâketlere 
karşı vatandaşın emniyetini şimdiden sağlama 
teşebbüslerine geçmenin zaruretinO beyan et
mek isterim. 

Muhterem senatör arkadaşlarım, 'köyleri 
gezdik. Köyişleri Bakanı Sayın Turgut To-
kerle birlikte gece yarılarına kadar köylü va
tandaşlarımızın halin)'; gördük. Geyve'nin Kış-
laçay köyünde maalesef tek ev ayakta kalmamıştır 
Orada da bir talih eseri o gece, o akşam bir dü
ğün vardı. Düğün münasebetiyle köylü bir mey
danda toplanmış olduuğndan ötürü zayiat yedi 
kişi olmuştur, insanca zayiat. Başka da söyle
diğim gibi bir lütuf olmuştur; daha çok olabilir
di. Hükümet ilgililerinden istirhamını odur ki, 
bu şekilde yıkılan, barabolan köylerde yapı
lacak yeni binalarda, Adapazarı'nm birinci de
recede zelzele mıntıkası olduuğnu dikkate ala
rak, tip projeler hazırlansın ve yeni kurulacak 
köyler modern ve muhtemel olan zelezelere mu
kavemet edebilecek niteliği taşısın. 

Aziz arkaadşlarım; zelzelenin Adapazarında 
yaptığı tahribat, tekrar ediyorum, Hürriyet Ga
zetesinin o gece büyük manşetlerle yazdığı şe
kilde olmamıştır. Bu gazeteyi de takbih etmek is
terim. Çünkü hepimizi, bütün istanbul halkını 
o anda büyük bir telâşa vermiştir, gece yarısı 
çıkan baskısında, Adapazarı batmıştır şeklinde
ki beyan maalesef vatandaşlar arasında büyük 
bir panik uyandırmıştır. Bütün vazifelilerin ve 
Türk Vatandaşlarının mesuliyet ve vazife duy
gusu içinde samimî olarak çalışması temenni
lerim arasındadır. Hepinizi saygı ve hürmetle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

—. 486 «*. 
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3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — Sayın senatörler, daha evvel, 
müzakeresi uzun süren tasarı ve tekliflerin ara
sına bir iki maddeyi ihtiva eden küçük kanun 
tasarı ve tekliflerinin alınabileceği yolunda bir 
karar alınmıştı. Bu karar gereğince gündemle 
ilgili iki takrir var, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş
ler kısmında bulunan ve ismi aşağıya çıkarılan 
985 sıra sayılı Kanun tasarısının öncelik-ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonu sözcüsü 

Tabiî Üye 
Ahmet Yıldız 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin birinci görüşülmösi yapılacak iş
ler kısmında bulunan ve ismi aşağıya çıkarılan 
986 sıra sayılı Kanun tasarısının öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonu sözcüsü 

Tabiî Üye 
Ahmet Yıldız 

BAŞKAN — Anlaşmaların tasdikine müte
dair bu iki tasarının öncelikle görüşülmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kalbul edenler.. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

1. — 23 Haziran 1959 tarihinde Beyrut'ta 
imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Lübnan Cumhuriyeti arasında Kültür Anlaşma
sı» nın onaylanmasına dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Eğitim ve Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 1/192; Cumhuriyet Senatosu 1/792) (S. 
Sayısı : 985) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması
nı oylarınıza arz ediyorum. Kalbul edenler... Et
miyenler... Raporun okunması kabul edilmemiş-

• tir. Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. •• '--

Maddelere geçilmesini oylarınıza - -arz- edi
yorum. Kabul edenter... Etmiyenler...- Kabul 
edilmiştir. - -

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

23 Haziran 1959 tarihinde Beyrut'ta imzalanan 
«Türkiye Cumhııriyeti Hükümeti ile Lütnan 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür Anlaş

ması» nm onaylanmasına dair kanun 

Madde 1. — .23 Haziran 1959 tarihinde Bey
rut'ta imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında Kültür Anlaşması» onaylanmıştır. . ' • • -

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 1 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul" 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul .-edilmiştir." 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
etmiyenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edil
miştir. Tasarı kanunlaşmıştır. Açık oylarınıza 
sunulacaktır. 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı 
arasında 21 Kasım 1966 tarihinde Rabat'ta a&-, 
dedilmiş bulunan Kültür Anlaşmasının onaylan-: 
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma komisyonları fâpprtar.. (Mil
let Meclisi 1/808; Cumhuriyet Senatosu 1/791) 
(S. Sayısı : 986) (1) -: 

(1) 985 sıra sayılı basma yazı tutanağın so-
nundadtr. 

(1) 986 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadtr. 

4 8 7 - ^ 
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BAŞKAN — Raporun okunup okunmama»\:u 

oylarınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını 
-ka-aul edenler... Kaaul etmıyenler... Raporun 
•olkunması kauul edilmemiştir, Tasarının tümü 
üzerinde söz istiyen sayuı üye? Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kaoul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İvedıiiKie görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kaoul edenler... Kaoul etmıyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı arasında 
2i. .u-a^iiiı i v u j ıa/imnae tc ıoa t ta akdedilmiş 
bulunan Kültür Anlaşmasının onaylanmasımn 

uygun Dulunauğuna dair kan^n 

Madde 1. — Türkiye Cum'huriyeti ile Fas 
Krallığı arasında 21 Kasım ll/Üti tarihinde Ra
bat'ta akdedilmiş bulunan Kültür Anlaşmasının 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN •— Sayın Komisyon? Tasarının 
başlığında Türkiye Cumhuriyetiyle Fas Krallı
ğı arasında 21 Haziran lUdö tarihinde tâoiri 
vardır, içerde de kanunun başlığında ise 21 Ka
sım lDöö denilmektedir. Bunun aslı (kısım) 
mıdır ? 

DIŞİŞLERİ VE TURİZM KOMİSYONU 
SÖZCÜSJ AHMET YILDIZ (Tabiî Uye) — 
Evet. 

BAŞKAN — Aslı (kasım) olarak düzeltili
yor. Madde üzerinde söz istiyen sayın üye? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaoul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmijtir. 
Tasarı açık oylarınıza sunulacaktır. 

3. — Kalkınma Plânının uygulanması esas
larına dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
"'jjbul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Büt
çe ve Plân Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/367; Cumhuriyet Senatosu 1/820) (S. Sayısı: 
988) (1) 

BAŞKAN — Kalkınma Plânının uygulanma
sı esaslarına dair kanun tasarısıının müzakeresi-
na devam ediyoruz. Sözü, konuşması yarıda kal
ınır. o!an Sayın Fikret Gündoğan'a veriyorum; 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRLTU 
ADINA FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — 
Muhterem Başkan, sevgili arkadaşlarım; sözleri
mi çok kısa cümlelerle bığlamak üzere huzurunu
za geldim. Bugüne kadar bütün çabam, kanımca 
Anayasa düzenimize ve demokratik esaslara aykı
rı bulduğum bir kanun tasarısının yüksek nazar
larınıza elden geldikçe bütün ayrıntılarLyle arzın
dan ibaretti. Amacım, maksadım sizlerin de bir 
defa bu tasarıya benim gözümle bakmanızı temin 
idi. Eğer bu maksat, bu gaye tahakkuk etmişse 
ve srzler benim gözümle bu tasarıya bakmışsanız 
ve bugün malûmat sahibi olmuşsanız ben vazife 
yapmış insanın huzuru içinde olacağım. Sözleri
mi bltiniriken, şu hususu bir defa daha dile getir
mekte fayda buluyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, aslında bu kamun, 
asıl Hükümetten çok üstün yetkilerle d/nanmış 
yeni bir otorite kurulması amacını takib^den bir 
•kanundur. Bu kanun, Türkiye'de normal yürüt-
mo görevini üzerine almış bulunan Hükümetin 
iş^meıdıiği ve bunun yerine Başbaknrrn Başkan-
lığınd-. mukaveleli: birtakım memurlarla yürütme 
görevi bu kanunun istediği biçimde ve istediği 
rıTiacr, yöneltmek gayeni güdüldüğü aşikârdır. Bu 
'kanun, bundan evvelki konuşmalarımda belirtti
ğim gıibi, Anay.snamızm 5, 6, 11, 33, 107, 117, 126, 
112 nci mrddelen'yle çelişir, ama, asıl demokratik 
e~.asla.rla çelişir, halk hakimiyeti esaslariyle çeli
şir. 

Muhterem arkadaşlarım; asırlar boyunca in
sanları yöneten kişiler üzerine söylenmiş sözler 
var. Bunlar büyük ve engin tecrübelerin mahsul
leri. Bunlardan birkaç tanesini yüksek hüzuru-

(1) 988 S. Sayılı basmayazı 21.-. 7 . 1967 
tarihli 92 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 
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nurda teikrar e'tmck isterim. «Devlet adamlarını I 
yıpratan ve yıkan, elleriyle yıprattıkları yasala
rın güçsüzlüğüdür » demişlerdir. Zaten bu kanım 
tasarısı yasama yet'kisin'n kendisine devrini isti-
yön Devlet adamlarının, bıı yasama yetkisini yıp
ratmaları dolayısiyle kendilerini de güçsüzlüğe 
dünürmesfni temin edeceklerdir. 

«özgürlüğün, değil yalnız hükümetleri, yasa
ma organlarını bile gözetliyen bir gözü, onları I 
durduran bir eli olmalıdır. Hoşnutsuzluklar silâh
lardan çok yasaların patlatılmışından doğar. Bar 
Hükümetin basmdrki adam fevkalâde yetki iste
di mi, keyfiliğe gidiyor demektir. Kamusal gö
revler bir ihtünlük, bir imtiyaz aağlryamaz, bun- I 
lar birer ödevdir. Her mem'eket öğrenmelidir ki. 
kendini hiçbir zaman tek adama vermemek gere
kir. Bu adam kim olursa obun ve durumu ne olur- I 
•sa olsun. Halk aldanır ama, halk teik, tak insan
lardan daha as aldanır...» I 

Muhterem arkadaşlarım; bendenizin üç defa 
bu kürsüden bütün gayretimle dile getirmeye ça- I 
lış tığım hususlar aşağı - yukarı bu cümlelerde 
toplanmaktadır. Bunlar yüksek huzurunurda bir 
parti propagandası olsun diye söylenmemiştılr. Bu I 
kanun bütün Devletimizi alâkadar ediyor. Yepye 
ni bir yürünme biçimi getiriyor. Anayasa ile de
mokratik düzenle halk yararına işi iyen Devlet ol- I 
ma gercıkYY£Y: ile çatışır halde bulunuyor. Çok 
istlrh-rm. ediyorum, gerek maddeleri, gerekse Ana- I 
yasa MaiSkemeal tarafından verilmiş kararları bir I 
deHada hiçbir parti mülâhazasına kapılmaıksızm I 
ve katılmaksızın, üzerinizde hiçbir partiye men- I 
'Sdbiyet balası rfssetmaVıYn sadece yabama or
ganının bir ferdi olarak bu kanunla ne yapılmak 
istendiğine dair tarafsız bir karar veriniz ve on
dan sonra bu kanunun gereğine veya gereksizli
ğine oy kullanınız. Aksi takdirde günün bininde 
en ziyade müteessir olacak insanlar yine bizler 
oluruz. Hürmetlerimi takdim ederim efendim. 

BAŞKAN — Müzakerelere ışık tutmak ve bâ
zı sayın üyelerin endişelerimi izale ötmek ve bu 
itibarla da müzakerelerin kısalmasına yardım et- I 
inek gayesiyle Komisyon söz istemektedir. Komis
yon Sözcüsü Gümüşıoğlu'na söz veriyorum, buyu
run. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ O. ZEKÎ GÜMÜŞOĞLU ' (istanbul) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar, Yüce Se
natonun bir üyesi olduktan bugüne kadar müs-
temirren Bütçe ve Plân Komisyonunuzun bir | 

üyesi bulunmaktayım. îki seneden bu yana da 
bu Komisyonun Sözcülüğünü yapmaktayım. Bu 
itibarla Yüce Heyetinize Bütçe ve Plân Komis
yonunda muhterem arkadaşlarımın yanında bi
rinci derecede sorumlu şahısların aracında bu
lunmaktayım. İtiraf edeyim ki, gerek Birinci 
Beş Yıllık Plânın ve gerekse İkinci Beş 
Yıllık Plânın derpiş ettiği hedeflere önce
lik tanımada, bunlarla ilgili senelik uygulama 
programlarında yer alan husufları tam ve kâmil 
mânada kavramış bulunmadığımı, bulunamadığı
mı itiraf etmek istiyorum. Şimdi müzakere ko
nusu olan kanun tasarısiyle İkinci Beş Yıllık 
Plânda derpiş edilen hedeflerle, kabul edilen 
esaslarla irtibat ve illiyeti ve bunlar arasında 
ahengi, tutarlılık ölçüsünün tesbiti, günlerce 
d3vam eden çalışmalardan sonra ancak Yüce He
yetinize malûmat vermek imkânını elde etmiş 
bulunmaktayım. Yüce Heyetiniz önünde ve 
muhterem milletimizin huzurunda rahatça ko
nuşma imkânından muhterem üyeleri kurtarmak 
için kanun hakkında açıklamada bulunmak ve 
müzakereyi birtakım kanun dışı mecralara yö
netmekten ayırmak ve aynı zamanda kanunun 
tatbikatı ile ilgili tereddütleri izale edici ve tat
bikata vuzuh getirici hususları Komisyon Söz
cüsü olarak zabıtlara intikal ettirmekte fayda 
mütalâa etmiş bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlar, evvelâ bu kanunun 
Anayasa muvacehesindeki yerini ve Anayasaya 
aykırı olduğu iddiasını cevaplamak isterim. Zira 
başka bir gelişme istidadı Sayın Fikret Gündo-
'Vn'm beyanlarında belirmiş bulunmaktadır. 
C. II. P. nin Sayın Sözcüsü, bu kanunun Ana
yasaya aykırı olduğunu, yasama yetkisinin 
bir nevi Hükümete devri mahiyetinde ol
duğunu, Anayasanın kesin hükümleri kar
şısında buna yer olmadığını iddia ve. be
yan eylemiştir. Halbuki bu partinin Meclis ka
nadındaki sözcüsü ve Meclis Anayasa Komisyo
nu bu kanunun Anayasaya aykırı olmadıkını, 
Anayasaya aykırılık yerlerinin bulunmadığını 
Meclis zabıtlarının tetkiki ile malûm bulunmak
tadır. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasamızın 129 ncu 
maddesinin 2 nci fıkrası, Devlet Plânlama Teş
kilâtının kuruluş ve görevleri, plânın uygula
masında, yürürlüğe konmasında, hazırlanmasında 
ve değiştirilmesinde gözetilecek esaslar ve plâ-
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nm bütünlüğünü bozacak değişikliklerin önlen
mesini sağlıyaeak tedbirlerin özel kanunla dü
zenleneceğini ifade etmiştir. 91 sayılı Kanun, 
Devlet Plânlama Teşkilâtının kuruluş ve görev
lerini göstermiş ve bu kanunun 10 ncu ve 14 ncü 
maddelerinde uzun vadeli plân hazırlanmasının 
esasları tesbit edilmiştir. Yine Anayasanın 129 
ncu maddesi uyarınca çıkarılmış olan 77 sayılı 
Uzun Vadeli Plânın yürürlüğe konması ve bü
tünlüğünün korunması hakkında kanun da, uzun 
vadeli plânın komisyon ve meclislerde müzakere 
usullerini, sürelerini, tadil tekliflerinin ne şekil
de yapılacağını gösteren usullî hükümleri ih'av-a 
etmektedir ve genellikle içtüzük mahiyetindedir. 
Her iki kanun plân uygulama safhasında Hükü
mete birtakım yetkiler tanımıştır. Plânın uygu
lamasında büyük mikyasta tesirleri görülmekte
dir. Memleketimizde mevcut mevzuattan birço
ğu plânlı bir devreye girmeden önce tedvin edil
miştir. Dengeli, ahenkli ve süratli bir kalkınma
ya geçişte plân içinde mümkün kılınacak tedbir
leri almakta yeterli olmadıkları görülmüştür. 
Hattâ güçleştirici, tatbikatı engelleyici hüküm
ler tesbit edilmiştir. Yalnız derhal ifade edeyim 
ki, her iki kanunun eksiklerine rağmen tanzim 
etmiş olduğu sahalar vardır. Ancak Anayasanın 
129 ncu maddesinin ikinci fıkrası emri bununla 
bitmemiştir. Bir vesika hazırlamak, bir plân yap
mak, onu muayyen usullerle yürürlüğe koymak 
ve bütünlüğünü korumak gayesiyle, kifayetsiz de 
olsa bâzı tedbirleri getirdiği aşikârdır. Fakat, 
bundan sonra ehemmiyetli olan bu vesikaya ha
yatiyet kazandırmak, onu uygulamak, gayeleri
ne eriştirmektir. Ona sürekli, dinamik bir hüvi
yet vermektir. Kaldı ki, uygulama esaslarının 
da kanunla düzenleneceğini Anayasa emretmiş 
bulunmaktadır. Tasarının gayesi Anayasanın bu 
emrini yerine getirmek, plâna hayatiyet vermek, 
gerçekleştirmek, nisbetini mümkün olan en yük
sek seviyeye çıkarmaktır. Teklif edilen tasarının 
Anayasa muvacehesindeki durumuna gelince : 

Anayasanın iktisadi ve sosyal hayatın düzeni 
başlığını taşıyan 41 nci maddesi ve bunun ge
rekçesi, müzakere zabıtları ve yine 129 ncu mad
denin gerekçesi ve bununla ilgili müzakere zabıt
ları bu hakikati göstermektedir. Şu halde, icra
nın vazifesi kanunların kendisine tahmil ettiği 
vazifeleri yerine getirmek ve onları uygulamak 
olduğuna göre, kanunda mesnedi olmıyan bir 

görev ifa edilenıiyeceği gibi, kanunda mesnedi 
buiunmıyan bir yetki de kullanılamıyacaktır. 
Yürütmenin görev ve yetkilerini en ince tefer
ruatına kadar kanunla tesbit etmek mümkün 
clamıyacağı gibi, kanunun genellik ve mücerret-
lik vasıfları ile de bağdaşamaz. Bu durumda 
teşriî organ tanzimi gerekli görülen saha için 
genel kurallar koyar ve bu genel kurallara uy
gun faaliyette bulunan tedbirleri almak yetkisi
ni icraya verdiği geçen tatbikatlarla malûm bu
lunmaktadır. Bu takdir Anayasanın 5 nci mad
desi ile çelişemez. Yetki devri asla söz konusu 
değildir. Hükümetin yapacağı faaliyet, hiçbir 
zaman yasama faaliyeti anlamında olamaz. An
cak yasama organlarının kendisine kanunla tevdi 
ettiği görevleri ifa dolayısiyle kanunları uygu
lar. Bu mülâhazalar, doktrin ve Anayasa Mah
kemeleri kararlariyle de teyidedilmektedir. Nite
kim Prof. Arsel, «Türk Anayasa hukukunun 
umumi esasları» isimli kitabının birinci cildinin 
332 nci sayfasında, memleketimizde Anayasa 
Mahkemesi, yasama organının bünyesi itibariyle 
ağır işliyen ve günlük olayları izliyecek, zama
nında tedbirler alma imkânına her zaman sa-
hibolmıyan bir organ olduğunu ve bu itibarla 
her hangi bir sahanın düzenlenmesinde isterse 
teferruata ait hükümleri tesbit edebileceğini ve 
isterse sadece esaslı hükümleri tesbit ettikten 
sonra, teferruata taallûk eden meseleleri ihtisasa 
ve idare tekniğine taallûk eden konuları. Hükü
mete verebileceğini ve bunu yaparken Hüküme
tin hangi sahaları düzenliyeceğini ve düzenleme
nin yönlerini belirtebileceğim ifade etmiş bulun
maktadır. Bu konuda Anayasa Mahkemesi kara
rma gelince : 

Muhterem arkadaşlar, Anayasa Mahkemesi
nin, 28 . 3 . 1963 günlü 963 e 4 esas, 963 - 71 
sayılı bir kararı önümüzdedir. Bu, Sayın C. H. P. 
Sözcüsü tarafından da izahlarına mesnedo1o'»"'k 
alınmış ve küçük bir ekseriyetle Anayasa Mah
kemesince kararlaştırıldığını, bir nevi azınlık 
telâkki edilebileeğini ve bunun münakaşa edil
mesi lâzımgeldiğini beyan etmiş bulunmaktadır. 
Halbuki Anayasamızda açık ve sarih hüküm yar
dır. Anayasa Mahkemesi kararları, icrayı, teşri 
organları ve her türlü kuruluşları bağlamakta
dır. Bunun münakaşası mümkün değildir. Ade-
mittiba da bahis konusu olmamaktadır. Bu 
Anayasa emridir. 

490 — 
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Muhterem arkadaşlarım, Ankara Asliye Geza 
Mahkemesi; Türk parasının kıymetinin korun
ması hakkındaki 1567 sayılı Kanun ve tadilleri
nin Anayasaya aykırı olduğundan bahisle, gö
rülmekte olan bir dâva sebebiyle, dâvayı Ana
yasa Mahkemesinin sonuna değin talik etmiş ve 
dosyayı mevcut iddialar muvacehesinde Anaya
sa Mahkemesine göndermiş bulunmaktadır. İptal 
talebinin gerekçesi şudur : 1 nci madde ile yani 
1537 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle yasama 
yetkisi Bakanlar Kuruluna devredilmiştir. Hal
buki Anayasanın 5 nci maddesi, bu yetkinin 
devredilemiyeceğini kesin bir şekilde hükme bağ
lamıştır. Yine mahkemenin gerekçesi, yani iptal 
gerekçesi aynı kanunun değişik 3 ncü maddesiyle 
Bakanlar Kuruluna kararname ile suç ihdası 
yetkisi tanımıştır ve ayrıca hükmi şahısların da 
cezalandırılacağı esasını kabul etmiştir. Halbuki 
suçun kanuniliği ve ceza sorumluluğunun şahsi 
olduğu Anayasanın 33 ncü maddesi sarih şekil
de hükme bağlamıştır. Bu itibarla bu kanun 
Anayasaya aykırıdır denmektedir. Yine aynı ka
nunun 4 ncü maddesiyle bu dâvaları rüyet ede
cek mahkemelerle bu mahkemelerin kaza çevre
lerinin Adalet ve Maliye Vekâletince müştereken 
tâyin ve ilân edileceği yazılmıştır. Halbuki Ana
yasamızın 32 nci maddesi her şahsın kendi hâki
mi önüne çıkarılacağını, başka bir mahkemede 
muhakeme edilemiyeceğini sarih olarak hükme 
bağlamıştır. 

Bu sebepte 1567 sayılı Kamın Amyacaya 
aykırı görülerek 'iptali idtenT.ıii^ir. Anayasa 
Mahkemesince yapıtça tc;t'kikaJt, 'muhterem ar-' 
'kadasl-ar, çok cmteresaaıdır ve hangi Gohan-n 
tanziminde Hükümete yetki voriteceğini açıkça 
ifade etmek'todir. 1567 raydı Kanunrn, 6268 
sayılı Kanım'a d-eği^tir'lYrıVj 1 nci marllcni ile, 
•fornrbiyo, nTkııt, esham ve tahvCTât akm ve sa
tımımı ve hunharla kıymetli madenter ve h-.y-
mefFI: taşlarla b u n W J a n mamul veya bun,1.a.n 
mıikteivi her nevi eşya ve 'kıymetlerin ve tica
ri senetlerle 'tediyeyi 'temine yarayan her türlü 
vaısuta ve vomikafrn memlekctm ihtiyacı vciya 
mamlebete CthaSerım tanzim ve tahcY'Ie ve Türk 
parasının kıymetinin korunması zımnında ka-
rariıar ittihazı icra .Vclkileri 'Heyetine ait'ti<r, 
şeklimde hüfkümı getirillmiştir. Yine aynı kanun
la değiştirilmiş 3 ncü maddesinin 1 nci frkra-
siiyie İcra VıeiMlleri. Heyetince 1 nci jmaideye. 

istinaden, ittihaz edilecek kararlara aykırı ha
reket eüı-n nai.\iAÎ ve iıukmı şamsaar nakkmda 
1 l/od Lradan ZOO ÜUU liraya kadar ağır para 
cefası ive uç ayU'diı ÜCA seneye ıta'aar t+cava ve 
ıııes-ckî iaaj-yeL.eıı -111011 cezu-.arıy.e üiı-i^ve ha-
iCıcı •şaH-s.a^a iıukmı şaliiSJaıvn muaur.ve uıı 
luu-e.i'o ıştıraivi uıan luemur.aıi yulardaki ee-
z,a,Jd±a zamımcvcn ycui ayuauı o-eş ısen-eye kauar 
iıapjj cejaoi ne ce^a^aüü.ii-iJaığı yaznı 'ouvun-
ma^cadır. LLğer yanu-auı yukarda arz oVa^m 
gjoı Anaysanın o nci ınaa-desıııe göre yo-unıa 
yetliJSiiiJis. Dır babasına -üovı'c^^cuı^yecegi, 
ÖA nci maddesi ive iııç .kmıse taoıi Jou^unUu&u 
ınuvi'mden oaş^a bir merci önüne Çikarııaımya.-
cağı, 00 ncü nıadcjûji ne de iııç LM* meu/oıın suç 
ihdasına ve ccı-anm kanuniliği esasikğı prensi-
u-m t-aynı eacmıyecegı hukuıımu. OiVaya koy-
makıiaair. Anayasa luahkem-ejdiını 5 ıu± maa-u-e-
sin-de aeı-kjaınaıgı gioı, şupiıes-z yaja.na urganı 
üir sakaya, Anayasaya uygım oıması şaıvıyje 
CLÜZ'Ca.eyejıiır. ı>u duzümcuıode bütün ihtimal
leri goz onunde 'buluııdıuaıak kefeıvuata at t hu-
kiL'üiiCri de teısoit 'ütmek yetkisini haiz ise 'de 
zamanın gereklerine göre sık sık teaoirver al
masına ve her anman tedonverin kuAanıınıası-
na ve yerine göre tekrar tedoinor kunu-uıaujına 
lüzum görüjen hallerde yaaıaıa organının ya
pısı bakımından ağır IŞLOJTCSİ ve günıuk oiayja-
i'i izleyecek zamanında todoii'.er atmanın güç
lüğü karcısında cca3L<arı tes-bi't cdikluk't-ca sonra 
ihtisasa ve idare tekniğine taallûk eden husus
ların düzenicnmesi için Hükümeti görevi eadir-
mesi de yaşıtına, yekesini kuiian.nia.ktan başka 
bir şey olmadığını Anayasa Mahkemesi gerek-
çesinde bejirtın'.ş 'buiunmakiadır. İtiraz konusu 
156/ say ılı Kanunun 1 nci maddeciyle kanun 
koyucu HükümcCin hangi sahayı düzcateyece-
ğini tecbit etmiştir. Ve böylece yasama organ
ları Hükümete hangi cakayı düzeni cy-ebkece-
ğini kanunla ortaya koymuş bulunmaktadır. 
Muhterem arkadaşLarrm, iktisat lininin icapla
rı ve iktisadi kuralların tabiî neticesi olarak; 
yürütüleC'Clk oian ve bunun dışına çıkıldığı tak
dirde memleketi .'büyült- maiî zararlara uğrata
cağı şüphesiz bulunan ve teknik .konuları kap
sayan ve .-geciktirmeden zamanında 'te'dlbirieri 
alması da icaibeden tedberieri deı'iıa'l aidırma-
sı veya değiştirmesi gereken bu ajanın kanun 
koyucu tarafımdan.-doğrudan, doğruya düzen-

. lenmesi bâzı sakıncaları.orfaaya-çıkaracağı izah-

.431,— 
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tan varestedir. Çünkü yasama organının yapı- j 
sı itibariyle günlük olıaylıarı izlemesi ve ağır 
işlemesi yüzünden bunun zamanında sağOam-
mıası mümkün olanryacıaktır. Bu sebepl>JÜr ki 
'kanun koyucu düzenleme alanının esaslarını 
tedbit ve crııacı tavlın etlikten sonra alınacak 
todblrlıcrin ihtiyacı uygunluğunu sağlamak üze
re yürütme organını görevlendirmiş ve !bu gö
revin gerektirdiği teferruatta da bulunmak 
yetkisini vermdk suretiyle yasama yetkisini bu 
yolda kullanımasını uygun bulmuştur. Yürüt
me organının çıkaracağı ve tatbike koyacağı 
k^.' \ * ar j:< maksat dışına ç:ıkıp çıkmadığının tâ
yini kanunun Anayasaya aykırı olup olmadı ğı-
mn tesbiti bakımından önem taşımaz. Çünkü I 
'bu takdlıde Ikaıuirm kanuna aykırılığı söz ko
nusu 'ulur. Bu halin Anayasanın 114 ncü mad
desi uyarınca kazai denc'tlnilicci yoluyla tashih I 
edileceği tabiîdir. Yukarıda yazılı sebeplerle I 
1567 sayılı 'kanunun birinci maddesinin Anaya- I 
sanın 5 nci maddesine aykırı olduğu iddiası I 
yamız iktisadi sahayı düzıa:ı!leme'k »bakımından I 
Anayasa Mahkemesince aylan mütalâa edilme- I 
mistir. Muhterem arkadaşımı, Personel Kanunu- I 
nun tatbikatı sebebiyle yani Ponsoml Kanunu- I 
•nun getirdiği bir hükmün köklü, sosyal bir dâ- I 
vadıa Hükümete tanzim yetkisini tanımış bulun
duğu için Anayasa Mahkemesi tarafından ip
tal edilmiştir. Doğrudur. Çünkü köklü bir re
formu, sürekli ve devamlı bir tedbiri sosyal 
bir sahada bir düzenlemeyi elbette Yasama 
Meclisi Hükümete bırakamıyacaktır. Fakat gün- I 
İlik tedbirleri gerektiren, dünya piyasaları ile I 
ijgîlli ekonomik birtakım alarmları 'foarşılayu- I 
cak ve millî ekonomiye zarar getirmiyecek biır- I 
takım tedbirleri elbette yaşatma. organları Hü- I 
kümete "bırakmalıdır. Eğer bu ydtki verilemez- I 
se iktisadi kaidelerin icabeCtirdiğiı seyyal'iyct- I 
te karar a'ımak, birtakımı zararları önlemek I 
tabJatiylc mümikün o'lımıyacak ve «bundan millî I 
ekonomimiz zarar görecektir. I 

Muhterem arkadaşlar; bugün dünyadaki I 
tatbikat da budur. İktisadi sahanın sürekli ola- I 
rak tamimi bu işin yasama organları tarafın- I 
dan kati ve kesin esaslara bağlanması, bugün I 
dünyada yoktur. Sadeoe devleti (kıskıvrak bağ- I 
lamak, iktisadi sahada zararın mahiyeti ne I 
olursa olsun birtakım statik esaıs'ar 'koymak ve 1 
gelem. geçen mesul şahısları bunlarm kalıbı | 

içinde dondurmaktan başka işe yaramadığı aşi
kâr bulunmaktadır. Bu itibarla muh terem ar
kadaşlar. Anayasa Mahkemesi bu dâvalarda 
yani 'üktisadi konulara taallûk eden mese-
'Jelıerde ve Türk parasının kıymetini koru
maya taallûk eden 'hükümlerde, Anayasa
da, herkes bulunduğu yerin hâkiimimin önü
ne çukacak'tır, kaydı mevcut iken, ilhtıısas mah
kemelerine, yani bu işi görebilecek ve hâ
disenin cereyan ettiği muhiHte ve hususiyetleri
ne ya/km mahkemelerde 'muhakeme cûiimıesini 
Anayasa Mahkemesi, Anayasaya uygun müta
lâa eylemiştir. Muhterem arkadaşlarım, bu ko
nuda gösterilecek misaller çoktur ve bu ka
naat ve mütalâamızı kuvvetlendirecek gerekçe-
lerkı arzı mümkündür. Fakat Muhterem Heye
tinizin zamanını fazla işgal etmemek 'kasdiyle 
bil noktaya ait maruzatımı burada kesmiş bu-
kmımailctayım. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, kanunun istih
daf etttüği gaye nedir1? Kanun noyi tanzim et
mektedir, Hükümet bu kanun ille n°yi düşün
mektedir, neler yapmaktadır? Bunları açıkça 
vuzuha ulaştırmak istiyorum. 

Yurt ba'kmmasımn bir plâna göre yapınca
ğı Anayasa emri olduğu aşikârdır. Şu halde 
bir plân yapılacak ve bunun uygulanması mut
laka sağlanacaktır. Kısa süre önce Yüksek Mec
lislerin tasvip ve tasdiklerinden geçen İkinci 
Beş Yıllık Plânda belirtilen hedeflere süratle 
ve tam bir istikrar ve disiplin içinde ulaşabil
mek için bîr sisteme ihtlyacolduğu aşikârdır. 
Bugün mevcut sistemden derece derece hepini
zin şikâyet ettiği de bir vakıadır. Mevcut sis
tem ise böy'ıe bir ihtiyacı karşılamaya yeter'ü 
yetenek1 i, 'tam ve kâmil mânada müercir değil
dir. Halen yürürlükte olan mevzuat ve teşki
lâtın bu işi tam ve kâmil mânada yürütebileceği 
de maalesef iddia edilemez. İkinoi Beş Yıllık 
Plân dönemi Türk ekonomisi için fevkalâde na-
"•.ik ve hassas bir 'devre olduğu, kanun müzakere
si sırasında bütün arkadaşliann ittifak ettiği bir 
konu olmuştur. Yurt kalkınmasmun »temelleri, 
kolonları bu devre içinde tamamlanacaktır. 

Bu devre bütün bu temel meseleler halledilme
dikçe önümüzdeki plân devresinin ve daha sonra 
takibedecek dönemlerde yurt kalkınmasının esas
ları, yurt kalkınmasının temelleri yaratılmadıkça 
bunun üzerinde kurulacak gayret ve çalışmalar 

• ^ 4 9 2 - -
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müspet, arzu edilen sonuca ulasamıyacaktır. Bu 
iş yapılmazsa, bu iş başarılmazsa yani 2 nci 5 Yıl
lık Plân döneminde derpiş edilen hedeflere ya
rılamazsa tabiatiyle hükümetler sorumlu olacak
tır. Hükümete Plânın gereği gibi uygulanması 
için imkân ve fırsat verilmez ise onun sorumlu
luğu da elbette münakaşa konusu olacaktır. Kaldı 
ki, Anayasamız Yasama Meclislerine kalkınma 
plânlarının gerçekleştirilmesini sağlıyacak siste
mi ve düzeni kurmak vazifesini tevc;h eylemiş
tir. Hal böyle olunca Hükümete tevdi ettiğimiz 
vazifelerin ifasında gereken yetkileri vermemiz 
ve kendisini kösteki iyen, teşkilâta, mevzuata taal
lûk eden birtakım engellerden kurtarmamız lâ
zımdır. Gerçekten Hükümet bu tasarı ile genel 
olarak teferruatını sonra açıklıyacağım bir yan
dan Birinci Beş Yıllık Plân tatbikatında karşıla
şılan güçlükleri izale etmek istemekte, d^ğer yan
dan da İkinci Beş Yıllık Plânın muhtevası ile 
mevcut ve mer'i mevzuatın biribirine uygunluğu
nu temin edecek tedbirler getirmektedir. Tasarı
nın başka bir maksadı da plân hedeflerine süratle 
ulaşmada idarenin müessiriyetini hâkim kılmak
tım 

Muhterem arkadaşlar, bütün bu istekler daha 
evvel kabul buyurduğunuz İkinci Beş Yıllık Plâ
nın tabiî neticesi olarak huzurlarınıza gelmiştir. 
Türk ekonomisinin sürükleyici sektörü halinde 
görülen sanayiin geliştirilmesi için folnar tesis 
edileceği, malî imkânların yaratılacağı, vergi ko
laylıklarının sağlanacağı, kuruluş yerlerinin te
min edileceği, muamelelerinin basitleştirileceği ve 
bütün bunların tek mercide toplanacağı, işletmede 
sürat, istikrar ve kolaylıkların temin edileceği 
plânda yazılı bulunmaktadır. Kezalik ihracatın 
teşvik edileceği; bu maksatla ihraç mallarımıza ye
ni pazarlar aranacağı, dış pazarlarda tanıtmak ve 
ilk yerleşme masrafları iç.n fonlar tesis edileceğe 
ve ödünç para verileceği plânda yer almış bulun
maktadır. Yüksek malûmları olduğu veçhile me
sele sadece sanayii ve ihracatı teşvik ile bitme-
mektedir. Ziraatın geliştirileceği, zirai alet ve 
makinalarm imali için fonlar tesis edileceğ, mah
sulü değerlendirmek için yaş sebze ve meyva na
kil ve muhafazası için hayvancılığı ve tavukçu
luğu teşvik için, madenlerimizi işletmek için, tu
rizmi teşvik için birçok fonların tesis ve öbür sek
törlerin sarahaten teşvik edileceği, yardım edilece
ği plânda yazılı bulunmaktadır. Aslında bugün 

bile fonla teşvik sistemi muayyen ölçüde yürür
lüktedir. Bütçelerimizde malî transferler faslına 
bakıldığında orada birçok fonların yer aldığı sa
rahaten görülmektedir. Bunların bir kısmı özel 
kanunların icabı olarak bütçelerde yer almıştır. 
Diğer bir kısmı ise meselâ gemi inşaat fonu, orga
nize sanayi bölgesi fonu, sadece Ulaştırma ve Sa
nayi bakanlıklarının çıkarttıkları yönetmeliklerle 
tesis edilmiştir ve bu itibarla da kanuni mesnedi 
bulunmamaktadır. Bugün bu tasarı ile gerek İkin
ci Beş Yıllık Plânda derpiş edilen ve gerekse da
ha evvel özel kanunlarla veya yönetmeliklerle te
sis edilen fonlara kanunilik vasfı verilmek isten
mektedir. Böylece bütçede bütün fonlar bir ter
tipte gösterilecek, yıllık programlarda hangi sek
törlere ne şartlarla verileceği, hangi vasıtalarla 
kullanılacağı, ne gibi neticeler alınacağı belirtile
cektir. Bütün bu faaliyetlerin genel ve mücerret 
mânada plân hedeflerine inhisar edeceği izahtan 
varestedir. 

Muhterem arkadaşlar, bunun üzerinde durarak 
sarahaten işaret etmek istiyorum. Hükümet iste
diği sektöre, istediği şekilde teşvik tedbirlerinden 
istifadeyi sağlayamıyacaktır. Bu teşvik tedbirleri 
umumi, genel ve mücerret mânada yıllık program
larda tesbit edilecek ve herkesin istifadesine sek
tör, bölge itibariyle plân dengesi bakımından açık 
bulundurulacaktır. Bu itibarla plânda derpiş 
edilmiyen bir hizmete fonların tahsisi, teşvik ted
birlerinden istifadesi asla mümkün olmıyacak-
tu. 

Sonra muhterem arkadaşlar, savın bir arkada
şımızın belirttiği g-iıbi, Fikret Gündoğan'm, bu 
fonlar sadece özel sektöre teşvik için tesis edil
miş değildir. Kamu sektörünün de finansman 
ihtiyacı için kullanılacaktır, bu plânda yazılı
dır. Tasanda da aslında böylecıine bir ayrıntı 
yoktur. Hal böyle olunca buradan maksat mem
leket kalkınması için plânda zaruri görülen ya
tırımların teşrik edilmesidir, yoksa özel sektör, 
resmî sektör ayrımı asla bahis konusu değildir. 
Bu tasarı ile ayrıca yatırımlara Sayın Gündo
ğan'm işaret ettiği gibi ama kendi anladığı an
lamda değil 202 sayılı Kanunla kabul edilen 
vergi indirim nisbetleri genişletilmiştir, geniş
letilmektedir. Ve yine 474 sayılı Kanunla ka
bul edilen .gümrük resimlerinin taksitlendiril-
mesi işlemi basite irca edilmektedir. Bugün 
202 sayılı kanunlara göre yatırım indirimlerin-
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den istifade -etmek istiyen kimse' evvelâ Devlet 
Plânlama Teşkilâtına müracaat edecek, bu 
müracaat orada müspet mütalâa edildiği tak
dirde Maliye Bakanlığının emri ile netice alına
caktır. Bugün böyle olmaktadır. Keza Gümrük 
VergbJnin nisbetleri ve taksitlerinin tâyini işin
de de bu işle ilgili komisyon, ihtisas komisyonu 
tetkikatmı bildirdikten sonra Gümrük ve Te
kel Bakanlığı bunu, bu isteği bir neticeye bağ
lıyacaktır. Bu sebeple yatırım yapan kişiler ne 
miktar vergi indiriminden istifade edecekleri 
dikkate değerdir muhterem arkadaşlar. Yatı
rım yapmak istiyen kişiler, müeseseler ne mik
tar yatırım indiriminden istifade edecekleri, 
gümrük muafiyetlerinden ne ölçüde faydala
nacakları sonradan yapılan takdir ölçülerine 
bağlıdır. Yani vatandaş, yatırım yapacak kişi 
kendisinin nelerle karşıkarşıya geleceğini önce
den bilemem ektedir. Halbuki Vu tasarı ile ya
tırım yapmak üşüyenler önceden vuzuha kavuş
turulacaklardır. Yani ne mabette vergi indiri
minden istifade edecekleri ve ne nlsbettc bun
lardan yararlanacakları peşinen ilân ve kabul 
edilen yıllık programlarda ve Bakanlar Kuru
lu kararnamelerinde açıkça görülecektir. Ye 
böylece kaderleri hiç bir makamın takdir öl
çülerine bağlı kalmaksızın yatırıma cesaretle 
girebilmeleri sağlanmış olacaktır. Bu tasarının 
getirdiği bir yenilik de sanayi ve turistik böl
gelerin tesis ve tanzimi için Hükümete süratle 
yerine getirilmesi mümkün olan bir istimlâk 
yetkisi tanımıştır. Tabiatlyle bu yetki mülki
yet haklarının kısıtlanması mahiyetinde değil
dir. İstimlâk muamelesinin tekemmülünde ve 
istimlâk mevzuu olacak teslislerin kurulmasın
d a ve süratle işletme açılmasında özel kanun
larla derpiş edilen birtakım kayıtların, birta
kım müesseselerin rey ve mütalâaları yerine bu 
maksatla teşkil edilen tek bir organ her türlü 
incelemeyi yaptıktan sonra bu işi kesin bir şe
kilde sonuca bağlıyacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Gümüş oğlu müdahale te
lâkki etmeyiniz ama, bu esbabı mucibe lâyiha
sında zikredilmiş olan hususlara dokunmadan, 
sadece arkadaşların, grupların göstermiş olduk
ları endişeli noktalara temas etseniz müzake
releri daha kısa bir hale getirmiş olursunuz. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ O. ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (Devamla)—- Sa

yın Başkanım, derhal ihtarınıza icabet etmekte
yim. Ancak şunu da ifade edeyim ki, tasarının 
gerekçesinde yer almıyan ve tasarıya vuzuh 
getiren meseleleri arz ediyorum. 

Şimdiye kadar plânda derpiş edilen süratli 
ve dengeli kalkınma için yatırımların nasıl 
teşvik edileceğine dair tedbirlerin izıahına ça
lıştım, muhterem arkadaşlar, Halbuki Kalkın
ma Plânımızın en önemli konularından biri de 
dış ödeme dengecinin sağlanmasıdır. Bu mak
satla tasarıda ihracatı geliştirici ve döviz sağ
layıcı faaliyetlerin teşvik edileceğine dair hü
kümler sevk edilmiştir. Halen birçok dış pa
zarlar maalesef bizim ürünlerimiz için kapalı 
bulunmaktadır. Türk müteşebbislerinin yeni 
pazarlara gitmesi, orada tutunup yerleşmesi, 
mallarımızın aranılan standart ve kalitede ol
ması, teşvik edilecek ve bütün bu hususlar Hü
kümetin kontrolü altında cereyan edecektir. 
Bugün dış ticaret hacmi bizden çok geniş olan 
memleketlerde bile kendi mallarına dış piyasa
da rekabet sağlayıcı imkânlar tanımakta ol
duğu izahtan varestedir. Bunlar geçmiş tatbi
katta prim ve hibe şeklinde uygulandığı hal
de bugün kredi ve ödünç para verme şeklinde 

yürütüleceği, yani geçmişteki tatbikattan mil
let için, ekonomi için daha zararsız tedbirler 
derpiş ettiği tasarıda açıkça görülmektedir. 
Aynea bu teşvik tedbirleri âtıl kapasiteyi de 
harekete geçireceği, istihdam gücünü artıraca
ğı, ve millî ekonomimize müspet katkılar geti
receği açıkça belli bulunmaktadır. Tasarı ile 
ayrıca ihracatta vergi iadesi ile ilgili 2*31 sa
yılı Kanunun hükümler'lnin ithalât ihtiyacımız 
için ikame olunacak bâzı mallara da teşmili 
sağlanmış olacaktır.. Yani yurt iç/inde imâl 
edildiği için ithal ihtiyacımızı karşılıyan mal
lar bllâhara daha da çoğaltılıp dış piyasalara 
götürülmek istendiği takdirde orada bu malla
rın rekabet imkânlarını sağlamak bakımından 
maliyeti artırıcı vergi v. s. mükellefiyetlerden 
kurtarmayı ve bunları bertaraf etmeyi hedef 
tutmuştur. Memleketimize gelen yabancı uçak 
ve gemilerin bakım ve onarım masrafları dün-. 
ya fiyatlarından daha yüksek olduğu takdir
de bu hizmet maliyetine tesir eden vergi yükü 
o nisbette azaltılacak ve gerekiyorsa tamamen 
kaldırılacaktır.. Tasarı bunu istemektedir. Son 
yıllarda memleketimize gelen turist, sayışı art-, 
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tığı halde döviz gelirlerinde bir yükseliş olma
mıştır. Belli ki, 'bunlar Türk parasını karabor
sadan temin etmektedirler. Tasarı bu konuda
ki karaborsayı ortadan kaldırmak için bir tu
ristin memleketimizde harcıyabileceği ortalama 
nisbeti hesa<plıyacak ve bu nıisbette ortalama 
bjr_ vergi, mükellefiyeti ihdas edecektir. Böyle
ce vergi iadesi yolu ile turist dövizlerinin bo
zulması imkânı sağlandığı takdirde karaborsa
ya müracaata lüzum kalmıyacak ve döviz ge
lirlerimiz artırılacaktır. Döviz geliri enimizi 
azaltan, dolayıslyle ihracatı engelliyen bir hü
küm de Ticaret Kanununun 18 nci maddesidir. 
Bu maddeye göre Orman Umum Müdürlüğü ta
cir olmadığı için ihracat yapamamaktadır. Hal
buki yapılan hesaplara göre orman ürünleri
mizin ihraç kapasitesi yılda tam 400 milyon 
dolardır. Tasarı bu maniayı da bertaraf ede
rek idareye gerektiğinde mallarımızın ihracı 
imkânını sağlamış bulunacaktır. Bu tasarının 
5 nci maddesi ile halen mevcut fiilî bir vakıa
nın kabulü esasını teyidetmiş bulunmaktadır. 
Memleketimizde sanayi geliştikçe şehirleşme 
hareketlnfn de aynı hızla artacağı ve artmakta 
olduğu bediıhi bulunmaktadır. Bu hal mahalli 
idare ve 'belediyelerimize muazzam ve munzam 
külfetler getirmektedir. Zamanında bunlar 
karşılanmadığı takdirde telâfisi çok müşkül 
olan iktisadi ve sosyal meseleleri ortaya çıka
racağı herkesin kabul edebileceği bir husustur. 
Bu itibarla şehirlerimizin plânlaması, planlan
ması, 'gelişme sahalarının tesbiti, saha istimlâk
lerinin temini, alt yapı tesislerinin yapılması 
maksadiyle belediye ve mahalli idarelere yar
dım yapılacaktır. Bu yardım imkânını bu tasa
rı sağlamaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bu aynı zamanda 
ikinci Beş Yıllık Plânın derpiş ettiği kesin, va
zıh bir hükümdür. Tasarıda ayrıca yabancı ser
maye konusunda da 'bir yenilik görülmektedir. 
Halen memlekete gelmek istiyen yabancı ser
mayenin millî ekonomimize yararlı olup olma
dığı 6224 sayılı Kanunda yazılı olduğu veçhile 
Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesi bu lüzu
mu, bu zarureti görmekte, bu komisyon tara
fından gerekli incelemeler yapılmaktadır. Bu 
komisyonlar istişari mütalâalar verir, keyfiyet 
Ticaret Bakanlığında yeniden müzakere edilir. 
incelenir, gerekiyorsa müspet sonuçlara ancak 
Bakanlar Kurulu kararı ile varılır. Bakanlar 

Kurulu kararı ile yurda ithal edilmiş olurlar. 
Halbuki muhterem arkadaşlar, bu tasan yaban
cı sermayenin de memlekete girişte millî eko
nomiye yararlı olup olmadığını daha yetkili, 
"daha ehliyetli bir incelemeye tabi tutmuştur. 
Yurda •gelmek istiyen bu tasarıya göre yabancı 
sermayemin memleketin iktisadi kalkmmasmda 
faydalı olup olmadığının takdir yetkisini Ya
bancı Sermayeyi Teşvik Komitejynden almakta 
ve bunu Devlet Plânlama Teşkilâtına tanımak
tadır. Gerçekten yurt kalkınması ile ilgili tek 
Anayasa müesesesi Devlet Plânlama Teşkilâtı
dır, bu itibarla kalkınma ile ilgili yabancı ser
mayenin ithalinde bu yetkinin Devlet Plânla
ma Teşkilâtına verilmesi en tabiî bir zaruret 
olarak karşımızdadır. 

Muhterem arkadaşlar, tasanmn en çok mü
nakaşa konusu olacak maddesi zannımca ki, 
Sayın Fikret Gündoğan tarafından da saatler
ce bu madde üzerinde durularak fikirler serd 
ettiler, 7 nci maddesidir. Plân tatbikatında 
yatırımcı dairelerden İktisadi Devlet Teşekkül
lerine daha evvel 3659 sayılı Kanunla tanınan 
imkânların diğer yatırımcı Devlet sektörleri 
için de sağlanması hedef tutulmuştur. Bundan 
öteye yeni bir yetki, yeni bir hal mevcut de
ğildir. Böylece plânı uygulamada müessir ola
cak icracı makamlara ehliyetli, dinamik unsur
ların getiııllmesi öngörülmektedir. Elbette bu 
kaini hareketlerin yaratacağı endişe ve kaygı
lar olacaktır. Fakat plânı muvaffak kılmanın 
arzu edilen hedeflere süratle erişmenin başka 
yolu yoktur. Devleti statik ve klâsik alışkan
lıklardan mutlaka kurtarmak lâzımdır. Kaldı 
ki, yeni personel rejimi de aynı esasları getir
miş bulunmaktadır, getirmektedir. Kabul et
mek lâzımdır ki, bu konu hükümetler için ra
hatsızlık mevzuu olacaktır. Bu bir gerçektir. 
Fakat muhterem arkadaşlar, bu bir cesaret me
selesidir ve takdire şayan bulunmalıdır. Der
hal ifadeye mecburum ki, bütün bu tasarruf
larda keyfilik unsuru asla bahis konusu olmı-
yaoaktır. Plân tatbikatı ile ilgili olarak görev
lendirilecek şahıslar Yüksek Plânlama Kuru
lunca tenslb<Bdilecektir. Yani, her Bakan, her 
yatırımcı daire ve onun başında bulunan kişi 
İstediği" insanı, istediği yere mutlaka getireceği 
ve bu şekilde şahsi takdirlere yol açan keyfî 
hareketlere girişileceği anlaşılmamalıdır. Yük
sek Plânlama Kurulu tensibettikten sonra, lü-
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zum gördükten sonra anoak Bakanlar Kurulu 
tarafından tâyin edileceklerdir. Tabiatiyle bu 
olağanüstü tâyini erle işgal edilecek kadrolar 
hiçbir zaman müktesep hak teşkil etmeyecek
tir. Görevler tamamen geçici olduğundan mu
kavele ile de istihdamı caiz olacaktır. Ancak 
memuriyetten muayyen vazifeden bu kabîl ic
racı makamlara getirilecek şahısların burada 
vazifeli bulunduğu sürece geçmiş zaman için 
memuriyetine mütaallik birtakım hakları da 
zayi etmılyecek, terfisine, kıdemine elbette bu
radaki süreler ilâve edilecektir. 

Muhterem arkadaşlar, plân tatbikatı bir 
düzen içlinde cereyan edecektir. Bu devlet deki, 
devlet olmanın, hukuk devleti olmanın tabiî 
bir sonucudur ve bunun zaruretidir. O halde 
bu düzen: plân tatbikatına uygun hale sokmak 
bir emrivaki haline gelmiştir. Demin de işaret 
ettiğim gibi kalkınma plânlarının mevcudolma-
dığı, hattâ plân fikrinin bahis konusu olmadı
ğı zamanlarda böylesine bir devre içinde ted
vin edilmiş kanunların hepsini demiyorum, 
•ama bir kısmı ve bâzılarının plân tatbikatını 
engellediği ve zaman alıcı birtakım formalite
lerin, usull-erûn derpiş edildiğini ayrı ayrı izah 
ederek sizi işgal etmeye lüzum görmemekteyim. 
Her birimiz vatandaşla temas eden her kişinin 
devlet mekanizmasının işleyişinde hele iktisadi 
meselelerin realize edilişinde bu kıabîl usuli 
formalitelerin zamanı israf ettiği ve takdir 
ölçüleninin vatandaşı devlete karşı itimatsız 
bir hava içine soktuğu da aşikâr bulunmakta
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, işte bu tasarı ile 
birtakım engeller tasarıda belirtilen hiç olmaz
sa kanunların derpiş ettiği engeller ortadan 
kaldırılmakta ve böylece bilâhara vatandaşı 
ummadığı birtakım külfetlerden kurtarıcı ve 
tamamen genel mânada peşinen vatandaşı uya
rıcı ve yurt kalkınmasına iştirakte başına ne 
gelebil e çeklerini peşinen tâyin edici bir siste
mi getirmektedir. Vatandaş, müteşebbis böyle
ce karanlıktan kurtulmakta ve muhtelif zaman 
içinde muhtelif icracı makamlara gelen kişile
rin keyfî takdirlerinden kurtarılmaktadır. Ka
nunun başka türlü anlamına imkân olmadığını 
bu itibarla kanun konusunda, vâki müzakeresi 
konusunda vâki çeşitli tefsir- ve endişelerin ken
di takatim içinde ve uygulamada da birtakım 

tereddütleri ortadan kaldırıcı ve kanunun tat
bikatına vuzuh getirici bir hizmet ifası için 
komisyon sözcüsü olarak zabıtlara intikalini 
temin sadedinde huzurlarınızı işgal etmiş bulu
nuyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürleri
mi arz eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — 985 ve 986 Sıra Sayılı tasarı
lara açık oylarını kullanmıyan sayın üye var 
mı efendim?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştik 

Sayın Fehmi Alpaslan Güven Partisi Gro-
pu adına, buyurunuz. 

ÖMER LÛTFİ BOZCALI (izmir) — Usul* 
bir takrir vermiştim, konuşma müddetleri 
hakkında. 

BAŞKAN — Gruplar adına yapılan konuş
malardan sonra koyacağım oya efendim. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FEHMİ 
ALPASLAN (Artvin) — Sayın Başkan, sayiu 
senatörler; Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü 
•tevın Gündoğan'm saatlerce devam eden ve 
«ayın sözcünün de ona yeni dakikalar katan 
konuşmalarından sonra meseleyi anahatlariy-
le tafsil ederek yine kıymetli arkadaşlarımın 
saatlerini almak mümkündür. Ama, biz grup 
olarak mevzu üzerinde daha evvel çalıştık, ha
zırlığımızı yazılı metin halJne getirdik, bu
nu Yüksek Huzurunuzda okumakla iktifa 
edersem zannederim hem meselenin esasına, 
hem de arkadaşlarımızın saygı duyduğumuz 
vakitlerine hizmet etmiş oluruz. 

BAŞKAN — 23 Haziran 1959 tarihinde Bey-
rutta imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında kültür anlaşmasının onaylanmasına dair 
kanun tasarısının açık c yi amasına 120 sayın 
üye iştirak etmiş, 120 kabul, tasarı kanunlaş
mıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Kırallığı ara
sında 21 Kasım 1966 tarihinde Rabat'ta Akte-
dilmiş bulunan Kültür Anlaşmasının onaylan
masına dair kanunu tasarısının açık oylamasına 
121 sayın üye iştirak etmiş, 120 kabul, 1 ret. 
Tasarı kanunlaşmıştır. 

Sayın Fehmi Alpaslan Güven Partili Grupu 
adına, buyurun. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FEH
Mİ ALPASLAN (Dovaml<a) — Sayın Başkan, 
sayın S'oııatörlier; Güven Partisi Grupu olarak, 
huzurunuzda görüşülmekte olan ikamın 'tasarı-
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s i m Anayasaya uygun olup olmadığı (konusun
da uzun boyAI mütalâa serd cidecek •değiliz. Bu 
konular, MiZcit Meclisi kc'misyonlarnîcla ve Ge
nel Kurulumda enı'cıe boyuma tai'tışıYmiFfor. 

Güven Partici Grupu adına Millet Meclisi 
kürsüsünden de açıklandığı gibi biz, şimdi Yü
ce Senatoda 'görüşülmekte olan metni Anaya
saya aykırı saymıyoruz. Tasarı, plân uygulama
sı bakımından Anayasanın 129 ncu maddesine 
dayanmakta ve Anayasa hükümlerine ve ez
cümle, Anayasamızın 5 nci ve G ncı maddele
rine aykırı olmıyan bâzı yetkilerin Bakanlar 
Kuruluna verilmesini derpiş etmektedir. 

Bununla beraber, her Anayasaya uygun ka
nun hükmünün. taHbedilmesi gerekl* siyaset 
ve alınması lüzumlu tedbirler açısından da 
uvgun sayılması gerdaniyece ~i tabiîd'ır. Ni
tekim. ""uunmıımn işte bu açıdan, tasarıda. 
beğendiği hükümler, aleyhinde c'nvyacağı hü
kümler ve nihayet, kanun tekniği bakımından 
çıkarılmasını istediği hükümler hattâ, hayli sa
kıncalı buldıunı için metinde yer almamasını 
savrnacağı hükümler vardır. 

Sayın senatörler; 
Tasarının huzurunuzda mihakero od'ıV^ 

metninin 1 nci maddesi. 2 nci maddesinin (O 
bendi. 3 ncü maddecinin (A) bendi ve 5 nci mad
desi. kamu kaynaklarından özel sektöre bâzı 
transferlerin yapılması hususunda Bakanlar 
Kuruluna yetki verilmesine dairdir. 

Bâzı çevrelerde bu transferlerin herhalde 
sosyal adalete avları sonuçlar doğuracağı :Veri 
sürülmektedir. Güven Partili Grupunnn kanaa
tine göre. bu iddia, kavıtsız şartsız ileri sünil-
d'iiîKi vakit doğru değildir. Gerçekten, kamu 
kaynaklarından özel sektöre yapılan net trans
fer toplamı (ya^i örel sektörden kamu sektö
rüne yapılan gönüllü transfer toplamı kamu 
sektöründen özel sektöre yapılan transfer top
lamından eıkarddığı vakit ortaya çıkan ra
kam). millî gelir değıhmında sosyal adaleti 
gorfekl^st'ıri^i tedbirler. ezcüıVe, gerel verg* 
sisteminin müterakkiliğini gerekli seviyeye çı
karan VP bu seviyede tutan tedbirler alındı
ğı takdirde, so^val adalete aykırı neticeler 
doğurmaz. Nitekim, basta İsveç ve İsrail olmak 
üzere, pek cok memleketlerde bu tarz tedbV-
lerin alındığına şahidolmaktayız. Hele, bu 
tedbirlerin, biraz önce belirttiğim kavıt ve şart
larla alınması takdirinde, bu tedbirlere mevzu 

olan ekonomide kamu sektörü yatırımlarının 
hacmi özel sektörünkilerden fazla ise, (ki mem
leketimizde Birine:. Plân döneminden sonra 
İkinci Plân döneminde de durum bu olacak
tır) , söz konusu transferlere paralel olarak, 
özellikle, genel vergi sisteminin müterakkili-
ğini artırıcı tedbirler alınırsa, sosyal adalet 
açısından bir sakınca yoktur. 

Bu sebeple, Güven Partİ3İ Grupu olarak, Hü
kümetten, b".r kısmı İkinci Kalkınma Plânın
da da yer almış bulunan genel vergi sistemimi
zin müterakki! iğini artırıcı tedbirleri, en kısa 
zamanda almasına talebetmeyi zaruri görü
yoruz. Ancak, bu tedbirler alındığı takdirde, 
Hükümet, kamu kaynaklarından özel sektöre 
yapılacak transferlerin sosyal adalete aykırı 
sonuçlar doğurmasını önbyebilir ve bu konu
daki tenkitleri halisiz çıkarabilir. 

Sayın senatörler; 

Bu genel görüşlerimizi arz ettikten sonra, 
Güven Partisi Grupu olarak, 1 nci maddenin 
tasarıdan çıkarılması gerektiği düşüncesinde 
olduğumuzu arz etmek hterim. Aynı düşünce
miz, tasarının 3 ncü maddesinin (A) bendi için 
de vâr.Vt bulunmaktadır. 

Bu düşüncemizin dayandığı gerekçe şudur: 
Bu hükümlerle Bakanlar Kuruluna verilecek 
yetkiler, söz konusu transferlerin (ki yatırım 
ve ihracat için kredi şeklinde olacaktır), bir
birinden farklı stratülere tabi olmasına ve bir
birinden ayrı fonlar ihdası suret "yi e yapılma
sını gerektirecektir. Bu yola gidildiği takdir
de, piyasa mekanizmasının plân hedefleri is
tikâmetine yönelmesinden ziyade, bu mekaniz
manın, plânda öngörüldüğünün tamam'yi e ak
sice. bozulması ve bunun sonucunda, bâzı tıka
nıklıkların ve spekülâsyon sahalarının ortaya 
çıkması endişeli ciddiyetle ileri sürülebilir. Bu 
sebepledir ki, bu mesele, en iyi hal tarzına, an
cak, bir özel yatırım bankasının bir iktisadi 
devlet teşekkülü olarak kurnlmasiyle kavrsa-
bVir. 6 Ocak 1965 tarihinde Üçüncü İnönü Hü
kümetince sevk edilmiş olan ku konudaki ta
sarı halen Millet Meclisi gündemindedir. Ka
mu sektöründen özel sektöre yaırlması der
piş edilebilecek transferlerin en iyi idare yolu 
işte budur. 

Di^er taraftan, 1 nci madden'n (B) bendin
de, plânda grupumuzca verilen bir önergenin 
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kabulüyle kayıtlanmış olarak yer alan karma 
teşebbüslere yani sermaye ve idare hâkimiye
timin mahdut sayıda özel kimilere aidolmadı-
ğı özel teşebbüslere söz konusu frnlardan ser
maye iştirakinde bulunabileceğinden de bah's 
vf/'dır. Kanaatimizce, bu konu da en iyi hal şek
lîmi Özel Yatırım Bankasının kurulmasiyle bu
lunacaktır. 

Bu gibi karma teşebbüsleri, biz, «halka 
açık» anonim şirketler, işçi sendikalarının ve 
işçilerin ve diğer küçük tasarruf sahiplerinin 
kuracakları şirketler ve geniş halk tabanına 
dayalı kooperatifler olarak, görüyoruz. Tasa
rıda, bu teşebbüslerin statibünün yıllık prog
ramlarla düzenleneceğinden bahis vardır. Ka
naatimizce. bu doğru değildir. Bu gibi teşeb
büslere küçük tasarruf sahiplerinin itibar cde-
b'ilmesi, bunların statülünün her şeyden önce 
istikrarlı bir manzara arz etmesine bağlıdır. 
i ler yıl değişebilecek ve kararname mahiyetin
deki yıllık programlarla bu psikolojik güven 
havasuıı yaratmak kabil olamaz. Bu itibarla, 
bu .alanda başarı kazanılabilmcsi de, ancak, 
sermaye piyasası kurulmasına, kooperatiflere 
ve «halka açık» anonim şîrket^cre ait kanun
ların biran önce çıkarılmasına bağlıdır. Bu ko
nulardaki hazırlıklar pek ileri bir safhada ol
duğuna rrörc bu salim yolun tercih edilmesi 
fazla vakit kaybedilmesi sonucunu da doğur-
mıyacaktır. 

Sayın senatörler; 

2 nci maddenin ÇC) bendi ile 5 nci madde
de sanayi bökeleri, turr,'':'k belgeler ve şehir
leşmeyle ikbâli konularda Bakanlar Kurulma 
bizi yetkiler verilmesi derpiş ediliyor. Bize 
göre. bu kokularda da en iyi düzenlemeyi an
cak bu konuların esas1 arını biraz daha tefer
ruatla kanun metinlerine kaymakla yanabili
riz. Bu hususlarda da hazırlıklar hnyli ileridir. 
Bu itibarla, bu hükümlerin de metinden çıka
rılmasında zarar değil, fayda vardır. 

Sayın senatörler; 

Ek görevli memurlardan kurulduğu için 
iyi çalışanııyan Yabancı Sermaye Komitesinin 
yerine daimi b'r teşkilâtın kurulmasını gru-
purauz uyrun yörür. Bununda beraber, bu gö
revin Devlet Plânlama Teşkilâtına verilmesi, 
bu teşkilâtı, plân ve yıllık program yapmak ve 
bunların uygulanmasını denetlemek olan asli 

görevlerinden uzaklaştıracak ve günlük işlerin 
içine atacaktır. Plânlama Teşkilâtının ekono
minin bütünü bakımından önemli yatırımlar 
için mütalâasını pro^'e üzerinden vermesi ne 
kadar zaruriyse, her çeşit müracaatı inceleme
ye kalkışması da o kadar sakıncalıdır. Bu iîti-
b-.rla, biz, bu sahada çalışmak üzere Maliye 
Bakanlığına bağlı ve daimi görevli memurlar
dan kurulu bir büronun kurulmasını uygun 
görüyoruz. 

Tasarının personel politikasına dair olan 
7 nci ve 8 nci maddelerini grupumuz son dere
cede sakıncalı bulmaktadır. Bir kere, Hüküme
tin böyle bir yetkiye ihtiyacı yoktur. Belli ba
kanlıklardaki belli yüksek mevkiler kadrola
rına iki derece aşağıdaki memurları tâyin et
mek ve bu makamları vekâletle idare etmek 
imkânını meri mevzuat Hükümete vermekte
dir. Bu durumda, 7 nci maddeye zaten lüzum 
yoktur. Kaldı ki, bu madde tatbik edVirse, me
mur camiası içinde büyük bir tedirginlik doğ-
masırdan endişe ederiz. Bu ise, plân uygulama
sını kolaylaştırmaz; aksine, zorlaştırır. Gerek 
bu hususun, gerek 8 nci maddede bahis konu
su olan geçici süreli görevlerde mukaveleli 
personel çalıştırma konusunun idari reform 
çalışma1 arı içinde yer alması en salim yoldur. 
Kaldı ki. bu konuların pek ihtiyaç da yokken, 
alelacele bu tasarıda ele alınmış olması, İkinci 
Kalkınma Plânında yer almış bulunmasına rağ
men, idari reformun önümüzdeki plân dönemin
de de yapılmıyacağı hususunda bâzı şüpheler 
yaratabilecektir. 

Sayın senatörler; 

Tasarının 10 ncu maddesinde yer alan mü
şavir - mühendislik ve kontrol mühendisliği 
ihalelerinde münakaşa usulüne başvurulmıyabi-
lcre"ini öngören hüküm eksik bir hükümdür. 
Böyle bir ihtiyacın mevcudolduğu inkâr edile
mez. Milletlerarası tatbikatta da bu iht'yaç 
dikkate alınmıştır. Fakat, bu gibi hallerde ek
siltme usulü uygulanmadığı vakit, hangi usul
lerin uygulanacağı da metinde belirtilmelidir. 
Gerçekte bu konu Millet Meclisi komisyonla
rında bulunan Devlet İhale Kanunu tâsarı-
siyle düzenlenmekted'ır. Bu durumda, yanıla
cak şey, bu tasarıda acele ve eksik bir hüküm 
şevki yerine, Devlet İhale kanunu tasarısını bir
an önce kanunlaştırmak olmalıdır. 
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Sayın senatörler; 
Bunlar tasarıda beğenmediğimiz veya bu 

tasarıda yer almasını uygun görmediğimiz hü
kümlerdir. 

Bunların yanısıra, grupumuz, yatırım indi
rimi konusunda, ithalden alman vergilerde is
tihsal sektörlerine göre farklılaştırma yapıla
bilmesine, ithalât yerine kâim olucu mallar için 
vergi muaflığı, istisnaları ve iadesi ihdas edi
lebilmesine, aynı hususun döviz getirici bâzı 
hizmetler için de uygulanabilmesine ve turist 
harcamalarında vergi iadesi yapılabilmesine 
prensip itibariyle muhalif değildir. Bu konu
larda, pek çok ülkede hükümetler yetkiyle teç
hiz edilmişlerdir. Ancak, bu yetkilerin, piya
sa mekanizmasının işleyişini bozmaksızın dik
katle kullanılması 'gerektiği de şüphesizdir. 

Tasarıda yer alan bâzı hükümler bürokra
tik işlemleri azaltmak gayesini gütmektedir. 
Bu konudaki tedbirlerin koordinasyonu sağla
ma amacını aşıp, asli görevli dairelerin yetki 
alanına yeni kurulacak teşkilâtın girmesini 
derpiş etmesini ve buna müncer olmamasını te
menni etmekteyiz. 

Orman Genel Müdürlüğünün kendi is
tihsal ettiği malları bizzat ihracedebilmesini 
sağlıyan maddeyi de uygun karşılıyoruz. 

Bundan başka, ihracatı teşvikte vergi muaf
lığı, istisnası ve iadesi sistemini öngören 5 Tem
muz 1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinde yer alan ve kararnamelerin yasa
ma organınca onaylanıp kanunlaştırılmasına 
dair olan hükmün de kaldırılmasını, Anayasaya 
ve tatbikat açısından uygun görmekteyiz. 

Sayın Senatörler, 
Grupumuz, Tasarıda serkedildiği şekliyle 

mevcut Anayasaya aykırı hususların Millet 
Meclisinde çıkarılmış olmasını ve iktidarın bu 
konuda göstermiş olduğu anlayışı memnuniyet
le karşılamıştır. 

Bununla beralber, Millet Meclisinde Grupu-
muzca yapılan ve tasarıyı iktisat siyaseti, 
idari reform ve kanun tekniği bakımların
dan sakıncasız bir hale getirmek hedefini gü
den tekliflerin hiçbiri iltifat görmemiştir. 

Güven Partisi Cumhuriyet Senatosu Grupu, 
Yüce Senatonun burada da tekrarlamayı 
vazife saydığımız bu tekliflerimize iltifat ede
ceği ümidindedir. 

Bu ümidi besleyişimizin bir 'işareti olarak, 
Grupumuz, Anayasaya aykırı hükümler ta
şımadığını da dikkate alarak, tasarının madde
lerine geçilmesi lehinde oy kullanacaktır. 

Tasarının düzeltilmesi tein vereceğimiz tek
lifler kabul edildiği takdirde, aynı davra
nışı, müzakerelerin sonunda, da göstermek ka
rarındayız. 

Temel görüşlerimiz bakımından önemli gör-
lüğümüz ve tekliflerimiz reddedildiği tak

dirde ise, Güven Partisi Grupu, Anayasa 
düzenine ve demokratik rejime saygılı, tenkid-
'eriııde iktidara zorluk çıkarmayı, memlekette 
sinirlilik ve gerginlik yaratmayı değil, ik
tidarı uyarmayı ve kanunları >elinden geldiği 
kadar mükemmelleştirmeyi şiar edinmiş bir 
muhalefet partisi olarak, tasarının tümü aley
hinde oy kullanmak durumunda olacaktı?*. 

Yüce Senatoyu derin saygı ile selâmlarım. 
''A'kışlar.) 

BAŞKAN - - Sayın Ahmet Yıldız Millî Bir
lik Grupu adına buyurun. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Seııaötsunun sayın üyeleri, görüşme 
konusu olan kanun tasarısı her parlamen
teri derin derin düşündürmeyi ve hattâ kay
gılandırmayı gerektirir niteliktedir. Bu ka
nun temsil ettiği felsefe, organlararası ilişki, 
yürütmeye sağladığı sınırsız yetki, hattâ ya
sama organlarının bâzı yetkilerini Hükümete 
devretmesi ve keyfiliğe geniş ölçüde yol aç
ması yönünden yeni Anayasamızın yürürlüğe 
girişinden bu yana karşılaştığımız en aykırı 
bir yasama belgesi olarak tarihe geçecek ni
teliktedir. Gerçekte Sayın Gümüşoğlu Ko
misyon Sözcüsü olarak bu kaygılarımızın ge
rekçesiz olduğunu 'söyleyecek, ifade edecek 
beyanlarda bulundular. Kendisinin içtenliğine 
ve kişiliğine saygı beslerim. Ama görüşle
rini biraz sonra ayrıntılı şekilde eleştirece
ğimiz şekilde katılmadığımızı da üzüntüyle be
lirtmek isterim. Bu kanunun bâzı maddeleri 
insana şakaymış gibi bir kanı verecek ölçü
de sosyal hukuk Devleti felsefesiyle çok çe
lişen anlam taşımaktadır. Maddelerdeki, tek
nik hususları ya da bâzı ayrıntıları dü
zeltmek çabalarına kendimizi kaptırmadan 
önce kanunu bu belirttiğimiz yönleriyle ve 



Ö. Senatosu B : 95 26 . 7 . 1967 O : 1 

esas felsefesi 'İDakımından incelemeliyiz. Biz 
görüşlerimizin eksenini bu yönde tutmaya 
gayret edeceğiz. Kendi parti grupları dâhil 
Meclisleri bu ölçüde kenara itmek istiyen ve 
onların denetiminden kurtulmaya çalışan bir 
Hükümet teşebbüsü şimdiye değin görülme
miştir bizde. Köprülü Mehmet Paşa yöne
timleri ile yöntemleri ile 2 nci Cumhuriyeti 
yönetmeye yeltenen bir teşebbüs karşısında
yız. Bu tasarı siyasi huzursuzlukları da aşan, 
bir rejim buhranı yaratacak sakıncalarla, do
ludur. Hükümetimizin bugüne değin .tanık 
•olduğumuz tutumuna en normal yasa hü
kümlerini bile rahatça kenara ittiğine, ha
talı tasarruflarına karşı kesinleşmiş yargı 
kararlarım bile uygulamadığına, kendi kusuru 
için Devlet Hazinesinden ceza ödemeyi övü
nerek Mecliste söylediğine, atanmalardaki dav
ranışlarına sınırsız uygulama fırsatı veren 
böyle bir tasarıyı okurken kaygı duymamak 
mümkün değildir. 

Konuşmama belki bâzı arkadaşlar tepki gös
terecekler. Fakat ben kanılarına inandığıımız 
A. P. içindeki değerli arkadaşlarıma daha zi
yade hitabetımeğe çalışacağım. Bu kanunda ma
dem ki iktidardayım, madem ki, halk beni seç
ti, Türkiye Cuıuhuriyetine benim özel 'mülküm 
gibi tasarruf hakkım vardır diyen bir zihniyeti 
temsil eden Hükümet kendi sevk ettiği tasa
rıda, ilk tasarıda bu hususları daha açıkça be
lirtmişti. İlk tasarıyı okuduğunuz zatman bu 
görülüyor. O tasarı Millet Meclisinde bâzı de
ğişikliğe ve düzeltmelere uğradıktan sonra hu
zurunuza gelen son hali ile dahi kabulü büyük 
sakıncalar doğurur. İlık tasarıda belirtilen zih
niyete tasarlanan uygulamaya göıre Hükümet 
hazır olduğuna göre buradan çıkacak ımetni is
teğine göre yorumlamak için her çareye başvu
racaktır. Demekki ilk tasarıda ilk uygulatmayı 
Hükümet plânlamıştı, düşünüyordu, o halde 
ondan ayrıklığına i[1işkin bir belirti olmadığına 
göre tasarıyı o şekilde uygulamak için her mad
desini, her olanak veren, fırsat veren yönünü 
yoruımlıyacak demektlir. Anayasanın 114 ve 
132 nci; Danıştay Kanununun 94 ve 95 nci ımad-
relerine ilişkin ve ancak siyasal mizahlarda 
kullanılabilecek sözleri e Hükümetin yaptığı yo
rumları kürsülerden dinledik. Belirli Anayasa 
(maddeleri ve kanun maddelerini yorumlamasını 
dinledik. Biliyorsunuz ister uygularım, ister uy

gulatmam lâfından ibaşka 'burada sorduğumuz 
bir soruya Sayın Devlet Bakanı yürütme bu iş
lerde durdurulmaz, dedi. Madem ki, atanma ya
pılmıştır birisi bir yerde gitti, onun yerine de 
bir başkası geldi, bu durdurulaımıaz. Ben sor
dum o zaanan siz bunu durdurmak için daha 
önceden memurlara sizi tâyin edeceğiz, habe
riniz olsun diye bir genelge mi göndereceksiniz 
ki, atanma emri çıkmadan önce Danış'taya mü
racaat edebilsin? Genelge göndeımıiyeceğinize 
göre her zaman atanmalar yapıldıktan sonra 
memur duyacak ve Danıştaya başvuracak. Gö
rülüyor ki, böyle <bir mantıkla yasaları, Anayasa 
dâhil yorumlayınca ben bu grupumuzun kay
gılarını bu felsefe yönünden belirtmeye çalışıyo
rum. Esasen Hükümette de kendi tasarılarına 
fazla sahip çıkacak cesareti bir çok kez göster
mediğine tanık olduk. Burada gördük onu, bu 
tasarı da tartışılırken MilleJt Meclisi Komisyo
nunda aynı tutum olduğunu tutanaklardan oku
yoruz. Pek fazla cesaretle bunlara sahip çıka
madı. Çünkü bu tip bir zihniyetin açık tartış
maya dayanıklı olmadığını Hükümet biliyor ki, 
kolayca bunu savunamadı. Bu kürsüde tanık 
olduğumuz gibi Hükümet tasarıdaki hükümle
rin tamı (karşıtı önergelere «Biz de bu görüşte
yiz» sözlerini söyledi. Geçenlerde biliyorsunuz 
tatil için, berberler için bir kanun tasarısı 'ko
nuşulurken tam zıt teklif gelince, biz de bu gö
rüşteyiz dedi Hükümet. Acaba siz de o görüşte 
iseniz tasarıyı kim gönderdi diyecek hale gel
dik. Hükümet diyebilir, uyandık, a yıl dik veya
hut aydınlandık, veyahut görüşler belirdikten 
sonra bu görüşe katıldık, bunu talkdir ederiz. 
Ama görülüyor ki, pek de inanmıyor tasarıla
rına ve arkasından pek de savunamıyor. İşte 
bu ise kaygılarımızı büsbütün artırıyor. Esasen 
Sayın Başbakan bile plânda bizim de beğenme
diğimiz 3/tönler var ama işte getirdik, diye bu
rada beyanda bulundu. Bu sözler eserin sahibi 
olan sorumlu Hükümet tarafından elbette kul
lanılamaz. Bu tutum yanlışı ve haksızı savu
nanlarda görülen bir ruh halidir. İşte bu kay
gımızı bir kat daha artırıyor. İşte Hükümet bu 
tutumu içinde böyle bir tasarıyı uygulıyacak. 
Biz böyle bir tutuma bu kanundaki yetkileri 
vereceğimiz için tutumu bu olan Hükümete ve
receğimiz için bir kat daha sorumluluğumuzun 
arttığı inancındayız. Yoksa şimdiye kadar bu 
uygulaması ile normal yetkilerini kullansa, ya-
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salara saygılı, yargı kararlarına saygılı, tasar
ruflarına saygı yaşatan bir tutum içinde olsa 
bu yetkilerin çoğunu hiç de yadırgamadan ve
rilmesini biz de savunurduk. 

Sayın arkadaşlarım, Hükümetin yürütme 
görevini daha serbest yapması ve parti görüşüne 
göre tasarruflarda bulunması konusunda da bir 
aydınlığa varmamız gerekir. Çünkü bu konu
larda diğer ülkelerden alman örneklerle bu tip 
arzulara gerekçe bulunmaktadır. Doğrudur, ge
ri kalmış ülkelerde yürütme organı daha güçlü, 
daha az engellenmiş ve hareketinde daha çok 
serbest olması gerekir. Fakat Hükümetin de bu 
türlü bir statüye uygun hareket etmesi, bu neb-
zelikte olması gerekir. Eğer Hükümet bu yet
kileri iyi, güven verici şekilde kullanıyorsa ge
ri kalmış ülkelerde bu tez doğru olur. Burada 
savunuyor bâzı arkadaşlarımız, yetkiyi kime kar
şı veriyoruz? Kime karşı kim yetkiyi kullana
cak? İşte Devletin uzun yılların tecrübeleriyle 
yetiştirdiği üst kademe memurlarına, bundan ev
velki hükümetlerde bazan oldu ama şimdi daha 
çok, o konudan hiç ilgisi olmıyan bir kimse, Ba
kan geliyor bütün yetkiyi ona vereceğiz. Bun
lardan birçok örneklerini söylemeye ihtiyaç yok, 
siz de biliyorsunuz. Bu yetkiyi, yetkilinin aley
hine kullanmak gibi başarıyı da engelleyici gör
düğümüz için, fazla ayrıntılarına girmiyecek ve 
üzerinde durmıyacağım, kaygımız artıyor daha 
çok. Biz Hükümetimizin değil bu ölçüde geniş 
yetkileri, yasalar içinde olağan sayılması gerek 
yetkileri de pek rahatlık duymıyacağımız şekil
de uyguladığından kanunu çok tehlikeli buluyo
ruz. Atanmalarda, Devlet olanaklarını kullan
mada ve diğer olumsuz tutumlarından kaygılan
dığımız için Hükümete ve yetki verirken çok 
hesaplı davranmamız gerektiği inancındayız. 
Bâzı arkadaşlarımla kuliste görüşüyorum, haklı
sın bu kaygılarda ama bu önemli bir şeydir, ya 
bunu iyi uygularsa üstün bir başarı sağlar. 
Nasrettin Hocanın gölü mayalaması gibi bir şey 
geldi bana bu. Şimdiye kadar bu uygulama belli, 
böyle bir böyle bir umuda kapılmayı mucize 
beklemek gibi saydığımız için o arkadaşları da 
biraz daha düşünmeye çağırırım. 

İktidarın atanmalarda kendi takdirini esas 
alması görüşü de değerlendirilmelidir. Bâzı ar
kadaşlar ister Mecliste olsun, ister dışarda ol
sun bu noktada hükümetlere fazla yetki tanın-
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i ması görüşünü savunuyor. Bir örnek de verir, 
bu da Amerika'dır, başörnek. Amerika da doğ
rudur, Cumhurbaşkanı büyük bir serbesti için
de ve çoğu kez partisinin adamlarını Devletin üst 
kademesine tâyin eder, büyük kadroyu değişti
rir. Biz de böyle yapalım. İşte böyle derken 
hukuk düzenimizi, Devletimizin yönetimindeki 
esas ilkeleri unutuyoruz. Bunu bilhassa belirt
mek istiyorum. Amerika'da böyle yapılması doğ
rudur, sakıncası da yoktur açıkça. Neden! Ar
kadaşlarım Amerika'da Devlet yurttaşın özel 
yaşantısını ilgilendiren işlere karışmaz. Bun
lar millî emniyet, genel güvenlik, dış politika, 
millî savunma, vergi politikası dışında vatanda
şa ne iş bulur, ne tahsis yapar, ulaştırma bile 
kişilerin elindedir. Yani orada yaşıyan insan 
hangi parti gelirse gelsin partinin memurları 
ile kendi özel ilişkileri, çıkarları söz konusu de
ğildir. Böyle bir Devlette partiye kim gelirse 
gelsin önemli değil. Orada vatandaşı ilgilendi
ren iki branşta mülki makamlara gelenler seçimle 
geliyor. O halde partinin bir etkisi yok. Yargı 
organları da seçimle geliyor, onun da etkisi yok. 
Görülüyor ki en çok ilgilendiren iki yere seçim
le geliyor. Onun dışında sosyal ve ekonomik ya
şantıya da Devlet karışmıyor. Karışmayınca 
böyle yerde partizan tâyin etmişsiniz, önemi yak 

I ki. Ama Türkiye'de insanın, yatak odasından, 
mezara kadar bütün işi Devletle.. Her işi Dev
letle ilgilidir, cami, köprü, çeşme, iş, dışarıya 
döviz, talısis, kredi, ne derseniz. Bütün işler 
Devletle ilgili olunca bu Devletin yetkili görevli 
yerlerine partizanca bana iyi bakanı, öbürüne 
yanlış bakan, yahut yanlış bakan öbürüne iyi 
bakan insanların bulunması müthiş bir şeydir. 
Devleti vatandaşın gözünde çok düşürür, onun 
yüce niteliğini sarsar. İşte onun için öyle örnek
leri incelemeden almak hatalıdır. Bu bakım
dan Devlet atanmalarda serbest davransın, güçlü 
olsun konuları da her memleket kendi düzeni 
içinde değerlendirilmelidir. Bu kanun yürürlü
ğe girdiği zaman, bağışlarsanız söyliyeceğim, 
bu Sayın Başkanın üzerindeki yazının harfleri 

| yerinden biraz sarsılacak. Onu da belirteceğim 
niye sarsılacak? Bir kanun, esasen bir defa bir 
kanun var. Ben bir kanunun adına, bir de Ana
yasaya bakıyorum. Beraber okuyalım arkadaş
lar, 129 ncu madde : «Devlet Plânlama Teşkilâ
tının kuruluş ve görevleri; plânın hazırlanma-

[ smda, yürürlüğe konulmasında, uygulanma-
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smda ve değiştirilmesinde gözetilecek esaslar ve 
plânın bütünlüğünü bozacak değişikliklerin ön
lenmesini sağlıyacak tedbirler özel kanunla dü
zenlenir.» Demek ki plân uygulaması için özel 
bir kanun gerekli. Var, bir kanunumuz var, 
1960 ta çıktı. Burada da bakıyorum, İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânı Uygulanması.. Takvi
yeli bir yasama düzeni içindeyiz, bir kanun var, 
onu değiştirse bir iki maddesini aklım erer. Ama 
takviyeli bir kanun da arkasından geliyor. Ana
yasa açık, uygulanması için kanun olacak diye 
çıktı bu 1960 ta. Şimdi bir kanun daha. Onun 
adı da bu. Uygulanma Esasları.. Neden bu ad 
takılmış? Neler gizleniyor bilmiyorum ama bu da 
yadırgadığım bir şey oldu. 

Arkadaşlar, bu kanun olağanüstü bir durum
da belki çıkabilir, olağanüstü bir durumda. Ger
çekten acaba Türkiye böyle olağanüstü bir durum 
mu yaşıyor? Demin de belirttiğim gibi Köprülü 
Mehmet Paşa yahut da Kuyucu Murat Paşaya 
Padişahın verdiği fermana benzeri bizim Hükü
mete vermemizi gerektiren bir durum mu vardır 
acaba bugün? Sayın Demirel bazan bu kaygıları 
doğruluyacak beyanlarda bulunuyor. Fakat son
ra kaygının gittiğini de ifade ediyor, hele son 
defa bir genelgede okudum dün; anlıyamadım, 
kanunu açtım. Kanundaki amaçla, Ceza Kanu
nundaki amaçla da bağdaştıramadım. Devlet me
murlarına verilen emirler, belgeler, niteliği ne 
olursa olsun dikkat buyurun, gizli ve açık ol
sun açıklanamaz, diyor. Hakkım yahu... Ben 
Hükümeti denetlemek için gidip istiyeceğim. 
Hükümetin böyle bir emri var mı? Hükümetin 
böyle bir genelgesi varan diyeceğim memura. 
Memur verecek bana okuyacağım, denetim ya
pacağım. Hükümet, Sayın Başbakan diyor ki. 
ister gizli olsun, ister olmasın ne çıkarsa hiç 
'birisini dışarıya açıklıyamazsınız. Gizliler için 
anlarım, bu doğrudur. Gizlileri açıklamak zaten 
suçtur, ama bir Ceza Kanununun bu maddesi
ni böyle yorumlajaııca büsbütün korkuyorum. 
Arkadaşlar denetim nasıl olacak? Gideceğiz 
Hükümet memurlarına, kademelerinde birçok 
yerlerde açıkça resmen istiyeceğiz ve o belge
leri alıp denetim yapacağız. Görüyorsunuz ki. 
yetkileri böyle anlıyan bir görüş olunca üzerin
de durmalıyız diyoruz, konunun. 

Sayın arkadaşlar; bu görüşlerimizi ve kay-
gularmuzı doğrulıyan birkaç örneği yüksek 

takdirlerinize sunmak istiyorum, örnekler, so
mut örnekler vermek isteriz bu kanundan. Ba
kın, genel ve katma bütçelerden ödünç verme 
şeklinde transferler yapma amaciyle fonların 
kurulması diye bir kısım vardır biliyorsunuz. 
Genel ve Katma bütçelerden ödünç verme şek
linde transferler yapılması amaciyle fonlar.. Bu 
transferler, Bakanlar Kurulu karariyle tesbit 
edilecek bankalar veya meslek kuruluşları ve 
bunların birlikleri ve kooperatifler aracıkğiyle 
yapılacak. Yani çok önemlidir bu nokta, yani 
Devlet kendi genel ve katma bütçesinden özel 
kişileri destekliyen, zenginleştiren, çıkar sağlı-
yan bir yönetimi kullanıyor. Kendisi yapamıyor 
mu? Özel ve katma bütçelerde resmen ilân mı 
ediliyor bunlar beceremez, yetersizdir ki onlar 
bütçelerini başkasına veriyorlar anlaşılır iş de
ğil arkadaşlar. Özel ve katma bütçelerden para 
ayırıyoruz, kişilere veriyoruz, resmen ilân edi
yoruz. Bizim özel ve katma bütçeler becerik
sizdir, başaramaz; kişiler bunlardan iyi bece
rir.. Anlaşılır bir iş değil. Bunu Devlet yöneti
minde kimse savunamaz. Ya lâğvedelim, kal
dıralım bu teşekkülleri vermiyelim bunlara 
para. Onların elinden al:p kişilere vereceğiz. 
i'oiksa kamu yararına olmak üzere kişilerin ya
rarına çalışmayı mı öngörüyor politika? Çünkü 
jzel ve kamu kuruluşları büyük ölçüde kamu 
yararına çalışan kuruluşlardır, örgütlerdir. Biz 

bunlardan alıyoruz, genel ve katma bütçelerden 
kamu yararına çalışan örgütlerden alıyoruz 
kişilere veriyoruz. Burada iki temel görüş var. 
Bunlarda birisi güvensizlik, genel ve katma büt
çeli idarelere güvensizlik. Beceriksizdir diyor. 
Devletin kendi yönetimindeki kuruluşlara gü
vensizlik. Sonra onlar kamu yararına çalışırlar, 
kişiler de kendi yararlarına çalışırlar. Dünya
nın her yerinde böyledir. Kimseyi yermiyelim. 
Böyle bir politika-olamaz. Neden bu fonları Dev
let kendisi kullanamıyor? Tüm halktan alman 
vergiler nasıl olur da bâzı kişilere verilir ve 
Devlet kuruluşlarından alınarak verilir? Bâzı 
yanıltıcıların beyanlarına kapılnııyalım. Ben 
bâzı beyanlar duyuyorum, bunlara bâzı kimse
ler pek fazla incelemeden hemen katılıyor. Hattâ 
iki gün evvel böyle bir beyan da oldu. Manisa'
dan gelen işçiler, işte görülüyor, bir örnektir, 
kamu teeşbbüsleri beceriksiz olduğundan bunlar 
yürüdü, buraya kadar geldiler. Sosyologları-
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mız bunun üzerinde düşünmeli. Bir yetkili ko
nuştu, Sayın Adalet Partisinden. O halde, dün
yada kamu teşebbüslerinin başarısızlığına ve
rilen bu örneği inceliydim. Anlaşılır bir şey de
ğil. Ben de kendisine dedim ki, sizin bu mantı
ğınıza göre gözü ağrıdığı için doktora giden 
adama doktorun sen gözünü çıkar demesi gibi 
bir şeydir bu. Gözü ağrıyanın gözü çıkarılmaz 
tedavi edilir. Böyle mantıklara kapılarak böy
le görüşlerin savunulmasının sakıncalı olduğu
nu belirtmek isterim. Bakın diğer bir hüküm 
var karma teşebbüsler ve cümlenin başında yu
muşak gösterici bir ifade var sermaye ve yöne
tim egemenliği mahdut sayıda olmamak şartiy-
le böyle sempatik gösterilmek istenen bir hü
kümle savunuluyor bu husus. Bu ifade, Devlet 
ve kamu ekonomik teşebbüsleri. sermayenin ka
tılması ile kurulacak kuruluşları sempatik gös
teriyor. Şimdi itiraf edelim, bilelim ki, bizim 
Türkiye'de bu türden teşebbüslerin pek te öy
le ünü iyi değildir. Bu karma teşeibbüslerin. ; 
Bu türlü teşebbüslerden Devlet ve kamu yara
rına çalışan ya da özel kişilerin arpalığı haline 
gelmiyenini ben bilmiyorum. Bir tanesini gös
terirseniz rahatlık duyacağım. Bu karma teşeb
büslerden kamu yararını önde tutan bir teşeb
büsü şimdiye kadar pek görmedim. Daha birkaç 
gün önce bu kürsüde bunların en büyüğü olan 
Ereğli Demir ve Çelik için biliyorsunuz, kâr 
yapmadığı halde, kâr vermek için kanun çıkar
mak zorunda kaldık. 

Bu karma teşebbüslerin öyle övülecek bir yö
nü yoktur. Bizim memlekette böyle olmuştur. Ne 
yapalım? Gerçeği bizim memlekete göre alalım. 
Sonra görüyoruz ki, burada, Hükümet plâna gö
re özel teşebbüse karışama,z. Bunu Hükümet ısrar
la savunuyor. Plân emredici değildir, yol gösteri
cidir, filân filân diyor. Fakat olanaklarını özel 
ve katma bütçelerden ona açıyor. Karışamadığı-
na, emir veremediğine ya da hedefler ayıramadı
ğına bütçesinden yardım yapan Devlet haline ge
l/işimizi anlamak güçtür. İşine karışamıyorsunuz, 
amaç veremiyorsunuz, hedef veremiyorsunuz ama 
bütçenizden para veriyorsunuz. 'Esasen böyle bir 
yardım yapılınca karışma yetkisinin çıkarılması 
gerekir, bunun arkasından, karışmadan hıza kaçı
yoruz. Acaba biz bilmeden Hükümetin bu özel 
teşebbüse karışmak gibi bir plânı mı var? Eğer, var
sa belki vardır, beyanlarına uymuyorsa da, çün

kü bazaıiı beyanlarına uymıyan yetkileri kullanı
yor. Belki bu da ondandır, o zaman katılırız, eğer 
katılabiliyorsak. Özel teşebbüse hedef verebiliyor
sak, yatırım alanlarındaki başarısını denetliye 
biliyorsa, onu ekonomik kalkınmanın tümüne yö-
neltebiliyorsa, ekonomiye katma değer katacak, 
yönü verebiliyorsa böyle bir yardım yapılabilir. 
Ama hiç katmadığına göre kesesini ona açması bi
zim aklımıza uymuyor ve bunu çok sakıncalı bu
luyoruz. Yatırım mallarda ve ham maddelerde 
- diğer bir şey - Gümrük Vergi ve rejimleriyle, 
ithalâttan alınan diğer vergi ve resimlerde - lâf
ları aynen okuyorum. - kısmi veya tam muaflık, 
vergide taım muaflık. Bu vergilerin bir kısmını 
veya tümünü geri vermek diye bir yetki tanınıyor 
ve bu Bakanlar Kurulu kararı ile yapılacak. İşte 
anlaşılmaz bir yetki diyoruz biz buna. Bu yetki
yi Hükümete veren Meclisler her şeyden önce 
Anayasaya uymıyan bir tasarrufda bulunduğu 
gibi kendi yüce varlığına da gölge düşürür. Mec
lis bunu katiyen vermez sanmamla her hangi bir 
Meclis buna razı olmuştur. Yergi koymak hakkı 
Anayasanın 61 mei maddesine göre kesinlikle 
Meclislerindir. Efendim, Sayın Gümüşoğlu dedi
ler ki, geçıicidir bu. Kanun geçici değil. Yergi de 
her yıl alınır geçer. Yergiler de geçici değil, her 
yıl alınır. Demekki her yıl Hükümet bunu alacak. 
Ya verecek, ya affedecek, ya indirecek. Yetkisi 
belli. Şimdi orada Sayın Gümüşoğlu, Anayasaya 
aykırı olur elbette süreli olsaydı.. Doğru, katıl
dık o fikre, Süreli değil mi bu? Beş Yıllık Plânın 
uygu1 aması, Beş Yıllık Plân en az beş sene uygu
lanacak. Beş sene içinde bütün bunları istediği 
gibi yapacak. 61 nci maddede iki temel sarsılıyor. 
Bir, vergi kanunla konulur. Burada vergi konul
maktadır. İndiriliyor, affediliyor, kısmen alıyor
sunuz, almıyorsunuz... Sonra, herkesin gücü nis-
betinde vergi konacak. Burada da ters oluyor. 
Çünkü bu ithalât yapanlar her hakle güçsüz in
sanlar değildir. Vasıtalı vergilerin yüzde 70 i 
bulduğu bir ülkede ithalât yapan insanlara, güç
lülere- vergi affını, indirimini, hattâ tümünü geri 
verme gibi bir politikayı Hükümete Meclis ver-
memeliıdlir. Sonra bakın dış kaynakları da Bakan
lar Kurulu karariyle özel kişilere dağıtmayı ön
gören bir hüküm vardır kanunda. Devlet borç
lanacak, sonra da aldığı parayı kişilere dağıta
cak. Kamu tüzel kişilerine verecek olsa bir şey 
demem, özel idarelere de verecek o da doğru. 
Ama bir de kişilere verecek. 32 milyon adına 
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borçlanacaksınız, birkaç kişiye vereceksiniz. Bu
nu. da anlıyamıyoruz. Bu devletin adı sosyal hu
kuk devleti olmaz, bu politikayı uygularsanız. 
Bir defa böyle hukuk devleti olması güç, sosyal 
devlet hiç olamaz. Böyle kamunun tümünden yü
kümlülük ile aldığını bâzı kişilere veren sosyal 
devlet olmaz. Çünkü sosyal devletin bir niteliği 
tümünü kap siyan bir yönetim uygulamasıdır. 
Bu böyle olunca bakın cesaret artıyor. Bir özel 
teşebbüs temsilcisi bilim adamı niteliği var, adı 
öyle, profesör... Açıkça diyebiliyor, çatır çatır 
verecek Devlet bize sermaye. Söylenecek gibi bir 
şey değil bu. İnsan demek ki bu kadar meydanı 
boş buluyor, bu beyanı yapıyor, çatır çatır vere
cek bize Devlet diyor. SanJki Türkiye'ye hâkim 
insanlar Türkiye'den hak istiyor.. Elbette poli 
t ikayı buraya kaydırdınız mı, böyle konuşmalar 
olur. 

Sonra, bir madde; bu maddenin Meclis tuta
naklarına geçmiş bulunmasından üzüntü duyu
yoruz. Keşke tutanaklarda böyle bir madde bu-
luffiimasa idi. Bu 7 nci madde. Bir yasama orga
nı tutanaklarında böyle bir madde bulunmasa id' 
çok iyi olurdu. Bir resmî belgede bulunmasa id' 
bu madde. Çünkü inanılır şey değil... İnsan bu
nu ş°ika zannediyor, «Müktesep haik aranmaz.» 
Böyle b:ı* hükmün kanunlarda bulunması hukuk 
devletiyle, filân bırakın ne ile bağdaşabilir? Bir 
Hükümet, tasarrufu gelecek Meclis tutanakların?) 
girecek ve orada diyecek ki, müktesep hak aran
maz bırakın gerisini maaşı, rütbeyi falanı bir ta
rafa kovdum lâf olarak müktesep hak aranmaksı
zın diye söylenİ7vror. Söylenen bir lâf değil. Mük
tesep hak, hukuk devletinde aranmaz diyen in
sanı kürsüden indirirler. 

Burada bir kanun görüştük. Orada aklın al 
maçlığı bir müktesep hakla savaştık. Devletin 
arazisini vergi ve kira vermeden bir süre kulla
nan adama aferin iyi kullandın, vergi de ver
medin, diyen bir kanun çıkardık. Ben onun 'aley
hinde konuşurken efendim, müktesep hak, süre 
aşımı ile müktesep hak. Evvelâ sanıyorum ki. 
hukukçular bunu çok iyi bilirler; İsviçre Mede
ni Kanununun metrisefektif diye tanımladığı 
şey ya da bakmadan, ona dahi bakmadan bunu 
hukukçular incelesin, çok önemlidir sanıyorum, 
bizim Medeni Kanuna geçen o hükmü ben oku
dum, Fransızca kitabında okudum. Böyle olmaz
sa müktesep hak tanınmaz; diyor. Ne ise onu 
birtakım tartışmaya girmiyorum. Biz o yok iken 

dahi müthiş bir müktesep bak savunucusu ol
duk. Efendim bunu mademki birkaç sene kul
landı, kira vermese de kıymeti yoktur. Adama 
beleşe bu toprağı verelim. Bu müktesep hakkı 
burada böylece bunu savunduktan sonra - bu be
leş hak, müktesep hak değil - geliyoruz şimdi 
kamu hizmetinde yıllarca çalışmış insanlara 
müktesep hak tanıyanlayız diyoruz ve bunu Hü
kümet tasarısı olarak getirip Meclis tutanakla
rına da geçiriyoruz. Bu bizde olmuştur;' padişa
hın mirimiran rütbesi gibi bir şey. Padişah bi-
'iyorsunuz mirimiran rütbesi dağıtırdı, beğen
diği bir 'adama paşalık verirdi. Bu da ona benzi
yor. Müktesek hak maaşı ne olursa olsun bir 
kimseyi mirimiran rütbesiyle müsteşar yapabi
lirsiniz. Yeterliğini Hükümet takdir edecek di
ye bir arkadaşım geçen gün burada söyledi. Gü
venmiyor musunuz, Hükümet takdir edecek 
bunu. 

Arkadaşlar, bir defa bu mantık olmaz, öyle 
olsa bütün denetim kanunlarını kaldırırız. De
mokrasilerde en yetkili, en etkili Hükümetlere, 
bile bu denetim kanunlarını korlar. Nerede kal
dı ki... kusura bakmayın ama örnekleri verelim. 
Partili belediye başkanları için İller Bankasını 
denetim yeri yapan, birini beğenmeyince yerine 
başkasını getiriyor diye Hükümetin takdirine 
artık fazla güvenemesem beni yadırgamayınız. 
Böyle 'adam tâyin edecek. Gıene bir belediye baş
kanı müsteşar olacak, belki başka bir yerde bi
bisi de genel müdür olacak. Olmuş çünkü, hâlâ 
devam ediyor aynı zatı değiştirmişler yerine baş
ka bir belediye başkanı gelmiştir. İnanmıyorsak 
örnekleri ortada. 

Bu hüküm rakadaşlar, şaka bir tarafa müt
hiş bir hükümdür. Tasarının hepsi bir tarafa 
böyle hüküm bulunamaz. Hükümeti de rahatsız 
edecek bu büküm. Bu hüküm Hükümeti ele ra
hatsız 'edecektir. Çünkü, bâzı nüfuzlu kimseler 
bakana diyecekler, falanı müsteşar yap, genel 
"lüdür yap, 25 yaşında bir delikanlıdır ama 
akıllı çocuktur bunu müsteşar yap. Bu memle
kette oluyor böyle lâflar. Yapamam diyemezsi
niz, çünkü çıkardığınız kanunda bir engel yok. 
Bunu genel müdür yap. Arkadaşlar bir defa Hü
kümet sorumlu yerlerde bulunanlar böyle engel
leri severler. Önüne çıksın da bari hiç olmazsa 
bir sürü baskılara partili partisiz ne 'ise yanıma 
gelenlere be birader senin elediğin bu adamı tâ
yin edemem. Yok, bu baklan demek için ele bir 
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baraj olur. (Bunu dahi kaldırması Hükümeti çok 
rahatsız edecek. Böyle bir 'hüküm 'bulunamaz. 
Kanunun en komik hükümlerinden birisi de, 
•gerçekten komik bir hüküm var, bakın ne eli
yor : Müteşebbislerimizin dışarda reklâm ve 
propagandası için de Devlet kesesinden para ve
rilecek. Hiç anlaşılır bir şey değil yani. Öyle 
bir Hükümet ki, kendisini unutmuş, müteşebbis
lerimizin reklâm ve tanıtılması için, dışardan, 
para veriyor. 

Son Ticaret Odaları toplantısında bir rapor 
okudum. Diyor ki, rapor, «birkaç kişiden ibaret 
olan mutlu 'bir 'azimliğm sömürücülüğünden kur-
tıılamıyoruz» diyor. Ticaret Odalarındaki rapor 
bu. Bizim 'namuslu özel tcşebbüsçülerimi'zi kötü 
duruına düşürüyor, bu azınlık. Bu sözleri ben 
söylemiyorum, Ticaret Odaları söylüyor. Bu yar
dımın da tanıtma propaganda yardımının da o 
mutlu azınlığa gideceği muhakkak. Çünkü 
adamlar alışmış bu işe, şikâyet de onlardan. Bu 
kanunun bu maddesi de anlaşılır bir şey değil. 
Bu kanunun en sakıncalı yönlerinden birisi de 
bölgeler 'arasındaki dengesizliği daha da artıra
cak nitelikte olmasıdır. Bölgeler arası dengesiz
lik daha da artacaktır. Özel teşebbüs Doğu -
Anadolu'nun yoksul bölgelerine gitmiyor arka
daşlar. Gitmesi için bundan iki üç yıl önce koşul
lar ileri sürdü yol yapılsın, dedi; faizsiz kredi 
verin. Çıkardığımız malları sat in alın, ihraç ga
rantileyin filân. Sonra giderim, diyor. Türkiye'
de en büyük özel teşebbüsçü meydanda söyledi. 
Gitmiyor oraya. Gidersem böyle giderini. Arka
daşlar ben bu şartlarla Kongo'ya da 'giderim. Bu 
şartları olduktan sonra, insan her yere gider. 
Böyle diyor özel teşebbüs. Gitmiyor. Biz bu şart
larla, kalkınmamış, geri kalmış ülkelerin aley
hindeki dengesizliği artıracağız. Özel teşebbüs 
böyle olunca, bunun için gitmesi için ileri sürü
len istekleri biliyoruz. Hükümet de, bu durumda 
kendi yapacağı işler için gerekli parayı özel ki
şilere transfer ettiği için bu bölgelerin hali daha 
da kötüleşecektir. O gitmiyor, Hükümet de im
kânlarını veriyor oma. Nereye gidecek Devlet 
kaynakları? Dengeyi daha da bozacak. Plân dö
neminde biraz Devletin yöneldiği bu 'bölgelerden 
artık çekiliyoruz gibi bir şey geliyor akla, Ar
kadaşlar hakkınız yoktur. Türkiye'de bölgeler 
arasında büyük adaletsizlik yapıyoruz. Bu sos
yal huzuru bozuyor. Kötü akımlara yer veriyor. 

Doğu - Anadolu, Güney - Doğu Anadolu, bilmem 
iç Anadolu'nun bilmem bâzı yerlerini ihmal edi
şimizden Ankara'ya, îstanbulîa gelen, oradan ge
len çocuklar yüksek öğrenim yaparken tepki 
içindedirler. Kötü akımlara katılıyorlar. Bölge
cilik oluyor, hakkımız yoktur. Bölgeler arası 
dengeyi böyle bozarsak Türkiye'deki bu daya
nışma sarsılıyor. Dışardaki propagandaları oku
yorsunuz bu noktalarda. Devlet buna yönelmek 
zorundadır. Devlet elindeki imkânları da veri
yor özel teşebbüse... Özel teşebbüs de gitmiyor 
oraya. Fark büsbütün artacak. 

Sayın arkadaşlarını, bugünkü Devlet yöne
timinde ekonomik işlerin ağırlığını hep biliyo
ruz. Hattâ bugünkü hükümetler, devletler daha 
çok ekonomik nitelik taşır. İşlerinin büyük ço
ğunluğu ekonomiktir. Hükümet de başlıca bu 
eylemlerle meşguldür. Bizim çıkardığımız ka
nunda bu akınlarda Hükümeti Meclis demetimi 
dışında bırakıyor. Aykırılığa daha açıkça dik
katinizi çekiyorum. Bugün her Hükümetin ey
lem ve işlemlerinin yoğunluğu ekonomik takılı
dadır, sosyal alandadır. Bizim kanun da zaten 
onları kapsıyor. Hükümeti, Meclis denetiminin 
dışına itiyoruz. Bundan dolayı kanun büsbütün 
rahatsız edicidir. Arkadaşlarım, toplaman vergi
leri istediği kişilere verecek Hükümet, vergi 
affı gerivermeyi de yapacak. Devlet sermayesi 
ile özel kişilerle ortaklıklar kuracak, dış borç
lardan aldığını istediği kişilere verecek, yaban
cı sernuaye konusunda da kurulan bir komite
den yetki lalıp tamamen politik tercihlerde kul
lanacak bunu, kanunda bu da var. Özel kişileri 
dışarda tanıtmak için milyonlar verecektir. Hü
kümet. Bütün bu işleri kararname ile yapacak
tır. Meclise sormıyacak bu işlerin yapılmasında 
etkili olacak Maliye, Sanayi, Tarım, Ulaştırma, 
Bayındırlık bakanlıklarının. Yani bu işlerini ya
pacak bakanlıklarııı. En üst kademe kadroları
na da hiçbir maaş ve müktesep hak şartı .aran
maksızın istediğini atayacak, özeti bu. Bütün 
bu işleri yapacak kararnamelerle, Meclise sorul-
mıyaca'k, partiler dahi denetliyemiyecek. Çün
kü, kanun bu yetkiyi ona vermiştir, clemetliye-
mezsiniz. Suiistimal neye dayanacak'? Bu takdi
ri denetliyemezsiniz. Bunlar kararnamelerle ya
pılacak. Tek garantisi, belki devlet memurları 
bilgisine ve uzmanlığına dayanarak direnecek. 
Bunları da istediği gibi değiştirecek. Hiçbir hak 
aramadan. Artık bu bakanlıkların bu yerlerinde 
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bulunan memurların ya da görevlilerin denkle
rini hazırlayıp beklemeleri gerekir. Çünkü, bun
ların emir kulluğu ötesinde bir kişiliği olamaz. 
Veya böyle bir politikayı benimsemiş olmaları 
gerekir. Bütün arkadaşlara bu inanılmaz eylem 
ve işlemleri kararnameler ile yürütecek: olan 
Hükümeti yasama organlarının denetim yolları 
da tıkanmış olacak, açık konuşalım tıkanmış ar
kadaşlarım. Ne derseniz deyin ben Hükümet 
üyesi olsam bu kanunu çıkardıktan sonra teşek
kür ederim arkadaşlarım, aydınlama konuştu
nuz ama ben takdirimi kullandım. Kanunu uy
guladım derim, siz de bir şey diyemezsiniz. Par
ti grupları bile denetliyemiyecek bunu, ancak 
suiistimaller, kusurlar. Yoksa takdire dedimi 
bitti. Kanun çıktı bu yetkiler ona aittir. Arka
daşlarım, Türkiye'de ticaret ahlâkının bozuldu
ğunu genel ahlâkın çok sarsıldığını biliyoruz. 
Şu porselen işi de meydana çıktıktan sonra bi
zim kaygılarımızı paylaşamıyanların felsefesini 
biz anlıyamayız. 

Hükümet ne demek istiyor? Hükümet özet ola
rak şunu demek istiyor: Devlet yönetimi ile ben' 
görevlendiriniz, işime karışmayınız. Beni serbes'' 
bırakın, siz alınacak sonuca kadar bekleyiniz. Ben 
size anahtar teslim, işleri bitireceğim. 

Mantık bu, kanun da böyle. Biz artırmaya 
Devlet yönetimini çıkardığımızın farkında değ' 
üz. Biz Devletin yönetimini bir mütaaîıhide in' 
havale ettik ki? Bir mütaahhit isteği ile, anahtar 
teslimi size vereceğim, teslim edinceye kadar siz 
bu işe karışmayınız diyor. Arkadaşlarım, muta 
ahiıitlik gibi bir tutumun bugünkü Devlet yöneti
minde yeri olamaz. Böylece bir yönetim mümkün 
değildir. Bu konu herkesten önce Sayın Adalet 
Partisini kaygılandırmalıdır. Umut veren birta
kım sağduyulu davranışlarına tanık oldum. Bu
nu umutla belirtmek istiyorum. Sayın A. P. 1. 
arkadaşlardan rica ediyorum. Umutla diyoruz 
ki, bu işe meydan vermeyiniz. Bu işe önemle eği
liniz. Ölçü kaçınca arkadaşlar tekrar düzenleme!: 
güç olur. Övgü ve yetki azıtması müthiş bir şey
dir. Bunu hiç kimseye vermeyiniz. Devlet Bal
kanlarına bile övgü ve yetki azıtması vermeme!" 
çok önemlidir. Dünyanın her yerinde övgü ve 
yetki azıtmasının çıkaracağı sonuçları takdir et 
mek için fazla akıllı olmaya lüzum yoktur. Hat t* 
bir deli bile bunu en güzel şekilde söyledi. Arz 
edeceğim. Hitler bir akıl hastanesini ziyarete gi

der. Bilirsiniz Hitler'i her gittiği yerde «Über al-
les Deutschland, Heil Hitler!..» diye bağırarak 
karşılıyorlar. Deli bağırmıyor. Hitler kızıyor. 
Alışmış böyle. Almanya her şeyin üstündedir, 
Hitler, yaşasın Führer, diye bağırıyorlar. Buna 
alışmış, bunu işitmeyince rahatsız oluyor. Deli 
bunu söylemeyince Hitler kızıyor. Etrafındaki
ler deliye diyorlar ki, sen niye söylemiyorsun, bı 
girmiyorsun?.. Deli kim diye soruyor. İşte Füh-
rer'dir, Hitler'dir diyorlar. «Ha zavallıya acıyo
rum bende de böyle başlamıştı Bende de böyle 
başladıktan sonra buraya geldim.» Hitler'in de 
nereye gittiğini gördük. Yetki ve övgü azıtması 
insanları çok aşırı hareketlere götürür. Türkiye 
ve dünya tarihlerinde bunlar görülmüştür. Onun 
için, hele A. P. si Hükümete böyle yetki ve övgü 
azıtmasına kaptıracak yetkililer de titiz davran
malıdır. Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra biz 
bağırıp, çağırırız burada Görüşlerimizi açıklarız. 
Fakat bilesiniz ki, en büyük sorumluluk A. P. 
nindir. Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra do
ğacak olaylar rejimimizin itibarını da büyük öl
çüde sarsacaktır. Vakit geçmiş değildir arkadaş
lar Cumhuriyet Senatosu bu kanunu hiç. olmazsa 
belirttiğimiz en sakıncalı hükümlerini değiştirir
se, hele bunu üçte iki çoğunluğu ile yaparsa dü
zelir bu kanun. Zaten Hükümetin de Senatoya 
:azla ilgi göstermediğini biliyorsunuz. Söylemek 
zorundayım bunu. Hükümet biraz da, Senato
mu bu yetkisini takdir etmeli. Onun için Senato 
':-u olumlu değiştirmeyi yapmalıdır. Evet, ben bir 
senatör olarak bu ş'kâyeti yapıyorum. Hükümet, 
3enatoya yeter derecede ilgi göstermiyor, bir se-
uatör olarak şikâyet ediyorum, hakkım değil mi? 
31r Hükümetin onda biri Senatodan, onda doku
zu Millet Meclisinden. Bu da benim şekavet ko
numdur. Bunu kimse önllyemez ki, Senatoya ye
ter derecede ilgi göstermiyor, diyorum. Buna ina
nıyorum. Onun için Senato bunu göstermelidir. 
Aklın ve sağduyunun kabul ettiği yetkileri Hü
kümete vermekte kıskanmıyalım. Ama belirttiği
miz gibi aklın ve sağduyunun kabul etmediği yet
kiler var bu kanunda, bunları düşünelim. Ölçü
yü bu kadar kaçırmıyalım. Arkadaşlar, İhtilâl 
döneminde bile kararnamelerle yönetimi uygu-
lamıyan bir memlekette - biz ihtilâl döneminde 
'jile kararnamelerle yönetmedik memleketi - , bu-
jün kararnamelerle Devleti yönetme dönemini 
açmıyalım. Kararnamelerle Devleti yönetme dö-
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nemidir bu. Bu kanunda iktidara karşı bir sabo
taj var gibi geliyor bana, iktidara bir suikast var 
bunun içinde. Böyle bir kanunu iktidara kabul et
tirmek iktidarın başını belâya sokmak demek
tir. Kimden geldiğini bilmiyorum ama bu ölçü
deki hükümleri yasama organının huzuruna ge
tirmiş bulunmasını doğru •bulmuyoruz. Bir ka
çırma kanunu gibi bir şey bu. Devlet olanaklarını 
Devletten kaçırıyor, Hükümeti de Meclis deneti
minden kaçırıyor. Bir kaçırma kanunu bu. Lüt
fen inceliydim bu yönüyle. Memleketi en büyük 
buhranlara sürükliyen eskiden bir Tedbirler Ka
nunu vardı, politikdi o. Büyük buhranlar yarat
tı. Bugün önümüzdeki kanun da ekonomik yönüy
le o Tedbirler Kanununa benziyor. Onun için hu
kuk düzenimizi beğenmiyor bu kanun. Savunan 
arkadaş da böyle söyledi «yetmiyor hukuk düze
nimiz» diyor. İşte burada tam bir çatışmaya gel
dik. İki taraf da düzen değişikliği istiyor. Biz 
de düzen değişikliği istiyoruz, Anayasaya uysun 
düzen diye: Bir taraf da düzen değişikliği istiyor, 

hukuk düzenimizi beğenmiyor. Açık tartışma... 
Hukuk düzenimiz yeterli değildir, kanunlarımız 
yeterli değildir. Anayasanın emrettiği kanunlar 
çıkmış ama bir tane daha çıkaracağız, iki aşırı 
düzen değişikliği çatışmış bulunuyor. Onun için 
Senatoyu dikkatle buna eğilmeye çağırıyoruz. 
Geçmişten de ders alan Yüce Kurulunuzun bu 
kanunu bu haliyle çıkarımyacağı ümidindeyiz. Bu 
ümitle ve önerdiğimiz noktalarda görüşlerimizin 
yüzde yüz kabul edilmesi şart değil, ama dene
tim, kararname, müktesep hak gibi konularda 
Devleti özel kişilere hizmet ettirecek gibi nokta
larda çok titiz davranalım. Sakıncaları en aza in
direcek değişikliklerin yapılacağı ümidiyle Millî 
Birlik Grupu adına hepinizi saygiyle, sevgiyle se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Çalışma müddetimiz bitmiştir. 
Bugün öğleden sonra saat 15 te toplanılmak üze
re oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 13,05 

»>©-« 

İKİÎTCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BÂ3KÂIT — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : SeBhattin özgür (Talriî Üye), Nahit Altan (Çanakkale) 

BAŞKAN — 95 nci birleşime devam ediyoruz. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

3. — Kalkınma plânının uygulanması esasla
rına dair kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Büt
çe ve Plân Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/367; Cumhuriyet Senatosu 1/820) (S. Sayısı. 
988) (1) ' 

(1) 988 S. Sayılı basmayazı 21 . 7 . 1967 ta
rihli 92 nci birleşim tutanağı sonundadır. 

BAŞKAN —• Kalkınma Plânının uygulanma
sı esasına dair kanun tasarısının görüşmelerine 
devam ediyoruz. 

Grupları adına konuşmalardan sonra Hükü
met adına Sayın Devlet Bakanı Müftüoğlu söz 
istemişlerdir. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 

Gruplar adına görüşmeler bitti Sayın İsmen. 
Şahısları adına söz alanları okuyorum: Sayın 
Eyidoğan, Tevetoğlu, Erdoğan, Ataklı, Altan, 
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ücuzal, Koçaş, Karaöz, Atalay, İsmen, Melen, Et-
ker, Bozcalı. Sırayı okumuş bulunuyorum. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; gruplar adına konuşma 
yapan arkadaşlarımızın görüşlerine, mümkün ol
duğu kadar kısa hatlar içerisinde kalarak cevap 
vermek istiyorum. Önce C. H. P. Clrupu adına gö
rüşme yapan Sayın Fikret Gündoğan'm konuş
masından başlamak istiyorum. Ama Sayın Yıl
dız'm konuşması da aynı mahiyette olduğu ci
hetle zannediyorum müşterek cevap vermek fay
dalı olacaktır. Şöyle ki: Cumhuriyet Halk Parti
si Grupu adına konuşma yapan Sayın Gündoğan, 
tasarının Anayasanın 5, 61, 112 ve 117 nci mad
delerine aykırı olduğu iddiasında bulundular. 
Halbuki aynı partinin Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu Sözcüsü Millet Meclisinde, bunun aksini 
savunmuşlar ve aksini iddia etmişlerdir ve orada 
tasarının Anayasaya aykırı olmadığını, ancak 
prensipler yönünden kendilerinin muhalefet ettik
lerini ifade etmişlerdir. Aynı partinin iki grup 
sözcüsü, resmî grup sözcüsü arasındaki bu tezat
tan hangisinin haklı olduğuna karar vermek, zan
nediyorum öncelikle kendi iç bünyelerini alâka
dar eden bir mesele oluyor. Yalnız burada mad
deler itibariyle meseleyi mütalâa ettiğimiz zaman, 
5 nci maddede yasama yetkisinin devri durumu
nu taşımaktadır. Hakikaten tasarıda şayet'ya
sama yetkisinin Hükümete devri diye bir şey var
sa tabiî ki, bu kanun Anayasaya aykırı olmak 
icabeder. Ancak hakikaten böyle bir şey var mı, 
yok mu, bunu etüt etmekte fayda vardır. Sayın 
arkadaşım bu noktada bilhassa 1587 sayılı Kamı 
nuıı, Anayasa Mahkemesine Anayasaya aykırı ol
duğu iddiasiyle yapılan bir müracaat üzerine 
Anayasa Mahkemesinin ret gerekçesinde ortaya 
konulan esprileri dile getirmeksizin bizatihi o ka
rar üzerinde durmayı faydalı mütalâa ettiler ve 
şöyle dediler : Bu kanun, olağanüstü haller için 
getirilmiş olan bir kanundur. Eğer Sayın Hükü
met bu kanun gibi bir kanun getirdiği iddiasında 
ise o takdirde olağanüstü hallerle Türkiye'nin ida
re edilmesi lâzımgeldiği kanısında olduklarını or
taya koyarlar. 

Haddizatında muhterem arkadaşlarım, 1567 
sayılı Kanunun olağanüstü bir kanun olduğunu 
iddia etmek bilmiyorum ne dereceye kadar müm
kündür. Çünkü bu kanun 1930 senesinde çık

mış, mütaaddit yenilemelerle, uzatmalarla gü
nümüze kadar gelmiştir. Şu halde, 1930 dan 
1967 ye kadar Türkiye daima olağanüstü haller 
yaşamış gibi bir neticeye gideriz ki bu" mantı
ğın sakatlığı kendiliğinden ortadadır. Bizim 
1567 sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesi ta
rafından Anayasaya aykırılık iddiasının red-
dedilişinde ortaya konulan gerekçeler yönün
den istifade edilmesi lâzımgeldiği hususunda 
bir görüşümüz vardır. O da şu : Anayasa Mah
kemesi, kanun tedvininde nelere dikkat edil
mesi lâzımgeldiği hususunu burada bâzı pren
siplere bağlamıştır. Bilfarz burada demekte
dir ki, yasama organınım yapısı bakımından ağır 
işlemesi ve günlük olayları izliyerek zama
nında tedbirler almasının güçlüğü karşısında 
esaslı hükümleri tesbit ettikten sonra ihtisasa 
ve idare tekniğine taallûk eden hususların dü
zenlenmesi için Hükümeti görevlendirmesi de 
yasama yetkisini kullanmaktan başka bir şey 
değildir, diye gerekçesinde kanun tedvini bakı
mından nelere dikkat edilebileceği, bu şe
kilde yapılan kanunların Anayasaya aykırı 
olmıyacağınm esbabı mucibesini koymuş. Biz, 
Türk parasının kıymetinin korunması hakkın
daki Kanuna ittıba ederek öyle bir kanun geti
relim iddiasında değiliz. Ancak gerekçedeki pren
siplere ittıba bakımından diyoruz ki, bu tasa
rı hiçbir şekilde yasama yetkisinin Hükümete 
devri anlamını taşımamaktadır ve taşımaz. 

İkinci olarak Sayın arkadaşımız 61 nci mad
de üzerinde durdular ki, bu da vergi koyma
nın kanunla olabileceği hükmünü taşıyan mad
dedir. 

Haddizatında bu Meclislerimizde daha evvel 
de müzakeresi yapılmış, münakaşalar yapılmış 
ve bâzı ilim adamlarımızın Anayasa Komisyo
nuna kadar celbini lüzumlu görmüş bir iddia
nın ne dereceye kadar doğru olduğunu ortaya 
koyması bakımından tatbikatı olan bir hâdise
dir. O da, 474 sayılı Kanunun müzakeresi sıra
sında Millet Meclisinde müzakeresi esnasında 
bâzı profesör arkadaşlarımızın tasarının Ana
yasa Komisyonuna gitmesiyle oradan mütalâa 
alınması lüzumiyle karşılaşmış ve ortaya çıkan 
durum şu şekilde özetlenmiştir : Haddizatında 
vergi koymak kanunla olur. Doğru. Nitekim biz 
de kanunla vergimizi koymuşuz. Ancak kaldır
manın veya muayyen nisbetlerde azaltmanın 
kanunla olacağına dair Anayasada bir hüküm 
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yoktur. Binaenaleyh, bu şekildeki indirmeleri, 
Hükümet kararnamelerle yapabilir diye ulema 
fetva vermiştir, mütalâa vermiştir. Demek olu
yor ki, bizim burada getirdiğimiz tasarıdaki hü
küm haddizatında yeni bir hüküm değ-ildir. 474 
sayılı Kanunla ortaya konulan espiriyi biz ay
nen buraya getirmişiz. 

Bir de 64 ncü madde var : Kamu gelirlerinin 
bir bakıma özel sektöre devri anlamını taşır. 64, 
65 takdim tehir oldu zannediyorum, kamu gelir
lerinin Özel sektöre devri, Anayasanın bu 61 ne i 
maddesine aykırılığı iddiası vardır. Onun 
için de söylenecek söz, yine tatbikattan verilecek 
misalle olması lâzımgelir. Halen elimizde Özel 
Yatırım Bankası kanım tasarısı diye bir tasarı 
vardır. Bu tasarı Sayın Cumhuriyet Halk Par
tisi Genel Başkanı İnönü'nün Başbakanlığı sıra
sında Meclise sevk etmiş olduğu bir tasarıdır 
ve bu tasannrn altında halen de Cumhuriyet 
Halk Partisinin en ileri kademelerini işgal eden 
Çalışma Bakam Bülent Ecevit, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Hüdai Oral, Köy İşleri Bakam 
Löbit Yurdoğlu, Sanayi Bakanı Muammer Er
ten, Turizm ve Tanıtma Bakanı Ali İhsan Gö
ğüs, Devlet Bakanı Nüvit Yetkin, Millî Eğitim 
Bakanı İbrahim Öktem, Başbakan Yardımcısı 
Sayın Kemal Satır'm o zamanki sıfatlarını da 
ihtiva eden ve Sayın Başbakan İnönü'nün imza
sını taşıyan bir tasarıdır. Bu tasarının 6 ncı 
maddesini okuyoruz, orası şöyle : 

Madde 6. — Banka amaçlarının gerçekleşmesi 
için aşağıdaki işlemleri yapar. 

A) Teminat arıyarak veya aramaksızın -
dikkatinizi çekerim - uzun ve orta vadeli yatırım 
ve işletme kredileri vermek, veya iştirak sure
tiyle teşebbüslerin finansfan ihtiyaçlarını karşı
lamak. 

Şimdi arkadaşımızın burada, bir tâbiri var
dır : «Sureti horlama diye.» Zannediyorum, eğer 
bu tâbir yerinde ise, en iyi şekilde yakıştığı yer 
de burası olmak lâzımgelir gibi geliyor bana. 
Şimdi bu tasarının 8 nci maddesine bakıyoruz; 
kaynaklar ve malî hükümler denilen matlabm 
altında kaynaklar, madde 8 : Bankanın kaynak
ları aşağıda gösterilmiştir : 

1. Tahviller hasılatı, 
2. Hazinece bankaya açılabilecek krediler ve 

verilebilecek avanslar, 

3. Bankanın, gerektiğinde Hazine kefaletiyle 
yerli malî müesseselerden sağlıyacağı krediler, 

4. Bankanın gerektiğinde Hazine kefaletiy
le milletlerarası malî müesseselerden ve hariçteki 
özel kişi ve tüzel kişilerden sağlıyacağı krediler, 

5. Kanun ve kararlarla bankaya sağlanan di
ğer kaynaklar. 

İşte, eğer illâ ve illâ tenkid yapılmak isteni
yorsa Devletin malî imkânları Özel Yatırım Ban
kasına veriliyor, kanunlarla kararlarla dışar-
daki özel ve tüzel kişilerden alman yardımlarla 
Hazinenin malî kefaleti altındaki yapılan kay
naklardan elde edilen paralar toplanıyor ve 
oradan 6 ncı madde delaletiyle de özel kişilere 
verilebiliyor. (A.P. sıralarından kişileri zengin 
ediyor) Biz böyle bir iddiada değiliz. Türkiye'
nin gerçekleri neyi gerektiriyorsa onların yapıl
ması lâzımgeldiği kanaatindeyiz. Ben burada 
sadece Sayın İnönü'nün imzasını taşıyan bir ta-
sariyle Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Senato 
Grup Sözcüsünün fikriyatı arasındaki ister tena
kuz deyiniz, ister münasebet deyiniz, durumu or
taya koymak için bu misali verdim. 

Sonra burada asıl mesele şu, hakikaten hiç 
kimse iddia edemez ki, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden veya Millet Meclisinden ve Senato
sundan Anayasaya aykırı kanun çıkamaz. Çıka
bilir. Ama bu demek değildir ki, rejim elden git
miştir» demokrasi batmıştır. Şöyle oluyor, böy-
!e oluyor. Yok böyle bir şey beyefendiler. Bugün 
Türkiye'nin yeni getirmiş olduğu Anayasa ni
damı içinde asgari, kanunlar bakımından ikili 
bir kontrol sistemi vardır. Birisi Meclisten geven 
tasarıların Senatoda tekrar müzakeresi suretiyle 
birinci kademede kontrol, ikincisi her iki Mecli
sin gözünden şu veya bu şekilde kaçmış noktalar 
var ise bunların Anayasa Mahkemesine müracaat 
yolu ile halledilmesi yoludur. 

Demek ki bugün Türkiye'de bir Anayasa Mah
kemesinin vücuduna ve hukukiliğine inandığımız 
takdirde, Meclislere getirilmiş olan kanun tasa
rılarının efendim bu Anayasaya aykırıdır, şu, 
su imkânları içermektedir diye bir edebiyatı yap
mamız lâzımgelir. Bu edebiyatı yaparsak bunun 
mefhumu muhalefinden çıkan mâna şudur, bu 
kanun buradan çıktığı takdirde Anayasa Mahke
mesi zaten bir şey yapmaz, bizim oraya itima
dımız yoktur, orası bir işe yaramaz, siz dikta
törlüğünüzü Sayın Gündoğan'm tabiriyle ifade 
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edeyim unvansız diktatörlüğününzü kuracaksınız 
mânasına gelir. Biz hiçbir şekilde müesseselerin 
üzerine toz kondurulmaması lâzımgeldiği görü
şündeyiz. Ya bu böyledir veya böyle değilse şu 
şekilde olması lâzımgelir, demek ki bizim Ana
yasamız unvansız diktatörlükler yaratibilen bir 
Anayasadır ki, biz bu görüşte olmadığımızı da 
peşinen ifade etmek isteriz. Sayın arkadaşım di
yor ki, mesele yalnız Anayasa açısından değil 
ekonomi yönünden de incelemek lâzımdır ve ilâve 
ediyor, İkinci Beş Yıllık Plân Türk ekonomisini 
doktrine bağlı bir ekonomi haline getirmiştir. 

Bu doktrin kapitalist ekonomi doktrinidir ve bu
nun da ispatı veya kendi anlamında mantığına 
göre tevsiki olarak da Birinci Beş Yıllık Plân
da, özel sektöre yatırımlar için tahsis edilen oran 
ile, kamu sektörüne tahsis edilen oranı emsal gös
teriyor ve diyor ki, Birinci Beş Yıllık Plânda 
özel sektörün yatırımlar için Plân içinde müta
lâa edilen kısmı % 40 iken, kamu sektörünün ki 
% 60 idi. Halbuki İkinci Beş Yıllık Plânda, bu 
diyor, kamu sektörü için % 50,7, özel sektör 
için % 49,3 diyor. Bir defa İkinci Beş Yıllık 
Plândan vermiş olduğu bu rakamlar yanlıştır. 
İkinci Beş Yıllık Plândaki rakamlar şöyledir. Ka
mu sektörü için % 52,5, özel sektör için % 47,5 
tur. Haddi zatında ise Birinci Beş Yıllık Plânda 
her ne kadar özel sektör için yatırımlar da, % 40 
kamu sektörü, % 60 olarak öngörülen bir mü
talâa varsa da gerçekleşme durumu şöyledir; ka
mu sektörü % 54 olarak gerçekleşmiş, özel sek
tör ise % 46 olarak gerçekleşme yolundadır. Bu 
halen 1967 programının tatbikatından ortaya çı
kan son aldığımız rakamlardır. Demek oluyor 
ki ırisbetler olarak öngörülen ve ortaya konan 
rakamlar haddi zatında kayıtlayıcı, bağlayıcı 
değildir. Zaten gerek Birinci Beş Yıllık Plâ
nın gerekse İkinci Beş Yıllık Plânın özelliği 
kamu sektörü için kayıtlayıcı olması, özel sek
tör için teşvik edici ve yol gösterici olmasıdır. 
Burada en mühim nokta şudur. Kapitalist, sos
yalist veya komünist bir sistemin ayarı ne ola
caktır. % 40 olarak özel sektörü, % G0 ola
rak kamu sektörüne yatırımlarda öncelik tanı
dığınız zaman, nisbet tanıdığınız zaman bu kar
ma ekonomi olacak veyahut kapitalist doktrin 
görüşü olmıyacak da % 47,5 özel sektör, % 52 
de kamu sektörü olunca bu kapitalist sektör 
olacak. Ben böyle bir iktisat nazariyesi görme
diğim için arkadaşımın bunu nereden çıkarlıgım 

pek anlıyamadım. Bu rakamların ifade ettiği 
gerçek şu: Bir karma ekonomi sistemi içerisin
de bu nisbetler, imkânlar ve yatırımlar ııisbe-
tinde üç aşağı, beş yukarı oynayabilir. Mesele 
bundan ibarettir. 

arkadaşını konuşmasının başında asıl şu 
noktaj^a değinmliışti ki, oradan başlamam ica-
bediyordu konuşmaya. Diyor ki, bu tasarı
nın öncelik ve ivedilikle görüşülmesinin se
bebini ben anlıyamadım. Bunun sebebi gayet 
basit muhterem arkadaşlarım. 1968 yılı 'icra 
programlarının hazırlanmasına önümüzdeki 
günlerden itibaren başlanacaktır. 1968 yılı 
İkinci Beş Yıllık Plânının ilk yılıdır. Bi
naenaleyh, ilk hızın ne kadar kuvvetli olursa 
neticeye o kadar çabuk gidileceği ve o kadar 
emin gidileceği bir gerçektir. Biz, Hükümet 
olarak 1968 icra programını hazırlarken bu 
kanunun getirmiş olduğu birtakım yenilik
lerden de Türk ekonomisinin istifade etmesi 
için gerekli, şekilde istifade etmemiz icabetmek-
tedir. Lüzumu da buradan doğmaktadır. 
Yıllık icra programlarının hazırlanması için 
bu kanunun çıkması lâzımgelnıektedir. Kısa 
kesmek istiyorum. Yalnız Sayın Yıldız'm 
bir sözüne değinmek istiyorum, Sayın Yıldız 
diyor ki., biz kendi devrimizde, zamanımızda 
dahi kararnameler ile memleketi idare etme
dik, şimdi kararnameler ile idare etmek iste
niliyor. Bunun üzerinde fazla duracak değüı-
lim. Yalnız şu kadarını söyliyeyim ki. e^er 
o zamanın tasarruflarını, bugünkü hukukî 
düzen içinde mütalâa etmeye kalkarsak, sanı
yorum bu çok sakıncalı olur, bırakalım o 
devri, onun hakkındaki, hükmünü tarih ver
sin. Bir tâbir vardır kendileri sırça köşkte 
oturan1 ar başkalarına taş atmazlar diye, onun 
için üzerinde durmuyorum. Kısaca söylemek 
ieabederse eğer bu kanunun veya bu tasarı
nın Anayasaya aykırı iddiasında olanlar 
varsa iri iri lâflar etmeye lüzum yoktur. Ana
yasa Mahkemesi açıktır, oraya gidilebilir ve 
gerekli itiraz yapılmak suretiyle herkesin saçı 
önüne düştüğü zaman ak mı kara mı orada 
görür. Mesele bu kadar basittir. (Ya saçı 
yoksa .sesleri.) O zaman da peruka olur. 

Sayın Yıldız'ın bir görüşü var, diyor ki, 
bu tasarı Türk hukukuna ilk defa getirili
yor. Bilhassa 7 nci maddeyi zannediyorum, 
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ifade ederken söylediler bunu. Haddizatında 
7 nci maddenin getirmiş olduğu espri Sayın 
Yıldız'm devresinde çıkan yani Millî Birlik 
Hüküme'ti devrinde çıkan 91 sayılı Kanunun 
zannediyorum 22 nci maddesinde vardır. 
22 nci madde; 3656 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesine atıf yapmaktadır. 3656 sayılı Ka 
nunun 6 ncı maddesi ise ihtisas mevkilerine 
müktesep hak ve maaş durumlarına bakılmaksızın 
atanmalar yapılabileceği hükmünü geitiinmekte
dir ki, bizim de 7 nci madde ile getirmek 
istediğimiz espri bundan başka 'b'Lr şey de
ğildir. Demek ki, gelen yeni bir şey değil, 
eski bir tatibkatm biraz daha tevsi edilmiş 
şeklidir. 

Sayın senatörler, asıl üzerinde durulması 
lâzım gelen mesele şu. Madem ki, tümü mü
zakere ediliyor. Bu kanunun çıkması lâzım 
mıdır, değil midir? Bu kanun tüm olarak 
Anayasaya aykırı imidir, ideğiö. midir? Espiri 
'burada toplanması lâzımgelir. Burada en kes
tirme ve rahat cevabı Anayasanın 129 ncu 
maddesi vermektedir. 129 ncu madde beş 
yıllık devrelerle yapılacak plânların yürür
lüğe konması ve uygulanmasının ki, teşki
lâtlanma kanunu dışında yürürlüğe koyma ve 
uygulanmasının da özel kanunlarla düzenlenme
sini âmirdir ve 129 ncu madde Yasama Meclis
lerine ve başta Hükümete bir vazife tahmil et
mektedir. Bu vazifelerden iki tanesi teşkilât ve 
yürürlük kanunları bundan evvel Meclislerimiz
den çıkmış ve halen mer'idir. Bu ise uygulama 
kanunudur ve Anayasanın 129 ncu maddesinin 
tevdi etmiş olduğu bir vazifenin ifası olarak 
Yüce Meclislere intikal etmiş bulunmaktadır. 
Şimdi bu kanun ne getiriyor? Hakikaten denil
diği gibi bu kanunun hükümleri Türk hukukun
da bugüne kadar olmıyan yetkiler mi vermekte
dir? Yoksa mevcut nizamı daha düzenleyici, da
ha istifadeli hale getirici ve nihayet Devletin 
içinde boğulmuş olduğu bürokrasiyi büyük ölçü
de ortadan kaldırıcı bir fonksiyonu mu haizdir? 
Bunu tetkik etmek lâzımdır. Haddizatında bu 
tasarı ile getirilen şey şudur muhterem arkadaş
larım, tasarının muhtelif maddelerinde yetki, 
yetki diye ifade edilen hususlar ya 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununu tadil eden 202 sayılı 
Gelir Vergisi Kanunundaki yetkilerin biraz da
ha genişletilmiş şeklidir veya 474 sayılı Güm

rükler Kanununa muvazi bir hükümdür veya-
hutta 261 sayılı Kanunun birinci maddesindeki 
ihracatı teşvik ve geliştirmek için öngörülen 
tedbirlerin daha geniş sahaya inikasını temin 
eden hükümler getirmektedir. Bunun dışındaki 
hükümlerse doğrudan doğruya Türk hukukunun 
ve bu yolla Türk adminanstrasyonunun boğulmuş 
olduğu bürokrasiyi ortadan kaldıran imkânları 
sağlamaktadır. Zannederim maddelere geçildi
ğinde, maddeler üzerindeki konuşmalarda orta
ya atılacak bizatihi maddelerin bünyesinde or
taya atılacak itirazlar veya görüşler için daha 
rahat cevap vermek ve karşılıklı olarak birbirle-
rimizi daha iyi ikna etmek durumu ortaya çıka
caktır. Bu sebeple görüşmemi burada kesiyorum. 
Maddeler üzerinde gerekli açıklamaları ve lü
zumlu izahatı vermek üzere sayın senatörleri 
saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın üyelerin görüşme müd-
detiyle ilgili bir önergesi vardır. Okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Plân uygulaması hakkındaki kanun tasarısı 
üzerinde pek çok arkadaş söz almıştır. 

Bütün üyelere konuşma imkânı verilmek üze
re konuşmaların (15) dakika ile sınırlanmasının 
oya konmasını arz ve teklif ederim. 

îzmir 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

BAŞKAN — Önerge aleyhinde söz istiyen?.. 
Yok. önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Sayın 
Eyidoğan buyurun. 

AKÎF EYlDOĞAN (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, aziz ve muhterem arkadaşlarım, bil
mem içimizde Siyasal Bilgilerde okumuş arka
daşlar hatırlarlar. Batı - Berlin Belediye Reisi 
müteveffa Ernst Reuter burada hoca idi, Siya
sal Bilgiler Fakültesinde. O zaman da Devletin 
beş bin küsur kanunu var idi. Derdi ki, bu ka
nunlar yeter, birkaç sene için başka hiç kanun 
^ıkarmasanız, bu memleket bu kanunlarla gayet 
güzel idare olunur. Bu dediğimde bir hakikat 
payı vardır. Acizane kanaatimce memleketin 
muhtacolduğu esaslı, köklü iki bin kanun, iki bin 
beş yüz kanun bu memleketin idaresine yeter ar
kadaşlar. Yani lâzım olan tadilâtı yaparak mev
cut Anayasaya göre, plân fikrine göre, yeni re
jimimize göre biz dörtbaşı mamur 2 000 kanun 
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sahibi olsak yeter bu memleketi idare etmek için. 
Şimdi son günlerde teşriî faaliyetimize bakıyo
rum iki kelime için bir kanım çıkardık, arkadaş
lar gecen gün daha, millî eğitimle alâkalı «en az» 
kelimesini ekliyerek kanun çıkardık. Silâhlı Kuv
vetler Personel Kanununun da ne kadar tutar
sızlık olduğunu gördük. Böyle safhalara beyhu
de yere girmektense bunlardan tevakki etmek 
evlâdır. Piâm yürütmek için plânın bütünlüğü
nün korunmayı emreden Anayasa maddesine uy
gun olarak ve müddete bağlı olarak hazırlanıp 
çıkarılmış olan kanun kanaatimce kâfidir. Plânı 
yürütmek için esasen bir kanun lâzım değil. 
Bütün memleket kanunları esasen bütün hü
kümleriyle plânın tavsiye ettiği espriye göre ken
di bünyelerinde gerektirdiği tadilâtı zaten göre
cektir. Onun için biz beş yıllık plânlarımızı bir 
kanunla yürütenleyiz. Belki birkaç yüz kanunla 
yürütüyoruz demektir. Esasen öyledir, tabiî Büt
çe Kanunu başta olmak üzere. Şiııııdi kararna
melerle plân yürütme rejimine gideceğiz. Be
şer sene, beş'er sene müddetle. Hükümet İkinci 
Beş Yıllık P ^ n ı yürütmek için istemiş bu salâ
hiyeti. Biz ilâmaşaallah daimi bir kanun olanak 
üzere lâzımgelen tashihatı yapmışız encümen ve 
Meclislerde. Bu kararnamelerle idare... İngi1.iz
lerde biliyorsunuz Anayasası da yazılı değildir, 

birçok kanunları da yazılı kanun değildir. Bu
gün de 200 sene, 300 sene evvelki hükümetler 
ortada kendilerini bağlayıcı yazılı kanun da 
olmadığından gayet geniş salâhiyetlerini kulla
narak bir takını ordananslarla âdeta Meclisin 
bilhassa kapalı olduğu zamanda, çünkü o zaman 
Meclis dört ay kadar toplanırdı, öyle salâhi
yetler kullanımı şiardı ki. Meclis o bakanları, o 
hükümetleri yakasından tutup, tutup Divanı 
Âliye vermişti. Empeehement usulü dedikleri 
bir usulle Divanı Âliye vermişlerdir. Bu usul 
250 seneden beri 'artık yürürlükte değildir. Çün
kü yerleşmiş bir bünye anlayışiyle, yazılı olma
dığı halde icra kuvveti de, teşriî kuvveti ele 
kendi vazifelerinin, salâhiyetlerinin sınırını ar
tık iyi bellemişlerdir ve icranın üzerinde teş
riin murakabesi muttasıl kuvvetle işleme/ktedir. 

Fransa'da 1830 da Kont D'Atuvan'm ge
tirdiği rejim ile 18 sene memleket kararname
lerle idare edilmiştir. Meclisi feshetmiştir, 18 
sene kararnamelerle idare etnr.ştir. Bizimi Os
manlı Meşrutiyetinde Meclisin münakadolmadığı 

zamana mahsus olarak halatı müstacelede Mec
lisi Vükâlâ kararname ısdar eder. Arkadaşlar 
böyle ısdar edilen kararanmelerden memleket 
hayır g'ömıeımiştir. İstimlâk kararnamesi meş
hurdur. Pek yakın zamanda bundan 7 - 8 sene 
evvel çıkarılan bir kanunla, tamamı değiştiril
miştir. Yoksa ne belediyelere, ne şiımendifer 
istimlâkine, ne su işleri istimlâkine yaramamış
tır. Birçok ihitiiyaçlar için ayrı ayrı kanunlar 
çıkarılmıştır. Yine meşkur Muharrem Kararna
mesi, Düyunu Umumiyeyi, Varidatı Mühtassa, 
Varidatı Sikke İdaresini memleketin başına (mu
sallat etmiştir. 2 nci Meşrutiyette İttihadı Te
rakki hükümet1 eri Meclisten geeireımiyecekleri 
kanunları Meclisin yaz tatilinin ferdasında ka
inimi muvakkat olarak yürürlüğe koyarlardı. 
İdarei Uuııumlyei Viiâyat Kanununun özel ida
reler ile ilgili olan kısmı bugüne kadar, bâzı ta
dı1 ler hariç bugüne kadar yürürlükte kalmıştır. 
Eşhası Hükmiyenin Emvali Gayriımenkuleye ta
sarrufu hakkında, bilmem emvali gayrimenkule-
nin intikali hakkında bir takını kanunlar hep 
kanunu muvakkat mahiyetimde çıkmıştır. Niha
yet Aile Hukuku Kararnamesi ki, bu kararname 
ile ne bir çift boşanmış, ne bir çift evlenmiştir, 
yine kanunu muvakkat hükmü ile çıkmıştır. 

Cumhuriyet devrine gelince bu 'kararname 
sitmuiuiıı tek misali Türk Parasının Korunması 
hakkındaki Kanuna dayanarak çıkarılan 'karar
namelerdir. Bugüne kadar yürürlüktedir. Bir
çok kararnameler birbirini ınenetmi^tir, tâdil 
etmiştir. B ;r 7lo=:'at altmı 9 kâğıt ederkmı. bu-
«•ün 177 kâğıda karlar (dü?ımü«ttür. Ha1 a" Türk 
Parasını Korum'a Kanunu yürümektedir. Ve 
hâlâ o 'kanuna davanarak edvardan karamam/e
lerle 'bir P.e^at a'ltuıı 177 ye kadar dürmüştür. 
Grene bu kanuna dayanan kararnaımelerle bildi
ğiniz 7 Eylül ve 4 Ağustos develüasyon karar
ları. .alınmıştır. Benim simdi -en çok endişe ettı-
ğ:hı arkadaşlar Hüküm et ne teminat verirse 
versin, arada sıkmak için ne kadar tedbir alır
sa alsın aldığı tedbirler de sıkıntı, elbette def-
lâsyonist tedbirler alırsa, o da sıkıntı getirecek. 
para darlığı para darlığı getirecek. 'Sonra: bir
takım tazyiklerin karşısında kalacak. Şurayı 
açalım, burayı açalım, •elimizde bu kanunla 
abumış yetkiler de var ya, >o yetkileri de kul
lanalım. Şuraya da gidelim, buraya da gidelim. 
Arkadaşlar devalüasyona bir karar ile gidil
mez. Bir Hükümettin tuttuğu tavırla, vekâletle-
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rinan şu, şu şu sahalarda allmış olduğu türlü 
kararlarla yalhut ucunu bırakmış olduğu, ipin 
ucunu bırakmış olduğu vaziyetlerde öyle alır 
yürür M. Hükümet değil, bütün mcımlckct, bü
tün piyasa tıpış 'tıpış develüasyoınun kenarına 
gelir arkadaşlar ve o zıaman develüaısyon gayri 
kabifli içtinap hale gellir. İşte buna yürüımeye-
liim, ondan bilhassa Hükümeti, Devletilmizi, ce
miyetimizi sakındırmak isterim. Bir kere şunu 
'bekliyoruz ki elkrinde mevcut olan yetkileri 
hakkı ile, selâmetle memleketin umuımi menfa
atlerine ııyguın ve plân esprisine uygun olarak 
yürütsünler bakalım bir omu görelim. Halbuki 
Öbür tarafta ne görüyoruz? Memleketin 50 
milyon Dâlor döviz ihtiyacını eritecek yolda 
birtalkıım icraatla ikarşılaşıyoruz ve ondan sonra 
EMA'dan gidip çare aramağa kalllkıyoruz. Ver 
bana 50 milyon do'lâr istikraz. Yok. öyle şey 
yok. Ya? 25 ımilyon dolar veririm. Buna da 
boynumuzu 'büküyoruz. 5 senede 5 müsavi tak
sitle kısa vade ile, yüzde 3,75 faizle istikraz 
akdine razı oluyoruz. Esasen arkadaşlar bir 

memlleketin kendi öz kaynakları, millî kaynak-
ları, kendi 'bütçe imkânları, millî eknnoırniirni/ln 
ana sütü ile beslenmesi demektir. Dış Kaynak
lardan bunu beslemek nevzalı, digorlan o'ladon-
lan suni birtakımı süt tozlariyle (beslemek do-
m'dktir. E'llbdt bunun ikisine de ihtiyaç vardır. 
Ama bunun için her safhasında kanun almağın 
ihtiyaç var. Şimdi öyle değil, hangi anlaşma
larla ise temin edilmiştir onlar, dış kaynak bize 
bir suretle yığıyor varidatı muntazama gibi. 
Nasıl ki bu İkinci Beş Yıllık devrede de 710 
milyon dolar dış 'kaynaktan yararlana e ağımızı 
öngörüyoruz şimdi... 

BAŞKAN — Sayın Eyidoğan bir dakikanız 
var. 

AKİF EYİDOĞAN (Devamla) — Aman in
saf 'ed'in. Bu el'ımiİTie !?eVn 'kanunda övV j^^dde-
ler var ki, orada bahsedilen yetkiler, zaten bu
gün (mevcuttur arkadaşlar telâşa malhal yok. 
Bugün bu yetkileri Hükümet kullanışın, buna 
bir şey dediğimiz yok. Öyle bir kısıim maddeler 
var ki, bütçeye girebilir. Yani Bütçe Kanununa 
bıîr mı'adde kovarsanız. fonların teskiHi. taksimi. 
nereye tevzi edilecek filân filân, ait oöduğu yıl
lık programla mütenazır olarak koyarsın-» z ka
nunlaşmış da siz, yetkiyi de almış olursunuz. 
Bunun haricinde yatırım indirimi iille gümrük-

l'erlie, vergi aadeleriyle dışa dönük zaten mevcut 
vergi aidesi yetkisi var, bunun içe dönük şekil
leri için de ihtiyaç var, hakikaten ihtiyaç var
dır ve bu salâhiyet lâzımdır. Bunları da ait ol
duğu kanunların bünyesinde getirmekle bu iş
ler tenim edilir. Niçin derseniz? Çünkü karar
nameler dışarıya, piyasaya güven verecek bir 
dokuman sayılmaz arkadaşlar. Bugünkü Heye
ti Vekile böyle karar verir, yanın gelen Heye
ti Vekile başka türlü karar verir. Aynı Heyeti 
Vekile bugün bu kararı verir, yarın bu kara
rını değiştirebilir. Kanun hükmü kuvvetinde' 
olan tedbirler, vesikalardır ki nıüldte, imemle-
kete ve o koşulları görerek cesaret ledip bir 'te
şebbüse girecek olan insana kuvvet verir gü
ven verir. Devlet dm valinden ister istikraz ha
sılasından olsun, ister Devletin varidatından 
olsun, isterse sosyali tasarruf 'kaynaklarından 
o<lsun özel teşebbüse kuvvet vermek 'içim kredi 
zıerkedee e giz. Güzel... 

BAŞKAN Sayın — Eyidoğan, cüimöıenizi bağ
layınız lütfen. 

AKİF EYİDOĞAN (Devamla) — Bir kere 
o sosyal tasarruflar var ya arkadaşlar, müsaia-
de buyurun... (Devam etsin sesleri) O sosyal' 
tasarruflar 'dedikleri şey... 

BAŞKAN — Sayın tahip böyle 'bir talepte 
bulunursa ancak mümkündür. 

AKİF EYİDOĞAN (Devamla) — Arkadaş
lar izin 'verirseniz bitireyim. Beş dakika kâfi
dir. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Eyidoğan ko
rnişim a müddetinin beş dakika temdidini iıste-
mektddir. Bu hususu oylarınıza arz 'ediyoruın 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiş
tir. 

AKİF EYİDOĞAN (Devamla) — Teşekkür 
ederim. Şimdi efendim, sosyal kaynaklar dediği 
Emekli Sandığı ile, Sosyal Sigortalar Kuru
munda biriken paralardan filân yere yardım 
edecek, Daîha Emekli Sandığında Sosyal Ada
leti (temin etmedik kardeşim, rica delerim. Yani 
1950 den evvelki tekaüt olanlarla, îl950 den 
somrakileri bir kere birleştir, bir kere onların 
hakkını yerine getir. Hayır öyle değil, (rüya te
şebbüsü takviyeye geleceğiz. Nasıl olur efen
dim, nasıl o'lur? Mamafih bunu gene yaTrvnr-
sunuz. Hüküm/etten bu arada bu sosyal adalet 
lâzım'esmi yerine getirmesini, ona ait teklifi ide 
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getirmesini rica eedceğim. Şimdi biz Devlet 
eliyle doğrudan doğruya özel teşebbüse serma
ye vermeyi dahi denedik arkadaşlar. Ne vakit? 
Cumhuriyetin ilk yıllarında, bismillah 1923 de -
1339 da Cumhuriyet ilân edildi, 1340 senesi Büt
çesi, Cumhuriyetin birinci bütçesidir. Birinci 
bütçesinde teşvikatı ziraiye faslı, Ziraat Vekâ
leti bütçesine dâhil teşvikatı ziraiye faslı, Beş 
milyon lira. Paranın para ettiği zamanda, Bütçp 
yekûnunun 140 milyon lira olduğu zamanda, 
beş milyon lira teşvikatı ziraiye kabul ettik. 
İktisat Vekâleti bütçesine de beş milyon lira 
sanayii teşvik için fon koyduk, teşviki sanayi 
için. Şimdi elde Ziraat Bankası olduğu için 
teşvikatı ziraiyeyi banka eliyle yaptık, yapabil
dik. Fakat bir Sanayi Bankası olmadığı için o 
teşviki sanayi faslından hangi vilâyetlerin me
buslarını önüne katan hangi müteşebbis varsa 
geldi vekâlete, İktisat Vekâletinde döndü, do
laştı, onlar çekti paraları. Bunun mahzuru gö
rüldü arkadaşlar, bunun mahzuru görüldü ve 
buna binaendir ki Sanayii Muadim Bankası 
namiyle, Sümenbanktan daha çok evvel 1926 
da bir de banka kurduk. Şimdi onu rica edece
ğim, bu fonlardan Devlet elinden veya vekâlet
lerin elinden doğrudan doğruya fert eline ik
raz gibi, yardım gibi para verilemez, espri bu 
olmamalıdır. Ya mutıaka banka sistemi ile 
aiclolduğu banka eliyle verilmelidir. Demin ar
kadaşımın okuduğu tasarı, o tasarı o şekilde 
derpiş etmiştir. Bir taraftan Kamu Yatırım 
Bankası var onunla mütenazır bir de özel Ya
tırım Bankası kuruluyor. İyi ya işte bu Özel 
Yatırım Bankasına transfer edilir, gerek dış is
tikraz hâsıllarından, gerekse iç imkânlar'dan ne 
verilecekse o banka eliyle ve banka şartlariyle 
verilir. 

Şurada bir madde kabul ediliyor bu ka
nunla, o sakardır, o da istimlâk maddesidir. 
Bendeniz esasen esasında istimlâke taraftar de
ğilim. Yani İsviçre Devletinde istimlâk kanu
nu diye bir şey yok. Ne yapılacaksa rıza-i tara
feyn ile alıyor ve veriyor, daha ucuz alıp veri
yor, daha çabuk, daha kısa zamanda yapılıyor. 
Bendeniz 18 sene fiilen valilik ettim. 18 tane is
timlâk muamelesi yapmamışımdır. hayatımda 
9 da yapmadım. Efendim, iş mi yapmadık? 
Yaptığımız işlerde çizgiyi çektik bununla ilgili 
olanlar gelsin belediye veya nafıa ile filân 

I daireyle pazarlık etsin işini halletsin. Pazarlık 
I ettiği işini halletti. Bilâmüzaihim, hem daha 
I kestirme. Antep belediyesinde bilirler arka-
I iaşlar, Atatürk Bulvarı namı altında bir cad

de açılacaktı. Senin namına ne zulümler yapı-
I lıyor filân denmesin diye dedim ki, cebrî istim-
I lâk yapmıyacağız rızasiyle istimlâk yapacağız. 

Yaptık o zamanın parasiyle Belediye 47 bin lira 
I kârlı çıktı. Yani cebrî istimlâk yapsa idik ona 
I nazaran 47 bin lira kârlı çıktı. Şimdi müsaade 

buyurun, ben onu demiyorum burada, şurada 
bir madde sevk ediliyor, o madde de yapacağı-

I iniz istimlâklerde anaistimlâk Kanununun, 
I yani 6830 sayılı Kanunun 23 ncü maddesi iş

lemez burada deniyor. Ali'nin malını alacaksın 
telleyip, pulluyacaksm, Veli'ye satacaksın. Ol
madı, olmadı arkadaşlar. O zaman diyecek ki, 

I müsaade et bunda menafiî umumiye tahakkuk 
i etmedi, sen benden aldığını başka bir şahsa 

satıyorsun, ver malımı geriye diyecek. Gayet 
I tabiî, gayet tabiî.. Yani mülkiyet hakkının 

özüne dokunuyor. İşte Anayasaya dokunur, her 
şeye dokunur burası. Burada diyeceğimiz şim-

I di şu: Mümkünse rıza ile istimlâk edin. Rıza 
1 ile istimlâk edilen yerlerde sanayi sitesi mi, 

bölgesi mi, ne kuruyorsanız, alt yapısını mı ya
pacaksınız. mükemmel yaparsanız ve bildiği-

I niz gibi rahat rahat, haraç - mezat, müzayede 
ile de satabilirsiniz, barem fiyatla da satabilir
siniz, Ali'ye, Veli'ye, hususi mülkiyete de geçi
rebilirsiniz. Ama bir kimseden, bir vatandaştan, 

I ekspropiye ettiğin malı yani hususi mülkiyetten 
çıkardığın malı tekrar hususi mülkiyete koya
mazsınız. Onun için rica ediyorum maksadı 
hâsıl etmek üzere hiç olmazsa bu kategoride 
istimlâk edilen sanayi bölgelerinde uzun vadeli 
kiralama usulüne gidin. Maddede... 

I BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim. 

AKİF EYİDOĞAN (Devamla) — Öyle bir 
I tadil getirelim. Onu rica ediyorum. Kanunun 
I esasına zaten taraftar değilim. Diğerleri içinde 

ilgili kanunların metinlerinde gereken değişik
liklerin yapılmasında daha büyük isabet görü-

I rüm. Muhterem Heyetinizin temditli olarak 
I vaktinizi aldım, mâruzâtımı burada bitiriyorum. 

Hürmetlerimi arz ederim arkadaşlar. (Alkış
lar). 

I BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu. 
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FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
«İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının uygulan
ması esaslarına dair kanun tasarısı» nın Millet 
.^eelisince kaibul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu üze
rinde C. H. P. Senato Grupu Başkanvekili Sa
yın Fikret Gündoğan'm grupu adına yaptığı 
haksız, mesnetsiz ve insafsız konuşma, bu kanun 
tasarısı hakkında mâruzâtta bulunmamızı zaru
ri kılmıştı. Buıgün aynı üslûp ve elfaz ile Sayın 
Yıldız'm yaptığı ve öteden beri daima aynı yol
da örneklerini dinlediğimiz konuşma ise söz 
almamızı büsbütün farz haline getirmiştir. 

Arkadaşlarımız daima, öteden beri olduğu 
gibi burada görüşülen aşağı - yukarı her ka
nun için yaptıkları konuşmada Anayasaya ay
kırılığını, rejimin ihlâl edildiğini, Anayasanın 
Çiğnendiğini ileri sürmeyi âdeta âdet haline ge
tirdiler. Hiç şüphesiz bir kanun üzerinde konu
şurken her Parlömanter kendi görüşünü söyle
mekte serbesttir. Fakat biraz insaflı olmak, bi
raz üslûba ve elfaza dikkat etmek, biraz kanu
na hürmet, kürsüye hürmet, kanunu sevk eden 
Hükümete hürmet, komisyonlara hürmet her 
halde hepimize düşen, hepimizin dikkat etmesi 
gereken bir husustur. Bu kadar kanun üzerinde 
konuşan ve daima Anayasaya aykıırlığını sa
vunmuş arkadaşlarımızın buradan çıktıktan 
sonra bu kanunların Sayın Cumhurbaşkanı ta
rafından tasdik edilişi ve Anayasa Mahkemesin
ce de reddolunmayışı gösteriyor ki, bu arka
daşlarımız o kadar da haklı değillerdir ve ön 
fikirlerle, ön hükümlerle, yanlış bir metodun ve 
üslûbun içerisindedirler. Evvelâ bu hususu be
lirtmeyi kendime vazife sayıyorum. 

İlk gün sözlerine: «Kanunun gündeme alın
ması, öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususun
da çıkarılan usulün hakikaten Türk yasama 
meclislerinin haklarına açık bir taarruz teşkil 
ettiğine tam bir inanç ve tam bir kanaat için
de olduğumu belirtmek isterim.» diye başlamış 
Sayın Gündoğan, maalesef bu mübalâğalı gü
rültüsünü, konuşmasının sonuna kadar büsbü
tün artırarak... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bana 
mı cevap variyor, kanun üzerinde mi konuşu
yor? 

;BAŞKAN — Konuşacaktır efendim, konuşa
caktır, müdahale etmeyin, 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Fakat 
tahammülleri de tüketerek ve kürsü âdabından 
da uzaklaştırarak saatlerce, hattâ günlerce de
vam ettirmiştir. Böyle bir kanun üzerinde yap
tıkları konuşmayı bu kadar uzatışlarmdaki aslî 
sebebi de anlamak güçtür. 

Görüşülen kanun, kalkınma için kaybedile
cek bir tek saniyesi bulunmıyan bir yurdun, 
bir milletin, İkinci Beş Yıllık Plânının kolay
lıkla ve hızla uygulanması için Anayasanın 
muvafık gördüğü bir yolda Hükümetin tanzim 
ve sevk ettiği, yurdumuzdaki yüz binlerce, mil
yonlarca iş güç sahiplerinin de, Türk işçilerinin 
de, hattâ ve bilhassa yüabinlerce işsizin de ive
dilikle ve öncelikle bekledikleri bir kanundur. 

«Kanunun gündeme alınması, öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi hususunda çıkarılan 
usul» diye buyuran v bunu «Türk yasama Mec
lislerinin haklarına açık bir taarruz» sayan sa
yın C. H. P. Sözcüsü çok iyi bilirler ki, yeni bir 
usul çıkarılmamıştır. Böyle bir usul ve hak Iç-
tüğümüzde vardır, tanınmıştır ve Yüce Senato
muzda bizzat kendi grupu veya geçmiş yıllar
daki Hükümetlerde bulunmuş kendi bakanları 
tarafından istenmiş bu çeşit gündeme aldırma, 
öncelik ve ivedilikle görüşme taleplerine yüzler
ce örnek saymak mümkündür. Hattâ dün, kendi 
gruplarından olan ve bugünde halen Riyasette 
bulunan Sayın Başkanın riyasetinde ve bu sa
bah da gene yeni birtakım örnekler görülmüştür. 
Bunların hiç birisi de yasama Meclislerinin hak
larına taarruz sayılmamıştır ve sayılamazlar. 
Farzedelim ki, böyle bir kanunun gündeme 
alınması, öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hu
susundaki talepte ve işlemde bir hata, bir ku
sur yapılmıştır. Bunu sükûnetle, İçtüzüğün 
bahşettiği haklar çerçevesinde müzakeresi ve 
tashihi mümkün değil midir? Parlâmento âdabı 
da bunu âmir bulunmuyor mu? Bu demokra
tik ve salim yolu seçmeyip, sakîm bir metotla, 
bir basit usul meselesini «Türk yasama Mec
lislerinin haklarına açık bir taarruz saymak, 
ve işi Anayasaya aykırılık, Anayasayı hiç say
mak ve çiğnemek, kendi tâbirleri ile yepyeni 
bir Hükümet şeklini Anayasaya rağmen hâkim 
kılmak, bir otorîterizm, bir unvansız diktatör
lük kurmak, Başbakanı De Gaulle'ünkileri de 
aşan «Zatı akdesi padişahı» salâhiyetleriyle 
donatmak gibi asılsız, esassız, alâkasız ve in-
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«afsız, ciddiyetle telifi imkânsız, hazin ve gü
lünç, mübalâğanın da sınırını aşan bir itiyat 
haline getirilmiş kronik ve marazi hükümlere 
ulaştırmak ve bağlamak, hiç şüphe yok ki, en 
eski ve en büyük bir muhalefet partisine ya
kışan ve onun tecrübesinden beklenebilecek ol
gun, yapıcı, vatanperverâne, ciddî bir tenkid 
örneği sayılamaz. 

C H. P. Sözcüsünün Hükümet tarafından 
sevkolunan ve komisyonlarda ve Millet Mecli
sinde kendi partisine mensup sayın milletve
kili ve senatörlerin de üzerinde konuşmuş bu
lundukları bir kanundan, Sayın Gündoğan'm 
tutanaktaki ifadesiyle «ne i düğü 'belli olmıyan 
kanunu çıkarmak» diye bahsetmeleri, gerçek
ten «ne idüğü belli olmıyan» bir üslup ve ifa
de tarzıdır ki, ne bu kanun üzerinde geçmiş 
konuşmalarda, ne de bu 'güne kadar G. II. P. 
Grupu sayın temsilci ve sözcülerinden her han
gi birinin her hangi bir konuşmasında bu üslup 
ve seviye örneğine rastlanmamıştır. Sayın Fik
ret Gündoğan'm nevi şahsına münhasır konuş
masında gerçekten «ne idüğü belli olmıyan» bir, 
hattâ bir çok taraf mevcuttur ki, akıl ve mantık 
ölçüleri içinde bunları kavramak ve anlamak 
mümkün değildir; cevaplandırmak da lüzum
suzdur. 

Böylece sözlerimizin basında, C. H. P. Grıı
pu adına yapılan nevi şahsına münhasır ko
nuşmayı hayret ve üzüntü ile karşıladığımızı 
tesbit ve tescil ettikten sonra, kanun tasarısı 
üzerindeki görüşlerimizi kısaca arza çalışaca
ğım. 

SAFFET ÜRAL (Bursa) — Demek dema
goji bitti. 

BAŞKAN — 'Sayın Ural müdahale etmeyi
niz efendim. Başkanlığın burada vazifesi mu
ayyen hudutlar dâhilinde hatiplerin konuşma
larını temin etmek ve sayın üyelerin de kema
li sükûnetle bunları dinlem esidir. Cumhuriyet 
Senatosunda görüşmeler hu seviyede olur ve bu 
seviyede idare edilir. Bir görüş varsa kıymet
li 'arkadaşlarımız söz alırlar cevaplarını verir
ler. Müdahale etmemenizi bilhassa rica edece
ğim. 

Devam edin sayın hatip. 

FETHİ TEVETOĞLU (Devamla) — Mim-
sif, samimî ve gerçekçi bir açıdan tetkik olun

ca görülüyor ki, müzakeresini yaptığımız İkin
ci Beş Yıllık Kalkınma Plânının uygulanması 
esaslarına dair kanun tasarısı, Birinci Beş Yıl
lık Plânın uygulanmasında paslanan aksaklık
ları gidermeyi başlıca amaç almıştır. Bu tasarı 
plân ve yıllık prağnamları uygulıyacak sorum
lu yürürtme organına bu sorumlulukla müte
nasip gerekli yetkileri vermeyi ve böylece hız
lı ve muvazeneli kalkınmanın gerçekleşmesin
de, uygulama konusunda Taslanmış ve raslama-
hilir mevzuat boşlukları yüzümden ortaya çı
kacak engelleri bertaraf etmeyi öngörmekte
dir. 

Bütçe ve Plân Komisyonumuzun raporunda 
da vukuf ve isabetle belirtildiği gibi, Anayasa
nın 129 mcu maddesi «İktisadi, sosyal ve kültü
rel kalkınma» yi plâna bağlamak suretiyle, 
kalkınma ve gelişmenin, bir plânlı düzende ta
hakkuk ettirileceğini temel prensib olarak ka
bul etmiş; 41 nci maddenin 2 nci fıkrası ile 
de, «Yatırımları toplum yararının gerektirdiği 
önceliklere yöneltmek ve Kalkınma Plânını 
yapmak» la Devleti vazifeli kılmıştır. Anaya
sanın 129 ncu maddesi ayrıca, «Devlet Plânla
ma Teşkilâtının kuruluş ve (görevlerinin, plâ
nın hazırlanmasında, yürürlüğe konmasında, 
uygulanmasında ve değiştirilmesinde gözetile
cek esasların ve plânım bütünlüğünü bozacak 
değişikliklerin önlenmesini sağlıyacak tedbir
lerin özel kanunla düzenlenmesini» emretmiş
tir. 

Bu maddenin Kurucu Mecliste müzakeresi 
sırasında; Sayın Ferid Melen: «İktidarlara gö
re plânlar değişebilir, her iktidarın kendine 
göre plânı olur.» demişler ve Sayın Hıfzı Oğuz 
Bekata da kanuna : «Plân tatbikatının deneti
mini sağlıyacak tedbirlerin» konulmasını iste
mişlerdir. Komisyon sözcüsü Sayın Turan Gü
neş ise aynen şunları belirtmiştir: «Birçok ka
nunlarımızda idare, yahut Hükümetin parlâ
mento ile olan münasebetleri bakımından bâzı 
yetkiler verilmekte ve vecibeler yüklenmekte
dir. Kalkınma Plânını yürürlüğe koyan kanun
da, Anayasanın sınırları içinde ve bu Anaya
sanın hükümlerine uygun olmak üzere Hükü
mete bâzı yetkiler verilecek ve bâzı vecibeler 
yüklenecektir.» 

«Hükümetin o plânı uygulamadaki yetkile
rini tesbit eden bir kanuna ihtiyaç vardır. Bu* 

— 516 — 



O. Senatosu B : 95 28 . 7 . 1987 O : 2 

rada bahsi geçen kanun da budur.» demekte
dir. 

Sayın senatör arkadaşlar, işte Kurucu Mec
liste işaret, tesbit ve kabul olunan bir gerçek, 
bir husus bugün müzakeresini yaptığımız uy
gulama kanunu tasarısı ile gerçekleştirilmekte
dir. 

Kendileri Hükümette iken plânın yapılma
sı ve uygulanması hakkında Anayasanın ve ka
nunların bahşettiği bu hakları kullanmakta son 
derece cömert düşünce ve tasarruflar a sahibo-
lanların, iktidar bize teveccüh ettiği devrede 
yetki tanımakta gösterdikleri bu haksız cimri
lik, bu yersiz tevehhüş bir siyasi vehim de
ğilse, memleket gerçeklerine mümkün olduğu 
derecede uygun bir seviyede vücuda getirilmiş 
iyice bir plânın başarıya ulaşacağından şimdi
den memnunluk duymamak olur ki ; böyle kö
tü bir reaksiyonu, hor hangi iyi, vatansever 
bir Türk evlâdına yakıştırmak şüphesiz imkân
sızdır. Her zaman kontrol, her zaman tenkid 
ve dğeiştirme hakkına sahip yasama organı ve 
büyük Türk Milleti, bu plânı uyguiıyacak Hü
kümeti ve iktidarı, zamanı gelince, varılan neti
ceye göre elbette ya takdir, ya tekdir edecek
tir. 

Kurucu Meclisteki müzakere ve tesbit edil
miş esaslar, şüphe yok ki, iktidarda yalnız 
C. H. P. si bulunacağına göre ifade ve kabul 
edilmemişlerdir. Komisyon sözcüsü... 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Tabiî... 
FETHİ TEVETOĞLU (Devamla) — Tabiî 

ama, muhterem arkadaşlarım, insana öyle bir 
fikir geliyor ki, sanki bu kanunları görüşür
ken ve tesbit ederken ki, içlerimde hakikaten 
bugün A. P. çatısı altında bulunan hemen, he
men tek bir arkadaş mevcut değildi, sanki mü
temadiyen, ilelebet kendileri iktidarda kalacak-
lartmış gibi tesbit etmişler de bugün bu kanunla
rı biz .kullanıyoruz, bu elbiseyi biz giyiyoruz, 
diye âdeta bir yadırgama içerisindedirler gibi 
bir hisse kapılmak elden gelmiyor. 

SUPHİ BATUK ;(Sinop) — O sizin düşün
ceniz. 

FETHİ TEVETOĞLU (Devamla) — Müm
kündür efendim. Komisyon sözcüsü Sayın Tu-
'rah Güneş aynen şunları belirtmiştir. 

^Plânlama işi teknik bir iş olmakla bera
ber en nihayet siyasi tercihlere dayandığı 'ka
naatindeyiz. Bu bakımdan Hükümetin Parlâ

mento yoluyla seçmenlerin önünde mesul ola
bileceği bir plândan bahsedilmesi lâzımgelir.» 

«Plânın hazırlanması efkârı umumiyenin 
açık tartışmasına kapalı değ'ildir. Daima açık
tır. Onun için bunu siyasi mekanizmanın dışı
na çıkarmayı doğru bulmuyoruz.» 

«Plânlama Dairesi Hükümetlerden ayrı ol
sun, müstakil olsun fikrine de aynı sebeplerden 
dolayı iştirak edemiyoruz. Tahmin etmiyoruz 
ki, Parlâmentolardan, Hükümetlerden ayrı 
müstakil bir organın yapacağı bir plânı seçim
lerle işbaşına gelen bir heyet, bir Hükümet ol
duğu gibi tatbik etsin ve kendi kanaatine göre 
değiştirmek icabediyorsar değiştirmeden muha-
fa azedebilsin. Bu bakımdan umumi, siyasi ve 
demokratik mekanizma bakımından mütalâa 
etmenin zaruri olduğuna kaniim.» diyor. 

BAŞILiN — Bir dakikanız var Sayın Tevet-
oğlu. 

FETHİ TEVETOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkan, 3 - 5 dakika daha uzatılmasını rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var efendim, 
cümlenizi bitirin de ondan sonra efendini. 

FETHİ TEVETOĞLU (Devamla) — İşte 
sayın •arkadaşlar, bu müzakerelerin neticesinde 
varılan esaslardır 'ki, madde 129 da aynen şu 
ifadeyi bulmuştur: «İktisadi, sosyal ve kültü
rel kalkınma plâna bağlanır. Kalkınma bu plâ
na göre gerçekleştirilir. Devlet Plânlama Teş
kilâtının kuruluş ve görevleri, plânın hazır
lanmasında, yürürlüğe konmasında, uygulan
masında ve değiştirilmesinde gözetilecek esas
lar ve plânın bütünlüğünü bozacak değişikllk-
ien'in önlenmesini sağlıyacak tedbirler özel ka
nunla düzenlenir.» 

İşte bugün müzakeresi yapılan kanun tasa
rısı, bu 129 ncu madde öngörülmüş ve evvelce 
çıkarılmış 77 ve 91 sayılı kanunlardan ki, on
ların uygulama .kanunu olmadığı malûmdur. 
Fakat bu sabah bir sayın arkadaşımız 91 sayılı 
Kanunu uygulama kanunu diye ifade buyurdu
lar ki, bu yanlıştır. Bunlardan sonra sevk edi
len 3 ncü lüzumlu ve zaruri bir kanundur. 

BAŞKAN — Müddetiniz doldu Sayın Te-
vetoğlu. 

•FETHİ TEVETOĞLU (Devamla) — 3 da -
kika daha uzatılmasını rica ediyorum. 
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BAŞKAN — -Sayın Tevetoğlu 3 dakika da
ha konuşmasının uzatılmasını istemektedir. Bu 
hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 3 dakika 
daha konuşmamız uzatılmıştır, buyurun Sayın 
Tevetoğlu. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Teşek
kür edenim. 

Kanaatimizce bunu her hanıgi bir yanlış yo
ruma sapmadan böyle anlamak ve böyle kabul 
etmek lâzımdır. 

Elimizdeki kanun tasarısının Hükümetçe 
getirilmesiınin yegâne sebebi, İkinci Beş Yıllık 
Plânın başarı ile uygulanması ve öngörülen he
deflere süratle varılmasıdır. Maddelerin tümü, 
plânda ıgeliştir ilmesi öngörülen faaliyetlerin 
tedbirlerini tesbit etmektedir. Tasarının yal
nız plânının uygulamasıını sağlamaktan başka 
bir amacı olmadığı, münhasıran uygulama ile 
ilgili ve ayına zamanda İkinci Beş Yıllık Plân
da belirtilen tedbirlere ait hükümleri ihtiva et
tiği aşikârdır. Birinci Plân döneminde uygu
lama bakımından görülen aksaklıklar, ihtiyaç
lar bu tasarıya aksettirilmeye çalışılmıştır. 
Plân bir süre tatbik edilmeden, uygulamada 
ne gibi ihtiyaçların zuhur edeceğini tesbit et
mek mümkün olamazdı. Bu kanunun daha ev
velki yıllarda getirilmemesinin nedeni de İkin
ci Beş Yıllık Plân uygulanması başında geti
rilişi sebebi de budur. 

Kalkınma Plânı nasıl bir Anayasa emri 
ise, onun yürütülmesi de ve bu yürütmeyi ko
laylaştıracak olan uygulama kanunu da bir 
Anayasa emri icabıdır. Plânın başarı ile uygu
lanması, her şeyden önce de disipline ihtiyaç-
(gösterir. Hükümet bu disiplini sağlıyamadığı 
takdirde plândan bir mucize beklemek nafile
dir. Kalkınma hamlesinin gerçekleşmesi, ka
rarlı ve yetkili bir Hükümetin desteğine bağ
lıdır. 19 ncu Yüzyılda Japonya ve İkinci Dün
ya Savaşından sonra süratle endüstrileşen ve 
kalkman Milliyetçi Çin Cumhuriyeti buna gü
zel birer örnektirler. 

Hükümet başkanlarının plânlı kalkınmaya 
yürekten inanmaları ve bunu çabaları, davra
nışları ile ortaya koyup, belirtmeleri şarttır. 
Ancak bu sayededir ki, millet kalkınmaya ye
terli derecede değer ve önem verir; her gücü 
ile kalkınmaya katılır, yardımcı olur. Hükü-
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met Başkanlarının dâvaya gösterdikleri ilgi
nin, dâvaya sarılma nisbetlerinin halkın çaba 
ve yardımına tesiri büyüktür. Halkın kalkın
maya inandırılması ve memleketteki dinamiz
min doğması; işler ve kullanır, hale getirilme
si plân uygulamasının başarısında göz önünde 
tutulacak şartların birisi, hattâ birincisidir. 
Psiko - Sosyal ve ekonomik kanunlar uyarın
ca sağlanacak bu inanç ve ilgi, plânın başarı
sındaki en kuvvetli bir manivela, en gür ve 
bereketli bir 'güç kaynağı olur. 

Plân bir bütündür ve plânın hazırlanmasr-
nı, uygulamasından ayırmak asla mümkün de
ğildir. Plân, tam uygulama kabiliyeti olan, 
ıgerçeklere uygun bir hareket hattıdır. Plâna 
tam uygulanma kabiliyetini kazandırmak lâ
zımdır. Sevk edilmiş kanun tasarısının tek he
def ve gayesi budur. 

Açık konuşmak, gerçekleri açıkça ifade ve 
tesibit etmek lâzımdır. Bu plân, sosyalist bir plân 
değildir. Millî menfaatlerin reddettiği teori ye 
fikirleri reddeden, ancak Türkiye'nin gerçek
lerimi kapsıyan ve ancak mümkün görülen mil
li hedefleri içine alan realist bir plân oluşu, bu 
plânın başlıca hususiyeti ve vasfıdır ki, bunu, 
başarısının en belirli bir garantisi ve işareti 
saymak lâzımdır. 

Yurt gerçeklerini, yurt ve köy kalkımma-
sım en ince teferruatına kadar bilen, inceliye©. 
ve kavrıyan bir teknik, değerin, istikrarlı kar
ma bir ekonomik politikaya ve tarafsız bir ida
reye kalkınma plânının gerçekleşmesinde en 
mühim iki unsur diye samimiyetle inanmış 'bir, 
demokrat siyasi lider olarak da plân uygula
masının başında bulunuşu, ister iktidara, ister 
muhalefete mensub olalım; hepimize yalnız 
ümit ve memnunluk vermelidir. 

Hükümetin sevk ettiği İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânının uygulanması esaslarına da
ir kanun tasarısı, yalnız, İkinci Beş Yıllık Plâ
nın, Birinci Beş Yıllık Plânda görülen aksak
lıklara mâruz kalmaması ve İkinci Beş Yıllık 
Plânın zamanında ve emekten tasarruf edile
rek millî hedefine ulaşması gayesine matuf
tur. 

Yasama organımızın, Hükümeti görevlendir
mesi mahiyetinde olan bu tasarının, daha faz
la gecikmeden, kanunlaşmasına Yüce Senato
nun müzaheretini diler, beni dinlemek' lûtfu-
iiıuza şükranlarımı arz ederim. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Gündoğan, buyurunuz 
efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Efen
dim, şahsım ve grupuma sataşma vardır. Söy
lemediğim sözlerin bana izafesi vardır. Müsa
ade buyurursanız, birkaç kelime ile meseleyi 
izah edeceğim. 

BAŞKAN — Sataşma mı, yoksa söylemedik
lerinizi mi size izafe etti. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Söyle
mediklerimi... 

BAŞKAN — Sadece bu hususa münhasır ol
mak üzere size söz vereceğim. Yani, meselenin 
esasına ıgirmeden, sataşmalarla size izafe edi
len sözlerden dolayı size söz veriyorum, buyu
runuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Saym, 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, kerih kelime
lerden terekkübetmiş bir demogoji dinlediniz. 
Başka hiçbir marifeti olmıadığı belli olan bir 
zat umacı edebiyatı yaparak, Devlet Hazine
sinden .aldığı paraların verdiği büyük bir ce
saretle burada bu demagojiyi yaptı. 

BAŞKAN — Saym Gündoğan... 
FİKRET GtL\TDOĞAN (Devamla) — Asıl 

Senatonun vekarını ihlâl eden üslûp odur, tak
bih ederim ve kendisini bu hali ile tarih önün
de tescil ederim. 

BAŞKAN — Buyurun .Sayın Erdoğan? Yok. 
Sayın Ataklı buyurun. 

MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, saym senatörler, Kalkınma Plânının 
uygulama esasları üzerindeki kanun tasarısı 
[hakkında görüşlerimizi kısaca açıklamak üze
re huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

İlk nazarda tasarının amacı, Hükümeti özel 
kurumlarda biriken kaynakları kalkınmanın 
gerektirdiği alanlara kanalize etmede kullanı
labilecek araçlarla teçhiz etmek gibi görünü
yorsa da aslında bu tasarı kanunlaştığı takdir
de meclislerin yetkisinde 'bulunan birçok ko
nularda, Hükümetin doğrudan doğruya karar 
almak imkânına sahip kılınmak sağlanmakta
dır. 

Her zaman ve her vesile ile millî iradenin 
üstünlüğünden bahseden ve bunun tek sahibi
nin meclisler olduğunu beyan eden saym 
A. P. lilerin, meclislerin yetkilerini muraka
beleri altında bulunması gerekken Hükümete 

devretmeleri ile iddia ve inançlarının yetersiz
liğinin çok -açık bir delilini vermektedir. 

Dayandığı çoğunluğunda iadesini baskı al
tında tutan bir siyasi iktidarın, böylesine bir 
yetki ile teçhiz edilmesini millî yararlarla bağ
daştırmak asla mümkün görülemez. 

Aslında, Adalet Partisinüı kısa iktidar de
neyi, kalkınma plânından çok, sömürü plânı 
Özelliklerini taşımaktadır. 

Hükümet böyleleri yetkiyi de aldığı tak
dirde, siyasal mirasçısı olduğu zümrenin kal
kınma sloganı ile yürüttüğü düzeni, bu sefer 
plân kavramının çekiciliğinden yararlanarak 
daha fazla dejenere edecek ve plân perdesi ar
kasında plânlı sokak milyonerleri yaratacak
tır. 

Aslımda; millî damgalı Kalkınma Plânları
nın uygulanması için ciddî tedbirlerin alınma
sı gerektiğini hiç kimse inkâr edemez. Ancak, 
böyle tedbirlere tenaıssüh etmeden önce ciddî 
plânlama zihniyetine ve plânlamaya inanma ye
teneğine sahibolnıak gerekir. 

A. P. iktidarı, şimdiye 'kadar ki, tutumu 
ile, ne ciddî bir plânlama zihniyeti ve ne de 
plânlamaya inanma yeteneğini 'gösterebilmiş
tir. 

Durum böyle olunca, plânın uygulanması 
için yetki talebi, açık bir samimiyetsizlik bel
gesi olarak siyasi tarihimize intikal edecektir. 

Kalkınma plânlarını gerçekten uygulamak 
istiyen bir iktidarın böyle tasarılara ihtiyacı 
yoktur. 

Türkiye'de her iktidar; kaymakların kesim
ler arası dağılımını düzenliyeeek araçlara eski
den beri sahibolagelmiştir. Fakat hiçbir ikti
dar bu araçlardan ciddî bir şekilde yararlan
mayı düşünmemiştir. 

Yetki tasarısının el attığı ve çözüm getirme
yi iddia ettiği her alan için hükümetlere hare
ket serbestisi veren 'kanunlar 'mevcuttur. 

Gerek iş gerek yabancı yatırımlar için iste
diğini yapabilecek ve yapmaya yetki veren ka
nunlar varken yeni bir yetki kanunu getirmek 
iyi niyetin eseri olamaz. 

Her kanunun ve her hareketin Anayasaya 
uygun olması, siyasi iktidarların yasama organ
larının yetkilerini üzerine almasına hak kazan-
dıramaz. 
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Tasarının gelir dağılımı bakımından sonuç
larını' kestirmek güç değildir. Tasan ile kamu
da toplanmış ve toplanabilecek fonlar, belirli 
olanlarda yatırım yapmak bahanesi ile hiçbir 
özelliği olmıyan bir avuç zümre arasında dağı
tılacaktır. 

OBu yolla kısa bir zaman içinde seri halinde 
plân zengini yaratmak mümkün olacaktır. 

Bu tasarı kanunlaştığı takdirde, siyasi ik
tidarlar, yanan kayırma, imkânına kavuşacak 
devlet kesesi partizanlığın bahşiş kaynağı ola
caktır. 

Tasarı kanunlaştığı takdirde Maliye, Tica
ret, Sanayi, Ulaştırma Bayındırlık ve Tarım 
'bakanlıkları müsteşar, müsteşar muavini daire 
başkanı, daire başkan muavini, genel müdür 
ve genel müdür muavini görevlerine, meslek 
kıdem ve müktesep maaş derecesi hakkında 
aranılan şartlar dikkate alınmaksızın atanma
lar yapılacaktır. 

Tasarı kanunlaştığı takdirde, Hükümet bir 
yandan elindeki fonlarla, zenginler yaratırken 
diğer yandan, istediği insanları istediği yere 
atanacak ve neticede partizanlığın şahsan ör
neklerine şaihddolacuğız. 

İktidar partisinin böyle bir yetkiyi, yani 
.meclislerin hakkı olan yetkiyi Hükümetine 
vermemesini iktidarının geleceği için en yarar
lı bir tutum olacaktır. 

Azdz arkadaşlarım; 
Netice olarak bu kanun; 

Maliye ve Hazineyi kötüye kullanma kanu
nudur. 

Hükümet eliyle yaramın devlet kesesinden 
zengin edilme kanunudur. 

Bu kanun; 
Bir partizanlık kanunudur. 
Eş, dost, hısım, akraba kayırma ve besleme 

kanunudur. 
Bu kanun; 
Yasama yetkisini devredip kendisi inkâr 

etme, Hükümeti diktaya götürme, dikta hevesi
ni hortlatma kanunudur. 

Bu kanun; 
«Kanun benim» diyen zihniyetteki Demirel 

iktidarının süratle çöküş kanunudur. 
Bu kanun; 
Demokratik rejimimizin temelini kundaklı-

yan basiretsizliğin kanunudur. 

Bu kanun; 
Sömürme alışkanlığının yeniden dirilişi ka

nunudur. 
Aziz arkadaşlarım; 
Nitelikleri bunlar olan, böyle bir kanunun 

millî yararlarımızla asla bağdaşamıyacağı ger
çeği karşısında, Yüce Senatonun Hükümetl-öre 
hudutsuz yetki veren bu kanunu reddetmesini 
tavsiye ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Altan. 
Sayın Ulusman lütfen Divanda yer alınız. 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın 

Başkan, muhterem senatörler, müzakeresini 
yapmakta olduğumuz bu kanun Anayasanın 
çıkmasını emrettiği !b;.ir kanundur. Bu hu
susta zannetmem ki, kimse aksini söylesin. 
Çünkü ortada yine Anayasanın emrettiği, mem
leketin kalkınması için zaruri olan Beş Yıl
lık b'iır Plân ve bunun uygulanması bahis mev
zuudur. 

Beş Yıllık Plân malûm olduğu veçhile 
memleketin kalkınması için lâzımgelen yolu, 
prensipleri vaz'etmiştir. Bunun tatbikata ge
çilmesinde hangi usul ve hangi yollardan 
hareket edileceği, yürütme organının bunu 
ne şekilde tatbik edeceği hususunda yol göste
rici bir kanun manzumesine ihtiyaç vardır. 

Anayasamız, plânın öngördüğüne göre, ka
nunlarımızın yürütme -organının bu plânın 
tatbikında Anayasanın espirisine uygun hü
kümleri ihtiva etmesi lâzımdır. Maalesef, 1961 
Anayasasından evvel çıkmış kanunlar, 1961 
Anayasasının plânla öngörülen kalkınmayı te
min edici, süratle temin edici hükümleri 
tam mânasiyle ihtiva etmemektedir. Bu zaru
retler karşısında uygulama kanunu, bu ka
nunlarda mevcut, fakat beş senelik plânın 
tatbikatının zamanında, seri olarak yetişti
rilmesi babında hükümleri' ihtiva etmediğin
den bu kanuna, buna ait hükümler vaz'edil
mek suretiyle bir istikâmet verilmek isten
miştir. 

Kanun dikkatle tetkik edilecek olursa, 
bu kanunda mevcut birçok hükümler daha 

-
evvelki, mevcut kanunlardaki hükümlerin ay
nıdır. Yine bu kanundaki birçok hükümler 
daha evvel tatbik edilmekte <olan kanunlarda 

\ mevcut bâzı mercilerin, makamların veya 
l komisyonların vazifesini almış başka bir k-o-
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misyona yeya merciye vermiştir, ve bilhassa 
'bu hususta en büyük yükü de Bakanlar Kuru
luna tevdi etmiştir. Yasama faaliyetleri ba
bına girecek, burada hiçbir hüküm yoktur. 
Yani, bâzı arkadaşlarımızın burada beyan et
tiği gibi bir yasama organının yürütme or
ganına yetkisini devri bahis konusu olamaz. 
Verilen bütün yetkiler kanunla verildiğine 
göre ve bu kanunla verilen hususların da tat
bik1} de bir yasama vazifesi ifa etmek •olma
dığına göre, Anayasanın kanunlarla yürütme 
organına vazifesi icabı vermiş olduğu hu
suslar elbetteki, Anayasaya uygundur. Demin de 
arz ettiğim gibi, kanunun madde madde 
tetkikinde 'bunlar sarahaten görülmektedir. 
Esasen daha evvel bu hususta lehte konuşan 
arkadaşlarımızın göstermliış bulunduğu mes
netler dolayısiyle ben bu hususta ayrıca mes
net göstermeyi zait addetmekteyim. Ancak 
bâzı arkadaşlarımızın ifrata varan görüşleri 
dolayısiyle bâzı hususları da arz edeceğim. 

Evvelâ Sayın Fikret Gündoğan arkadaşı
mızın, bu kanunun tetkiki babında saatlerce 
süren 'konuşmaları arasında, bilhassa, bu ka
nuna. bir de arkadaşlarımızın kendi gözleriyle 
bakmasını beyan etmesi noktasını ele alarak 
işe gireceğim. 

Bir işi tenkid ederken, bir iş hakkında 
veya. bir kanun hakkında görüşülürken insan-
laraı görüşü evvelâ baazn kendi zihninde mevcut 
peşin hükümleri olursa elbette salim yola vara
maz. Bu şuna benzer : însan gözüne göz
lüğü kara takarsa, etrafı kara görür, kırmızı ta
karsa kırmızı görür. Ama arkadaşlarımız ille ben 
Adalet Part ısı ta. rafından getirilen her kanunu 
mutlaka tenkid edeceğim, mutlaka onlara kötü 
ithamlarda bulunacağım ve mutlaka onların yap
tığı hususları tenkid edeceğim, diye sabit bir fi
kirle ortaya çıkarsa elbette bu neticeye varacak
tır. Zira arkadaşlarımız kanunu iyi tetkik etmiş 
olsalardı, bilhassa 7 nci maddenin metninde Ana
yasaya aykırı hiçbir ciıhetiin bulunmadığını gö
rürlerdi. Anayasanın memurlar hakkındaki; tâ
yin, terfi, nakil ve saire özlük işlerinin bir kanun
la taımziım edileceğine dair hükmü burada ihlâl 
edilmemiştir. Daha evvel mevcut 3656 sayılı Ka
nunun 6 ncı maddesi ve keza bilâhara çıkarılan 
91 sayılı Kanunun maddelerinin ruhu aynen bu
raya dercödiimiştir. Burada Sayın Yıldız arka

daşımız söylediği gibi, bir miilctesep hakkın ihlâli 
de bahis mevzuu değildir. 

•Bilhassa Sayın Yıldız arkadaşımız müktesep 
halk üzerimde o kadar fa.zla durdular ki, biz, Tür
kiye'de müktesep hakkı savunmayacak bir insan 
varsa bunu da ancak Ahmet Yıldız arkadaşımız 
olarak tavsif edebiliriz. Zira müktesep h 
nasıl çiğnendiğini bu memlekette çok gördük. 
Yıldız şu maddenin metninde bahsedilen mükte
sep hak kendisinin anladığı mânada bir müktesep 
hak değildir. Maddenin metni, sayılan memuriyet
lere alınacak arkadaşlarımıza verilecek vazifeler
de kadro bahis mevzuu olunca bu kadroların bilâ
hara geçecekleri memuriyetlerde veya tekaüdiye-
lenir.de müktesep hak olmıyacağım beyan etmiş
tir. Çünkü bu kanunla bâzı imtiyazlar tanınmak
tadır. Aynı şekilde daha evvel tatbik edilmekte 
olan 3656 sayılı Kanunun da metnini okursak, 
bu maddeyle o maddenin aşağı - yukarı aynı ol
duğu ve burada eğer maddeyi tedvtin ederken bu 
şekilde değil de 3656 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desi hükümleri tatbik edilir, diye bir hüküm ko
şalar da rahatlıkla bu mesele ortadan kalkabilir
di. 

3656 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi; «Dev
let memurluğuna ilk defa alınacak olanlardan 
umumi müfettişlik, Kiyaseti Cumhur Dairesi me
murları, hususi kalem müdürlükleri, mütercimlik
ler, elçilikler, valilikler ve hukuk müşavirliklerine 
bu kanunun 3 ncü maddesinde yazılı kayıtlara 
tabi tutulmaksızın kadrodaki derece maaşı ile me
mur tâyini caizdir. Bu memuriyetlerde bulunan
ların muayyen terfi müddetlerini doldurdukça 
aynı vazifelerin yüksek derecelere terfıilerde ya
pılabilir. Şu kadar ki, bunların bulundukları bu 
d'oııoeellerde tekaütlük hesalbına ve diğer «memu
riyetlere nakil ve tahvillerinde müktesep hak sa
yılmaz; Demek ki, bu maddeyle 7 nci madde 
.aynıdır. Fakat arkadaşlarımızın bu maddeyle 
nereden neyi çıkararak müktesep hakkın ihlâl 
•edil'dağıni ve bundan da Toprak Kanunundaki, 
Tapulama Kanunundaki müktesep haklardan 
.bahsetmelerini bir türlü anlıyamadım. Esasen biz 
ibu kanuna dayanarak bu memlekette lisan bilmi-
yen, hiçbir meslekî ehliyeti olmıyanla.raı; şairle
rin, romancıların, başka memleketlere elçi olarak 
senelerce gönderildiğini de biliriz. O vakit bun
lara hiç ses çıkamayanların bugün kalkıp da, 
Adalet Partisi bu kanunun aynını getirdiği za-
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man şu kürsüden kalkıp da tenkid etmeleri sabit \ 
bir fikrin neticesi olduğu rahatça anlaşılmakta- { 
dır. (Anlaşılmayan bir müdahale) 

Paşam, oturduğun yerden konuşuyorsun, se- f 
nin kafan bunları almaz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Altan, siz de sebebiyet i 
vermeyin. 

NAHİT ALTAN (Devamla) — Sabit fikir
lerle hareket edildiğini tekrar arz ediyorum. 
Çünkü sabit fikir olmazsa, bu şekilde okunanla 
söylenen arasında bariz, çok bariz hatalı bir [ 
konuşma yapılamaz. 

Adalet. Partisinin getirdiği her şeyin kötü 
olduğunu iddia eden arkadaşlarımızın samimiye
tine ben ancak şu takdirde inanabilirim ki, 
aynı hatalar, eğer varsa, geçmişte tatbik edil
diği zaman, yapıldığı zaman çıkıp bu kürsüden 
konuşsalardı o zaman onlar sabit fikrin mensu
bu değil, hakikaten bir ideal uğruna konuşan 
•ankadaşlar olarak tasvİbed ©bilirlerdi. Fakat 
maalesef burada, geçmişte iktidarda bulunan
ların, her ne şekilde olursa olsun, iktidarda bu
lunanların kendi icraatları zamanmda tatbik 
ettikleri kanunlar ve usuller geldiği zaman, bi
zim tarafımızdan gelince daima aynı şekilde it
ham altında kalmaktayız. Sözlerine Adalet Par
tisi diye başlamakta, sonunu Adalet Partisi ola
rak bitirmektedirler. 

Bu konunun, plânlı sokak milyonerleri yara
tacağı hususu da aynı şekilde sabit bir fikrin 
zihniyetinin eseridir. Bir işin icraatına girme
den, karşısındaki insanların tatbikatta ne yapa
caklarını bilmeden ve kanundaki maddelerin tef
sirini sarahaten ve teker teker yapmadan yu
varlak lâflarla buradan itham etmek tenkidin 
dışına çıkar. Yine demin iddia ettiğim gibi, 
sabit bir fikrin esiri olmanın bariz neticesi
dir. 

Yürütme organına tevdi edilecek kanunlar 
hiçbir zaman bir kaza organının tatibİkiyle mü
kellef olduğu kanunlar gibi sarih hükümler, ka
ti hükümler getirmez. Yürütme organı daima 
kendisine elastikiyet tanıyan, salâhiyet A~eren, fa
kat umumi prensipler içinde salâhiyet veren ka
nunlarla iş görmek mecburiyetindedir. Eğer huku
kî yönden idare organnıa, yürütme organına bir 
kaza organının tatbikle mükellef olduğu kanun
lar gibi kati hükümler, tadadı hükümler vazede
cek bir kanun verirsek, elbette o yürütme or

ganı 'insiyatifini kaybeder ve dolayısiyle hiçbir 
iş yapamaz hale gelir. 

Birinci Beş Yıllık Plânın tatbikatında kendi
leriyle temas ettiğimiz bâzı umum müdürler 
ve valiler maalesef Birinci Beş Yıllık Plânın 
tatbikatında en ufak teferruatına kadar işe giri
şilmiş olmasının ve sahibi salâhiyet olarak bu
nu tatbikle mükellef olan şahıslara ve merci
lere hareket serbestisinin tanınmamış olmasın
dan dolayı şikâyet etmişlerdir. Ve bunlar bir
çok sızlanmalara s ebeb olmuştur. Yürütme orga
nı daima elinde mevcut kanunları tatbik 
ederken kendisine bir insiyatif tanınmasını is
ter. Bugün yürütme organının en başında 
bulunan Başbakan ve onunla birlikte çalışacak 
olan arkadaşları da elbetteki bu hususta titiz 
davranmak mecburiyetindedirler. Çünkü plânı 
kendisi tatbik edecektir. Kendisinin mensubol-
duğu partinin görüşünü plâna vaz'etmiştir. 
Muvaffak olup olmaması kendisinin çalışması
na bağlıdır. Kendisinin bu plânın tatbikinde 
evvelâ mulıatabolacağı birinci plânda kendi 
grupudur, grupuna karsı muhataptır. G-rupu 
kendisinden, evvelâ bu plânı tatbik edip etme
mek hususunda hesap soracaktır. Böyle bir 
vaziyette elbetteki plânın tatbikinde Hükümet 
kendisine kanunların çevresinde Anayasaya uy
gun olmak şartiyle birçok yetki istiyecektir 
ve bu plân o yetkileri vermiştir. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var Saym Altan 

NAHİT ALTAN (Devamla) — Kanunun 
maddelerine geçildiği zaman, sarahaten arz et
miş olduğum hususlar maddelerin tefsirinde 
meydana çıkacaktır. Burada Bakanlar Kurulu
nun çıkaracağı kararnameler, hiçbir zaman bir 
yasama orgnının teşriî faliysuine tecavüz mahi
yetinde olmıya çaktır. Daha evvel mevcut fea-
nıınlarm Bakanlar Kuruluna verdiği birçok »mi
rasların tekrarından ibarettir. Ezcümle 1963 ta
rihli ve 261 sayılı Kanunun 1 nci maddesi, «ih-
rn<e malları hakkında Bakamlar Kuruluna veri
len yetkiler aşağıdaki hallerde kullanılabilir» 
diye meselâ 3 ncü maddenin (b) fiknasında bir 
hüküm koymuştur. Bunun .eğer bir yetki teca
vüzü olarak, bir yetki kanunu olarak tefsiri ba
his mevzuu ise bu 261 sayılı Kanım çıktığı za
man aynı şey mevcuttu. O zaman da .arkadaşları* 
mızm aynı şekilde konuşmaları ieab ederdi. 
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Buna mümasil daha birçok maddelerde bir
çok hususlar vardır. Bu bakımdan bu kanun 
Anayasaya da uygundur ve yasama Meclisleri
nin yetkisine tecavüz mahiyetinde olmayıp, ay
nı zamanda yasama 'Vazifesinin yerini tutar, bâzı 
salâhiyetlerin Bakanlar Kuruluna verilmesi ma
hiyetinde değildir ve Anayasaya da oylan hiçbir 
noktası yoktur. Elbette tatbikatı bakımından 
görüşler ayrı olabilir. Bizim temennimiz o idi ki, 
bu kanunun tenkidinde 'arkadaşlarımız her tür
lü şahsi müJâhazjalann üzerinde... 

BAŞKAN — Sayın Altan, vaktiniz dolmuş
tur. 

NAHÎT ALTAN (Devamla) — Mesnet 'gös
tererek ; şu maddenin şu şekilde tatbiki şu nok
tadan mahzurlu dur, şuranın şu şekilde tatbiki 
şu noktadan mahzurludur, şu prensip şuraya 
vaz'edilmemiş, deselerdi, hüsnüniyetle çınları te
lâkki edecektik. Maalesef buradaki tenkidler. 
sözüme başlarken 'de iarz ettiğim gibi, peşin hü
kümlerle olmaktadır, peşin hükümlerle olan ten
kidler, isterse içinde 'hakikatler de olsa daima 
iyi karşılanmaırjakta ve daima müdahaleler vu-
kubulmıakta ve daima da gereken cevaplan al
maktadır. Temennimiz odur ki, buradan badema 
peşin hükümlerle konuşulmasın. Bu kanunun 
Anayasaya uygunluğu ve plânın memlekette mu
vaffak olması içim lâzımgelen hususları getirme
si bakımından müspet oylarınıza muhtaç bulun
duğunu arz eder, hürmetlerimi sunarım. 

4. — Tasarruf bonoları ihracı hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporu (Millet Meclisi 1/224; Cumhuriyet Sena
tosu 1/813) (S. Sayısı : 992) (1) 

BAŞKAN — Sayın 'Turgut Cebe ve üç ar
kadaşının bir önergesi vardır, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Umumi efkânm günlerden beri sabırsızlıkla 

beklediği! tasarruf bonoları kanun tasıansının gö
rüşülmesini temlnen kalkınma plânının uygu
lanmasına dair kanun 'tasarısı müzakeresinin ke
silmesini arz ve teklif ederiz. 

Ankara * Ankara 
Turgut Cebe1 Yiğit Köker 

Trabzon Trabzon 
Reşat Zaloğlu Ömer Hocaoğlu 

(1) 992 S. Sayılı basbıayassı tutanağın sonıın-
dadtr. 

BAŞKAN — Muhterem .arkadaşlarım, 20 
Temmuz 1967 günü Sayın Devlet ©akanı, plânın 
uygulaması hakkındaki Kamumun aralıksız ve 
diğer işlerden önce görüşülmesi 'hususunda bir 
önerge vermiş, Yüksek Heyetiniz de bu önerge
yi kabul buyurmuş, fakat bu -arada Silâhlı Kuv
vetler Personel Kanunu ve diğer bâzı kanunla
rın görüşülmesi için yine uygulama kanununun 
görüşülmesinin kesilmesi şeklinde kararlar 'alın
mıştır. 

Şimdi kıymetli arkadaşlıarımız, tasarnıf bo
nolarının görüşülmesini temin ve Cuma günü ta
tile girilmesi ihtimalini de nazarı itibara «ala
rak, uzaması muhtemel bu kamumun kesilerek 
tasarruf bonolarının görüşülmesini istemekte-
dirler.Bunu keserek ve burada olduğu gibi bıra
karak tasarruf bonolarının görüşülmesinle 'baş
lanılmasını (arkadaşlarımız istemektedirler. 

Bu önerge üzerinde... 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Gerçi usule ait görüşmelerde 'bir 
Meclisin üyelerinin konuşmaları mümkün ama, 
her halde Hükümetin burada çok mühim bir gö
rüşü olacaktır ki, önerge üzerinde Söz istemiş
lerdir, buyurun. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Bu ka
nun müzakeresine başlandığından beri iki - üç 
defa inki'taa uğradı. Halen saat 16,40 ve akşama 
kadar pekâlâ müzakeresi yapılabilir. Ancak Hü
kümet olarak görüşümüz şudur ki, bu kanun 
1968 icra programının hazırlanması için Meclis
ler tatile girmeden evvel çıkması lüzumludur. 
Bu hususu bilhassa sayım senıatörlerin takdirine 
sunmakta fayda mütalâa ettim. Onun için söz al
dım. 

BAŞKAN — Biraz evvel de arz ettim; Umu
mi Heyetin vermiş olduğu bir karar ve bu ka
rardan birkaç defa dönülerek yine Umumi He-
yetin verdiği ve bizim tatbikine hürmetle vazi
feli olduğumuz kararlar alınmış, araya kararlar 
girmiş bulunmaktadır. Birkaç arkadaşımız bir 
önerge vererek Plânın uygulanması hakkındaki 
kanunun görüşülmesinin burada kesilmesini ve 
tasarruf bonolannm görüşülmesini istemekte
dirler. Takdir ve son karar şüphesiz ki. Umumi 
Heyetin oylandır. Oylıyacağız, Umumi Heyet 
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Hükümetkı de bu mülâhazasını göz önüne ala
rak bir karar verecektir, Başkanlık bu kararı 
yürüt ec ektir. 

Tasarruf bonolarının görüşülmesine başlan
ması ve Plânın uygulanmasına ait kanun tıasa-
rısınıın görüşülmesinin burada kesilmesi'ni isti-
yen önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
•edenler... Tereddüt var, 'kabul edenler lütfen 
.ayağa kalksınlar... Etmiyenler... önerge kabul 
edilmiştir. 

Plânın uygulamasiyle ilgili kamım tasarısının 
görüşmeleri kesilecek, yerine tasarruf bonoları
nın görüşülmesine başlanacaktır. 

Komisyon ve bununla ilgili Hükümet lütfen 
yerini alsın. 

Böylelikle önceliği de Umumi Heyet kabul 
-etmiş bulunmaktadır. Tasarruf bonoları kanun 
tasarısı hakkındaki rapor 20 'Temmuz 1967 ta
rihinde yazılmış, basılmış vıe üyelere dağıtılmış 
bulunmaktadır. 

Raporun okunup iokunmıamıası hususunu oy
larınıza arz etmiyeeeğim. Çünkü, gündemde gö
rüşüleceği hususumda sayım üyelerde tereddüt ve 
bu sebeple okunmaması ihtimali mevcuttur ve 
bu sebeple raporu okutacağım. 

Geçici Komisyon raporu 
Yüksek Başkanlığa. 

•Millet Meclisinin 14 . 7 . 1967 tarihli 140 
ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle 'görüşüle
rek açık oy ile kabul edilen, tasarruf bonoları 
ihracı hakkında kanun tasarısı, Millet Meclisi 
Başkanlığının 15 . 7 . 1967 tarihli ve 2207 sa
yılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığına gön eletilmek] e Geçici Komisyonumuzun 
19, 20 Temmuz 1967 tarihli birleşimlerinde ilgili 
Maliye Bakanı da hazır bulunduğu halde tetkik 
ve müzakere olundu. 

I - Bilindiği üzere, 1 . 3 . 1961 tarihinde yü
rürlüğe giren 5 . 1 . 1961 tarihli ve 223 sayılı 
•Kamunla, Türk ekonomisinin 'istikrar içinde ge
lişmesini temimen tasarruf bonosu ihracı ve kar
şılıklarının bir fonda toplanması kabul edilmiş; 
bilâhara 1 . 3 . 1962 tarihinde yürürlüğe gi/ren 
47 sayılı Kanunla istisnaya taallûk 'eden 'hüküm
ler bir miktar genişletilmiştir. 

Tasarının gerekçesinden anlaşıldığ'inıa göre; 
söz konusu kanunun tatbik devresi zarfında 
karşılaşılan güçlükleri gidermek, mevcut hü

kümleri günün ihtiyaçlarına cevap verecek tarz
da sistemli bir hale sokmak zaruretinin hissedil
mesi üzerine bu kanun tasarısı hazırlanmış bu
lunmaktadır. 

Tasarının, Millet Meclisince yapılan değişik
liklerle birlikte getirdiği yenilikler şöylece özet
lenebilir : 

500 liralıik matrah ve tediye istisnası 1 000 
liraya çıkarılmış ve bu miktarı aşmıyan tediye 
ve matrahlar ile gerçek ücretleri üzerinden Gelir 
Vergisine taibi mükelleflerin ücretlerinin günlük 
40, haftalık 280, aylık 1 200 ve yıllık 14 400 li
ralık kısmı tasarruf bonusu ödenme ve kesintisin
den müstesna tutulmuştur. Bu suretle, iktisaden 
zayıf durumda olan ve umumiyetle düşük fiyat
la bonolarını elden çıkaran geniş bir vatandaş 
zümresi tasarruf bonosu kesintisinin dışında bı
rakılmak istenmiştir. 

Ayrıca, kazançları götürü usulde tesibit olu
nan küçük sanat, ticaret ve meslek erbabının ge
lirleri tasarruf bonosu tevkifatmdan tamamen 
•muaf tutulmak suretiyle, götürü usulde vergüen-
dirilen mükellefler kin evvelce 47 sayılı Kanun
la vaz'edilen yıllık 5 500 liralık istisna, kazanç 
maiktarına bakılmaksızın uygulanacak bir muafi
yet haline getirilmiş; daha önce 47 sayılı Kanun
la kabul edilen, bir borç için icra en satılan gay-
riımenkullere ait muafiyet hükmü, tasarı ile mu
hafaza olunmuştur. 

Genel bütçeye dâhil daireler, katma bütçeli 
idareler, Özel idare ve belediyeler ile köy hükmi 
şahsiyeti tarafından yapılan gayrimenkul satış
ları, tasarruf bonosu ödemekten muaf tutulmuş
tur. 

Bunlara karşılık, tasarruf bonosu mükellefi
yetine ta'bi olmıyan telif ve patent haklarının sa
tış ve kiralanması dolayısiyle dar mükellefiyete 
tabi olanlara yapılan ödemeler, bu defa bono ke
sintisine dâhil edilmiştir. 

Bono mükellefiyetine taibi olanların, bono be
dellerini vergi dairelerine yatırma müddetleri 
kesin olarak belirtilmiş; ve Vergi Usul Kanunu 
ile Âmme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkında
ki Kanuna ait hükümlerin, tasarruf bonoları mu
amelâtında da tatbik edileceği hükmü tasamda 
öngörülmüştür. 

223 sayılı Kanunda bulunmıyan zamanaşımı
na ait esaslar da tasarıda yer almış ve tasarruf 
bonosu ödeme ve kesinti mecburiyetinin ortadan 
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kalkması genel olarak ilgili vergi alacağının ta
hakkuk zamanaşımına uğramış olmasına bağlan
mış, tasarının 3 ncü maddesinin (D) fıkrasında 
dfaıde olunan ikramiyelerin özellikleri göz önünde 
(tutularak bunlar için ayrı bir zamanaşımı süresi 
îbelli edilmiştir. 

Tasarının getirdiği diğer bir yenilikle. 223 sa
yılı Kanuna göre 10-20-50-100-500 ve 1 000 
liralık kupürler halinde çıkartılan tasarruf bono
larının asgaııi kupürü 100 lira olarak tesbit edil
mektedir. 100 liradan aşağı kesirleri karşılamak 
üzere de bono hükmümde olan 10 ar liralık faiz
siz kesir makbuzları ihdas edilmektedir. Bu mak
buzların yekûnu 100 liraya yükseldikçe bonolarla 
değiştirilebilecektir. Böylece, ihracedıilecek bono
ların azaltılması ile, hem bono kuponlarının öden
mesi, hcım de bunların kaybedilmesi halinde orta
ya çıkan muhalefet iddialarının incelenmesi ve 
yerine getirilmesi sırasında karşılaşılan güçlük
ler kısmen ortadan kaldırılmış olacaktır. 

Bono bedelleri ve faizlerin, ancak istihkak 
sahiplerine ödenmesi esası kabul edilmiş ve ta
sarruf bonolarının vâdesinde ödenmesinde kimli
ğin ispatı mecburi tutulmuştur. 

223 sayılı Kanunda olmıyan ve bu tasarı ile 
getirilen yeni bir hükümle, tasarruf bonolarının, 
bono sah.'plerinin muvafakati ile Kamu İktisadi 
Teşekfcüllerindeki Devlet hisseleri ile değiştiril
mesi hususunda Bakanlar Kuruluna yetki veril
mektedir. Böylece, Devlet eliyle bir sermaye pi
yasasının kurulmasına ve geliştarilmesine yardım
cı olunacağı düşünülmüştür. 

223 sayılı Kanuna göre alınmış bulunan ta
sarruf bonolarını, tasarıdaki hükümlere göre çı
karılacak bonolar ile değiştirmeye Bakanlar Ku
rulu yetkili kılınmış ve değiştirmenin Maliye Ba
kanlığının tesbit ve ilân edeceği esaslar dairesin
de yapıl/ması öngörülmüştür. 

(Millet Meclisi metnimde, değiştirme sırasında 
doğrudan doğruya Hazineden iktisaıbedildiği tev
sik edilemiyen nama yazılı olan veya hâmiline 
yazılı hale gelmiş bulunan tasarruf bonoları be
delleri vergiye tabi tutulmuştur. 

Buna göre, değiştirmede, bu tasarının kanun
laşarak yürürlüğe girdiği tarihte hâmiline mu
harrer hale gelmiş bulunan tasarruf bonoları için 
bono bedelinin % 20 si, nama yazılı olanlar için 
de bono bedelinin % 40 ı vergi karşılığı tutu
lacak ve bakiyeler iğin yeni bono verilecektir. 

Yukarda belirtilen yenilikleri ihtiva eden ve 
mevcut hükümleri günün ihtiyaçlarına cevap ve
recek tarzda sistemli bir hale sokacak olan ta
sarı, Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

I I - Değiştirilen maddelerin gerekçeleri : 

1. Millet Meclisi metninin birinci maddesi
nin 2 nci fıkrası, tasarruf bonosu karşılıkları
nın Türk ekonomisinin istikrar içinde gelişme
sini teminen «tarım, sanayi ve ulaştırma saha
larına yapılacak yatırımların finansmanında» 
kullanılmasını öngörmektedir. Komisyonumuz, 
hükme elastikiyet getirmek amaciyle, yatırını 
yapılacak sahaların kanun metninde yer alma
masını uygun görmüş, ve maddede bu yolda 
değişiklik yapmıştır. 

2. 18 nci maddenin ilk fıkrası, tasarruf bo
nolarının devir ve temlik edilemiyeceği hükmü
nü ihtiva etmektedir. 

Komisyonumuz, hukuk sistemimizin, vesika
ların tedavülüne imkân verdiğini dikkate ala
rak, mezkûr önleyici hükmü metinden çıkart
mıştır. 

3. 19 ncu maddede yer alan, «Kamu İktisa
di Müesseselerindeki» ibaresi, 440 sayılı Kanu
nun birinci maddesinde yapılan tariflere uygun 
olarak, «Kamu İktisadi Teşekküllerindeki» şek
linde değiştirilmiştir. 

4. Millet Meclisi metninin geçici birinci 
maddesi ile, 223 sayılı Kanuna göre alınmış bu
lunan tasarruf bonolarının, bu kanuna göre çı
karılacak bonolar ile değiştirilmesi sırasında, 
doğrudan doğruya Hazineden iktisabcdildiği 
tevsik edilemiyen tasarruf bonoları bedellerinin 
«Kazanılmamış gelir olarak» vergiye tabi tutul
ması öngörülmektedir. Komisyonumuz, «kaza
nılmamış gelir» kavramının yanlış anlamalara 
yol açacağı mülâhazası ile, söz konusu ibarenin 
metinden çıkarılmasını uygun görmüştür. 

Bu maddenin müzakerelerinde, Maliye Ba
kanının beyanı muvacehesinde; Ordu Yardım
laşma Kurumu üyelerinin adı geçen kuruma 
kendi namlarına muhafaza zımnında tevdi et
miş oldukları tasarruf bonolarının geçici 1 nci 
madde şümulü dâhilinde mütalâa edilmesi uy
gun görülmemiş ve bunlar hakkında kanunun 
yürürlüğe girmesini mütaakıp Maliye ve Millî 
Savunma Bakanlıklarının görüş birliğine vara
rak protokol tanzimi hususu ayrıca müzakere 
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ve komisyomımuzca muvafık görülmüş ve bu 
hususun rapora dereedilmesi kararlaştırılmış
tır. 

5. Millet Meclisince kabul edilen diğer mad
deler komisyonumuzca da aynen kabul edilmiş
tir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Aydın 

î. C. Ege 
Kâtip 
Sivas 

L. Çekemoğlu 

Rize 
Muhalifim 
O. M. Agun 

Sözcü 
Sakarya 
M. Tığlı 

Tabiî Üye 
Söz hakkım mahfuzdur. 

Ş. özkaya 
Trabzon 

Söz hakkım mahfuzdur 
A. Ş. Ağanoğlu 

Muhalefet şerhi 

Tasarı müktesep haklara ve Anayasaya ay
kırı olduğundan muhalifim. 

O. Meedi Agun 

BAŞKAN — C.H.P. Grupu adına Sadık Ar-
tukmaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar, C.H.P. Senato 
Gnıpu adına mâruzâtta bulunmak üzere huzuru
nuzdayım. Hepinizi Grupum ve şahsım adına 
saygı ile selâmlarım. 

Değerli arkadaşlarım, şu anda müzakere et
mekte olduğumuz «Tasarruf bonaları ihracı hak
kında kanun tasarısı» mn tasarruf bonolarının 
şikâyet konusu olan ve mahzurlu görülen cihet
lerinin ıslahı düşüncesiyle Yüksek Huzurunuza 
getirilmiş bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Gerçekten, tasarruf bonoları hakkındaki şikâ
yetleri iki kategoride toplamak mümkündür. Bun
lardan birisi, tasarruf bonolarının dar gelirli va
tandaşlar için bir yük olmasıdır. Diğeri ise, ta
sarruf bonolarının Devletin haysiyetiyle telif 
edilemiyecek derecede bir ticaret metaı haline ge
tirilmiş ibulunmlasıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, tasanda bu konulara 
değinilmiştir. 

Gerçekten hizmet erbafoı için 'istisna haddi, 
yıllık olarak, 1 200 lira kabul edilmiştir. 1 000 

lirayı aşmıyan ödemeler ve matrahlar keza istis
nalar içine alınmıştır. 

Kısaca, bu hadler, 47 sayılı Kanundaki istis
na haddinin iki misline kadardır. Bununla be
raber, bu istisna hadlerinin dar gelirli hizmet 
erbabını memnun edeceğini ummak mümkün de
ğildir. Bugünkü hayat pahalılığı muvacehesin
de gelirini artırmak arzusunda olan bu zümre
nin, hiç olmazsa tasarruf bonosu kesintisinden 
muaf tutulmasını istemekte olduğu bir gerçektir. 
Bu gerçeğin gözden ırak tutulmaması gerekirdi. 

Muhterem arkadaşlarım, 

Tasanda, bonoların el değiştirmemesi için lü
zumlu müeyyideler konulmuştur. Bu suretle, 
bono ticaretine son verilecektir. Ancak, önemli 
sbir noktaya değinmek isterim. Eski bonoların 
yeni bonolarla değiştirilmesi için, bu bonoların 
doğrudan doğruya Hazineden iktisabedildiği-
nin tevsik olunması şartı vardır. İlgili, bu tev
siki yaptığı takdirde bono değiştirilecektir. Ak
si halde, bono bedelinin % 20 si veya % 40 ı 
vergi olarak alınacaktır. 

Böyle bir durumda, ortaya bir imkânsızlık 
çıkacak ve bir de haksızlık meydana gelecektir. 
Ortaya, imkânsızlık çıkacaktır, çünkü, «Bonoların 
doğrudan doğruya Hazineden iıktisabedildiğinin 
tevsiki» hemen hemen mümkün olmıyacaktır. 
Çünkü ilgilinin her hangi bir suretle yer değiş
tirmiş olması, bütün işleri alt - üst edecektir. 
Dört yıl önce Kars'ta taahhüt işleriyle uğraşan 
bir kimsenin halen Muğla'da iş yapmakta oldu
ğunu farz edelim. Bu kimsenin Kars'ta iken 
iktisabettiği bonoları, Hazineden 'aldığını tevsik 
etmesi için, Kars'taki ilgili daireye müracaat et
mesi lâzımgelecektir. Yazı ile yapılan müra
caata cevap alamadığı takdirde, Kars'a kadar git
mesi hile icabedecektir. Devlet dairelerimizin 
arşivlerinde eski kayıtlan bulmanın ne kadar 
müşkül ve hattâ gayrimümkün olduğunu sayın 
senatörlerin takdirlerine arz ederim. Şu halde 
kanuna konulan bu hükmün yerine getirilmesi 
hemen hemen mümkün olmıyacaktır. Ve bu 
durum, memlekette yeni bir huzursuzluğun kay
nağı olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bahis konusu ettiğim «Doğudan doğruya Ha

zineden iktisiabedildiğinin tevsiki şartı» adalet ve 
nasfet kaideleriyle de bağdaşamayacaktır Çün
kü bonolann el değiştirmesine bizzat Devlet mü
saade ve müsamaha etmiştir. Bonoların tedavülü 

526 



O. Senatosu B : 95 26 . 7 . 1967 O : 2 
arzu edilmemiş olsaydı, 223 sayılı Kanunda, na
ma yazılı bulunması şartının yanma bu şarta 
riayetin mecburi olduğu da belirtilirdi. Bu ya
pılmamıştır. işte bu açık kapıdan faydalanıla
rak, bonolar ad yazılmadan ilgililere verilmiş 
bulunmaktadır. Kısaca, bonoların, böylelikle 
hamile muharrer oldukları kabul edilmiştir. Şu 
halde sorumluluğun vatandaşa değil, Devlete 
aidolması icabeder. 

Diğer taraftan, hukukun «îddia eden ispat 
ile mükelleftir» 'kaidesine göre, Devletin, ispat 
külfetini vatandaşa yükletmemesi de icabeder. 

iSayrn senatörler, tasarının dikkati çeken 
noktalarından birisi de, adı belirtilmemiş yeni bir 
vergi ihdas etmiş olmasıdır. Bu, gayriâdil bir 
vergidir ve hattâ salma niteliğini taşımaktadır. 
Tâbir caiz ise, buna., vergi içinde vergi demek 
mümkündür. Gerçekten, tasarıya göre; doğru
dan doğruya Hazineden iktisabedildiği ispat 
olunamayan bonolardan, bono bedelinin % 20 si 
ve % 40 ı nisbetinde vergi alınacaktır. Görülü
yor ki; bu sistem, alınan bir vergiden tekrar 
vergi almak gibi bir mahiyet taşımaktadır. Böy
le bir hükmün, istihdaf ettiği gaye ne olursa. 
olsun, hukuk Devleti telâkkisiyle telifi mümkün 
değildir. Bu konulara maddelerin müzakeresi 
sırasında daha geniş ölçüde temas edeceğim. He
men ilâve edeyim ki, biz, bonolardan bu şekil
de vergi alınmasını asla 'tasvibetmemekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Tasanda, bonoların, yüzer liralık kupürler ha

linde ihracedileceği ve bu miktardan aşağı mik
tarlar için ve meselâ 90 lira için faizsiz kesir 
makbuzu verileceği hükme bağlanmıştır. Bu 
faizsiz kesir makbuzu meselesi, bu makbuzu ve
ren mal dairelerini müşkül duruma sokacaktır, 
bir. 

[Kesirler için faiz ödenmemesi, adalet ve hak
kaniyete uygun düşmiyecektir, iki. 

Değerli senatörler, 
Değiştirmede, değiştirilmek istenilen tasarruf 

bonosu vâdesinin göz önünde tutulacağına dair 
tasarıda bir hüküm yoktur. Öyle anlaşılıyor ki, 
her hangi bir bono değiştirilirken, o bonoya 
karşılık 10 sene vadeli yeni bir bono verile
cektir. 1962 yılında alınmış olan ve vâdesi 1972 
de hulul edecek bulunan bir bonomun 18'68 de 
değiştirildiğini farz edelim, eğer yanlış anlamı
yorsam, bu bonoya karşılık olarak verilecek bo
no, on sene vadeli olacaktır. Bu ısuretle, vade 

197S senesine itilmiş bulunacak ve böylelikle as
lında 10 sene olan vâde 16 seneye çıkarılmış bu
lunacaktır. Böyle bir hareketin adalet ve hak
kaniyet kaideleriyle bağdaştırılması mümkün de
ğildir. 

Çok muhterem arkadaşlarım, 
Tasarının, tazminata taallûk eden 22 nci mad

desini yadırgamış olduğumuzu huzurlarınızda 
belirtmek isterim. 

Maddede aynen şöyle denilmektedir : «Ta
sarruf bonolarının muhafaza, dağıtımı, istihkak 
sahiplerine tevdi işlemleriyle uğraşan maliye me
murlarına senede iki maaşı geçmemek üzere Ma
liye Bakanlığınca tesbit edilecek mabet ve esas
lar dâhilinde tazminat ödenir. Ancak, verilecek 
tazminat tutarı bütçede tasarruf bonoları için 
yapılan tahminin binde beşini geçemez.» 

Değerli senatörler; 
Bu işlerin maliye teşkilâtının asli görevlerin

den olduğuna şüphe yoktur. Tazminat koparmak 
için, bu gibi fırsatların vesile ittihaz edilmemesi 
icabeder. Maliyenin her hangi bir bölümü bu iş
leri ehliyet ve liyakatle yapacaktır, buna şüp
he yoktur. Ama, bu işi de görevinin bir icabı ve 
neticesi olarak yapacaktır. Nitekim bundan ev
velki kanunlarda, pek haklı ve isabetli olarak, 
böyle bir hüküm sevk edilmemiştir. îlazmecîle-
rin, Hazineyi kendi yönlerinden de korumalarını 
temenni ederim. Böyle bir hüküm, maliye me
murları arasındaki eşitliği zedeliyeoek ve kıskanç
lıklara sebebol a çaktır. 

Muhterem arkadaşlar, mâruzâtıma burada son 
verirken, hepinizi C.H.P. Grupu ve şahsım adına 
saygılarla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar için söz vereceğim. Sı
rada Sayın Melen, Güven Partisi adına. Bilâ-
hara Adalet Partisi Grupu adına Sayın Tarlan'a 
söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Melen. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FERİD 
MELEN (Van) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlar; bildiğiniz gibi tasarruf bonosu Türk 
ekonomisinin istikrar içerisinde gelişmesini sağ
lamak, piyasadaki şişkinlikleri bertaraf etmek 
için ihdas edilmişti ve bunların karşılıkları da 
yatırımlara tahsis edilecekti, kendi kanununa 
göre. Bu kanun, tasarruf bonoları yoluyla kay
nak temin etmek ve bir cebrî tasarruf elde et
mek nazari olarak doğru idi ve birçok memle
ketler de buna müracaat etmişlerdi. Bu bakım-
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dan prensibine bir şey denemez. Fakat maalesef 
diyelim, bizdeki tatbikatı tam bir başarıya, ula
şamamıştır. Yani kanunun ihdasında gözetilen 
maksat yüzde yüz elde olunamamıştır. Bunun çe
şitli sebepleri oldu. Bir defa cebrî bir mahiyet 
arz ediyordu. Başka memleketlerde 'de hazinenin 
bono ile para tedarik etmesi usulü vardır. Ama, 
cebrî mahiyet taşımaz, ihtiyarîdir. Elinde tasa-
sarrufu olanlar istedikleri zaman ya bankaya gi
der yatırırlar, Hazine bir miktar daha fazla pa
ra verdiği için Hazine bonolarına gider yatırır
lar. Yâni Hazine daireleri bankalar gibi bono 
satar ve alır. Ve bu yol ile bilhassa hazine ihti
yacı, birçok memleketlerde geniş nisbette temin 
edilir. Ve aynı zamanda memlekette tasarrufu da 
teşvik etmiş olurlar. 

Fakat bizde bu cebrî,bir mahiyet arz etti ve 
cebrî mahiyette bir istikrazın var tatbikatı baş
ka memleketlerde, ancak halk şartları içerisinde 
olmuştur. Faraza İngilizler İkinci Dünya Harbi 
içinde, hatta Birinci Dünya Harbi içinde geniş 
nisbette buna müracaat etmişlerdir. Fakat tekni
ğini iyi kullanmışlardır. Bizdeki mahzurlar ora
da ortaya çıkmamıştır. Fakat biz küçük tasarruf
ları içerisine aldık, 'erbabı ihtiyacın tasarrufla
rına da el uzattık bu kanunla. Fakat tekniğini 
iyi kullanamadık. Bunların ellerine bono verdik. 
Düşünün bir insan, ilâç parasına muhtaç hale 
gelebilmesi daima mümkün olan bir insanın 
eline böyle bir bono verirseniz ve bu bonoda te
davül kabiliyetini haiz olursa, bunu kısa za
manda yok pahasına elden çıkarması işten bile 
değil. Nitekim bizde tatbikat tamamen böyle 
oldu. Bir defa başarısızlığının sebebi ihtiyaç er
babına hitabetmesi idi. Bunları eğer alıp, ken
dilerine bono vermeden, şüphesiz tekniği zordu, 
birer hesaba kaydetseydik o vakit bu mahzur or
taya, çıkmazdı. Fakat bunu yapmayıp kendi el
lerine bono verdiğimiz için bu bonoyu yok paha
sına ellerinden çıkardılar. Bu yüzden, arz etti
ğim gibi ihdasından beklenilen fayda elde edile
medi ve ekonominin istikrarı şöyle dursun, id
dia edebilirim ki, bâzı hallerde ekonomimizin 
istikrarına menfi tesir de yaptı. Faraza bu se
ne olduğu gibi, bu sene piyasadan Devlet fazla 
bir para çekti. Bunun bir kısmını tasarruf bo
nosu voliyle çekmiştir. Halbuki ihtiyari halde 
olsa bu tasarruf bonolarının bir kısmını hemen 
piyasadan toplamak suretiyle yeniden piyasaya 

para sürerek piyasanın bu yüzden çektiği para 
sıkıntısını telâfi ederdi. Yani tasarruf bonoları
nın ihdasında böyle bir maksat da vardı, böyle 
bir fonksiyon verilmek istenmişti. Fakat cebrî 
mahiyet arz etmesi, vadeli olması v. s. bu şekil
de bir vazife yapmasına mâni olmuştur. 

Devlet itibarını, kabul etmek lâzım ki, soka
ğa düşürmüştür. Ben mesuliyet mevkiinde dahi 
bu kürsüden bunu defaatle söyledim ve itiraf 
ettim. Hakikaten bu tatbikat, bu uygulama 
bizde halkın devlet tahvillerine olan itimadını 
sarsmış ve Devlet itibarını sokağa düşürmüştür. 
Hazinenin bu yüzden zarara uğramasına sebe-
bolmuş, bilhassa gelir dağılımında da menfi bir 
unsur haline gelmiştir tasarruf bonoları. 

Tasarruf bonolarının tatbikatının doğur
duğu bu zararlardan kurtulmanın tek yolu, 
'kanaatimize göre, ki, mesuliyet mevkiinde bu
lunduğum zamanda yine huzurunuzda arz et
tim, bunu kaldırmaktır. Bu mecburî hal
den hiç, olmazsa bir defa çıkarmak ve kal
dırmalı ve bundan kurtulmak... Birinci Plân 
devresinde bunun yapılmasını arzu ediyor
duk, istiyorduk; bundan vazgeçmek lâzımdı. 
Bunun yerine bir başka gelir ikame edilebi
lirdi veya tasarruf bonolarının, zaten biraz 
vergi nıahiycfi'ndedir, bunu bir vergi haline 
tebdil etmek mümkün idi. Ama plân müza
kerelerinde de gördük ki. .Hükümet bunu 
İkinci Plân devresinde dahi bir gelir kaynağı 
saymış, bundan vazgeçememiçjtir. ve buna ce
saret edememiştir. Bunun yerine tasarruf 
bonolarının mahzurlarını izale ederek, orta
dan kaldırarak sistemi muhafaza etmek iste
miş tir. 

Şahsan itiraf edeyim, ben de başka bir şey 
yapamamıştım Maliye Bakanı olarak ve bu 
gelen tasarı benim bizzat hazırladığım, yani 
Başkam olduğum bir komisyonun hazırladığı 
bir tasarıdır. Yeni Hükümet ufak tefek rö-
tuşlerle bunu aynen getirmiştir. Biz de başka 
bir şey yapamamıştık. Çünkü mühim bir yer 
işgal etmiştir bütçede. Yaıî:, bir vergi ihdas 
etmeden, bunu bir kalemde koparıp atmayı 
tavsiye etmek -kolaydı, fakat yapmak o kadar 
kolay değildir. Nitekim bu Hükümet de ya 
pamamıştır. 

Getirilen tasarı ne yapıyor! Şikâyetlerin 
bir kısmını ortadan kaldırarak, bir defa sis-
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tem olarak tasarruf bonoları sistemini muha
faza etmek istiyor. Senede evvelce iki defa 
bono çıkarılıyordu, bono sayısını azaltmak 
üzere bir defa bunu bir tertibe indiriyor. îklin-

. çişi, küçük kupürleri kaldırarak yerine yüz 
liralık bonoları çıkarıyor, ki, bu zaruridir. 
Çünkü küçük kupürler aynı zamanda bir 
'bankacılık hizmeti altından kalkılamıyacak 
bir bankacılık hizmeti doğurmaya başlamış
tır. Daha şimdiden tasarruf bonolarının sa
yısı 100 milyonu bulmuştur; 100 milyon aded 
bono vardır ve senede iki defa çıkarılmakta
dır. Senede iki defa maliye daireleri ve 
bankalar bunların kupürlerini, kuponlarının 
bedellerini ödeme mevkiindedirler. Gittikçe 
de artmaktadır. Her sene bu 100 milyonun üs
tüne 20 - 30 milyon daha ilâve' edilmektedir. 
Bunun birkaç sene içerisinde doğuracağı ban
kacılık hizmetinin azametini düşünebilirsiniz. 
Zaman gelecek bunun altından karkılamıya-
caktı. Bu sebeple küçük küpürleriı bertaraf 
etmek, ortadan kaldırmak zarureti vardı. 
Vaktiyel bizim hazırladığımız tasarıda bunu 
düşünmüştük, (bu Hükümet de bunu getirmiş
tir, doğrudur, yerindedir. Bunun yerine kü
çük istihkaklar için faizsiz makbuz ihdas edi
liyor; bu bir zarurettir. Bu makbuzlar bilâ-
hara 100 lirayı bulunca değiştirilecektir. Sonra, 
genel istisna 500 liradan 1 0CO liraya çıkarı
lıyor. Bununla küçük erbabı tasarrufa, yani 
az kazançlı ve bu arada bilhassa ücretlere ait 
istisna da ayda 458 liradan 800 liraya çıka
rılıyor. Bu, tasarruf bonolarının mahzurla
rını ortadan kaldıracak en büyük adım bu
dur. Mümkün olduğu kadar tasarruf bono
suna tâbi mükellef diyebileceğimiz mükellef
lerin sayısını azaltmak ve bu bonoları İhti
yaca, sıkıntıya düştükleri zaman götürüp pi
yasaya yok pahasına, satacakların sayısını 
mümkün •olduğu kadar azaltmayı temin eder, 
teknik bakımdan verilidedir, sosyal adalet ba
kımından da yerindedir. Çünkü, tasarruf bo
noları mahiyeti itibariyle daha çok vergiye 
benzemektedir. Tasarruf bonoları bir cephe
siyle vergidir. Tamamen verginin vasıflarını 
haizdir. 

Diğer bir cephesi ile istikrazdır. Yani daha 
doğrusu geriverilecek bir vergi mahiyetinde
dir ve teknik mahiyettedir. Bu sebeple sosyal 
adalete d'e bunum 'genişletilmiş olması uygun 

gelir. Bu tedbiri tamamen yerinde buluyoruz 
ve hattâ imkân görüldükçe bunun tedricen ge-
lüşletiimesiıı'i de 'grup olarak, Güven Partisi 
Grupu olarak temenni ediyoruz. Tasarruf bo
nolarının devri temlikleri yasaklanmıştır, bu 
kanunla. Başka çare ydktur. Zaten 1 nci tatbi
katın bundan evvelki tatbikatın arz ettüğ'im gibi 
başarısızlığa ulaşmasının da bir scibebi de; ta
sarruf (bonolarını muhtaç kimselere veriyoruz, 
5 sene sonra tedavül edecek diyoruz ve yasak
lamıyoruz da elbette ki, Devletin bu açtığı bu 
kapıdan istifade edecektir herkes. Nitekim et-
:m'iştir. Ve bu yüzden de arz ett'iğliinı gibi tasar
ruf bonoları uygulaması Devlet itibarını soka
ğa düşünmüştür. Bono bedel ve faizleri bun
dan sonra istihkalk sahiplerine ödenecektir. Bu 
da mahzurları 'geniş nlisbette azaltacaktır. Yani 
elden ele -geçmeyi önCüyecektİr. Müste'hak olan
ların 'eline verilecektir. Bundan evvelki tatbi
katta böyle bir mecburiyet yoktu. Kanun ismi
nle yazılır diyordu, ama fiilen yazmadan veri
yorlardı. Benim şahsan 'aldığım bonoların ço
ğunda Devlet dairelerinden a'lmışıımdır, İsımı ya
zılı değildir ve bilhassa sınai müesseselere işve
renlere verilenler toptan veriliyordu, ad yazıl
mıyordu, yazılıma mecburiyeti yoktu. Bu yüz
den rahatlıkla bu da tedavülünü kolaylaştırı
yordu, bu •öıi'lenimdk üzere arı yazılarak verile
cektir, mecburiyet konmuştur, yerindedir. 

Sonra tasarruf bonolarının Devletin kura
cağı teşekküllerin hisse senetleriyle değiştirİl-
•mesi güzel bir hüküm olarak bunu biz düşün
müştük. Bu Hükümette getirmiştir. Yalnız bu
rada bir teımennllımiz olacaîktır. Bu esaslarla mu
tabıkız, yalnız bunu gelişigüzel herkese, yani 
Devlete alit •müesseselerin muayyen kişilere bu 
yolla devretmemek lâzımdır. Bu yolu böyle bir 
açık kapı olarak Ikullanımamak lâzımdır. Daha 
çok halka açık anonim şirketler tarzına kalbet-
ımek ve buna ortak oîacaık tasarruf bonolariyle 
ortak olacakların nlikayet zannediyorum, Ko
misyon 10 bin lira olarak düşünmüş bil ahara 
30 bin liraya çıkarılmıştır. 30 bin lira büyük 
'bir rakam değildir ama bu miktarı da almama
lıdır. Yani küçük tasarruf sahiplerinin geniş 
nisbette ortak olacakları müesseseler haline 'ge
tirmek ki, bütün dünyada (bugün geıiir dağılı
mında adaleti sağlamanın en pratik yolu ola
rak 'bu bulunmuştur. Yani herkesi mülk sahibi 
yapmak, herfkesli hisse sahibi yapmak ve bu 
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suretle bugün hoş •görmediğimiz akımların önü
ne geçmek. Bu vesile file böyle bir tatbikata 
'ginnıek imkânını bulursak hakikaten /memleke
timiz için sosyal adalet bakı/mındaıı, gelir da
ğılımında nispî blir adaleti sağlamak bakımın
dan mühim bir adım atmış oluruz ve bu sisteme 
de bir nevli bizi alıştırınıış olur. 

Muhterem arkadaşlarım, grııpuımuz (bu arz 
ettiğim değişikliklerin hemen hepsi ile mutabı
kız ve bunlara ımüspe't >oy vereceğiz. Yalnız 
(maddelerde ufak tefdk değişiklik tekliflerimiz 
olacaik'tır. Onları arz ederiz. Buna ımukabii 'ko-
ımisyonuıı getirdiği daha doğrusu Hükümet 
teklifinde olmıyan Millet Meclisi Komisyonunun 
vaz'ettiği ve Millet Meedişinin aynen kabul 
ett-iği ve komisyonumuzun da Senato Komisyo
nunun da ufak bir tadille kabul ettiği geçici 
maddeyi beğenmiyoruz. Buımadde Hazineden 
iktıisabc'dildiği tevsik ediimiyen tasarruf bono
larının bedellerini kazamknıış gelir olarak ver
giye tâbi tutuyor. Kazanılmış gelir mefhumunu 
Senato Komisyonumuz (tehlikeli bularak metin
den çıkarmıştır. Kcmisyonunıuzda'ki 'müzakere
lerinde ben işaret 'etmlşt'jm bu noktaya. Bizini 
(mali'yeeileriJmiz Amerika'da 'kullanılan bir te
rimi almış burada kullanmışlardır. 

Amerika'da hanigü manada kullanıldığını 
bilmiyorum. Fakat böyle bir mefhuımu çerçeve
lemeden, tarif etmeden 'mevzuatımıza almamız
da bâzı tehlikeler sezdim şahsan ben. Komisyon 
da şayanı şükrandır aynı endişelerle hareket 
•etmiş ve bunu metinden çikarmıştır. Çünkü 
'kazanılmamış gelir eğer spekülâsyon1 kazancı 
'karşılığı olarak kullanılıyorsa yerindedir. Ama 
kazanılmamış geliri, faraza tasarruf bonoları 
gibi bir muayyen analın alınıp satılmasından 
elde edilen kazancı da kazanılmamış gelir sa
yıyorsa o vakit bunun geniş bir sirayet sahası 
olabilir ve birçok mânalar çıkarılabilir. Böyle 
bir şeyin Büyük Millet Meclisince kabul edi
len bir kanunda yer almasını şahsan endişeli 
buldum. Bunun yerine hakikaten bu mânayı sağ-
lıyaeak yani say karşılığı olmıyan, sermaye kar
şılığı olmıyan, kumar gibi faraza kumara de
nebilir. Kumar kazanılmamış bir gelir sayıla
bilir. Spekülâsyon kazancı bir bakıma kaza
nılmamış gelir sayılabilir yani bunu bir ka
zanç meşru bir kazanç saymıyabiliriz, bir hak
sız iktisap sayabiliriz bizim Medeni Kanunda

ki, Borçlar Kanunundaki ifadesiyle. Ama, hülâ
sa her mânaya gelebilecek böyle bir hüküm
den kaçınmak lâzımdır. Komisyon çıkarmıştır, 
bu bahis üzerinde fazla durmıyacağım. 

Muhterem arkadaşlar, tasarruf bonoları sa-
tınalaniarm yani bir istihkak karşılığı olarak 
almayıp da başkasından satınalanlarm bu mua
meleden bir kazanç sağladıkları veya sağlıya-
cakları muhakkaktır. Çünkü yüz liralık bono
nun kırk elli liraya satıldığını biliyorsunuz. 
Bu aradaki farkı şüphesiz vâdeler zamanı ge
lince bu satınalanın kazancı olacaktır ve bu
nun vergiye tabi tutulması da böyle bir kazan
cın doğrudur. Bunun aksini müdafaa etmem 
mümkün değildir. Bütün bu tasarruf sahiple
ri, tasarruf bonosu ticaretini yapan insanlar
dan bir vergi almak lâzımdır, kabili müdafaa
dır ve hattâ lâzımdır denebilir. Ancak bu tasar
ruf bonolarını yatmalanlar Devletin taahhüdü
ne güvenmişlerdir. Bu tasarruf bonosunu Dev
let muayyen bir devre sonunda üzerinde yazılı 
bedeli tamamen ödiyeceğini taahhüdetmiştir. 
Bir senettir bu. Sizlere bunu vermiş ve demiş 
ki bunları 10 sene sonra size aynen ödiyeceğim, 
ve bu devre zarfında da her yıl şu nisbette 
faiz vereceğim. Şimdi bunu taahhüdetmiş olan 
Devlet muayyen bir devre de efendim gel bunu 
ispat et, efendim bu senet sizin, imza sizin "ba
na niye ispat külfetini yüklüyorsun? Bir arka
daşım ifade etti. Bir defa bu yanlış, sen gel 
bunu ispat et, istihkak karşılığında aldığını, baş
kasından almadığını. İkincisi, ben bundan sana 
yüzde 40 ı tenzil ederek öyle vereceğim.. Bu 
asırda böyle bir devlet olmaz, bunu yapmamak lâ
zımdır. Tasarruf bonosu ticaretinden kazanç elde 
edeni vergilendirmek lâzım, iddia etmiyorum, onu 
başka usullerle gelir vergisi mevzuatında ica
bında tadilât yaparak bu kazanç sahiplerinden 
vergi almak lâzım, ama bu senetlerin ödenmesi 
sırasında mübadelesi sırasında bunun bedeli
ni keser alırsanız buna kimse vergi demez; 
Devlet borcunun bir kısmını sildi, Devlet im
zasını inkâr etti der. Bunun Devlet itibarına 
vuracağı ağır darbeyi bir asır zarfında dahi sil
mek mümkün olamaz. Kaldı ki bu bonaların 
üzerinde 5 sene sonra hâmiline yazılı hale ge
lir serbestçe tedavül eder diye yazılıdır. Bi
naenaleyh, vatandaş bunu 1 nci 2 nci 3 ncü se
nede alan vatandaş şunu düşünmüştür. 5 se
ne s-onra hâmiline muharrer hale gelecektir,, 
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5 sene sonra piyasaya çıkarılıp satıldığı zaman 
alabilirdim ben 1 - 2 sene beklerim elimde de 
para vardır bunu. Şimdiden alıyorum diye 
düşünmüş ve almıştır bunu Devletin sözüne 
itibar ettiği için almıştır. Devlet şimdi bu sö
zünü bilhassa bu noktalarda nasıl inkâr ede
bilir, bunu bir türlü hafsalamız almamakta
dır ve memlekette her sahada istikrar getir
me, güven etirme emniyet etirme iddiasında 
olan bir iktidar bunu nasıl yapabilirdi, böyle 
bir teklifi nasıl böyle gözü kapalı kabul edebil
di, bunu hayretle karşılıyoruz. Güven Parti
si olarak biz, arz ettiğim gibi reler ki, sosyal 
adalete uygun bulunmasın, sırf bu noktadan 
Devlet itibarı, Devlet sözü ve bir memlekette 
güven ve istikrarı sağlamak bakımından bu 
teklifi müspet karşılamaya imkân göremiyo
ruz. Kaldı ki, Devlet devam ettiği müddetçe 
nasıl vergi alıyorsa, her sene muntazaman borç
lanacaktır, istikraz tahvilleri çıkaracaktır, bo
no çıkaracaktır ve bunları vatandaş alacak
tır. Tasarruf bonosu misali emin olun ki her
kesin kulağında kalacaktır, acaba bunun da 
günün birinde bir kanun çıkarıp yarısını si
ler mi bu Devlet diye endişe edecektir. Bana 
zaman zaman bâzı dostlarım sormuşlardır, bu 
tasarruf bonolarını. Çünkü bunu büyük tica
ret sağlamak için toplıyanlar olduğu gibi bâzı 
emekliler, emekli ikramiyesini almış bir saha 
aramış, bunlar da vardır, ufak tefek tasarruf
larını 20 bin, 30 binlik parasını yatırmış olar 
insanlar da, böylesi de vardır, emekli: ikrami
yesini aldım bunu yatıracağım, bir tehlike olur-
mu, diye. Doğrusu yapamaz, Devlet bunu ya
pamaz demişimdir. Şimdi hayretler içinde ka
lıyorum. Kaldı ki, böyle bir alış veriş serbest 
piyasa rejiminde gayri meşru da sayılmaz. Ke-
jimimiz budur, ve spekülâsyona da müsaittir. 
böyle rejimler nasıl müsaade ediyorsunuz bir 
adam gayrimenkul alıyor 100 bin liraya 5 se
ne sonra 500 bin liraya çıkıyor. Bu kazancı na
sıl meşru sayıyorsan, serbest piyasa rejimin
de, serbest bıraktığınız, devletin açtığı kapıdan 
faydalanarak alım satım yapılan şeyler de pe
kâlâ böyle bir kazanç, olabilir, ve ötekisi ka
dar da bu kazancı meşru saymak zaruridir, lâ
zımdır, bir hukuk devleti için. 

Nuhterenı arkadaşlar bir başka şey dalı? 
düşünememişlerdir. Bunu komisyonumuz dü-
şünmiyebilir, bizim komisyonlarımızda maale

sef fazla teknisyen yoktur, ama Hükümet na
sıl kabul etmiştir hayret ediyorum. Tevsik mec
buriyeti. Bir arkadaşımız daha anlattı, bunu 
tevsik etmek muhaldir. Bunu tevsik etmek mu
haldir bugünkü Devlet dairelerimizin durumu
na bakarsak. Şimdi tasavvur edin zor olacak. 
Her birinizden misal almak isterim. Faraza ken
dimden misal alayım. Memurdum, emekli ol
dum, bilmem serbest çalıştım, muhtelif işler 
yaptım, beyenname verdim, başka müessese
lerin nezdincle müşavirlik yaptım. Her birisin
de çalışırken bunlardan istihkakımdan tasar
ruf bonosu kestiler. Bunları götürdüm Maliye
ye yatırdım. Şimdi benden ispat etmemi isti-
yeeekler. Bu 10 sene, yedi sene zarfında her 
bir muhtelif yerlerden tasarruf bonoları al
mışım. Ben bunları birer birer gideceğim, mü
racaat edeceğim, maliye dairelerine .veya bu 
dairelere. Siz falan tarihte şöyle bir tasarruf 
bonosu ödemişiniz, bunu tevsik edin, e 2 - 3 mil
yon belki 5 milyon dilekçe verilecektir, ma
liye dairelerime. Maliye daireleri bütün işleri
ni bıraksalar dahi bunları birkaç sene zarfın
da tatbik etmelerine imkân yoktur, bunu Ma-
1iye Bakanının bilmesi lâzımdır. Böyle bir kül
feti nasıl üzerine alır, hayretler içinde kalma
mak mümkün değildir. Kolay zannediliyor, işte 
çıkarırız Bekçiler Kanununu, tatbik edemeyiz 
ş i i r iz , bu ona benz'er, daha fecîdir. 

Komisyonda sorduk, Maliye Bakanı dedi 
ki; beyanname alacağız, herkese beyan edece
ğiz. Herkese beyan ettirdikten sonra bu tevsik 
değildir. Çünkü alman beyanın kontrolü lâ
zımdır. Kontrol edilmiyen beyanın değeri 
nedir? Yüzde 5 nisbetinde dahi kontrol ede
mezsiniz bir değer taşımaması lâzımdır. Her
kes tasarruf bonosunu şuradan aldım, buradan 
aldım der. Maliye dosyasına atar. Bundan ne 
kazanırsınız ? Beyhude bir kanun çıkarmış 
olursunuz. Ayrıca özel vaziyetler de mevcut
tur. Sanırım ki, biraz sonra Millî Savunma 
Bakanı da huzurunuza gelecektir, faraza Or
du Yardımlaşma Kurumu kendisine bağlı üye
lerin aidatlarından kanunen kesilmesi lâzım-
gelen para yerine bir kararla tasarruf bono
su kabul etmiştir ve bu tasarruf bonoları Ordu 
Yardımlaşma Kurumunun mülkiyetine girmiş
tir. Mazbata da var, efendim, sahipleri adına 
muhafaza için konmuş bu, gayriciddidir; ve 
gerçeğe uymaz. Zevahiri kurtarmak için bu 
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maddede değişiklik yapmadan bunu atlatmak 
için yapılıyor, gerçeğe uymaz ve Ordu Yar
dımlaşma Kurumu bu tasarruf bonolarının yüz
de 40 vergisini ödemeye mecburdur. Eğer bu
nu mübadele etmek istiyorsa, çünkü kendisi
nin istihkakı değildir, başkalarına aittir. 

Yine bâzı müesseseler de işçiler bonolarını 
müesseseye bırakmışlardır, bedelini tam tah
sil etmişlerdir. Bu Hükümetin adeta muvaffa-
katiyle cereyan etmiştir. 

Miras yolu ile intikal eden bonolar vardır. 
Hiçbir hüküm yoktur miras yolu ile. İflâs ha
linde, bir müessese iflâs etmiştir, alacaklılar 
arasında taksim edilmiştir ve bono kalmıştır, 
bonoları taksim etmişlerdir başkalarına inti
kal etmişdir. Bu Hazineden iktisabedilmiş bo
no değildir. Bunları daha da çoğaltabiliriz. 

Muhterem arkadaşlarım; bu sebeplerle Gü
ven Partisi Grupu tasarının bütün hükümleriy
le mutabık olduğu halde, bunlara müspet oy 
verecektir, fakat geçici maddeye kırmızı oy 
vermek mecburiyetindeyiz. Eğer Yüksek He
yetiniz bunu değiştirmezse bu yüzden kanu
nun heyeti umumiyesine çekinser oy vermek 
durumundayız. 

Arz ederim, teşekkür ederim, saygılarımla, 
(Alkışlar), 

BAŞKAN — Saym Tarlan, buyurunuz. 
A. P. GRUPU ADİNA CEMAL TARLAN 

(Tekirdağ) — Muhterem Başkan, muhterem se
natörler; Tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 
kanun tasarısı hakkında A, P. görüşlerini arz 
etmek üzere Yüksek Huzurlarınızı işgal etmiş 
bulunuyorum. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

Bendeniz, tasarruf bonoları ihraciyle ilgi
li kanunun bugüne kadarki tatbikatında tes-
bit edilen aksaklıklara ve yüksek huzurunuzda 
bulunan kanun tasarısının ne gibi yenilikler 
getirmekte olduğu hususuna kısaca değinece
ğim. 

Yüksek malûmları olduğu üzere 1 . 3 . 1961 
tarihinde yürürlüğe giren 223 sayılı Kanun
la Türk ekonomisinin istikrarlı bir surette ge
lişmesini sağlamak maksadiyle tasarruf bono
su ihracına ve karşılıklarının bir fonda top
lanmasına karar verilmiş idi. İki senelik tatbi
kat devresi içinde görülen ve tesbit edilen ak
saklıkların giderilmesi maksadiyle 1 . 3 . 1963 
tarihinde kanuniyet kesbeden 47 sayılı tasa
rı ile 223 sayılı Kanundaki istisnalara taal

lûk eden değişiklikler yapılmasına rağmen 
kanunun tatbikat devresindeki karşılaşılan 
güçlükler önlenememiş ve bu sebeple mevcut 
hükümlerin günün ihtiyaçlarına cevap verecek 
tarzda sistemli bir hale sokulması zaruretiyle 
karşılaşılmıştır. 

Biraz evvel Sayın Melen de bu noktaya te
mas etmiş ve şahsan bu tasarruf bonolarının 
kaldırılması fikrinde olduğunu fakat, karşı
lığı bulunmaması yüzünden vazgeçilemediğini 
ifade etmişlerdir. Bu esas üzerinde biz de ken
dileriyle beraber bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, hemen ifade etmek 
yerinde olur ki, bu tasarı ile, kanunun sistem
li bir şekilde tedvinini vergi sistemi içinde is
tenilen ölçüde yer alması yine gaye olarak 
ele alınmış ve kanundaki bu mânaya gelen 
prensipler genellikle muhafazaya çalışılmış
tır. Türkiye'de iktisaden geri kalmış memle
ketlerin tatbikatından ayrı olarak işletilen bu 
mekanizma bütçelere senede 400 - 700 milyon 
lira arasında bir gelir sağlamıştır. Ancak ile
rideki senelerde faiz ve resülmal tediyelerinin 
bütçeleri ağır bir külfet altında, bırakacağı 
endişesiyle tasarruf bonolarının nominal kıy
metlerinin çok altında tedavül etmesi keyfi
yetleri başlıca şikâyet konusu olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, işte müzakeresine 
başlanılan bu kanun tasarısında bütün bu ve 
buna benzer şikâyet konularının önlenmesine 
^alışılmıştır. Bu cümleden olarak tasarıda 
ücretlilere tanınan istisna hadleri yıllık ola
rak 5 500 liradan 10 400 liraya yükseltilmiş 
ve ayrıca kazançları götürü usulde tesbit 
olunan küçük sanat, ticaret meslek erbabının 
gelirleri tasarruf bonosu tevkifatından tama
men muaf tutulmuş ve ayrıca bir borç yükü
nü icraen satılan gayrimenkullerin değerleri 
tasarruf bonosu mükellefiyeti dışında bırakıl
mıştır. Ayrıca Devletin emvalini satması ha
linde formalitelerin ortadan kaldırılması mak
sadiyle de genel bütçeye dâhil dairelerle katma 
bütçeli idareler ve kendi masraflarını karşı
lamaktan bugün çok güçlük çeken özel idare 
ve belediyelerle köyler tarafından yapılan gay
rimenkul satışlarında tasarruf bonosu öde
mekten muaf tutulmuşlardır. Mühim olarak bu
güne kadar görülen tatbikatta tasarruf bo
nolarının hak sahiplerinin ellerinden spekü
latörlerin yedlerine çok düşük bedeller öde-
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nerek geçmekte bulunması keyfiyeti şikâyet
lerin başlıcasını teşkil etmiştir. İşte bonoların 
nominal kıymetlerinin altında tedavül etmesi
ni önlemek, hakiki tasarruf sahibinin men
faatini korumak ve nihayet vatandaşı arzula
nan mânada tasarrufa kavuşturmak amaciy-
le bonoların, haczini ve tedavülünü önleyici mâ
nada yeni tasarıya hükümler vazolunmuştur. 
Bir de tatbikatta büyük şikâyetlere yol açan 
kupürler kaldırılmış ve en ufak kupür 100 lira 
olarak tesbit edilmiş ve ayrıca ufak kupürleri, 
kupürlü bonoların, büyük kupürlü bonolarla 
tebdili kabul olunarak bonoların saklanma ve 
muhafazasında kolaylıklar sağlanmış ve be
dellerinin ancak kimliğini ispat eden istihkak 
sahibine ödenmesi bizarrur kabul edilmiştir. 
.Ayrıca, yüz liradan küçük kupürlü bonola
rın piyasaya çıkmasını önlemek maksadiyle 
bonoya kabili tahvil ve asgari kıymeti on lira 
olan makbuzlar da ihdas edilmiştir. Ayrıca Ma
liye Teşkilâtında büyük yük ve mesuliyet tah
ini] edilmesine karşılık yeni tasarıda bütçede 
tasarruf bonoları için yapılan tahminin bin
de beşini geçmemek üzere bu işlerle meşgul 
olacaklara tazminat verilmesi esası da kabul 
edilmiştir. Sayın Melen bu noktaya temas et
tiler. Acaba bu tazminatla bu emeğin karşılan
mış olup olmıyacağmı düşünmek yerinde ol
maz mı diye bir sual hatırımıza gelmektedir. 
Memurlarımızın munzam olarak ifa ettikleri 
bu. vazife mukabilinde az da olsa nakdi şekil
de çalışmalarının değerlendirilmesi hizmetin 
daha şevkle yapılmasına yarıyacağı şüphesiz
dir. 

Muhterem arkadaşlarım; tasarının getirdi
ği 3'eniliklerin en mühimlerinden birisi de, el
de bulunan bonoların Devletin iştiraki olan 
müesseselerdeki ve Kamu İktisadi Teşebbüsle
rindeki Devlet hissesi ile değiştirilebilmesi hu
susudur. Bu müessesenin ne suretle işliyeceği 
kanunun tatbikatına geçildikten sonra yapı
lacak bir tüzükle, tesbit olunacaktır. Bu yeni
lik birçok tasarruf erbabını memnun edecek bir 
yeniliktir, faydalı neticeler sağlıyacağmı ümi-
detmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, diğer taraftan 
bonoların itfa süresi yine 10 yıl olarak ipka 
edilmiştir. Ancak faiz nisbetlerinin takdiri yüz
de dört ilâ yüzde yedi nisbetinde olmak üze
re Bakanlar Kuruluna bırakılmıştır. Bununla j 
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iktisadi konjonktüre göre siyasi otoriteye ka
rar alma imkân ve yetkisi verilmektedir. Lü
zum ve ihtiyaca göre, bu yetkinin kullanıla
cağını ve faydalı sonuçlar elde edilebileceğini 
düşünmek yerincfe olur, kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, muvakkat madde 
için elbetteki Cumhuriyet Senatosu en isabet
li neticeye varacaktır. Bu husustaki düşünce 
ve kanaatleride Hükümet olarak, komisyon ola
rak izah edecekleri tabiîdir. Biz grup olarak, 
yüksek reylerinizle kanuniyet kesbetmesini te
menni ettiğimiz bu kanun tasarısının bütün 
aksaklıkları ve güçlükleri ortadan kaldırmasını 
temenni ediyoruz ve hepinizi hürmetle selâmlı
yoruz, muhterem arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Kangal. 
HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
sayın üyeleri; sözlerime iki tarihî vaka ile baş
lı ya cağım. 

Osmanlı Tarihinde büyük fütuhatlar yapan 
Yavuz Sultan Selim, Şark seferinden döndüğü 
zaman İmparatorluğun Hıristiyan unsurunu 
ikna veya cebirle müslüman etmek, arapçayı 
resmî dil olarak kabul ettirmek istediği ma
lûmdur. Yavuzun bu arzusunu, tahakkuk etti
rebilmesi, Şeyhülislâmdan fetva alması ile 
mıımHincliir. Vaktin Şeyhülislâmı meşhur Zen-
billi Ali Efendi Padişahın bu kararma şiddet
le itiraz ederek Fatih Sultan Mehmed'in Hi-
ristiyanlara vermiş bulunduğu vicdan hürriye
tinin geri alınamıyacağı üzerinde ısrar etmiş
tir. Yavuz Sultan Selim, Fatih'in böyle bir hak 
verdiğine inanmadığını söylemesi üzerine, Fa
tih devrinde hizmet eden üç yeniçeriyi şahit 
olarak dinleterek dâvasını ispat etmiş ve bu
nun üzerine Yavuz, evvelce Devletin verdiği 
bir hakkı geri almanın Devlet-i ebecl müddet 
esaslarına uymıyacağmdan bu hükme uyarak 
talebinden vazgeçmiştir. 

Çok yakın tarihten bir misal de: Osmanlı 
İmparatorluğunun hazin tasfiyesini takibeden 
bir devreyi mütaakıp Kurtuluş Savaşından son
ra sulh masasına oturan Türk Milleti çok daha 
mâkûl sebepler içinde reddedebileceği, zanne
diyorum, 40 milyon altın tutan Düyunu Umu
miye borçlarını bir kurtuluş savaşının sonun
daki en güç malî şartlar içinde dahi şerefle 
kabul ederek bu borçlarını ödemiş ve bugünü
müze kadar Devlete olan vatandaşın güveni 
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ile malî kudretini iç ve dışta koruyabilmiştir. I 
Muhterem senatörler, sizlere iki misal vere

rek dünkü Devlet anlayışımızın göz önünde can- I 
landırılmasmı istedim. Buna sebep de şimdi 
müzakeresini yaptığımız Tasarruf Bonoları İh
racı hakkındaki kanun tasarısının geçici bi
rinci maddesindeki hükümdür. Mezkûr tasa- I 
rmin Hükümetçe hazırlanan maddeleri ara
sında Millet Meclisince kabul edilen böyle bir 
madde mevrut değildir. Elbetteki Devlet-i ebet 
müddet hükmüne sadık kalmakla Devletin 
bekasını koruyacak Hükümet böyle bir teklif
le gelemezdi. Gelmesi caiz değildi: Bu geçici I 
Millet Meclisi Bütçe ve Plân Komisyonunda ta
sarıya ilâve olunmuş ve bir heyecan ve bir 
his dalgasiyle Millet Meclisince kabul edilmiştir. 
Öyle ümidediyorum ki, Yüksek Senatonun 
muhterem üyeleri bu madde üzerinde hassasi
yetle duracak ve bu maddeyi tasarıdan çıka
racaklardır. Çıkarılmasında zaruret de vardır. 

Bütçe ve Plân Komisyonu bu maddeyi niçin 
kabul etmiştir? Bütçe ve Plân Komisyonunda 
bu maddenin müzakeresi sırasında Hükümet 
adına Komisyona yanlış malûmat verilmiş ve bu I 
yanlış mütalâa hdr his dalgası ile mantık süzge
cini rahatlıkla geçmiş bulunmaktadır. I 

Hâdisenin aslı şudur: 223 sayılı Kanunun 
15 nci maddesi; tasarruf bonolarının nama mu
harrer olarak ihracedilebilecekleri gibi, Maliye I 
Bakanının buna lüzum görmesi halinde hâmiline 
muharrer olarak da ihracedüebilirler. Nitekim 
Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı başlan- 1 
gıçta 1961 yılında bir miktar tasarruf bonosu- I 
nu nama muharrer olarak ihracetmiş, fakat 
bilâhara tatbikat tamamen hâmiline muharrer 
bono ihracı suretiyle yürütülmüştür. Hâmiline I 
muharrer bono demek; hiçbir takyide tabi ol- I 
maksızm, sermaye piyasası hareketleri içinde 
elden ele geçebilen, tedavül eden Devlet borcu 
demektir. Onun değerini kendi şartları ve ser
maye piyasası şartları tâyin eder. Değerinin 
düşmesinden, onu, ne kanunlara uygun olarak 
satmış, ne de yine kanunlara uygun olarak sa-
tınalmış olanlar mesul tutulamazlar. Bu itibarla 
halen piyasada alınıp satılan bonolar tamamen 
kanunun hükümleri dâhilinde alınıp satılmakta
dır. 

Değerinin çok düşük olması hususuna gelin
ce : Bunda kusuru ne alıcıda, ne de satıcıda I 
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aramamız icabeder. Eğer Maliye Vekâleti vak
tinde piyasaya müdahale etmiş bulunarak, tasar
ruf bonolarını menkul kıymetler borsası kot 
cetveline ithal etmiş bulunsa idi bir nevi müda
hale ile fiyatları tutabilir ve borsada muamele 
görmesiyle bu bonolar daha emniyet bahş bir 
mal haline gelirdi. Devletin ihracettiği kendi 
bonosuna bigâne kalması, borsa dışında kalan 
bu menkul kıymeti mesuliyetsiz insanlar eline 
düşürerek değerinin düşmesine sebebiyet vermiş
tir. Her sene Merkez Bankasına konulacak bir 
fon ile Maliye Vekâleti piyasadan bir miktar 
tasarruf bonosu toplama yoluna gitmiş olsa idi, 
bir zaruret mahsulü bonosunu satan vatandaş 
bonosunu spekülatöre % 33 ten satmıyacak, fi
yatlar kontrol edilerek belki daha müsait şart
larla satılabilecekti ve Devlet de piyasa, borsa 
rayicine göre, müsait fiyatlarla bonoları toplı-
yarak bir taraftan fiyatları murakabe, bir taraf
tan da daha müsait şartlarla itfa yoluna gidebile
cekti. 

Muhterem arkadaşlarım; malî mevzular, zor
lamalarla hallolunamaz. Sermaye piyasası ken
di şartları, kendi imkânları ile hallolunur. Siz 
hangi tedbiri almak isterseniz almaya gayret sarf 
ettiniz bu hareketleriniz iktisadi şartları değiş
tiremez ve hattâ daha çıkmaza sokar. Nitekim, 
Tasarruf bonoları kanun tasarısından evvel, yani 
Millet Meclisince müzakeresinin komisyonlarda 
başladığı tarihten itibaren tasarruf bonoları te
davüldeki kıymetlerini kaybetmeye başlamış, 
kanun tasarısı Millet Meclisi Umumi Heyetince 
müzakere edildiği tarihte: 10 ve 20 liralık bo
nolar % 33, 50 ve 100 liralık bonolar % 36, 
500 - 1 000 liralık bonolar % 39 dan alınıp sa
tılırken, tasarı Millet Meclisinden çıktıktan 
sonra 24 . 7 . 1967 günü saat 17 de: 10 ve 20 
liralık tasarruf bonoları % 17, 50 ve 100 liralık 
tasarruf bonoları % 19, 500 ve 1 000 liralık ta
sarruf bonoları % 21 e düşmüştür. Senatonun 
müzakeresinden, sonra ittihaz edeceği karardan 
sonra fiyatların ne olacağını kestirmek müm
kündür. 

Şu hale göre, malî mevzulara, sermaye piya
sasına kanun yolu ile müdahaleden ziyade ser
maye piyasasının hükümlerine göre hareket et
mek zaruridir. 

Mevzuun esasına gelince: Hedef nedir? Ser
maye piyasasından serbestçe alınıp satılmasına 
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kanuni bir mâni olmıyan tasarruf bonolarını top
latmak mıdır? Eğer hedef bunlarsa, bunlara 
kargı bir tedbir almaya halen cari bulunan mev
zuat hükümlerine göre ne hakkımız vardır? Bir 
his ile sermaye piyasasını altüst etmeye, kanun
larla sağlanan bir hakkı ve Devlet taahhüdünü 
ihlâle ne hakkınız vardır? Hukukta bir hakkı 
mütesep müessesesi vardır. Bu, hukukun sars
maz kaidesidir. Devletin bekası, insan hakları 
bu kaide üzerine müesses olup yaşama emniye
timiz bu kaide üzerine oturmuştur. Biz bu ka
nunla bir hakkı müktesep müessesesini yıkıyo
ruz. Bunun, bu yolun sonunda hiçbir şeye iti
mat kalmaz. Bu yol açıldığı gün elimizdeki ta
puların kıymeti yoktur. İkinci Cihan Harbi sı
rasında ; bir zaruret mahsûlü olarak çıkarılan 
Yarlık Vergisinin ıstırabı malî cephemizde de
rin yaralar açmıştır. Bugün tasarruf bonoları 
üzerinde bu tasarruf, aşağı - yukarı ve hattâ ile
ri bir Varlık Vergisi Kanununun tekrarı gibi 
bir hataya âmil olacaktır. Yüce Senatonun Dev
letin maddi ve mânevi itibarını sarsacak böyle 
bir kanuna karşı olacağına inanıyorum. Tasarruf 
bonolarının haddi lâyikmclan çok düşük, Devle
tin itibarnım köşe başlarında pazara çıkarılmış 
olmasından ben de şüphesiz üzgünüm. Birçok 
spekülatörlerin büyük menfaatler sağladıklarım 
ben de üzüntü ile müşahede ediyorum. Bu du
rumun Devlet nizamını bozduğuna ben de kaa-
niim. Fakat bunda kusur alıp satan kadar 
Devlete de düşer . Her üçü de kusurludur. An
cak birçok müesseseler işçilerine tasarruf bo
nosu vermemiş ve hattâ kesmiyerek bedeli erin: 

ödemiştir. Bu neviden pek çok iş adamı ve fab
rikatör tanıyorum. Ve bu arada Devletin itiba
rına güvenerek, bir kısım dar gelirli ve hattâ 
emekli vatandaş Devletin bonosudur diye tasar
ruf bonosunu hüsnüniyetle ve kâr maksadiyle 
toplamıştır. Bunların durumu ne olacaktır? 
Hukukta bir kaide vardır; «bu masumu koru
mak için bin suçlu affolunabilir.» Ben tasarruf 
bonosunu kâr kasdiyle toplıyanları bunu bir 
nevi sermaye piyasası yapanları suçlu da telâkki 
etmiyorum. Bunlar da fiilleriyle sermaye piya
sasına iştirak etmiş, piyasada tasarruf bonola
rını alıp satmakla sermaye hareketlerine katıl
mışlardır. Bu itibarla tasarının geçici birinci 
maddesinin kanundan çıkarılmasını arz ve tek
lif ederim. Bu husustaki önergemi de takdim 
ediyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Muhte

rem Başkan, sevgili arkadaşlarım, Partim adı
na bu kanun üzerinde konuşan Muhterem Sadık 
Artukmaç arkadaşlarımın sözlerine çok fazla şey 
ilâve edecek değilim. Ancak sarahatle şu cihet
leri şahsım adına belirtmekte fayda olduğunu 
umduğum için huzurunuzu işgal ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tasarruf bono
ları ihracı hakkında kanun, üzülerek ifade et
mek isterim ki, ilk önceleri kalkınma amacına 
yardımcı olsun için bir fon teşkili maksadiyle bir 
cebrî istikraz usulü olarak getirilmiş ve büyük 
mikyasta insandan nisbet dâhilinde para alıp 
kalkınma fonları teşkil etmek idi gaye. Üzüle
rek ifade edeyim ki, o zaman akla gedip ve ka
nun haline dönüştürülen bu fikir, Türkiye'nin 
gelir dağılım yapısını iyice etüt etmemenin so
nucunda doğmuş bir fikir ve onun mahsulü bir 
kanundur bu. Plânlama münasebetiyle da ifa
de ettiğimiz gibi, Türkiye'de gelir dağılımı di
limleri birbirinden çok büyük farklılık arz eder 
mahiyettedir. En büyük insan kütlesinin geliri 
çok düşüktür, çok az miktarda kütlesinin ge
liri büyüktür. 

Şimdi Tasarruf bonoları Kanunu ile bütün 
insanların, aşağı gelir seviyesindeki insanların 
dahi cebrî tasarrufa sevk etmek aslında doğru 
bir düşünce değildi. Çünkü onların tasarruf 
imkânları yoktu. Nitekim tasarruf eğilimlerinin 
de mevcudolmadığı bilâhara bu kanunla çıka
rılan tasarruf bonolarının çok düşük fiyatla sa
tılması ile, yani tatbikatla meydana çıktı. Demek 
ki, başta yanlış bir esasa istinadedilmişti, ama 
bu bir kusur mudur bir kabahat midir? Hayır. 
1960 senesinde ısdar edilen 223 sayılı Kanun 
zamanında Türkiye'nin gelir durumu hakkında 
iyi bir etüt vardı demek mümkün değildi!1. Onun 
için biraz, durumu bilmeden hareket etmek 
hali vardır bunda. Belki bir örneğini İngilte
re'de harb sırasında görmek mümkündür bu 
kabîl bir kanunun. Bilindiği gibi harb sırasında 
İngiltere'de «bu harbi nasıl ödemeli» isimli bir 
kanun çıkarılmıştır. Çok meşhur İngiliz iktisat
çısı Keynes bir rapor vermiştir hükümete ve bu 
harbin ödenmesi için gelirlerden kesinti yapıl
masını, kısıntı yapılmasını öngören rapora göre 
bir kanun çıkarılmıştır. Ye İngiltere'de hakika
ten muvaffakiyetle uygulanmıştır. Ama İngil-
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tere'de bu kabîl bir kanunun muvaffakiyetle 
uygulanmasının sebebi; İngiltere'de alış verişle
rin, en küçük alış verişlerin dahi, çekle yapıl
mış olmasıdır. Herkesin bankada çeki vardır, 
herkesin yani bankada hesabı vardır, hesabına 
karşılık çek alır, siz bir miktar gelir kısıntısı 
yapmak istediğiniz zaman bankadaki hesabından 
düşersiniz, tasarruf bonosu ihracına da ihtiyaç 
kalmadan istediğiniz fonu, geliri halktan temin 
etmiş olursunuz. Ama Türkiye'de böylesine bir 
alış veriş usulü; böylesine bir banka muame
lesi itiyadı yoktur. Bu itibarla işte o itiyadın 
yerine tasarruf bonosu ihracını ikâme ettiğiniz 
takdirde ve şayet aşağı gelir dilimlerine sahip in
sanlardan da cebrî olarak istikraza giderseniz. 
günün birinde elbette ki, bugünkü durumla 
karşılaşacağınız mukadderdir. Bu itibarla yan
lış atılmış bir adımın tecrübe ile sabit olmuş 
neticesini şimdi hafifletmeye çalışıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, ben burada bir hu
susu da dile getirmek istiyorum 1965 yılında se
çimler yapıldığı sırada ve ona takaddüm eden 
kampanyada, partiler tehallükle bu tasarruf bo
nolarının kaldırılacağına dair beyanlarda bıılıın-
idülar, vaitlerde 'bulundular ve hepsi İde teindi 
secim beyannamelerine bunu darcettiler. Adalet 
Partisi de böyle yaptı, C. H. Partisi de böyle 
yaptı, diğer partiler de böyle yaptı. Ama görül
dü ki, tasarruf bonolarının temin ettiği gelirin 
yerine bir başkasını ikâme etme imkânı olmadı
ğından değil bence, cesaretini göstermek müm
kün olmadığından yeni vergi koymıya hiçbir 
parti kolaylıkla yanaşamadığından bunun psiko
lojik tesirlerini hesabederek, yine de maale
sef beyannamelerine rağmen bu tasarruf bonosu 
sistemini devam ettirdiler. Maalesef iktidarda 
bulunan parti de vadetmişti ama jbir türiü bu 
tasarruf bonosu sisteminden vaz geçemedi. Bi
naenaleyh bu çok ibret verici bir hâdisedir Tür
kiye'de, yapıl amıyacak şeylerin vadedilmemesi 
lâzımdır. Bunu bütün partilere, kendi partim 
dâhil, tavsiye etmek isterim. Bu durumla karşı 
karşıya kalmıyalım bir daha. 

Muhterem arkadaşlarım, tasarruf bonosu ih
racından kasdedilen maksat, daha doğrusu 
güdülen amaç tahakkuk etmemiştir. Bir fon teş
kil edilmemiştir.. Maalesef tasarruf bonosu kar
şılığında elde edilen gelirler bütçeye bir varidat 
olarak geçmiştir. Binaenaleyh kanun başındaki 

gayesine aykırı tatbikata tabi tutulmuştur, bu 
yanlışlıktır, eksikliktir. Zamjaın zaman tadiller 
getirilerek istisna hadlerini yükseltmek sure
tiyle bâzı. düzeltmeler yapılmasınla rağmen as
lında sakat olan bir sistemin devam etmesi ve 
hâlâ bu yeni kanunla da devanı ettirilmek is
tenmesi kanaatimce Türk Maliyesi için hiç de 
iyi 'bir tarik d'eğilldfir. Büyük .arzu, şahsi ola
rak söylüyorum, bu tasarruf honosu sistemine 
nihayet vermektir. Hesabım İtam yapımadım 
ama, '3 - 3,5 ımilyar lira civarıhda 'bir taşıla el
de 'edilen bu tasarruf bonoları gelinlerinin kar
şılığını derhal ödemek sıkıntıya gitmek kay-
'İiylie, suretiyle bu tasarruf boınoOıarınm tüm 
ortadan ka!kmas-|na cesaret edecek Hükümeti 
alkışlamak isterim. Hele ne yaparsanız yapınız, 
- hiraz sonra gedeceğini - maddelerde öngörülen 
tedhirl>erin Türk Devletime, Türk Maliyesine 
yükleyeceği ağır külfetleri de göz önüne alırsa
nız bumdan elde edeceğiniz gelirin 'taihaimımül 
Edeceğiniz (külfetten ç>ok daha fazla kötü, zayıf 
oflduğuna inanmamız gerekecektir. Yani 3,5 mil
yar 'lirayı göze alıp, bütün mi'l'lıetçe hirrlesip 
şu 3,5 milyar lirayı ödeyelim bu sistem bitsin 
dendiği gün Iben en ferahlı 'bir tekliiflıe karşı 
karşıya ka'lfmış farzedeceğiım kendimi. Bunun 
yerine kaynak: bulunması lâzımdır ıdeınirae şa
yet ve .maliye öngörürse çok DÜyük imkânlar 
vardır. Vergilendirilmemiş sahalarılmız vardır. 
Yüksek 'kazançlardan daha çok vergi alimak 
mümkündür. Veya çok 'büyük toprak gelirleri 
vardır. Ook büyük ticari 'gelirler vardır Bir
takım lüzumsuz istisnalar vardır. Mıeıs-ê â 520 
sayılı Kanuna tabi hâzı 'bilmem 'kesimler üz'erin-
de. Bunlar kaldırılarak bu paranın 'bulunması 
çok mümkündür. Hasılayı arti'rma.köa vergi sis
temini is1 ah eltımek suretiyle 'bu parayı bulmak 
mümkündür. Binaena'Teyh 'kaynak yok 'diye bir 
endişeye düşmenin hiç âlemi yoktur. Tâki bu 
sistem kallksın, Türk Devleti bu külfetten kur
tulsun ve bugün Türk Devletinim yalnız 'bir 
külfetle karşı karşıya kalması değil, Türk Devleti
nin hakikaten kendisine has vakan da ihlâl edil
miş olmaktan kurtulacaktır. Maalesef 'bu tasarruf 
bonosu alışverişi yalnız halkı, aşağı geliir di-
limlıerine mensup küçük ge'lMâlerin e'ldmden 
zorla para almak gübi Ibir 'duruımdan değil, bir 
de hunim Devletin itibarını sarsıcı durumunu 
nazarı itibare alimamız Tazım. Bu tasarruf bo
nolarının alınıp satıldığı ve yüzde 30 civarımda 
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bir para ile alınıp satıldığı aşikâr bir hâdise, 
bir olaydır. Bunun hele şimdi 'bugün Ikanuntla 
görüldüğü gibi bir kısmım n 'kazanılmamış ge
lir farz e dille reik vergiye talbi tutullması 'büsbü
tün itibar sarsıcı bir harelkielttir. Buna, 'T'ürıki-
ye'de cereyan eden ekonomik sistemlim talhatm-
'mülü yoktur. SpeiküTâsyon (kazançları tabiî 
borçlar dedikleri o kumara 'benzer kanzançla-
rm üzerinden vergi ••alımiaik 'bel'kii ımuhfıeimeMir. 
ama TürkivpVle Dev^et'n ödeyeces-'ıni imzasivV 
taahhüdettiği bir nevi borcunu ödemekten im
tina 'edercesine böylesine bir listemi içerisine 
girtmîş olması Maliyenin Dföv'iet vefearı ile kabi
li telif değildir. Olmaz arkadaşlarımı. 

Siz ^eğer ka/an^maımış gelirler üz edinci en 
vergi almak işitiyorsanız, o takdirde 'bütün Ika-
zıanılma.'iıış gelirler üzerinden vergi aVuak 
prensibini hâkim kılmalısınız. Arsa spfeFdRâs-
yonları dediler, doğrudur. Başkaca ma^a-rm 
enflâsyon yükünden şuradan burdaın, su yüzün
den bu yüzünden veya 'herhangi 'bir selben'V 
ekonominin, 'maliyeınnn sıhhatsiz olusu yüzüm
den yüksek ideleri er kazanmış olimaisı tüm ola
rak nazarı i'tîbare alınmalıdır ve tasarruf bono
larından almak istediğiniz vergiyi onlara da 
tatbik ederseniz o zaman adalet oltır. o za^a^ 
sosyal adalet olur. Bâzı 'kimseler 'beliki C. H. P 
'gibi ortanın şuamda bir partinin 'böylesine h^ 
verai 'karşısında 'bulunmasını ya1rbr|<T!aya/'aklar
dır. Hayır, ta/manıen ters bir düşüncedir bu 
Sosyal a'daVt, hele gelir dağdıirmmdafki farklı
lıkları gidemmek gayelimi güden lortamın solu 
politikasıyla yalmz tutabildiğiniz yerde bir kı-
sıım insanı zafrardide etm'eye kalkmak bu orta-
mn solunda biir politika değildir. Onun ie'm 
açıkça şahsi fikrim olarak ısöy'üyoruım: efte^ 
bâzı lcavaın',l1Ha:mıs kazamçlardaın vergi aV'a v 

is;+ivoirsni!?; tü lümü buraya gptirm'eniız. her tür
lü (kıymeti yükselen, sröelkünâsyona imânız 'Vra-
üvil'mıs her tür% ticari faaliyeti, yaibut ükt'hnlb' 
faaliyeti vergilemdirtmenliz gereikir. Hele böyle 
vergilendinni'enin böylesine hiç rastlaınima;mış-
tır. Seneler senesi tedavül etmiş. 1T2 miîv^m 
adeddir galiba, iyi bilmiyorum, adedini tasar
ruf bonosunu elinde bulunduran eşhası değiş
tirme bahanesiyle ki vergi alma 'gayesine ma
tuftur, bence Ira değiştirıme hiç 'bir ımânası yok
tur, niye değiştiriyorsunuz bunuf Tasarruf bo
nosu benim de cebimde var, bundan 'başka tür

lü olmaya çaktır. Yahut şekli değişecektir. De
mek ki bu değiştirme bu kanuna vergi almak 
bahanesiyle konmuştur, kabul (ediyorum ben. 
Peki, yıllar yılı tedavül 'etmiş bu tasarruf *bo-
nolarmı elinde bulunduranları nereden aldıkla
rını tevsik için Maliyeye davet etlnıek, Maliye' 
kapılarında süründürmek binlerce insanı bu 
muameleye tabi tutmak bir (kere insanilik hay
siyetini rencide edici bir ımuaimele olur. Kim
seye 'bunu yükletmemeımiz lâzıim gelir. 

Ne demek o tevsik etmek? Siz üzerine adını 
yazmaktan kaçındığınız ve öylece ucunu bıra
kıp koyverdiğiniz birtakım bonoların şunun bu
nun eline geçtiğini zan ve tahmin ediyorsunuz. 
Bir kere esaslı bir deliliniz yok elinizde, böyle 
oluyor, evet böyle oluyor ama bu böyle oluyor 
diye kanunlara mesnet olmaz. Binaenaleyh, bu
nun kazanılmamış gelir olarak kabul edilip bu
nun üzerinden vergi alınması değiştirirken 
% 40 mı kesmesi tevsik edemiyenin bu bir ada
let ve nasafet kaidesiyle bağdaşır görüş değildir. 
O itibarla tamamen Sadık Artukmaç arkadaşı
mızın söylediği söze iştirak ediyorum, partimiz 
adına konuştuğu için. 

Muhterem arkadaşlarım bu hususta bir ciheti 
daha söyleyip huzurunuzdan ayrılacağım. Tür
kiye'de malî sistemde, bilhassa uygulamada bü-
vük aksaklıklar var. Bunun üzerine Hükümetin, 
özellikle Maliye Bakanlığının eğilmesi ve vergi 
tarh ve cibayetinde mevcut usullerin müessir 
hale getirilmesinin çarelerinin aranması lâzım-
gelir. Aksi takdirde her gün böyle karşımıza ken
disinin sebebolduğu, maliyenin kendisinin se-
bebolduğu bir aksaklığı düzeltmek için kanun 
getirmek gibi bir yola başvurulacaktır, birta
kım mazeretler ileri sürülecektir, bundan da hiç
bir netice hâsıl olmıyacaktır. Yara kapanmıya-
~aktır. Bir başka şekilde ilâcı olmıyan usullerle 
tedavi edilmek yoluna gidilecektir. Binaenalevh 
tasarruf bonolarının kaldırılmasına taraftarız, 
vergi alınmasının aleyhtarıyız. Tevsik külfetinin 
halka yükletil meşinin büsbütün karşısındayım. 
Yükesk Heyetiniz bilhassa geçici birinci madde
nin düzeltilmesi şartiyle bizim ele reylerimizi 
alabilir. Aksi takdirde sadece bu yüzden bu ka
nunun şahsan karşısında durmayı vazife bilirim. 
Hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Bâzı sayın üyeler, konuşan ha
tiplerin müddetlerini geçtiği kanisiyle saat işa-
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reti yaptıkları görülmektedir. Ancak üyelerin 1 
konuşma tahdidi, yani sınırlandırılması bir ön
ceki kanuna ait idi. Bu kanun üzerinde üyelerin 
konuşmaları sımrlandırılmamıştır. Tasarının tü
mü üzerinde altı sayın üye görüşlerini açıkla
mışlardır. Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif 
ederim; Sayın Yiğit Köker'in önergesi vardır. 
Fakat şahıslar adına henüz iki sayın üye konuş
muştur. Gruplar adına konuşma olmuştur. Altı 
üye konuşmasına gruplar dâhil değildir. Bu se
beple, henüz altı kişi konuşmadığı cihetle yeter
lik önergesini oylıyamıyacağım. Ancak, birçok 
sayın üye söz almış, daha birçok sayın üyenin de 
söz alması ihtimali mevcuttur. Bu sebeple İç
tüzüğün 61 nci maddesi gereğince Başkanlık gö
rüşmelerin bütün üyelerin konuşmalarını temin 
maksadiyle 15 er dakika olarak üyeler için sınır
landırılmasını teklif etmektedir. Bunu oylarını
za arz edeceğim. Kabul edenler... Et m i yenler... 
Kabul edilmiştir. Konuşmalar 15 er dakika ola
rak Başkanlıkça görülen lüzum üzerine kararlaş
tırılmıştır. Söz sırası Sayın Işmen'in. Sayın is
men buyurun. 

Sırada : Alpaslan, Dikeçligil, Kalpaklıoğlu. 
Okyayuz, özdilek ve Batur vardır. 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; müzakere etmekte oldu
ğumuz kanun tasarısı esas itibarivl e tasarruf 
bonosu tevkifatı ve halen ayda 500 liralık mu
aflıktan 1 000 liralık muaflığa çıkarılmaktadır. 
Böylece görünüşte dar gelirli sınıf ve kişileri 
tasarruf bonosu tevkifatmdan muaf tutmak su
retiyle sözde bir sosyal adalet gereğinin yerine 
getirilmesi gibi takdim edilmektedir. Oysa ka
nun bu haliyle hattâ eskisinden de büyük bir 
adaletsizlik kaynağı olmaktadır. Bu hususu 
biraz sonra açıklamaya çalışacağım. 

Daha evvel tasarruf bonosu hakkında genel 
görüşlerimizi, düşüncelerimizi sunacağım. 

Bir kere borçlanma devamlı bir Devlet vari- j 
datı ve finansmanı kaynağı telâkki edilmez. Hal
buki bu kanun İkinci Beş Yıllık Plânda tasar- I 
ruf bonoları hâsılatı sanki vergi hâsılatı gibi 
normal bir varidat kaynağı olarak telâkki edil- I 
m ektedir. Bilindiği gibi bu bonolar on yıl va
delidir. 1971 den sonra artık her yıl anapara- I 
larm ödenmesi baslıvacaktır. Bundan ötürü bu 
kaynaktan elde edilecek hâsılatın ancak pek 
cüzi bir kısmı Devletin elinde serbest kalacak-
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I tır. Sadece bir fikir vermek için şu kaba hesabı 
dikkatlerinize sunmak isterim : 

1972 yılında tasarruf bonolarının hâsılatı 
1,4 milyar lira olacak fakat bu meblâğdan 1,2 
müyar faiz ve o yıl vâdesi gelmiş olan tasarruf 
bonolarının itfasına giderek elde sadece 200 mil
yon lira kadar meblâğ kalacaktır. Bu kaba he
sap tasarruf bonolarının Devlet maliyesini nasıl 
bir batağa götürmekte olduğunu açıklamaya ye
ter sanırım. Bundan kurtulmanın tek yolu der
hal tasarruf bonolarını vergiye çevirmektir. Ma
demki tasarruf bonosu tevkifatına alışılmıştır. 
Bunun vergiye çevrilmesi mükellefler üzerinde 
büyük bir tepki yaratmıyacağmı düşünmekte
yim. 

Şimdi, buradan demin bahsettiğim adaletsiz
lik konusuna dönüyorum. 

Adaletsizliğin temel kaynağı vergi alınacak 
kişilerden borç alınmasıdır. Böylece yüksek ge
lirli kimseler düşük gelirli kimselerden alacaklı 

I duruma geçmektedirler. Bunu ters yoldan ifade 
etmek gerekirse, düşük gelirli kimseler yüksek 
gelirli kimselere borçlandırılmaktadır. Devlet de 
alacağın tahsil görevini üzerine almış bulun
maktadır. Yani ileride Devlet kanun gücüyle 
aldığı vergilerin bir kısmını - ki yukarda kaba bir 
rakam da verdim, meselâ 1972 de 1 200 000 000 
lira - bono sahiplerine devredecektir. 

Bono sahiplerine bonolarının faizleri ve ana
paraları vâdelerinde ödenirken hem kendi verdik
leri vergilerin bir kısmını geri almış olacaklar, 
hem de bono sahibi olmıyanlardan alman vergi
lerin bir kısmını da ceplerine indirmiş olacaklar
dır. Bu noktayı başka bir misalle anlatmak iste
rim. 

Meselâ; bono sahiplerinin hepsini bir arada 
düşünelim ve ellerindeki bonoları 100 lira farz 
edelim. Yine farz edelim ki, 100 liralık vergi 
hâsılatının 20 lirası bono sahiplerinden alınacak, 
80 lirası da bunun dışında halkın yüzde 95 inden 
alınacaktır. Biraz evvel belirtmeye çalıştığım 
gibi beşyüz liraya kadar, bin liraya kadar olan
ları alınmayacağına göre ve bunlar mütemadiyen 
verdikleri vergilerle Devlet kasasına toplanan pa
ralardan bono sahiplerinin, yani bono alanların 
on sene sonra hem vâdeleri gelmiş olanları öde
necek, hem de bu arada faizleri de ödenmiş ola
caktır. Ve bu paralar Devlet kasasına giren 
halkın, demek ki verdiğim şu yüz liralık hesa-

I ba göre 80 lirası bono almıyan insanlardan müte-

38 — 
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madiyen ödenecektir. Buna göre bono ödenince 
halktan toplanan 80 lira bono sahiplerine devre
dildikten başka bono sahiplerinin ödediği 20 
lira da tekrar geri gelmektedir. İşte tasarruf 
bonoları bu derece adaletsizdir. Ve asıl önemli
si bu kadar adaletsiz bir iş sanki adalet ilkele
rine uygunmuş gibi elimizdeki kanun tasarısı ile 
takdim edilmektedir. 

Gerek Hazineyi içinden "çıkılmaz bir hale so
kacağı için, gerekse sosyal adalet ilkelerine ta
mamen aykırı bulunduğu için bu kanunun tümü
ne karşı olduğumu belirtmek istiyorum. Saygıla
rımla bildiririm. Buna daha fazla ilâve etmek 
istemiyorum. Sayın arkadaşlarım da aynı fikri 
tekrarlamış bulunuyorlar. Vergilenme usulünde 
pekâlâ halk alışmış olduğu bu tediyeyi pek olum
suz bir şekilde karşılıyacaktır. Saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Pek muh
terem. arkadaşlarını, benden evvel görüşlerini 
bildiren grup sözcüleri ve değerli üye arka
daşlarımın temas ettikleri bir konu üzerinde 
fazı a söz söylemiyeceğim. Bu kanunun ge
tirilmesinde her şeyden evvel Devletin itiba
rının zedelenmesine mâni olmak maksadı nıev-
cudoMuğu için falan iktidarın, falan Hükü
metin adına hareketle sevk; edilmiş bir ka
nun saymaksızm, Devletin yüksek itibarım 
ayakta tutmak maksadiyle sevk edilmiş bir 
kanun olduğu için, şahsan büyük bir hassa 
siyetlc karşılıyorum, bu kanunu. Zira, ina
nıyorum ki. her vesile ile hele hele bâzı di'ıHerin 
ve bâzı ellerin hep bir çarpık 'istikamette 
Devletin haysiyetini, itibarını ve müesseselerin 
kudretini zedelemek için çaba sarf ettikler* 
bir dönemde, elbirliği dle, gönül birliği ile 
bu zedelemeye mâni olmak hepimizin vazifesi
dir. Ve bu kanunu da bu tedbirlerden, te
şebbüslerden birisi telâkki ettiğim için say-
giyie karşılıyorum. 

İkincisi, kanunda, tasarruf bonolarından. 
ziyadesiyle şikâyetçi olan az gelirli vatandaş
lar muaf tutuluyor, istisna ediliyor. Bu da 
hakikaten işte artık dillerimizde de daima bir 
pelesenk edindiğiiımiz bir tâbir, içtimai adalet 
diyeceğim, çünkü hep sosyal adalet, sosyal 
adalet, her neresinden tutarsak sosyal adalet 
filân, o bakımdan buna da uygun oluyor, 

onu da iyi karşılıyorum. G-önül çok isterdi 
ki, bu tasarruf bonoları meselesi kökünden 
şilinsin, ama bu memleketin insanlarıyız, 
memleketin imkânlarını, ekonomik durumunu, 
bütçe vaziyetini hep biliyoruz. Eğer Hükümet 
veya hükümetler bir hamlede bu istikamete 
gidemiyorsa bunu da anlayışla karşılamak lâ
zımdır. İlerisi için yerine vaz'edilebiılecek ye
ni kaynaklar elde edilince, Hükümete de bir 
rahatsızlık verdiğinden şüphe edilmdyen bu 
kanunun ortadan kaldırılmak isteneceğine, 
şahsan inanıyorum. Yalnız bu kanunda biraz 
hesabı ve kitabı tutulmamış bir vaziyetin 
mevcudolduğımu zannediyorum. Ayak üstü bir 
hesap yaptım, bırakın tevsik edilmeleri, mua
melelerin cereyanını filân, mücerret değiştir
mek: ameliyesi için bir tasarruf bonosuna en 
azından bir dakika, hele bir de kalemini ya
rım saatte onynatan bir memur karşısına 
düşerseniz vay halinize. Bir dakika sarf eder
seniz bu tasarruf bonolarının değiştirilmesi 
için 555 seneye ihtiyaç var. Tamamen böyle 
rakam çıkardım. Grimde 6,5 saat çalışacak 
memur. Günde 6,5 sat çalışacak memuru da 
kolay kolay hiçbir yerde ve hiçbir zaman bul
mak mümkün değil dür. 

Maalesef itiraf edelim. O zaman bunun al
tından çıkılmaz. O itibarla bu muamelelerin 
cereyanında zorluk çekilecek, hele o muvak
kat maddenin tatbikini hukukun umumi esas-
1 arına da uygun görmüyorum. Fırsattan isti
fade etmek suretiyle kazanç Sağlamış olan 
adam var ama Devlete inanarak bu tasarruf 
bonolarını almış olanlar ela var. Belki o 
mahduttur, hakikaten mahduttur. Asıl kanunu 
getirmiye, bizi sevkeden husus, bu fırsatçılar
dan cemiyeti, memleketi, ahlâkı kurtarmaktır. 
Ama ne yapalım ki, gerçekten karşılığını öde
mek suretiyle almış olanlar vardır. Gerçekten 
karşılığını ödemiye mecbur olarak bu tasarruf 
bonolarını almış olanlar vardır. Ve kendisinden 
kesilen tasarruf bonolarının vesaikini ibraz ede
memek durumunda olan insanlar vardır. Arka
larlar ben Gelir Vergisini PTT ile gönderdim, 
aradan bir sene geçti hâlâ elime tasarruf bono
ları geçmedi. Geldiği zaman bile nasıl geçecek, 
mu da bilemiyorum. Aldığımız vergilerin kar
alığını mutlaka tasarruf bonosu ile karşılıyor
lar ama götürüp, bunun hesabını verirken bir 

— 539 — 



O. Senatosu B : 95 

zorluk çekmemiz mümkündür. Bizim tasarruf 
bonolarımız ne olacak ki? Şimdiye kadar topla
nanların hepsini sayarsak üç, dört bin liranın 
içinde olmuştur. İşte bu Meclisten aldığımız ta
sarruf bonoları, yazıhaneden aldığımız üç, beş 
kuruşun getirdiği tasarruf bonosu. Başka alıp 
satıp tasarruf bonosu elde edebileceğim bir 
mevzu yok. Bu hem zordur, hem hukukun umu
mi esaslarına dokunur bir meseledir. Buna gi
dilmesin. Gönlüm bir şey isterdi, 

Maliye Bakanına yüksek huzurunuzda ha
tırlatayım. Acaba hiç düşünmediler mi, Devlet, 
istikraz tahvilleri çıkarar ve bunu satmak için 
de bir hayli müşkülâta maruz kalır. Bankaları 
sıkıştırır, bankalar, müşterisine yüklenmek is
ter. Bir istikraz sistemi kurulsaydı bunun yüz
de ellisi tasarruf bonosuyla ödenmek, yüzde el
lisi de nakdî verilmek suretiyle alınırsa o tasar
ruf bonosuna o şahıs sahibolursa diye. Ben 
inanmıyorum ki, büyük çapta tasarruf bonola
rı işlerdi bundan da Devlet, beklediğinin üze
rinde fayda görürdü. Ve sıkışık bir ödeme durumu 
da bahis konusu olmazdı. Bunu ticaret hayatın
da pek açıkgöz - Açıkgöz deyince, fırsatçı ola
rak açıkgöz değil - işbilir bir arkadaşım hatır
lattı bana. Ben de düşündüm taşındım, haki
katen olaibilecek bir mevzu idi. Bu kanunu ber
taraf edelim, onun üzerine dönelim demiyorum 
ama, bunu Sayın Maliye Bakanı lütfen bir etüt 
ettirsin. Eğer tutarlı -görürlerse inşallah önü
müzdeki dönemde böyle bir teklif veya buna 
mümasil bir teklif getirirse bu pürüze o zaman 
elbirliği ile el atmak imkânı hâsıl olur. Hele 
bu fırsatı çok sevdiğim Maliye Bakanı kendi 
hizmet dönemine sıkıştırırsa ondan ayrıca ben
deniz çok memnun olurum. Mâruzâtım, esasın
da gönülden beraberim, daha ileri gitmeyi gön
lüm ister ama realist olmak itibariyle Hükümeti 
bu mevzuda sıkıştırmanın manasızlığını kaibul 
ederim. Ama müktesep hak müesseselerini zede
lemeye taallûk eden ve Hükümetin sevk ettiği 
tasarıda da mevcut olmayıp. Millet Meclisi Ko
misyonunda ele alman hususu Türk Milletinin 
hayatına getirmiyelim arkadaşlar. Düyunu 
Umumiyenin borcunu vermiş bu millet, istik
razı millinin bedellerini ödemiş Cumhuriyet 
maliyesi kendisinin çıkardığı bir bononun kar
şılığını ödememeye giderse bunun adını yayar
sa, bunun mahzuru o fırsatçılara imkân vermek-
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ten daha da büyük olur. Bu noktada kesmiş 
jlursak bu da zararın neresinde dönülürse ora
sı kârdır anlamına alınabilir. Ve Devletimizi 
ie yüksek; mertebesinde, yüksek mevkiinde şu 
mahutlardan uzak tutmak imkânını buluruz. 
Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil?. Yok. Sayın 
Kalpaklıoğlu. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, benden 
evvel bu kanun vesilesi ile fikirlerini bu kürsü
den ifade eden arkadaşlarımıza pekçok nokta
dan katılmamak mümkün değildir. Hakikaten 
kanunun eksik tarafı, iyi olnıryan tarafı vardır. 
Sayın Ferid Meleni zevkle dinledim az evvel, 
kendisine Maliye Bakanlığı zamanında bu mak
satla hatırlarlar birkaç sual sormuştum, cevaıbı; 
ne yapalım, beşyüz milyon liradan vazgeçemiyo
ruz. Hakikaten kaldırılması lâzımgelir, boş bir 
şey değildir, demişlerdi. Burada yine bu mev
zuda bu şekilde temas etmiş olması doğruyu ifa
de etmiş bulunması beni hislendirdi, kendisine 
teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, kanunu esas itiba
riyle hoş karşılamamak mümkün değil. Öte
den beri tenkidini yaptığımız ve cemiyette hiç 
bir zaman hoş karşılanmıyan hazmedilmiyen 
bu kanunun sürgit devamı hakikaten Hü
kümetin prestijini sarsmaktadır, dünkü hü-
kümetlerinkini "de sarsmıştır, bugünküler in-
kini de sarsıyor, yarınkini de sarsacaktır, 
bu ıbir realitedir . Bu sarsıntıyı gider
mek için Hükümetin bu yolda aldığı tedbiri bu 
mânada alkışlıyoruz ve kendilerine teşekkür 
ediyorum, sağolsunlar. Esasında beraberim. Fa
kat gönül isterdi ki, bâzı hatalara da düşmeden 
bu tasarı gelseydi. Bu olmamış. Hele sonradan 
değiştirilen yüzde 20 ve yüzde 40 vengiye tabi 
tutulma meselesi tasarıda yok. Buna rağmen 
ilgili komisyonda bu ilâve edilmiştir ki, sureti 
mutlâkada hatalıdır. Ve bunu tasvibetmeye im
kân yoktur muhterem arkadaşlarım. 

Şimdi kısaca birkaç madde üzerinde bu ha
miline ve nama muharrer tasarruf bonolarının 
yüzde 20 ve yüzde 40 nisbetinde vergiye tabi 
tutulmasını tesbit lettiğkn birkaç noktada ten-
kM edeceğim. 
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Birinci muhterem arkadaşlarım, 223 sayılı 
Kanunda bonoların devir ve temliki edilmiye-
ceğine dair bir hüküm yoktur. Bilâkis nama 
yazılı bonoların beş yıl sonra hâmiline muhar
rer hale geleceğine dair hüküm vardır. Ve bu 
'hüküm de buıgün tatbik safhasına girmiştir. 
1961 ve 1962 senelerinin çıkarılan tahvillerinin 
yani bonoların hamiline muharrer hale gelmiş 
olması kendiliğinden vergi dışına çıkmış olduğu
nun bizatihi ifadesidir. 

2. Bu bir cebrî istikrazdır arkadaşlar, hiç
bir kimse Devlete gelip de sana borç vereyim de
memiştir. Böyle olunca durup dururken bono 
sahiplerine sana bu bonoları ben mi verdim ispat 
et diye Devletin ortaya çıkmasını alkışlamak da 
mümkün değildir, ispat külfeti her halde Dev
lete düşer, ferde değil. 

3. Bildiğiniz gibi vergi ya gelir üzerinden 
alınır veya servet üzerinden alınır. Bu bonoları 
tetkik ettiğimiz zaman servet mi sayacağız, gelir 
mi sayacağız? Bana göıe ne servet, ne de gelir
dir. Çünkü vergi alınabilmesi için gelirin elde 
edilmesi lâzımdır. Bono bedelleri ödenmeden 
farkın elde edildiği iddia edilemez. Sağlanmamış 
gelirler üzerinden ise vergi alınmaz, vergi pren
siplerine uygun değildir. 

4. Yukarda da arz ettiğim gibi 1961 - 1962 
yılma ait bonolar hamiline muharrer hale gel
miştir. Devlet bunu ben kimin elinde görürsem. 
kim müddetinde ibraz ederse, kimin olduğunu 
araştırmaksızm ona ödiyeceğim taahhüdünde 
bulunmuştur. Yani bu kendi bünyesinde vardır. 
bonolar çıkarken. Ve 223 sayılı Kanun da bunu 
âmirdir. Böyle olunca, bu bonolardan yüzde 20 
nisbetinde vergi alınması hiçbir şekilde müda
faa edilemez. Maliye vergi almak istiyorsa, bono
lar dolayısiyle elde edilen kazanç varsa onu ara
yıp bulsun ve kendi vergi kanunlarına göre ver
gilendirsin. Zannediyorum ki, bu mevzua Sayın 
Ferid Melen de konuşmasında temas etmişlerdi 

5. Bu tasarruf bonolarının bir taraflı müta
lâa edilerek zenginlerin elinde toplandığı, fuka
raların elinden para sahiplerinin eline geçtiği 
ve binaenaleyh, bu bakımdan vergiye tabi tutul
ması lâzımgeldiği prensibinden hareket ediliyor. 
Bu hal belki mevcuttur. Ama bunun dışındaki 
nalleri de nazarı itibara almak lâzımgelirken bu 
cihet hiç misal olarak verilmiyor, ben bunu ve
receğim. Evini satmak mecburiyetinde kalan, 

tekaüt olup ellerine 5 - 10 kuruş para geçen in
sanların da bu bonoları mecburi aldığı bir vakıa
dır. Siz bundan da elinden çıktığı takdirde bir 
vergiye tabi tutmanızı ben şahsan mâkul bir ma
zeret, bir kazanç bir vergi şeklinde göremiyo
rum. Mümkün olduğunu zannetmiyorum. Piya
sada isim yazılı olmıyan bonolar vardır. Kendi 
bonosunu satmış olanlar, şimdi daha ucuza bu 
bonoları alabilirler. Ayrıca elinde çok bonosu 
bulunanlar, bonosunu satmış olanlarla anlaşma 
yoluna gidebilirler. Bu madde böylece kanunla
şırsa yeniden bir bono piyasası teşekkül edebilir. 
Biz bugün bu kanunu eldeki mevcut anormal pi
yasayı da düzenlemek, Devlet itibarını zedeleme
mek için çıkarıyoruz. Her halde maksat budur. 
Ama şu arz ettiğim sebeplerle yeni bir bono fi
yatı teşekkül edecek., 

Muhterem arkadaşlarım, şurası bir hakikat 
bu tasarının lâfı edildikten bu yana bonolar zan
nediyorum yüzde 15 e kadar düştü. Yüzde 30 u, 
yüzde 401 bulan, yani yüzde 40, yüzde 30 a satı
lan bonolar yüzde 15 e kadar düştü. Siz mükel
lef saydığınız kimsenin elinden bunu cebrî yol
la alıyorsunuz, karşılığında Devletin taahhüdü 
var, bonoların altında imza var, bir nevi para 
gibidir, bu yüzde 30, yüzde 40 tan satılırken, va
tandaş buna dahi razı olurken bugün yüzde 15 e 
kadar düşmüştür. Vatandaşın suitaksiri günahı 
nedir? Hiç. 

Son bir tesbit ettiğim noktayı arz ediyorum 
muhterem arkadaşlarım. Devlet her sene 500 
milyon Hıra geçen sene zannediyorum 700 mil-
von liraya yakın iç istikraz 'akdetmiştir. Tasar
ruf bonoları tasarısı gibi % 40 nisbetine varan 
bir vergi sistemi ile tasarruf bonoları üzerine 
bu şekilde bir vergi koyuşumuz bu tahvilleri ve 
iç istikrazları çok daha kötü vaziyete sokabilir. 

Muhterem arkadaşlar, biz Hükümetimizin ve 
Devletimizin zengin ve itibarlı olmasını esas sa
varız. Ckaye odur. İsteriz ki? hir Hükümetin çı
kardığı bu iç istikraz tahvilini zamanında he
men satsın, vatandaş kendi hükümetine, onun 
iktisadi ve malî gücüne 'güvenerek deımal bunu 
kapışıp, piyasadan 'alsın. Gaye budur've bunun 
için çıkarılır. Buradan elde 'edilecek para mem
leketin umuruna sevk edilir. Ama bu gibi tasar
ruflarla vatandaşın Hükümetin çıkardığı .istik
razlara itibar etmemesi, almaması muvacehesin
de meselenin memleketin bu istikrazlarla birçok 
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yatırımlara gidemeyişi halini de nazarı itibara 
almak mecburiyetindeyiz. O halde kendi elimiz
le Hükümetin ma1! itibarını sarsmaya her halde 
taraftar olmamamız gerekir. Bu bakımdan bu 
yüzde 20 ve yüzde 40 vergiye tabi tutulma me
selesine bendeniz şahsan tamamen muhalif bu
lunmaktayım. Bu maksatla bir de önerge 'verece
ğim, takdim edeceğim, itibar etmenizi istirham 
ederim. Hürmetlerimi arz ederim. 

B A Ş K A N - Sayın Okyayuz 
CAVİT TEVFİK OKYAYÜZ (İçel) — Sa

yın Başkan, çok aziz arkadaşlarım; iktisaden 
zayıf vatandaşların içinde bulundukları maddi 
tazyik ve tesir içinde satmaya mecbur olduğu 
bonolarını tamamen gayriahlâki ve spekülatif 
bir maksat peşinde ve içinde alanların bir ka
nunla takibedilip vergiye tabi tutulması elbette 
çok yerinde ve isabetli bir tedbirdir. 

Şüphe yoktur ki, zayıf bu türlü içinde bulun
duğu za'fı istismar ederek kendine imkân hazır-
lıyanlaırla adalet hiçbir şart içinde bir ve bera
ber olamaz. Bu ciheti böylece tesbit ettikten 
sonra bu istikamette kanunun tatbikatı içinde 
bir yanlışlığa düşmek endişesiyle 'bir ciheti kı
saca arz ve ifade etmek isterim. Hepinizin bil
diği gibi 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu 
çalışmalarında kendi üyelerinden Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin subay ve assubaylarından hizmet 
borçlanması karşılığında bu bonoları almıştır. 
Tamamen hayra matuf ve spekülatif bir mak
sattan uzak, hiçbir surette bu türlü bir maksa
dın içinde ve peşinde olmadan yapılan bu mua
melenin bir vergiye tabi tutulması haklı olarak 
adaleti incitici olacaktır. Nitekim bu ciheti fark 
eden komisyonumuz raporunun sonunda bir 
hüküm koyarak birinci muvakkat maddeden 
bunların muaf olacağına dair bir tatbikat getir
miştir. Ancak, müşahedeme ve mütalâama göre 
bu hüküm sarih değildir. Sayın Maliye Bakanı
nın veya onu temsil eden vazifelinin bu kürsüye 
çıkarak bu türlü tatbikatın vergiye tabi olmıya-
cağı cihetlinin ifade edilmesi suretiyle vaziyete 
sarahat getirilmesinin, vuzuh getirilmesinin lü
zumuna inanıyorum ve bu ciheti arz ve istir
ham ediyorum. 

Sayın senatörler, ayrıca ben de arkadaşları
mın durduğu istikamette kısaca bir mâruzâtta 
bulunmak istiyorum. Düşünüyorum Devlet ne
dir? Millet iradesinin kanun ve hukuk nizamı 
içinde hâkimiyeti fikrinin hukukî ve sosyal hü-

K. 

viyetini değerlendiren bir müessese olarak Dev
let elbette hukukan şekillendirip mehabetle de
ğerlendirdiği milletinin itibarını bütün kıynue-
tiyle ifade edip taşımaktadır. Onu her şart için
de korumaya ve kollamaya mecburdur. Hükü
met bu hukukî mehabetin nizam içinde icracısı 
olarak durmadan bu istikamette gayret sarf et
mek mecburiyetindedir. Biraz evvel konuşlan Sa
yın Fehmi Alpaslan 'arkadaşımın ifade ettiği gi
bi durmadan Devletin bu itibarını mânevi ve hu
kukî itibarum kasıtlı ve maksatlı çalışmalar için
de sarsmak istiyen bir çalışma vardır. Biz bu 
toprağın aziz ve asil evlâtları olarak içinde bu
lunduğumuz Devletin ve onun icracısı Hüküme
tin bu istikametteki çalışmalarınla hüsnüniyetle 
karışmak ve katılmak mevkiinde olduğunu bu
rada uyarmak maksadiyle ifade etmek istiyoruz. 
Bu milletin hizmetinde onu inandığı, saadete ve 
refaha götürmek gibi hüsnüniyet dolu bir çaba 
içinde olan Devletin ve Hükümetin itibarını sar
sabilecek her türlü çalışmadan, her türlü tedbir
sizlikten dikkatle ve mutlaka uzak kalması mec
buriyetine işaret ediyor ve bu istikamette reyle
rinizi güvenle bekliyorum. Senatoyu da hür
metle selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Sayın öz dilek. Bundan sonra 
yeterlik önergesini oylarınıza arz edeceğim. Hü
kümet ve komisyon konuşursa, sırada bulunan 
bir arkadaşıma söz vereceğim. 

FAHRİ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) — Sayın ar
kadaşlar, muhtelif 'arkadaşlarımız bu kanun 
tasarısı üzerinde birçok cihetlere vukufla temas 
ederek bizi uyandırmaya çalıştılar. Ben kısaca 
devlet itibariyle 'alâkalı bir mevzua temas ede
ceğim. 1887 senesinde tedavülde evraki nakdiye 
adlı bir para vardı. Devlet buna bir sünger 
çekti. Bugün bizim elimizde bir hâtıra olarak 
duruyor bunlar. Bu sebeple zedelenmiş olan 
Devlet itibarı Birinci Cihan Harbi senelerinin 
ilk sırasında altın lira karşılığı tedavüle arz 
edilen evraki nakdiye bize birer lira tutarında 
verilirdi. Birinci Cihan Harbinin ikinci -sene
sinde Musul'da öavit imzalı evrakı nakdiyenin 
sekiz tanesi bir altın lira, Talât ismindeki ev
rakı nakdiyenin 11 tanesi bir altın liraya veri
lirdi, pazarlarda satılırdı. İstiklâl savaşını ta
kiben Güney bölgede maaşlımızı aldığımız za
man bölgede kâğıt para tedavülde olmadığı için 
sarraflara gider rica ederdik, vergi devresine 
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tekabül eden zamanlarda 26 gümüş kuruşa ver
gi mevzuubans olmıyan devrede de 24 gümüş 
kuruşa paralarımızı tebdil ederdik. 1928 sene
sinden sonra bu bölgelerde de altın ve gümüş 
para tedavülü ortadan kalktı, devletin haysiyet 
ve itibarı ile müterafik olmak üzere ortada da 
kâğıt para tedavülüne de devam etti. Bugün bu 
kanun tasarısında bilhassa geçici maddede yine 
arkadaşlarımızın temas ettiği gibi hazineden 
tevsik meselesiyle alâkalı bir hüküm üzerinde 
durulursa, bu hazineden tevsikle alâkalı bir 
kazanç yolu çıkacaktır ortaya. Buna meydan 
vermemek zaruretini herhalde hepimiz düşün
mekteyiz ve bunun üzerinde durmaktayız. Bunu 
tasarruf bonoları ve bundan sonraki tahvillerle 
alâkalı bir vaziyete intikal ettirerek düşünür
sek Devletin itibarını kırıcı ve zedeleyici bir po
zisyonu asla gözden kaçırmaksızın mütehassıs 
arkadaşlarımızın teklif edeceği mevzuları dik
katle mütalâa ederek kanunu bu şeklide tedvin 
edecek bir vaziyete sokalım ki, bu kamun bura
dan çıktığı zaman lüzumsuz bir Devlet itibarını 
kırıcı vaziyet tahaddüs ıetmasin ve böylelikle en 
mütekâmil mânada kimseyi ızrar etmiyecek, bil
hassa Devlet ii:ibarmı daima 'ayakta tutacak bir 
vaziyeti kıymetlendirmiş olabm. Aksi halde, ka
nun mevkii meriyete girebilir, bunun tatbikatın
dan mütevellit birtakım lüzumsuz kazanç yol
ları tahaddüs edebilir, bunun önüne de asla ge
çilemez. Lüzumsuz kazanç yollarının tahaddü-
sünden kasdım satanla satınalan arasında bir an
laşmaya ve başka yollarla tevsik için bâzı ka
zanç imkânları belirmeye kanunen kaçamak 
yolları üzerinde duna Paktan. birtakım uygunsuz 
vaziyetler tahaddüs etmeye imkân verilmiş olur. 
Bunu önlemenin faydalarını muhterem arkadaş
larımın takdirlerine arz ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi var, yeterlik 
önergesi aleyhinde Sayın Dikeçligil. Zaten bir 
kişi yeterlikten sonra bir sayın üye kalıyor. Ko
nuşacak olan. Yani sırada Batur'dan sonra sade
ce siz varsınız. (O da konuşsun sesleri öyle ise) 
o halde bu müddet uzıyaeak 'buyurun 'esas hak
kında konuşun, efendim. Siz buyurun 'Sayın Ba-
tur'a Bakandan sonra söz veririm. Sayın Köker 
siz konuşacak mısınız? Sayın Ağanoğlu'da var... 
Sayın Dikeçligil çok kısa olmak üzere buyurun. 
Sayın Bakan konuşacak mısınız ? 

MALİYE BAKANI CÎHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili) — Müsaade ederseniz 5 
dakika konuşacağım. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil çok kısa rica 
edeceğim. 

HÜSNÜ DÎKEÇLÎGÎL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar, bu tasarruf bo
noları kanun tasarısı hakkında 'arkadaşlarımız 
epeyce aleyhinde mütalâa beyan ettiler. Biz bu 
Senatoya girdiğimiz andan itibaren vatandaşla
rın sesine kulak verdik, tasarruf bonolarının 
normal olmadığını söylediler bu kürsüden ak
settirdik, fakat o zamandan bu zamana kadar 
tedbir alınmasını da söylediğimiz halde bir ted
bir alınmadı. Bugün Hükümet bir tedbir almak 
için karşımıza çıktı. Şimdi bâzı arkadaşlarımız 
bunun hukukî olmadığını, âdil olmadığını, tasar
ruf bonolarından geçici madde dolayısiyle bir 
vergi alınmasının doğru olmadığını söylüyorlar. 
Muhterem arkadaşlar, 1961 senesinden itibaren, 
1960 da yürürlüğe 'girdiği andan itibaren emin 
olunuz ki, diğer dar gelirli vatandaşlar elinde 
tasarruf bonoları kalmamıştır. 

Parası olanlar fabrikaların önünde yerlerini 
almışlar bu tasarruf bonolarını toplattırmış-
lardır. Muayyen ellerde toplanmıştır. Biz bunu 
defalarca söyledik. Şimdi arkadaşlarım bili
yorsunuz müşahade ediyoruz ve duyuyoruz 200 
bin lirası olan, 220 bin lirası olan bir milyon 
liralık tasarruf 'bonosu alıyor. Bu realitedir. 
Yüzde yirmiyle ilk defa almışlardır, yüzde 
otuzu geçmemiştir. Bunun faizi senede 60 bin 
liradır. 60 bin lirayı oturduğu yerde kolayca 
kazanıyor. İleride Hükümet vermediği takdir
de ne yapacaksınız dediğimiız zaman verdik
leri cevap şu oluyor : Ben 10 seneye kadar bu
nun faiziyle paramı çıkarırım, hattâ kâr 
bile elerim, vermezse ne olacak? Şimdi in
saflı davranalım ve âdilâne düşünelim. Bunu 
toplıyanlar bir kâr kasdiyle toplamıştır ve 
topluyorlar. Hepsüı de böyle ve muayyen eller
de yığılmıştır. Siz diyorsunuz ki, dar gelir
lilerin elinden çıkmıştır, muayyen insani ardan 
toplanmıştır ve oturduğu yerden bir milyon
dan 60 bin lira kazansın iki milyondan hesa-
beclin, 500 bin lira ile bir mi'lyara 
yakın tasarruf bonosu almıştır ve bu
nun senelik kazancı faizden, 500 bin 400 bin 
liradır. Böyle oturduğu yerden kazanç temin 
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edenden vergi almak âdilâne midir, değül mi
dir? Vicdanınıza soruyorum. 

Diyorsunuz ki, hayır, aradaşlar sosyal ada
letten bahsediyorlar, bir de bakıyorsunuz ki, 
sosyal adalette tersine dönüyorlar arkadaşla
rımız. Oturduğu yerden, parası var, alıyor ve 
kazanç kasdiyle tasarruf bonosu topluyor ve 
hangi insan bu kadar kazanabilir senede? 200 
bin lirası vardır bir milyon liralık almıştır. 
60 bin lirayı senede hangi tüccar kazanabi
lir? Bu insan da niçin bundan vergi verme
sin? Kâr kasdiyle, kazanç kasdiyl'e yapıyor 
bunu. Her kazanan vergi vermiyor mu? Bu 
bonolar eğer vatandaşın elinde kalsa idi, sa
yın dostum, bundan almak doğru değildi. Fa
kat sıkışmış bir vatandaşın elinden alsın, top
lasın, kâr etsin, milyonlar alsın, siz bun
dan vergi almayınız. Bunu benim aklım 
mantığım vicdanım kabul etmez. Alınması lâ
zımdır. 

îkinc'i bir mesele; arkadaşlar Hükümetimi
zin bunu bence uzatması doğru değildir. 
Bir misal daha vereyim. Matematikçi ve yük
sek mühendis arkadaşlarla konuştuk. 1970 yı
lında tasarruf bonolarından Maliye Bakanlı
ğının temin ettiğiiı gelirin yüzde 81 ini faiz 
olarak verecek, yüzde 19 u kendisine kalacak
tır, yani 1970 yılında. Şu halde Devlet bun
dan ziyan ediyor. Yüzde 81 ini dağıtacak ve 
yüzde 19 u kendisine kalıyor, ilerledikçe, se
neler geçtikçe bir gelir temin ediyorum di- -
yor ama, Hazine ziyana giriyor ve bir nevi 
de doğrusu bana gelir diyor ama yük altına 
giriyor, iç istikraza giriyor, borçlanıyor. Be
nim kanaatimce, defalarca, söyledim, -başka 
zaman da söyledik, bütçede de konuştuk, bur-
da da söyledik, Hükümet evet sıkıntıda, bir 
geli:- arıyor. Bu ger-ır bundan değil de başka 
yoldan araması lâzımdır ve uzatması hatalıdır. 
Kanun çıksa dahi ileride Hükümet yakasını 
bundan bırakmalı ve kurtarmalıdır. Hattâ ar
kadaşlar, Hükümet sıkıntıda kaldığı vakit ki, 
kalacaktır tahmin ediyorum, bu kolay, ko
lay ödenmiyece'k miktardır. Bunun sahipleri 
zaten faizini almıştır, parasını da çıkarmış
tır Hükümete hibe dahi etmek lâzımdır vermemiz 
lâzımdır. Eğer kuruluşu anında cidden faydalı 
yatırımlara tahsis edilseydi ve fabrikaların kurul
masında tasarruf bonoları kullanılsa idi dar 
gelirliler için faydalı olurdu ve bÜır serma

ye piyasası teşekkül ederdi. Kuruluş anında 
kötü konmuştur, fena getirilmiştir, bunu geti
ren hatalıdır. Emin olunuz tarihte bu ta
sarruf bonolarını getiren mesul bir insan 
olarak 'anılacaktır. Bu şekilde getiren, ted
birsiz olarak getiren. Ama bizim de şimdi ted
birini almamız iktiza eder. Benim kanaatim 
odui' ki, oturduğu yerden kazanç sağlryan bu 
insanlardan elbette vergi almak en âdil yol
dur Bu terlemeden temin edilen kazançtır. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ağaınoğlu. 

ALİ ŞAKIR AÖANOĞLU (Trabzon) — Sa
yın Başfcan, sayın senatörler; halen piyasada 
bulunan tasarruf bonolarının alıim satımım ön
lemek, ıspekü'lâsyonunu önlemek için bir ta
san ile karşı karşıya bulunuyoruz. Bu aralda 
spekülatörler çok kazanıyorlar vergi verme
lidirler veya bu işi yapmamalıdırlar gilbî bir
takım nıülâlhazalar ileri sürülüyor. Muhterem 
arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti hudutları içe
risinde Türk vatandaşları örneklerini ve ser-
mayeflerim her hangi bir şekilde değerlıendirlnek 
için çalışırlar. Anayasamız vatandaşlara bu hu
susta tam hürriyet tanımıştır. Bir vatandaşın 
elindeki sermayesi ille 3 - 5 kuruş »tasarrufu 
ile veya 3 - 5 milyonluk 'tasarrufu ile şu veya bu 
kıymetli kâğıdı bir kıymetli emtiayı alıp sat
masına hiçbir engel tanımamıştır. Ticari emtia 
alıp satan, bekleten ve bundan para kazanan 
vatandaşları hor görmüyoruz, altın alıp birik
tirerek bir zaman sonra kârla satanı hor gör
müyoruz, (kıymetli evrak üzerinde ticaret ya
panı bir şirketin hisse senedini aibp temet^üünü 
al'dıktan ve birkaç sene ısonra da sermaye ka
zancı ile bunu «atan vatandaşı hor görmüyo
ruz. Ama tasarruf bonoları ahp saltan vatan
daşlara karşı bir başka düşünce 'başka görüşü 
ile Meclis (kürsülerinden ithaımkâr 'bir tavır ta
kınmış oluyoruz. Kanaatimizce hu doğru bir 
hareket tarzı 'değildir. Vatandaşları spekülatör 
diye vasıflandırmak, sınıflandırmak 'doğru bir 
hareket değildir. Her vatandaş elindeki üç - beş 
kuruşunu şu veya bu şekilde değerlendiJrebiliir. 
Bundan bir kazanç sağlamayı 'düşünebilir, 
!bu onun haikkıdır. Özellikle üzerinde Devletin 
'damgası bulunan 'bir vesikaya sermayesini veya 
küçük de olsa tasarrufunu yatıran bir vatanda
şı 'tecziye etmek, kötü görmek 'doğru (bir şey 
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olmaz, 'aksine Devlete itimaldetıtiği içlin, Dev
lete itibar ettiği için, varlığımı Devlete güve
nerek bir vesikaya bağladığı içıin >onu takdir 
etmeliyiz. Bugün 3 '500 liraya 10 bin liralık bö
nle» alıyorsa 10 sene sonra benim Devletim bumu 
bana bir sermaye kazancı da sağlıyarak bunu 
ödiyecek 'diye güveniyor. Bu vatandaşa bu gü
venini devam ettirmesi içıin imkân 'sağlanmalıyız. 
10 ıseme içinde temenni etmiyoruz 'enflâsyonist 
bir gidiş -olabilir bugünkü 100 'llira 10 sene son
ra 50 liralık iştira kabiliyetine düşebilir. Vatan
daş Devlete güvenerek bağladığı 100 'lirasın
da 10 sene içimde zarar görebilir. Fakat Dev
lette güveniyor, itimadediyor ben bulgun piya-
saidan bunu 'alıyorum fıer sene yüzde alütı faıi'zi 
alınım, 10 sene sonra -da Devlettim bana bunun 
tamamını ödiyecek diyor. 

O 'hailde, 'bu güveni sarsımayıcı bir tutuma 
girtmeye mecburuz. Tasarruf Bonoları Ka
nunu aslında hatalı çıkmıştır. Beş ıseme sonra 
nama muharrer bono, hâmiline mııharrer bono 
haline gelir. O hailde, tediye anımda büitün bo
nolar hâmiline muharrerdir. Devlettim tediye 
anında bütün 'bonolan hâmiline muharrer sa
yarak kim getirmişse ona Ödemeye ımecburdur. 
Buma güvenerek vataridaş bir bono allmıspa. 
onu niçin aldın, 'diye itham (edemeyiz. Herkesin 
gözü. önünde bunun bir borsası teşekkül etmiş
tir. Alınıyor, satılıyor. Vatandaşlar ıda kendi 
düşüncelerine göre liimkânlarmı değerlendiri
yorlar. Açık kazançlardan vergi allmak doğru
dur. Bankalarrliatki mevduatın 200 liradan fa^'a-
sı Olan, faizinden yüzd'e 1'5 misbetinlde vergi alı
yoruz. Tasarruf bonolanmdan da başka şekiMe 
vergi alınmasını kamunla tesbit edebiliriz. Ama 
aslında kannn, vergisiz kılmıştır tasarruf bono
larının temettüünü. Şimdi Hüikürniet durumu 
ıslak edici bir kannn getiriyor. TıPfinenmi eder
dik ki, tasaraf bonoları vergiye intikal eittiril-
Som ve bu külfetili iş bir yerde durdural ım. 
Kalkunma zorunda olan Türkiye ic;ın hepimiz 
takatimiz nisbetinde fedakârlığa, kalfamaraik. 
DeVlete yardıımcı ollmaya ımecburuz. Yüzde 3 
nıîsbetiındc tasarruf bonosunu 'pekâlâ vergiye 
intikal ettirebiliriz ve bunu Öderiz. Benim naçi
zane temennim Hükümet bir foılmü'] bulsun bir 
daha ki vesile ile bu 'bonolan vergi halene inti
kal -ettirelim. Bugünkü ıslaihat arasında tasvii-
bettiğimiz ve fflyi karşıladığımız hususlar var

dır. Yalnız 1 - 2 hususa müsaadenizle temas 
edeceğim. 

Encümendeki görüşmelerimiz sırasında aydın
lığa kavuşması için üzerinde durduğumuz bir 
nokta rapora girmemiştir. Burada, tekrarında 
fayda mülâhaza ediyorum. Tasarruf bonolannın 
yenileriyle değiştirilmesi sırasında geriye alı
nacak bonoların vâdelerini taşıyacak yeni bo-
nolann verilmesi esas olmalıdır. Bunun aksi 
de başka şekli >dıe olabilir. Vâdesine 1968 sene
sinde değiştirilimesi sırasında, üç seme kalmış 
bir bono geri alınırken bunun yerine yeniden 
10 senelik bir bono verilebilir. Halbuki, konuş-
malaırıımızda 1972 vadeli bir bono geri alınır
ken yerine verilecek bononun da 1972 vâdesini 
taşıyacağı <esas olacaktır. Bu hususun aydın
lığa kavuşması icabeder. 

ikinci bir nokta; vergilerim Idurulmudur. Sa
yın Maliye Bakanı Komisyondaki görüşmeler 
sırasında yüzde 40 vergi nisbetiniin mâkul1 bir 
ölçü olduğunu beyan buyurmuşlardı. Biz de 
en yüksek gelir yüzde 70 e kaıdar çıkar. Bu
rada da yüzde 60 m üzerinde 'bir gelir var. 
Bunun yüzde 70 i 42 tutuyor. Bilz 40 olarak 
tesbit ettik dediler. Yahut uzmandan yüzde 40 
m uygun olacağını ifade »ettiler. Memleketimiz
de, yüzde 70 vergi nilsbeti en yüksek ge^ir dililm-
^eni içindir. Halbuki, tasarruf bonodan bi^rmedi-
ğimiz pek çok - vatandaşın elindedir. Elinde 
10 000 liralik piyasiaidatn alımlmış bono ai:lian bir 
vatandaşımız 3 500 liraya mukabil 10 000 lira
lık bono almıştır. 7 - 8 - 1 0 sene bekliyecek. ser
maye kazancı olarak 6 500 lira kâr edecektir. 
ŞTımdi 10 senelik bir devrede 6 500 lira kazana
cak olan bir vatandaştan yüzde 40 oranında 
veroi alınması bizim ver°i .aHaVtin^e ptövetlti-
ğimiz nisbetlerde uygun değildir. Burada sey
yanen, yüzde 40 olarak piyasadan abmmıs bo
nolara seyyanen yüzde 40 olarak verginin tes
bit edilmiş ollması küçük taısarruflannı bonoya 
yatırarak 3 - 5 kuraş kazanacak Vataridaslanmı-
zı 10 senelik bir devrede 3 - 5 bin kazanacak 
vatandaşlanmızı da yü'zde 70 e kadar yükselen 
bir vergiye tabi tutuyoruz. Bu balkımdan vüz-
de 40 vergi nisbetinin seyyanen tatbikini ben
deniz uygun görmüyorum. Bu hususları belirt
ilmek için ısöz aldım. Saygılarımı sunanlm. 

BAŞKAN — Buyurun Sayım Maliye Bakanı. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — Komisyon gö-
rüşımeik istiyor. 

BAŞKAN — Efenldîm, saat 19,30 ida bir sa
yın üye de 'konuşacak, bunun 'tümü üzeıin'deîki 
görüşmeleri bitirilecektir. 

MALİYE BAKANI CİHAD BİLGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili) — Peki Sayın Başka
nımı 15 dakikada ben konuşa'Mlirim. 

BAŞKAN — Buyuran Sayım Maliye Ba
kam Bi'lgehan. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili) — Sayın Başkan, muh
terem senatörler, tasarruf bonolariyle ilgili ka
nunun tadili hakkında kısaca arzı malûmat et
mek üzere huzurunuzda bulunuyorum. Bilindiği 
üzere 1 . 3 . 1961 tarihinde yürürlüğe giren 
223 sayılı Kanunla Türk ekonomisinin istikrar 
içerisinde gelişmesini temin maksadiyle tasarruf 
bonoları ihracı kabul edilmiştir. Bu, uzun za
man birtakım şikâyetlere sebebolmuş ve bu ara
da dar gelirli vatandaşlardan alman tasarruf 
bonoları daha çok şikâyet konusu olmuştur. Bu 
sebeple, tasarruf bonolarının bilhassa halkın gö
zü önünde hattâ komisyonlarda söylenmiştir, 
burada da ifade etmekte bir mahzur yoktur. 
Maliye Bakanlığı karşısında dahi tasarruf bono
larının alınıp satılmış olması keyfiyeti gerçek
ten Hükümetin itibarı Devletin itibarı üzerin
de menfi etkiler yapmış olması itibariyle bu 
durumlara çare bulmak üzere yeni bir kanun 

tedvin edilerek huzurunuza getirilmiş bulunul
maktadır. Bu kanunun başlıca prensipleri, ye
nilikleri daha evvel 500 liralık matrah ve tedi
yesi istisnası 1 000 liraya çıkarılmıştır. Yine 
aylık ücretlerden 1 200 liraya kadar olan üc
retler bu istisnaya tabi tutulmuştur. Diğer ta
raftan küçük sanat, ticaret ve meslek erbabının 
gelirleri tasarruf bonosu tevkifatmdan tamamen 
muaf tutulmuş ve ayrıca bir borç için icraen sa
tılan gayrimenkûllerden tasarruf bonosu alın
maması kabul edilmiştir. 

Yine genel bütçeye dâhil dairelerden katma 
bütçeli idareler ve bu gibi kendi masraflarını 
dahi güçlükle karşılamakta olan özel idareler 
ve belediyeler tarafından yapılan gayrimenkul 
satışlarında da bunlar tasarruf bonoları öde
mekten muaf tutulmuşlardır. 

Bir yeni husus da; eskiden 10 liralık kupür
ler halinde çıkarılan tasarruf bonolarının yüz 

liradan daha aşağı bir kupür halinde ihraeedil-
memesi kabul edilmiştir. 

Bir de, tasarıya yeni konulan bir hükümle 
ihracedilen nama muharrer tasarruf bonoları, 
İktisadi Devlet Teşebbüslerinin hisselerine kar
şılık olmak üzere 25 000 liraya kadar olan bir 
miktarı satmalmak imkânı verilmiştir. Bu su
retle küçük tasarruf erbabının İktisadi Devlet 
Teşekküllerine iştiraki temin edilmiştir. Şimdi 
burada konuşan muhtelif arkadaşlarımız ta
sarruf bonoları kanun tasarısı üzerinde çok de
ğerli fikirler serd etmiş bulunmaktadırlar. Yal
nız konuşan arkadaşlarımızın bir kısmı Adalet 
Partisinin iktidara gelmeden evvel tasarruf bo
nolarını tamamen kaldıracağını ifade ettiği hal
de bugün bunu yapmadan huzurunuza gelmiş 
olmamızı tenkid ettiler. Derhal işaret edeyim 
ki, tasarruf bonolarının tamamiyle kaldırılması 
gerçekten muhtelif hatip arkadaşlarımız tara
fından da ifade buyurulduğu gibi lüzumlu ve 
zaruri olan bir keyfiyettir. Fakat, Devlet mali
yesinin getirmiş bulunduğu imkân ölçüsü içinde 
ne Adalet Partisi Hükümetinin ne de bundan 
sonra gelecek hükümetlerin kolay kolay böyle 
bir gelirden vazgeçmesine imkân olmadığı mu
hakkaktır. Nitekim biz, gerek seçim beyanname
mizde, gerekse Hükümet programımızdaki mev
cuttur, tetkiki her zaman mümkündür, tasarruf 
bonolarının tamamen kaldırılacağı hususunu 
ifade etmiş değiliz. Bizim ifade ettiğimiz husus 
daha ziyade dar gelirli vatandaşların ve ücretli
lerin, memurların bu tasarruf bonosu kesintisin
den muaf tutulmasını vadetmişiz. Ve Devletin 
malî gücü imkân verdiği takdirde tamamının 
kaldırılacağını vadetmişiz. Halen huzurunuzda 
birinci va'dimiz olan, dar gelirli vatandaşlardan 
bu külfetin kaldırılması hususunu temin etmiş 
bulunuyoruz. Devletin malî gücü imkân verdeği 
takdirde tamamı kalkacaktır. 

Bâzı değerli arkadaşlarımız, değiştirmenin 
vergi maksadiyle yapıldığını ifade ettiler. Bilin
diği üzere bizim kanun tasarısında, yani Hükü
met tarafından sevk edilen kanun tasarısında 
vergi bahis konusu değildi. Bu bakımdan de
ğiştirme, mücerret, sözlerimin başında da arz 
ve ifade ettiğim gibi tasarruf bonolarının bir 
elden diğer ele çok düşük fiyatlarla satılması
na mâni olmak için getirilmiş bir hükümdür. Bu 
bakımdan bir vergi kasdı yoktur. 
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Tevsik mecburiyetinin insan haysiyeti ile 
bağdaşmıyacağmı bir arkadaşımız ifade ettiler. 
Aslında tevsik mecburiyeti zannedildiği gibi 
her bono sahibinin 100 lira, 200 lira, 1 000 lira
lık bonoyu ben işte Yeğenbey Vergi Dairesin
den aldım, Balıkesir Vergi Dairesinden 
aldım. Meclisten aldım şeklinde bir tevsik 
mecburiyeti yoktur. Bizim burada getirmek iste
diğimiz husus nasıl Gelir Vergisi beyannameleri 
tanzim edilerek vergi dairelerine verilmekte ise 
tasarruf bonolarında da mükellefler, tasarruf 
bonosu hâmilleri İki tane beyanname takdim 
edeceklerdir. Bunlardan bir tanesinde, Hazine
den, doğrudan doğruya iktisabettikleri miktarı 
gösterecekler; diğerinde de sair surette ellerine 
geçmiş bulunan tasarruf bonolarını gösterecek
lerdir. 

Binaenaleyh, bunlar her hangi bir şekilde 
vergi dairesinden, öbür vergi dairesine koşarak 
bu tasarruf bonolarının kendilerine aidiyetini 
ispat mükellefiyetinde bulunmıyacaklardır. Bu
gün nasıl vergi beyannamesi veriliyorsa, bu bir 
külfet değilse, aynı şekilde değiştirilmesi sıra
sında tasarruf bonolarına dair de beyanname ve
receklerdir. 

Burada önemli olan husus, Meclisçe kabul 
edilen şekliyle önemli olan husus, tedavüle mâ
ni olacak hükümlerin konulması idi. Fakat, Yük
sek Senatonuzun değerli Geçici Komisyonu bu 
hükmü kaldırmış bulunmaktadır. Ümidederim 
ki, Yüksek Heyetiniz Komisyonun bu husustaki 
değiştirmesini kabul buyurmıyacak ve Meclisin 
kabul ettiği metni kabul edeceklerdir. 

Bir noktaya daha temas ettikten sonra söz
lerimi bitireceğim. 

Değerli arkadaşlarımın, büyük bir kısmı ta
sarruf bonolarının tedavülünden doğan kazanç
ların vergilendirilmesini tenkid ettiler. Ve bunu 
bir zamanlar hakikaten maliye tarihinde ve ha
fızalarımızda kötü (tesirleri bulunan Varlık Ver
gisi ile kıyaslamış bulunuyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, bilindiği üzere Var
lık Vergisi aslında bir servet vergisi idi. Bu ver
gide herhangi bir ölçü bahis konusu değildi. 
Tamamen takdire taallûk ediyordu. Takdire ta
allûk eden her vergi, vergi sistemi içinde gerçek
ten tenkidleri mucibolan bir vergidir, Binaena
leyh, bunun, Gelir Vergisine tabi olması lâzım 
gelen tasarruf bonolarının kazançlarının vergilen
dirilmesini Varlık Vergisi ile her hangi bir şe

kilde kıyaslamaya imkân yoktur. Çünkü birisi 
doğrudan doğruya servetten alınmaktadır. Bu 
Meclisin kabul ettiği metin dtibariyle gelirden 
bir kazanç alınmaktadır. Şimdi deniyor ki, muh
terem arkadaşlarımız tarafından, Hükümet bun
ların her hangi bir şekilde vergiye tabi olmaya
cağını 223 sayılı Kanunla kabul etmiştir. Aslın
da 223 sayılı Kanunun 11 nci maddesi fon mua
meleleri ile tasarruf bonolarını faizleri ve bono
lara ilişkin hertürlü muamelelerin vergi, resim 
ve harçtan müstesna olduğunu hükme bağlamış
tır. Fon muameleleri, kanunun maksadına uy
gun olarak bir yatırımlar finansman fonu teşkil 
edilmediği cihetle buna müteferri muamelelerde 
vergi, resim ve hare bahis konusu olmamakta
dır. Tasarruf bonosu faizleri, ikinci kısımdır ver
giden muaf olan, bunlardan da ne daha evvelce ve 
ne de getirilmiş olan bu kanunda bir vergi bahis 
konusu olmamaktadır. Binaenaleyh daha «daha 
evvel bunlardan vergi alınmıyacaktı şimdi alın
ması uygun değildir» yolundaki iddiaları kalbul 
etmeye imkân yoktur, öte yandan tasarruf bono
larının tedavülünden doğan kazançların Gelir 
Vergi sistemimiz içinde gerek ticari kazanç ola
rak gerekse sair kazanç ve iradolarak her za
man vergilendirilebileeeğini hatırlamak lâzım
dır. Daha evvel komisyonda bunun % 50 olarak 
vergilendirilmesi kabul edilmişti. Fakat Meclis
teki müzakereleri sırasında bunun % 40 olarak 
vergilendirilmesi kabul edilmiştir. Bunun da se
bebi, bilindiği üzere, bu tasarruf bonoları % 70 
değer noksaniyle tedavül etmektedirler, Bu su
retle fo 70 bir kazanç üzerinde bulunan verginin, 
Gelir Vergisi sistemi içinde en yüksek gelir nis-
beti olan % 60 itibariyle % 42 nisbetinde bir 
verginin alınması gerekmektedir. Biz bunu topar
lak hesabolarak % 40 yergi alınması şeklinde 
kaibul etmiş bulunmaktayız. 

Değerli arkadaşlarım, yeni kanunun eskisin
den daha adaletsiz olaeagım ifade ettiler. Bunu 
kabul etmeye imkân yoktur, Demin de arz etti
ğim gibi büyük bir kütle, memur ve işçi kütlesi 
bu suretle tasarruf bonosu mükellefiyetinden 
kurtulmuş bulunmaktadır. Binaenaleyh bunun 
daha âdil olacağı bellidir. Diğer taraftan, tasar
ruf 'bonolarının bu suretle tedavül etmemesi, 
ucuz bir kazanç temin etmemesi suretiyle servet 
aahibi bulunan vatandaşlarımızın daha müsmir 
olan yatırımlara gideceği de bu vesile ile bir de
fa daha ortaya çıkacaktır. Bildiğiniz gibi gayet 
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rahat bir şekilde tasarruf bonosu alım ve sa
tımından % 70 kazanç temin eden bu servetini 
bu sermayesini başka bir yere yatırmıyacaktır. 
Ama buna mâni olmak, vergilendirmek suretiyle 
bu yolda teraküm etmiş olan sermayenin de ya
tırımlara tevcihini temin etmiş olacağız. Bende
nizin arzı bundan ibarettir. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Özdilek. 

FAHRİ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) — Ordu 
Yardımlaşma Kurumunda, üyelerinden nominal 
değerinden alınmak suretiyle bugün toplanmış 
80 milyon değerinde tasarruf bonosu bulunduğu 
hakkında bir bilgimiz vardır. Bu miktar doğru 
mudur? 

MALÎYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Sayın Başkan; değerli Özdilek ar
kadaşımızın ifade ettikleri doğrudur. Bu hususta 
sayın Senato Geçici Komisyonunda yapılan müza
kereler sırasında bu konu tartışılmış ve netice iti
bariyle bunların herhangi bir ticari maksat için 
Ordu Yardımlaşma Kurumuna devredilmediği 
hususu tebellür etmiş, sadece muhafaza zımnın
da bunları tevdi ettikleri anlaşılmış bulunduğun
dan geçici birinci maddenin bunlar hakkında tat
bik edilmemesi hususu kabul edilmiş ve bu husus
ta Maliye ve Millî Savunma Bakanlıkları arasın
da bir protokol tanzim edileceği hususu gerekçe
de tesbit edilmiştir. Geçici Komisyon raporunun 
en son paragrafında aynen şöyle denilmektedir : 
«Bu maddenin müzakerelerinde, Maliye Baka
nının beyanı muvacehesinde; Ordu Yardımlaş
ma Kurumu üyelerinin adı geçen kuruma kendi 
namlarına muhafaza zımnında tevdi etmiş olduk
ları tasarruf bonolarının geçici 1 nci madde şü
mulü dâhilinde mütalâa edilmesi uygun görül
memiş ve bunlar hakkında kanunun yürürlüğe 
girmesini müteakip Maliye ve Millî Savunma Ba
kanlıklarının görüş birliğine vararak protokol 
tanzimi hususu ayrıca müzakere ve komisyonu
muzca da muvafık görülmüş ve bu hususun ra
pora dercedilmesi kararlaştırılmıştır» 

BAŞKAN — Sayın Türkmen, buyurunuz. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Tasarruf bo
nolarının devri kabul edilmiyor. İktisadi Devlet 
Teşekkülleri hisse senetlerinin devri mümkün ol
duğuna göre aslının devri kabul edilmiyen tasar
ruf bonoları ile iktisadi devlet teşekkülleri hisse 

senetleri temini nasıl mümkün olacak? Bunu na
sıl telif ediyorlar? 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Efendim, tabiî o zaman hisse se
nedi mahiyetini iktisabedeceğine göre artık ta
sarruf bonosu mahiyetinden çıkacaktır. Faiz ve 
diğer hususları da hisse senetlerine ait hükümle
re tabi tutulacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç, 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim, 

Ordu Yardımlaşma Kurumuna ait tasarruf bono
larının böyle gerekçede gösterilmek suretiyle 
muameleye tabi tutulmasının kanuna aykırı ola
cağı kanatindeyim. Acaba madde metnine böyle 
bir hususun derci mümkün değil mi? 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) -— Demin de arz ettiğim gibi, geçici 
birinci maddedeki tasarruf bonolarının vergilen
dirme keyfiyeti elde edilmiş bulunan bir kazan
cın vergilendirilmesi hususudur. Halbuki Ordu 
Yardımlaşma Sandığına tevdi edilmiş bulunan 
bu tasarruf bonoları her hangi bir kazanç temi
ni maksadına matuf değil nominal kıymetleri 
üzerinden kuruma devredilmiş olmaları itiba
riyle zaten vergilendirmeye tabi tutulmıyacak-
tır. Binaenaleyh mevcudolan bir hususun bura
da yeniden teyidedilmesini fazla telâkki ettiği-

I miz için böyle getirmiş bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Diğer 

müşabih kurumlar da böyle bir arzuda bulunur
larsa Sayın Bakanlık ne yapacaktır? 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Diğer kurumlar da bize bu husus
ta talepte bulunduğu zaman onun gereğini de 
elbette düşüneceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Okyayuz. 

CAVlT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Sa
yın Bakan, raporun sonundaki kısmı aynen ifa
de ettiler ve dediler ki, «Kendi namlarına muha
faza zımnında tevdi edilmiş olduğu» ifadesini 
tekrar ettiler. Halbuki Ordu Yardımlaşma Ku
rumuna bunları hiçbir kazanç maksadiyle değil, 
% 10 aidatlarının % 3 ü olarak yatırmışlardır. 
Bu noktanın bu şekilde tavzihine ihtiyaç görü
yorum. Belki arkadaşlar tatbikatta bir zarar gö
rebilirler. 
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MALÎYE BAKANI CÎHAT BÎLGEHAN 
(Devamla) — Efendim, demin de ifade ettiğim 
gibi, Ordu Yardımlaşma Sandığına verilmiş bu
lunan bonoları Ordu Yardımlaşma Sandığı me
selâ 100 lira değerinde bir bonoyu 30 liraya al
mamıştır. Bu suretle kendisine bir gelir bir ka
zanç temin etmemiş olduğu için, elbette, böyle 
bir vergiye tabi olmıyacaktır. Bunu sarahaten 
arz ediyorum. 

BAŞKAN — Son söz Sayın Batur'un, buyu
run. 

SUPHÎ BATUR (Sinop) — Sayın "Başkan, 
pek muhterem arkadaşlar, yürürlüğe 1 .3 .1961 
tarihinde giren 223 sayılı Tasarruf bonoları hak
kındaki Kanunun tadilâtını ve yeni eklerini mü
zakere etmiş bulunuyoruz. Ben bütün arkadaş
larımı dikkatle dinledim, fakat arkadaşlarımdan 
ayrı bir istikamette konuşmaya sarfı gayret ede
ceğim. Bilhassa Ferid Melen arkadaşımızı dinle
dim, icrayı Hükümet etmiş arkadaşlardan biri
dir. Belki benim konuşmalarım hususunda ken
dileri de bir noktaya vâsıl olmuş olurlar. 

Şimdi bu kanun 1961 senesinde yürürlüğe 
girdiğine göre, iktidarda bulunan kuvvet Millî 
Birlik Hükümetidir. Yani 1924 Anayasası cari
dir. Millî Birlik teşriî organı 1924 Anayasasına 
göre bir kanun ısdar etmiş ve bu kanunla ücret
lere, maaşlara ve birtakım gelirlere kısıntılar 
yapıp zorla almıştır, cebrî bir istikraz olduğunu 
söylüyor, cebrî bir tasarrufa götürmüştür, diyor. 
(öyle bir şey yok, sesleri) Var efendim var. 
Hukukçu olarak beyefendi. 

Şimdi bendeniz, Birinci Koalisyon Hükümeti 
olarak meydana çıkınca, yani Halk Partisi ile 
şimdi iktidarda bulunan Adalet Partisi müşte
reken yanyana oturup da 1961 Anayasasını tat
bike başlayınca, bu kanunu Anayasaya aykırı
dır, diye iptal etmesi icabcderdi. Neden ieabe-
derdi? Bakıyorum şimdi Anayasanın sosyal ve 
iktisadi haklar ve ödevler bölümü 35 nci madde
de başlayıp 62 nci maddede nihayet bulan, hak
lar ve ödevler arasında vatandaşın kazancı üze
rine Devletin bir kanun vaz'edip, senden ben şu 
kadar para alacağım, demesini hiçbir yerde bu
lamıyorum. Bulan varsa meydana çıksın? (Gü
rültüler) 

Geleceğim beyefendi, geleceğim, merak etme
yiniz geleceğim. 

Şimdi geliyoruz zaten, birinci, ikinci kalkın
ma plânında da koymuş, nereye koymuş? «Kamu 
giderlerini karşılamak için» diyor. Var mı ar
kadaşlar kamu giderlerini karşılamak için vatan
daşın cebine elini atacaksın; tasarruf bonosu için 
senden para alacağım, diyebileceksin? Kamu gi
derleri 61 nci maddede var. Herkes kamu gider
lerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi 
ödemekle yükümlüdür. Bitti, başka hüküm yok. 
Var mı, var mı başka hüküm? Arkadaşlar, kamu 
giderlerini karşılamak için vatandaşa başka mü
kellefiyet, başka yük yüklemeye bir Meclisin sa
lâhiyeti var mı? (Var, sesleri) Yok, yok, Anaya
saya aykırı, işte burada Anayasa. Ve diyorsu
nuz ki, pek muhterem Ferid Bey de söyledi, ka
mu giderlerini karşılamak için bunu aldık, diyor. 
öteki de ne diyor? Kamu giderlerini karşılamak 
için aldım, diyor. Ve sonra biz bunun adına 
cebrî tasarruf, diyoruz. Kanunla cebrî tasarruf 
olur mu arkadaşlar? Yeni bir adamın gıdasın
dan kesecektin, 500 lira alan bir adamın gıda
sından keseceksin, 1 000 lira maaş alan adamın 
gıdasından keseceksin, mesken hakkından kese
ceksin, her tarafından keseceksin, ben seni cebrî 
tasarrufa doğru götürüyorum, diyeceksin. Han
gi hukuk devletinde? îkinci Cumhuriyette, 1961 
Anayasasının hâkim olduğu bir devrede. Yok 
böyle bir şey, olmaz böyle bir şey. îşte ben bu ka
nunun aslında, aslında Anayasa ile çelişme ha
linde olduğunu söylüyorum. Binaenaleyh, ka
nun koyucusunun böyle bir kanuna rey vereceği 
kanaatinde değilim. Bu kanaati taşıyorum. Arı
yorum, Anayasada bulamıyorum başka bir şey. 
Hele cebrî istikraz, hele cebrî istikraz kelimesi, 
doğrusu şaştım kaldım, cebrî istikraz, kelimesine. 
Kanunla cebrî istikraz, yeni sermayeye el uzata
caksın gelir bu sonunda keseceksin, diyeceksin 
ki, sermayene de el atacağım. Niye? Kamu gi
derlerini k^Tçılıyacağım cebrî istikraz. Oldu mu 
arkadaşlar, oldu mu, oldu mu? Olmaz. 

Şimdi hakikaten, her iktidara gelen parti de, 
zannediyorum, Y. T. P. de geldi, C. K. M. P. 
de geldi, M. P. de geldi. Hepsi bu taasrruf bo
nosunun aleyhinde konuştu. Hep vatandaşa kal
dıracağız, dediler ama, bir miktarını, Sayın Ma
liye Bakanımız ifade buyurdular, belki bir kıs
mını, dediler. Ama, kulaklarda kalan şey, aman 
kurtuluyoruz artık bu cebrî tasarruftan, idi. 
Kurtulamadık gitti, hâlâ gidecek. Ne imiş? Her 
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devrin iktidarı, her devrin maliyesi vazgeçemez-
miş bundan. Neye vazgeçemiyorsun beyefendi? 
Geliri kâfi değilmiş. E;., kim diyor sana müte^ 
madiyen zam kanunları getir, ücretlere, maaş
lara zam kanunu getir, kim diyor sana? Yapa-
mıyorsan ayağım yorganına göre uzat, bu cebrî, 
Anayasaya aykırı olan bu cebrî tasarruftan kur
tar milleti. Asıl o, hüner o. Veya vergi haline 
getir. Çünkü vergi alabiliyorsun, vergiye de kim
senin gık dediği yok. Zaten ne kadar vergi ko
yarsanız koyun, halk hangi iktidarı istiyorsa 
ona rey veriyor gene, 3 milyar koy, 30 milyar 
koy, basıyor reyi, umurunda değil vergi halkın. 
(Alkışlar ve gülüşmeler) 

Şimdi, ben bu noktai nazarları arz etikten 
sonra> hakikaten kanunun methü sena edilecek 
tarafı var. Bu noktai nazarın dışında. Bu nok
tai nazarımı mahfuz tutuyorum, var. Çünkü bir
takım yenilikler getirmiş, kanunda tashihat yap
mış, hattâ biraz da saikai merhametle vatandaş
ların paraları üzerinde bir nisbet dâhilinde el 
atayım, demiş. O nisbeti büyültmüş. Her halde 
zannediyorum ki, saikai merhametle olsa gerek, 
acımış çünkü... 500 - 600 lira alan adama acı
mış o miktarları biraz yükseltmiş. Ama geri ka
lanından alayım demiş. E... bunlar hakikaten 
şa3^anı şükrandır. Nereye kadar? Geçici maddeye 
kadar. Geçici madde bir hukuk devletinde kabili 
müdafaa değildir. Çünkü kanunlar bir hakkı 
ihlâl değil, ihdas eder, ihya eder. Mütearife ha
line gelen bu prensip Hukuk Fakültesinin birin
ci sınıfında okutulur. Başka şey okutmazlar. He
le hukuk kaidelerinin, yani hakka taallûk eden 
kaidelerin makabline teşmili ise bir hukuk dev
letinde asla cevaz görecek bir şey değildir. Ben 
bilmiyorum adını, soracağım şimdi Sayın Eyi-
doğan'a, adamın ismi aklıma gelmiyor ama, hani 
adamları Nürenberg'te mahkûm ettiler. Çıktı, ko
nuştu. «Kanunları makabline teşmil edemezsiniz, 
Anglo - S akson kaideleri üzerinde halkın bir 
kere itimadı sarsıldı mı yüz yılda yerine getire
mezsiniz1» dedi. Arkadaşlar böyle bir kanunu tat
bik mevkiine koyarsanız, Varlık Vergisinden da
ha vahim olur, daha zedeleyici olur. Çünkü, 
Varlık Vergisi, matrahı belli olmasa da servete 
dayanan bir vergi idi. Gayrikabili müdafaa be
raberim sizinle. Ama vergi idi. Bu neye dayanı
yor? Bu geçici madde neye dayanıyor arkadaş

lar? Maliyenin teknisyenleri kendilerine göre 
bir kıstas koyuyorlar. Nasıl bir kıstas? Efendi, 
sen bunu piyasadan % 30 - 20 den aldın diyor
lar. istidlal mi? Yani fala baktırsanız çıkamaz-
siniz işin içinden. Yani diyor ki, sen bunu % 40 
tan aldın. Nereden biliyor tamamen almadığımı? 
Ne ile ispat edecek? İstidlal yolu ile. istidlal de 
bir kaideye dayanır, istidlalin de bir kaidesi var. 
Hukukta da istidlal var. Ama kıyas tarikiyle. 
Nasıl kıyas tarikiyle? Çok hürmet etiğim ve ken
disine hakikaten derinden hürmet etiğim Sayın 
Maliye Bakanı mazur görsünler, eh, «Maliye Ba
kanlığının karşısında da bunlar satılıyor» demek 
bütün yurda şâmil bir kıstas olmaz. Orada kaç 
liralık bono satılır? Ne satılır yani? Sen her se
ne 500 000 000 lira alıyorsun vergi olarak. Kim 
saklıyor bunu? içimizde arkadaşlarımız var. Fai
zini bile almaya gitmediler. 

Binaenaleyh, bu geçici madde hukuk kaidesi
ni zedeler, hakkı zedeler, yalnız onunla kalmaz 
arkadaşlar, Devletin itibarını zedeler. Bir ikti
darın itibarını değil, Devletin itibarını zedeler. 
Ve gelecek nesiller der ki, Türkiye'de bir ka
nunla haklar çiğnendi... Kimi suçlar?.. Ben kıyas 
edemiyorum ama, her halde ceplerinde yüksek 
mektep diploması olan senatörleri tağyibeder, 
onları suçlar. Senatodan böyle bir şey çıkmama
lıdır. 

Son olarak bağlıyayım, geçici maddeye göre 
kadar birinci kısımları mahfuz kalmak şartiyle, 
geçici maddeye kadar, çok iyi, fakat geçici mad
deyi, istirham ediyorum arkadaşlar, lütfen bu 
yola gitmiyelim. Sonra nasıl olacak? Askerler ya
kasını kurtarıyor, protokol diye, siviller mahkûm 
olacaklar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tasarruf bonolarının ihracı 
hakkındaki kanun tasarısının tümü üzerinde gö
rüşmeler bitmiştir. Maddelere geçilmesini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir, öncelik kısmı yanında ive
dilik için de gerek komisyonda karar alınmış, ge
rek bu hususta bir talep vâki olmuştur, ivedilik 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Görüşmelerle ilgili bir önerge var, okutuyo
rum. 
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Sayın Başkanlığa 

Tasarruf bonoları kanun tasarısının müzake
relerinin aralıksız devamını arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Turgut Cebe 

BAŞKAN — Sayın arkadaşımızın önergesi, 
tasarruf bonolarının ihracı hakkındaki kanun ta
sarısının görüşülmesinin devamı hakkındadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

TURGUT CEBE (Ankara) — önergemi ge
ri aldım, efeûdini. 

BAŞKAN —• Sayın Cebe Önergelerini geri al
mışlardır-

Yarın, yani 27 Temmuz 1967 Perşembe günü 
saat 10,30 da toplanmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma saati: 19,35 

»>•-« 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi îbra-
lıim Etem Karakapıcı'nm, Urfa Devlet Hasta
nesinde cereyan eden olaylara dair soru önergesi 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Vedat 
Âli Özkan'ın yazılı cevabı (7/347) 

14 . 7 . 1967 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delâletinizi saygılarımla arz ederim. 

Dr. İbrahim Etem Karakapıcı 
Urfa Senatörü 

1967 Haziran ayı içinde Urfa Devlet Hasta
nesinde bâzı nahoş olaylar cereyan etmiş ve bu 
arada Vilâyetçe Nisaiye Mütehassısına işten el 
çektirilmiştir. Merkez nüfusu 80 bin ve çevre
siyle yarım milyon nüfusu barındıran Urfa vi
lâyetinin bilhassa mütehassıs hekime olan ihti
yacı karşılanamamaktadır. Bu yüzden trafik 
vakalarında yaralananlar ve âcil müdahaleyi ge
rektiren vakalarda vatandaş maddi ve mânevi 
geniş zarara uğramaktadır. Buna göre son olay
larda : 

1. Hastanenin tek operatörüne senelik izin 
verilirken Bakanlıkça yerine bir vekil tâyini ni
çin yapılmamıştır.? 

2. Nisaiye mütehassısının operatöre vekâlet 
etmesi ve böylece her türlü âcil müdahaleyi ge

rektiren vakaları karşılaması tıbben kâfi görüle
bilir kanaatinde misiniz? 

3. Nisaiye mütehassısına işten el çektirme 
olayından sonra müdahaleyi gerektiren vakalara 
ve yaralılara kim müdahale etmiştir, müdahale 
edilmediği için ölen olmuş mudur? 

4. Halen hastanenin operatör ve nisaiye 
kadrolarına tâyin yapılmış mıdır, yapılmamışsa 
Bakanlıkça ne düşünülmektedir? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 26 . 7 .1967 

Bakanlığı 
Zatişleri ve Muamelât 

Genel Müdürlüğü 
Muamelât Şubesi 

54767 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 

İlgi : 15 . 7 . 1967 gün ve 8314-7/347-5148 
sayılı yazıya K. : 

Cumhuriyet Senatosu Urfa üyesi Dr. İbrahim 
Etem Karakapıcı'nm tarafıma tevcih etmiş ol
duğu sorularına ait cevabi yazım 3 nüsha olarak 
ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Dr. Vedat İ l i Özkan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
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Urfa Senatörü Sayın Dr. İbrahim Etem Ka-
rakapıcı tarafından cevaplandırmam hususunda
ki soru cevaplarına cevabımı arz ederim. 

1. Urfa Devlet Hastanesi Operatörü Dr. 
Mustafa Ünal'ın 5 . 6 . 1967 tarihinde senelik 
iznine Valilikçe müsaade olunmuş ve adı geçen 
29 . 6 . 1967 tarihinde avdetle görevine başla
mış olduğu, 

2. Nisaiye mütehassıslarının cerrahi nosyo
nunun ve opertörlerden nisaiye nosyonlarının bir 
pratisyen hekimden daha iyi olacağı kanaatinde
yim. 

3. Nisaiye mütehassısına işten el çektirildik
ten sonra müdahaleyi gerektiren olaylara hasta
nedeki mevcut mütehassıslar tarafından müda
hale edileceği tabiîdir. 

ölenler hakmda her hangi bir raporun Ba
kanlığıma intikal etmediği, 

4. Halen Urfa Devlet Hastanesinde bir ope
ratör mevcudolup nisaiye mütehassıslığı ise ha
berler bülteninde .ilân edilmiştir. Talibi zuhu
runda tâyin yapılacaktır. 

Bilgilerinizi arz ve rica ederim. 
Dr. Vedat Âli Özkan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 

*>•<* 

5 — DÜZELTİŞ 

27 . 7 . 1967 tarihli 95 nci Birleşim tutanağı sonuna bağlı 992 S. Sayılı basmayazıda aşağıdaki 
düzeltişler yapılacaktır : 

Sayfa Madde Satır Yanlış Doğru 

8 
8 
8 

10 
10 
12 

11 
12 
12 
19 
20 
23 

4 
1 
2 
2 

Başlık 
2 

(A), (B) ve 
(A), (B) ve 
tahakkuku 
Teşekküllerindeki 
kayıtlar 
ihracedilmez 

(A) (B) ve 
(A) (B) ve 
tahakkuk 
Müesseselerindeki 
kayıtları 
ihracedilemez 

mmm 
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23 Haziran 1959 tarihinde Beyrut'ta imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cum
huriyeti Hükümeti arasında Kültür Anlaşması» nın onaylanmasına dair kanun tasarısına verilen 

oyların sonucu 
(Tasarı kanunlaşmıştır) 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAMSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Kökcr 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 
Osman Saim Sarıgöllü 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 120 

Kabul edenler : 120 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 62 

Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Hasan Ali Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Aiihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. ihsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa D eli veli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğiu 
Fikret Gündoğan 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligili 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Kara öz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
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Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rif&t Öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söytemezoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplar 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
M. Şükran Özkaya 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

AĞRI 
SaMJı Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 
ismail Yeti§ 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcah 

BlLECtK 
Talât Oran 

TEKÎRDAÖ 
Hayri Mumeuoğltı 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakır Ağanoğlu 
o. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

ÜRPA 
t, Etem Karakapıcı 
Bfta&n Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

[Oya katilımyanlar] 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BURSA 
1. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 
Saffet "Ura! 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu (1.) 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügü 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Ekrem Özden 
M. Cemal Yıldırım 

ÎZMlR 
İzzet Birand 

Cahit Okurer 
KARS 

S i m Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

[Açık üyelik] 

Bitlis 

Yakûn 

Akif Eyidoğan 
Tevfik înei 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER. 
Cevat Açıkalın 
Âmil Artus 
Hasan Kangal 
Ragıp Üner 
Suad Hayri Ürgüplü 

Zeki Kumrulu 
SAMSUN 

Rıza Isıtan 
SİNOP 

Suphi Batur 
TOKAT 

Zihni Betil 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadb 
Hidayet Aydıner 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü (I. Ü.> 

««» 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Kırallığı arasında 21 Kasım 1966 tarihinde Rabat'ta a'kdedilmiş 
bulunan Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısına 

verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

TABII ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAH1SAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

üye sayısı : 183 
Oy verenler : 121 

Kabul edenljer : 120 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 61 

Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğhı 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Rifat Öztürkçine 

IZMlR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
tlyas Karaöz 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
O. Mecdi Agun 
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SAEARYA 

Osman SalüıoğİTi 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 

Abdurrahman Kavak 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Emamıllah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet Öz güneş 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
(B§k. V.) 

' AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söyfemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğhı 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
. 1 . Etem Karakapıeı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Ataynrt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

[Reddeden] 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

[Oya kaiilmıy anlar] 

BURSA 
1. Sa'bri Çağlayangil 
(B.) 
Saffet Ural 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Ekrem Özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligii 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci A n 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

[Açık üyelik] 

Bitlis 1 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 
Âmil Artus 
Ragıp Üner 
Suad Hayri Ürgüplü 

Zeki Kumrulu 
SAMSUN 

Rıza Isıtan 
SİNOP 

Suphi Batur 
TOKAT 

Zihni Betil 
TUNCELİ 

Arslan Bora 
VAN 

Ferid Melen 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçag 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu. 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü (1. Ü.) 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

95 NCÎ BÎRLEŞÎM 

28 . 7 . 1967 Çarşamba 

Saat : 10,30 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARALAŞ-
TıRıLAN IŞLER 

X I . —• Kalkınma plânının uygulanması 
esaslarına dair kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olnan metni ye Cu'irihuriyet Senato
su Bütçe ve Plân Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi 1/367; Cumhuriyet Senatosu 1/820) (S. 
Sayısı : 988) [Dağıtma tarihi : 20 .7 .1967] 

IV 
A - HAKLARINDA ÎVEDÎLÎK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
V 

ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 
A - ÎKÎNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

ÎŞLER 
B - BÎRÎNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

ÎŞLER 
X 1.— 23 Haziran 1959 tarihinde Beyrut'

ta imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Lübnan Cumhuriyeti arasında Kültür An
laşması» nm "onaylanmasına dair kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma komisyonları rapordan 
(Millet Meclisi 1/192; Cumhuriyet Senatosu 
1/792) (S. Sayısı : 985) [Dağıtma tarihi : 
19 . 7 . 1967] 

X 2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Kral
lığı arasında 21 Kasım 1966 tarihinde Rabat'ta 
<a!kded!iılmiş bulunan Kültür Anlaşmasının onay
lanmasının uygun 'bulunduğuna dair kanun ta

sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları. 
(Millet Meclfisi 1/308; Cumhuriyet Senatosu 
1/791) (S. Sayısı : 986) [Dağıtma tarihi : 
19 . 7 . 1967] 

X 3. — Milletlerarası Adalet Divanı Statü
sünün 36 neı maddesinin 2 nci fıkrasında der
piş olunan ve hukukî uyuşmazlıkların çözülme
si hususunda divanın yargı hakkım önceden 
tanımayı gerektiren ihtiyari kayda katılmanız 
hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden uza
tılmasına dair kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet, Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma komisyonları raporları (M. . Meclisi 
1/275; C. Senatosu 1/793) (S. Sayısı : 987) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 7 . 1967] 

4. —• Gece öğretimi yapan, yüksek dereceli 
akşam teknik okulları ile akşam yüksek tekni
ker okullarında görevlendirilecek öğretmenler 
ve öğretim üyeleri ile asistanlar ve dliığer per
sonele verilecek ek ücret kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu, Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (M. Meclisi 2/166; C. 
Senatosu 2/215) (S. Sayısı : 979 a ek) [Dağıt
ma tarih : 21 . 7 . 1967] 

X 5. —• Tarihi mahiyetteki bâzı silâh ve as
kerî malzemenin Pakistan Devletine hibe 'edil
mesi hakkındaki kanun tasarısının Millet Mecli
since kaibul •olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Millî Savunma ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (M. Meclis1! 1/72; C. Senato
su 1/810) (S. Sayısı : 990) [Dağıtma tarihi : 
21 . 7 . 1967] 

X 6. — Tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince 'kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (M. Meclisü 1/224; C. Senatosu 
1/813) (S. Sayısı : 992) [Dağıtma tarihi : 
21 . 7 . 1967] 





Donem : 1 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

23 Haziran 1959 tarihinde Beyrut'ta imzalanan «Türkiye Cumhuri
yeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür 
Anlaşması» nın onaylanmasına dair kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları (Millet Meclisi 

1/192: Cumhuriyet Senatosu 1/792) 
(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 306) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 21 . 6 . 1967 
Kanunlar Müdürlüğü 

Sayı : 1866 - 9341 1/192 
CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 19 . 6 . 1967 tarihli 121 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, 23 Haziran 1959 tarihinde Beyrut'ta imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür Anlaşması» nın onaylanmasına dair 
kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 22 . 4 . 1966 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 12, 19 . 6 . 1967 tarihli 117 ve 121 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 306) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Millî Eğitim Komisyonu 28 . 6 . 1967 
Esas No. : 1/792 
Karar No. : 58 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millet Meclisinin 19 . 6 . 1967 tarihli 121 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 

kabul edilen, 23 Haziran 1959 tarihinde Beyrut'ta imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür Anlaşması» nın onaylanmasına dair kanun 
tasarısı, ilgili bakanlıklar temsUcileriniin de iştirakleriyle 'komisyonumuzda tetkik ve müzakere 
edildi. 

Tasarı gerekçesinde izahı yapılan hususlar, .komisyonumuzca da benimsenerek, Millet Mec
lisi Genel Kurulunea kabul edilen metnin aynen kabulüne, öncelik ve ivedilikle görüşülmek üze
re, havalesi gereğince Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonlarına tevdi buyurulmak için Baş
kanlığa sunulmasına karar verilmiştir. 

Başkan Sözcü Çankırı İstanbul 
İzmir Ankara H. Bağlı M. Aksoley 

C. Okurer T. Cebe İmzada bulunamadı 
İzmir İzmir İzmir Kastamonu 

/. Birand N. özerdemli ö. L. Bozcah M. Çamlıca 
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Dışişleri,Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve 18 . 7 . 1967 
Tanıtma Komisyonu 

Esas No. : 1/792 
Karar No. : 39 

Yüksek Başkanlığa 

23 Haziran 1959 tarihinde Beyrut'ta imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan 
Cumihuriyeti Hükümeti arasında Kültür Anlaşması» nm onaylanmasına dair kanun tasarısı, il
gili Bakanlık temsilcileri de hazır bulundukları halde, Komisyonumuzun 13 . 7 . 1967 tarihli top
lantısında incelendi ve görüşüldü. 

Tasarının gerekçesinde belirtilen hususlar komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden 
tasarı Millet Meclisinden gelen şekliyle aynen kaibul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere G-enel Kurulun tasviplerine arz edilmek için, Yüksek 
Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Sözcü Kâtip 
Taibiî Üye Tekirdağ Balıkesir İstanbul 
A. Yıldız C. Tarlan E. Aka T. Arıburun 

Ankara Elâzığ Konya Samsun 
H. O. Bekata C. Ertuğ M. Obuz F. Tevetoğlu 

Millet Meclisinin kabul 
Ettiği metin 

23 Haziran 1959 tarihinde Bey
rut'ta imzalanan «Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Lübnan 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Kültür Anlaşması» nın onaylan

masına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 23 Haziran 
1959 tarihinde Beyrut'ta imza
lanan «Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Lübnan Cumhu
riyeti Hükümeti arasında Kül
tür Anlaşması» onaylanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Millî Eğitim Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

23 Haziran 1959 tarihinde Bey
rut'ta imzalanan «Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Lübnan 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Kültür Anlatması» nın onaylan

masına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nei madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonunun kabul ettiği 

Metin 

23 Haziran 1959 tarihinde Bey
rut'ta imzalanan «Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Lübnan 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Kültür Anlaşması» nın onaylan

masına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen î nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2, — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Mîllet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 985) 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE LÜBNAN CUMHURİYETİ ARASINDA KÜLTÜR ANLAŞ

MASI 

Lübnan Hükümeti ile Türkiye Hükümeti iki memleket arasında, fikir, sanat ve ilim safhasında, 
dosibça bir işbirliği ve mübadeleler yolu ile, mümkün olan en eksiksiz karşılıklı anlayışı temin et
mek amacı ile ve taraflardan birinin üçüncü bir devletle akdetmiş olabileceği kültür anlaşmala
rının bükümlerine halel gelanemjek üzere, aralarında bir anlaşma akdetmeyi arzu ettiklerinden, bu 
maksatla aşağıdaki tam yetkili murahhaslarım tâyin etmişlerdir1 i 

Türkiye Hükümeti adına; : 
Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi, Ekselans Cevdet Dülger. 
Lübnan Hükümeti adma : 
Hariciye Nezareti Umumi Kâtibi Büyükelçi Ekselans Fuad Amamın. 
Bu murahhaslar, yetki 'belgelerini teati ettikten ve bu belgelerin usulüne uygun olduğunu 

teslbilt ettikten sıonra, aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardırt : 

Madde — 1. 

Her Âkıd Hükümet, kendi üniversitelerinde, diğer Âkıd memleketin dili, edebiyatı ve tarihi 
ile ilgili ders veya konferansların ihdasını temin için gayret sarf edecektir. 

Madde —- 2, 

Âkıd Hükümetler, memleketleri arasında üniversite öğretim üyelerinîn, profesörlerin, öğren
cilerin araştırmacıların, teknisyenlerini ve uzmanların mübadelesini teşvik edeceklerdir. 

Madde —- 3. 

İki taraf kendi üniversite ve yüksek öğretim kurumlarına kaydolma hususumda mahallî üni
versite yönetmelikleri ile telifi kabil olan her türlü kolaylıkları temin etmek hususunda gayret 
göstereceklerdir. 

Madde —< 4. 

Âkıd Hükümetler, memleketlerinin bilim dernekleri arasında en sıkı işbirliğini teşvik edecek 
bdr fikri, edebi sahalarda olduğu gibi, sanat ve ilim sahasında da karşılıklı yardımlarını sağlıya-
caklardır. 

iMadde — 6. 

Âkıd Hükümetler üniversite unvanlarının elde edilmesi bakımından diploma muadeletinin 
hangi şartlar içinde tanınabileceği hususunu ineeliyeceklerdir. 

(Madde — 6. 

Âkıd Hükümetler memleketlerinin gençlik teşkilâtları arasındaki işbirliğini teşvik edecek
ler ve aralarında spor karşılaşmalarının tertibe dilmesini kolaylaştıracaklardır. 

Madde — 7. 

Yüksek Âkıd Taraflar vatandaşları arasında ilim ve sanat sahasında yapılacak kültür müba
delelerini şu suretle koruyacaklardır : 

a) Her nevi kitap ve yayının teatisi için en büyük kolaylıkları temin etmekle, 
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lb)' İki memlekeftteri birinde yayınlanmış okul kiıtaplarunda diğer memlekete ait yanlışlıklar 

bulunmamasına, mahallî mevzuatın çizdiğâ hudutlar dâhilinde ve tarihî araştırma hürriyetine ha
lel gelmiyeeek şekilde, itina etmekle, 

e)1 Konferans, konser ve tiyatro temsillerinin tertlilbini kolaylaştırmakla, 
d) Radyo yayınlarını kolaylaştırmak ve millî film prodüksiyonlarının mübadelesini teşvik 

etmekle. 

Madde — 8. 

Âkıd Hükümetler, memleketlerinin diğer memleket tarafından tanınmasını ve iki memleket 
vatandaşları arasında karşılıklı anlayışın gelişmesini temin etmek maksadiyle nakil vasıtalarının 
ve meskenlerin tarifesinde tenzilât husule getirmek gibi tedbirler ile turizmi kolaylaştıracaklar
dır. 

Madde — 9. 

Âkıd Hükümetler, aynı şekilde, müzelerdeki eşyanın mulâjı ile kütüphanelerdeki elyazmaları-
mn veya arşivlerde saklı, tarih araştırmalarını kolaylaştıracak nitelikteki vesikaların fotokopi
lerinin alınması için kendi mevzuatları dâhilinde mümkün olan müsaadeleri vermek hususunda 
biri diğerine yardımcı olacaktır. 

Bu müsaadeler, her defasında, yetkili makamların onayına sunulacaktır. Bu çeşit ameliyelerin 
gerektiği masraflara gelince, bunlar mulâj veya fotokopileri iatiyen Hükümete aidollacaktır. 

Madde — 10. 

Yüksek Âkıd Taraflar memleketlerini ilgilendiren kültürel ve ilmî problemlerin incelenmesi 
için eksper toplantılarını teşvik etmenin uygun olup olmıyacağı hususunda birbiriyle istişare 
edeceklerdir. 

Maddö — ' 1 1 . 

İ'şjbu Anilaşma, tasdiknamelerin teati edileceği gün yürürlüğe girecektir. Anlaşma beş sene için 
imzalanmıştır ve zımni olarak yenilenmiş sayılacaktır. 

Yüksek Âkıd Taraflardan her biri 12 ay evvel yapacağı bir ihbarla anlaşmayı feshedebile
cektir. 

Bu hususları teyiden, yetkili murahhaslar1 Fransızca olacak kaleme alınmış işbu anlaşmayı 
imzalamışlardır. 

Yirmiüç Haziran bin dokuzyüz elMdokuz tarihinde iki nüsha olarak Beyrut'ta tanzim edilmiş
tir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Lübnan Cumhuriyeti Hükümeltd 
Adına Adına 

• « ^ » ^ ı ı »« 
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Döûâöi : 1 
Toplat! : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Kırallığı arasında 21 Haziran 1966 tari
hinde Rabat'ta akdedilmiş bulunan Kültür Anlaşmasının onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları (Millet Meclisi 1 

Cumhuriyet Senatosu 1/791) 
(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 305) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 21 . 6 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
1/308 

Sayı : 3332-19886 
CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 19 . 6 . 1967 tarihli 121 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, Türkiye Cumhuriyeti ile Pas Kırallığı arasında 21 Kasım 1966 tarihinde 
Kabat'ta akdedilmiş bulunan Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 16 . 1 . 1967 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 12, 19 . 6 . 1967 tarihli 117 ve 121 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 305) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Millî Eğitim Komisyonu 28 . 6 . 1967 
Esas No. : 1/791 
Karar No. : 57 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millet Meclisinin 19 . 6 . 1967 tarihli 121 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görü

şülerek açık oy ile kabul edilen, Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Kırallığı arasında 21 Kasım 1966 
tarihinde Rabat'ta akdedilmiş bulunan Kültür Anlaşmasının anaylanmasmm uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısı, ilgili Bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakleriyle komisyonumuzda tetkik 
ve müzakere edilmiştir. 

Tasarı gerekçesinde izahı yapılan hususlar komisyonca da benimsenerek, Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen metnim aynen kabulüne, öncelik ve ivedilikle görüşülmesine, havalesi ge
reğince Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonlarına tevdi buyurulmak üzere Başkanlığa sunul
masına karar verilmiştir. 

Başkan Sözcü Çankırı İstanbul 
İzmir Ankara H. Dağlı M. Aksoley 

C. Okurer T. Cebe İmzada bulunamadı 
İzmir İzmir İzmir Kastamonu 

1. Birand N. Özerdemli Ö. L. Bozcah M. Çamlıca 
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Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 

Esas No: 1/791 
Karar No: 38 

18 .7 .1967 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Kırallığı arasında 21 Kasım 1966 tarihinde Rabat'ta akdedilmiş bu
lunan Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı Komisyonumu
zun 13 . 7 . 1967 günkü toplantısında, ilgili Bakanlık temsilcileri de hazır bulunmak suretiyle incelen
di ve görüşüldü. 

Tasarının gerekçesinde belirtilen hususlar Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden, tasarı 
Millet Meclisinden gelen şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

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

Sözcü 
Tabiî Üye 
A. Yıldız 

Ankara 
1. 0. Bekata 

Kâtip 
Tekirdağ 
C. Tarlan 

Elâzığ 
C. Ertuğ 

Balıkesir 
E. Aka 

Konya 
M. Obuz 

İstanbul 
T. Arıburıın 

Samsun 
F. Tevetoğlu 

Millet Meclisinin kabul 
Ettiği metin 

Türkiye Cumhuriyeti ile Fas 
Krallığı aı~asında 21 Kasım 1966 
tarihinde Rabat'ta akdedilmiş 
bulunan Kültür Anlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulun

duğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cum
huriyeti ile Fas Krallığı arasın
da 21 Kasım 1966 tarihinde Ra
bat'ta akdedilmiş bulunan Kül
tür Anlaşmasının onaylanması 
uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Millî Eğitim Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Türkiye Cumhuriyeti ile Fas 
Krallığı arasında 21 Kasım 1966 
tarihinde Rabat'ta akdedilmiş 
bulunan Kültür Anlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulun

duğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonunun kabul ettiği 

Metin 

Türkiye Cumhuriyeti ile Fas 
Krallığı arasında 21 Kasım 1966 
tarihinde Rabat'ta akdedilmiş 
bulunan Kültür Anlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulun

duğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 
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— 3 — 
Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Kırallığı arasında Kültür Anlaşması tasarısı 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, ile Fas Kırallığı Hükümeti, iki ülke arasındaki karşılıklı anla
yışın gelişmesini sağlamak ve mevcut kültürel bağları kuvvetlendirmek arzusu ile iki ülke arasında 
fikir, ilim ve sanat sahalarında daha sıkı bir işbirliği kurmak üzere bir Kültür Anlaşması akdine 
karar vermişler ve bu maksatla, 

'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
özel Gtörevli Fevkalâde Büyükelçi Ali Binkaya'yı 
Fas Hükümeti 
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Abdullah öhorfi'yi 

tam yetkili temsilcileri olarak tâyin etmişlerdir. Temsilciler yetki belgelerini teati edipj bu belge
lerin usulüne uygun olduğunu gördükten sonra aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır : 

Madde — 1. 

Âkıd Taraflar, iki ülke arasındaki mübadeleleri aşağıdaki şekillerde teşvik edeceklerdir : 
a) Kendi ülkelerinde meriyette bulunan mevzuata uygun olarak kitap ve diğer yayınların, 

edebî, bilimsel ve sanat yönü olan filimlerin mübadelesi suretiyle, 
b) Ülkelerinde yayınlanan okul kitaplarında bulunması muhtemel hatalar üzerinde, bunların 

tashihi zımnında karşılıklı olarak birbirlerinin nazarı dikkatini çekerek, 
c) Karşılıklı olarak yekdiğerinin ülkesinde konferans, konser ve tiyatro temsilleri tertibetmeyi 

kolaylaştırarak, 
d) Radyo yayınları yaparak, 
e) Millî sanat sergileri düzenliyerek, 

Madde — 2. 

Âkıd Taraflar iki ülke arasında üniversite öğretim elemanlarının, profesör, öğrenci, araştır
macı, yazar ve sanatçıların mübadelesini teşvik edeceklerdir. 

Madde — 3. 

Her Âkıd Taraf, kendi üniversitelerinde, diğer Âkıd Tarafın dili, edebiyat ve tarihi konu
larında en iyi şekilde hazırlanmış konferanslar tertibedilmesini ve kurslar açılmasını teşvik ede
cektir. 

Madde — 4. 

Âkıd Taraflar, iki memleketin bilim kurumları arasında işbirliğini teşvik edecekler ve fi
kir, edebiyat ve sanat sahalarında karşılıklı olarak birbirlerine yardımda bulunacaklardır. 

Madde — 5. 

Âkıd Taraflar, diğer Âkıd Tarafın ülkesinde verilen diploma ve sertifikaların, yapılan im
tihanların, hangi şart ve hudutlar dâhilinde kendi ülkesinde muadil sayılabileceğini incelemeyi 
taahhüdederler. 

Madde — 6. 

Âkıd Taraflar, gençlik teşekkülleri arasındaki işbirliğini, spor karşılaşmalarını, izci ve öğ
renci ziyaretlerini teşvik edeceklerdir. 
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Madde — 7. 

Âkıd Taraflar, her iki ülkeyi ilgilendiren bilimsel ve kültürel meseleleri incelemek üzere 
mütehassıs heyetlerinin toplanmasını teşvik etmenin uygun olup olmıyacağı hususunda istişare 
edeceklerdir. 

Madde — 8. 

Her Âkıd Taraf bu Anlaşmanın hükümlerinin uygulanması zımnında alınacak kararların 
gerçekleştirilmesi için diğerinin ülkesinde bir kültür ataşesi tâyini imkânına sahibolacaktır. 

Madde — 9. 

Âkıd Taraflardan her biri diğer Âkıd Tarafın ülkesinde, o ülkenin mevzuatına . uymak ve 
gerekli önmüsaadeyi almak şartiyle kültür merkezleri kurabilecektir. 

Madde — 10. 

Bu Anlaşma, her ülkenin kendi Anayasa hükümlerine uygun olarak tasdik edilecek ve 
tasdik belgeleri teati edilecektir. Anlaşma, tasdik belgelerinin teatisi tarihinde yürürlüğe gire
cektir. 

Madde — 11. 

Bu Anlaşma, Âkıdlardan biri tarafından feshedilmedikçe süresiz olarak yürürlükte kalacak
tır. Fesih halinde, Anlaşma fesih niyetinin diğer Âkıd Tarafa bildirilmesini takibeden altı ayın 
hitamında yürürlükten kalkacaktır. 

Yukarıdaki hususları tasdikan, tam yetkili temsilciler işbu Anlaşmayı imzalamış ve mühür
lerini koymuşlardır. 

1966 yılı Kasım ayının 21 nci günü iki esas nüsha halinde Fransızca olarak tanzim edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Fas Kırallığı Hükümeti 
adına adına 

C. Senatosu (S. Sayısı : 986) 



Dönem : 1 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Saym : 

Tasarruf bonoları ihracı hakkındaki kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 

raporu (Millet Meclisi î / 2 2 4 ; Cumhuriyet Senatosu 1/813) , 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 293) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 15 . 7 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2207 -1/224 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 14 . 7 . 1967 tarihli 140 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, tasarruf bonoları ihracı hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte su
nulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 20 . 6 . 1967 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 22, 23 . 6 . 1967; 7, 10, 11, 13 ve 14.7. 1967 tarihli 123, 124, 135, 136, 137, 139 ve 140 ncı bir
leşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı: 293) 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 20 . 7 . 1967 
Esas No. : 1/813 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 14 . 7 . 1967 tarihli 140 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle grüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, tasarruf bonoları ihracı hakkında karnın tasarısı, Millet Meclisi Başkan
lığının 15 . 7 . 1967 tarihli ve 2207 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönde
rilmekle Geçici Komisyonumuzun 19, 20 Temmuz 1967 tarihli birleşimlerinde ilgili Maliye Bakanı 
da hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Bilindiği üzere, 1 . 3 . 1961 tarihinde yürürlüğe giren 5 . 1 . 1961 tarihli ve 223 sayılı 
Kanunla, Türk ekonomisinin istikrar içinde gelişmesini teminen tasarruf bonosu ihracı ve karşı
lıklarının bir fonda toplanması kabul edilmiş; bilâhara 1 . 3 . 1962 tarihinde yürürlüğe giren 47 
sayılı Kanunla istisnaya taallûk eden hükümler bir miktar genişletilmiştir. 

Tasarının gerekçesinden anlaşıldığına göre; söz konusu kanunun tatbik devresi zarfında kar
şılaşılan güçlükleri gidermek, mevcut hükümleri günün ihtiyaçlarına cevap verecek tarzda sis
temli bir hale sokmak zaruretinin hissedilmesi üzerine bu kanun tasarısı hazırlanmış bulunmakta
dır. 

39 i. 
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Tasarının, Millet Meclisince yapılan değişikliklerle birlikte getirdiği yenilikler şöylece özetlene

bilir : 
500 liralık matrah ve tediye istisnası 1 000 liraya çıkarılmış ve bu miktarı aşmıyan tediye ve 

matrahlar ile gerçek ücretleri üzerinden Gelir Vergisine tabi mükelleflerin ücretlerinin günlük 
40, haftalık 280, aylık 1 200 ve yıllık 14 400 liralık kısmı tasarruf bonosu ödeme ve kesintisinden 
müstesna tutulmuştur. Bu suretle, iktisaden zayıf durumda olan ve umumiyetle düşük fiyatla bo
nolarını elden çıkaran geniş bir vatandaş zümresi tasarruf bonosu kesintisinin dışında bırakılmak 
istenmiştir. 

Ayrıca, kazançları götürü usulde tesbit olunan küçük sanat, ticaret ve meslek erbabının gelir
leri tasarruf bonosu tevkifatından tamamen muaf tutulmak suretiyle, götürü usulde vergilendirilen 
mükellefler için evvelce 47 sayılı Kanunla vaz'edilen yıllık 5 500 liralık istisna, kazanç miktarı
na bakılmaksızın uygulanacak bir muafiyet haline getirilmiş; daha önce 47 sayılı Kanunla kabul 
edilen, bir borç için icraen satılan gayrimenkul lere ait muafiyet hükmü, tasarı ile muhafaza olun
muştur. 

Genel bütçeye dâhil daireler, katma bütçeli idareler, özel idare ve belediyeler ile köy hükmi 
şahsiyeti tarafından 3rapılan gayrimenkul satışları, tasarruf bonosu ödemekten muaf tutulmuştur. 

Bunlara karşılık, tasarruf bonosu mükellefiyetine tabi olmıyan telif ve patent haklarının satış 
ve kiralanması dolayısiyle dar mükellefiyete tabi olanlara yapılan ödemeler, bu defa bono kesin
tisine dâhil edilmiştir. 

Bono mükellefiyetine tabi olanların, bono bedellerini vergi dairelerine yatırma müddetleri 
kesin olarak belirtilmiş; ve Vergi Usul Kanunu ile Âmme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki Ka
nuna ait hükümlerin, tasarruf bonoları muamelâtında da tatbik edileceği hükmü tasanda ön
görülmüştür. 

223 sayılı Kanunda bulunmıyan zamanaşımına ait esaslar da tasarıda yer almış ve tasarruf 
bonosu ödeme ve kesinti mecburiyetinin ortadan kalkması genel olarak ilgili vergi alacağının 
tahakkuk zamanaşımına uğramış olmasına bağlanmış, tasarının 3 ncü maddesinin (D) fıkrasında 
ifade olunan ikramiyelerin özellikleri göz önünde tutularak bunlar için ayrı bir zamanaşımı süresi 
belli edilmiştir. 

Tasarının getirdiği diğer bir yenilikle, 223 sayılı Kanuna göre 10 - 20 - 50 - 100 - 500 ve 1 000 
liralık kupürler halinde çıkartılan tasarruf bonolarının asgari kupürü 100 lira olarak tesbit edil
mektedir. 100 liradan aşağı kesirleri karşılamak üzere de bono hükmünde olan 10 ar liralık faiz
siz kesir makbuzları ihdas edilmektedir. Bu makbuzların yekûnu 100 liraya yükseldikçe bonolarla 
değiştirilebilecektir. Böylece, ihraç edilecek bonoların azaltılması ile, hem bono kuponlarının 
ödenmesi, hem de bunların kaybedilmesi halinde ortaya çıkan muhalefet iddialarının incelenmesi 
ve yerine getirilmesi sırasında karşılaşılan güçlükler kısmen ortadan kaldırılmış olacaktır. 

Bono bedelleri ve faizlerin, ancak istihkak sahiplerine ödenmesi esası kabul edilmiş ve tasarruf 
bonolarının vâdesinde ödenmesinde kimliğin ispatı mecburi tutulmuştur. 

223 sayılı Kanunda olmıyan ve bu tasarı ile getirilen yeni bir hükümle, tasarruf bonolarının, 
bono sahiplerinin muvafakati ile Kamu iktisadi Teşekküllerindeki Devlet hisseleri ile değiştiril
mesi hususunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. Böylece, Devlet eliyle bir sermaye piya
sasının kurulmasına ve geliştirilmesine yardımcı olunacağı düşünülmüştür. 

223 sayılı Kanuna göre alınmış bulunan tasarruf bonolarını, tasarıdaki hükümlere göre çıka
rılacak bonolar ile değiştirmeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmış ve değiştirmenin Maliye Ba
kanlığının tesbit ve ilân edeceği esaslar dairesinde yapılması öngörülmüştür. 

Millet Meclisi metninde, değiştirme sırasında doğrudan doğruya hazineden iktisabedildiği tev
sik edilemiyen nama yazılı olan veya hamiline yazılı hale gelmiş bulunan tasarruf bonoları 
bedelleri vergiye tabi tutulmuştur. 

Buna göre, değiştirmede, bu tasarının kanunlaşarak yürürlüğe girdiği tarihte hamiline mu
harrer hale gelmiş bulunan tasarruf bonoları için bono bedelinin % 20 si, nama yazılı olanlar için 
de bono bedelinin % 40 ı vergi karşılığı tutulacak ve bakiyeler için yeni bono verilecektir. 
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Yukarıda belirtilen yenilikleri ihtiva eden ve mevcut hükümleri günün ihtiyaçlarına cevap 

verecek tarzda sistemli bir hale sokacak olan tasarı, Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
II - Değiştirilen maddelerin gerekçeleri : 
1. ÜVEillet Meclisi metninin birinci maddesinin 2 nci fıkrası, tasarruf bonosu karşılıklarının 

Türk ekonomisinin istikrar içinde gelişmesini teminen «tarım, sanayi ve ulaştırma sahalarına 
yapılacak yatırımların finansmanında» kullanılmasını öngörmektedir. Komisyonumuz, hü'kme 
elastikiyet getirmek amaciyle, yatırım yapılacak sahaların kanun metninde yer almamasını uy
gun görmüş, ve maddede bu yolda değişiklik yapmıştır. 

2. 18 nci maddenin ilk fıkrası, tasarruf bonolarının devir ve temlik edilemiyeceği hükmünü 
ihtiva etmetetedir. 

Komisıyonumuız, hukuk sistemimizin, vesikaların tedavülüne imkân verdiğini dikkate alarak, 
mezkûr önleyici hükmü metinden çıkartmıştır. 

3J 19 ncu maddede yer alan «Kamu İktisadi Müesseselerindeki» ibaresi, 440 sayılı Kanunun 
birinci maddesinde yapılan tariflere uygun olarak «Kamu İktisadi TeşelkMllerindeki» şeklinde 
değiştirilmiştir. 

4. Millet Meclisi metninin geçici birinci maddesi ile, 223 sayılı Kanuna göre alınmış bulunan 
tasarruf bonolarının, bu kanuna göre çıkarılacak (bonolar ile değiştirilmesi sırasında, doğrudan 
doğruya Hazineden iktisabedildiği tevsik edilemiyen tasarruf bonoları bedellerinin «Kazanılma
mış gelir olarak» vergiye taJbi tutulması öngörülmektedir. Komisyonumuz «kazanılmamış gelir» 
kavramının yanlış anlamalara yol açacağı mülâhazası ile, söz konusu ibarenin metinden çıkarılma
sını uygun görmüştür. 

Bu maddenin müzakerelerinde, Maliye Bakanının beyanı muvacehesinde; Ordu Yardımlaş
ma Kurumu üyelerinin adı geçen kuruma kendi namlarına muhafaıza zımnında tevdi etmiş ol
dukları tasarruf bonolarının geçici 1 nci madde şümulü dâhilinde mütalâa edilmesi uygun gö
rülmemiş ve bunlar hakkında kanunun yürürlüğe girmesini mütaakıp Maliye ve Millî Savunma 
Bakanlıklarının görüş birliğine vararak protokol tanzimi hususu ayrıca müzakere ve komis
yonumuzca muvafık görülmüş ve bu hususun rapora dercedilmesi kararlaştırılmıştır. 

5. Millet Meclisince kabul edilen diğer maddeler komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Söızıcü Kâtip 
Aydınl Sakarya Sivas 

/ . C. Ege M. Tığlı A. Çekemoğlu 

Rize Trabzon 
Muhalifim Söz hakkım mahfuzdur. 

O. M. Agun A. Ş. Ağanoğlu 

Muhalefet Şerhi 

Tasarı müktesep haklara ve Anayasaya aykırı olduğundan muhalifim. 

Mecdi Agun 

Tabiî Üye 
Söz hakkım mahfuzdur. 

8. Özkaya 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Tasarruf Bonoları ihracı hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Maliye Bakanlığı, bu kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı ödeme ve kesinti
ler karşılığı olarak her malî yıl başında bir tertip halinde nama muharrer tasarruf bonoları çı
karır. 

Tasarruf bonosu karşılıkları, Türk ekonomisinin istikrar icin.de gelişmesini teminen Tarım, 
Sanayi ve Ulaştırma sahalarına yapılacak yatırımların finansmanında kullanılır. 

Her tertibin yıllık faiz nisbeti % 4 ten aşağı ve % 7 den yukarı olmamak üzere Maliye Ba
kanlığınca tâyin olunur. Bu kanuna göre çıkarılacak tasarruf bonoları 10 yıllık vadeli olup, vâ
deyi takibeden ilk 6 ay içinde ve Maliye Bakanlığınca tesbit edilecek esaslar dâhilinde ödenir. 

Bir malî yılda yapılan tasarruf bonosu ödeme ve kesintisi karşılığında müteakip malî yıl 
için ihracedilen tasarruf bonoları verilir. 

Tasarruf bonosuna tabi olanlar 

MADDE 2. — Gelir, Kurumlar, Veraset ve intikal Vergisine tabi gerçek ve tüzel kişiler ile 
gayrimenkullerin ivaz mukabili intikalinde bu gayrimenkulleri satanlar, tasarruf bonosu karşılı
ğını «ödemeye» mecburdurlar. 

Tasarruf bonosu kesintisi 

MADDE 3. — Aşağıda yazılı tediyeler ve istihkaklar tasarruf bonosu kesintisine tabidir. 
A) Gelir Vergisine tabi gerçek ücretler ve ücret sayılan ödemeler. 
(istisnadan faydalananlar hariç); 
B) Gelir Vergisine tabi telif ve patent haklarının satışı veya kiralanması dolayısiyle dar 

mükellefiyete tabi olanlara yapılan ödemeler; 
C) Dar mükellefiyete tabi kurumların Kurumlar Vergisi Kanununa göre Kurumlar Vergisi 

tevkif atma tabi kazanç ve iratları; 
D) Bankaların nakit ikramiyeleri ile spor toto ve milî piyango ikramiyeleri. 

Tasarruf bonosu kesintisi yapmaya mecbur olanlar 

MADDE 4. — Kamu idare ve müesseseleri (köyler hariç), kamu iktisadi müesseseleri, tica
ret şirketleri, dernekler, tesisler, vakıflar, dernek, tesis ve vakıfların iktisadi işletmeleri ve bun
ların dışında kalan diğer kurumlar, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan tüccar ve ser
best meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya işletme hesabına göre tesbit eden çiftçiler 
3 ncü maddeye göre tasarruf bonosu kesintisi yapmakla mükelleftirler. 

Muaflıklar 

MADDE 5. — Vergiye tabi gelirleri sadece, götürü usulde tesbit olunan ücretten, götürü 
usulde tesbit olunan ticari veya meslekî kazançlardan veya bunların hepsinden ibaret olan Ge
lir Vergisi mükellefleri tasarruf bonosu karşılığında ödemede bulunmazlar. 

Bir borç için icraen satılan gayrimenkul değerleri üzerinden tasarruf bonosu karşılığında öde
me yapılmaz. 

Genel bütçeye dâhil daireler, katma bütçeli idareler, özel idare ve belediyeler ve köy hükmi 
şahsiyeti tarafından yapılan gayrimenkul satışları tasarruf bonosuna tabi değildir. 
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CUMHUKİYET SENATOSU GEÇİCİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Tasarruf bonoları ihracı hakkında Kanun 

MADDE 1. — Maliye Bakanlığı, bu kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde yazık ödeme ve kesinti
ler karşılığı olarak her malî yıl başında bir tertip halinde nama muharrer tasarruf bonoları çıkanr. 

Tasarruf bonosu karşılıkları, Türk ekonomisinin istikrar içinde gelişmesini teminen kullanılır. 
Her tertibin yıllık faiz nisbeti % 4 ten aşağı ve % 7 den yukarı olmamak iizere Maliye Bakan

lığınca tâyin olunur. Bu kanuna göre çıkarılacak tasarruf bonoları 10 yıllık vadeli olup, vâdeyi ta-
kibeden ilk 6 ay içinde ve Maliye Bakanlığınca teslrY; edilecek esaslar dâhilinde ödenir. 

Bir malî yılda yapılan tasarruf bonosu ödeme ve kesintisi karşılığında müteakip malî yıl için ih-
racedilen tasarruf bonoları verili-c. 

Tasarruf bonosuna tabi olanlar 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Tasarruf bonosu kesintisi 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Tasarruf bonosu kesintisi yapmaya mecbur olanlar 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edilen 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Muaflıklar 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edilen 5 nci madde aynen kabul edilmiştjr. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği »metin) 

İstisnalar 

MADDE 6. — 1 000 lirayı aşmayan tediye ve matrahlar ile gerçek ücretleri üzerinden Gelir 
Vergisine tabi mükelleflerin ücretlerinin günlük 40, haftalık 280, aylık 1 200, yıllık 14 400 lira
lık kısmı tasarruf bonosu ödeme ve kesintisinden müstesnadır. 

Bu istisnaların tatbikinde : 
1. Aynı işveren tarafından aynı veya ayrı hikmetler için yapılan muhtelif ücret tediyeleri 

ve ikramiyeler birleştirilir; ayrı ayrı işverenler tarafından yapılan ücret tediyeleri müstakillen 
nazara alınır. 

2. ücretlerde vâki arızi mahiyetteki artmalar dolayısiyle istisna haddinin aşılması halinde, 
tasarruf bonosu ödeme mecburiyeti artmanın husule geldiği aya inhisar &der. 

3. Ücretlerin indirim ve kesintilere tabi tutulmadan önceki gayrisafi tutarları esas alınır. 

Tasarruf bonosu ödenmesinde esas alınacak miktar 

MADDE 7. — Tasarruf bonosu ödenmesine esas alınacak miktarlar şunlardır : 
A) Gelir Vergisi Kanununa göre verilen yıllık ve münferit beyannamelerde gösterilen Gelir 

Vergisine tabi matrahlar; 
B) Kurumlar Vergisi Kanununa göre verilen beyannamelerde (tasfiye beyannameleri hariç) 

gösterilen Kurumlar Vergisine tabi matrahlar; 
C) Veraset ve intikal Vergisi Kanununun 10 ncu maddesi gereğince verilen beyannameler

de Veraset ve İntikal Vergisine tabi matrahlar; 
D) Gayrimenkul intikallerinde Emlâk Alım Vergisine esas olan değerler; 
E) Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ikmalen re'sen veya sair suretlerle ! idarece tarh 

olunan gelir, Kurumlar, Emlâk, Alım ve Veraset ve intikal vergilerinden tahsili kabil hale gel
miş bulunanlara ait matrahlar, (Bu suretle tarh olunan vergilerden malî ve idari kaza mercileri
nin kesin kararlarına istinaden terkin ve reddolunan kısımlara isabet eden ödemeye ait tasar
ruf bonoları ve kesir makbuzları senesi içinde, kendi tertibinden, senesi geçtiği takdirde geli
verilecek paralar bölümünden ret Ve iade olunur ve bonolar geri alınır.) 

Tasarruf bonosu kesiııtisine esas •alınacak miktar 

MADDE 8. — Tasarruf bonosu kesintisine esas alınacak miktar : 
A) 3 ncü maddenin (A) bendine göre yapılacak tasarruf bonosu kesintisinde bahis konusu 

ödemelerin indirim ve kesintilere tabi tutulmadan önceki gayrisafi tutarıdır. 
B) 3 ncü maddenin (B) bendine göre yapılacak tasarruf bonosu kesintisinde, bu tediyelerin 

Gelir Vergisi tevkifatına matrah olan miktarıdır. 
C) 3 ncü maddenin (C) bendine göre yapılacak tasarruf bonosu kesintisinde, bu kazanç ve 

iratlardan Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılacak Kurumlar Vergisi tevkifatına matrah olan 
miktardır. 

D) 3 ncü maddenin (D) bendine göre yapılacak tasarruf bonosu kesintisinde, ikramiyelerin ke
sintilere tabi olmadan önceki gayrisafi tutarıdır. 

Bu maddenin (A) bendine göre yapılacak kesintide, aynı işveren tarafından aynı veya ayrı 
ayrı hizmetler için yapılan muhtelif ücret tediyeleri birleştirilir; ayrı ayrı işverenler^ tarafından 
yapılan ücret tediyeleri müstakillen nazara alınır. 
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Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonun1 kıa'bul etitiiği metin 

İstisnalar 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul ediîen 6 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

Tasarruf bonosu ödenmesinde esas alınacak miktar 

MADDE 7. — Millet Meclisince kabul edilen 7 nd madde aynen kabul edilmiştir. 

Tasarruf bonosu kesintisine esas alınacak miktar 

MADDE 8. — Millet Meclisince kabul edilen 8 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

JlaJıs-up 

MADDE 9. — Tasarruf bonosu kesintisine tabi tutulan kasanç ve iratlar üzerinden yapılmış 
olan kesinti miktarı ; bu kazanç ve iratların beyannameye ithal edilmiş bulunmaları şartiyle, Gelir 
ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin 7 nci maddeye göre yapacakları ödeme miktarından indi
rilir. 

Niabet 

MADDE 10. — Tasarruf bonosu ödeme ve kesinti nisbeti % 3 tür. 

Ödeme ve kesinti süreler! 

MADDE II . — A) Tasarruf bonosu ödemesi, Gelir, Kurumlar ve Veraset ve İntikal vergileri
nin ilk taksitinin tediyesi gereken süre içinde, gayrimenkul intikallerinde Emlâk ülım Vergisinin te
diyesi sırasında defaten ilgili vergi daireline yapılır. 

B) 3 ncü maddenin (A), (B) ve (ö) bentlerine göre yapılacak tasarruf bonosu kesintisi ilgili 
Gelir veya Kurumlar vergilerinin tevkifi gereken süre içinde yapılır ve bahis konusu vergilerin 
ödenmesi gereken süre içinde ilgili vergi daireline yatırılır. 

C) 3 ncü maddenin (D) bendine göre yapılacak tasarruf bonosu kesintisi, bahis konusu ikra
miyelerin tediyesi sırasında icra olunur ve kesintinin yapıldığı ayı. takibeden aym 20 nci günü ak
sanıma kadar ilgili vergi dairesine yatırılır. 

ödeme ve kesinti mecburiyetinin ortadan kalkması 

MADDİ 12, — 2 nci madde ile 3 neü maddenin (A), (B) ve (G) bentlerindeki ödeme ve kesinti 
mecburiyeti, ilgili vergi alacağının tahakkuku zamanaşımına uğraması ile; 3 ncü maddenin (D) 
bendindeki kesinti mecburiyeti kesintinin yapılması gereken tarihi takibeden yılın başından itibaren 
5 yıl geçtikten sonra ortadan kalkar, 

Tasarruf bonosu kesintisine mecbur olanların sorumluluğu 

MADDE 13. — Tasarruf bonosu kesintisi yapmaya mecbur olanlar bu mecburiyetini yerine ge
tirmedikleri takdirde, tasarruf bonosu kesinti mecburiyeti tasarruf bonosu ödeme mecburiyeti hali
ne inkılabeder ve bonolar kesinti yapmaya mecbur olan gerçek ve tüzel kişiler adına tanzim olunur. 
Bu suretle zıyaa uğratılan tasarruf bonosu bedellerinin % 20 si nisbetinde ceza uygulanır. 

Tasarruf hoıtosu ödeme mecburiyetinin yerine getirilmemesi 

MADDE 14. — 7 nci maddeye göre tssfcit- olunan matrahlar üzerinden yapılacak tasarruf bono
su Ödemesinde zıyaa uğratılan tasarruf bonosu bedellerinin % 20 si nisbetinde ceza alınır. 

MADD3 15. — Bu kanun hükümleri mahfuz olmak üzere, Vergi Usul Kanunu ile Âmme Ala
caklarının Tahsili Usulü hakkındaki Kanun hükümleri tasarruf bonosu ödeme ve kesintileri hakkın
da da tatbik olunur. 

Ödeme ve kesinti bedellerinin hesaplanması 

MADDE 18. — Tasarruf bonosu ödeme ve kesintilerinde, 5 lira ve daha as kesirler atdır, 5 li
radan yukarı olanlar 10 liraya çıkarılır. 
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Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonun balbul ettiği metin 

Mahsup 

MADDE 0. — Millet Meclisince kabul edilen 9 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

Nisbet 

MADDE 10. — Millet Meclisince kabul edilen 10 ucu madde aynen kabul edilmiştir. 

ödeme ve ketsinti süreleri 

MADDE 11. — Millet Meclisince kabul edilen 11 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

ödeme ve kesinti mecburiyetinin ortadan kalkması 

MADDE 12. -— Millet Meclisince kabul edilen 12 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Tasarruf bonosu kesintisine mecbur olanların sorumluluğu 

MADDE 13. — Millet Meclisince kabul edilen 13 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Tasarruf bonosu ödeme mecburiyetinin yerine getirilmemesi 

MADDE 14. — Millet Meclisince kabul edilen 14 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

IVLADDE 15. — Millet Meclisince kabul edilen 15 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Ödeme ve kesinti bedellerinin hesaplanması 

MADDE 16. — Millet Meclisince kabul edilen 16 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Bonolarla ilgili hükümler 

MADDE 17. — Bu kanuna göre yapılacak ödeme ve kesinti karşılığında verilmesi gerekli nama 
yazılı tasarruf bonoları asgari 100 liralık kupürler halinde ihracedilir ve bütçeye gelir kaydedilir. 

Bonoların bu kanunda yazılı olanlardan başka şart ve özelliklerini tesbit etmeye ve bono tutarı 
100 lirayı karşılamıyan meblâğlar için faizsiz ve tutarı 10 liradan aşağı olmıyan kesir makbuzları 
vermeye ve bunlardan tasarruf bonosu kupürlerine muadil olanlarının ibrazında tasarruf bonoları 
ile değiştirmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Kesir makbuzlan bono hükmünde olup tasarruf bono
ları ile ilgili bilcümle hükümler, bunlar hakkında da uygulanır. 

Tasarruf bonoları ile değiştirilmek üzere ibraz edilen kesir makbuzlarının tutarı 100 liradan az 
olduğu takdirde aradaki fark ilgili tarafından nakden ödenebilir. 

Tasarruf bonoları ve faizleri ve bu bonolarla ilgili malî servis işlemleri bütün vergi, resim ve 
harçlardan muaftır. 

Bu kanun gereğince çıkarılacak bonoların faiz ve bedelleri ile diğer her türlü giderlerini karşı-
lıyacak ödenek her yıl Maliye Bakanlığı Bütçesinde Devlet borçlan bölümüne konur. 

Bonolann ihracı işlemleri 2490 sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir. 
Tasarruf bonosu faizleri tediyesi iktiza ettiği tarihten itibaren 5 yıl, bono bedelleri ve kesir 

makbuzlan ödemeleri gerektiği tarihten itibaren 10 yıl sonunda zamanaşımına uğrar ve ilgililerin 
bunlar üzerindeki haklan Hazine lehine sakıt olur. 

Tasarruf bonolan ile ilgüi yasaklar, mecburiyetler ve cezalar 

MADDE 18. — Tasarruf bonolan bu kanunda ve ilgili tüzükte yazılı haller dışında devir ve 
temlik edilemez. Tasarruf bonolarının haczi kabil değildir. 

Tasarruf bonolan bedelleri ve faizleri istihkak sahiplerine ödenir. 
Gerçek kişiler adına yazılı tasarruf bonolannm vâdesinde ödenmesinde kimliğin ispatı mecbu

ridir. ^ 
Bu madde hükümlerine aykın olarak devir ve temlik edilen tasarruf bonolan hüküm ifade et

mez, Tasarruf bonolanna müstahak olan gerçek kişilerin adını veya tüzel kişilerin unvanını yaz
madan bonolan verenler hakkında, bu durumda olan tasarruf bonosu bedellerinin % 10 u nisbe-
tinde ceza alınır. Muhtasar beyanname verilmesi halinde aynı büküm vergi sorumlusu hakkında 
da uygulanır. Kesir makbuzları için de aynı hükümler uygulanır. 

Tasarruf bonolannm değiştirilmesi 

MADDE 19. — Tasarruf bonolarını bono sahiplerinin muvafakati ile Devletin iştiraki bulu
nan müesseselerdeki ve Kamu İktisadi Teşekküllerindeki Devlet hisseleri ile değiştirmeye Bakan
lar Kurulu yetkilidir. 

Şu kadar ki, bu şekilde sahibolunacak hisselerin toplam kıymeti her ortak için 30 000 lirayı ge
çemez. 

Tasarruf bonosu bildirimi ve kayıtlar 

MADDE 20. — Tasarruf bonosu ödemeye ve kesinti yapmaya mecbur olanlann yapacaklan bil
dirimlerin şeldl ve muhtevası ile bonoların istihkak sahiplerine tevdiinde uygulanacak esaslar 
Maliye Bakanlığınca tesbit olunur. 

Tasarruf bonosu karşılığında kesinti yapanlar bu kesintileri kayıt ve hesaplannda gösterirler. 

MADDE 21. — Aşağıda sayılan hususlar baklanda tatbik olunacak işlem Maliye Bakanlığınca 
hazırlanacak tüzükte belirtilir. 
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Bonolarla ilgili hükümler 

MADDE 17. — [Millet Meclisince kabul edilen 17 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Tasarruf bonoları ile ilgili yasakla*-, mecburiyetler ve cezalar 

MADDE 18. — Tasarruf bonoları bedelleri ve faizleri istihkak Isahiplerine ödenir. 
Gerçek kişiler adına yazılı tasarruf bonolarının vâdesinde ödenmesinde kimliğin ispatı mec

buridir. 
Bu madde hükümlerine aykırı olarak devir ve temlik edilen tasarruf bonoları hüküm ifade et

mez. Tasarruf bonolarına müstahak olan gerçek kişilerin adını veya tüzelkişilerin unvanını yaz
madan bonoları verenler hakkında, bu durumda olan tasarruf bonosu bedeUerinin % 10 u nisbetin-
de ceza alınır. Muhtasar beyanname verilmesi halinde aynı hüküm vergi sorumlusu hakkında da 
uygulanır. Kesir makbuzları için de aynı hükümler uygulanır. 

Tasarruf bonolarının değiştirilmesi 

MADDE 19. — Tasarruf bonolarını bono sahiplerinin muvafakati ile Devletin iştiraki bulu
nan müesseselerdeki, ve Kamu iktisadi Teşekküllerindeld Devlet hisseleri ile değiştirmeye Ba
kanlar Kurulu yetkilidir. 

Şu kadar ki, bu şekilde sahibolunacak hisselerin toplam kıymeti her ortak için 30 000 lirayı 
geçemez. 

Tasarruf bonosu bildirimi ve kayıtlar 

MADDE 20. — Millet Meclisince kabul edilen 20 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Millet Meclisince kabul edilen 21 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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A) İstihkak sahipleri tarafından alınmıyan veya kesinti yapanlarca istihkak sahiplerine ve-
rilemiyen tasarruf bonolarının muhafaza şekli ve saklanacağı süreler; 

B) Tasarruf bonolarını ödiyecek merci ve mutavassıt bankalara verilecek masraf ve komüsyon-
lar; 

O) Tasarruf bonolarına ait tahakkuk, tahsil, düzeltme ve bilcümle kayıt muameleleri; 
D) 19 ncu madde hükümlerine göre bonoların Devlet hisseleri ile değiştirilme, müracaat 

usulleri, taleplerin değiştirilmeye tabi hisse senetlerinin miktarını aşması halinde uygulanacak mu
amele, değiştirme ânında bonoların faizlerini iskonto suretiyle ödeme ve bu hususların ilgililere 
duyurulması ve sair hususlar. 

Tazminat 

MADDE 22. — Tasarruf bonolarının muhafaza, dağıtım, istihkak sahiplerine tevdi işlemleri ile 
uğraşan Maliye memurlarına senede iki maaşı geçmemek üzere Maliye Bakanlığınca tesbit edilecek 
nisbet ve esaslar dâhilinde tazminat ödenir. Ancak, verilecek tazminat tutan, bütçede tasarruf 
bonolan için yapılan tahminin % 0,5 (binde beşini) ini geçemez. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 23. — 12 . 1 . 1961 tarihli ve 223 sayılı ve 27 . 4 . 1982 tarih ve 47 sayılı kanunlar 
hükümlerine göre yeniden tasarruf bonosu ihracedilmez, ödeme ve kesinti yapılamaz. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önceki devreye taallûk eden tasarruf bonosu ödeme ve ke
sintisi hakkında, ödeme ve kesintinin yapılması gerektiği tarihte yürürlükte bulunan hükümler 
uygulanır ve karşılığında ödeme ve kesintinin yapıldığı devreye ait bonolar verilir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 5 . 1 . 1981 tarihli ve 223 sayılı Kanuna göre alınmış bulunan tasarruf 
bonolarını bu kanuna göre çıkarılacak bonolar ile değiştirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Değiştirme Maliye Bakanlığının tesbit ve ilân edeceği esaslar dâhilinde yapılır ve ilândan son
ra geçecek iki yıl içinde tamamlanır. Bu esaslara göre bonoları üzerinde gerekli işlemi yaptırmak 
için müracaat etmiyenlerin alacak ve her türlü talep kakla,rı ortadan kalkar. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce verilmiş bonoların değiştirilmesi bu bonolan ibraz 
edecek olanlara yapılır. 

Ancak, değiştirme sırasında doğrudan doğruya Hazineden iktisabedildiği tevsik edilemiyen gerek 
nama yazılı olan ve gerekse hamiline yazılı hale gelmiş bulunan tasarruf bonoları bedelleri kazanıl
mamış gelir olarak vergiye tabidir. Değiştirmede, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte hamiline 
muharrer hale gelmiş bulunan tasarruf bonoları için bono bedelinin % 20 si, nama yazılı durumda 
olanlar için ise bono bedelinin % 40 ı vergi karşılığı tutularak, bakiyeler için yeni bono verilir. 

5 . 1 . 1961 tarihli ve 223 sayılı Kanuna göre ihracedilnıiş bulunan tasarruf bonolarının müsta
kil olarak tedavül ettirilen faiz kuponları hakkında değiştirme işlemleri uygulanmaz. Bu kuponlar
dan 1 . 3 . 1B70 ve daha sonraki vadeli olanları kargılığında Hazinece ödeme yapılmaz. 

Değiştirme ve tevsik işlemleri Maliye Bakankğınca hazırlanacak bir tüzükle düzenlenir. 
Değiştirme üzerine verilecek bonolar hakkında bu kanun hüîdimleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 223 sayılı Kanuna göre ihracedilmiş tasarruf bonolarının bu kanun hü
kümleri gereğince değiştirilmesi tamamlanıncaya kadar faizler faiz kuponlarını ibraz edenlere 
ödenir. 

Yürürlük ve yürütme 

MADDE 24. — Bu kanun 29 . 2 . 1968 de yürürlüğe girer. 

MADDE 25. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Tazminat 

MADDE 22. — Millet Meclisince kabul edilen 22 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 23. — Millet Meclisince kabul edilen 23 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 223 sayılı Kanuna göre alınmış bulunan tasarruf 
bonolarını bu kanuna göre çıkarılacak bonolar ile değiştirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Değiştirme Maliye Bakanlığının tesbit ve ilân edeceği esaslar dâhilinde yapılır ve ilândan 
sonra geçecek iki yıl içinde tamamlanır. Bu esaslara göre bonoları üzerinde gerekli işlemi yap
tırmak için müracaat etmiyenlerin alacak ve her türlü talep hakları ortadan kalkar. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce verilmiş bonoların değiştirilmesi bu bonoları ibraz 
edecek olanlara yapılır. 

Ancak, değiştirme sırasında doğrudan doğruya Hazineden iktisabedildiği tevsik edilemiyen 
gerek nama yazılı olan ve gerekse hamiline yazılı hale gelmiş bulunan tasarruf bonoları bedelle
ri vergiye tabidir. Değiştirmede, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte hamiline muharrer hale 
gelmiş bulunan tasarruf bonoları için bono bedelinin % 20 si, nama yazılı durumda olanlar için 
ise bono bedelinin % 40 ı vergi karşılığı tutularak, bakiyeler için yeni bono verilir. 

5 . 1 . 1961 tarihli ve 223 sayılı Kanuna göre ihracedilmiş bulunan tasarruf bonolarının müs
takil olarak tedavül ettirilen faiz kuponları hakkında değiştirme işlemleri uygulanmaz. Bu ku
ponlardan 1 . 3 . 1970 ve daha sonraki vadeli olanları karşılığında Hazinece ödeme yapılmaz. 

Değiştirme ve tevsik işlemleri Maliye Bakanlığınca hazırlanacak bir tüzükle düzenlenir. 
Değiştirme üzerine verilecek bonolar hakkında bu kanun hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen geçici 2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Yürürlük ve yürütme 

MADDE 24. — Millet Meclisince kabul edilen 24 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Millet Meclisince kabul edilen 25 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu CS. Sayısı : 992) 




