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rula sunuşları 204 

1. — Adalet Komisyonu Başkanlığının; 
İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Tekine! 
ve 166 arkadaşının Yargıtay kanunu 
teklifi ile İçel Milletvekili Mazhar Arı-
kan'm Temyiz Mahkemesi teşkilâtına dair 
1221 sayılı Kanunun 2020 sayılı Kanunla 
değiştirilen 7 nci maddesinin tadiline 
dair kanun teklifinin Adalet ve Plân ko
misyonlarından seçilecek 5 er üyeden ku
rulu bir Geçici Komisyonda görüşülme
sine dair önergesi (4/197, 2/325, 184) 204 • 

2. — İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm, 
İdarei Umumiye Vilâyat Kanununda de
ğişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı ka
nunların kaldırılmasına dair 19 . 7 . 1963' 
tarih ve 306 sayılı Kânunda değişiklikler 
yapılması, Belediye Kanununda değişik
lik yapılmasına dair 19 . 7 . 1963 tarih ve 

Sayfa 
307 sayılı Kanunda değişiklik yapılması 
ve Köy Kanununda değişiklik yapılması
na dair 18 . 7 . 1963 tarih ve 286 sayıllı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarılarının havale edil
miş oldukları İçişleri, Adalet ve Anayasa 
komisyonlarından alınacak 5 er üyeden 
kurulu bir Geçici Komisyonda görüşükne-
'siı*e dair önergesi. (4/196,1/383, 381, 384). 204: 

205 
3. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasız-

loğlu'nun, 5442 sayılı 11 idaresi Kanunu
nun 8 nci maddesinin (A) fıkrasının de-
ğiştirilm'esine dair kanun teklifi inin gerive-
rilmesine dair önergesi. (4/198, 2/478) 205 

4. — Parti grupları ıbaşkanıvekilleri-
nin, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plân gö
rüşmeleri sırasında Genel Kurulun çalış
ma süresine ve görüşme şekline dair öner
gesi. 205:206 

5. — Görüşülen işler 206 
1. — Cumhuriyet Senatosu (Burdur 

Üyesi Faruk Kmaytıürk ve 9 arkadaşı ile 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir'in, 5434 sayılı Kanunun 
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41 nei maddesinin 3 ncü fıkrasının kaâ-
dırılması hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân 'komisyonları raporları, 
(2/18'5, 2/189) (S. Sayısı : 278) ' '206:213 

2. — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarı
sı ve Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Osman Sairn Sarıgöllü ve 11 arkadaşı
nın, Devlet Operası kuruluşu hakkında 
kanun teklifi ve Maliye, İçişleri, Millî Eği
tim ve Plân komisyonlarından 5 er üye
den kurulu Geçici (Komisyon raporu. 
(1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273) 213 

3. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Ku
ruluşu hakkımdaki Kanunun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine, bir maddesinin 
kaldırılmasına ve bu kanuna bâzı madde-» 
lerin eklenımesine dair kanun tasarısı ve 
Maliye, İçişleri, Milî Eğitim ve Plân ko-
ımisyonlaranıdan 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu. (1/332) (ıS. Sayı
sı : 274) 213:214 

Sayfa 
4. — Tasarruf bonoları ihracı hakkın

da kanun tasarısı île Aydın Milletvekili 
Reşat özarda'nm, 223 sayılı Yatırımlar fi
nansman fonu teşkili ve tasarruf bonlola-
rı ihracı hakkındaki Kanunun 16 nci mad
desinin değiştirilmesi 'hakında kanun 
teklifi, Cumhuriyet Senatosu İstanbul' 
Üyesi Rifat öıztükçine'nin, Tasarruf bono
ları hakkındaki Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bâzı maddelerin 
ilâvesi hakkında kanun teklifi ve Kayseri 
Milletvekili Turban Feyzioğlu ve 5 arka
daşının Yatırımlar finansman fonu teş-
ıkili ve tasarruf bonoları ihracı hakkın
daki 5 Ocak 19öl tarihli ve 223 sayılı Ka
nunun 9 ncu maddesinin değiştirilmesine 
dair 27 . 4 . 1962 tarih ve 47 sayılı Kanu
nun değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Maliye ve Plân komisyonları raporla
rı (1/224, 2/102, 2/222, 2/30) (S. Sayı
sı : 293) 214:255-

<mm^ 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Giresun Milletvekili M. Kemal Çilesiz'in, 
bu yıl fındık malhsulünön az olması sebebiyle 
üreticilerin zor durumda kaldıklarına, borç
larının tecili ve yeni krediler açılması gibi ted
birlerin alınması gerektiğine dair demecine Dev
let Bakanı Sadık Müf tüoğlu cevap verdi. 

İzmir Milletvekili Arif Ertunga, Futb'ol Fe
derasyonunun faaliyetlerinle ve bu yıl yapıldı
ğı söylenen anlaşılmalı maçlara ve 

İçel MiIle'tJveikili İsmail Çatalbğlu fda İçel 
sebze üreticilerinin ihtiyaç ve problemlerine 
dair gündem dnşı demeçte bulundular. 

Cumttrariyet Senatosu Burdur Üyesi Faruk 
Kınaytıürık ve 9 arkadaşı ile Cumıhuriyet Se

natosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 
6434 sayılı Kanunun 41 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrasının kaldırılması hakkında Kanun teklifi
nin görüşülmesi, ilgili komisyonca geri alman 
maddesi üzerimdeki çalışmalar bitirilemediğin
den, gelecek Birleşime bırakıldı. 

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 
kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Saim Sarı
göllü ve 11 arkadaşının Devlet Operası kurulu
şu hakkında kanun teklifi ile 

6441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hak
kındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine, bir maddesinin kaldırılmasına ve bu 
Kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair ka-
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ıran tasamsmın tümleri üzerindeki görüşmele
rin birlikte yapılması kalbul olundu ve görüş
meler 'iki saatlik sünenin dolmasına kadar de-r 
vam etti. 

Tasarruf bonoları ihracı hakkındaki kanun 
tasarısı ile bu konudaki tekliflerin tümü üze
rinde bir süre görüşüldü. 

23 . 6 . 1967 Cuma günü saat 15,00 te 

2. — GELEN 

TAlSARILAB 
1. — Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadrola

rı hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun ta
samı. (1/379) (Mîllî Eğitim ye Plân komisyon
larına) 

; 2. —- Ankara Üniversites Kuruluş Kadroları 
Kanununa ek kanun tasarısı. (1/380) (Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

3. •— Belediye Kanunumda değişiklik yapıl
masına dair 19 . 7 . 1993 tarihli ve 307 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı. (1/881) (İçişleri, Adalet ve Anayasa 
tojmisy onlarına) 

4. — 1907 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
haıkkın&a kanun tasarısı. (1/382) (Bütçe Kar
ma Komisyonuna) 

5. — İdarei Umumiye Vilâyat Kanununda 
değişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı kanun
ların kaldırılmasına dair 19 . 7 . 1963 tarihli 
ve 306 sayılı Kanunda değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı. (1/388) (İçişleri, 
Adalet ve Anayasa komisyonlarına) 

6. — Köy Kanununda değişiklik yapılması
na dair 18 . 7 . 1063 tarihli ve 286 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı. (1/384) (İçişleri, Adalet ve 
Anayasa komisyonlarına) 

• « +mm 

toplanılmak üzere Birleşime saat 19,45 te son 
verildi. 

Başkari (Kâtip 
Başkanvekili Tokat 
Ahmet Bilgin Bedretltin Karaerkek 

Kâtip 
ıSivas 

Kâzım Kangal 

KAĞITLAR 

7. — Türkiye Cumhuriyeti Devlet Meteoro
loji İşleri Genel Müdürlüğü kuruluş ve görev
lerine dair Kanunun 2 nci maddesinin (A) fık
rası ile 21 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı. (1/385) (Millî Savunma, 
Tarım ve Plân komisyonlarına) 

8. — Türk vatandaşlarına aidoluıp Yugos
lav Federatif Halk öumlhuriyetince milllileşti-
rilmiş bulunan mal, hak ve menfaatlerin tas
fiyesi hakkında kanun tasarısı. (1/386) (Dış
işleri, Maliye ve Plân komisyonlarına) 

9. — latanlbul Üniversitesi Kuruluş Kadro
ları Kanununa ek kanun tasarısı. (1/387) (Mil
lî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

10. — Beden Teıibiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1965 bütçe yılı Kesinlhesap kanun tasarı
sı. .(1/388) (ıSayiştay Komisyonuna) 

11. — Istanlbul Teknik Üniversitesi 1965 
bütçe yılı Kesinlhesap kanun tasarısı. (1/389) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

TEZKERE 
12. — Siirt Milletvekili Albdülhalim Aras'-

ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi. (3/679) (Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürkkep Kar
ma Komisyona) 

* » " » 
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BIRiNCt OTURUM ' 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Baskanvekili Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER : Fuat Avcı (Denizli), Kâzım Kangal (Sivas) 

• 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Mllet Meclisinin 124 ncü Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapı- I 
lacaktır, Lütfen beyaz düğmelere basılsın. , 

(Yoklama yapıldı.) j 

1. — Adalet Komisyonu Başkanlığının; İstan
bul Milletvekili İsmail Hakkı Tekinel ve 166 arka
daşının Yargıtay kanunu teklifi ile İçel Mil
letvekili Mazhar Arıkan'ın Temyiz Mahkemesi 
teşkilâtına dair 1221 sayılı Kanunun 2020 sa
yılı Kanunla değiştirilen 7 nci maddesinin ta
diline dair kanun teklifinin Adalet ve Plân 
komisyonlarından seçilecek 5 er üyeden kuru
lu bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair 
önergesi (4/197) (2/325,184) 

BAŞKAN — Tezekreyi okutuyorum. 

Millet Meclîsi Yüksek Başkanlığına 
Anayasamızın «Yüksek mahkemeler» bölü

münde Yargıtay ilk Yüksek Mahkeme olarak gös
terilmiştir. Mezkûr kanunun 139 ncu maddesin
de ise, «Yargıtayın kuruluşu, işleyişi, başkan 

ve üyelerinin ve diğer mensuplarının nitelikleri 
kanunla düzenlenir» denmektedir. Yine Anayasa
mızın geçici 7 nci maddesinde ise, «bu Anayasa 
ile konulması emredilen diğer kanunlar da iki yıl 
içinde çıkarılır» âmir hükmü mevcuttur. Kanun
da yazılı bu iki yılın başlangıcı T. B. M. M. nin 

ilk toplandığı tarihtir. O tarihten bu yana Ana
yasamızın getirdiği diğer yüksek mahkemelerin 
kuruluş ve teşkilât kanunlarının hepsi çıkarıldığı 
halde, Yargıtay teşkilât kanunu bugüne kadar çı
kartılamamıştır. 

Bu konuda, geçen dönem Yüce Meclise kadar 
gelmiş olup, umumi müzakeresine başlanarak mad
delere geçilmesi kabul edilen ve ancak devre sonu
nun gelmesi sebebiyle önergelerle ilgili 29 ncu 
maddesi müstakil kanun haline getirilmiş ve devre 
sonunun bitmesi yüzünden de diğer maddelerinin 

BAŞKAN — Yeterli çoğunluğumuz vardır, 
görüşmelere başlıyoruz. 

incelenmesi tamamlanmadan kadük olmuş bulu
nan İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Tekinel 
ve 166 arkadaşının, Yargıtay kanun teklifi ile 
İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın Temyiz Mahke
mesi teşkilâtına dair 1221 sayılı Kanunun 2020 
sayılı /Kanunla değiştirilen 7 nci maddesinin ta
diline dair kanun teklifi halen Adalet Komisyo
nunda 2/184 ve 2/325 esas sayıda kayıtlı ola
rak beklemektedir. 

Zamanın darlığı ve işin müstaceliyeti göz 
önünde tutularak Yargıtay kuruluş ve teşkilâtına 
dair olan bu iki kanun teklifinin havale edildiği 
Adalet ve Plân komisyonlarından seçilecek 5 er 
üyeden kurulu bir Geçici Komisyon teşkiliyle ora
da görüşülmesinin Yüce Meclisin tasviplerine su
nulmasını saygıyla arz ederim. 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu Başkanı 

İstanbul 
İsmail Hakkı Tekinel 

BAŞKAN — Okunan önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın, tdarei 
Umumvyei Vilâyet Kanununda değişiklikler ya
pılmasına ve ilgili bâzı kanunların kaldırılma
sına dair 19 . 7 . 1963 tarih ve 306 sayılı Ka
nunda değişiklikler yapılması, Belediye Kanu
nunda değişiklik yapılmasına dair 19 . 7 . 1963 
tarih ve 307 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılması ve Köy Kanununda değişiklik yapıl
masına dair 18 . 7 . 1963 tarih ve 286 sayik 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarılarının havale edilmiş olduk
ları İçişleri; Adalet ve Anayasa komisyonların
dan alınacak 5 er üyeden kurulu bir Geçici Ko
misyonda görüşülmesine dair önergesi (4/196) 
(1/383, 381, 384) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
17 Eylül 1967 tarihinde yapılacak olan Mahal

lî İdare Seçimlerinin 2 Haziran 1968 tarihinde 
yapılacak Cumhuriyet Senatosu kısmî seçimle
riyle birleştirilmesini öngören «İdarei Umumiyei 
Vilâyat Kanununda değişiklikler yapılmasına ve 
ilgili bâzı kanunların kaldrıılmasına dair 
19 . 7 . 1963 tarih ve 306 sayılı Kanunda değişik
lik yapılması hakkında kanun», Belediye Kanu
nunda değişiklik yapılmasına dair 19 . 7 . 1963 ta
rih ve 307 sayılı Kanunda değişiklik yapılması 
hakkında kanun» ve «4Köy (Kanununda değişik
lik yapılmasına dair 18 . 7 . 1963 tarih ve 
286 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun» tasarılarının havale edil
miş bulunduğu İçişleri, Adalet ve Anayasa ko
misyonlarından alınacak 5 er üyeden kurulacak 
bir Geçici Komisyonda görüşülmesini arz ederim. 

' İçişleri Bakanı 
Konya 

Dr. Faruk Sukan 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

•. 3. — Uşak MliletvekiU Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, 5442 sayılı ti İdaresi Kanununun 8 nci mad
desinin (A) fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifinin geri verilmesine dair önergesi 
(2/438) (4/198) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
5442 sayılı 11 İdaresi Kanununun 8 nci mad

desi (A) fıkrasının değiştirilmesine dair olup, 
4 . 4 . 1967 tarihinde Yüksek Başkanlığınıza sun
duğum ve halen İçişleri Komisyonu gündeminde 
bulunan kanun teklifinin geri verilmesini arz 
ederim.; 

Saygılarımla. 

Uşak 
Fahri Uğrasızoğlu 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

4. — Parti grupları başkanvekillerinin, İkinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı görüşmeleri sırasında 
Genel Kurulun çalışma süresine ve görüşme şek
line dair önergesi 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, İkinci 
Beş Yıllık ıKalkınma Plânı raporu Karma Komis
yondan bugün gelmiş, basılmış ve şu anda kutu
lara dağıtılmış bulunmaktadır. Ayrıca, gelen kâ
ğıtlara da dercedilmiştir. Buna göre plân üzerin
deki görüşmelere Pazartesi gününden itibaren 
başlanacaktır. Bu hususta Grup Başkanvekilleri 
tarafından yazılmış bir önerge vardır, okutuyo
rum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemimize girmiş olup 77 sayılı Kanun ge

reğince 8 gün içinde karara bağlanması icabeden 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı üzerinde parti 
grupu sözcülerinin ve milletvekillerinin gereği 
gibi görüşmelerini sağlamak maksadiyle : 

1. Plân görüşmelerinin devamı süresince 
Millet Meclisi toplantılarının her gün saat 10 -13, 
14, 30 - 19, 30 ve 21 - 24 arasında yapılmasına, 

2. 8 günlük sürenin 5 gününün plânın tümü 
üzerindeki görüşmelere 3 gününün de gerekçeli 
geri verme önergelerinin oylanmasına tahsis edil
mesine, 

3. Plânın tümü üzerinde yapılacak görüşme
lerde her parti grupu sözcüsüne veya sözcülerine 
beşer saatlik bir sürenin ayrılmasına, 

4. Hükümetle birlikte Plân Karma Komis
yonuna 13 saatlik bir zamanın tefrik edilmesine, 

5. Geri kalan sürenin şahısları adına konuşa
cak milletvekillerine ayrılmasına ve görüşme süre
sinin her bir milletvekili için 20 dakika olması
na, 

IKarar verilmesini arz ve teklif ederiz. 
A. P. Millet Meclisi C. H. P. Millet Meclisi 

Grupu 
Osman Sabit Avcı 

G. P. Millet Meclisi 

Grupu 
Nihat Erim 

M. P. Millet Meclisi 

Grupu Grupu 
Hilmi İncesulu Faruk önder 

T. 1. P. Millet Meclisi Y. T. P. Millet Meclisi 

Grupu 
Tarık Ziya Ekinci 

Grupu 
Nazif Giray 
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BAŞKAN — Gruplar adına verilen-önergeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir 

Sayın arkadaşlarım Plân üzerindeki görüşme
lere Pazartesi gününden itibaren başlanacağına 

1. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi ı 
Faruk Kınaytürk ve 9 arkadaşı ile Cumhuri
yet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali De-
mir'in, 5434 sayılı Kanunun 41 nci maddesi
nin 3 ncü fıkrasının kaldırılması hakkında ka
nun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları, (2/185, 2/189) (S. Sayısı : 278) 

BAŞKAN — Rapor komisyondan gelmiş Ibu-
lunmaktadır. Komisyon? Yok. («Burada» ses
leri) 

Buyurun efendim. Hükümet? Sayın Mali
ye Bakamı, lütfen. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun teklifi
nin tümü üzerimdeki (görüşmeler daha önce bit
miş ve 1 nci madde ihakkında da görüşmeler 
yapılmıştı. Yalnız birinci madde üzerinde veri
len önergeler sebebiyle komisyon (birinci »mad
deyi tadil etmek üzere (geri almıştı. Şimdi 
kalbul edilen önergeler muvacehesinde yeniden 
tanzim edilerek getirilen /birinci maddeyi loku-
tuyorum. ı 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına I 
Gündemin öncelikle jgönüşülımesi kararlaştı- I 

•nlan işler1 kısmınım 1 nci sırasında bulunan 
Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi Faruk Kı
naytürk ve 9 arkadaşı ile Cumlhuriiyet Senato
su Tunceli Üyesi Meihmet Ali Demir'in, 5434 
sayılı Kanunun 41 nci maddenin 3 ncü fıkrası
nın kaldırılması hakkındaki kanun teklifinin I 
başlık 1 nci maddesinin aşağıdaki şekilde de- I 
ğiştirilmesiıni arz ve teklif ederim. I 

Bütçe ve Plân Komisyonu Sözcüsü I 
(Sakarda I 

Nuri Bayar I 

5434 sayılı Kanunun 41 nci maddesinin 3 öncü I 
fıkrasının değiştirilmesi hakkınlda kanun teklifi I 

Madde 1. — 5434 sayılı Kanunun 41 nci I 
maddesinin 3 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde de- I 
ğiştirilmiştir : | 

göre gerek grupları adına gerek şahısları adına 
söz almak istiyen arkadaşlarımızın söz kayıtlarım 
yaptırmak üzere Pazartesi günü saat dokuzdan iti
baren Adalet Partisi Meclis Grupu toplantı salo
nuna teşriflerini rica ederim. 

Gündemimize geçiyoruz. 

İstekleri üzerine emeHiye sevk edilecekler
den,'bu aylık veya ücretlerini (1) tam yıl al
mamış olanların (15 nci maddesinin (İh) fıkrası
na göre aylık veya ücret alanlar -dâhil) bir tam 
yıldan eksik her ayı için hesaplanacak emek
lilik 'kesenekleri ile karşılıkları tutarı emek* 
Klik ikramiyesinden toptan, ikramiyeye hak 
kaz ânamıy anlarım emekli aylıklarından ise 
% 10 kesilir. 

Ancak ücretleri tutanı en aşağı derece ay
lık veya ücret tutarlarımdan az olanlar için 
bu şart aranmaz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ko
misyonum yemi tedvin etmiş 'olduğu 'bu madde 
üzerinde (önerge vermiş alan arkadaşlar tekrar 
önergelerinde ısrar ediyorlar mı efendim? 

EKMEL ÇETİNER (Zonguldak) — Ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Peki efendim. Buna göre oku
tup ıoya arız edeceğim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Halen görüşülmekte olan 5434 sayılı Kamu

nun 41 nci maddesinin 3 nıcü fıkrasının kaldıni-
ması hakkındaki kanun teklifinin .birinci mad
desinin teklif edildiği ve Maliye Komisyonun
ca da kalbul edilmiş olduğu şekilde kalbulünü 
ara ve teklif ederim. 

Zonguldak 
Ekmel Çetiner 

Sayın Başkanlığa 

Müzakere edilmekte olan kanunun 41 öci 
maddenin 3 ncü fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Uşak Gümüsane 
Faihri Uğrasızıoğlu Salbri öaeansan 

Madde 1. — 41 nci maddenin 3 ındü fıkrası 
kaldırılmıştır. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

-m-
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Millet Meclisi Başkanlığına 
5434 sayılı Kanunun 41 nci maddesinin 3 ncü 

fıkrasının kaldırılması suretiyle maddeden çı
karılmasını anz ve teklif ederim. 

Tunceli 
'Hasan Ünlü 

BAŞKAN — Bu üç önerlge aynı mahiyette 
olduğundan ıbu üç önerge üzerinde söz istiyen 
arikadaşımız varsa söz vereceğim. 

Yeni metin üzerinde söz istiyen arkadaş 
var mı? 

Buyurun. 
FAHRİ U&RASIZOĞLU (Uşak) — Muhte

rem Başkan, değerli arkadaşlarım, bundan bir 
kaç birleşim önce 5434 sayılı Kanunun 41 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasının kaldırılması hu
susu Yüksek Heyetinizce tasvip görmüş ve ka
bul edilmiş idi. Kaibul edilmiş olan şekle göre 
-bir Devlet memuru istediği zaman emekliye 
ayrılması halinde, iki yıl beklemeksizin halk 
etmiş olduğu maaş üzerinden emekliye ayrıla
cak ve ikramiyesini de huna göre alacaktır. 
Yüksek Komisyon, bunun aksine olarak iki yıl 
.beklemeksizin emekliye ayrılması keyfiyetini 
kabul etmiş olmakla beraber, bu iki yıllık süre 
için emekli keseneklerinin ikramiyelerden tu
tulmasını öngörmekte idi. Bunlar enine boyuna 
Yüksek Mecliste müzakere edilmiş ve komis
yonun görüşünün doğru olmadığı Yüksek He
yetinizce karara bağlanmış ve buna göre öner
geler kabul edilmiş idi. 

Şimdi yüksek komisyon yeni bir teklifle ilk 
görüşünde ısrar ederek fakat bu süreyi bir 
yıla indirmek suretiyle bir yıllık keseneklerin 
ödenmesini arzu etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, değerli milletve
killeri tarafından ileri sürülen mütalâalar açık
ça ortaya koymuştur ki, kendi rızasiyle emek
liye ayrılmak istiyen bir memur ile, re'sen 
emekliye sevk leîdillmek istenen Iblir memur ara
sında mevcut duruma göre bir adaletsizlik, bir 
haksızlık ve bir eşitsizlik mevcut idi. Binaena
leyh, Komisyonun tekrar huızurunuıza getirmiş 
olduğu bu bir yıllık emekli keseneklerinin 'ke
silmesiyle ilgili hususu yine bu adaletsizliği 
ve eşitsizliği ortadan kaldırmamaktadır. Bi
naenaleyh, evvelki 'birleşimlerde kaibul ettiğiniz 
üzere ne iki yıl ve ne de ;bir yıl beklemeksizin 
bir Devlet memurunun istediği zaman emekliye 

ayrılması halinde hak etmiş olduğu maaş üze
rinden emekliye ayrılması ve ikramiyesini de 
buna göre, toptan alması kadar âdil ve insani 
bir şey olamaz. Binaenaleyh, bendeniz komisyo
nun bu görüşünün de aleyhindeyim. Geçenki, 
oturumlarda kaibul buyurduğunuz iki yıllık sü
reyi beklemeksizin kaibul ettiğiniz şeklin tek
rar oylarınızla tasvibedilmesinin yerinde ola
cağı kanaatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Salbri Özcan 
San. 

ıSABBİ ÖZOAN SAN (Gümüşane) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, geçen birleşimde 
ibu kanun telklifi üzerinde verdiğimiz önerge 
oylanmış, kaibul edilmiş; Sayın Komisyon ye
niden maddeyi düzeltmek üzere maddeyi geri 
almıştır. 

.Şimdi arzumuz," emeklilik süresini doldur
muş, emeklilik yaşını doldurmuş, ama son al
dığı maaşla iki seneyi doldurmamış olan me
murlar içerisinde isltiyenlere kendi arzulariyle 
emekliye ayrılabilmek yolunu açmak idi. Şim
di bir memur gerçekten hasta olalbilir, emeklilik 
süresini doldurmuştur, emeklilik yaşını dol
durmuştur, son aldığı maaşta iki senesini dol
durmadığı için ne yapacak bu memur 1 Rapor 
alacak, bitti mi ,bir daha alacak, olmasa izin 
alacak, izin olmasa, affedersiniz, mazur görü
nüz, kaytaracak ve gününü dolduraJbilmek için 
çare ne ise onu yapacak, iki senesini doldura
cak ve gayriresmi yollara sapacak. Bu yollara 
saptırmamak maiksadiyle bu kanun teklifi 
yapılmıştır. Getiren arkadaşlarımıza teşekkür 
ederiz. Emekli sandığı niçin bu işte ısrar eder 
ben anlamıyorum. Gün olmuştur 7 000 subayın, 
gözünü kırpmadan tıkır tıkır emekli aylıkları
nı emekliye ayrıldıkları zaman ödemiş ve siz 
iki sene beklemeye mecbursunuz gibi bir kay
da da tabi tutmamıştır. Bu itibarla bizim öner
gemize iltifat buyurmasını Yöce Meclisten 
istirham ederim. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ekmek Çetiner, buyuru
nuz efendim. 

S. EKMEL ÇETİNER (Zonguldak) — Muh
terem milletvekilleri, Bütçe - Plân Komisyonu 
esasen raporunda. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, çok gü
rültü olmaktadır. 
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ıS. EKMEL ÇETÎN'ER (Devamla) — Esasen 
raporunda bu lüzumu kaJbul ve tasdik etmiştir. 
Rapıor tetkik buyurulduğu takdirde görülecek
tir ;ki, kendi emekliliğini istiyen bir memurun 
iki sene beklemesinin bir eşitsizlik yarattığı, bir 
haksızlık yarattığı ve aynı zamanda bu memuru 
kendisini zorlan emekliye sevk ettirmek için 
fena yollara sevk eylediği ve bu eşitsizliği kal
dırmak: için bu teklifin getirildiği Komisyon
da, yani Bütçe Komisyonu raporunda kabul 
edilmiş bulunmaktadır. Hattâ bu defa getirdiği 
teklifte de iki sene "beklemeyi, prim esasını 
'bir seneye bağlamış olması da bu inancını te-
yidıeder mahiyettedir. Emekli kanunu idareye, 
bir memuru emekliye sevk etmek salâhiyetini 
tanımıştır. Buna muikaibil de memura kendi ken
dinin emekliliğini istiyebilme haikkmı tanımış
tır. Yani mütekabil /bir hak ve salâhiyet vaz'-
•edilmiştir. Fakat bu fıkra bu karşılıklı hakkı 
ve salâhiyeti ihlâl etmektedir. Çünkü bir me
mur, iyi olmaması dloiayısiyle idarenin göre
ceği lüzuma binaen emekliye sevk edilirse, 
sanki bir taltif görür gibi son almakta oldu
ğu maaş üzerinden emekli olacak ve ikramiye
sini alacaktır ama kendisine hak tanınmış, yani 
emekli olmak isteğinde bulunabilmek hakkı 

tanınmış olan memur kendisi bu emekliliğini 
isterse bu hakini istemiş olmasından dolayı da 
adeta cezalandırılacaktır. Şöyle ki, eğer iki se
ne bu maşı almamışsa son almakta olduğu 
maaşın bir alt derecesi ile, yani hesabını geçen 
[konuşmamda arz etmiştim, ikramiyesinden yani 
20 bin liracık olacak bir ikramiyeden, yüz lira 
aslî maaşta bulunan 'bir memurun 5 800 küsur 
lirası kesilmiş olacaktır. Şu halde bu, hakka
niyete dayanımamaktadır. Bununla ilgili tak
ririmize Yüce Heyetiniz iltifat buyurmuş ve 
geçen birleşimde kaibul edilmiş idi. Komisyon, 
diğer takrirler üzerinlde mütalâasını beyan et
mek üzere diğer takrirleri de almıştır. Sayın 
Baişkanlığa arz edeyim ki, madde geri veril
memiştir. O gün Riyaset eden Başkan madde
yi değil, takrirlerin verildiğini tasrih etmiş
tir. Bu itibarla bu haksızlığın, eşitsizliğin (kal
dırılması lâzımdır. Geçen birleşimde ka'bul 
buyurduğunuz önergemize gene iltifat etmenizi 
istirham ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Komisyon söz
cüsü. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ 
BAYAR (Sakarya) — Değerli arkadaşlarım, 
ıgörüşülmekte olan kanun teklifi vesilesi ile 
bir kere daha huzurunuzu işgal ettiğim için 
affınızı dilerim. 

Değerli arkadaşlarım, bu meselede iki yıl 
beklememe yani aldıkları maaş derecesinde 
iki yıl beklememe kaydını müdafaa eden ar
kadaşlarımızın ısrarla ihmal ettikleri bir husus 
vardır. Şimdi Devlet ıbir memuru re'sen emek
liye sevk ettiği zaman Emekli Sandığına 55 
yaştan noksan her yıl için ödenek venniıekte-
dir, emekli keseneği vermektedir. Devlet bu 
güvenlik kurumunun mağdur olmaması, aktu-
anyel hesaplarının dengesinin bozulmaması için 
bunu, telâfi etmektedir. Değerli arkadaşlarımı
zın ısrarla ihmal ettiği husus budur. Mühim 
olan bâzı insanların, bâzı kişilerin muayyen 
ölçüde taltifi değil, ama son derece mühim bir 
sosyal güvenlik kurumunun aktuaryel dengesi 
ve yaşama şartlarıdır. O itibarla arkadaşlarım 
bu hususu ısrarla ihmal etmekteler ve söyleme-
mekteler.. Bir kere daha ısrarla söylüyorum ar
kadaşlarım, Devlet re'sen emekliye sevk ettiği 
zaman 55 yaştan küçük her yaş için gerekli kar
şılığı Emekli Sandığına ödemektedir ve re isen 
ödemektedir. O itibarla asıl muvazenesizlik 
buradadır. Kendi isteği ile ayrıldığı zaman 
Emekli Sandığına hiç bir karşılık vermesin, 
işte asıl haksızlık budur. 

Ben size bir kısa hesap vereyim: Geçen cel
sede de vermiştim. Değerli arkadaşlarım, iki 
sene evvel emekli aylığına bağlanacak kendi 
talebi ile emekliye ayrılmış, bir ımemura bağla
nacak takribi, ortalama rakam 19 200 liradır, 
eğer iki sene evvel ayrılmasa idi buna karşılık 
Emekli Sandığı takribi olarak 4 608 lira kese
nek alacaktı. 19 000 lira ödemeye mecbur tuta
caksınız Emekli Sandığını ve aslgari 4 6O0 kü
sur lirasına mâni olacaksınız ve 1'9 bin lira mun
zam ödeme yapmaya mecbur tutacaksınız. Esas 
haksızlık ve aslında büyük adaletsizlik burada 
olmak lâzımgelir. O halde Yüksek Heyetinizin 
temayülünü dikkate aldık. Emekli Sandığının 
'kııslmen olsun imali şartlarını, aktuaryel dengesi
ni kısmen muhafaza etmek gayretiyle bir yıla 
indirdik bu mecburiyeti. Bu suretle hem kendi 
isteği ile emekliye ayrılmak istiyen memur ar
kadaşlarımıza bir imkân hazırladık ve aynı za
manda Emekli Sandığının malî muvazenesini 
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muhafaza 'gayretinde buulnduk. 0 itibarla de
ğerli arkadaşlarım bir adaletsizliği telâfi eder
ken başka bir adaletsizliğe düşmemek için Ko
misyonumuzun teiklif etmiş olduğu -formüle iti-
ibar buyurmanızı özellikle istiıiham etmekteyim. 

Bunun memurlarımız bakımından hazırla
dığı imkânı, yeni avantajı da kısaca ifade et
meme müsade etmenizi dilerim. Takribi olarak 
2 000 lira emekli keseneği ödiyecck memur bir 
ısenelik avantajı kullandığı takdirde 2 500 lira 
kesenek verecek. Buna mukabil her ay 168 lira
lık bir avantajı olacak ve 4 050 lira da fazla 
ikramiye alacak. O itibarla şu haliyle dalhi me
murun büyük avantajı olacaktır. Fakat Emekli 
Sandığını aJktüaryel dengesi 'bozulmamış ola
caktır. O itibarla Bütçe Plân Komisyonunun 
teklif ettiği metnin âdil okluğu, doğru olduğu, 
haldi olduğu kanaatindeyim. Bu kanaatimizi 
Yüksek Heyetinizin bu konuda paylaşacağını 
ümıideıtmekteyiz. Teşekkür ederim. 

SABRI ÖZCAN SAN (G.limüşane) — Bir su
alim var Sayın"Başkan. 

ıBAŞIKAN — Buyurun sorun. 
SATİRİ ÖZOAN SAN (ıGıümüşane) — Sayın 

'Komisyon bundan evvelki formül ile bunun ara
sındaki farkı iz attı etsinler. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ 
BAYAR (iSalkarya) — Efendim, iki yıllık kese
nek ödcıme meöburlyeıti vardı bundan evvelki 
metnimizde. Yüksek Heyetinizin temayülünü 
dikkate alarak bu meclburiycti bir yıla indir
dik. Yani bir yıllık kesenek vermek suretiyle 
iki yıl evvel emekliye sevk edilmiş gibi veya
hut aynı maaş derecesinde iki yıl hizmet etmiş 
gibi emeklilik maaşı alacak ve o derece üze
rinden ikramiye alacaktır. 

'BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şimdi 
okunmuş olan önergeleri oylarınıza sunacağım. 
Kaibul edenler... («Tekrar okunsun» sesleri) 

Bir daiha okutuyorum. Hepisi aynı madde 
okluğu için birini okutacağım, lütfen dinleyin. 

(Zonguldak Milletvekili S. Ekmel Çetiner'in 
önergesi tekrar okundu.) 

(MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Bu önergeler sarih değil. Bu itibarla Maliye 
K o misıy o nunc a.. 

'BAŞKAN — Rica ederim, üzerinde görüş
meler bitmiştir. Tekrar okutup oylarınıza sun
maktan başka çare kalmamıştır. Artık üzerin
de mütalâa beyan edilemez. 

Bu üç önerge aynı mahiyette olduğu için 
üçünü birden oylarınıza arz ediyorum. Kaibul 
edenler... («Komisyon katılıyor mu?» sesleri) 

Komisyon önergeye katılmış olsaydı aynını 
getirirdi. Katılmadığı bundan belli. Bunu sor
maya hacet yıok. 

Sayınız efendim. 
Efendim ihtilâf vâki oldu, kabul edenlerin 

ayağa kalkmasını rica ediyorum önergeyi ka
bul edenler lütfen ayağa kalksınlar efendim. 
(Gürültüler.) Sayıda adod belli öknayınea mec
burum ayalkta saymıya efendim. («Kabul etmi-
yenleri evvelâ sayın», sesleri.) 

Rica ederim, kabul edenleri sayamadık ki, 
etmiyenleri sayalım. İşte sayıyoruz. Lütfen 
oturun, bağırmayın efendim. Kabul edenler 
lütfen otursunlar efendim. 

KaJbul etmiyenlcrin ayağa kalkmasını rica 
ediyorum... Kaibul edilmiştir. 

Diğer önergeleri okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte bulunan 5434 sayılı Kanun 

* 
teklifi başlığının aşağıdalki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

«5434 sayılı Kanunun 41 nci maddesinin 
üçüncü fıkrasının değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi» 

Takat Milletvekili 
Feitlhi Alacalı 

. BAŞKAN — Fetlhi Alacalı var mı efendim? 
(«Burada» sesleri). Bu teklifinizde ısrar ediyor 
musunuz ? 

FETHİ ALACALI (Tokat) — Etmiyorum 
efendim... 

(BAŞKAN — Geri mi alıyorsunuz ? 
FETHİ ALACALI (Takat) — Geri alıyorum 

efendim. 
ıBAŞKAN — Öreri alıyıorlar efendim, diğer 

önergeleri okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
5434 sayılı Kanunun 41 nci maddesinin 3 ncü 

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin oya 
arzını rica ederim. 

Anlkara 
-İbrahim Sı'tıkı Hatipoğlu 

Md. 1. 5434 sayılı Kanunun 41 nci madde
sinin 3 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

— 209 — 
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İstekleri üzerine emekliye sevk edilenlerin 
emekli aylıklarında en az almış oldukları.aylık 
veya ücreti tutarı esas tutulur. 

Bu aylık ve ücretleri iki tam yıldan eksik 
her ay için hesaplanacak emeklilik kesenekleri 
tutarı emeklilik ikramiyesinden toptan tahsil 
olunur. 

Anca'k ücret tutarı en aşağı derece aylık ve
ya ücrret tutarlarından az olanlar için bu şart 
aranmaz. 

BAŞKAN — Sayın Hatipoğlu ısrar ediyor 
musunuz ? 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Israr etmiyorum, geri alıyorum. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
•Görüşülmekte olan 5434 sayılı Kanunun 

41 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının kaldırılması 
hakkındaki kanun teklifinin birinci maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Diyarbakır 
'Tarık Ziya Ekinci 

Tadil şekli : İstekleri üzerine emekliye sevk 
edileceklerden bu aylık veya ücretlerini iki tam 
yıl almamış olanların, 15 nci maddenin (H) 
fıkrasına göre ayhık veya ücret alanlar dâhil 
iki, tanı yıldan eksik her ay için hesaplanacak 
emekli kesendklerinin emeklilik ikramiyesinden 
•toptan, ikramiye hakkı laızanımıyanların emekli 
aylıklarından ise yüzde 10 kesilir. Bunların 
emekli karşılıkları da kurumlarından toptan 
tahsil olunur. Ancak ücretleri tutarı en aşağı 
derece aylık veya ücret tutarlarından az olan
lar için bu şart aranmaz. 

BAŞKAN — Sayın Tarık Ziya Ekinci, 
TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Bir 

sualimin eevalbmı öğrenımdk istiyorum. 
Şimdi verilmiş olan bir önerge Meclis tara

fından kabul edilmiştir. Şayet kabul edilirse 
benim önengemin durumu ne olaıbilir? 

BAŞKAN — Sizin önergenizin istikametin
de zaten tadil edilecek şekilde geri alınacaktır 
Komisyonca. 

TARIK ZİYA EKLNCİ (Diyarbakır) — Be
nim ki, tam zıddınadır. Önergemi izah sadedin
de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri, 5434 sayılı 
Emekli Kanununun 4.1 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi
nin birinci maddesi üzeninde verilmiş olan bir 
önerge kabul edildi. Bu önergeye güre üçüncü 
fıkranın tamamen kalkması Yüce Meclisin ilti
fatına mazlıar olmuştur. Ama bunun sonuçları
nı nazarı itibara almak gerekir. Alımuış olan 
bu karar gereğince bulunduğu maaşta bir ay 
memuriyet yapan bir memurla 23 ay memuriyet 
yapan bir memurun durumu müsavi şekilde mü
talâa edilmektedir. Re'sen kendi isteği ile 
emekliye ayrılmak istiyen bir memur vatandaş 
bulunduğu maaşta bir ay memuriyet yapmış ve 
bir ay prim ödemişse aynı maaşta 23 ay me
muriyet yapmış ve 23 ay prim ödemiş bir me
mur gibi emekliliğe tabi olacaktır. Bir adaletli 
durum yaratmak için, bir adaletsizliği ortadan 
gidermek için yeni bir adaletsizliğe yol açmış 
bulunuyoruz. Kaldı ki, Emekli Sandığının aktu-
aryel hesapları nazarı itibara alındığı zaman 
böyle bir maddenin kanunlaşması halinde bir
çok memurların emekliye sevk edilmesi yolunda 
bir teşvik kapısı açılmış olacaktır. Belirli bir 
süre memuriyet yapmış olan ve artık çekilip is
tirahat etmek arzusunda olan bir memur vatan
daş bu memuriyet durumunda büyük tecrübe
ler kazanmış, memlekete çok yararlı faaliyetler 
görebileceği bir durumda iken kendisinin emek
liye ayrılmasını âdeta teşvik etmiş olacağız, bu 
teşvikle Emekli Sandığının malî bünyesine bü
yük külfetler tahmil edeceğiz. Esasen Emekli 
Sandığının yapılan hesaplarında bugün 10 mil
yar gibi büyült bir dengesizliğin mevcudolduğu 
ve bunun giderilmesi için büyük eiddî hamlele
rin yapılması gerektiği tavsiye edildiğine göre, 
böyle bir teşvik maddesi Emekli Sandığının bün
yesini tahribedecektir. Bu itibarla bendenizin 
getirmiş olduğum teklif; bulunduğu maaşta te
kaüt edilebilmek için o maaşta iki sene kalacağı 
nazarı itibara alınmak suretiyle hor ay ödeme
si lâzımgelen emekli priminin, ya emekli maa
şından veyahut da ikramiyesinden toptan kesil
mesi, ama emekli karşılıklarının da mensuboldu-
ğu kurum veya daire tarafından ödenmesi şartı
nı teklif etmiş bulunuyorum. Böylece hem bir 
adaletsizliği gidermiş olacağız, hem de açık bir 
teşvik kapısı açmamış olmamız hasebiyle bü-
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yük miktarda memurların emekliye sevk edil
melerini talebetmelerini engelleımiş olacağız. Ve 
Emekli Sandığının aktuaryel hesaplarının bo
zulmasını, malî dengesinin bozulmasını da ön
lemiş olacağız. Saygılarımla. 

1 BAŞKAN — Sayın Komisyon bu önergeye 
katılıyor musunuz? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ 
BAY AR (Sakarya) — Biz kendi metnimizde 
ısrar ediyoruz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, iki tane 
daha var. Bu önergeler reddedilirse esas mad
deyi oylatacağım. 

MUSLIHİTTİN GÜRER (Sakarya) — öner
genin oylatılamıyacağı hakkında söz istiyorum. 
(«Oylıyamazsmız» sesleri) 

BAŞKAN — Bu okunan önergeye Komis
yon katılmamallatadır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. Bir öner
ge daha vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu

nun 41 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının değişti
rilmesi hakkındaki kanun teklifinin birinci mad
desinin sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini 
arz ve teklif ederim. 

Aydın 
Reşat Özarda 

Ek fıkra : 
Re'sen emekliye ayrılanlar hakkında da yu

karıdaki hükümler uygulanır. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Önergemi 

geri alıyorum. 
BAŞKAN — Önerge geri alınmıştır, şimdi 

kabul edilen önergeler muvacehesinde... 
MUSTAFA AKALİN (Afyon Karahkar) 

— Benim önergem ne oldu? 
BAŞKAN — Oylamaya geçildikten sonra 

verilen önergeler üzerinde işlem yapılamaz Sa
yın Akalın. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) 
— Usulsüzlük vardır, usulsüzlüğe dair söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Yok efendim, mümkün değil. 
Oylamaya geçtikten sonra verilen önerge kabul 
edilmez. 

Müsaade buyurunuz, şimdi artık teklifin bi
rinci maddesini okutuyorum efendim. 

5434 sayılı Kanunun 41 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrasının kaldırılması hakkında Kanun 

Madde 1. — 41 nci maddenin 3 netü fılkrası 
(kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kalbul edilmiştir efendim. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahkar) 
— Sayınız, saymadan olmaz. 

BAŞKAN — Sayalım isterseniz, bize iti
madınız yoksa sayalım. Bize itimadetmiyor-
lar. Ne var bunda, bizim için bir şey yok. Bize 
itimat buyurunu*;. 

Sayalım mı efendim? («Sayın, sayın» ses
leri) 

Sayılacaktır. 
SAİBRİ ÖZGAN SAN (Gümüşane) — Benim 

lönengeımde bu metin aynen yazılıdır. Benim 
önergem kabul edildiğine göre bu madde bura
da oylanaımaz. 

BAŞKAN — Hayır efendim. O maddeyi 
okuduik. O maddeyi oylıyoruz. 

Bu maddeyi kabul edenler lütfen işaret bu
yursunlar, sayacağız. («Hangi maddeyi» sesle-
ri) 

Şimdi okuttum. («'Tekrar okunsun» sesleri) 
Tekrar okutayım efendkıa. 
5434 sayılı Kanunun 41 nci maddesinin 3 ncü 

fıkrasının kaldırılması hakkında Kanun 
Madde 1. — 41 nci maddenin 3 ncü fılkrası 

(kaldırılmıştır. 
BAŞKAN .— Bu maddeyi kahul edenler 

lütfen işaret buyursunlar... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

muteberidir. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... ikinci 
madde kalbul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Üçüncü 
madde kalbul edilmiştir. 

MUSLIHİTTİN GÜRER (Sakarya) — Le
hinde sıöız istiyorum efendim. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Aleyhinde 
(grup adına söız istiyorum efendim. 
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(BAŞKAN — Aleyhinde grup adına Sayın 
Coşkun Kınca buyurun efendini. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA COŞ
KUN KIRCA (istanbul) — Muhterem arka
daşlarım, Grupumuz, bu kanun teklifi muhte
rem Bütçe Komisyonunca tanzim edildiği şekilde 
birinci madde kabul edilse idi canü gönül
den bu teklifi destekliyecekti. Teklif bir yan
dan emekliye ayrılması söz konusu iki ayrı 
kategori Devlet memuru arasında müsavatı 
temin ediyor, öte yandan, böylelikle bir sosyal 
adalet prensibini gerçekleştirirken, öte yan
dan da getirilecek hükmün bu kategorilerde 
daha evvel bâzı haklardan istifade etmiyenle-
rini nevama hiçbir mükellefiyete tabi olmaksı
zın istediği zaman, istediği şekilde emekliye 
ayrılmayı tale'b etmekte teşvik etmemek gibi 
memurun kamu hizmetlerinde kalmasını des-
tekliyen bir mahiyet ihtiva ediyordu. 

Muhterem arkadaşlarım, sosyal adalet mün
hasıran kamu hizmetlerini halka götürmekle 
görevli memurların haklarını âzami ölçüde ar
tırmak, hattâ aralarında eşitsizlik telâkki edi
lebilecek durumlar yaratarak artırmak mâ
nasına gelmez. Elbette ki, hepimiz, Devletin 
malî gücü - ki, bu da kalkınmanın imkânların
dan doğar - bu güç nisbetinde memurlarımıza 
hak ve âzami sosyal güvenlik temin etmek is
teriz. Ancak unutmıyalım ki, bunları yapar
ken, bir sosyal adalet prensibini gerçekleş
tirelim derken bir başka eşitsizlik yaratmak, 
sosyal adalet prensiplerine uygun olmadığı 
gibi, aslında kamu hizmetlerinin devamını 
teş'vik etmede sosyal adaleti gerçekleştirir
ken, kamu hizmetini halkın ayağına götü
recek olanların mümkün mertebe sayıda ve eh
liyette Devlet kadrolarında kalmasını temin 
etmekle mümkün olduğu da unutulmamalıdır. 
Bu itibarla kanun teklifinin şimdi aldığı 
şekil, bütün Devlet memurlarının menafimi 
seyyanen aynı ölçüde göz önünde tutan bir 
hal şekli getirmiyor. Âmme hizmetinin ifası 
bakımından bâzı güçlükler yaratıyor. Bu se
beple sosyal adaleti halktan evvel memurun, 
<o da memurun muayyen bir kategorisi için 
tercih eder gibi ters bir anlayışa varıyor. 
Kanun teklifi aslında son derecede iyi niyet
lerle getirilmiştir. Komisyon bu teklifi kanun 
tekniğine, âmme hizmetlerinin icaplarına uy
gun şekle sokmuştur. Böylelikle kanun tek

lifi sahiplerinin iyi niyetiyle, âmme hizmeti
nin ve kanun tekniğinin icapları bağdaştırıl
mış olmaktaydı. Bir noktayı daha unutmamak 
lâzımdır. Sosyal adalet ilkesine erişmek, sosyal 
güvenlik müesseselerinin fonlarını israf et
mekle mümkün değildir. Sosyal güvenlik hiz
meti yapan kurumların, bu fonları ne derecede 
aktüaryel hesaplarının icaplarına uygun ola
rak emniyet içinde kullanılır ve verimli yatı
rımlara sevk edilebilirse, bu kurumların ge
tirecekleri sosyal güvenlik hizmetlerinin de
vamlılığı ve vüsati de o derecede teminata 
raptedilmiş olur. Kanun teklifi şu andaki 
şekliyle bu kıstasları da karşılamaktan uzak
tır. Bu itibarla kanun teklifinin Senatoda Hü
kümetin ve komisyonun âmme hizmetinin ka
nun tekniğinin ve sosyal adalet ve güvenliğin 
icaplarına uygun olarak tedvin ettikleri şe
kilde tadil edilmesi temennisinde bulunuyo
rum. Şimdiki halde bu metne grupumuz bu 
mülâhazalarla aleyhte oy kullanacaktır efen
dim. (Güven Partisi sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurun Saym Gürer. 
Siz lehinde mi Sayın Gürer 1 
MüSLlHİTTÎN GÜRER (Sakarya) — 

Evet. 
Muhterem Başkan, muhterem arkadaşla

rım; 
Yüksek Meclisinizce kabul edilmiş bulu

nan bu kanun teklifinin içtüzük hükümlerine 
göre veciz bir şekilde niçin lehinde olduğumu 
huzurunuzda arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, kabul etmiş oldu
ğunuz kanun teklifi, hakikaten memurların ve 
onların istikbali yönünden büyük bir ferahlık 
taşıyacağı huzurunuzda aşikârdır. Şöyle bir 
memuru Devlet olarak re'sen emekliye sevk ede
ceksiniz ve ilgili terfi süresinde bu memur iki se
nesini doldurmadığı halde ona o derece üzerin
den tekaüt maaşı vereceksiniz ama o derecede 
gayet muvaffak ve hakikatten bütün âmme hiz
metlerini bihakkın gören fakat emekli olmak isti-
yen bir memur o derecede iki senesini doldurma
dığı halde, iki sene evvelinden emekliliğini istedi
ği takdirde ona, «Hayır sen bu dereceden tekaüt 
olamazsın. Bir derece aşağı düşeceksin.» demenin 
adaletsizliği huzurunuzda apaçık bellidir. Nite
kim, Yüksek Meclisiniz bu adaletsizliği kanun tek
lif eden arkadaşlarımın görüşüne uyan, Maliye 
Komisyonunun huzurunuza getirmiş olduğu tekli-
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fi kabul etmekle gayet isabetli bir yol çizdiğini ve 
memurlar arasındaki çalışkan memurla, hakika
ten vazifesini ihmal eden ve vazifesinde birtakım 
ihmalleri görülenleri tefrik etmek suretiyle çalı
şan memurları taltif etmiş bulunmaktadır. İşte 
bu kanunla muhterem arkadaşlarım, böyle tatbi
katta emekli olmak istediği halde, iki senesi dol
madığı için bir çoklarının, memuriyetten geldiği
miz için bilirsiniz, dolaylı şekilde hastahanelerden 
raporlar almakta veyahut da ilgili âmirlerini bir
takım tavassutlarla kendilerini re'sen emekliye 
sevk ettirmek suretiyle birtakım dölambaşlı yol
lardan bu aynı derece tekaüt maaşını alabilmek 
için, bulundukları mevkii suiistimal ettikleri bir 
gerçektir. İşte bu kanunla bu adaletsizlik gide
rildiği için hakikaten Yüksek Meclisinizce büyük 
ve isabetli bir karar verildiğinden bu kanunun le-
hindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, benden evvel bu ka
nunun aleyhinde görüşmüş olan Saym Kırca bu
yurdular ki, bir derecede iki sene beklemekle o de
recenin Emekli Sandığına yükliyeceği aktüaryel 
(hesaplarının ve Emekli Sandığmdaki esasen açık
ların çok fazla olabileceğini ve haddi zatında bu 
açıkları kapamak için Bütçe Komisyonunun ge
tirmiş olduğu teklife oy verilmediğinden dolayı 
aleyhte olduklarını söylediler. 

Muhterem arkadaşlarım, ilk evvelâ peşinen bir 
hususu tesbite mecburuz: Bugün Türkiye'de 
Emekli Sandığının durumu esasen emeklilerin is
tikbali yönünden hakikaten kısa bir müddet sonra 
tehlikeli bir durum arz etmektedir. Bu kanunun 
malî portesi ile 15 - 20 milyon lira tutacak, ama 
memurları hakikaten vazifelerine bağlıyacak bu 
kanun teklifinde milyarlarca bir durumu olan ve 
hakikaten 5 - 6 sene sonra belki istikbali karanlık 
olabilecek olan bir Emekli Sandığının bugüne ka
dar huzurunuza memurların emekliliği lehine 
getirdiği, kendi tekliflerini Yüksek Meclisimizde 
kabul ettirirken hiçbir zaman bir aktüarya hesa
bından bahsetmeyip de sayın bir arkadaşımızın 
hakikaten memurların lehinde getirmiş olduğu 
15 - 20 milyon liralık portesi olan böyle bir kanun 
teklifinde adetâ Emekli Sandığının çökercesine 
mütalâa edilmiş olmasının şimdiye kadar tezek
kür ettiğimiz kanunlarla kabili telif olmadığı ka
naatindeyim. 

Saniyen bu kanunla muhterem arkadaşlarım, 
bir arkadaş, bir memur arkadaş o derecede emek
li olmak istediğine göre, o derecenin maaşını ala

caktır. Şimdi soruyorum, iki sene sonra o derece
nin maaşım alacak olan bir memur eğer aklının 
köşesine tekaüt olmayı koymuş ise, acaba bir sene • 
veyahut da iki sene içindeki bulunduğu vazifede, 
psikolojik vazifesini ve dolayısiyle başında bulun
duğu işi, tam yapmasına imkân var mıdır muhte
rem arkadaşlarım? İşte bu durum, hakikaten ka
fasına emekliliği koymuş ve dolayısiyle re'sen 
emekliye sevk edilenler o dereceden nasıl maaş alı
yorsa o derecenin hakkını kendisinde görmüş olan 
bir memurun durumundan ibarettir. 

Bu kanunun aynı zanlanda faydaları şudur ki; 
mevcut kadrolardaki, emekliliğe kendilerini sevk 
ettirenlerden boşalacak kadrolara bu mahrutun 
altındakilerin biran evvel yükselmelerini, umum 
müdür muavinlerinin umum müdür olmalarını, 
şeflerin müdür olmalarını sağlıyacak, bugün Dev
let personelinde büyük bir ferah sağlryacaktır. 
Bir aktüarya hesabı için bundan evvel bir Askerî 
Personel Kanunu görüşülürken, bundan evvelki 
bütün emeklilik mevzularında karşımıza böyle 
bir emeklilik hesabının bu ufak kanunda çıkmış 
olmasını şahsan doğru bulmadığımı ve Yüksek 
Meclisimizin bu kanunu kabul etmekle çok bü
yült, memurlar arasında büyük sosyal adaleti sağ
ladığına inanarak yüksek huzurunuzdan ayrılır, 
hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlarım, müza
keresini bitirmiş olduğumuz kanun teklifinin tü
münü oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

2. — Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlü
ğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Saim Sarıgöl
lü ve 11 arkadaşının, Devlet Operası kuruluşu 
hakkında kanun teklifi ve Maliye, İçişleri, Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/333, 2/199) 
(S. Sayısı : 273) 

3. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, bir maddesinin kaldırılmasına ve bu ka-
nuna> bâzı maddelerin eklenmesiyle dair kanun 
tasarısı ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitirn ve Plân 
komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (1/332) (S. Sayısı: 274) 

BAŞKAN — Tasarılarının birlikte görüşülme
si Yüksek Meclisçe kararlaştırılmış idi. Sayın Ko
misyon? Burada. 
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Hükümet? («Yok sesleri.) Hükümet yok mu 
efendim? («Hükümet yok.» sesleri.) 

Hükümet olmadığından ertelenmiştir. («Hü
kümet temsilcileri burada» sesleri.) 

Temsilci olduklarına dair kâğıt yok efendim 
ne yapalım?.. Onun için ertelenmiştir. 

ALİ BOZDAĞANOĞLU (Adana) — Canım 
bililtizam yapılıyor bunlar. 

BAŞKAN —• Efendim, bililtizam neden olsun? 
Hani Hükümet yok, var mı, yoksa bekliydim mi 
şimdi? («Bakan yok» sesleri) Bu seıbeple erte-
tenm'işltir efendim ^Hükümet burada» seslierli) 

Hükümet Millî Eğitim Balkanlıyıdır yahut 
onun te misil efeidır. Olmadıkları için erteledim 
efenldim. Ben saatleroe .beklemek m!ee!burliye(tin-
de değilim. Bitiyorsunuz ki, bu kanun bugün 
gö "üşütecek. Niçin hazır bulunmuyorlar? 

4. —- Tasarruf bonoları ihracı hakkında ka
nun tasarısı ile Aydın Milletvekili Reşat özar-
damn, 223 sayılı Yatırımlar finansman fonu 
teşkili ve tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 
Kanunun 15 %ci maddesinin değiştirilmesi 'lıaJc-
kında kanun teklifi, Cumhuriyet »Senatosu İs
tanbul Üyesi Bifat Öztürkçinc'nin, Tasarruf 
bonoları hakkındaki Kanunun bâzı maddeleri
nin değişitirilmcsi ve bâzı maddelerin ilâvesi 
hakkında kanun teklifi ve Kayseri Milletvekili 
Turhan Feyzioğlu ve 5 arkadaşının Yatırım
lar finansman foniv teşkili ve tasarruf bonola
rı ihracı hakkındaki 5 Ocak 1961 tarihli ve 
223 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin değiş
tirilmesine dair 27 . 4 . 1962 tarih ve 47 sayılı 
Kanunun değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/224, 2/102, 2/222, 2/30) (S. Sayısı : 293) 

BAŞKAN — Tümü üzerindeki (konuşmaya 
devam ediyoruz. 

'•Sayın Mesut Erez? Yok 
SADRETTİN GANGA (Bursa) — Bagfea (ka

nuni arfda pekâlâ oldu. 

BAŞKAN — Sayın Ganga, yerinizden bağır
makla neyi ifade ediyorsunuz? Müsaade bu
yurun, herkes biliyor İki, bu kanun görüşlü'leeelk. 
Bakanı gelmez bir yetildyı bir kâğıtla gönder
mezce kabahat Başkanın mıdır? Rica ederim 
oturunuz yerinize. 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Teamül 
yaratıyorsunuz. 

BAŞKAN — Ne tca'müiü yaratıyorum? 
SABRETTİN ÇANGA (Bursa) — Hükümet 

temsilcisi burada. 
BAŞKAN — Bakanı gelmez, temsilc'isii gel

mezse kabahat benini rai? Ne teamülü yaratı
yorum ? 

Sayın Erlez? Yo/k... 
;Saym Kaya Özldemlir. 
KEMAL SARİİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

iki saat içinde garüşüleceık kanun'ları görüşme
miz lâzım. Gündemin A r.cü maddesine geçme
miz yo İlkiniz dâhil ünte delildir. 

BAŞKAN — EİT-l'm o }hı^ıurn ydtktei da
hilindedir. Gündem in 4 ncü maddesinde bu var, 
(bunu k:>ydu;:u. Başta iikk buna basamak için 
'karar almıştır ve baş:!a'nrş!:r. Varsa itirazına 
söyleyin. 

KEMAL SARIİB1?.ÂimiOûf;U (Adana) — 
Hakikimiz yok. 

BAŞKAN — Peki talk k.MI yolana bon de 
başbyjni'm. Ne emir huy-ulur? Devam edin 
efenil'hn. (Görüşmeler, ;ûkivn r) 

KAYA ÖZDEMİR ( to ıdn ; ] ) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri, 

'Görüşütmekte olan Tasarruf bonoları ihracı 
haMnndaM kanun tasarısının eısas itibariyle 
tasarruf bonolarının tümünü Orta'dan ıkaMıra-
cak nitelikte olmasını gönlüm çok arzu. eldendi. 
Yüksek .malûmlarınız olduğu üzere, 223 sayılı 
Kanunla İhracedillmiş bulunan tasarruf bonoları 
piyaısalda gerçelk değerini kayb'etımiiş ve birta
kım. açı'k gözler tarafından zior şartlar içinde bu
lunan dar gelirlilerin cl'mlden maliyeJt fiyatın
dan çdk düşük fiyatlarla toplanarak bunların 
elinde bir getir kaynağı haline getirtmiştir. Bu
gün geltirilmdkte olan hükümlerle, billhassa is
tisnalar hükmünde 800 lira ayblk kazancı olan
lar tasarruf bonosundan muaf tutulacaktır. 
'Tümü itibariyle bu kanun tasarlısının biran ev
vel Yüce Mıocıiisten geçmiş olması ve tasarruf 
bonolarından, hiç. olmazsa dar gelirli vatandaş
larımızın, muafiyet'lne sebeh'iyet verecek olan 
hükümlerin 'kalbultü şayanı arzudur. 

Ancak bir iki noktada billhasa Komisyonun 
arz clttğlmiz hususlara cevap vermeler'imi rica 
etimelk mecburiyetİrAte kaldım. Meselâ 800 li
raya, kadar olan kazançları tasarruf bonosun
dan. muaf tutulacak, aımıa 1 200 liraya kadar 
olan 'kazançların da 400 lirası tasarruf bonosu
na ta!bi. olacaktır. Bu demektir ki, 1 201 liralık 
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'bir geliri odan vatandaşımız yezide 3 nilsibetind'e 
tümü itibariyle tasarruf bonosu al'acaik ama 
1 200 liralılk bir kazancı olan vatandaşımız ise 
aradaM beş liralılk bir farka rağmlen bu tasar
ruf bonosu muafiyetinden hiç olmazsa 800 lira 
istifade edebilecektir. Bu sdbeple tasarının bu 6 neı 
maddesi kanaatimce birtakım adaletsizlikler getir
mekte ve vaıtandaşlraımızm gayet az gelir far
kına rağmen tasarruf bonosuna ta'bi tutulması 
hülkmü burada da ısrar eıdilme'k'fcedir. Benim 
Komisyondan tal'e'bim ve istirhamım şudur : 
1 200 lira kazncı olanlar hiç olmazsa bu tasar
ruf bonosu muafiyetine tabi fcu/tulurken, tedi
yeleri itibariyle dikkate alınmamalı, ama be
lirir. bir kazanç riisbeitinin a'ltmida ollan vatan
daş] arımızın hepsi tasarruf bonosundan muaf 
îtutülnvalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, bir de geçici madde 
hakkında kısaca mâruzâtta bulunmak istiyorum. 
Burada b'iıtakım i aflar ddildi; ha'ksıız ikt'isap-
tır, gasıptır, şudur, budur... Aım>a 'ben iburada 'ko
nuşan muhterem arkadaşlarımla aynı kanaatte 
değilim. Tamamen ters bir görüşü, ters bir 'ka
na?, ti müdafaa ediyorum, daha doğrusu etırmek 
mecburiyetini nefsimde hissediyorum. Esas iti
bariyle dar gelirli vatandaşlarımızın elinden 
tasarruf bonosunu yüzde 27, yüzde 30 gibi çok 
cüzi bir fiyatla alan ve 'bundan istifade elden va
tandaşın yaptığı tasarruf 'bizatihi gasıpltır. Yok
sa, Devletin buralda getirdiği prensiplerle bu 
haksız olarak kazanılmış tasarruflar üzerine 
koynıaik istediği (kaydı bir gasıp olarak nitele
mek. 'kanaatimce insafsızlık olur muhterem ar
kadaşlarım. 

Bir gün İstanbul'da bana nakledildiğine gö
re ; tasarruf bonolarını elinjde tutan ve Müslü
man olmıyan bir vatandaşumızm dul 'bulunan 
eşi aylıık kazanç itibariyle 5 - 6 bin lira civa
rında bu tasarruf bonolarından gelir sağlamak
tadır. Dikkatinizi çekerim; güç hayat şartlan 
içerisinde yaşıyan ve meciburi istikraza tafbi tu
tul &n vatandaşlarımız % 3 nisfbetinde bir ta
sarruf bonosu ödemeye mecburken ve daha eline 
alır almaz bunu derhal piyasaya devretmek mecbu
riyetini hissed'eı'ken, diğer taraftan sadece 
faiziyle aylılk kazancı 5 - 6 hin lira olan foirta-
ikım vatandaşlarımız vardır. Bunların kazanç
larını meşru olarak görmök ve 'bû yoldan ka-
'zanç sağlıyanlarm kazançlarına meşru gözle 
bakmak kanaatimce asla doğru değiMir. Ben 

bu gözle bakmıyorum, balkanların görüşlerine 
dle katılamıyorum muhterem arkadaşlarım. Hat
tâ muhterem arkadaşlarım, bu kazanılmamış ge
lir olarak vergiye tabi tutulan tasarruf bonola-
rındaki vergi nisihetinde bono bedelinin nisbeti
nin daha da düşürülmesini maddesi geldiği za
man istiyeceğim. Vergi niabetinin hiç olmazsa 
yüzde 60, hattâ 70 e çıkartılması gercikiır. Şimdi
ye kadar istifade ettikleri kâfidir. Bundan son
ra da Devletimize katgıda bulunsunlar ve fakir 
fukaranın, billhasisa dar gelirli vatandaşlarımı
zın kazançları sayesinde (kendilerine kâşaneler 
inşa edenler, Devletin bu yoldan elde edeceği 
gelirlere işıtiralk etsinler. 

Mulhterem arkadaşlarım, gönlüm bu bonola
rın tamaimen kaldırılmasını arizu etmektedir, 
dedim. Yine söylüyorum ve samiyetle ifade edi
yorum .ki, bonolar bir moefburi ikraz yolu aç
mıştır ve katiyen Türk dkonomilsine faydalı de
ğildir. Türk ekonomisini gittikçe itibardan dü
şüren bir yoldur. Bu yollan vazgeçilmesi, 
hiç olmazsa zamanı geldiği valkit viazg'cçiLmeai 
Hükümetler için kaçınılmaz bir vazifedir muh
terem arkadaşlar. 

Bütün bunlara rağmen, Hükümet tarafın
dan bugün huzurunuza getirilen Tasarruf Bo
nolarının İhracı hakkındaki kanun tasarısını 
tümü itibariyle dar gelirli vatandaşlarımıza 
getirdiği istisna hadleri yönünden de olumlu 
karşılamamaya, memleketimizin bugünkü şart
ları bakımından imkân yoktur. Ben bu tasarının 
tümüne müspet oy kullanacağım. Ama muhte
rem Hükümetimizden ve sayın komisyondan is
tirhamım odur ki ; tasarının bilhassa 6 neı mad
desinde getirilen hükümlerle tatbikatta birta
kım mahzurlar yaratacağına ve vatandaşları
mız arasında birtakım güçlükler doğuracağı
na inandığım hükümler yeniden gözden geçi
rilmeli ve gerekiyorsa, Yüce Mecliste bu kanu
nun ilgili maddeleri görüşülürken düzeltilmeli, 
tatbikatta bir aksaklığa meydan verilmemeli
dir. 

Kanunun, getirdiği hükümleri itibariyle bil
hassa dar gelirli vatandaşlarımıza, işçi vatan
daşlarımıza çok büyük kolaylık sağlıyaeağma 
inanıyorum. Bu münasebetle muhterem arka
daşlarım, huzurunuzda mâruzâtımı uzatacak 
değilim; bu kanunun gelecekte tamamen orta
dan kaldırılmasını ve tasarruf bonoları ihracı
nın kesin olarak Türk ekonomisinden bir da-
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ha getirilmemek üzere kapatılmasını, henüz 
Meclise gelmediği günlerde o zamanın Sayın 
Maliye Bakanı Kemal Kurdaş'm bu konudaki 
görüşlerine karşı çıkan bir işçi teşekkülünün 
o zamanki Başkanı olarak da rica ediyorum. 

Hepinizi yürekten saygı ile selâmlarım. (A. 
P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şimdi 
bu Tasarruf Bonoları hakkındaki kanunun mü
zakeresine başlamam hususunda bâzı arkadaş
larımız; niçin başlandı, iki saat zarfında gö
rüşülecek kanunlar varken bu kanuna niçin 
başlandı diye Başkanlığın bu başlama kararı
nı adeta tahdideder şekilde beyanda bulunduk
ları için bunun nedenini Yüce Heyetinizin na
zarı dikkatine arz etmek isterim. 

Demin kabul buyurmuş olduğunuz önerge 
ile Pazartesi gününden itibaren İkinci Beş Yıl
lık Plânın görüşülmesine başlanacaktır. O hal
de Yüce Meclisin kanunların müzakeresi için 
bugünlük bir müddeti kalmıştır. Şimdi başlamış 
olduğumuz Tasarruf Bonoları hakkındaki kanun 
tasarı dolayısıiyle 7 - 8 arkadaşımız konuşmuş
lardır. Bunu bir kenara bırakıp, diğer bir 
kanunun müzakeresine başlarsak o kanunlar 
üzerinde görüşmeler devam edeceğinden; ne o 
kanunun görüşülmesini, ne de bu kanunun gö
rüşülmesini bitirebilecektir, ikisi de ortada ka ; 

lacaktı. Başkanlık Divanının kasdi, başlamış 
olan bir kanunun müzakeresinin bitirilmesine 
matuftur. Onun için bu kanun tasarısını görüş
meye başladık efendim. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Karar almanız lâzım Sayın Reis., 

BAŞKAN — Yok efendim, karar almak de
ğil, gündemimizi suhuletle yürütmek Başkanın 
vazifesidir. Ben de suhuletle yürütülmesi hak
kında kararımı verdim ve müzakereye geçtim, 
özür dilerim, efendim. 

Şimdi kifayet önergesi gelmiş bulunmakta
dır. 7 arkadaş da konuşmuştur. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Muhterem arkadaşlarım, ko
nuşulmakta olan Tasarruf Bonoları İhracı hak
kındaki kanun tasarısı münasebetiyle değerli 
milletvekillerinin ifade ettikleri hususlara kı

saca arzı cevap etmek üzere huzurunuza gel
dim. 

Muhterem arkadaşlarım; Tasarruf Bonoları
nın İhracı hakkındaki bu tasarı münasebetiy
le değerli grup sözcülerinin üzerinde durduk
ları husus özellikle şöylece özetlenebilir. Me
selâ T. 1. P. Grupu adına konuşan Sayın Aren; 
bu tasarruf bonoları kalkmalı ve tasarruf bo
nolarından Devletin istihsal ettiği gelir, vergi-
olarak alınmalıdır, o itibarla biz tasarının tü
müne karşıyız, buyurdular. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, filhakika 
tasarruf bonolarından elde edilen gelirin va
tandaşlardan vergi olarak alınması hakkında
ki teklifler Plân ve Bütçe Komisyonunda da 
kerrat ile tekrar edildi; mütaaddit teklifler ol
du, mütaaddit önergeler verildi ve bunlar hak
kında da müzakere açıldı. Komisyon olarak ka
naatimiz odur ki, muhterem arkadaşlarım, Dev
letin tasarruf bonolarından elde ettiği geliri 
vergi haline getirmek kararı olsa mücerret, 
tasarruf bonoları vergiye kalbedilmiştir gibi 
bir kanun çıkarmaktan ziyade, daha çok gelir 
vergisi veya diğer vergi kanunlarında değişik
likler yapmak ve vergi tarifelerinde muayyen 
ölçüde değişiklikleri tazammun eder mahiyette 
bâzı değişiklikler yapmak hakkı vardır ve bu 
her zaman mümkündür. O itibarla, bunu ver-
n;ı yapalım, bunu vergiye kal bedelim» ^ibi bir 
fikrin taraftarı olmadık. Onun gerekçesini de 
^imdi kısaca arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, Devletin masrafla
rı var; gelirleri olduğu gibi, masrafları da ola
cak. özellikle az gelişmiş, fakat kalkınmakta 
olan bir memleket olması itibariyle Türkiye, 
geniş ölçüde iktisadi kalkınma hamlesini reali-
ze etmek mevkiindedir. Şimdi, vergi ile mi ya
palım veya başka kaynaklar mı bulalım mese
lesi günümüzün tartışma konusudur. O itibar
la, tasarruf bonolarında elde ettiğimiz meblağ 
bir iç borçlanmadır, Devletin bir borçlanma ha
reketidir. Acaba bunu vergi yolu ile yapmak mı 
daha doğru olur veya bir başka mânada bun
da ısrar etmek daha da faydalı mı olur, mevzuu 
calibi münakaşadır ve her ikisinin de ağırlığı 
var. 

Değerli arkadaşlarım, umumiyetle kanaati
miz odur ki, biz komisyon olarak daha çok kal
kınmamızın, iktisadi kalkınmamızın kaynak
larını, finansmanını vergilerden çok halkın nor-
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mal tasarruflariyle gerçekleşmesine taraftarız. 
Muhterem arkadaşlarım, halkın gönüllü ta

sarruf yapma temayülünü tahrik etmek, bu ter
biyeyi memlekette yerleştirmek, bir bakıma 
Devletin görevi olmak iktiza eder. O itibarla 
tasarruf bonoları halkın gönüllü tasarruf te
mayülünü tahrik etmek, bu tasarrufu mümkün 
hale getirme bakımından son derece değerli 
bir enstrümandır ve komisyon olarak bu enstrü
manı, bu aleti, bu vasıtayı muhafaza etmek gay
retinde bulunduk. 

Muhterem arkadaşlarım, bir diğer husus; 
kalkınmamızın vergi yolu ile finansmanı mı 
veya kombine bir finansman şekli mi doğru
dur? yani hem vergi, hem borçlanma, hem de 
tasarruf şekliyle bir finansman tarzı mı doğ
rudur? Bu da günümüzün iktisatçıları tarafın
dan çok eleştirilmiş, çok münakaşa edilmiş me
selelerinden biridir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir memleketin ik
tisadi kalkınması uzun vadeli bir iştir ve gele
cek nesillere sâri bir hareketin, bir faaliyetin 
başlangıcıdır. Şimdi bir iktisadi kalkınma ha
reketini vergi ile finanse etmeye kalktığınız 
zaman bunun tek mânası vardır; bu kalkınma 
hamlesi mücerret bir tek neslin sırtına yükle
nen bir külfet halinde tecelli eder. Ama, bu
nu iç borçlanma tarzında, tıpkı tasarruf bono
larında olduğu gibi, iç borçlanma tarzında ge
lecek nesillere yayma imkânı hâsıl olursa bu
nun, yani bu kalkınmanın sosyal karakteri ve 
kalkınmadan istifade eden nesillerin külfeti 
azalır. O itibarla iç borçlanma tarzında cebrî 
de olsa, tasarrufun maalesef bu şekli cebrî ta
sarruftur, cebrî 'de o;isa borçlanma yolu ılı'e k a 
kırıma şekli gelecek nesillere de bir nisbet dâ
hilinde, kalkınmadan istifade etmek mevkiin
de olan gelecek nesillere de bir nisbet dâhilin
de külfeti yayan, dağıtan bir sistem olarak ter
cihe şayan görülmek iktiza eder. 

O itibarla değerli arkadaşlarım, tasarruf bo
nosu suretiyle kaynak yaratma faaliyeti ver
gileme kadar doğrudur, vergileme kadar mâ
kul, doğru ve faydalı bir yoldur. Yalnız bu bu 
iç borçlanmayı... Sayın Kılıçoğlu bir itirazınız 
var galiba?.. 

ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Tasarruf 
bonosunun müdafaasını mı yapıyorsun? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA-
YAR (Devamla) — Efendim, mücerret tasarruf 

— 217 

23 . 6 . 1967 0 : 1 

bonosunun müdafaasını yapmıyorum. Borçlan
ma yolu ile kalkınma hususunun münakaşasını 
yapıyorum. 

ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — İstikraz 
başka, tasarruf bonosu başka.. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmıyalım, rica 
ederim. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA-
YAR (Devamla) — Bu da bir nevi istikraz Sa
yın Kılıçoğlu; cebrî istikraz. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bu vesileyle bil
hassa Sadun Aren arkadaşımızın ifade ettiği 
bir hususa da kısaca temas etmek istiyorum. 
Tasarruf bonosu yolu ile Devlet çok borç al
tına girmektedir ve bu suretle bu borcun altın
dan kalkamıyacak bir külfeti yüklenmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu borçlanma me
selesi Türkiye'de henüz doğru olarak anlaşılma
mış bir keyfiyettir. Devletin borçlanma limiti 
^ 'ik'tur. Karilin 'talhsî iç 'borclanm'a, i in bnrplan-
"na meselesidir. Hattâ bir ölçüde bir yıllık gay-
^isâfi hâsılası kadar Devlet rahatlıkla borç
lanabilir, bunun da bir korkusu, bir sakıncası 
yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım; bu modern ekono
minin son derece enteresan bir kuralıdır ve iç 
borçlanmadan korkma meselesi mazide kalmış, 
adeta müzelik olmuş birtakım endişelerin, fi
kirlerin ifadesi olsa gerektir. O itibarla değer
li arkadaşlarım, Türkiye'nin dahilî borçları da 
korkulacak kadar ağır değildir. Türkiye'nin bu-
TÜn takribi olarak 12 milyar borcu vardır. 
Bunların 9 milyarı konsolide -edilen İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin 1950 ile 1960 devreleri 
arasındaki borçlanmalar olarak, hattâ bunu 
borç dahi saymamak mümkündür, bir telâkkiye 
göre borç dahi saymamak mümkündür, Türki
ye Devletinin daimi borcu 4 - 5 milyar civarın
dadır ve hiç mesabesindedir. Endişe edilecek bir 
hususiyeti de yoktur. Kaldı ki, değerli arkadaş
larım, tasarruf bonosu suretiyle Devletin borç
lanmaları, Devletin tasarruf suretiyle borçla
rı da kendisi tarafından finanse edilen bir faali
yettir. Tasarruf bonosu borçlarını yine tasar
ruf bonosundan hâsıl edilen gelirlerle karşıla
mak mümkündür, bunun hesapları var, detay
lara girmek istemiyorum; on sene sonra öde
necek tasarruf bonosu borçları ekonominin hac
minde; gerek istihdam hacminde gerek istihsal 
hacminde vukua gelen değişiklikler dolayısiy-
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le on yıl sonra tasarruf bonoları gelirlerinde 
husule getireceği, bu artışın husule getireceği 
tczayüt dolayısiyle tasarruf bonolarından do
ğan borcun ödenmesi bir problem değildir, ken
di kendini finanse eden bir faaliyettir ve Dev
let için de korkulacak bir yük değildir. O iti
barla komisyon bunu bir vergiye kalbetmek-
ten ziyade bir iç borçlanma olarak, Devletin 
bir iç borçlanması tarzında devam etmesini, 
ama daha sağlam, daha muhkem esaslarla de
vam etmesini doğru telâkki ettiği için komis
yonda cereyan etmiş olan vergileme hakkında
ki, tasarruf bonolarının vergiye kalbi hakkın
daki tekliflere itibar etmedi, dâhili borç tar
zında devam etmesini faydalı telâkki etti. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, muhtelif mil
letlerin muvaffak oldukları bir zeminde bu 
yeni getirdiğimiz esaslar dâhilinde böyle bir 
muvaffak zemin yaratılır ve bu zeminde deva
mı mümkün hale getirilirse tasarruf bonoların
dan vazgeçmek için şimdilik makûl bir sebep 
görmemekteyiz. Ama bu yeni esaslar dâhilinde 
bu tecrübenin devam etmesinin faydalı oldu
ğu kanaatindeyiz. Ondan sonra muvaffakiyet, 
bu yeni esaslar dâhilinde dahi muvaffak olu-
namadığı takdirde başka esasları vergileme
ye, başka türlü bir kaynak yaratma faaliyeti
ni aramak elbette mümkün hale gelecektir. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, aslında tasar
ruf bonolarının büyük şikâyet konusu olması
nın bir mühim sebebi; ilk ihracedildiği zaman, 
223 sayılı Kanunla ilk ihracedildiği zaman ta
sarruf bonolarını ihraceden bu kanunla bunla
rın disiplini temin edilmiş olmasındandır. Bü
tün dünyada yapıldığı gibi, birçok milletler bu 
nevi bonolara müracaat etmekteler ve iktisa
di, hattâ iktisadi istikrarın bir muvazene un
suru, bir enstrümanı olarak da kullanmaktalar. 
Ama bunu bir disiplinli şartlar içinde yapabil
selerdi, yapsalardı zannederim ki, veya ümit 
olunur ki, bugün tasarruf bonolarından do
ğan şikâyetlerin pek çoğu olmıyacak ve bugün
kü şikâyetler herhalde ekalli kalil halde kala
caktı. 

Muhterem arkadaşlarım, yeni esaslar işte bu 
az evvel noksan olduğunu ifade ettiğim disip
linleri getirmekte ve tasarruf bonolarını daha 
mazbut ibir sisteme bağlamaktadır. 

Şimdi, değerli .arkadaşlarım, konuşan de
ğerli sözcülerin özellikle, tümü hakkındaki 
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beyanlarına ©eva/bım kısaca budur, tasarruf 
bonolarının, bu müessesenin faydalı bir mües
sese olduğu hakkında beyanda bulundum, mu
hafaza .edilmesinin gerekçesini söyledim. 

Şimdi, diğer büyük itiraz, değerli arkadaş
larım, komisyonda ilâve edilmiş olan geçici 
birinci madde hakkında olmuştur, değerli söz
cülerden gelen !büyük itirazların mahiyeti, ge
çici birinci maddeyle alâkalıdır. Bunun hak
kında umumiyetle tasarruf bonoları tedavül 
etmiştir, hâmilime muharrer hale gelmiştir, o 
itibarla bunların vergilendirilmesi gayriMil-
dir, hakkı müktesebi ihlâldir, müktesep hakla
rın ihlâlidir, kazanılmamış gelir tabiri hemen 
hemen duyulmamış bir tâbirdir, o itibarla biır 
nevzulhur vergi ihdas ediyorsunuz veya litera
türde lOİmıyan birtakım kazançlardan, ifade 
edilmemiş birtakım kazançlardan vergi allıyor
sunuz ıgilbi, itirazlar oldu. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, komisyonda 
bu mevzu, geçici birinci madde hakikaten ge-
nlış müzakerelere mevzu teşkil etti. Evvelâ 
bu maddeyi sevk .etmekte objektif kıstaslarımız 
olduğu gibi, birtakım psikolojik unsurlar da 
bu maddeyi sevk etmeye âmil olmuştur; onu da 
ifade edeceğim. Objektif kıstaslara bilâhara 
intikal etmek üzere, daha çok halkı rencide 
eden, âmme vicdanını rencide eden hususları 
ifade etmeme müsaadenizi dilerim. 

Değerli arkadaşlarım, ilk defa olarak şunu 
sarahaten söylemeye mec'burum ki, halkın ma-. 
lî müzayakasından faydalanarak elde edilmiş 
spekülâsyon kazançları karşısında galeyana 
gelen âmme vicdanlını teskin etmek komisyonca 
lüzumlu telâkki edilmiştir. Halkın aldığı kü
çük ücretlerden bono kesilmesiyle katlandığı 
fedakârlığın ıhedeıfini bulmadığı, sadece spe

külatörün işine yaradığı hususundaki yaygın 
kanaati ortadan kaldırmak ve bu tarikle hal
kı huzura kavuşturmak ayrıca diğer bir endişe
miz olmuştur. 

Bir başka hususa ıbu vesileyle işaret etmek 
istiyorum. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de 
yerleşmiş bir kanaat vardır; (birtakım hak edil
memiş., birtakım gelirin klâsik tarifindeki un
surların katılmadığı kazançlar Türkiye'de klâ
sik hukuk anlayışı içinde müktesep haklar kal
kanı arkasına girer ve bu kalkan ile elde edil
miş spekülatif kazançlardan vergi alınamaz, 
yahut bunlar cezalandırılamaz, bunlar vergi-
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lendirilemez gi'bi bir kanaat Türkiye'de yay
gındır, bu kanaatin Türk ekonomisine yaptı
ğı tahribin derecesi de tariflerin ötesinde ıbüyük 
•olmuştur. O itibarla bu imam, böyle bir kon-
sepsiyonun silinmesine de yardımcı olacağı ka
naati komisyonumuza hâkim olmuştur. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, bu mese
leyle ilgili en mühim, bilhassa Şefik,inan Ho
camız tarafından ifade edilen en mühm unsur 
müktesep hakların ihlâlidir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; evvelâ bir hak
kın ihlâli için hakkın doğması iktiza eder. Ko
misyonunuz o kanaattedir ki, iktisaibedilmis 
bir hak yoktur. Bir kere ne Türk vergi niza
mı, ne de 223 sayılı Tasarruf Bonoları hakkın-
daki Kanun spekülâsyon kazançlarının vergi
lendirilmesine mâni bir hüküm taşımamakta
dır. Başka bir ifadeyle bu konuda spekülatö
re geiirilmiış bir vergilendirmeme teminatı 
mevzuatımızda asla mevcut değildir. 

Şimdi, 223 sayılı Kanunun 15 n«ci maddesi, 
tasarruf 'bonolarının ihraçlarını takibeden beş 
yıldan itibaren beş yıl sonunda hâmiline ya
zılı bono itibar olunacağını hükme bağlamıştır. 
Şu halde bonoların nama muharrer olarak ve
ya hâmiline yazılı olarak tedavül etmesi ver
gilendirme bakımından hiçbir hukukî önem 
arz etmemek iktiza eder. Zira vergilendirme 
sebebi bonoların tedavül etmesi değil ve fa
kat aşırı kazançlar sağlanacak şekilde bunla
rın spekülâsyon konusu yapılmış N olmalarıdır. 
Bu itibarla vergilendirmenin, tedavülün ya
saklanması veya tedavül hakkının zamanla ka-
zanılmasiyle hiç'bir ilgisi yoktur. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, meselenin 
esası şudur; mesele, 223 sayılı Kanundan do
ğan tedavül hakkının mevcudiyeti veya ademi 
mevcudiyeti değildir. Şimdi bono tedavül et-
m'g veya etmemiş, mühim değil. Ama bu bono
lara sahibolan insanların bundan iktisabetti-
ği gelirler müh:*ım. Efendim, deniyor ki ; Tür
kiye'de kim gelir elde ederse Türk mevzuatı
na göre bu gelirin vergisi mutlaka alınır, hat
tâ ıbu gelir gayrimeşru gelir dahi olsa. Türki
ye'de muhterem arkadaşlarım, - affınızı dilerim, 
ama söylemeye mecburum, Türkiye'de bâzı 
şeylerin ticareti yasaktır, ama yasak maddele
rin ticaretinden doğsa dahi o gelir Türk malî 
mevzuatı tarafından mutlaka vergiye tabi tu
tulur. O itibarla aslolan prensip, kazanılmış 

gelirin vergiye tabi tutulması meselesidir. Bizim 
1 nci geçici maddemizin esprisi budur ve şahsi 
kanaatime göre de doğrudur. 

Şimdi bu iddia ediliyor Ki, bu elde edilmiş 
gelir maziye aittir, çok evvelki senelerde elde 
edilmiş bir gelirdir, mazide elde edilmiş bir gelir 
için şimdi vergi koyamazsınız. Şimdi değerli ar
kadaşlarım, bu gelir ne zaman tekevvün edecek, 
mesele buradadır. Bunu cevaplandırmak için. bu
nun münakaşasını yapmak lâzımdır. Ne zaman 
gelir tekevvün eder? Adama 'bononun parası 
ödendiği zaman tekevvün eder. Veya adamın bo
nosunu değiştirdiğiniz zaman gelir tekevvün 
eder. Aslında gelirin tekevvün ettiği an bono
ları değiştirdiğimiz an olacaktır. O itibarla gelir 
o anda tekevvün etmiştir. O anda maliye mev
cut, eğer yüksek kabulünüze mazhar olur ise o 
anda maliye bu geliri vergilendirecektir, Bunun 
başka çıkar yolu yoktur değerli arkadaşlarım. 

Efendim, Devlet bunu sağlam nizama bağla-
sa idi, tedavül etmeseydi başkalarının eline geç-
meseydi ve o itibarla bugünkü karmaşık durum 
da hâsıl olmasa idi. 

ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Bu ka
dar uzun konuşmaya ne lüzum var, ayrıca mad
deler üzerinde de konuşabilirsin... 

BAŞKAN — Rica ederim, komisyon kendi 
fikrini izah etmey çalışıyor, biz ona nasıl müda
hale edebiliriz? 

PLÂN KOMISYONU SÖZCÜSÜ NURÎ BA-
YAR (Devamla) — Efendim, ben bu madde mü
nasebetiyle arkadaşlarımız çok konuştuğunu bil
diğim için cevap veriyorum. Bütün sözcüler bu 
maddeye, özellikle Şefik înan arkadaşımız, zan
nediyorum İncesulu arkadaşımız ve bütün arka
daşlarımız, grup adına konuşan arkadaşlarımız 
hep bu maddenin şümulü dâhilinde kaldılar. O 
itibarla arzı cevabediyorum. Ama maddede ko
nu derseniz ona da inkiyadederim. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, müktesep hak
ların ihlâli bahis konusu değildir. Ondan sonra 
gelir mazide tekevvün etmemiştir, gelir bono
ların ödendiği veya değiştirildiği anda tekevvün 
edecektir. O itibarla bir gelir doğacaktır değerli 
arkadaşlarım. Bu gelir nasıl doğacaktır? Eğer 
Hazineden almışsa bu Hazineden aldığını ispat 
etme, tevsik etme imkânı vardır, bunu gerek ya 
Maliye veya mükellef yapacaktır, yüzde yüz bo
no kendi değeriyle ödenecek veya değiştirilecek
tir. Ama Hazineden alındığı ispat edilmemişse 
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bu bir karinedir, Hazinte'den elide edilmemiş !bo- j 
nonun, o bonoya sahip kişiye bir kazanç temin 
ettiği, bir karinedir, memleketimizin iktisadi 
şartları muvacehesinde bir karinedir, bunların 
unsurları bellidir ve Türk malî nizamı içinde bu 
kazançların vergileme baremi, derecesi bellidir, 
ibu nisbet dâlhilinde komisyon bu nevi kazançları 
sadece vergilemiştir, muhterem arkadaşlarım, 
vergiye tabi tutmuştur. Sayın inan Hocamızın 
anladığı şekilde de olmamıştır. 100 liralık kupü
rü getiren eğer bu 100 lirayı Hazineden aldığı
nı tevsik edemiyor ise, ondan, sen 50 lira para 
ver, bunun vergisi budur, dennıiyecek, sadece 
100 liralık bono 50 liralık bono ile değiştirilecek
tir. Kaldı ki, bu 100 liralık bonoyu 30 liraya ik-
tisa!betmiş olan kişi 50 lirayla değiştirilmiş olsa 
dairi her halü kârda yine kârlı hale geçecektir. 
O itibarla muhterem arkadaşlarım, 1 nci geçici 
maddemizin daha da teferruatına girmek müm
kündü, arkadaşlarım öyle tensip buyurdular, yi
ne madde üzerinde konuşurken geniş izahatta 
bulunma imkânına malik olacağım, 1 nci geçici 
maddenin lüzumuna komisyon kaanidir; Türki
ye'nin şartları içinde kaanidir, gerekçesini arz 
ettim, bir vergilemedir, Türkiye'de bütün gelir
ler vergilendiği gibi tasarruf bonosu ticareti ya
pan kişilerin de bu vergiyi ödemesi zaruridir, 
hakkaniyete uygundur, adalete uygundur, say
gılarımı sunarım efendim. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sual soraca
ğım, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Tasarruf bo

nolarının tamamen kaldırılması halinde Türk 
ekonomisindeki tesirleri ne olacaktır? Birinci su
alim ibu. 

İkinci sualim; bundan sonraki tasarruf bo
nosu kesintileri bu kanunun meriyete girmesin
den sonra kalkınma vergisi halinde tahsil edilir
se bunun mahzurları nelerdir, açıklanmasını ri
ca ediyorum? (A. P, sıralarından, «Bu ne bi
çim sual» sesleri) 

Ben size sormuyorum, sözcüye soruyorum. 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın efendim, 

rica ederim. 
Başka sual sormak istiyen? 
Buyurun, Sayın Akalın. 
MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 

Efendim, tasarruf bonolarının kaldırılacağı A. 
P. nin seçim beyannamesinde belirtilmişti. Şim-

j di böyle bir kanun da getirildiğine göre, ben
deniz seçim bölgeme gittiğim zaman vatandaş
lar bana; «Tasarruf bonoları kalkacak mı» diye 
sordular. Ben de dedim ki, «A. P. seçim beyan
namesinde tasarruf bonolarının kaldırılacağına 
söz verdi, her halde kalacak.» Fakat şim
di Sayın Sözcü; «Böyle bir şey düşünmüyoruz.» 
diyor. Ben, böyle bir şey düşünmüyoruz sözünü 
pek ciddiye alamadım. Hakikaten tasarruf bo
nolarının kalkması veya kalkmaması hususun
da kesin bir kanaatleri var mı, kaldırılacağı 
hususunda bir teminat verebilir mi? Bunu ifa
de etmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN —• Sayın Alican, soru. 
EKREM ALİCAN ('Sakarya) — Efendim, 

kısa bir soru soracağım; 223 sayılı Kanun ta
sarruf bonolarının tedavülüne müsaade etmiş 
midir, etmemiş midir? Sayın Sözcü hangi kana
attedir? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA-
YAR (Devamla) — Aslında 223 sayılı Kanun 
tasarruf bonolarının tedavülüne imkân verme
miştir; tedavül edemez demiştir ve onunla kal
mıştır. Fakat maalesef tedavül etmiştir. 

EKREM ALİCAN (Sakarya) — Sayın. Baş
kan, kanun tedavüle müsait midir? Bunu soru
yorum. 223 sayılı Kanun tedavüle müsait mi
dir? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA-
YAR (Devamla) — Efendim, kanun, tedavülü
ne müsait değil, fakat tatbikat müsait hale ge
tirmiştir. Nama muharrer hale getiremedikleri 
için bizzarure tedavül etmiştir. Benim şahsi ka
naatim odur. Beş yıl sonra tedavülüne imkân 
veriyor, biliyorsunuz Sayın Alican. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahlmoğlu. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Bu bono alım - satımı bir özel teşebbüs faaliyeti 
midir? Böyle ise özel teşebbüsün bir kesiminin 
veya bazılarının gayrimeşru sayılabilecek, âm
menin tepkisine sebebolabilecek bir kaba psiko
lojiyi mi ifade etmek istiyor sayın sözcü?. 

İkinci sorum; meşruu ve gayrimeşruu nasıl 
anlamaktadır, lütfen tarifini yapsın? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA-
YAR (Devamla) — Şimdi muhterem arkadaş
larım, Sayın Nihat Diler arkadaşımızın sorduğu 
hususlara cevap veriyorum. 

Türk ekonomisi için ne olur, (buyurdular. 
Ben tümü hakkındaki beyanlarımı arz ederken 
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ifade ettim; bir kere daha tekrar edeyim; bu
günkü iktisadi kalkınmamızın finansmanında 
iktisatçıların münakaşa ettiği üçüncü enstrü
manlardan biridir. Gelir - masraf politikası ya
nında borçlanma politikası vardır ve bu borçlan
ma politikası reddedilebilen, kolay kolay vazge-
çilebilen bir politika değildir. Onu ifade ettim. 
Bugünkü modern ekonominin sakınca duyulma
dan müracaat edilecek bir enstümanıdır ve bir 
endişeyi mucip enstrüman değildir. Bunu söy
ledim. 

Tasarruf bonoları Türk ekonomisini tahribe 
vesile olur mu? Bu tatbikat devam ederse olur. 
Bu tatbikatı önleyici hususları getirdiği cihetle 
olmaz, olmıyacağı kanaatini taşımaktayız, o iti
barla savunuyoruz. Bu tatbikatı önleme gayret
lerimiz tasarının maddeleri arasında mevcut. 
Maddeler» konuşulurken tekrar bu hususlara av
det etmek imkânını buluruz. Yalnız şurasını sa
rahatle söylemek istiyorum ki, bir kere dana dö
nerek söylemek istiyorum; Türkiye'de dahilî 
borçlanma problemi mühim bir problem değil
dir ve Türkiye'de dahilî borçlanma bakımından 
büyük rezerv vardır. Bu cehrî istikraz dolayı-
siyle Türkiye Devletinin borçlarının tahammül-
fersa hale geldiği hakkındaki iddiayı da kabu
le şayan görmüyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, ücret gelirlerinde, 
Sayın Diler'in sorduğu ikinci sual; ücret gelir
lerinde limit kabul etmiştik. Bunu ayrıca bir, 
teklifle tadil edeceğiz komisyon olarak. 1 200 
liraya kadar olanlardan 800 lira, bunu seyya
nen bütün ücret gelirlerinde, ne gelir elde et
mişse o tarzda bir değişiklik teklifi maddede 
yapacağız, sırası geldiği zaman, iltifatınıza lâ
yık olursa o tarzda kanunlaşır, bütün ücret ge
lirlerinin 800 lirası tasarruf bonosundan muaf 
olacak. 

NİHAT DÎLER (Erzurum) — Geri kalanla
rı da kalkınma vergisi halinde alınsın. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURÎ BA-
YAR (Devamla) — Şimdilik öyle bir şey düşü
nülmemiştir. 

NÎHAT DÎLER (Erzurum) — Benim sualim 
yanlış anlaşıldı. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, bitirsin son
ra sorarsın... 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURÎ BA-
YAR (Devamla) — Muhterem, arkadaşlarım, 
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Sayın Akalm'm sorularına cevahımı arz edecek
tim, kendileri yok galiba. 

Şimdi Sayın Sarıihraihimoğlu'nun suallerine 
cevabımı arz ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, biz birinci geçici 
madde ile; meşruiyetini, gayri'meşruiyetini ara
maksızın kendisine ait Hazineden iktisabedilme-
miş bonolar hakkında Türk malî mevzuatının 
esprisi dâhilinde vergi koyuyoruz. Bu meşrudur, 
gayrimeşrudur, onun münakaşasını etmemekte
yiz. îktisabedilmiş bonoları, sahibine bir gelir 
temin ettiği vakıası karşısında Türk malî mev
zuatının kendi nizamı içinde bunları vergiye ta
bi tutmaktayız. Bunun doğru olduğu kanaatin
deyiz. Bunları taşıyanların özel sektör sayılıp 
sayılmıyacağı hakkındaki sualine de cevap ver
mek mecburiyetini duymuyorum komisyon ola
rak, meselemiz bu değil zaten. 

Teşekkür ederim, efendim. 
NÎHAT DÎLER (Erzurum) — Sayın Başka

nım, sualim var sayın sözcüden, benim sualime 
cevap vermediler. 

BAŞKAN — Buyurun. 
NÎHAT DÎLER (Erzurum) — Benim sualim 

şu idi; bundan sonra da tasarruf bonosu alına
cak mı? Tasarruf bonosu yerine kalkınma ver
gisi alınacak olursa bu takdirde Türkiye'nin 
iktisadi durumuna ne gibi bir tesiri olur, ne gibi 
bir etki yapar, bunu lütfen açıklasınlar. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURÎ BA-
YAR (Devamla) — Sayın Diler bu meseleyi 
konuşmamın başında münakaşa ettim. Vergile
me bir yoldur, bunu vergiye kalbetmek müm
kündür. Ama o takdirde, kalkınma külfeti bir 
iktisadi münakaşa mevzuudur. Bizim kanaati
miz odur ki, hattâ siyasi iktidar olarak bugünkü 
mevcut iktidarın kanaati odur ki, biz daha çok 
iktisadi kalkınmayı ferdî tasarruflara, tasarruf 
temayülüne, halkta uyanacak tasarruf temayü
lüne bağlamak kararındayız. Türkiye'de bunu 
vergi haline getirmek mümkün. Fakat Türkiye'
de vergi nisbetleri zaten çok yüksek. Bunu ver
gi haline getirip vergi mukavemeti yaratarak 
Türkiye'nin kalkınmasını yaratacak kaynakları 
kurutmak da mümkündür. Ayrıca bir sosyal ta
rafı da vardır bu dahilî borçlanmanın. îktisadi 
borçlanma uzun vadeli bir meseledir, bir hare
kettir, bir faaliyettir. Gelecek nesillerin istifa
desine arz olunan bir faaliyettir. Borçlanma ta
rikiyle gelecek nesilleri de bir nisbet dâhilinde 
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külfet altına sokma esprisi de vardır. O itibarla 
bir tercih meselesidir, dahilî borçlanma yolu ile 
kalkınmayı finanse etmek bir tercih, meeslesi-
dir ve zannederim bugünkü modern ekonominin 
son derece iyi bir enstrümanıdır. 

Teşekkür ederim. 
ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Sayın Baş

kan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Söz istiyorsunuz; grup adına 

mı yoksa şahsınız adına mı? 
ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Grup adına 

efendim. 
BAŞKAN — Grup namına konuşacaksınız, 

son söz sizin hakkınız. Buyurunuz efendim. 
İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 

— Sayın Başkan, benim de Hükümetten sualim 
var, acaba sormak mümkün olur mu? 

BAŞKAN — Madde ile ilgili ise madde üze
rinde sorarsınız efendim. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— Tümü ile ilgili Saym Başkan. 

BAŞKAN — Şimdi söz vermiş bulunuyo
rum, biraz evvel söyleseydiniz mümkün olurdu. 
Buyurunuz Sayın İnan. 

C. H. P. GRUPU ADINA ŞEFİK İNAN 
(Çanakkale) — Sayın Başkan, saym milletve
killeri; dün geç saatlerde yazılı bir konuşma 
yapmıştım. Gruplar adına dahi olsa konuşmanın 
süresi tahdidedilmişti. Bu itibarla yazımı sü
ratle okumak mecburiyetinde kaldım. Öyle anlı
yorum ki, şimdi Saym Komisyon Sözcüsü, yazılı 
konuşmamın bâzı kısımlarını süratle okumak 
mecburiyetinde kaldığım için, iyi zapt edeme
mişler. O bakımdan benim sözlerimi burada 
yanlış tefsir ettiler. 

Bendeniz sadece 1961 ve 1962 yıllarında ih-
racodilmiş olan tasarruf bonolarının, 223 sayılı 
Kanun gereğince beş seneyi tamamladığı için 
nama muharrer olmaktan çıkmış, zaten fiilen 
hiç birisi nama hmuharrer değildi ama, fiilen 
de nama muharrer olmaktan çıkmış, hamiline 
muharrer olmuş, hamile muharrer her hangi 
bir devlet tahvili gibi serbestçe tedavül eder 
hale gelmiş olduğunu belirttim. Ve dedim ki; 
bu iki kategori tasarruf bonoları için 223 sayı
lı Kanunun, bunları elinde bulunduranlara ta
nıdığı hak gereğince artık sübjektif hale doğ
muştur. Bu adama, sen bunu nerede buldun, 
diye sormaya hakkımız, yetkimiz var mıdır di
ye bu kürsüden sordum. Hakkımız yoktur, de

mek istedim, soramayız. Çünkü 223 sayılı Ka
nun çıkarken beş sene sonra serbestçe tahavvül 
eder, demiş. Bitti... «Sen bunları nereden aldın, 
ispat et Hazineden alıp almadığını, demeye 
halakımız yoktur,» dedim. Tümüne şamil ola
rak konuşmadım, bütün tasarruf bonoları hak
kında konuşmadım. 1961 - 1962 için böyle 
bir şey yapmaya hakkımız, yetkimiz yoktur, de
mek isterim. Gerisi için böyle sakınca yoktur, 
dedim. 

Şimdi bu sözlerimi tavzih ettikten sonra şu
raya gelmek istiyorum: Komisyon sözcüsü; 
efendim biz vergi alıyoruz, biz meşruiyet aramı
yoruz, diyor. Peki meşruiyet aramıyorsun da 
niçin tevsii?: edilmesini istiyorsunuz? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ 
BAYAR (Sakarya) — Vergi almamak için, 
ıtevsik, vergi almamak için olur. 

C. H. P. GRUPU ADINA ŞEFİK İNAN 
(Devamla) — Bir dakika. Diyorsun ki, ben şu 
anda 1 300 000 kişi, yaptığım hesaplara göre, 
ki, doğrudur beni teyidetti -arkadaşlarım, 
1 300 000 Türk vatandaşı vardır en aşağı, elin
de tasarruf bonosu bulundurur. Bunların için
de, diyelim ki, 5 000 yahut 10 000 kişi vardır 
spekülâsyon yapmış, toplamış. Bunları tesbit 
edebilmek üzere, bunlardan vergi alacağız çün
kü, bunları tesbit etmek üzere 1 300 000 vatan
daşa diyoruz ki, getirin bonolarınızı... Ellerinde 
bulunan bonoların miktarı da 112 000 000, ka
nun yürürlüğe girinceye kadar, yıl sonuna ka
dar bu olacak belki de 120 000 000. Getirin ba
kalım bu tasarruf bonolarını, diyeceğiz, Maliye
nin. 7 senelik kayıtlarından tevsik yoluna gidile
cek, evet 7 senelik kayıtlarından... Kimisi me
murdur; Devlet dairesinde memurdur, meselâ 
bizler gideceğiz Meclis muhasebesine, kaydını 
çıkar diyeceğiz, kolay bizim için. Bir gayrimen
kulunu satmış olan; o da gidecek tapudan... 
Kolay olmasa gerek. Birçok kimseler hangi se
ne satmış olduğunu bile unutabilir. Yani ben 
meseleyi ortaya koyuyorum. Neyse... Ve Mali
yeye dedim ki, bu doğrudur şu bakımdan; evet, 
efkârı umumiyeyi işgal etmiş, basınımızın son 
derece şikâyetlerini mucibolmuş bir olay var
dır ve dar gelirli, geçim sıkıntısı içinde bulu
nan vatandaşlarımız, % 3 tasarruf bonosuna bi
le katlanamıyan vatandaşlarımız % 33 fiyatiy-
le bu bonoları ellerinden çıkarmışlardır. Bura
da istismar vardır, dedim. Ama Maliyenin al-
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tına girdiği yükü tasvir ettim, bu muamelenin 
iki seneye çıkarılmasını da doğru " bulduğumu 
söyledim. Ancak, 1961 - 1962 yılları için bunu 
yapamazsınız, dedim, hakkımız yoktur... Evet, 
Gelir Vergisi Kanununda bir madde vardır, 
menkul kıymetler hakkında. Menkul kıymeti 
alır, aldığı fiyatla sattığı fiyat arasında kıymet. 
farkı hâsıl olur, bu da vergiye tabidir. Doğru
dur, böyle bir hüküm vardır. Ama, beyan eder
se vardır, Maliye bulabilirse vardır. 

Şimdi Maliye diyor ki, 1961 - 1962 için 
ben de bu yoldan, bu kanaldan istiyeoeğim di
yor. Onun için, benim 1961 - 1962 için söy
lediğim şeyde hakkı müktesep yoktur, diyor. 
Eski kanunda böyle bir hüküm var, ben ona 
dayanarak vergi alacağım demek istedi sözcü ar
kadaşım. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ 
BAYAR (Sakarya) — Müktesep hak doğmu
yor. 

ŞEFİK İNAN (Devamla) — Hayır, bono 
zaviyesinde müktesep hak doğmuştur, 223 sayılı 
Kanun çerçevesinde müktesep hak doğmuştur. 
Soracaksın ona, bunu nereden aldın, diye. Bu
na hakkınız yoktur. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ 
BAYAR (Sakarya) — Onu sormuyoruz... 

ŞEFİK İNAN (Devamla) — Sormuyoruz 
demeyin, soruyorsunuz. Tevsik et demek, ne de-
•meikitir? Nereden buldun delmektir. Hazineden 
aldığını tevsik et diyorsun; Edemezsen vergiye 
taibi tutacağım diyorsun. Adına verıgi diyoruz 
ama, vergi nevama spekülâsyonu cezalandırır 
mahiyettedir. Bunun anktşılmıyacalk bir tarafı 
yok, açık bir muamele bu. Yani spekülâsyonu 
sonradan tecziye cihetine gidiyoruz. Vaktiyle 
kanun bu hükmü koymamış. Yani vergi almak, 
evet, ama normal vergi mekanizması ile izahı 
mümkün değil bunun. Tevsik et diyoruz, Hazi
neden aldıysan mesele yok hiç vergi almıyorum 
senden, ama Hazineden almadıysan demek ki, 
başkasından aldın, ucuz fiyatla aldın, sana ver
gi koyacağım diyoruz. Koy diyorum ben, itiraz 
etmiyorum. Ama 1961 - 1962 ye, hukuk zaviye
sinden yapamazsınız bunu diyorum, bizim yap
maya yetkimiz yoktur, diyorum. Siz şimdi ba
na komisyon olarak diyorsunuz ki, hayır efen
dim, burada hakkı müktesep yoktur, bende var
dır, diyorum. Tabiî ki, Meclis takdir edecek. 
Hakkı müktesep yoktur derken, siz. Gelir Ver

gisi Kanunundaki bir hükme dayanıyorsunuz. 
Evet ama, Gelir Vergisini kime tatbik ede

ceğim? Beyannameli Gelir Vergisi mükellefle
rine tatbik edeceğim. Bu alım - satımı yapan
lar acaba beyannameli miydi? Ne bileyim ben, 
bilmiyoruz ki... Siz başka mekanizma kuruyor
sunuz şimdi. Hükümet başka bir mekanizma ge
tiriyor; tevsik et diyor, nereden buldun onu 
söyle, diyor. (A. P. den, Hükümet değil, Ko
misyon sesleri) Ne ise... 

Efendim, bir de bendeniz şuradaki % 50 
vergi meselesini şöyle anlamıştım: Meselâ, biri
si getiriyor 100 000 liralık bono ve bunu ispat 
edemiyor. Devlet 50 000 liralık vergi alacak. 
Ben anladım ki, burada metinden çıkan budur, 
başka mânası yoktur, 50 000 lira da vergi ödi-
yecek. Bononun 50 000 lirası alınacak değil, 
yanlış anladığımı söylediler. Malî kanunlar ce
za kanunları gibi tefsire en az müsait kanunlar
dır. Ne yazılı ise o şekilde tefsir edilir. Bura
da 50 000 lira noksan bono verilir, diye hiçbir 
hüküm yoktur. Bakınız ne diyor. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ 
BAYAR (Sakarya) — Biz böyle bir hüküm ge
tiriyoruz. 

ŞEFİK İNAN (Devamla) — Ben sizin geti
receğiniz maddeye göre nasıl konuşayım, elim
deki metne göre konuşuyorum. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ 
BAYAR (Sakarya) — Metinde de o hocam. 

ŞEFİK İNAN (Devamla) — Hayır, bu me
tinden başka mâna çıkmaz. Şimdi, Hazineden 
iktisabedildiği tevsik olunamıyan tasarruf bono
ları bedelleri kazanılmamış gelir olarak vergi
ye tabidir, verginin nisbeti bono bedelinin yüz
de 50 sidir. Bono olarak tahsil edilir, diye bir 
kayıt "var mı burada? Yok, nakid olarak tahsil 
edilecektir. Ben de ona işaret ettim, başka bir-
şey demedim. 

Şimdi anlaşılıyor ki, bono olarak tahsil ede
ceğiz, diyorlar. Pekâlâ. Ben bu noktada vuzuhu 
getirmek isterim, nedir bu diye. (A. P. sırala
rından, bunda haklısın hocam, sesleri) Öbür ta
raflarda da haklıyım ya, neyse... grup adına ko
nuştum. 

Tekrar tavzih edeyim, grupum adına konuş
tum, yazılı metin buradadır, kelimelerin üzerin
de son derece titizlikle durarak hazırlamışım-
dır, konuyu gayet iyi tetkik etmişimdir, etraflı
ca tetkik etmişimdir. Nerede haklıyız, nerede 
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haksızız hepsini ayırarak, 1961 - 1962 yılı için 
hakkımız olmadığı inancındayım, üst tarafı 
için alınabilir ve yapılmış bir istismarın bedeli 
olur. 

KAYA ÖZDEMİR (istanbul) — 1962 den 
sonrası gasııp değil mi? 

ŞEFİK İNAN (Devamla) — Dün söyledim 
«fendim, teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayet önergesini okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerelerin kifayetini saygı ile arz ede

rim. 
'Sakarya 

Şerafettin Paker 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ataöv. Esasa 

girmemenizi, sadece kifayet aleyhinde olmanızı 
rica öderim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, sözcünün ve sual so
ranların karşılıklı beyanları göstermiştir ki, bu 
konu tam mânası ile aydmlanmamıştır. Hükü
metin seçim beyannamesinde ve Hükümet prog
ramında va'dettiği, tasarruf bonolarını kaldır
ma gerekçesiyle ve fakat bunları bir anda kal
dırmak mümkün olmadığı için kaldırılmasına 
bir merhale, bir basamak olmak üzere bu ka
nun huzurunuza geıtirilmiştir. 

Şimdi, bunun bu kısmını tesibit ettikten son
ra, kanunu ne şekilde tedvin etmek lâzım? Bu
rada, Sayın Şefik İnan'm beyan ettiği gibi, «Bu 
bir vergidir veyahut da kredidir» tâbirlerini 
kullandığı giıbi, bâzı çelişmelerin içine giriliyor. 
Aslında kredi, iki şahsın karşılıklı muvafakati 
ile aralarında kurdukları, yaptıkları bir anlaş
madır. Ama burada karşılıklı anlaşma yok, ka
nunla alınan bir sistem var. Bu, kredi değil, bir 
nevi vergidir. Sayın sözcü bunu bir kredi ola
rak, ' kalkınmada bunun lâzımgeldiğini beyan 
ederek bâzı hususların üzerinde durdu. Bütün 
bunların daha çok açıklanması, kanunun daha 
güzel hale gelmesi için tümü üzerindeki bu ko
nuşmalar da zaten gruplar 20 dakika, şahıslar 
10 dakika konuşacak, daha fazla açıklanmasında 
ben şahsan fayda mülâhaza ettiğim için kifaye
tin aleyhinde bulundum. Saygılarımla arz ede
rim. 

BAŞKAN — Kifayet önergesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Bir önerge vardır, okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığı Yüksele Katma 
Şifahen arz ettiğim sebeplerle tasarruf bo

nosu ihracına son verilmesi, bugüne kadar ihra-
cedilmiş bulunan tasarruf bonolarının, uzun va
deli bir istikraz haline getirilmesi maksadiyle, 
tasarının komisyona geriverilmesini arz ve tek
lif ederim. 

C. H. P. Grupu adına 
Çanakkale 
Şefik İnan 

BAŞKAN — Bu önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kat>ul edenler.,. Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususu vardır; bu 
hususu oylarınıza sunuyorum.. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum efendim. 

Tasarruf Bonoları ihracı hakkında kanun 
tasarısı 

Madde 1. — Maliye Bakanlığı, bu kanu
nun 2 ve 3 ncü maddelerimde yazılı ödeme ve 
kesintiler karşılığı olarak her malî yıl başında 
bir 'tertip halinde naıma muharrer tasarruf bo
noları çıkarır. 

Tasarruf bonosu karşılıkları, Türk ekono
misinin istikrar içinde gelişmesini teminen 
'kullanılır. 

Her tertibin yıllık faiz nisfbeti % 4 ten aşa
ğı ve % 7 den yukarı olmamak: üzere Maliye 
Bakanlığınca tâyin olunur. Bu kanuna göre 
çıkarılacak tasarruf bonoları 10 yıl'lıik vadeli 
olup, vâdeyi takiiboden ilk 6 ay içinde ve Ma
liye Bakanlığınca tesibit edilecek esaslar dâhi
linde ödenir. 

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

BAŞKAN — 1 nci mı ad d e üzerinde söz isti-
yen Sayın İhsan Ataöv, buyurun efendimi. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, şimdi Maliye Bakanlı
ğınca tasarruf bonolarının çıkarılması ve bun
ların daha evvelki kanunla çıkarılanların yeri-
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ne yeni esasları getiren bu madde, aslında bir 
zorlamanın ifadesidir. Tasarruf bonosu 27 Ma
yıs ihtilâlinden sonra kurulmuş olan hükümet
lerin Türk iktisadiyatının, Türk Maliyesinin 
oımuzuna yüklediği bir yüktür. Şimdi önümüz
de, bir ımüddet sonra yine o zaımaıı çıkarılmış 
olan hürriyet tahvilleri de piyasaya çıktığı an
da ımaliye yeni yükler, yeni zorlamalar karşı
sında 'kalacaktır. Tasarruf bonoları ve hürri
yet tahvilleri bugünkü (maliyenin sıkışık du
rumda kalmasına sebebolmuş ve şu ımadde ile 
bizimi huzurumuza gelmesini icabettirmiştir. 

Tasarruf bonosu, Türkiye'de, Türk Devleti
nin itibarını sarsan bir âlet haline gelmiştir. 
O kadar ki; ayakkabı boyacılarının sandıkla
rına % 30 fiyat üzerinden tasarruf bonosu alı
nacağını ilân etmişlerdir. Şimdi vatandaşın 
Devletinden alacaklı olduğu, yani Devletin va
tandaşa borçlanmak için kanunla ortaya koy
duğu tasarruf bonosu, aslında müracaat edile
cek bir vasıta olmaması lâzım. Fakat, bütçeye 
tahmil ettiği 750 000 000 liralık yükün altın
dan bir anda kalkmak mümkün olmadığı için 
bu bir mecburiyetin, bir zorlamanın ifadesidir, 
dedim. 

Şimdi bu Maliye Vekâletine tasarruf bono
su çıkarma hakkını veren 1 nci madde üzerin-
da Hükümete ifade etmek isterim ki, tasarruf 
bonosuyla bütçedeki açığın, yani tasarruf bono
sunun ihracedildiği 1961 tarihinden beri mey
dana gelmiş olan açıkların kapanması mümkün 
olmıyacak ve bu '.mütemadiyen devamı edecek
tir. İleride vatandaşlar; acaba bu bonoların 
karşılığını alacak mıyız, alamıyaoak imiyiz, di
ye şüpheye düşmektedirler. Bu şüphe neticesin-
cl endir ki, herkes ne koparırsak kârdır, zihni
yetiyle 100 liralık bonoyu 30 liraya »atmak 
ımecburiyetinde Ikalmış ve bunun müşterisi Dev
let olacak yerde, maalesef boyacılar, bakkallar, 
dükkân sahipleri, ışun'lar ve bunlar olmuştur... 
Bu Türk Devleti için çok acı bir manzaradır. 
Buna bir son vermek lâzımdır. Devletin vatan
daşa karşı vermiş olduğu borç senedinin yüzde 
30 a piyasada satılması demek, Devletin ımalî 
itibarının vatandaş indinde yüzde 30 derecede 
ucuzlaması demektir. Bunun mesulleri, bunun 
günahkârları kimdir, onu bilmem. Ama Yüce 
Meclis bir an evvel bu büyük problemin üzeri
ne eğilip, bu dâvayı halletmeli, 1 000 liralık 
bir gelirden tasarruf bonosunu kesımek değil, 

ne çare bulup, ne yola sapacaksa kısa zamanda 
bu tasarruf bonosu âfetinden vatandaşı kur
tarmalıdır. 

Şimdiye kadar Maliye Vekâletinin vatanda
şa yapmış olduğu borçlar o kadar yığılmıştır ki, 
Vekâletin bunları ödemesi de bir mesele ola
caktır. Biraz evvel arz ettiğim gibi, 10 senesi 
dulduktan sonra piyasaya çıkacak olan ve o 
zaman tamimlerle cebren satılan hürriyet tah
villerinin de Devletin başına ne gaileler açaca
ğını, Türk Milletinin, Türk Maliyesinin başına 
ne gibi yükler tahmil edeceğini şimdiden dü
şünmek, müddeti geldiği zaman hürriyet tah
villerini karşılıyab'ilecek bir hazırlık içerisinde 
bulunmakta zaruret vardır. O zaman yeni ka
nunlarla bunu da teımdideder bir duruma düş
mememizde fayda mütalâa ediyorum. 

Hükümetin getirmiş olduğu bu teklife aley-
te rey verecek değilim. Ancak gerekçesini, bu 
maddenin gelişindeki mecburiyeti ifade ediyo
rum. Zira Hükümet, basgka türlü zaten düşüne
mez. Seçim beyannaımesiyle, Hükümet Progra-
ımiyle tasarruf bonosunun karşısında olduğunu 
yüce millete va'detmiştir. Bu konudaki beyana 
C. H. P. seçim beyannamesinde de zaten iştirak 
etmiştir. 

Tasarruf bonolarının kaldırılması, kaldırıl
maya giderken bu yükün hafifletilmesi, kaldır
ma basamağında yürünmesi konusunda her han
gi bir grupun aleyhte bulunacağı kanaatinde de
ğilim. Yalnız bu Ikonu tatbikatiyle, 1961 den 
beri gördüğümüz neticeleriyle milletimize sem
patik gelımiyen, maliyemize iyi bir itibar sağla-
ımıyan ve başvurulacak güzel bir yol olımıyan 
bu usulün bir an evvel sona ermesinde fayda 
vardır. Yüce Meclis ve Hükümet bu konu üze
rinde hassasiyetle durmalıdır. Bir ımecburiye-
tin ifadesi olan bu maddenin kabulünü ve önü-
ımüzdeki senede Hükümetin bunu daha çok ge
nişleterek bir an evvel tasarruf bonosundan va
tandaşlarımızı müstağni kılmanın çarelerini ara
masını istirham ederim. 

Hürmetlerimi sunarım. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Abdülbâri Ak

doğan. 
ABDÜLBÂBİ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 

Başkan, muhterem milletvekilleri; görüşmekte ol
duğumuz tasarruf bonoları hakkındaki kanun 
tasarısının birinci maddesi üzerindeki görüşleri
mi birkaç madde halinde arz etmek isterim. 
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Evvelâ bu arz edeceğim hususlara geçmeden 
evvel tasarruf bonosunun evveliyatını incelediği
miz zaman gayesinin, geri kalmış Türkiye'mizin 
hızlı bir kalkınmaya, hızlı kalkınma paralelinde 
bâzı sanayi ve tarım sektörlerinde yapılacak ya
tırımların daha fazla olmasını, memleketimizin 
fakirlikten! bir an evvel kurtulmasını öngörmek
tedir. 

Bugün Türk Milleti, soğan - ekmekle dahi ge
çineceğini bilse, soğan - ekmek yer, yine varını 
yoğunu Türkiye'nin kalkınması için sarfeden 
bir millettir. Ama, maalesef 1961 den bugüne 
kadar bu bilhassa az gelirli memurlarımızdan 
ve işçilerimizden alınmış olan tasarruf bonoları 
biran evvel arz ettiğim gibi, gayelerine matuf 
olmamıştır. Bu bakımdan kalkınmamıza yardımı 
dokunacak yerde, nerelere ne şekilde sarfedildiği 
belli olmadığı için bu küçük zümreyi ve Türki
ye'yi tasarruf bonoları ürkütmüştür. 

Şimdi, görüşmekte olduğumuz bu tasarı, ta
sarruf bonoları tasarısı hakkındaki kamun teklifi 
eğer birinci 1961 den bu yana tatbik edildiği 
sekide tatbik edilecekse... 

BAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan, siz 
birinci madde üzerinde konuşacaksınız, tasarının 
üzerinde konuşuyorsunuz. R'ca ederim; tasarı
nın üzerinde konuşmalar bitmiştir. Birinci mad
de ürerinde konuşulmakta olduğunu arz ederim. 
Görüşlerinizi birinci maddeye hasretmenizi rica 
ederim. 

ABDÜT.BARİ AKDOĞAN (Devamla) — Pe
ki Savın Başkanım. 

ıSimdi, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 
başlangıcı olan bu yılda da tasarruf bonoların
dan elde edilecek gelirlerle, İkinci Beş Yıllık Plâ
na da uygun olarak birinci maddede belirtilen, 
Hükümet görücüne uvgun o ^ a k Bütçe ve Plân 
Komisvonnnun getirmiş olduğu birinci pragraf-
ta: «Maliye Bakanlığı, bu kanunun 2 ve 3 ncü 
maddelerinde yazılı ödeme ve kesintiler karşılığı 
ıĉ aırif fc her malî yıl basmlla bir tertip halinde na
ma muharrer tasarruf bonoları çıkarır.» diyor. 

Bu yerindedir. Yalnız ikinci paragrafına ge-
CİMiği zaman, «Tasarruf bonosu karşılıkları, 
Türk ekonomisinin istikrar içinde gelişmesini te-
minen kullanılır.» denmektedir. «İstikrar ieinde 
gelişmesini teminen kullanılır.» yerine Hüküme
tin getirmiş olduğu metinde: «... tarım, sanayi 
ve ı^astıtma sahalarında yapılacak yatırımların 
finansmanında kullanılır.» hükmünü gözetmek

tedir. Bu bakımdan Hükümetin getirmiş olduğu 
bu 1 nci maddedeki hüküm bu Bütçe ve Plân 
Komisyonunun getirdiği hükme nazaran daha ye
rindedir. Zira almış olduğumuz bir paranın kont
rolü bakımından nereye, ne şekilde sarf edilece
ği belli olmuş olur. Bendenizin bu paragraf üze
rine vereceğim, bir değişiklik önergesi de vardır. 
Tarım ve ulaştırmayı çıkararak, bunun yerine 
sanayi sahalarına yapılacak yatırımların finans
manında kullanılması, tek bir kalem üzerinde 
kullanılması ve kontrol imkânının bir düzene gir
mesi bakımından bu şekilde bir değişiklik öner
gesi takdim edeceğim. 

Üçüncü paragrafta, her tertibin yıllık faiz 
nöbeti yüzde 4 ten aşağı, yüzde 7 den yukarı 
olmamak üzere Maliye Bakanlığınca tâyin edi
lir, denilmektedir. Burası da yüzde 4 ile yüzde 
7 diıye bir ®oyyall\yet getirdiğimden bendemiz bu
nun da karşısındayım. Ancak, iki husus arasın
da bir seyyaliyet dolayısiyle, bir de 1961 den bu 
yana tatbik edilmiş olan yüzde 6 faizi de esas tu
tarak, bu gerekçeden de gitmek şartiyle yine yüz
de 6 olarak bir değiştirge önergesi takdim edece
ğim. 

ıSonra devam ediyor, Hükümet teklifi olarak; 
«Bu kanuna eröre çıkarılacak tasarruf bonoları 
10 yıllık vadeli o1!!!), vâdevi takibeden ilk 6 ay 
içinde ve Maliye Bakanlığınca tesbit edilecek 
e^ı^ar dâhilinde ödenir.» cümles'nin de 5 yıllık 
vadeli olmasını öıiıfrörmek+ovim, biraz evvel arz 
ettiğim, sribi, İkinci Beş Yıllık Plâna muvazi ve 
kontrol imkânını sarrlarmak bakımından. 

Son^a: «6 ay içinde ve Mal ive Bakanlığınca 
t.e^bit edilecek esaslar dâhilinde ödenir.» demiyor. 
Bu esa.^ar n^dir ve ne olmalıdır? Bu da kanuna 
'bir aeıklık vermemektedir. Bu bakımdan bende-
n;7;;tı 1 nci maddede verdiyim derişiklik önerge-
«rmlo bu satu-a da, «6 ay içinde derhal ödenir.» 
hükmünü vâz'etmekteyim. 

MırhteT'em aı-kadaslar, benim birinci madde 
hakkındaki görüşlerim bundan ibarettir. Saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın (Jüreı, buyurun efendim. 
MÜS.L1IIİTTİN GÜRER (Sakarya) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım tasarının 
birinci maddesindeki hususlar hakkında şahsi gö
rüşlerimi arz etmek üzere huzurunuzda bulun
maktayım. 

Muhterem arkadaşlarım, bu madde ile peşi
nen şu hususları arz etmek istiyorum ki, hakika-

— 226 — 



M. Meclisi B : 124 23 . 6 . 1967 O : 1 

ten memleketimizde bir dert halini alan tasarruf 
bonolarının şahsan prensip itibariyle kalkmasına 
taraftarım. Yalnız bu hususu arz ederken, bu mev
zu plânda olsun, Hükümet programlarında olsun, 
keza parti programlarında olsun ele alınmış ve 
en kısa zamanda tasfiye edileceği millete vâdedil-
miş bulunmaktadır. Hemen şurasını da arz et
mek istiyorum ki, hakikaten binbir müşkilât ta
şıyan bir mevzuu tasfiye etmek de o kadar güç 
değildir. Bu hususta Sayın Hükümetimizin bu 
gerekçe altında hiç -olmazsa en kısa zamanda yeni 
bir kanun getirmek suretiyle bu memlekette büyük 
spekülâsyonlara sebebiyet teşkil etmiş olan ve fa
kir zümreyi hakikaten büyük ıstırap içinde bu
lundurmuş olan tasarruf bonoları mevzuunu hal
ledeceğine şahsan emin bulunmaktayım. Bu hu
susta bir kademe dahi olsa önümüzdeki kanun
la bu mevzu ve müşküller anlaşılmış ve huzuru
nuzda yapmış olduğumuz 1 nci maddenin müza
keresiyle bu hususlar gerçek olarak tesbit edilmiş 
bulunmaktadır. Onun için temennim, bu kanun 
çıktıktan sonra en kısa bir zamanda inşallah, mâli 
porteler nazarı itibara alınır, memleketin büyük 
refaha kavuşması hususunda, yeni bir kanun ge
tirmek suretiyle artık bu tasarruf bonoları, mem-ı 
leket ufkuna bir kara bulut gibi çöken bu tasar
ruf bonoları kalkar. Bu girizgâhtan sonra birin
ci madde üzerindeki görüşlerimi şöyle sıralamak 
istiyorum : 

Muhterem arkadaşlarım, biliyorsunuz şimdiye 
kadar Türkiyede 93 000 000 aded tasarruf bono
su ihracedilmiş bulunmaktadır. Senede iki defa
da ihracedilen tasarruf bonoları faizlerinin tah
sili, büyük müşkülât doğurmakta ve hepinizin 
hatırlıyacağmız bankalara gittiğiniz zaman gör
düğünüz gibi haftanın muayyen gün ve muayyen 
saatlerinde büyük kuyruklar halinde herkes faiz 
tahsil etmekte idi. İşte bu tasarı ile bu husus 
düzeltilmiş ve halkın bu müşkülâtını, bu tahsil 
müşkülâtını halledebilmek için tasarruf bonola
rında bir yenilik getirmiş, senede iki defa ihraç 
keyfiyeti önlenmiş ve yalnız malî yıl başlarında 
tasarruf bonolarının ihracedileceği' hükmü birin
ci maddeye dercedilmiş bulunmaktadır ki, bu hu
sus hakikaten yerindedir. Çünkü, tatbikattaki 
müşkülât ve diğer bâzı sebeplerle spekülatörler tü
remiştir. Türkiye'de banker lâfını tasarruf bono
larından milletin öğrendiğini hepiniz bilmektesi
niz. Bugün alınız Hürriyet gazetesini, alınız di
ğer bütün gazeteleri, bono bankeri filânca, • bono 

bankeri falanca demek suretiyle her gün ilân ya
pılmaktadır. Türkiye'nin dar gelirlileri üzerine 
yüklenen bu kambur dolayısiyle birtakım spekü
latörlerin büyük kazançlar temin ettiği bir ger
çektir. Hiç değilse bu spekülâsyanları önliyecek 
ve dolayısiyle bu tasarruf bonolarına bir geniş
lik verecek olan ve hadleri ona göre ayarlıyan, 
(haddizatında gönlüp tamamiyle bunun kalk
masını ister ama şimdilik palyatif bir tedbir de 
olsa) bu kanunun memleket gerçeklerine uygun 
olarak 1 nci maddesinin tedvin edildiği kanaatini 
taşımaktayım. Onun için hakikaten kabulünde 
büyük fayda olacaktır. Kabulü leh indeyim. He
pinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Savacı buyurun efendim. 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 

Muhterem arkadaşlarım, bu birinci maddenin 
bundan evvel Yüce Heyetinizin temayülüne uy
gun olan buradaki metinden tasarruf bonosu sis
teminin yine eskiden olduğu gibi devam edeceği 
anlaşılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, ben zannetmiyorum 
ki, Türkiye'de tasarruf bonosundan memnun olan 
kimse olsun. Türk Milletinin mümtaz temsilci
leri olan sizler de tasarruf bonosundan memnun 
değilsinizdir. Tasarruf bonosunun şu kısmının tas
hihi, bu kısmının ıslahı suretiyle belki biraz ağır
lıklarını hafifletmek suretiyle uygulanmasının ko
laylaşacağını tahmin edenler olursa da asıl şikâ
yet, sistemden doğmaktadır arkadaşlar, sistem
den. Sistemi, hangi, şekliyle ıslahata tabi tutarsa
nız tutunuz yine şikâyetleri katiyen önliyemiye-
ceksiniz. Hususiyle şikâyetler, asıl tedavüle ya
ni 1971 yılında hâmüline mahsus hale geddiğinde, 
para gibi geçer hale geldiğinde kalpazanlığın, 
sahtekârlığın o sırada işlenmesi halinde Maliye
mizin ve tasarruf bonosunu yöneten mahallî teşki
lâtımızın bunu nasıl takibedeceğine ben bir türlü 
akıl erdirememekteyim. Şu anda Maliyeden soru
nuz, tasarruf bonolarının ihracına dair detayını 
kavrıyacak bir malûmatı size veremezler. 
Hususiyle Karma Bütçe Plân Komisyonu
nun değiştirişi, Hükümet değiştirişinden de 
daha kötü olmuş gibi gelmektedir ben
denize. Filhakika Hükümetin 1 nci mad
desi, tasarruf bonosu ihracının esprisine bir de
rece uygun tedvin edilmiş. Fakat her nedense 
Plân Komisyonunun değiştirişi bu espriyi de 
epeyce bir nisbette bertaraf etmiş bulunmaktadır. 
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Muhterem arkadaşlarım, tasarruf bonosu ni
çin, nasıl ihracedilir? Tasarruf bonosu, yani Dev
letin istikraza başvurması iki surette mümkündür. 
Birisi, iktisadi ihtiyaçlar için, ekonomik ihtiyaç
lar çin, öbürü de harb ekonomisi için arkadaşlar. 
223 sayılı Kanun tedvin edildiği zaman bu iki lâ-
zimeye de riayet edilmediği gerçeği ortadadır 
Şimdi, yine cari masraflar arasında kaybolacak 
bu tatbikatın devamına müsaade etmektesiniz. 

Muhterem arkadaşlarım, tümünü kabul eden 
Yüksek Heyetiniz, tasarruf bonosu sisteminin ka
pısı mahiyetinde olan birinci maddesini de ka-
'bul edecek gibi görülmektedir. Bendeniz bu sis
temin devamında fayda ummadığım için, bunun 
kritiğini Bütçe Plân Komisyonunda muhtelif 
yönleriyle uzun uzun yaptım. Burada zaten vakti
miz de müsait değildir, fazla zamanınızı da işgal 
etmek istemiyorum. Umumi arzu tasarruf bono
sunun kalkmasıdır. Fakait «Tasarruf bonosunun 
kalkması halinde hâsıl olacak bugünkü ağırhğiy-
le 700 - 800 milyon liralık bir bütçe açığını han
gi kaynaktan karşılayalım?» sualiyle karşı karşı
ya kalacağız. Bu sualin cevabını tümü hakkın
da' konuşan arkadaşlarım gayet veciz surette or
taya koydular, «Bu bir vergidir» dediler. Zaten 
karakteri de ortadadır. İstikraz iki taraf arasın
da akdedilen ihtiyari bir muameledir. Bu, doğru
dan doğruya hitabetitiği kimsenin arzusuna tabi 
olmadan vergi gibi tahsil edilmektedir. Yani, ver
gi karakterindedir. Vergi karakterinde olduğu
na göre bunu vergi haline getirerek piyasada hâ
sıl olan ve arkadaşlarımın çok güzel burada tavsif 
ettikleri gibi, spekülatif haksız kazançları berta
raf edecek ve hususiyle yüksek iratlara vaz'edile-
cek bir vergiyle bunun halli elbette ki, mümkün
dür. Ve Hazinemizi, istikbale doğru daha ağır-
laşacak bu külfetten kurtarmanın' da yolu bu
dur. Fakat her nedense bu yönde, bu istikamette 
tasarruf bonosu sisteminin devamında ısrar olun
maktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, yüksek iratları kav-
rıyacak küçük süplemanlar halinde vergi sistemi
mize tevzi edeceğimiz miktarlarla tasarruf bono
su varidatının bütçemizde hâsıl ettiği varidatı ra
hatlıkla, kolaylıkla sağhyacağımız kanaatindeyim. 

Sonra muhterem arkadaşlarım, bu, Devlet için 
de, Hazine için de kârlı bir muamele değildir. Ba
husus 1971 yılından itibaren 1972 de Hazineye 

sağlıyaeağı kâr, Hazineye sağlıyaeağı gelir çok 
cüzi miktara düşecektir. Hazinenin, hemen he
men 100 - 200 milyon arasında bir varidat için 
bütün bu saydığım ve arkadaşlarımın tümü hak
kındaki görüşmelerde ortaya koyduğu hususları 
göze almanın akıl kârı olduğuna da, kaani bulun
mamaktayım. Bu itibarla muhterem arkadaşla
rım, yüzde 6 faizle her türlü vergiden muaf bir 
kalkınma istikrazından da pek bir şey anlamamak
tayım. Yani, Devlet için kârlı bir istikraz yolu 
da değildir. Zaten demin sözlerimin başında arz 
ettiğim gibi, bir kalkınmaya hasredilmiş veya 
fevkalâde bir ihtiyaca hasrı düşünülen bir vari
dat da değildir. Bütçenin normal kalemleri ara
sındadır. Senelerden beri tatbikatı bu yolda ol
muştur. 

Muhterem arkadaşlarım, tasarruf bonoları, 
bu birinci madde ile bir sistem olarak devam ede
cektir. Millî plyasamızdaki tasarruf bonosunun 
kötü şekli ile almışı ve satılışı Yüce Heyetinizin 
müsaadesi ile devam edecektir. 

BAŞKAN — Sayın Savacı, on dakikanız bit
mek üzeredir. 

SABAHATTİN SAVACI (Devamla) — Lüt
fediniz, bu hususta Yüce Heyetinizin de bende
niz kadar şikâyetçi olduğuna kaani bulunduğum 
için cesaretle ifade ediyorum ki, bu tasarruf bo
nosu sistemine son verelim, bu tasarruf bonosu 
sistemi yerine yüksek iratları kavrıyacak cüzi su
rette serpiştirilmiş bir vergi sistemini kuralım. 
Bu suretle hem haksız ve sebepsiz kazançlara, ra
hatsızlık veren, içtimai rahatsızlık veren haksız ve 
sebepsiz kazançlara bir son vermiş oluruz. Hem 
de bütçemizde tasarruf bonosu hasılatının berta
raf edilmesiyle hâsıl olacak açığı bu vergiyle kar
şılamak imkânına normal yoldan kavuşmuş olu
ruz. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Mustafa Ertuğrul arkadaşımız konuşmaların beş 
dakikaya kadar indirilmesini bir önergeyle iste-. 
mektedir. Yalnız bundan evvelki tahdit grup
lar adına 20 dakika, şalhıslar adına 10 dakika idi. 
Burada sarahat olmadığına göre acaba bu beş da
kika gruplara da şâmil midir? 

MUSTAFA ERTUĞRUL (İstanbul) — Grup
lara da şâmil Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 
'Görüşülmekte olan kanun tasarısının madde

leri hakkında görüşmelerin beşer dakika ile sınır
landırılmasını arz ederim. 

Mustafa Ertuğrul 
İstanbul 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Aleyhinde 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun aleyhte Sayın Nihat 
Diler. . 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, Tasarruf Bonosu 
üzerinde öteden beri müzakereleri olduğu va
kit bütün muhalefete mensup, iktidara men
sup arkadaşlar bunun spekülâsyonundan, dar 
ve düşük gelirli vatandaşların istismarından ve 
sermayenin verimsiz bir şekilde yatırı
mından şikâyet etmek suretiyle ıslahını iste
miş ve buna son verilmesi yolunda arzu ve te
mennilerde bulunmuşlardır. Saym Hükümet 
de bu yolda vaitte bulunmuştu, ben tasarruf 
bonolarını kaldıracağım diye. Şimdi tekrar ta
sarruf bonolarının ıslahı yolunda tedbirler 
alınmaktadır. Maddeler çetrefildir. Arkadaş
ların bu mevzu üzerinde beş dakika içinde 
kendi fikirlerini tam mânasiyle anlatmalarına 
imkân yoktur. Bu itibarla sayın arkadaşım 
müsaade etsinler, bunu on dakika olarak 
tahdidetsinler, bu mevzuda kanaat ve fikir 
sahibi olan kimseler kendi fikirlerini on da
kika içinde izah etsinler. Bu suretle böyle 
bir mühim kanun rahatlıkla Yüksek Mecliste 
görüşülür, karanlık her hangi bir nokta kal
maz ve iyi bir kanun Yüksek Meclisten çık
mış olur kanaatindeyim. Arkadaşım bunu 10 
dakika ile tahdidettiği takdirde önergenin 
lehinde olduğumu ifade etmek isterim. Aksi 
halde önergenin kabul edilmemesini istirham 
ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Konuşmaların beş dakika ile 
tahdidini istiyen önergeyi okuttum, önergeyi 
oylarmmza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Gruplar dâhil.... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Buyurun Saym Şefik İnan, Grup adına. 
C. H. P. GRUPU ADINA ŞEFÎK İNAN 

(Çanakkale) — Sayın Başkan, saym milletve
killeri; dün de arz ettim İkinci Beş Yıllık Plân 

tasarruf bonolarının ihracını öngörmüştür, önü-
sarruf bonolarının ihracını göngörümştür. önü
müzdeki Beş Yıllık Plân devresinde tasarruf 
bonolarının ihracına devam edilecektir. 1968 
de 800 milyon, 1969 da 900 milyon, 1970 de 
bir milyar, 1971 de 1 milyar 100 milyon, 1972 
de 1 milyar 200 milyon lira tasarruf bonosu 
ihracı suretiyle gelir sağlıyacağı öngörülmüş. 
Yani, önümüzdeki 5 yıl daha devam edecek 
bir müessesenin müzakeresini yapıyoruz. 

Şimdi, 1 nci maddenin, Hükümet tasarısın
da, bir 2 nci fıkrası vardır. «Tasarruf bonoları 
karşılıkları Türk ekonomisinin istikrar içinde 
gelişmesini teminen tarım, sanayi ve ulaştır
ma sahalarına yapılacak yatırımların finans
manlarında kullanılır.» demektedir. Maliye Ko
misyonumuz. bunu aynen kabul etmiştir. Bütçe 
ve Plân Komisyonumuz ise işin farkına var
mış ve ibareyi değiştirmiştir. Çünkü arkadaş
larım, dün de işaret etmiştim, 1 nci maddede 
Plân Komisyonunun metninde 2 nci fıkra 
olarak görünen, «Tasarruf bonoları karşılık
ları Türk ekonomisinin istikrar içinde geliş
mesini teminen kullanılır» ibaresi vardır. Hü
kümet tasarısındaki tarım, sanayi falan diye 
bâzı sektörlerin kaydedilmesinin sebebi tasar
ruf bonolarının ilk İhraç Kanunundan mül
hem olmasıdır. Yani, yatırımlar finansman fo
nu kurul acalk, elde ettiği paraları bu sahalarda 
kullanaca'k ildi. Omdan 'kalma bir fıkraldır. Hal
buki, bilirsiniz bizde Hazine birliği fikri hâ
kimdir, prensibi hâkimdir. Hiç değilse Meşrûti
yetten beri bu böyledir. Devlet gölirleri arasın
da isıtıer vergiden gelsin, ister istilkraızdan gıeMn, 
nereden geOÜrse geJısin fark yapılmaz. Ayn ay
rı şeylere .konulup da ayrı ayn, âdeta torbala
ra konulup, şu torbanın parası şuraya harca
nacaktır, diye bir şey yoktur. Hazine birliği 
prensifbi vardır. Gelen bütün varidat Hazinede 
toplanır. Oradan da bütçenin giderlerinim ta
mamının karşılığını teşlkil efcnuelk suretiyle har
canır, prensip bu. Tahsisi varidat da yolktur. 
Yani, bir geliri muayyen bir masrafa tahsis et
mek prenisilbi de yolktur, bizim bütçelerimizde. 
Böyle olduğuna göre, B'ütçe Plân Komiısyonu-
nun meltninJdeiki «tasarruf 'bonosu karşılıMan 
Türk ekonamMnin istikrar içinlde gielişmesînii' 
teminien (kullanılır» ibaresiniaı hele 17 nci maid-
dle muvacehesinde, çünkü 17 nci madde de ne 
diyor bakınız : 
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(Bu kanuna göre yapılacak ödeme vie kesinti 
karşılığında verilmesi gerekli tasarruf bono
ları asgari 100 liralık (kupürler halinde ihracicdi-
iir ve bütçeye gelr. kaydedilir) 'diyor. Bütçeye 
kaydedilin* dedikten sonra, şu malksatlar'la kul
lanılır, denmesinin biçJbir mânası yoktur. Bu 
bakımdan tasarruf bonoları dün de işaret etti
ğim gibi, hiç değilse ikinci Beş Yıllık Plân dö
nemi içinlde deıva;mh bir kaynak olarak mütalâa 
edi'miştir. Bütçelerde bu geleeektir, Plân ka-
ibul edildiği zaman kesinleşmiş oluyor. 

BAŞKAN — Sayın İnan, valiliniz tamam ol
muştur. 

ŞEFİK İNAN (Devamla) — Onun için bir 
önerge takdim et/tıiim, lüzumsuz cümlelerin yer 
alması caiz değildir kanunlarda. Bu cündenin 
çıkarılması lâzımıgelir. Maliye bilgicinin icaba-
tı buldur. Bu önergeye müspet oy vermenizi rica 
ederim. Teşekikkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun, Güven Partisi adına 
Sayın İmciesülu. 

G. P. ADINA HİLMİ İNCESULU (Çorum) 
— Saym Balkan, sayın milletvekili arkadaş'n-
rım, tasarruf bonosu ihracı hakkımda kanun ta
sarlısının heyeti umumiyesi üzerinlde dün komı-
sıufken tasarruf bonosuna menşe teşkil eden fi
kirleri arz etmiştim ve plânlı bir dkonomiyo gi
rerken yapılması lâzımgelen, temin edilmesi lâ-
z,m'ge1en finansmanı ve sağlam bir finansman 
kaynağı kuralım ası fikrinin hftkim olduğunu 
wylemisti m. Nitekim 223 sayılı Kanun yaTidır-
Icen bu f'Jkrin dışma çıîkılmamak ve bir siyad 
direktif mıahiyetinde o'lmak üzere kanunun b'-
ırr»r»î .madd'oftine, TTrivümrlt ta^ar^n^a, e^bıp'iı 
gibi tasarruf bornozu ^karadıkları Türk ekono-
mis'i/Uin 'ist'lkrar içinde gelİRmıe^ni teım'înen ta
nım sanayi ve ula^ırma saihal'nnna ynırvVip.n.lr 
yatırımlar n finansmanında kullandır, dive *vr 
f'kra .knnu'Vımtur. V<* kanunun an,a,nR,r>r'isi de bu 
illi SimlrTî (yörüı^rnek'te olduğumuz knn.ırn tasn-
î*T-nnda Bütçe Encümeni, biraz evvel Sayın Şe
flik İnan'm söVVdiki'eri oiıbi. ta'hsisnt var'd^ıt 
URiı^iinün n'!madıîr,'nrn faTİVna varıms olacak k i 
-vnııvrtri1a"̂  '̂;T> sivnı<*i d'wr~t:':f halene w<-irln'i|Cİk is-
temiş, «Türk ekonomisinin istilkrar içinde cfdis-
m.edne kullan-'b'r» «eldi de bir iibareyTe maksa
dı temin o""imelk işlemiştir. 

223 saydı Kanunun cıktıürmdan bu yana ih-
ranHV'lon tawuvraf hon'^a-n biitee'lere ir̂ f" kay
dedilmiş ve 223 sayılı Kanunun esas direktifi 

ile ilgili ne bir fon kurulmuş, ne de bir finans
man yapılmıştır. Temenni öderiz ki, Hükümet 
tasarruf bonolarını yani, mecburi istikrazdan 
elde edeceği hâsılayı Plân tatbikatımda, yine 
sektörler itibariyle bütçeyi tanzim edeılken hiç 
olmazsa tanımın, sanayiin ve diğer sektörlerin 
finansmanını vasıtasız olarak kullanışın. Kanun 
tekniği balkımından Bütçe Encümeninin «Ta
sarruf bonoları karşılıkları Türk ıdkonomisinm 
istikrar içimde gelişmesini teminen kullanır» 
'maddesi 17 nci madde de «iıhnaeedilir ve bütçe
ye gelir 'kaydedilir» hükmü muvacdhıesinde de 
bir mâma, bir değer ifade etmemrikrbedir. Bir 
bağlayıcı hüküm halinde 'değildir. Diğer bir ta
biriyle haşiv o']arak telâkki edilebilir. Bizim te-
mennimiız, siyasi bir direktif mahiyeti arz eden 
Hükümet tasarısının 2 nci fıiknaısmdaki «tasar
ruf bonosu karşılıkları T ürik ekomomtisinm is-
tilkrar içinde gelişmesini .teminen tarım, sanayi 
ve ulaştırma sahalarına yapılacak: yatırımların 
finansmanında kullanılır» ibaresinin aynen mu
hafaza eltmdk veyahut Enoümen ve Hükümet 
tasarruf bonosu karşd:!klarını islti'mal bakımın
dan mutabakat halinde ise, ayrı bir mülâhazaya 
tialbi değilse Bütçe Encümeninin teıMif ettiği bi
rinci maddeden üçüncü cümleyi çıkarmalıdır. 
Tomcnıi'mizi tekrar ediyorum, Güven Partisi gru-
pu allına, siyasi bir direktif mabiıyicltinde olmak 
'kavdiyle Hüküm ot tasarısının 'İkinci fıkrasında 
Bütçe Encümeninin tanzim etmiş olduğu bi
rinci maddede muhafaza edilmesini temenni et-
mıe'ktayim. Saygılarım1]a. 

BAŞKAN — Sayın Nilhat DUVr, buyuran. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş

kan, say^n milletvekilleri, Tasarruf bonoları ih
racı haklkındaki kanun tasarsmın birinci mad
desi üzerirdıe görüş1] erlimi açddıyaeağım. 

Tasarraf bondlaravn spe'kü1 afyonunun önü
ne geçmdk, dar ve düşük gdlirlller'in bundan ko-
runmıasını temin etmelk ve özel sektörün serma-
yes'ni tasarraf bonosu almak giibi ver'MıSiz. bir 
yatırıma yöneltmek için, tasarraf bonosu oVkar-
mıya müsaade eden 223 sayılı Kanunun ka'Vb-
Hlması vni-pnda, biredk lcImseVr tierlVd ve 
temennilerde bulunmu^1 arıdır. Bu yo^da bâzı 
milletvekilleri ve senatörler tarafından iWJ1if-
1er y a k m ı ş , hattâ aynı şekilde vaît/te bıdıın-
mus, faikat miaaV^ef tasarruf bonmTarmuı kal-
•d1 r ı z a s ı de^d. rei'min ıS'a.hı yolunda tedbir 
getirilmiştir. Birinci maddede tasarruf bonosu 
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ka'iklıiîmıyor, rejimi yeniden ısldar ediyor, orta
ya koyuyor. Gerçi diğer maddelerde tasarruf 
bor osunun spekülasyonun önüne geçrack için 
bâzı tedbirler alınmıştır. Gerçi diğer maddelerdi.; 
dar ve 'düşük gelirlilerin büyük bir kısmı bun-
daı. istisna edilmiştir ve tasarruf bonosunun 
matrahı daraltılmıştır. Faika't sizi temin ederim 
iki, bu kanun meriyete ghÜİkten sonra birtakım 
hukukun kaçamaklı .muamelelerinden istifade 
etmek suretiyle tasarruf 'bonosunun spekülâs
yonunun. önüne yine geçiİmiiyecelktir. Yine, eski
de»: ileri sürülen bütün maihzurlar bu kanımda 
da ortaya çıkacaktıı. Bunun haricinde bu 'ka
nunu tatbikle, takibetırnekle mükellef olan ,-nıa-
iiiye teşkilâtı acz içinde kalacaktır. Nitekim, 223 
sayılı Kamunda da sarahat olmasına rağmen, 223 
«aydı Kanunun bükimierirlle tasar ruf bonola 
rınm spekülâsyonunun önüne geçilmesi için 
tedbirler var olduğu halde bu spe'kül Acyonun 
Önüne geçilmemiştir Sorulan bir suale de den
mişti ki, efendim kanuni mıüeyyilde ycikü/nr. 
Halbuki Türk Oza Kanununun 520 ncı mad
desi sarihtir. Hükümetin 'kanun ye nizamlara 
nymn olarak vermiş olduğu bir emri yer'lne 
getıinmlyen kimseler, 52(5 neı maddeye göre tec
ziye eidi'liı*. Binaenaleyh, mücyyüdosi de var. 
Böyle müeyyide koymakla iikt'isakli kanun'an 
arzu ediflir istikamette .sürüklemeye mı ikan 
yoktur. 

Sayın millietlvıelkilleri, benim kanaatim odur 
ki, bu tasarruf bonolarını ç (karmak suretiyV 
bütçenin mu'bJtaeıolduğu gelirleri temin. eihuek 
MemeJktedir. Falkat daha evvel ben Sayın Ko
misyon sözcüsünden sordum, acaba bir vor«T; 

halinde .almak mümkün değil midir? devlim. Bn- I 
na dediler ki, vergi halinde almak .mü:m!ktin >le-
ğ'i'dir. Çüıı'kü biz bunu veriri o'laralk abr^a'k >m- I 
gür'kü nesıillene, gicleoek ncsi'Merin külfetini yük- I 
lemis olacağız. Bugünkü nemlilere gelceelk ne- I 
slllerin külfetini yükY'm.ok, Plânda Sayın Baı-'- I 
bakanın ifade buyurduğu gibi, belki onu anlat- I 
mülk istiyor, Türk cemiyotıiniin normal baya* I 
Standardını dondurmak, mânasını taşır, Bel'k' I 
bunu demek istiyor Faikait benim kanaailnT I 
göre, zaten bu bir nevi istikrazıdır, istikra!" I 
odik'u ney derhal cebe girmiyor, binaenaleyh I 
'küvettir, doğrumdan doğruya şimdiki nesil yinr 
çelkeedktür. İleriye sâri oluyor. O bak-ımda^ 
bu Taısarruf bonollarının birçok ma'hzurları var
dır. Bu maihzurlar! Önlemek için ben'iım kanaati- 1 

ime göre, tasarruf bono'lannın şimdiki tasarıda 
ifade ettiği mânada bir gelir temin etmek iç'in 
Kalkınma Vergisi halinde bir vergi ihdas etmek 
lâzımdır ye bu ş< ikilde de fiyat 'il.stiikra.ri Tüılk' 
ekt.no'inÜsin'de hâikim olacaktır. Fiyat isitikrar-
sızlığmıeı meydana getirdiği, kötü neficclcrdeın 
memleketlimiz kurtulacaktır. 

İkinci nokta ise, doğrudan doğruya teknik 
mevzua taallûk cidiyor «Tasarruf bonolarının 
ıkarşılıklarinm Türk ekonomisinin istikrar için
de gelişim sini teminen tarım sanayi ve ulaş
tırma sahalarında yapılacak yatıranların fi
nansmanında kullanılır»1 diyor. Bütçe ve Plân 
Ivcıruisıyonunun metninde isle. «Türk ekonomisi
nin istikrar içinde cHelışmeöirii t emmen kullanılır» 
ı b••nıektedir. Her ikisi. talhs:lsi varidat, prensibini 
'kabul ei'miş bulunmaktadır. Taihslöi varidat 
prenı.-'.Yn biîçenin genellik prensibine ayikırıdır... 

BAŞKAN — Müddetiniz bitmiştir efendam. 
Lütfen bağ'1 aynı. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Bu balkımdan 
bu rain eı karılması lâz-ımdır. G^rfrtke^de bunun 
izah edilmesi gerelkmtektcdir. Bu yolda önenge 
vermiş arkr.ila-ş'lar, ben de bu yolda önerge vere
ceğim. Birinci önergem; bunun tama.men tayyı 
üzer iridedir. İkinci önergem de bu tahmisi vari
dat prensibinin kaldı rrması yolundadır. 

'Saygılarımı sunarım. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— Grup adına ifade edeceğim. 

BAŞKAN — Sıra zaten size geldi. Grup adı
na kalbıi'l ederiz. Grup adma buyurunuz Sayın 
Kılıçıoğılu. 

A. P. GRUPU ADINA İBRAHİM ETEM 
KILIÇOĞLU (Giresun) — Muhterem arkadaş
larım, tasarının birimci maddesi, muhterem ha
tip arkadaşlarımızın da ifade ettikleri üzere, 
hakikaten tasarruf bonosu rejiminin devam et
tiğini tescil eden bir maddedir. Bütçe ve Plân 
Komisyonunun değiştiriışinde tasarruf bonosu 
karşılıklarının Türk ekonomisinin istikrar için
de gelişmesini teminen nama muharrer tasarruf 
bonoları çıkarılacağı sarih olarak ifade edil
mektedir. Hal böyle olunca muhterem arka
daşlarımızın bâzıları ve daha ziyade muhalefe
te mensup arkadaşlarımızın çoğu Hükümetin, 
başka bir deyimle Adalet Partisi iktidarının 
vatandaşa tasarruf bonolarım kaldıracağını 
vadettiği halde bu kanun tasarısı ile bu va'dini 
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yerine getirmediğini ileri sürmekte ve böylece 
Hükümeti, vadettiği işleri yapmamakla itha
ma kadar vardırılmak'tadır. Şimdi efkârı umu-
miyeye, Türk Milletine Adalet Partisinin bu 
konuda neleri vadettiğini birer cümle içinde il
gili vesikalardan, birisi Adalet Partisi seçim 
beyannamesinden, diğeri de Hükümet progra
mından tasarruf bonolariyle ilgili kısmı aynen 
okuyorum. 

BAŞKAN — Birinci maddeyle ilgili midir 
Sayın Kılıçoğlu? 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) 
— Evet Sayın Başkanım. Çünkü tasarruf bo
nolarının devam edeceğini ifade eden, tescil 
eden bir maddedir. 

Seçim beyannamemizin «Maliye, para ve 
kredi politikası» başlığı altındaki kısmında 
aynen şöyle ifade edilmektedir : «Bu arada 
Devletin varidat ihtiyaçlarının müsait bulundu
ğuna kaani olur olmaz tasarruf bonolarını kal
dıracağız veya bunların piyasa değerini yük
seltecek hâizi seyyaliyet tedbirleri alacağız.1» 
Şarta muallâk ve varidat ihtiyaçlarının müsait 
bulunduğuna kaani olur olmaz... Şu halde se
çim beyannamemizde, bu şart tahakkuk etme
den tasarruf " bonosuna! kaldıracağız, diye bir 
ifade mevcut değildir. Bu husus, o kadar dik
katle üzerinde durulmuştur ki... Hükümet pro
gramının tasarruf bonosu ile ilgili kısmında 
aynen şöyle ifadesini bulmuştur : «Dar gelirli 
vatandaşlarla işıçi ücretlerinden alınmakta olan 
tasarruf bonoları tamamen kaldırılacaktır. Bu 
arada Hazinenin malî takati elverdiği anda 
tasarruf bonoları müessesesine son vereceğiz.» 

Görülüyor ki mıulhterem arkadaşlarım, Ada
let Partisi iktidarının ve Hükümetinin iktida
ra gelir gelmez, tasarruf bonolarını kaldıraca
ğız, diye Büyük Türk Milletine vaitte bulundu
ğu iddiası hakikatlere uymamaktadır. 

Şimdi bir hususu daha ifade etımek istiyo
rum. Hakikaten 223 sayılı Kanunla tasarruf 
bonosoı müessesesi ihdas edildiğinden bu yana 
hiçbir Türk münevveri ve halkı tatbikatından 
memnun olmamıştır. Ama, şurası da bir haki
kattir ki, buıgünkü malî imkânlarımız içinde 
tasarruf bonosunu taımamiyle kaldırmak da, 
yetkililerin ifadesine itimat edildiği takdirde, 
bugün içim mümkün değildir. Ama, arkadaşla-
rıımın ileri sürdükleri mütalâlara biz de iştirak 
ederiz ki tasarruf bonolarını ilk fırsatta kal

dırmakta Türk ekonomisinin geleceği bakımın
dan, faydalar vardır... 

BAŞKAN — Vakit tamamdır. 
İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) 

— Bir cümle ile ifade edeyim Sayın Başkanım. 
Tasarruf bonolarından elde edilecek gelirlerin 
Hükümet tasarlısında da ifade edildiği gibi, ta
rım, sanayi ve ulaştırma sahalarına yapılacak 
yatırımların finansmanında kullanılması husu
suna ıgrupumuz da muhalefet etmiyec ektir. 
Plân ve Bütçe Komisyonunun bu husustaki 
şeyi üzerinde ısrarla durmuyoruz. Arkadaşla
rın ve Yüksek Heyetinizin kararlarına iltifat 
edeceğimizi arz ederim. Teışeikkür ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şim
diye kadar birinci madde üzerinde 8 arkadaşı-
muz konuşmuş bulunuyor. Kifayet önergeleri 
vardır, okutuyorum. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Kifayetin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, okutayım müsaade 
buyurunuz. Kifayet önergesi okunmadan söz 
taleb edilemez. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tasarruf bonoları hak

kındaki kanun tasarısının birinci maddesi üze
rindeki görüşmelerin kifayetini arz ederim. 

Ağrı 
Abdülbâri Akdoğan 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci madde üzerinde yeteri kadar ,görü-

şlülmüştür. Kifayetini arz ederim. 

Istanlbul 
Kaya Özdemir 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Akalın, aley
hinde. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon. Karahisar) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 223 sayılı 
Kanunun kaldırılması beklenirken, bu tasarı ile 
tasarruf bonolarının yeniden ihracı düşünülmek
tedir. Bu mevzuu ne kadar uzun konuşursak ko
nuşalım, muhalefete mensup milletvekilleri bu 
mevzuu ne kadar tenkid ederlerse etsinler bu, 
Hükümetin mevcut gidişi ve iktidar grupunun 
temayülü bu kanunu çıkaracaktır, bunda şüphe 
etmiyorum. Yalnız huzurunuza çıkışınım sebe
bi, demin Adalet Partisi grupu namına konu-
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şan arkadaşımız bir kelime oyunu yaptılar, biz 
seçim propagandasında tasarruf bonolarını kal
dıracağız demedik, varidat imkânlarının müsa-
idolduğu nisbette tasarruf bonolarını kaldıraca
ğız dedik. Doğru, yazılışı da bu. Bende okudum. 
• BAŞKAN — Sayın Akalın siz kifayet aley

hinde söz aldınız. 
MUSTAFA AKALIN (Devamla) — Tasar

ruf bonolariyle ilgili yakardaki kelimeleri attı
lar, tasarruf bonolarını kaldıracağız dediler. 

Şimdi ben bir noktaya temas edeceğim. 
Bu mevzu cidden halkın, efkârı umumiyenin 

üzerinde hassasiyetle durduğu ve seçim bölge
lerimizde mütemadiyen sordukları bir mevzu : 
Tasarruf bonoları kaldırılıyor mu? Biz de dedik 
ki, hakikaten Hükümetin verdiği söz üzerine ta
sarruf bonoları kalkacaktır. Şimdi, her madde 
üzerinde uzun uzun konuşmaya ben de lüzum 
görmüyorum ama, birinci madde kanunun he
men hemen özünü teşkil ediyor. Şu birinci mad
de üzerinde milletvekilleri fikirlerini, bütün in
celikleri ile .açıklasınlar, bu imkâna sahübolsım-
lar, beş dakikalık zaman verilmiş, beş dakika. 
(Ben arkadaşımdan isterdim ki, hemen bir yeter
lik önergesi vermesin. Konuşacak olan üç - beş 
arkadaş var, bunlar da konuşsunlar, fikirlerini 
ifade etsinler, za'bıtlara geçsin. Yoksa bunun 
ifadesi olmıyacağma ben de kaaniim. Bu itibar
la, yeterlik önergesini lütfen kabul etmeyiniz. 
Zaten beşer dakika ile ta'hdidedilmiştir, konuşa
cak birkaç arkadaş var, fikirlerini söylesinler. 

Mesele bundan ibarettir. Bu mevzuda gönül ister
di ki, böyle bir kanun gelmesin, kaldırılmasına 
dair kanun gelsin. Ve Hükümet cari harcama-
lardaki yüzde 78 nisbetindeki masrafları kıssın, 
başka varidat yolları arasın. Bu tasarruf bono
su meselesini huzurunuza getirmemesi iktiza 
ederdi. Bu önergenin aleyhinde lütfen rey kul
lanın, bir defa olsun şu önergenin aleyhinde rey 
kullanın. Saygılarımla. 

MİTHAT DÜLOE (Manisa) — Kifayet üze
rinde oy kullanabilmem için bir soru rica edi
yorum. Sayın Maliye Bakanı tadil şekli hakkın
da bizi biraz dalha tatmin ederlerse reylerimizi 
ona göre kullanacağız. İstirham ediyorum. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİL&EHAN 
((Balıkesir) —• Takrirler hakkında konuşurken 
gerekli izahatı vereceğim. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, takrirler üze
rinde konuşunken cevap vereceğim dediler, bu 
sorunuz üzerine. 

Kifayeti ka'bul edenler... Etmiyenler... Kifa
yet kabul edilmiştir. 

ıŞimdi önergeleri sırasiyle okutacağım. E'vive-
lâ bir önerge var kanunun başlığına aittir, onu 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarruf bonoları ihracı hakkındaki kanun 

tasarısının isminin «yatırımlar finansman fonu 
teşkil ve tasarruf bonoları ihracı hakkında ka
nun» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Kayseri 
Feyyaz Koksal 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Söz istiyo
rum efendim.. 

BAŞKAN — önergenizi1 tavzih babında söz 
istiyorsunuz değil mi efendim, buyurunuz. 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, Muhasebe! 
Umumiye Kanununa göre tahsisi varidat ola-
mıyacağı hükmüne mugayir gibi görünen tek
lifimle kanunun mekanizmasının değiştirilerek 
fon tesisi hususuna gelinmesinin zaruri bulun
duğunu ve maliyecilerimizin bu hususa yar
dımcı olmaları ve kanunun başlığının, binnetice 
zihniyetinin değiştirilmesi' lüzumuna kaaniim. 

Sayrn Başkan, muhterem milletvekilleri, eli
mizdeki kanun tasarısı vesilesiyle huzurunuzda 
tasarruf bonolarının eleştirmesini yapmak iste
dim, fakat vakit bulamadım, söz alamadım. 
Şimdi maddeler üzerinde, her madde geldiğin
de ayrı ayrı konuşacağrm. Yatırımlar finans
man fonu teşkili hakkında çıkarılmış bir kanu
nun esası, birinci kısmı hiçbir şekilde ve hiçbir 
zaman tatbikat bulmamış, kanun tatbik edilme
miştir. Şimdi, tatbikat bulmıyan bir hususu 
teklif etmekle acaip bir duruma düşmüş gibi 
gözüküyorsam da bu husus, kanunun esasıdır. 
Halbuki biz ıstırap kaynağı olan tasarruf bono
ları kısmını muhafaza ediyor ve onu getiriyo
ruz. Tasarruf bonoları ile mecburi tasarruf 
yaptırma cihetine gidilmesi ve bunların kalkın
mamızda kullanılması gerekirdi, buna dair bir 
şey bulmamız i'cabederdi. 
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Muhterem arkadaşlar, evvelâ kanunu çıkar
tan, zamanın Maliye Bakanı Sayın Kurdaş bile 
buna riayet etmemişti. Kurucu Meclise getiri
len 1 nci bütçede dahi bu hususlar temin edil
memişti. Fakat Sayın Kurdaş'm daima Ereğli 
Demir Çelik konuşmaları münasebetiyle dahi 
ifade ettiği bir husus vardı ki, tasarruf bono
ları daima Ereğli Demir Çeliğin hisse senetle
riyle veya buna benzer hisse senetleriyle değiş
tirilecek demişti. Hükümetlerin devamlılığı neti
cesi, bu fikir devam etmiştir ki, bu başlık değiş
tirilmemiş, tasarruf bonoları kanunu aynı şe
kilde yürütülmüş ve bugüne kadar gelmiştir. 
Benim Hükümetim, gerçekçi bir Hükümet ola
rak gerçeğe riayet ettiği için. belki bu kanunun 
birinci kısmını yoketmiş fakat bir ıstırap kay
nağı olan şeyi de yoketmek hususundaki hesap
larını tam olarak göremedim. Hükümet progra
mımızda gerçi, bu tasarruf bonolarının bir gün 
kaldırılacağı ifade edilmektedir. Doğrudur, bir 
gün kaldırılacak. Ne diyor? Malî takat elverdiği 
anda kaldıracağını. Eğer, bir zihniyet hazırlığı 
yapmazsak bu malî takat hiçbir zaman el vermi-
yccektir. Şu halde bu nasıl temin edilecek? Vakit 
olmadığı için hemen Beş Yıllık Plâna geçiyorum. 

Beş Yıllık Plânda muhterem arkadaşlarım 
İkinci Beş Yıllık Plân döneminde gönüllü ta
sarrufların özel kesim, için öngörülen yatırım 
hedeflerini finanse etmeye yeterli olmaması, ne
deni ile 1970 yılından itibaren kamudan öze ke
sime kaynak transferi zorunlu görünmektedir. 
Bu fonlar, daha çok kurulması teşvik edilecek 
karma teşebbüsler ve kurulacak özel sektör yatı
rım bankası eliyle verimli alanlara yöneltilerek 
kullanılacaktır. Şu halde bütçelerimizde 
Plânda bir fon teşkili mevzuubahis. Bu 
fon teşkil edilmiyor yalnız. Özel sektö
rün yatırımı dolayısiyle ortaya çıkacak fi
nansman ihtiyacını karşılıyacak kaynaklar 
gösterilmiş. Bu hesaplara bakarsak 1972 de özel 
sektöre 1,5 milyar Tl. transfer yapacağız. Bu es
nada tasarruf bonoları dolayısiyle ne yapıyo
ruz? özel sektörden ne alıyoruz? 1,2 milyar Tl. sı 
1,2 milyar Tl. sini özel sektörden alıyoruz. 1,5 
milyarı tekrar veriyoruz. Aldığımıza vermek, da
ha uygun olacağına göre, bunun bir fonda teşek
külü ve bu tasarruf bonolarının ismi de biraz es
kidi ve. aeaip geldi, değişik bir isimle tasarruf 
bonolarının yine özel selrtöre kendilerine, karma 
müesseselerde, karma şirketlerde, anonim şirket

lerde, Ereğli Demir Çelik gibi hisse senedi ola
rak verilmesi yerinde olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Koksal vaktiniz bitmiş
tir efendim, lütfen bağlayınız. 

FEYYAZ KOKSAL (Devamla) — Bir da
kika müsaade eder misiniz, sözümü bağlryayım? 

özel kesime İm transferin yapılması düşünü
len yıllarda 1970 te 400 milyon transfer yapıl
ması isteniyor, tasarruf bonoları 900 milyon. 
1971 de 900 milyon transfer yapılması isteniyor, 
tasarruf bonolarından 1 milyar 200 milyon lira
lık. gelir sağlanıyor. Bir taraL'tan almıyor, öbür 
tarafa verilmek isteniyor. Şu halde bunun halli 
gerekir. Transferlerin tasarruf bonoları siste
miyle kurulacak karma teşebbüslere verilmesini 
ve bonoların başka bir isimle ilk düşünülen ve 
tatbikat görmiyen sisteme -dönülerek yapılmasını 
arz ve teklif ediyorum. Bu bakımdan önergeme 
müspet oy kullanmanızı saygılarımla rica edece
ğim. Yüce Meclise saygılar sunarım, tekrar te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Sayın Başkan bu önerge hak
kındaki mâruzâtımı kısaca arz etmeme izin ver
menizi1 rica ederim. 

Sayın arkadaşımızın teklifi, komisyonca mâ
kul telâkki edilmemektedir. Çünkü, varidat ka
nuni ariyl e fon teşkil etmenin mânası aslında 
volvtııv. O itibarla, zaten yazılmış olmasına rağ
men bir fon teşkil etmemiştir. Aslında masraf 
kanunları, bir masraf kanunu olan bütçe ile fon
lara transferleri yapılabilir. O itibarla bu öner
genin aleyhindeyiz. Fon teşkil etmek son derece 
güç ve tehlikeli bir usuldür. 

BAŞKAN —• Sayın Sözcü arkadaşımdan ri
cam, önergelere katılıp katılmadığınızı sara.ha-
ten beyan etmek kâfi olup esbabı mueibcKİne ih-
tiyaeolmadığım arz ederim. Yalnız katılıyor ve
ya katılmıyor olduğunuzu ifade buyurmanızı ri
ca edeceğim efendim. Katılıyor musunuz? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA-
YA.R (Sakarya) — Hayır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, komisyon 
bu önergeye katılmamaktadır, önergeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir, efendim. 

önergeleri sırasiyle okutuyorum, birinci 
madde hakkında. 
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İki önerge aynı mahiyette olduğu için ikisini 
- bir arada okutacağım efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasamız böyle bir müessese kabul etme

diğinden, tasarruf bonoları ihracı hakkındaki bi
rinci maddenin tasandan çıkanlmasmı.-arz ve 
teklif ederim. 

Adıyaman 
Süleyman Arif Emre 

Sayın Başkanlığa 
.1 nci maddenin mâruz sebeplere binaen tay-

ymı arz ye teklif ederim. 
Erzurum 

Nihat Diler 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Emre. 
SÜLEYMAN ARÎP EMRE (Adıyaman) — 

Muhterem arkadaşlar, bu madde hakkında en ay-
kın önergeyi ben vermiş bulunduğum için kısaca 
izah etmek istiyorum. 

Devletin fertle münasebetlerini Anayasamız 
tâyin etmiştir. Ferdin . fertle münasebetlerini, 
hususi hukuka mütaallik kanunlar tâyin eder. 
Anayasamızda cebrî istikraza cevaz veren bir 
sarahat olmadığı gibi, böyle bir müesseseyi ih
das eden bir hususi madde de yoktur. Ancak, 
Anayasamızın 61 nci maddesi ferdin vergiyle 
mükellef olduğunu kabul etmiştir. Cebrî istik
raz, vergi tarifine girmiyen bambaşka bir mües
sesedir. Bu itibarla, Anayasadan evvel çrkanl-
mış bulunan 223 sayılı Kanunun yeniden çıkarıl
ması, Anayasa yürürlüğe girdikten sonra çıka
rılması, kanaatimce Anayasaya aykırıdır. Eğer, 
Anayasanın geçici dokuzuncu maddesi 223 sayılı 
Kanunun Anayasa Mahkemesine sevk edilerek 
iptaline mâni bir hüküm getirmemiş olsaydı, ka
naatime göre, cebrî istikraza mütaallik bu mües
seseyi kanunlaştıran 223 sayılı Kanun, Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptal edilirdi. Bu bir is
timlâk de değildir. İstimlâkte veya devletleştir
mede devlet, ferdin ya gayrimenkulunu veyahut 
da menkulünü bedeli mukabilinde peşin vermek 
suretiyle devletleştirir veya istimlâk eder. Bu
rada bir paranın istimlâk edilmesi veyahut mu
vakkat istimlâk edilmesi gibi, garip bir müesse
se vardır. Kaldı ki, antidemokratik olan bir mü
essesedir. Hususi hukuk prensipleri karşısında, 
kısaca tahlil ettiğimiz takdirde, biz bir kimsenin 
parasını nzası olmadan zorla elinden alıyoruz, 

parasını istediği takdirde diyoruz ki, işte sana 
senet, on sene sonra gel, beni bul. Bu türlü bir 
tasarruf hususi hukuk müessesesi ve kanunlar ta
rafından tecviz edilmediği halde, Anayasamızda 
da böyle bir müessese olmadığı halde bunu de
vam ettiren yeni bir kanun getirilmesi Anaya
saya aykmdır. Bu itibarla, önergeme iltifat edil
mesini istirham ediyorum. Yoktur böyle bir mü
essese Anayasamızda. 

BAŞKAN — İkisi de aynı mahiyette oldu
ğu için, Sayın Diler müsaadenizi rica ediyorum. 
Sebepleri zaten kabul ediyorsunuz. 

Komisyon? 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA-

YAR (Sakarya) — İştirak etmiyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon bu önergelere işti

rak etmemektedir, önergeleri oyunuza arz edi
yorum. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Anayasaya 
aykırılık var, öteki başka. 

BAŞKAN — Efendim, her ikisi de tasarı
dan çıkarılmasını istiyor. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Sayın Baş
kan, ben belki Anayasaya aykırı olduğu için 
ret kullanacağım, ötekine ret kullanmryacağmı. 

BAŞKAN — Efendim, izah sadedinde öyle 
söyledi. Yoksa önerge o mahiyette değildir Sa
yın Orhon. önergeyi-biz oyltıyoruz, Anayasaya 
aykm ölüp olmıyacağmı burada oylıyacak de
ğiliz. Her ikisi de tasandan çıkanlmasmı isti
yor, biz de tasandan çıkanmıasmı oyluyoruz. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Birisi, doğ
rudan doğruya çıkarılmasını istemektedir, bi
risi Anayasaya aykm olduğu için çıkarılmasını 
istemektedir. 

BAŞKAN — öyle bir kelime yok efendim. 
Yalnız izah sadedinde bunu konuştu, Sayın Or
hon. İki önergeyi, aynı mealde olduğu* için, oy
larınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... önergeler ka
bul edilmemiştir efendim. 

Sırasiyle diğer önergeleri okutuyorum : 
Millet Meclisi Başkanlığı Yüksek Katma 
Şifahen arz ettiğim sebeplerle birinci mad

denin ikinci fıkrasının, yani, «Tasarruf bonosu 
karşılıklan, Türk ekonomisinin istikrar içinde 
gelişmesini teminen kullanılır» cümlesinin me
tinden çıkanlmasmı arz ve teklif ederim. 

Çanakkale 
Şefik İnan 
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BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURÎ BA-

YAR (Sakarya) — İştirak etmiyoruz. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Benim de 

vardı efendim. 
BAŞKAN — Sırası gelince okutacağını. 
Komisyon katılmıyor, önergeyi oylarınıza 

arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının birinci maddesindeki, «Türk eko

nomisinin istikrar içinde gelişmesini teminen kul
lanılır» cümlesinin çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Ne için efendim. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — İzah sade

dinde. 
BAŞKAN — Buyurun Nihat Diler. (Aynı 

mealde önerge oylandı, sesleri) 
Müsaade ediniz efendim, ikisini mukayese et

tim, iki üç kelime farklı. Farklı olduğu için 
mecburum ayrı ayrı oylamaya. Rica ederim, 
onun için uğraştık. Farklı olduğu için ayrı ayrı 
oylamaya mecburuz. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş
kanım, Plân Komisyonunun hazırladığı tasarı
daki «Türk ekonomisinin istikrar içinde geliş
mesini teminen kullanılır» fıkrası birkaç yön-
den hem malî hukuk tekniğine, hem de doğru
dan doğruya hukuk tekniğine aykırıdır. Hukuk 
tekniğine aykırıdır, çünkü tasarruf bonosu kar
şılıkları Türk ekonomisinin istikrar içinde ge
lişmesini teminen kullanılır fikri bir esbabı mu
cibedir. Esasen bir kanunun esbabı mucibesin-
de, gerekçesinde yer alması gerekir. Bu bakım
dan hukukun tekniğine aykırıdır. 

İkincisi, yine hukukun tekniğine aykırıdır. 
Çünkü tasarruf bonoları karşılıkları Türk eko
nomisinin istikrar içinde gelişmesini teminen 
kullanılır dendiği zaman, tasarruf bonolarının 
karşılıklarından hariç, normal gelirlerle elde 
edilen diğer devlet gelirlerinin sanki Türk eko
nomisinin istikrar içinde gelişmesini temin et
memek maksadı ile kullanılır gibi, bir mâna da 
çıkmaktadır, mefhumu muhalifinden. Bu yön

den de bu fıkra lüzumsuzdur. En mühim tarafı 
tahsisi varidat prensibidir. Tahsisi varidat pren
sibini, bütün maliyeci arkadaşlarım bilirler, 
klâsik bütçe prensiplerine, tahsisi varidat pren
sibi tamamen aykırıdır. Gelirler, Hazine deni
len bir hükmi şahsiyete izafeten toplanır. Ve 
yine Devlet adına gelirler, gider olarak sarf 
edilir. Her hangi bir maksada uygun şekilde ge
lirin tahsis edilmesi, malî prensiplere aykırıdır. 
Bunun • takibedilmesi çok zordur. Bu itibarla, 
tasarının birinci maddesinin ikinci fıkrasındaki 
cümle hem doğrudan doğruya hukuk prensibi
ne aykırı olması dolayısiyle kanunun gerekçe
sinde yer alması lâzım, hem de tahsisi varidat 
prensip klâsik bütçe prensibine aykırı olması' 
dolayısiyle lüzumsuzdur. O itibarla, çıkarılma
sını öbür arkadaşlar da istemişler, ben de isti
yorum. Kabul buyurmanızı istirham ederim. 
Yoksa lüzumsuz bir fııkra olarak kanun mad
desinde kalacaktır. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, bunlar ga
ye hükmüdür, her hükümde uygulanmazlar. Ka
nunlarda bulunabilirlerv Bir siyasi direktiftir. 
Kalması yerinde olur kanaatindeyiz. O bakım
dan katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Bu önergeye komisyon katıl
mamaktadır. önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmemiş
tir, efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Konuşulmakta olan kanunun 1 nci maddesi

nin 2 nci fıkrasındaki «teminen». kelimesinden 
sonra «tarım, sanayi ve ulaştırma sahalarına ya
pılacak yatırımların finansmanında kullanılır» 
ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Güven Partisi Grupu adına 
Çorum 

Hilmi İncesulu 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA-

YAR (Sakarya) — İştirak ediyoruz. 
BAŞKAN — Bu önergeye komisyon katıl

maktadır. önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir önerge daha vardır, okutuyorum efen
dim. 
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Meclis Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarruf bonosu kanun 

Tasarısının 1 nci maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini1 arz ve teklif ederim. 

Ağrı 
A. Akdoğan 

Madde 1. — Maliye Bakanlığı, bu kanunun 
2 ve 3 ncü maddelerinde yazık ödeme ve kesin
tiler karşılığı olarak her malî yılbaşında bir ter
tip halinde nama muharrer tasarruf bonoları 
çıkarır. 

Tasarruf bonosu karşılıkları, Türkiye'de sa
nayinin gelişmesini sağlamak amaciyle; sanayi 
sahalarına yapılacak yatırımların finansmanın
da kullanılır. 

Her tertibin yıllık faiz nisbeti % 6 dı'r. Bu 
kanuna göre çıkarılacak tasarruf bonoları 5 yıl
lık vadeli olup, vâde hitamının ilk 6 ayında 
ödenir. 

BAŞKAN — Komisyon?. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katıl

mamaktadır. önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Şimdi birinci maddeyi önce kabul edilen 
Önerge istikametinde tadilen oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Birinci 
madde tadille birlikte kabul edilmiştir. 

Tasarruf bonosuna tabi olanlar 
Madde 2. — Gelir, Kurumlar, Veraset ve İn

tikal Vergisine tabi gerçek ve tüzel kişiler ile 
gayrimenkullerin ivaz mukabili intikalinde bu 
gayrimenkulleri satanlar, tasarruf bonosu kar
şılığını «ödemeye» mecburdurlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. İkinci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... İkinci madde ka
bul edilmiştir. 

Tasarruf bonosu kesintisi 
Madde 3. — Aşağıda yazılı tediyeler ve 

istihkaklar tasarruf bonosu kesintisine tabidir. 
A) Gelir Vergisine tabi gerçek ücretler ve 

ücret sayılan ödemeler. 
(İstisnadan faydalananlar hariç) ; 
B) Gelir Vergisine tabi telif ve patent hak

larının satışı veya kiralanması dolayısiyle dar 
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mükellefiyete tabi olanlara yapılan ödemeler; 
C) Dar'mükellefiyete tabi kurumların Ku

rumlar Vergisi' Kanununa göre Kurumlar Ver
gisi tevkif atma tabi kazanç ve iratları; 

D) Bankaların nakit ikramiyeleri ile spor -
toto ve millî piyango ikramiyeleri. 

BAŞKAN — Üçüncü madde üzerinde söz i's-
tiyen?.. Yok. 3 ncü maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Söz iste
dim Sayın Başkan. («Oylamada söz istenmez» 
sesleri) 

BAŞKAN — Şimdi müsaade buyurun efen
dim. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Feyyaz Koksal arkadaşımız kabul edenler 
dediğim anda el kaldırdı. Onun için söz istiyo
rum diye mi kaldırdı, yoksa kabul mahiyetinde 
mi kaldırdı, bu hususta bir kelime söylemediği 
için ben intikal edip de söz veremedim, özür di
lerim. Yalnız el kaldırdınız, ifadede bulunma
dınız, ben nasıl takdir edeyim? Onun için özür 
dilerim. 

Tasarruf bonosu kesintisi yapmaya mecbur 
olanlar 

Madde 4. — Kamu idare ve müesseseleri 
(köyler hariç), kamu iktisadi müesseseleri, ti
caret şirketleri, dernekler, tesisler, vakıflar, 
dernek, tesis ve vakıfların iktisadi işletmeleri 
ve bunların dışında kalan diğer kurumlar, ger
çek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan tüc
car ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını 
bilanço veya işletme hesabına göre tesbit eden 
çiftçiler 3 ncü maddeye göre tasarruf bonosu 
kesintisi yapmakla mükelleftirler. 

BAŞKAN —• 4 ncü madde üzerinde söz is-
tiyen?.. Yok. 4 ncü maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul- edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Muaflıklar 
Madde 5. — Vergiye tabi gelirleri sadece, 

götürü usulde tesbit olunan ücretten, götürü 
usulde tesbit olunan ticari veya meslekî ka
zançlardan veya bunların hepsinden ibaret olan 
Gelir Vergisi mükellefleri tasarruf bonosu kar
şılığında ödemede bulunmazlar. 

Bir borç için icraen satılan gayrimenkul de
ğerleri üzerinden tasarruf bonosu karşılığında 
ödeme yapılmaz. 
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, Genel bütçeye dâhil daireler, katma bütçeli 
idareler, özel idare v̂ e belediyeler ve köy hükmi 
şahsiyeti tarafından yapılan gayrimenkul sa
tışları tasarruf bonosuna tabi değildir. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde Güven 
Partisi Grupu adına Sayın Hilmi İncesulu. Bu
yurun efendim. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA HİLMl 
İNCESULU (Çorum) — Muhterem arkadaşla
rım, tasarının beşinci' maddesi muafiyetleri 
kapsamaktadır. Bu madde üzerimde dün ka
nunun heyeti umumiyesi üzerinde yaptığım 'ko
nuşmada da ar,z ettiğim üzere önergemizi tak
dim etmiş bulunuyoruz. 

Dalha evvelce 11 Kaısmı 196ö tarihinde Fey-
zioğlu, bendeniz, İnan, Ş^ener ve diğer arka
daşlarla birlikte ibir teklifte bulunmuş, işçi 
ücretlerinin tasarruf bonolarımdan istisna edil
mesini bir kanun olarak teklif etmiştik. Ya
pılan müzakerelerde Kıoanisyon buna itibar et
memiş, Hükümet tasarlısında da itibar olunma
mıştır. Halbuki Hükümet pr'oıgramı görüşülür
ken, biraz evvel Sayın Kılııçoğlu arkadaşımızın 
da okuduğu gilbi, «dar gelirli vatandaşlar ile 
işçi ücretlerinden alınmakta olan taisarruf bo
noları tamamen kaldırılacaktır» kaydı açık ola
rak işaret edilmiştir. Buna paralel olarak, Hü
kümet vaadine de paralel olduğu için işçi üc
retlerinin tasarruf bonolarından tamamen istis
na edilmesini teklif ediyoruz. Şu sebeple: Umu
mi işçi ücretlerinde, toplu ıslözleışımıeler dolayı-
siyle yapılan yükseltmeler, evvelce ta'sarınm 
6 ncı maddesiyle konulmuş olan hadlerin dışa
rısında kalacak bir, çıok işçileri yeni taisarruf 
bonosu mükellefiyeti altına aldığı gibi, taisarruf 
/bo,n)olarını dattıa yüksek gelir dilimlerine inhi
sar ettirip mükellef miktarını azaltmak bakı
mından da kanunun takibettiği umumi espriye 
uygun olacağı kanaatindeyiz. Bu itibarla Gü
ven Partisi Grupu adına takririmizi takdim et
miş bulunuyorum, iltifat etmenizi istirham ede
rim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Beşinci, madde üzerinde başka 

fclöiz istiyen? Yok. Bir takrir vardır okutuyorum 
ejfendim. 

Millet Meclisi Başkanlığıma 
Konuşulmakta olan tasarruf bonoları çıka

rılması hakkındaki kanunun muaflıkları kap-
sıyan 5 nci maddelsinin Kayseri Milletvekili 

Turhan Feyzioğlu ve arkadaşlarının kanun tek
lifine uyigun olarak bütün işçi ücretlerini tasar
ruf bonıoisundan muaf tutacak şekilde değiştiril
mesini arz vet eklif ederim. 

Güven Partisi 'Grupu adına 
Çoroım 

Hilmi İncesulu 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ 

BAYAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, bu, 
6 ncı madde ile ilıgili bir husustur. O maddede 
fikrimizi söyliyeceğiz. 5 nci maddede katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Beşinci maddede Komisyon bu 
önergeye katılmamaktadır. Oylarınıza arz edi
yorum. KaJbul edenler... Etmiy enler... Önerge 
kabul edilmeniiiştir. 

5 nci maddeyi oylarınıza ara ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiy enler... 5 nci madde kabul 
edilmiştir. 

'İstisnalar 
Madde 6. — 1 000 lirayı aşmıyan tediyeler 

ve matrahlar; 
(Gerçek ücretleri üzerinden Gelir Vengfeine 

taıbi mükellefler için bu istisna günlük itibariy
le» 26,65 lira, haftalık itibariyle IS'3,'60 lira ay
lık olarak 800 lira ve yıllık olarak 9 600 lira 
olarak uygulanır.) 

'Tasarruf bonlo'su ödeme ve kesintisinden 
müstesnadır. 

Bu istisnaların tatbikinde : 

1. Bu maddede yazılı istisna miktarlarının 
aşılması halinde," matrah ve ödemelerin tamamı 
tasarruf bonosu ödeme ve kesintisine tabi tutu
lur. (Ancak, gerçek ücretleri üzerinden Gelir 
Vergisine tabi mükelleflerin ücretleri, günlük 
olarak 40 lirayı, haftalık olarak 280 lirayı, ay
lık olarak 1 200 lirayı ve yıllık olarak 14 400 
lirayı aşmadığı takdirde, bu ücretlerden yukar
da yazılı istisna miktarları tenzil olunduktan 
sonra bakiyesi tasarruf bonosu kesintisine tabi 
tutulur.) 

2. Aynı işveren tarafından aynı veya ayrı 
ayrı hizmetler için yapılan muhtelif ücret tedi
yeleri ve ikramiyeler birleştirilir; ayrı ayrı iş
verenler tarafından yapılan ücret tediyeleri 
müisıtakillcn nazara alınır. 

238 
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3. Ücretlerde vâki ân/ î mahiyetteki .atılma
lar dolayısiyle istisna haddinin aşılması halin
de, tasarruf bonosu ödeme mecburiyeti artma
nın husule geldiği aya inhisar eder. 

4. Ücretlerin indirim ve kesintilerle tabi tu
tulmadan önceki gayrisâfi' tutarları eisas alınır. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz is-
tiyen arkadaşların isimlerini okuyorum efen
dim. Grup adına Sayın Hilmi İncesulu, sonra 
Nihat Diler, o nidan sıonra Mesut Erez. Şimdi 
isimlerini yazdığı muz arkadaşlar ise Sayın 
Savacı, Kaya Özdcmir, Sayın Gürer, Sayın Ab-
dülbâri Akdoğan, ondan sonra Feyyaz Koksal. 

Şimdi söz sırası grup adına Sayın Hilımi 
İncesulu'nun. 6 ncı ınıadde üzerinde söz istemiş
siniz, buyurun efendim. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA HİLMİ 
İNCESULU (Çorum) — Sayın Başkan, muhte
rem milletvelvilcri; 6 ncı madde istisnaları kapsa
maktadır. Kanunun umumi esprisi olarak mükel
lefiyeti daraltmak amaciyle 6 ncı madde ile tes-
bit edilmiş olan bin lirayı aşımıyan tediyeler ve 
matrahların 1 500 lira olarak tesbit edilmesinde 
ve böylece parentez içindeki fıkradaki 800 lira
nın 1 500 lira ve yıllık tutarı 9 G00 liranın da 
18 bin lira olarak tesbit edilmesinde fayda 'mü
lâhaza etmekteyiz. Bir defa tasarruf bonosu
nu dar gelirli dilimlerin dışına çıkardığımız 
takdirde heım varidatın istikrarını hem de ih
tiyaç nisbetinde devamlılığını sağlamak gibi 
bir kolaylığın da elde edilmiş olabileceği 'ka
nısındayız. Bu bakıırrıdan, sayın komisyonun ve 
sizlerin bu takririmize iltifat etmenizi Güven 
Partisi olarak istirham etımdkteyiz, saygılarım
la. 

BAŞKAN — Sayın Diler, 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 6 ncı madde istisna
ları ihtiva etımaktedir ve istisnalarla dar ve dü
şük gelirli kimselerin durumunu nazarı dikka
te almıştır. Ancak istisnalardaki hadler, ben
den evvel konuşan grup sözcüsünün beyan et
tiği gibi, azdır. Bunun hadleri sayın komisyon 
tarafından eğer mâkul 'bir şekilde teklif edi
lirse ben de şahsan bu teklife 'katılırım. Komis
yonun bu husustaki görüşünü öğrenmek isti
yorum. Bu teklifteki hadler benim kanaatlime 
göre bugünkü içtimai nizaım içinde hayat paha
lılığı (karşısında azdır. Dar ve düşük gelirlile
rin durumu nazarı dikkate alınmak isteniyor

sa bu istisna hadlerinin yükseltilmesi gerekmek
tedir. Maruzatım budur. Komisyonun görüşünü 
öğrendikten sonra teklifimi yapacağım. Saygı
larımda. 

BAŞKAN — Sayın Erez. 
MESUT EREZ (Kütahya) — Sayın Baş

kan, muhterem milletvekilleri; Tasarruf Bo
nosu Kanunu .tasarısının 6 ncı ımaddesi tasarruf 
bonolarının tedavülü ile ilgili bir maddedir. 
Şimdiye kadar 223 sayılı Kanunun tatbikatında 
görülen mahzur, tasarruf bonolarının tedavül 
ettiği ve yüksek kıymetteki tasarruf bono
larının çclk düşük fiyatlarla satıldığı, bu
nun da Devlcıt itibarını zedelediğini noktasın
da toplanmakta idi. Tasarruf bonoları niçin te
davül etmiştir, niçin satılmıştır; ibu noktayı 
düşündüğümüz zaman tasarruf bonolarının sa
tılmasının ve ucuza satılmasının Devletin itiba
rı İle pek ilgili olmadığı neticesine varacağız. 
Filhakika tasarruf bonolarını satanlar olduğu 
gibi bir de satın alanlar mevcuttur. Satanlar 
Devletin tasarruf bonolarını ileride ödcımiyece-
ğini düşündükleri için satıyor değillerdir. Bi
lâkis Devlet, kendilerinden borç alınamıyacak 
kadar malî durumları zayıf ve hayat seviyeleri 
düşük olan vatandaşlardan dahi cebrî istikraz
da bulunduğu için, bu vatandaşlar bu bonola
rı satmak imecburiyetinde kalmışlardır. Şu hal
de bunun Deevletin itibarı ile, ilgisi yoktur. Şar
tın alanlar niçin satın alıyorlar'? Satın alanlar 
şunun için satın alıyorlar: Türkiye Devleti Dü
yunu Umumiyeyi dahi ödediği için, tasarruf bo
nolarını' elbette bir gün Türk Devletinin ödeye
ceğinden emin olduklarından bu bonoları satın 
alıyorlar. Bu hususu tavzihan arız ederim. 

İşte bu ımadde malî güçleri Devlete cebrî İs
tikrazda bulunmaya miisaidolmııyanları tasar
ruf bonosu kesintisi ve tevdiatı dışına çıkar
maktadır. 

Bu maddede ben şahsan bir noksanlık gör
mekteyim. Madde aynen kabulünüze mazhar ol
duğu takdirde bilfarz gerçek ücretleri üzerin
den tasarruf bonosuna taibi olanlardan ücretleri 
1 200 liraya kadar olanlar bundan muaf olacak
lardır. Fakat ücretleri 1 201 lira ise tamamı üze
rinden tasarruf bonosu tevkifatına tabi olacak
lardır. Bu bir sert köşe teşkil ediyor ve tasarruf 
bonoları varidatının önemli miktarda azalmama
sını temin için sevk edilmiş bir hüküm olarak gö
rülmektedir. Bunu daha âdil bir hale getirmek 
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için ücretleri kaç lira olursa olsun, madde aynen 
kalbul edildiği takdirde şöyle olacak: 1 500 lira 
üzerinden % 3 nisbetinde tevkifata tabi olacak. 
Ben bir önerge veriyorum; bu kabule mazhar 
olursa, 1 500 liradan 1 200 lira çıkarılacak, sa
dece geriye kalan 300 lira tasarruf bonosu tevki-
fatına tabi olacak ki, daha âdildir. Vergi istis
nalarının daha âdil bir şekilde sevk edilmesi, tes-
bit edilmesi doğru olur. Bu bakımdan benim ver
miş olduğum takrire iltifat buyurmanızı istirham 
ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Sabahattin Savacı, buyu
run. 

SAiBAHATTIN SAVACI (Gümüşane) — 
Muhterem arkadaşlar, bu istisnalar maddesinde, 
ne kadar dar gelirli kimseleri, tasarrufa kudreti, 
tahammülü olmıyan kimseleri istisna edersek; 
yani bu istisna tabanını ne kadar geniş tutursak 
0 kadar şikâyetçi olduğumuz bono satışının mah
zurlu yönlerini bertaraf etmiş oluruz. Vakıa bir 
miktar tasarruf bonosu varidatı azalır; ama öbür 
yönden de içtimai faydası ve spekülatif, sebepsiz 
kazançların da önüne geçilmiş olur. 

Değerli arkadaşlarım tasarruf bonolarını sa
tanlar yüksek gelirli kimseler değildir, Tasarruf 
bonolarını büyük miktarlarda alan kimseler sat
mazlar, bu tasarruf bonosunu tasarruf bonosu
nun espirisi istikametinde muhafaza ederler ve 
tasarruf bonosunun bu kimseler tarafından mu
hafazası da kanunun zaten maksadı arasındadır, 
maksadına uygundur. Tasarruf bonosunu, haki
katen isminin ifade ettiği mânada ödemeye gücü 
okmya.n kimselere aldırırsak, bunlar elbette ki, 
ihtiyaç karşısında götürüp satacaklardır ve kö
tü mânadaki satışın konusu da bundan doğmak
tadır. Bu bir. 

Bir de Sayın Erez temas ettiler, ben buna 
Komisyonda da temas etmiştim. Muhterem arka
daşlar, sert köşe teşkili diye hakikaten maliyede 
bir husus vardır. Bu da muafiyeti, istisnayı mu
ayyen bir miktarın üstünde bulunan kimselere 
teşmil ettiğimiz takdirde, meselâ bin lira kalbul 
edilmiş 1 001 lira olan kimse bu muafiyetin dı
şında kalıyor. Bunun bu tarzda değil de, mese
lâ 1 000 lira veya takrirde ifade edildiği, gibi 
1 200 lira veya 1 Ö00 lira olarak geniş tutulma
sında fayda vardır. 1 '500 lira istisna edildiği tak
dirde, tasarruf bonosu tediyesi, matrahı, kesin
tisi ;ne olursa olsun her 1 500 lira muaf kılındığı 
takdirde bir nevi hâsıl olacak adaletsizlik de bu 

suretle ortadan kalkacak ve sözü edilen sert köşe 
do bu şekilde bertaraf edilmiş olacaktır. Saygı
larımla. 

BAŞKAN — Sayın Kaya özdemir . 
KAYA ÖZDEMİR (İstanbul) — Saym Baş

kan, muhterem milletvekilleri; tasarının tümü 
hakkında mâruzâtta bulunurken de arz etmiştim. 
Tasarının 6 ncı maddesi gerçekte birtakım sert 
köşeleri ihtiva etmekte ve Hükümet programıyla 
da çelişik bir mahiyet arzetmektedir. Her ne ka
dar Hükümet programında işçilerin bu tasarruf 
bonosu kesintisinden muaf tutulacağı öngörül
mekte ise de, biz bu muafiyeti biraz daha geniş 
tutarak, dar gelirli memur vatandaşlarımızı da 
kapsamı içime alması maksadiyle Yüksek Başkan
lığa bir önerge takdim ettik. Her türlü tediye 

v! t ̂ allılardan 1 200 liranın tasarruf ^ 
dan muaf tutulmasını istirham ediyoruz. Bu su
retle de bu 1 200 liralık haddin içinde bulunan 
dar gelirli işçi ve memur vatandaşlarımız tasar
ruf bonosu kesintisinden muaf olacaklardır, öner
gemizi İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Er-
tuğrul ile birlikte takdim ediyoruz, bu önenge-
mizıo iltifat buyurmanızı istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Gürer. 
MTISLİHİDDİN GÜRER (Sakarya) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; hakika
ten bu tasarruf bonolarını tetkik ettiğimiz zaman 
dar gelirlilerin esasen ellerine geçmiş olan bono
ları, deminden beri görüştüğümüz ve tasarruf 
bonoları üzerinde büyük spekülatörlerin Türki-
ve'de doğduğu ve esasen dar gelirlilerin ufak kü-
Dürler halinde elinde kalan bu tasarruf bonola
rından muayyen bir müddet sonra istifade ede
ni iveceni kanısı ile bunları yüzde 20, 25, 30, 35 le 
tasarruf bonosu ticareti ile meşgul olanlara sat
tığı bir gerçektir. Binaenaleyh tasarruf bonola
rının büyük ellerde toplandığı, böyle dar gelir
lilerin tasarruf bonolarını aldıkları takdirde on
lara bunları dolaylı şekilde intikal ettirdikleri de 
meydandadır. 

ıŞimdi istisnalar maddesiyle tasarruf bonola
rının bu şekilde ucuz bir şekilde satılmasına mâ
ni olmak ve dolayısiyle esasen mağdur ve dar ge
lirli olan kimselere tasarruf bonosunun külfetini 
vükl etmekten ziyade, durumlarını da nazarı iti
bara almak suretiyle bu maddede tasarruf bono
suna tabi olacak hadlerin ve ücretlerin yükseltil
mesinde, genişletilmesinde büyük bir fayda var
dır. Bendeniz de bu haddin 1 200 lira üzerinde 
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karar kılınmasında, normal şerait dâhilinde ve 
memleketimizin gerçekleri nazarı itibara alındığı 
takdirde gayet muvafık olacağı kanaatini taşı
maktayım. Sayın Komisyon da bu hadde iltifat 
ettiği takdirde bu maddenin daha iyi tedvin edi
leceği kanaatindeyim. Bunun için söz aldım, bu 
şekilde oylarınızı kullanırsanız, hakikaten dar ge
lirli vatandaşların çok memnun olacağı ortada
dır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın İnan, C. H. P. Grupu 
adma. 

C. H. P. GRUPU ADINA ŞEFİK ÎNAN (Ça
nakkale) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
dün tasarının tümü üzerinde konuşurken 6 neı 
maddeye de değinmiştim ve buradaki istisna 
haddinin yükseltilmesi lâzımjgeldiği noktasına 
işaret etmiştim ve bu konuda bir önerge takdim 
edeceğimi de söylemiştim, önergeyi esasen ver
miş bulunuyorum. Bendenizin talebim grup adı
na, buradaki istisna haddinin 1 500 liraya çıka
rılmasıdır. Böylece gerçekten tasarruf bonoları 
konusunda ileri sürülen, belirmiş bulunan, her
kesin bildiği mahzurların pek çoğu ortadan kal
kacaktır. Gerçekten Ddvlete % 3 nisbetinde bir 
tasarrufunu istiyerek veya istemiyerek verebi
lecek kimselerin malî takatleri de bir dereceye 
kadar mevcut telâkki edilebilecektir. 1 500 lira 
bu karineyi de belirtecektir. Böylece tek bir is
tisna haddi koymuş oluruz. 

Pek çok sayıda vatandaş bu külfetten kur
tulmuş olur. Sayısı azalır tasarruf bonolarının 
hesabı kolaylaşır. Maliye bakımından, pek çok 
mahzurlar da kalkmış olur. Eğer iltifat ederse
niz zannederim bu istikamette başka teklifler 
de vardır. Çok iyi iş yapmış oluruz. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Akdoğan. 
ABDÜLBÂRÎ AKDOĞAN (Ağrı) — Saym 

Başkan, değerli milletvekilleri; istisnalar bölü
münü teşkil eden tasarruf bonolarına ait kanun 
tasansmın altıncı maddesinde bendeniz bâzı çe
lişmeler gördüğüm için söz almış bulunuyorum. 
Zira eğer aylık geliri 800 lira alırsak günlük 
-m.ük!tarı U'Z'crinden hesap yaptığımız zaman aylık 
olarak 800 liraya çıkmadığını görürüz. Ayrıca 
bin lira üzerinden alırsak yine yıllık gelirine 
ulaşmadığını görürüz. Bu bakımdan bendeni
zin hesabi olarak hazırladığım yuvarlak rakam
larla izaha çalıştığım şöyle bir durum vardır. 
Bu 26,65 lira gündelik yerine 40 lira alındığı 

takdirde hesap tamam olur. Aksi halde vergisi 
'bundan gündelik olarak kesilecek, 7 lira kesinti 
düşüldükten sonra geriye kalan gündelik 20 lira 
aylık 600 lira eder, yani 26,65 lira üzerinden 
yaptığımız takdirde. Ama 40 lira gündelik üze
rinden hesabımızı yaptığımız takdirde o zaman 
aşağı - yukarı 820 - 830 lira aylık gelir tumuş 
olur. Tasarının 6 ncı maddesinde getirilmiş olan 
800 aylık da bu vasıta ile 'gerçekleşmiş olur. 
Ayrıca bin lira yerine de 1 200 lira getirildiği 
takdirde o zaman da hem aylık, hem de günde
lik gelir üzerine intı'bak etmiş olur. O zaman 
senelik olarak da 14 400 lira olur. Benden evıvel 
görüşen arkadaşlarım belirttiği gibi, bu istisna
ların bu şekilde tatbiki halinde kanun tasarısı
nın bu bölümü de otomatikman çıkmış olur, or
tadan kalkar, tatbikatı diye bir şey kalmaz. 
Esas olarak kanuna uygun, daha kısa, özlü bir 
veçhe verilmiş olur. Bu bakımdan bendenizin 
netice itibariyle arz edeceğim husus bin lira 
yerine bin ikiyüz lira, yevmiyenin de 26,65 yeri
ne 40 lira, haftalığın ikiyüz lira ve seneliğin de 
14 400 lira olarak getirilmesini sayın komisyon
dan rica ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Saym Koksal, buyurun. 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, Hükümet progra
mımızda dar gelirli vatandaşlarla işçi ücretle
rinden alınmakta olan tasarruf bonoları tama
men kaldırılacaktır denmektedir. Dar gelirlinin 
tarifi zor. Hükümet tasarısında, ondan sonra 
encümende dar gelirli ayrı ayrı anlaşılmış ve 
maddenin son şekliyle dar gelirlinin tarifi ya
pılmıştır. Birtakım arkadaşlarım da yeni yeni 
önerge vererek dar gelirliyi tarif ettiler. Fakat 
•burada «dar gelirli vatandaşlarla işçi ücretle
rinden alınmakta olan» diyerek işçi ücretleri ta
mamen ayrılmıştır. Şu halde işçi ücretlerinden 
alınmakta olan tasarruf bonolarının tamamen 
kaldırılması ieabetmektedir. Hükümet progra
mında bu vâdedilmiştir. Bendeniz buna muvazi 
olarak bir takrir hazırladım ve verdim, öyle 
işçilerimiz olabilir ki, eline iki bin lira geçebi
lir, ama 8 - 10 çocukludur, 1 200 Lira alan ve iki 
çocuğu olan genç bir işçidenıdalha fazla sıkunltı 
içindedir. Bu bakımdan Hükümet programımız
daki vadimize de uygun olarak bütün işçilerden 
işçi ücretlerinden alınmakta olan tasarruf bo
nolarının tamamen kaldırılmasına matuf tekli-
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fimin kabul edilmesini istir'lıam eder, saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlarım, şim
diye kadar 9 arkadaş konuşmuş bulunuyor. Ye
terlik önergesi gelmiştir, ama bir tek arkadaşı
mız söz istemiştir, ona da beş dakika söz vere
yim, bu suretle kifayet önergesini oylamaya lü
zum kalmasın, müsaade ederseniz. 

Sayın Kasım önadım1?.. Yok. 
Şu halde madde üzerinde başka söz istiyen 

olmadığına göre... 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Sayın Başkan, bir maruza
tım var, müsaade ederseniz ; arkadaşlarımızın 
konuşmalarından edindiğimiz intihaya göre ye
ni bir madde haline getirilebilmek için bütün 
takrirlerin madde ile birlikte geriverilmcslni is
tiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon altıncı makide ile bir
likte bütün takrirleri istemiştir. Geriverilmiştir. 

7 nei maddeyi okutuyorum. 

Tasarruf bonosu ödenmesinde esas alınacak 
miktar 

Madde 7. — Tasarruf bonosu ödenmesine 
esas alınacak miktarlar şunlardır : 

A) Gelir Vengisi Kanununa göre verilen 
yıllık ve münferit beyannamelerde gösterilen 
Gelir Vergisine ta'bi matrahlar; 

B) Kurumlar Vergisi Kanununa göre veri
len beyannamelerde (tasfiye beyannameleri ha
riç) gösterilen Kurumlar Vergisine tabi matrah
lar; 

C) Veraset ve İntikal 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'seıı veya sair suretlerle idarece tarh 
olunan Gelir, Kurumlar, Emlâk Alım ve Veraset 
ve İntikal 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 reddo-
lunan kısımlara isabet eden ödemeye ait tasar
ruf bonoları ve kesir makbuzları senesi içinde, 
kendi tertibinden, senesi geçtiği takdirde geri-
verilecek paralar bölümünden ret ve iade olu
nur ve bonolar geri alınır.) 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isti
yen? Yok... 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Aynen kabul edil
miştir. 
Tasarruf bonosu kesintisine esas alınacak miktar 

Madde 8. — Tasarruf bonosu kesintisine 
esas alınacak miktar : 

A)1 3 ncü maddenin (A) bendine göre ya
pılacak tasarruf bonosu kesintisinde bahis ko
nusu ödemelerin indirim ve kesintilere taJbi tu
tulmadan önceki gayrisâfi tutarıdır. 

B) 3 ncü maddenin (B) bendine göre yapı
lacak tasarruf bonosu kesintisinde, bu tediyele
rin Gelir Vergisi tevkif atma matralh olan mik
tarıdır. 

C) 3' ncü maddenin (C) bendine göre yapı
lacak tasarruf bonosu kesintisinde, bu kazanç 
ve iratlardan Kurumlar Vergisi Kanununa göre 
yapılacak Kurumlar Vergisi tevkifatma matrah 
olan miktardır. 

D) 3 ncü maddenin (D) bendine göre ya
pılacak tasarruf bonosu kesintisinde, ikramiye
lerin 'kesintilere tabi o'lmadan önceki gayrilsâfi 
tutarıdır. 

Bu maddenin (A) bendine göre yapılacak ke
sintide, aynı işveren tarafından aynı veya ayrı 
ayrı hizmetler için yapılan muhtelif ücret tedi
yeleri b.irleşitiiii'lir; ayrı 'ayrı işve nenler tarafın
dan yapılan ücret tediyeleri müstakillen nazara 
alınır. 

BAŞKAN — 8 ne imadde üzerinde söz isti
yen ?... Yok. 8 nci nraiddleyi oylarımıza, arz eıclüy'o-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 8 nci madde 
kabul edilmiştir. 

Mahsup 
Madde 9. — Tasarruf bonosu kesintisine ta

bi tutulan kazanç ve iratlar üzerinden yapılmış 
olan kesinti miktarı, bu kazanç ve iratların be
yannameye ithal edilmiş bulunmaları şartiyle, 
Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin 7 nci 
maddeye göre yapacakları ödeme miktarından 
indirilir. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz isti
yen? Yok. 9 ncu maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kaibul edenler... Etmiyenler... 9 ncu mad
de kabul edilmiştir. 

Nisbet 
Madde 10. — Tasarruf bonosu ödeme ve ke

sinti nis'beti % 3 tür. 
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MESUT EREZ (Kütahya) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Erez. 
'MESUT EREZ (Kütahya) — Sayın Baş

kan, muhterem milletvekilleri; şimdi huzuru
nuzda görüşülmekte olan onuncu madde ta
sarruf bonosu ödeme ve kesinti nisbetini % 3 
olarak tesbit etmektedir. Demek ki, tasarının 
sevk 'edildiği şekliyle de altıncı maddeyi de 
nazarı itibara alacak olursak, ayda 1 201 lira 
geliri olan kimseden de Devlet % 3 nisbetinde 
ödünç alıyor, aylık onbin lira, yıllık 120 bin 
lira geliri olan, kazancı olan bir kimseden de 
% 3 nisbetinde istikrazda bulunuluyor. Hızlı 
kalkınma mecburiyetinde olan bir memle
kette zannediyorum ki, çok parası olandan 
daha fazla cebrî istikrazda bulunmak, az parası 
olandan da daha az nisbette borç. para al
mak adalete daha uygun olurdu. Bunu ifa
de etmek izin huzurunuza çıktım. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Grupu adına Sayın İncesulu 
buyurun. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA HİLMİ 
İNCESULU (Çorum) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlar; tasarruf bonosunun nisibe-
tine taallûk eden 10 ncu madde üzerinde Sa 
yın Erez'in söylediği fikirler umumiyetle doğ
rudur ve katılıyorum. Ancak bir de Hükü
metin tekniği ve takibedilecek politika bakı
mından, yani Hükümet sanatı ve takibedeceği 
politika bakımından bir hususu nazarı dikkate 
almaya mecburuz. Tasarruf bonoları istisnai 
bir mecburi istikraz sistemidir, bütçe ve malî 
sistemimizin içerisnde. Bu itibarla evvelki ka
nunda olduğu gibi 10 ncu maddenin tasar
ruf bonosu ödeme ve kesinti nisbeti % 3 ten 
fazla olmamak kaydiyle Bakanlar Kurulunca 
tesbit edilir şeklinde tedvin etmemizin gelecek 
bakımından ve kanunun uygulaması bakımın
dan çok faydası vardır. Bütçedeki gelişmeler 
tasarruf bonosunun nisbetini düşürülmeyi ica-
bettirdiği takdirde Bakanlar Kurulu tasar
ruf bonosu kesme nisbetini sıfıra indirmek 
suretiyle Hükümet icratı bakımından bir ko
laylığa ve dolayısiyle bir tasfiyeye imkân ver
miş oluruz. Bu şekilde bir takrir takdim ede
ceğim; komisyonun ve sizlerin iltifat etme
sini G. P. Grupu adına istirham ederim. Saygı
larımla. 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Koksal 
FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Vazgeç

tim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Başka söz is tiyen? Yok. 
HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Sayın 

Başkan, özür dilerim önergemi şimdi hazırlı
yorum. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ 
-BAYAR (Sakarya) — 6 ncı maddemiz hazır, 
takdim ediyoruz, efendim. 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri.) — Sayın 
Başkan, özür dilerim önergemi şimdi hazırlı-
caktı, sorabilir miyim ? 

BAŞKAN — Buyurun. 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Sayın Baş
kanım, Sayın Hilmi İncesulu arkadaşımız be
nim fikrimi aynen söyledikleri için ben bir şey 
ilâve edecek değilim. Yalnız Hükümetten bir 
sorum var. Bu 223 numaralı Kanundaki 8 nci 
madde hiç eski şekliyle tatbikat görmüş mü
dür? Oy kullanabilmek için bunu öğrenmek is
tiyorum. Seyyanen yüzde üç mü tatbik edilmiş
tir? Şimdiye kadar hep seyyanen yüzde üç mü 
tatbik edilmiştir? Çünkü bunu ekonominin du
rumuna göre başka başka şekilde tatbik ede

bilirler, Hükümetler, resesyon devri geçilmiş,' 
O. H. P. devrinde aeaiba başka türlü tatibik edil
di mi? Veyahut da .gelişecek olan devirde siz de 
başka türlü bir tatbikat yapacak mısınız? Bu
nu Hükümetin cevaplandırmasını rica edece
ğim. Teşekkür ederim. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir) — Yalnız müteahhit avanslarında 
binde altı olarak tatbik edildi, diğerlerinde % 
3 olarak tatbik edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Feyyaz Koksal, Hükü
met cevabını verdi, tatmin oldunuz mu? 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — İşiteme
dim Sayın Başkan, bir daha lütfederler mi? 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir) — Müteahhit avanslarında binde 
altı kabul edilmiştir, diğerlerinde % 3 olarak 
tatbik edilmiştir. 

BAŞKAN — 10 ncu madde hakkında değiş
tirge önergesi vardır, okutuyorum. 

Başkanlığa 
10 ncu maddenin, % 3 ü geçmemek üzere Ba-
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kanlar Kurulunca tesbit olunur şeklinde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Çorum 
Hilmi İncesulu 

BAŞKAN — Komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA

YAR (Sakarya) — Gerekçe arz etmeme müsaa
de eder misiniz? 

BAŞKAN — Edemem. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA-

YAR (Sakarya) —• Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılma

maktadır. önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

10 neu maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... 10 ncu madde kabul 
edilmiştir. 

6 ncı madde gelmiştir komisyondan, 6 ncı 
maddeyi geldiği şekilde okutuyorum, efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 6 ncı maddesi 

hakkında verilmiş olan değiştirge önergeleri na
zarı itibara alınarak yeni madde metni ilişik
te sunulmuştur, arz ederim. 

Plân Komisyonu sözcüsü 
Sakarya 

Nuri Bayar 
İstisnalar, 
Maıdde 6. — Bin lirayı aşmıyan tediye ve 

matrahlar; (gerçek ücretleri üzerinden Gelir 
Vergisine tabi mükellefler için bu istisna gün
lük itibariyle 40 lira, haftalık itibariyle 280 
lira, aylık olarak 1 200 lira ve yıllık olarak 
14 400 lira olarak uygulanır.) 

Tasarruf bonosu ödeme ve kesintisinden 
müstesnadır. 

Bu istisnaların tatbikinde: 
1. Aynı işveren tarafından aynı veya ayrı 

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

2. Ücre'ttende vâki arızî malhiyelttcki artrrıa-
lar dolayısiyle istisna haddinin aşılması ha
linde, tasarruf bonosu ödeme mecburiyeti art
manın husule geldiği aya inhisar eder. 

3. Ücretlerin indirim ve kesintilere tabi tu
tulmadan önceki gayrisâfi tutarları esas alınır. 

MESUT EREZ (Kütahya) — Söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Şimdi mi söz istiyorsunuz; öner
geniz var mı? 

MESUT EREZ (Kütahya) — Var efendim. 
BAŞKAN — Şimdi önergeleri okuyacağız, 

o zaman tatmin olmazsanız söz alırsınız. Ma-
lûmuâliniz bunların üzerindeki görüşmeler bit
miştir. önergeleri teker teker okutup, oylıya-
cağım efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Madde altıya aşağıdaki fıkranın eklenme

sini arz ve teklif ederim: «İşçi ücretleri tasar
ruf bonosu ödeme vo kesintisinden müstesna
dır.» 

Kayseri 
Feyyaz Koksal 

BAŞKAN — Komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA

YAR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılma

maktadır. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığı Yüksek Katma 
Tasarruf Bonoları İhracı hakkındaki tasarı

nın 6 ncı maddesinin, şifahen arz ettiğim se
beplerle aşağıdaki şekilde değiştirilmesini ara 
ve teklif ederim. 

C. H. P. Grupu âdına 
Şefik İnan 

Madde 6. — 1 500 lirayı aşmıyan tediyeler 
ve matrahlar; 

(Gerçek ücretleri üzerinden gelir vergisine 
tabi mükellefler için bu istisna günlük itiba
riyle 50 lira, haftalık itibariyle 350 lira, aylık 
olarak 1 500 lira, yıllık olarak 18 000 lira ola
rak uygulanır.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA

YAR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılma

maktadır. önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarruf bonoları kanun 

tasarısının 6 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
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Madde 6. — Bin lirayı aşmıyan tediyeler ve 
imatrahlar ile, gerçek ücretleri üzerinden ge
lir vergisine tabi mükelleflerin ücretlerinin 
günlük 40, haftalık 280, aylık 1 200, yıllık 
14 400 liralık kısmı tasarruf bonosu ödeme ve 
kesintisinden müstesnadır. 

Bu istisnaların tatbikinde: 
1. (Tasarıdaki altıncı maddenin bu başlık

tan sonra gelen iki nolu fıkrası aynen) 
2. 3 nolu fıkra aynen, 
3. 4 nolu fıkra aynen, 

Kütahya 
Mesut Erez 

MESUT EREZ (Kütahya) — Söz istiyo
rum, 

BAŞKAN — İzah sadedinde kısa olarak bu
yurunuz efendim. 

MESUT EREZ (Kütahya) — Sayın millet
vekilleri, çeşitli önergeler üzerine komisyon ta
rafından hazırlanan metin ne benim önergeım-
deki mânayı kavramakta, ne de sayın millet
vekillerinin verdikleri diğer önergelerdeki mâ
nayı içine almış tarzıda kaleme alınmış bulun
maktadır. 

Dikkat buyurdunuzsa komisyon önergesin
de diyor ki, gerçek ücretler için bu istisna gün
lük 40 lira, haftalık 180 lira, aylık 1 200 lira 
senelik 14 400 lira. Bizim maksadımız bu üc
retlerin üzerinde yani günlük 40 liranın üzerin
de ücret varsa 40 liralık kısmının; aylık 1 200 
liranın üzerine ücret varsa 1 200 liralık kısmı
nın tasrruf bonosu tevkifatından müstesna 
olduğunu tesibit idi. Halbuki komisyonun met
ninde bu isltisna ücretleri için şu şu rakamdır 
dendiği ta'kdirde, bu kışımı kelimesi, yani bu 
kısmının istisna edildiği tasrih edilmediği tak
dirde o miktarı aşan, o miktarı aştıktan sonra 
tümünün, tamamının bu tasarruf bonosu tev-
kifatına tabi olması ihtimali vardır. Hiç de
ğilse taJtibikatlta eredd'ütlerı mucibolıaöaJk tarz
da kaleme alınmıştır. Bu itibarla benim öner
geme iltifat buyurulmasmı arz ederim. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Aslında arkadaşımın ifa
de ettiği hususları kaleme aldık, ama ifade tar
zımızda vuzulh yoksa Sayın Erez'in takririne 
iştirak ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye iştirak 
etmektedir. Öneergeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Önerge kaibul edilmiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarruf bonoları çıka

rılması hakkındaki Kanunun istisnalarla ilgili 
altıncı maddesinin, tasarruf bonoları konusun
da Turhan Feyzioğlu ve arkadaşları tarafın
dan verilmiş kanun teklifine uygun olarak aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Birinci cümledeki «Bin lirayı aşmıyan tedi
yeler» ibaresi yerine «1 500 lirayı aşmıyan te
diyeler ve matrahlar» denmesi ve gerçek üc
retler üzerinden vergiye tabi mükellefler için 
ıbu istisnanın aylık 1 500, yıllık 18 OOO liraya 
kadar olan ücretleri kapsaması. 

Güven Partisi Grupu adına 
•Çorum 

Hilmi İncesulu' 

BAŞKAN — Sayın Hilmi İncesulu, demin 
kabul buyurulan önergeye iltihak buyurulur 
mu? 

HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Evet efen
dim, önergeyi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Önerge geriverilmiştir. Diğer 
önergeyi okutuyorum. 

'Sayın Başkanlığa 
Dar gelirlilerin bono tevfikatı dışına çıka

rılmasını, 1 200 liranın ücret kazançlarından 
düşülmıesini saygı ile arz ederim. 

'Sakarya 
Muslihittin Gürer 

'BAŞKAN — Sayın Gürer yok. Komisyon 
katılıyor mu efendim. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA-
YAR (ıSakarya) •'— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oylarınıza arz ediyorum. Kaibul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

iSayın Başkanlığa 
6 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki parantez 

içindeki 800 ün 1 200, 9 600 rakamının da 18 000 
şeklinde kaibulünü arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Önergemi 
ıgeri alıyorum. 

— 245 — 



M. Meclisi B : 124 23 . 6 . 1967 O : 1 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. 

Yülks ek Bask a rilı ğa 
Görüşülmekte olan tasarının 6 ncı madde

sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif öderiz. 

İsitanlbul Istanibul 
'Kaya Özdemir Mustafa Ertuğrul 

Her türlü tediye ve matrafhlardan (1 200) 
lirası tasarruf bonosu ödeme ve kesintisinden 
müstesnadır. 

KAYA ÖZDEMİR (Istanibul) — Önergemi 
geri alıyorum, kaJbıd edilen önerge muvacehe
sinde. 

BAŞKAN — Sayın İncesulu, bir önergeniz 
var, siz de -geri alıyor musunuz? 

HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Sayın Baş
kan, 1 nci fıkra ile ilgilidir. Sayın Erez'in tek
lifini kapsayıp kapsamadığını teslbi't edemedim, 
bu bakımdan okunmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, okutalım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tatbikatta adaletsizliği önlemek için, 

6 ncı maddenin (1) sıra numaralı fıkrasının 
parantez içinde bulunan ve (ancak, gerçek üc
retleri üzerinden Gelir Vergisine tabi mükel
leflerin ücretleri...) diye başlıyan kısım, ücret 
miiiktarı ne olursa olsun, maddenin baş tarafın
da kabul edilen istisna miktarlarının matrah
tan tenziline imkân verecek şekilde değiştiril
melidir. Bu sebeple, parantez içindeki cümle
nin «günlük olarak 40 lirayı, haftalık olarak 
280 lirayı, aylık olarak 1 200 lirayı ve yıllık ola
rak 14 400 lirayı aşmadığı takdirde» tarzın
daki kısmının maddeden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Güven Partisi Grupu adına 
Çorum 

Hilmi İncesulu 

BAŞKAN — Geri alıyor musunuz Sayın 
İncesulu 1 

HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Sayın ko
misyon sözcüsü bizim bu önergemizi de kapsa
dığını hususi olarak ifade ettiler. Bu sebeple 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — Önerge gcriverilmiştir. Şimdi 
6 ncı madde kaıbul edilen önergeye göre ya
zılmak için komisyona verilmiştir. 

Ödeme ve kesinti süreleri 
Madde 11. — A) Tasarruf bonosu ödeme

si gelir, kurumlar ve veraset ve intikal vergi
lerinin ilk taksitinin tediyesi gereken süre için
de, gayrimenkul intikallerinde Emlâk Alım 
Ve ngisinin tediyesi sırasında defaten ilgili ver
gi dairesine yapılır. 

B) 3 ncii maddenin (A), (B) ve (C) benci
lerine göre yapılacak tasarruf bonosu kesintisi 
ilgili Gelir veya Kuruımlar vergilerinin tevkifi 
•gereken süre içinde yapıdır ve baJhis konusu ver-
ıgilcrin ödenmesi gereken süre içinde ilgili ver
gi dairesine yatırılır. 

O) 3 ncü maddenin (D) bendine göre ya
pılacak tasarruf bonosu kesintisi, 'baihis konusu 
ikramiyelerin tediyesi sırasında icra olunur ve 
kesintinin yapıldığı ayı takibeden ayın 20 nci 
günü akşamına kadar ilgili verıgi dairesine ya
tırılır. 

BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde söz is-
'fciyeıı var mı? Yok. 11 ııci maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
11 nci madde kalbul edilmiştir. 
Ödeme ve kesinti mecburiyetinin ortadan halk-

ması 

MADDE 12. — 2 nci madde ile 3 ncü mad
denin (A), (B) ve (C) bendlerindeki ödeme 
ve kesinti moclburiyeti, ilgili vergi alacağının 
tahakkuk zamanaşımına uğraması ile; 3 ncü 
maddenin (D) bendindeki kesinti mecburiyet
ti kesintinin yapılması gereken tarihi takibe
den yılın başından itibaren 5 yıl geçtikten sonra 
dibadan kalkar. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz is-
tiyen? Yok. 12 nci maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... 12 nci 
madde kalbul edilmiştir. 
Tasarruf bonosu kesintisine mecbur olanların 

sorumluluğu 

MADDE 13. — Tasarruf bonosu kesintisi 
yapmaya mec'bur olanlar bu meclburiyetini yeri
ne getirmedikleri takdirde, tasarruf bonosu ke
sinti medburiyeti tasarruf bonosu ödeme mec-
'buriyeti haline inkılâiboder ve bonolar kesinti 
yapmaya meöbur olan gerçek ve tüzel kişiler 
adına tanzim olunur. Bu suretle zıyaa uğratı
lan tasarruf bonosu bedellerinin % 20 si nispe
tinde ceza uygulanır. 
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BAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde söz is-
tiyen? Buyurun Sayın Soyer. 

RUHİ SOYER (Niğde) — MuUıtcrem arka
daşlarım, kanunun hedef ittihaz ettiği matrah 
veya .alınacak para vergi değildir, bir tasarruf
tur. Vatandaşı, niye tasarruf etmedin veya ta
sarrufunu vaktinde yatırmadın gibi, verıgi ver
memenin cezasına tabi tutmak:, bunun bir nevi 
vergi olduğunu zımnıen dahi olsa 'kanuna tes
cil etmek ve kabul ötmek olur. Eğer vergi ala
cak isek, vatandaşlara şu veya bu şekilde söy
lemekten ise veya bunun adına tasarruf demek
tense vergi dcırıulk o zaımanı da verginin tabi bu
lunduğu 'tahsil şartlarına uydurarak bunu tah
sil etmek yerinde olur. «Ben seni tasarrufa da
vet ediyorum ve bu tasarrufunu vaktinde yatırama
dığın için sana ceza vcriyoruım.» Tasarrufun ce
zası olmaz ar'kadaşlarıım. Devlete ödenecek ver
ginin, Devlete yapılacak vazifenin1 yapılmama
sının, ımeselâ tıpkı askerliğe gitmemek gibi ce-
:zası vardır ve olmalıdır. Ama tasarruf etmedin 
diye ceza vermeyi kanun (mantığıyla nasafeth 
ve hakikaten tasarruf ismiyle bağdaştırmıya 
imkân yoktur. Bu itibarla (maddenin kanundan 
çıkarılmasına oy vermenizi rica ederim, yan
lış bir sistemdir, devaım. edecek olursa vatanda
şa doğrudan doğruya tasarruf değil, vergi tarh 
etmiş oluruz. Binaenaleyh, tekrar ediyorum, 
eğer bunu kabul edecek olursak, bunun adı ta
sarruf değil, doğrudan doğruya vergi olur. Bu 
itibarla cezai müeyyidenin kaldırılması yerinde 
olur ve bu cezanın kabul edilmesi yanlıştır. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Soy er önergeniz var mı? 
RUHİ SOYER (Niğde) — Şimdi verece

ğim. 
BAŞKAN — Bu arada komisyondan gelen 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 

İstisnalar 
Madde 6. — 1 000 lirayı aşmıyan tediye ve 

matraJhlar 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 yerde ay

rı hizmetler için yapılan muhtelif ücret tediye
leri ve ikramiyeler birleştirilir; ayrı ayrı işve

renler tarafından yapılan ücret tediyeleri müs-
ta'killen nazara alınır. 

2. — Ücretlerde vâki arızî mahiyetteki art
malar dolayısiyle istisna haddinin aşılması ha
linde, tasarruf bonosu ödeme mecburiyeti art
manın husule geldiği aya inhisar eder. 

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

BAŞKAN — Bu metni olduğu şekilde oyla
rınıza arz ediyorum: kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Bu metni 6 ncı madde olarak oylarmza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiycnler... Kabul 
edilmiştir 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Sayın Baş
kan; Hükümete bir soru sorabilir miyin madde 
hazırlanıncaya kadar? Bu maddenin istihdaf et
tiği husus eskiden nasıl oluyordu, ceza verenler 
oluyor mu idi acaba? 

RUHİ SOYER (Niğde) — Evet var, arz ede
bilirim bendeniz. 

BAŞKAN — Rica ederim, siz önergenizi lüt
fedin de bcklemiyelim. 

Sayın Koksal, siz Hükümetten sordunuz, ama 
Komisyon cevap verecek kabul eder misiniz? 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Biliyor
larsa cevap versinler.. 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA

TAR (Sakarya) — Muhterem arkadaşlarım, bu 
maddeyi Sayın Soyer zannediyorum yanlış anla
dılar. Bu maddo vatandaşlara kabili tatbik bir 
madde değildir, bono kesenlerin sorumluluğunu 
tesbit eden bir maddedir. Bilfarz müessesesinde 
çal şan memurlar için, yahut müstahdemler için 
tasarruf bonosu kesilmiştir bir müessese sahibi ve 
tasarruf bonolarını memurlarına vermemiştir. 
Ona ait bir hüküm getirmektedir. 

Feyyaz Koksal arkadaşımızın sorduğu husus 
sudur: Eski kanunda bu husus yoktu ve mesele 
muallakta idi, o zaman Vergi Usul Kanununa 
gidilmekte idi ve daha da şedit bir tatbikat cere
yan'etmekteydi. O itibarla Vergi Usul Kanunun
da vergi kaçakçılığına tabi birtakım usuller ve
ya miktarlar cezai şartları uygulanıyordu. Bu 
maddeyi koymak suretiyle Vergi Usul Kanunun
dan uzaklaşılmış ve daha mutedil bir hale getiril
miştir. Ve (keselilere ai't'bir'sıorumluluiktur, vatan

daşa ait bir külfet değildir. Tasarruf bonosu 
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kesenlerin sorumluluğuna taallûk eden bir madde
dir. 

BAŞKAN — Okutuyorum efendim önergeyi. 

Sayın Başkanlığa 
13 ncü maddedeki cezai hükmün tasarıdan 

çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Buhi Soycr 

BAŞKAN — Lütfen kısa ve veciz olarak Sa
yın Soyer'den rica ediyoruz. 

BUHİ SOYEB (Niğde) — Muhterem arka
daşlarımın aşağıdan söylediklerinden de ilham 
alarak söyliyeyim. Nasrettin Hoca'nm dediği gi
bi; damdan düşeni getirin, demiş. Şimdi muh
terem arkadaşlarım, bu gecikme zammı şu: Arka
daşlarım şöyle tasavvur ediyorlar; bu sanki sa
dece alım - satım esnasında oradan kesilir veya 
maaşlardan kesilir. Onun için bunun gecikmesi 
olmaz, ama bâzı iş adamları maiyetindeki çalış-
tırlıkları insanlardan keserler de bunu vaktinde 
vermezler. Bunu sanki böyle cereyan ediyormuş 
gibi gösterip maddeyi kabul ettirmenin yoludur. 
Halbuki esas şudur: Birçok serbest meslek erbabı 
var, bunlar bu şeyi vaktinde ödememiş olabilirler. 
Benim başımdan geçti, aynen söylüyorum; 1961 
senesinde memur idim, aynı zamanda doktor 
idim, doktor olduğum için muayenehanem var 
idi. Muayenehanemin gelirinden tasarruf bono
sunu verdim. Ama kanunda matrahtan alınır 
denmiş, bu itibarla matraha benim maaşım da da
hilmiş. O sene memurlardan alınmadığı halde 
matrahtan alınır dedikleri için benim maaşımdan 
da almışlar. Bu da gecikmiş. Gecikmiş olduğu 
için bu kadar gayrikanuni, gayrimantikî, gayri-
suni bir şeyin gecikme zammını almıştır benden 
Maliye. Bunu, Gelirler Umum Müdürüne de vak
tiyle arz etmiştim. 

MESUT EBEZ (Kütahya) — Bana. 
BUHİ SOYEB (Devamla) — Evet Sayın Me

sut Erez'e arz etmiştim. Hattâ düşünmüştüm, 
Devlet Şûrasına müracaat edeyim, diye. Ama bir 
önayak olmayı istemedim, bu sebeple de müracaat 
etmedim. Yani gecikme zammının no şekilde 
olabileceği meydandadır. Binaenaleyh, bunun 
kaldırılmasını tekrar rica ediyorum, hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Muhterem arkadaşlarım, Sa
yın Soyer'in de ifade ettiği hususların bu madde 
ile katiyen alâkası yoktur. Bu maddeyi kaldırsak 
dahi bahis konusu gecikme zammını Âmme alacak
larına dair Kanunun mahsus maddesine göre 
yine tahsil, ederler. Bu madde ile konuştukla
rının katiyen alâkası yoktur. Az evvel Yüksek 
Meclisin kabul ettiği 4 ncü maddede tasarruf bo
nosu kesintisini yapmaya mecbur olanlar diye 
kabul edilen bir maddenin mütemmimi mahiye
tinde olan bir maddedir. Bunlara bir nevi sorum
luluk tahmil eden bir maddedir. Arkadaşımızın 
arz ve izah ettiği hususla hiçbir ilgisi yoktur. 
Kaldı ki, bu maddeyi kaldırsak dahi arkadaşımı-

, zm bahis konusu ettiği muamelenin bir başka 
i türlüsü cereyan etnıiyecektir. O itibarla madde-
I nin kalmasında fayda vardır. Teşekkür ederim. 
i BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 

Önergeyi oya sunuyorum, kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir 

j 13 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum; ka-
: bul edenler... Etmiyenler... 13 ncü madde kabul 

edilmiştir 

i Şimdi sayın arkadaşlardan bir ricam var. 
Bu kanun bitinceye kadar celsenin uzatılmasını 
istihdaf eden bir önerge var. Binaenaleyh, eğer 

.arkadaşlar biraz da kendileri bu hususta gayret 
gösterir ve müddet bitinceye kadar ilerlersek ne 
alâ, yoksa çok madde kalırsa aynı zamanda bırak-

. mak mecburiyetinde kalacağız. Arkadaşların bi
raz konuşmalarından imsak etmelerini yahut ça
buk konuşmalarını rica edeceğim. Önerge için de 
fazla bekletmemelerini rica edeceğim. 
Tasarruf bonosu ödeme mecburiyetinin yerine 

getirilmesi 
Madde 14. — 7 nci maddeye göre tesbit 

olunan matrahlar üzerinden yapılacak tasarruf 
bonosu ödemesinde ziyaa uğratılan tasarruf bo
nosu bedellerinin % 20 si nisbetinde ceza alnıır. 

BAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde söz isti-
yen var mı?.. Yok. 14 ncü maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler. Etmiyenler.. 
14 ncü madde kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — 15 nci madde üzerinde söz isti-
yen var mı?.. Yok 15 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenlcr.. 15 nci 
madde kabul edilmiştir 

Ödeme ve kesinti bedellerinin hesaplanması 
Madde 16. — Tasarruf bonosu ödeme ve 

kesintilerinde, 5 lira ve daha az kesirler atılır, 
5 liradan yukarı olanlar 10 liraya çıkarılır. 

BAŞKAN — Söz istiyen?.. Yok. Maddeyi oy
larınıza arz ediyorum; kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Bonolarla ilgili hükümler 
Madde 17. — Bu kanuna göre yapılacak öde

me ve kesinti karşılığında verilmesi gerekli nama 
yazılı tasarruf bonoları asgari 100 liralık kupürler 
halinde ihracedilir ve bütçeye gelir kaydedilir. 

Tasarruf bonolarının kaybedilmesi veya ziyaa 
uğraması halinde, bunların yerine, hiçbir suretle 
yenileri verilemez. 

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 kupürleri
ne muadil olanların ibrazında tasarruf bonoları 
ile değiştirmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Kesir 
makbuzları 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 Bütçesin
de Devlet borçları bölümüne konur. 

Bonoların ihracı işlemleri 2490 sayılı Kanun 
hükümlerine tabi değildir. 

Tasarruf bonosu faizleri tediyesi iktiza ettiği 
tarihten itibaren 5 yıl, bono bedelleri ve kesir 
makbuzları ödemeleri gerektiği tarihten itibaren 

10 yıl sonunda zamanaşımına uğrar ve ilgililerin 
bunlar üzerindeki hakları Hazine lehine sakıt 
olur. 

BAŞKAN — 17 nci maJdde üzerinde Sayın 
Nihat Diler, buyurunuz. 

NÎHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, sayym milletvekilleri; 17 nci maddede Hü
kümetin teklifi ve Maliye Komisyonunun teklifi, 
Bütçe ve Plân Komisyonunun teklifi başka baş
kadır. Bütçe ve Plân Komisyonunun bu teklifler
den hangi maksatla ayrıldığının esbabı muci-
besiini tetkik ettiğim vakit iyice öğrenemedim. 
Açık bir ayrılış sebebi yoktur. 17 nci ' maddede 
100 liralık kupürler asgari olarak kaibul edil
miş bulunmaktadır. Pratik olaraik asgari 100 li
ralık kupürlerin kabul edilmesi yerindedir. Ma
liye Komisyonunun teklifinden ayrılması bu ba
kımdan doğrudur. Yalnız azami haddi bildiril
memiştir. Azami haddinin de bildirilmesi gere
kir. Ve 100 liralık kupürler yerine asgari 100 li
ralık, 500 liralık, 1 000 ve 5 000 liralık kupür
ler şeklinde maddeye bir sarahat verildiği tak
dirde ihtiyaca daha iyi cevap vereceği anlaşıl
maktadır. 

Sayın milletvekilleri; ikinci nokta da, «Ölüm 
halinde mirasçılar, iflâs halinde iflâs masası me
muru, tasfiye halinde tasfiye memuru veya Tür
kiye'deki iş ve ilgilerinin bitiminde yabancı uy
ruklu kişiler 'bonolarının vâdeden önce ödenme
sini istiyebilirler. Müsbit evraka dayanarak ya
pılması gereken bu müracaatlar, Maliye Bakan
lığınca incelenerek sonuçlandırılır» diyor. Bu 
fıkra Maliye Komisyonunun değiştirisinin ikin
ci fıkrasında ve Hükümetin teklifinde de 5 nci 
fıkra -olaraik yer almış bulunimakitadır. Bu ha
li ile yerindedir ve ihtiyaca cevap verecek mâ
na ve niteliktedir. Bu fıkrayı niye tayyetmiş-' 
tir Bütçe ve Plân Komisyonu, bu buısu-sta Ko
misyonun görüşünü öğrenmek isfberam. 

Teklifim şu olacaktır: 17 nci maddenin bi
rinci fıkrasında asgari 100 liralık kupür ol-
ımalk üzere 500, 1 000 ve 5 000 liralık 'kupür
ler halimde ihracedilir. Yani «Bu kanuna göre 
yapılacak ödeme ve kesinti karşılığında veril
mesi gerekli nama yazılı tasarruf bonoları as-
ıgari 100, 5O0, 1 000, 5 000 liralık kupürler ha
linde ilhracedilir.» şeklinde bir önerge verece
ğim, bu önergeme iltifat buyurmanızı ve aynı 
zamanda da sayın komisyondan Maliye Ko-

I misyonunun değişltirisinde almış olduğu ikinci 
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fıkradaki hükmün neden çıkarıldığının, yine 
Hükümetin teklifindeki dördüncü fıkranın ne
den çıkarıldığının izahını istirham edeceğim. 

(Saygılarımla. 
BAŞKAN — Arif Hikmet, buyurun efen

dim. 
ARİF HİKMET GÜNER (Kırklareli) — 

Sayın Balkan, mulhlterem arkadaşlarım; Mali
ye Komisyonunun kabul ettiği şekilde ölüm. 
halini ve iflâs durumunu bir şekle bağlamıştı. 
Plân Komisyonu bumu değiştirmiş ve hiç öMiım 
halinden ve iflâs durumundan bahsetmemek
tedir. Halbuki geçici birinci maddede bu bo
noların değiştirilmesinde diyor ki ı «Ancak 
değiştirme sırasında doğrudan doğruya Hazi
neden iktisalbedildiği tevsik edilmiyen tasar
ruf bonoları bedelleri kazanılmamış gelir ola
rak vergiye tabidir.» 

«(Doğrudan doğruya Hazineden iktisabedil-
memiş...» 

Şimdi arkadaşlar, ölüm hallinde veya tasvi-
yeden sonra eldeki tasarruf bonoları tabiî ola
rak ortaklara intikal edecek veya mirasçılara 
kalacaktır. Son ıgeçiai maddeye göre bunlar 
doğrudan doğruya Hazineden iktisa/bedilmedi
ği için vergiye tabi tutulacaktır. Burada hak
sızlık barizdir. Bu bakımdan bu haksızlığı gi
derici bir hükmün getirilmesi lâzımgelir, bir. 

İkincisi; 17 nci maddenin sion fıkrasında 
tasarruf bonosu faizlerinin müruru zaman 
müddeti beş yıl gösterilmiş. Fakat bedellerin 
ve kesirlerin tediyesi için de 10 yıl. Buradaki 
faflkı anlamakta güçlük çektiğimi itiraf e'tmek 
isterim. Çünkü vatandaşları bonolarının faiz
lerini almak için aceleye sevk etmek, mutlaka 
(biran evvel aldırtmaktaki maksat anlaşılama
maktadır. Eğer bu müddet bono bedellerinde 
olduğu gibi 10 yıla çıkanllırsa, vatandaş ister 
•beşinci yıla kadar alsın, ister 10 ncu yıla ka
dar alsın böylece Hazine bu faiz bedellerini 
daha uızun müddet kullanma imkânını bulur. 
Bu bakımdan bir takrir veriyorum, bu müd
detin de 10 yıla çıkarılması için, iltifatınızı 
oca edeceğim. Hürmetlerimle. 

İBAŞKAN — Grup adına Sayın Şefik İnan. 
O. H. P. GRUPU ADINA ŞEFİK İNAN 

(Çanalkkale) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri $ elimizdeki tasarının Hükümet tarafın
dan sevk edilen şeklinde 17 nci maddede «ölüm 
halinde mirasçılar» diye başlıyan bir fıkrası 

vardır. Bu fıkra Maliye Komisyonunun met
ninde de hemen hemen aynen yer almıştır. Fa
kat Bütçe ve Plân Komisyonunun teklif ettiği 
17 nci maddede hiç bahis konusu edilmemekte
dir. Şimdi bu 17 nci madde, yeni kanunun, şu 
'tasarının yeniden düzene koyduğu tasarruf 
'bonıoları rejimi ile ilgili bir maddedir. Yani 
ıbu tasarı kanunlaştıktan sonra tasarruf bono
larının alacağı yeni hüviyete uygulanacak bir 
maddedir. Tasarruf bonolarının yeni hüviyeti 
(hep nama yazılı olacaktır ve sonuna kadar da 
hiçbir şekilde tedavül ötmiyeeelktir. Eski ta
sarruf bonolarından farklı olan tarafı bu. Es
ki tasarruf bonoları 223 sayılı Kanuna göre 
nama yazılı olacaktı, fakat fiilen olmadı. Beş 
yıl sonra -da hâmile yazılı ĝilbi tddavül edilebi
lecekti. Yeni tasarruf bonoları ise nama yazı
lı olacak ve hep nama yazılı olmakta devam 
edecek ödeninceye kadar. Simidi böyle tasar
ruf bonosuna sabîlbolan vatandaşları düşüne
lim, yahut gene bu karnın meselâ memurları
mız için başka bir tasarruf bonosu şekli dü
şünmektedir. Ya Hazinenin açacağı hesaplarda 
memurlar alacaklı görünecektir, yahut bende
niz dün konuşmamda tavsiye ettim, banka 
mekanizmasını kullanalım bu iş için, dedim. 
Memurların elinde bir defter bulunur, hiç de
ğilse. Yani maddi bir bono olmıyacak memur
larımızın elinde. Devlet defterlerinde memur 
alacaklı >giÖrJüneeek. 

Faizini tahsil ederken de yine o şekilde 
muamele göreeek. E, düşünelim; bir vatan
daş vefat etti. E, ailesine demiye hakkımız var 
mıdır k i ; ta sonuna kadar bekliyec eksin sen 
bu tasarruf bonosunun parasını almak isçin, di
ye... Bir felâkete uğramıştır, binibir maddi sı
kıntı içine girmiştir. Eğer gönüllü olarak ta
sarruf etmiş olsaydı, diğer Devlet tahvillerin
den her hangi birisini satınalmış bulunsaydı 
aile, aile reisinin vefatı ile elindeki bu kıymet
leri çıkaıriF satar ve ihtiyacını giderirdi. Şim
di diyoruz ki, hem sen istesem de istemesem de 
tasarruf edeceksin, yüzde üçünü vereceksiniz 
diyoruz, hem de aile reisinin ölümü halinde 
diyoruz ki vârislerine, bekliyec eksiniz sonumu. 
5 sene daha bekliyec eksin, yahut 7 sene daha 
bekliyeceksin bu parayı almak için Devletten, 
diyeceğiz. Bu pek aşırı bir taleboİTiyor vatan
daşlardan. Ölüm halinde... 
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BAŞKAN — Sayın İnan, vaktiniz bitmiştir, I 
bağlayınız lütfen. 

C. H. P. GRUPU ADINA ŞEFİK İNAN 
(Devamla) — Hay hay Sayım Başkan, bitiriyo
rum. 

ölüm hailinde mirasçılara erken ödemeyi, 
talebederlerse şayet, sağlamamız lâzımgelmek-
tedir. Hükümet tasarısındaki bu fıkra isabetli 
idi. Maliye Komisyonu da kalbul etmiştir. Büt
çe ve Plân Komisyonunun, ben anlıyamadım 
niçin kabul etmediğini, öğrenmek: istiyorum. 
Ayakta durur bir esbabı mucilbesi var mı bu
nun? Yoksa şayet lütfen Hükümet tasarısında
ki bu fıkrayı aynen aktarmayı kalbul etsinler. J 
Şimdi bu hususta bir önerge takdim edeceğim, 
iltifat buyurmanızı rica ederim. Teşekkür ede
rim. I 

BAŞKAN — Sayın Soyer, buyurun efendim. I 
EUHİ SOYER (Niğde) — Muhterem arka

daşlarım, bu Tasarruf 'bonoları Kanunu yeni 
şekliyle hakikaten nalıncımın keseri gibi daima 
ve daima vatandaşın aleyhine, mükellefin I 
aleyhime ve Maliyenin lehine olarak çalışmış. 
Ben şimdi bu hal karşısında şöyle bir düşünce- I 
ye kapıldım : Ya 27 Mayıs İhtilâlini Millî Bir
lik: Teşkilâtı yapmasaydı da Adalet Partisi ve
ya Maliye Bakanımız Sayın Büıgehan yapmış 
olsaydı bu milletin hali nice olurdu? Nice 
olurdu, onu düşünüyorum. Bir ihtilâl kanu
nunda dahi mevcudolmıyan şartları vatanda- I 
§ın omuzlarına yükletmekte malharet göster- I 
menin mânasını affınıza mağruren ben anlıya-
mıyorum. 

Şimdi sırayla sayıyorum. Devletsiniz, nama I 
muharrer senet veriyorsunuz. Ne karşılığı? Al- I 
dığımiiz .tasarruf parası karşılığı. Sonra diyor
sunuz ki, sen bu senedi kaybedersen ben bunu 
ödemem. Bu nasıl Devlet muhterem arkadaş
larım? Kaydıyla, kuyduyia, Maliyesiyle, ba-
kanlığiyle, teşkilâtı ile aldığı parayı varidatına I 
kaydeden, vatan sathında kaydeden, sarf eden I 
bir Devlet vatandaşa diyor ki, «Sen bana 
paranı vereceksin, ama senedimi kaybedersen I 
ödemem ha..» Muhterem arkadaşlarım, dünya 
yüzünde böyle bir alacklılık, borçluluk, böyle I 
bir tasarruf ve tasavvur ve tahayyül edilemez. I 
Bu, insafsızlığın en büyüğüdür. Nasıl olur? 
Ya bir hırsız çalarsa benim evimden tasar- I 
ruf bonolarını? Gitti.. Vermiyeceksiniz. Bu
nun mânası şu : Ben Devlet olarak tasarruf | 

bonolarının karşılığını ödemek mecburiyetimi 
sıfıra doğru indirmek niyetindeyim. Bunu 
söyleyen bitsin burda artık. Tasarruf bonola
rını alacağım, fakat karşılığını vermiyeceğim 
deyin bunu bitsin. Demiyorsunuz ama ne ya
pıyorsunuz, sen kaybetmişsin diyorsunuz, kır
pıyorsunuz veya aşağıda olduğu gibi bir 
başka şey daha söylüyorsunuz, ben bonoları 
yüz liradan çıkaracağım, eğer doksan liradan 
olursa on lira daha bana tasarruf bonosu fazla ve
receksin. Ne hakkınız var? Sonra verilebilir. 
diyorsunuz. Korkmuşsunuz verilmeye mecbu
riyet vardır demeye. Ama verilebilirin mâ
nası, eğer vermezsen ne olacak? Ya yüz li
ralık tasarruf bonosunu almıyacağım doksan 
liram gidecek, yahut da doksan liralık tasar
ruf bonosunu almak için on lira veya yirmi 
lira ne kadar noksansa onu ödemeye mecbur 
tutacaksınız beni. Vallahi muhterem arka
daşlarım samimî söylüyorum, bu kanun tek
rar ediyorum, bu kanun nalıncı keseri gibi 
daima ve daima vatandaşın aleyhine fakat 
daima ve daima Hazinenin lehine, istibdat 
devrini, Sultan Hamid devrini dalhi insafa ge
tirecek bir şekilde işletilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Soyer vaktiniz bitmiş
tir efendim. 

RUHÎ SOYER (Devamla) — Şimdi bu iti
barla ben bilhassa Adalet Partili arkadaş
larımın insafına müracaat ediyorum. Bir ihti
lâlin kanununu ondan daha ileri, giderek daha 
şiddetlendirmenin yoluna sapmayın. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Feyyaz Koksal buyurunuz 
efendim. 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — S a y ı n 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; Adalet Par
tisi İktidarımız hiçbir zaman bir ihtilâlin dahi 
Milletimize yüklemediği, yükîeyemiyeeeği hu
susları ve bunların acısını nıileltimize tattırmı-
yacaktır. Bu kanunun ikinci fıkrasının de
ğiştirilmesi hususunda ben de bir teklifte bu
lundum, bir takrir verdim. Zannederim Hü
kümetimiz inşallah buna uyarlar. Tasarruf bo
nolarının kaybedilmesi veya ziyaa uğraması 
halinde bunların yerine hiçbir surette yeni
leri verilmez denilemez tâbiri yerinde değil
dir, ben de yerinde görmüyorum. Kanunla
rımız birçok eksikliklerle buraya getirili
yor. Buranın, Yüce Meclisin mânası da bun-
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l an düzeltmektir. Biz bunları düzeltmek için 
burada bulunuyoruz. Mâkul bir teklif elbette 
kabul edilecektir. İnşallah Hükümetimiz buna 
uyacaktır. Bunun bir mânası vardı eski
den. Tasarruf bonoları nama muharrer şekilde 
verilmediği takdirde bâzı dâvalar açılmıştı 
bir zamanlar. Bunu bilirler zannedersem sa
yın arkadaşım da, şu şu şu numaralı, şu 
şekildeki, tasarruf bonolarını kaybettim diye 
mahkemeye dâva açıyorlardı, ilâm alıyor
lardı ve buna istinaden tasarruf bonoları 
sistemi tam mânasiyle geliştirilemediği için gi
dip Konya'dan, İstanbul'dan da kupürleri ve
rerek faiz tahsil ediyorlardı. Bu kapatılmış
tır şimdi. Bu (bakımdan hu mükerreriyet de 
vukubulmayacaktır. Bunun için bu kısmın 
tayymı bende rica ediyorum. Saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan bu
yurunuz. 

ABDULBÂRÎ AKDOĞAN (Ağrı) — De
ğerli arkadaşlarım, Sayın Ruhi Soyer Bey
efendi burada konuşmasalardı hakikaten ben 
söz almak niyetinde değildim. Zira Sayın So
yer 13 ncü maddede konuştukları gibi met
nin esasını, aflarına sığınırım, kavramadan 
konuştular. Bu bakımdan şimdi bu girişi yap
tıktan sonra şunu arz edeceğim. Her hangi 
bir vatandaş, bonosunu kaybederse ne «olur? 
İsme muharrer olan bono kaybolduğu zaman, 
meselâ Rulhi Soyer Beyıin kaybettiği bonoyu ben 
buldum. Vâdesi geldi, Maliye Vekâletine gide
ceğim yahut İlgili bir müesseseye, kuruma gidip 
şu bonomun karşılığını öde diyeceğim. Bu mü
essesenin gözü kapalı değil ki, evvelâ ben
den hüviyyöt soracak, arkadaş bu sana ait 
mi değil mi diyecek. Bu bakımdan bulan kimse 
de ne bunu almış olacak, ne de istifade etmiş ola
cak. Bu bakımdan bulan kimse olsa olsa getirir 
ilgili olan bir müesseseye teslim etmiş olur. Ya
hut adresi neredeyse kendisine verir. Kaldı ki bir 
de vatandaşı dikkate ısevik ediyor. Bu bakımdan 
Ibenim cebimde param var, ben paramı kaybedi
yorum. E, dikkatli ol, kaybetme birader diyorlar 
yani. Bu bakımdan Sayın Ruhi Soyer işin esa
sına uygun olarak konuşmalarını yapmış olsa
lardı bu güzel hava içinde böyle durup dururken 
Meclisi anormal istikamete yöneltmemiş olurlardı. 
Saygılar sunarım. | 

BAŞKAN — Sayın Mesut Erez buyurunuz 
efendim. 

MESUT EREZ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; şimdi görüşmekte olduğu
muz madde ile ilgili olarak, madde vesile edilerek 
istibdat kanunlarının bile böyle olmadığı tarzın
da burada mütalâalar serd edildi. 17 nci madde 
ne getiriyor? Diyor ki, asgari yüz liralık kupür
ler olaoak. Muhterem arkadaşlar, burada ifade 
edildi 112 milyon aded kupür, senet varmış bu
gün piyasada. E, 112 milyon aded senedin tra
fiğini bir düşününüz ve bunun faiz kuponlarını 
da hesaba katarsanız hacmini bir tasavvur buyu
runuz. İşte bunu önlemek için kupürler yüz li
radan aşağı olamaz diye madde böyle bir hüküm 
getirmek istemiş. Mesele bundan ibarettir Bunun 
istipdatla ve saireyle ilgisi yoktur. 

Arkadaşlarımızın takıldıkları ikinci fıkra şu
dur : «Tasarruf bonolarının keybedilmesi veya 
zıyaa uğraması halinde bunların yerine hiçbir 
surette yenileri verilemez.» Bu madde hakkında 
mütalâa serd eden arkadaşlarımızın şüphesiz ki 
haklı oldukları taraflar çoktur. Ancak bu 
madde de böyle bir zulüm olsun ve saire diye sevk 
edilmiş değildir. Bunun da bir sebebi var. Şim
diye kadar ihraoedilmiş olan tasarruf bono
larının böyle muntazam kayıtlan ve saireleri mev
cut değil. Bu tasarruf bonoları kaybedildiği 
takdirde, kaybettim diyen ve kaybettiğini mahke
me ilâmı ile tevsik eden herkes gelip Hazineden 
bunun yenilerini alabüiyor. Bu bakımdan da 
Maliye kendisini mıustar durumda ve mutazarrır 
hissetmiş olacak ki böyle bir fıkrayı bu maddeye 
eklemiş bulunmaktadır. Gayet tabiî bu maddeyi 
kabul buyurup buyurmaımak Yüksek Meclisin 
yetkisi dâhilinde olan bir husustur. Arz ettiğim 
gibi /burada ıserd edilen mütalâaların doğru taraf
ları da çoktur. Ancak hiç değilse bu fıkranın hüs
nüniyetle sevk edilmiş olduğunu kabul edelim. 

Bu madde, bundan başka bu bonoların bu ka
nunda yazılı olanlardan başka şart ve özellikleri
ni tesbit etmektedir. Arkadaşımız dedi ki, niçin 
yüz liralık oluyor ve neye gasbediliyor? Niçin be
ni mecbur ediyorlar, eğer doksan liralık ise neye 
beni mecbur ediyorlar on lira daha vermeye? Bu
rada dikkatle okunacak olursa yüz liradan aşağı 
olduğu takdirde kesir makbuzları verilecektir, 
makbuzlar da bono hükmündedir. Bunlar ta
mamlandığı takdirde, yüz lirayı bulduğu tak-
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dirde "bono ile tebdil edilebilecektir. Şu halde 
böyle bir mahzuru da mevcut değildir. 

BAŞKAN — Sayın Erez müddetiniz bitmiştir 
efendim. 

MESUT EREZ (Devamla) — Saygılarımı 
sunarım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Alican buyurunuz efen
dim. 

EKREM ALİCAN (Sakarya) — Efendim, 
Sayın İnan arkadaşım bu erken ödemeler konu-
ısunda Hükümet taısarıısında meveudolan bir 
hükrpün Bütçe Komisyonu tarafından neden 
çıkarıldığını anlıyamadiklarunı ifade ettikleri 
için söz aldım. Bütçe Komisyonunda bu hük
mün metinden çıkarılması hususunda bende
niz teklif yapmıştım. İzaıh edilirse memnun olu
rum dediler. Şu mucıip selbeplerle erken ödeme 
için Hükümet tasarısı bir kaç ihtimal düşün
müş: İflas hali, vefat ve bir de Türkiye'de ça
lışan yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'de çalışma
ları sırasında ödedikleri taasrruf bonoları bedelleri 
dolayisiyle aldıkları tasarruf bonolarının erken 
ödemeye tabi tutulması ıkonusu. Bunların erlken 
ödemeye taibi tutulmaları için esbabı mucibe 
nedir acaba? Bir eslbaibı mucibe mevcut değil. 
Aşağı - yukarı Türkiye'de çalışan herkes, ya
bancı uyruklu, Türk uyruklu, taahhütlere gi
rerken, her haıngi bir iş yaparken tasarruf bo
noları bedellerini de maliyetlerine dâhil et
mektedirler. Devlet kendilerine on sene vâde ile 
borçlanmaya girmektedir, şu kanuna göre. On 
sene sonrada bedelini ödiyeceğim demektedir. 
Şu halde onlar da diğer vatandaşlara verilen 
tasarruf bonoları gibi bedellerini müddetin hi
tamında almalıdırlar. Efendim, almak için zor
luk çekerler. Niye zorluk çeksinler? Bu itibarla 
Hazinenin üzerine lüzumsuz bir külfet yükle
menin kuvvetli eısibaibı mucilbesi yokıtrur. Bunun 
üzerinde durmıyalım dedik ve Komisyon da bu 
mütalâayı uygun .gördü ve Hükümet ta
sarısında ki o hüküm çıkartıldı. Ölüm ha
linde mirasçılara erlken ödeme yapılsın, niçin? 
Bendemizin kanaatine göre onun da esbabı mu-
cibesi yok. Bir insan bir kimseye on sene vâde 
ile borç verse ve ölise, mirasçılara erken mi 
ödenecektir? Bir alacağı vardır, o alacak mi-
rasda umumi hükümler içinde bir muameleye 
taibi tutulacaktır. Hani kuvvetli esbabı muci
be erken ödeme için burada da mevcut değil 
bendenizin kanaatine göre ve Yüksek Komisyon 

da bu kanaati uygun gördü. İflâs masasında da 
aynı şekilde umuımi hükümler dairesinde mua
mele yapılır dedilk. Sayın arkadaşım bu konu
da, merak ettim eslbaibı mucilbesi nedir dedi
ler. Benim kanaatime göre erken ödeme yap
mamak için kuvvetli esbabı mucibe vardır. Er
ken ödeme yapmak için bir kuvvetli esbabı mu
cibe mevcut değildir. Bu itibarla da bu hükme 
lüzum yoktur dedik. Bu hususu arz etmek için 
söz aldım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, yeter
lik önergesi vardır, onu okutuyorum. Eğer 
yeterlik önergesi kabul edilmezse o vakit söz 
verebilirim efendim. Zaten bu madde üzerinde 
on arkadaş konuşmuştur efendim... 

Başkanlığa 
17 nci madde hakkında müzakereler yeter

lidir. Kifayetini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Kaya Özdemir 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Yeterlik önergesi kabul edilmiştir, efen
dim. 

Şimdi müsaade buyururlsanız arkadaşlar bir 
mâruzâtım var. Her ne kadar saat 20,00 ise de 
17 nci maddenin artık kabulü şu önergelerin 
okunmasına bağlıdır. 17 nci maddeyi ikmal ede
lim, ondan sonra birleşimi kapatalım, müsaade 
ıbuyurulurisa.. Yani, biraz zaman geçecektir. 
Bu suretle hareket edilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
17 nci madde görüşmeleri bitinceye kadar ça
lışma huisuisu kabul edilmiştir. 

Sayın Başkanlığa 

17 nci maddenin Hükümetin tasarısı şeklin
de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURÎ 

BAY AR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye iştirak et
memektedir. Önergeyi oyunuza sunuyorum.. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
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•Sayın Başkanlığa 
17 nci maddenin 1 nci fıkra'sıımı aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif öderim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

Ma'dde 17. — Fıkra 1: 
«Bu kanuna gıöre yapılacak ödeme ve kesin

ti karşılığında verilmesi gerekli nama yazılı ta
sarruf bonlolan asgari 100 liradan başlıyarak 
500 - 1 000 - 5 000 liralık kupürler halinde 
ihraç edilir» şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

•BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ 

BAYAR (iSakarya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge

yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Önerıge kaibul edilmemiştir. 

Sayın Başkanlığa 
Tadarının 17 nci maddesinin 2 nci «tasarruf 

bonıolarınıın kaylbedilmosi veya ziyana uğra
ması halinde bunların yenine hiç bir ısurette ye
nileri verilmez» fıkrasının maddeden çıkarılma
sını ara ve teklif ederim. 

Kayseri 
Feyyaz Koksal 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ 

BAYAR (iSakarya) — Katılıyoruz. 
ıBAŞKAN — Botmisyon bu maddeye katıl

maktadır. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kaibul edenler... Kaibul etmiyenler... Önerıge ka
bul edilmiştir. 

Komisyon filîhal iştirak ediyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ 

BAYAR ('Sakarya) — Filihal katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon filihal iştirak et

miştir. 

iSaym Başkanlığa 
Tasarının 17 nci maddesinin sıon fıkrasının 

aşağıdaki şekilde tadilini arz ve teklif ederim. 

'Kırklareli 
Arif Hikmet Güner 

Tadil edilmiş şekli: Tasarruf boonları faiz
leri ve bıonıo bedelleri ve kesir makbuzları öde
meleri gerektiği ıtariıhen itibaren on yıl sonun

da zaman aşımına uğrar ve ilgililerin bunlar 
üzerindeki hakları Hazine lebine sakıt olur. 

BAŞKAN —- Buyurun Komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ 

•BAYAR (iSakarya) —• Sayın Başkan, umumi
yetle bütün Devlet tahvillerinde, burada kanun
da ifade edilen senetler için de ifade edilmiştir. 
İBir manzumedir bu. Bunu boam am ak doğru 
olur kanaatindeyiz. Ama Yükseik Meclisin tak
dirine bırakıyorum. 

BAŞKAN — Komiyyon takdiri Yüksek Mec
lise bıraktığı söylemektedir. Önergeyi oyları
nıza Lsnnuyorum. Kaibul edenler.. Etmiyenler.. 
Kaibul edilmemiştir. 

'Meclis (Balkanlı gına 
17 nci maddenin 5 nci paragrafında yazdı 

olan Hükümet ve Maliye Komisyonunun getir
diği ; 

Ölüm halinde mirasçılar, iflâs halinde iflâs 
masası memuru, tas ['iye halinde tasfiye memu
ru veya Türkiye'deki iş ve ilgilerinin bitiminde 
yalbancı uyruklu kişiler bonolarının vâdeden 
önce ödenmesini istiyelbilir.» 

Şeklinde uygulanmasını arz ve teiklif ederim. 

Ağrı 
Aibdülbıâri Akdoğan 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ 

BAYAR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır. 

Önergeyi oylarımıza sunuyorum.. Kabul eden
ler... Etmiyonler... Kabul edilmemiştir... 

Sayın Baışkanlığa 
(ıKayılbeıdilen nama muharrer bonolar yeni

lenir) şeklinde bir fıkranın 17 nci maddeye ek
lenmesini arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Ruhi ıSıoyer 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ 

BAYAR (iSakarya) — Kabul edildi, efendim. 
BAŞKAN — Kaibul edildi. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Buna göre öner
gemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Yani, öneng-eniızi geri alıyor
sunuz? Peki. 
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Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebeplerle 17 nci madde

ye «ölüm halinde mirasçılar, iflâs halinde iflâs 
ma'saısı memura tasfiye halinde tasfiye memuru 
(bonoların vâdeden önce ödenmesini istiyebilir-
ler. Musibet evraka dayanarak yapılması gere
ken 'bu müracaatlar, Maliye Bakanlığımca in
celenerek sonuçlandırılır.» fıkraismm eklenmesi
ni arz ve teklif ederim. 

C. H. P. Grupu Adına 
Çanakkale 

Şefik İnan 

BAŞKAN — Lütfen, kısa olmak üzere. Ri
ca edeceğim efendim. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ 
BAYAR (ıSakarya) — Reddedildi efendim, 
aynı maflıiyetfce bir teklif. 

O. H. P. G<RUPU ADINA ŞEFİK İNAN 
(Çanakkale) — Aynı mahiyette değil. 

Sayın arkadaşlarım, biraz önce izah eder
ken bendeniz yabancı şirketlerin, Türkiye'de 
bulunan yalbancı uyruklu kimselerin yaıptikla-
(rı işlerden hiç bahsetmedim. Ölümden bahset-
tıim. 

Şimdi Sayın Ekrem Alican arkadaşımı esiba-
'bı mucibesini anlattılar. Bence eslbabı mucibe 
(bu işin medburiyetinden doğmaktadır. Eğer 
(medburiyet olmasa idi Devlet bu tahvilleri sa-
Itınaknaya mıeclbur olmasaydı kişi gönüllü ola
rak her hangi bir devlet tahvilini almış bulun
sa idi aile ihtiyaç duyduğu zaman mirasçılar 
bunu satabilirlerdi. Şimdi ,gönül rızası olmadan 
devlet zoru ile, kanun zıoru ile kesmişiz, adam 
ölüyor, mirasçılar ağlebi ihtimal sıkıntı için
dedir. B'ekle diyoruz. İflâs oluyor, bir müesse
se iflâs ediyor, bir sürü alacakları vardır, bir 
ide ortada zorla satmaldığı tahviller vardır, 
devlet zıoru ile satmaldığı tahviller vardır. 
Eğer o müessesenin piyasadan serbestçe satm
aldığı tahviller olsaydı mamelekinde, o tahvil
ler paraya çevrilir, alacaklılara dağıtılırdı. 
Fakat, şimdi ihtiyar yok burada, zor var. Zo
run mevcudiyetidir ki, erken ödemenin esbabı 
mucibesini teşkil eder, inancındayım. Kimler 
için? ölüm halinde mirasçılar için, iflâs halin-

da iflâs masası memurları için. Çünkü, bu işf 
iflâsın tasfiyesini de uzatacaktır. Tasfiye mua
melesi bir türlü bitnıiyecektir; ta o bonolar 
ödeninceye kadar açıkta kalacaktır muamele
ler. Yani öyle bir muamele olmasaydı tasfiye 
ıhalinde bir senede ikmal edilecek idiyse* ta
sarruf bonosu olduğundan dolayı vâde sonu
na kadar muamele açıkta kalacaktır. Görüyor
sunuz ki, tatbikatta birtakım müşkülât doğa
bilir. Tasfiye halinde tasfiye memuru bu iki 
ihale inhisar etmektedir, benim teklifim. Bu, 
.her hangi bir alacak gibi değildir. Saym ar
kadaşım dediler ki, birisinin, ölen şahsın bir 
kimseden alacağı bulunur, evet, ama o ihlti-» 
yari olarak bu borcu akdetmiştir. Burada zor 
vardır, zor olduğundan dolayı bizatihi bu zor 
keyfiyeti, kanuni mecburiyet keyfiyeti erkeni 
ödemenin estbabı mucibesidir. Eğer teklifime 
iltifat ederseniz haklı bir iş görmüş olursunuz, 
zannederim. Esasen Hükümet de bunu böyle 
düşünmüş ve Maliye Komisyonu da kabul et
miş. Bütçe Komisyonu, Sayın Aliean arkada
şımızın teklifi üzerine iştirak etmemiş, çıkar
mış metinden. 

Bendeniz zor eslbaJbı mueibesinden dolayı 
erken ödemenin şu saydığım hallere mıınıhaısıı< 
olmak üzere kalbulünü Komisyondan da rica 
edeceğim. 

Çok teşekkür ederim. 
'BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 

mu? 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ 

BAYAR (ISakarya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılma

maktadır. Önergeyi oylarmuza arz ediyorum. 
Kalbul edenler... Kabul etmiyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Şimdi 17 nci maddeyi kabul edilmiş bulu
nulan önergeye göre tadilen oylarınıza arız 
edeceğim. 

17 nci maddeyi önergeye göre tadil edil
mek suretiyle oylarınıza arz ediyorum. Kaflbul 
edenler... Etmiyenler... Kabul 'edilmiştir. 

26 Haziran 1967 Pazartesi günü saat 10,00 
da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,10 

» ı »• ' 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

124 NCÜ BİRLEŞİM 

23 . 6 .1967 Cuma 
Saat : 15,00 

I 

. A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI-
RILAN İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi 
Faruk Kmaytürk ve 9 arkadaşı ile Cumhuri
yet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali De
mirin, 5434 sayılı Kanunun 41 noi maddesi
nin 3 neü fıkrasının kaldırılması hakkında ka
nun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları, (2/185, 2/189) (S. Sayısı : 278) [Da
ğıtma tarihi : 12 . 5 . 1967] 

2. — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Sa-
iım Sarıgöllü ve 11 arkadaşının, Devlet Ope
rası kuruluşu hakkında kanun teklifi ve Ma
liye, içişleri, Millî Eğitim ve Plân komisyon
larından 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu. (1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273) [Dağıt
ma tarihi : 6 . 5 . 1967] 

3. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, bir maddesinin kaldırılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Maliye, içişleri, Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/332) (S. Sa
yısı : 274) [Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1967] 

4. — Tasarruf bonoları ihracı hakkında ka
nun tasarısı ile Aydın Milletvekili Reşat Özar-
da'nm, 223 sayılı Yatırımlar finansman fonu 
teşkili ve tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 

Kanunun 15 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi, Cumhuriyet Senatosu İs
tanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, Tasarruf 
bonoları hakkındaki Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bâzı maddelerin ilâvesi 
hakkında kanun teklifi ve Kayseri Milletvekili 
Turhan Feyzioğlu ve 5 arkadaşının Yatırım
lar finansman fonu teşkili ve tasarruf bonola
rı ihracı hakkındaki 5 Ocak 1961 tarihli ve 
223 sayılı Kanunun 9 neu maddesinin değiş
tirilmesine dair 27 . 4 . 1962 tarih ve 47 sayılı 
Kanunun değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/224, 2/102, 2/222, 2/30) (S. Sayısı : 293) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 5 .1967] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN tŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — Umumi hayata müessir âfetler do
lay isiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardım
lara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Ka-
uunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve imar ve iskân, içişleri ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu. (1/231) (S. Sayısı : 
159) [Dağıtma tarihi : 28 . 11 . 1966] 

2. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, eski 
Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gündoğan ve is
tanbul Milletvekili Ilhami Sancar'm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 5/4; Cumhuriyet Senatosu : 
4/66) (S. Sayısı : 20) [Dağıtma tarihi : 
27 . 1 . 1966] 



3. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi : 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu : 4/(18) (S. Sayısı : 21) [Dağıtma tan 
hi : 27 . 1 . 1966] 

4. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Cenel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı 
L9; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) [Da 
ğıtaıa tarihi : 28 . 1 . 1966] 

5. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli »ilâh
lar ve bıçaklar hakkmdaki 10 . 7 . 1953 tarih 
ve 6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle 
15 nci maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/146) (S. Sayısı -. 23) [Dağıtma ta
rihi: 1 . 2 . 1966] 

6. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 9 arkadaşının, Tababet ve 
^uauatı sanatlarının tarzı icrasına dair 12IV 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak 
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Adalet Komisyonu raporları (2/140) (S 
Sayısı : 90) [Dağıtma tarihi: 24 . 3 . 19661 

7. — Gaziantep Milletvekili Ali ihsan Göğüs 
ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanunu 

ıın 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırılma 
sına dair kanun teklifi ve İçişleri, Turizm vt 
Tanıtma **? Adalet komisyonları raporları 
(2/41) (S. Sayısı : 128) [Dağıtma tarihi : 
9 7 1966] 

8. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Ca
hit Ortaç ve 78 arkadaşının, 6183 sayılı Âmme 
alacaklarının tahsili usulü hakkmdaki Kanuna 
23 M) 1962 tarihli ve Xh sayılı Kanunla i v 
edileri geçici 5 noi maddesinin değiştirilmesin* 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon 
lan raporları (2/118) (S. Sayısı : 103) [Dağıt 
ma tarihi 26 4 IHK6İ 

9 —• Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un. 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 

28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ada
let komisyonları raporları (2/131) (S. Sayısı: 
170) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

10. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu Faik 
Özer'in bakiye cezasının affı hakkında kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/244) (S. 
Sayısı: 172) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

11. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayıai: 173) 
[Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

12. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/348) (S. Sayısı: 174) [Dağıtma tarihi: 
23 . 12 . 1966] 

13. — Polis vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/163) 
;S. Sayısı : 188) [Dağıtma tarihi : 21.1.1967] 

14. ;—• Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
Üyesi Ahmet Nusret Tuna ve 9 arkadaşının, 
Mehmetoğlu Murat Çalışkan'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tek
lifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/302) (S. Sayısı : 216) [Dağıtma tarihi : 
21 . 2 . 1967] 

15. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3658 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/30; Cumhuriyet Se
natosu 4/73) (S. Sayısı : 237) [Dağıtma ta 
-ilıi : 1 5 . 4 . 1967] 

16. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
() . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
İ656 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/33; Cumhuriyet Se
natosu 4/71) (S. Sayısı : 238) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1967] 



17. — izmir Milletvekili ihsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu G-enel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3657 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/32; Cumhuriyet Se
natosu 4/72) (S. Sayısı : 239) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 19671 

18. — izmir Milletvekili ihsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/31; Cumhuriyet Se
natosu 4/76) (S. Sayısı : 240) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1967] 

19. — Siverek kazasının Dağbaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasanoğlu Ha-
ni'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakılıç 
(Özmodanlı) nm cezalarının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. 
(1/103) (S. Sayısı : 277) [Dağıtma tarihi : 
12 . 5 . 1967] 

20. — Manisa ilinin Çaprazkebir ma
hallesi 146 No. lu hanede nüfusa kayıtlı Ali 
Remzioğlu Fatma'dan doğma 1 . 8 . 1928 do
ğumlu Mehmet Necati Gümrükçüoğlu'nun ce
zalarının affı hakkında kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu. (1/102) (S. Sayısı : 276) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1967] 

21. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Celâl Ertuğ ve 9 arkadaşının; mevcut kurula
cak olan teknik okullarında geçici surette yev
miyeli idareci ve öğrotiım üyesi görevlendiril
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporları. (2/151) (S. Sa
yısı : 297) [Dağıtma tarihi : 1 . 6 . 1967] 

22. — Ralıkesir Milletvekili Adnan Akm ve 
Kocaeli Milletvekili Şevket Ustaoğlu'nun, 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 ncü mad
desine bir fıkra ilâvesine dair kanun teklifi ve 
içişleri ve Çalışma komisyonları raporları 
2/400) (S. Sayısı : 311) [Dağıtma tarihi : 
19 . 6 . 1967] 

23. — Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon'un, 
3456 sayılı Noterlik Kanununun 5 ve 24 ncü 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonları 
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raporları. (3/343) (S. Sayısı : 312) [Dağıtma 
tarihi : 20 . 6 . 1967] 

V 
ıKı DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
IŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 
İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 72 nci maddesinin sonuna 
bir bend eklenmesi hakkında kanun teklifi 
ve Maliye ve Plân komisyonları raporları. (1/254) 
fS. Sayısı : 298) [Dağıtma t a rM : 1.6.1967] 
(Görüşme sırası : 1) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nm, 7033 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine ekli (A/ l ) sayılı cetvelin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve içişleri ve Plân komis
yonları raporu. (2/145) (S. Sayısı : 244) [Da
ğıtma tarihi 24 . 4 . 1967] (Görüşme sırası : 2) 

X 3. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora ve 5 arkadaşının, 444 sayılı Kanunun 
birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Ticaret, Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/404) (S. Sayısı : 281) [Da
ğıtma tarihi : 13 . 5 .1967] (Görüşme sırası : 3) 

4. — Cumhuriyet iSenatosu îstan'bul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
teşkilât ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Ka
nuna iki madde eklenmesi hakkındaki 4607 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesini değiştiren 122 sayılı 
Kanunun değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonları rapo
ru. (2/401) rS. Sayısı : 243) [Dağıtma tari
hi : 25 . 4 .1967] (Görüşme sırası : 4) 

5. — içel Milletvekili Mazhar Arıkan ve 2 ar
kadaşının Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 
3 . 8 . 1966 tarihli ve 780 sayılı Kanunun 9 neu 
maddesinin ilk fıkrası ve (A) bendinde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/497) (S. Sayısı : 283) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 5 .1967] -(Görüşme sıra
sı :5) 

X 6. — Tarihî krymeftttelki bâzı silâh ve asike-
rî malzemenin Pakistan Devletine hibe edilmesi 
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hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve I 
Plân komisyonları raporları (1/72) (S. Sayısı : 
266) [Dağıtma tarihi : 8 . 5 .1967] (Görüşme 
sırası : 6] 

X 7. — Ankara ve İstanbul şehirleri içme 
kullanma ve endüstri suyu temiui hakkında ka
nun tasarısı ile istanbul Milletvekili Reşit Ül-

* ker ile 9 arkadaşının teklifi ve içişleri. Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonları rapor
ları (1/197, 2/235) (S. Sayısı : 209) [Dağıt
ma tarihi : 14. 2.1967] (Görüşme sırası : 7) 

8. — Tarım Bakanlığı Ziraat işleri Genel 
Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai Karanti
na Genel Müdürlüğüne bağlı kurum, okul ve ku
ruluşlara döner sermaye verilmesi hakkında kanun 
tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 9 arkadaşının kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 7 şer 
üyeden kurulu Geçici Kominyon raporu (1/259) 
(2/71) (S. Sayısı •. 227) (Dağıtma tarihi : 
8 .3 .1967] (Görüşme sırası : 8) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile izmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının Ta
rım Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı mad
delerin eklenmesine ve bu kanunun bir madde
sinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ti
caret, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/75) (S. Sayısı : 132) [Dağıtma tarihi : 
14 . 7 . 1966] 

X 10. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 19661 

X 11. — Su ürünleri kanun tasarısı ile Cum
huriyet Senatosu istanbul Üyesi llifat öztürk-
çine; Trabzon Milletvekili Ahmet Ş<mer ve 10 
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik Inci'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, içişleri, Ticaret 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların 
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210) 
[Dağıtma târihi : 17 . 2 . 1967] 

12. — Tütün Tarım Satış Kooperatifleri 
ve bölge birlikleriyle, Türkiye Tütün Ekicile

ri Genel Birliği kanun tasarısı ile izmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının tek
lifi ve Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Tica
ret ve Plân komisyonlarından yeçilen dörder 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/208, 
2/18) (S. Sayısı : 236) [Dağıtma tarihi : 
6 . 3 . 1967] 

13. — Vakıflar Genel Müdürlüğü Görev ve ku
ruluşu hakkındaki Kanuna b>r ek ve 'bir geçici 
madde eklenmesine ve bu kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporu. 
(1/311) (S. Sayısı : 242) [Dağıtma tarihi : 
24 . 4 . 1967] 

X 14. —•• Türkiye Elektrik Kurumu kanun 
tasarısı ve Denizli Milletvekili Hüdai Oral ve 
24 arkadaşının teklifi ve Bayındırlık, imar 
ve iskân, Sanayi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, 
İçişleri, Maliye, Ticaret, Tarım, Ulaştırma ve 
Plân komisyonlarından 3 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu. (1/294/2/20) (S. Sa
yısı : 251) [Dağıtma tarihi : 3 . 5 . 1967] 

15. — Trabzon Milletvekili Hanindi Orhıoıı ve 
Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şeref Ka-
yalar'm, çeşitli teadül ve teşkilât kanunları ile 
diğer kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutar
larının değiştirilmesi hakkındaki 28 . 2 . 1958 
tarih ve 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları. (2/390; 
2/421) (S. Sayısı : 256) [Dağıtma tarihi : 
4 . 5 . 1967] 

16. —• Halk Bankası ve Halik Sandıkları hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Cumhuriyet 
Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 
5652 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ticaret ve 
Plân komisyonlarının raporları. (1/200, 2/171) 
(S. Sayısı : 257) [Dağıtma tarihi : 5 . 5 . 1967] 

X 17. — Türkiye Vakıflar Bankası Türk 
Anonim Ortaklığı Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bâzı maddelerine fıkralar 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Ticaret, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları, (1/213) 
(S. Sayısı : 260) [Dağıtma tarihi : 5 . 5 . 1967] 

X 18. — Ereğli Kömür Havzasındaki ocak
ların Devletçe işletilmesi hakkında 3867 saydı 
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Kanuna ek blir madde eklenmesine dair kanun I 
tasarısı ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân 
komisyonları raporları (1/274) (S. Sayısı : 262) 
[Dağıtma tarihi : 5 5 . 1967] 

19. — Bursa Milletvekili SadnetJtin Çanga 
ve 10 arkadaşının, Bölge Tiyatroları kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 
Greçici Komisyon raporu. (2/8) (S. Sayısı : 
275) [Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 19G7] 

20. — Ordu Milletvekili Sadi Pelılivanoğlu 
ve Kemal Şensoy'un, 5434 sayılı Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları. (2/295) 
(S. Sayısı : 280) [Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 19671 

21. — Erzurum Milletvekili Gıyaısöbtin Ka
raca ve 10 arkadaşının, Erzurum, Şenkaya Es
ki Ekrök köyü öğretmeni Ziya Tan kızı Mü-
beccel Morkoç hakkında 4557 sayılı Kanunun 
(E) bendi gereğince meslekten ihracı hakkın
da Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disiplin 
cezasının kaldırılması hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (2/219) (S. Sa
yısı : 282) [Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1967] 

X 22. — Kanun ve kararnameler icabı olarak 
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine ala
caklarının terkini hakkında kanun tasarısı ve Ti
caret ve Plân komisyonları raporları (1/270) (S. 
Sayısı : 279) [Dağıtma tarihi : 13 . 5 .1967] 

23. — Gümrük kanunu tasarısı ve Ticaret 
Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet, Maliye, 
Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonlarından 
üçer üyeden kururu Geçici Komisyon raporu. 
(1/195) (S. Sayısı : 287) [Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1967] 

X 24. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nci mad
desinin değiştirilmesine dair ve Aydın Milletve
kili Reşat özarda'nın, 2834 sayılı Tarım Satış 
Kooperatifleri ve Birlikleri hakkındaki Kanunun 
19 ve 21 nci maddelerine fıkralar eklenmesi hak
kında kanun teklifleri ve Tarım ve Ticaret ve 
Plân Komisyonları raporları (2/16, 2/177) (S. 
Sayısı : 290) [Dağıtma tarihi : 25 . 5 .1967] | 

25. — Toprak ve Su Kaynakları Geliştir
me Birlikleri kanunu tasarısı ve Köy İşleri ve 
Plân komisyonları rapor!an, (1/206) (S. Sayı
sı : 291) [Dağıtma tarihi : 26 . 5 . 1967] 

26. — Jandarma Kanununda değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve İçişleri komisyonları raporları. 
(1/217) (S. Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi : 
30 . 5 . 1967] 

27. — Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili 
Fikret Turhangil ve 4 arkadaşının, Cumhuri
yet Senatosu memur ve içhizmetler teşkilâtı 
kanun teklifi ve Plân Komisyonu raporu. 
(2/508) (S. Sayısı : 296) [Dağıtma tarihi : 
1 . 6 . 1967] 

28. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen 
ve 9 arkadaşının 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları. (2/176) (S. Sa
yısı : 300) [Dağıtma tarihi : 1 . 6 . 1967] 

29. —• Kayseri Milletvekili Mehmet Ateşoğ-
lu'nun 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel 
Tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin 
(C) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu. (2/288) 
(S. Sayısı : 309 ) [Dağıtma tarihi : 6 .6 .1967] 

30. — 3530 sayılı Kanunun bâzı ım'addelorinin 
değiştirilmesi bâzı maddelerinin kaldırılması ve 
bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununa 
ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması, 6 nci maddesinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bir ek madde eklenmesi hak
kında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları. (1/153, 1/321) (S. 
Sayısı : 308) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

31. — Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşaoğ-
lu ve 3 arkadaşının, Rulet, tilt, langırt ve ben
zeri oyun alet makinaları hakkında kamun 
teklifi ile Hakkâri Milletvekili Ali Karahan, 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Muzaffer Alaaıku§ 
ve Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Meh-



met Ali Demir'in, Türk Ceza Kanununun 567 
nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teiklifi ve İçişleri, Turizm, ve Tanıtma, Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları. (2/301, 
2/178, 2/173, 2/180) (S. Sayısı : 307) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 6 . 1967] 

X 32. — işçilerin üyomizan radyasyonlara kar
şı korunması haJkkında 115 sayılı Milletlerarası 
Sözleşmesinin onaylanmasının uy^un bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Çalışma 
komisyonlaırı raporlıarı (1/342) (S. Sayıısı : 310) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1967] 


