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1. — îzmir Üyesi Necip Mirkelâmoğ-
lu'nun, Tekel İdaresinin stokları eritmek 
maksadiyle üç yıl vâde ile ve bir aracı 
eliyle yaptığı on milyon kilo tütün satışı
na dair demeci 64:66 

2. — İstanbul Üyesi Ekrem Özdenin, 
memleketin içinde bulunduğu ortama ve 
netice itibariyle memleketi ihtilâle sürük
ler tutuma girmeye kimsenin hakkı olma
dığına dair demeci 66:68 

3. — Devlet Bakanı Turhan Bilginin, 
İstanbul Üyesi Ekrem Özden'e cevaben; 
1960 vasatının bugün mevcudolmadığına, 
ancak bunu yaratmak istiyenlerin bulun
duğuna, ihtilâl kelimesinin Parlâmento 
kürsülerinden sık sık tekrarlannrasmm 
memleket hayrına olmıyacağına dair de
meci 68:71 

1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Adalet Bakanı Yusuf Ziya Önder'e, dönü
şüne kadar, Çalışma Bakanı Seyfi Öztürk'-
ün vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/874) 71:72 

2. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e, 
dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Refet Sez-
gin'in vekillik edeceğine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/875) 72 

3. — Madenî ufaklık ve hâtıra para 
bastırılması hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve iktisadi İş
ler ve Bütçe ve Plân komisyonları rapor
ları (Millet Meclisi 1/43; Cumhuriyet Se
natosu 1/1097) (S. Sayısı : 1433) 72,109:111 

6. ^- GÖRÜŞÜLEN İŞLER 72 

1. — 6623 sayılı Türk Havayolları Ano. 
nim Ortaklığı Kanununun 19 ncu madde
sinin değiştirilmesi ye bu kanuna geçici 
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bir madde eklenmesi hakkında kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İk
tisadi İsler, Bayındırlık, Ulaştırma ve 
imar ve İskân ve Bütçe ve Plân komis
yonlarından 3 er üye alınmak suretiyle 
kurulan Geçici Komisyon raporu (Millet 
Meclisi 1/211; Cumhuriyet Senatosu 
1/1079) (S. Sayısı : 1440) 72:73,115:117 

2. — 19 . S . 1949 tarihli ve Milletler
arası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve 
Kalkınma Bankasına katılmak için Hükü
mete yetki verilmesine dair 5018 sayılı Ka-
nvaıa ek Milletlerarası Para Fonu Anasöz-
lesmesinde değişiklik yapılmasına dair 
Anlaşmanın uygun görülmesi ve Millet
lerarası Fara Fonu ile Milletîerara^ İmar 
ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hü
kümete yetki verilmesine dair Kanunun 
798 sayüı Kanunla değişik 2 nci maddesi
nin değiştirilmek, hakkında kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Tn-
mm ve Tanıtma, Malî ve İktisadi İşler 
ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 3 er 
üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 1/1; Cum
huriyet Senatosu 1/1030) (S, Savısı : 
1439) 73:74,112:114 

3. — 3302 sayılı Orider Vergileri Kanu
nuna ek kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Mali ve İktisadi İşler, Bayındır-
bk. Ulaştırma ve İmar ve İskân, Dışişleri, 
Turism ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân ko
misyon] arından S er üye alınmak suretiyle 
kurulan Geçici Komisyon raporu- (Millet 
Meclisi 1 202; Cumhuriyet Senatosu 
1/1081) (S. Sayısı : 1438) 74:88,118:120 

4. — Türkiye Çocuk Esirgeme Kuru
munun bası vergilerden ve bütün hare ve 
resimlerden muaf tutulmasına dair kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadi ?>ler ve Bütee ve Plân komisyon
ları raporları (Mi İle t Meclisi 2/239; Cum
huriyet Senatosu 2/288) (S. Sayısı : 1434) 88:93, 

121:122 
5. — Ankara Üniversitesi 1966 bütçe 
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yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/47; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1082) (S. Sayısı : 1417) 93:94,123: 

124 
6. — Ankara Üniversitesinin 1967 büt

çe yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/48; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1083) (S. Sayısı : 1418) 94:95 

7. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1966 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/68; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1084) (S. Sayısı : 
1419) 95:96 

8. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1967 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/69; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1085) (S. Sayısı : 
1420) 96:97 

9. — Tekel Genel Müdürlüğü 1962 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/130; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1086) (S. Sayısı : 
1421) " 97:98 

10. _ Tekel Genel Müdürlüğü 1963 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/70; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1087) (S. Sayısı : 
1422) 98:99 

11. — Tekel Genel Müdürlüğü 1964 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/70; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1088) (S. Sayısı : 
1423) 99:100 

12. — Orman Genel Müdürlüğünün 
1985 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı-
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nın Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/65; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1089) (S. Sayısı : 
1424) 100:101 

13. — Orman Genel Müdürlüğünün 
1966 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1 66; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1090) (S. Sayısı : 
1425) 101:102 

14. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1966 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1 63; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1091) (S. Sayısı : 
1426) 102:103 

Balıkesir Üyesi Nejat Sarlıcalı; spor saha
larında cereyan eden olaylara temasla; spora 
siyasetin sokulduğunu beyan etti ve Hükü
metin tedbirlerini tarafsızlık içinde olmasını 
istedi. 

Çanakkale Üyesi Ziya Termen; Romanya'da 
meydana gelen sel felâketinin sebebolduğu 
büyük tahribatı ifade ile, Erzincan depremi 
ve diğer âfetlerde Türkiye'ye büyük yar
dımlarda bulunan Romanya'ya, daha geniş 
çapta yardımda bulunulması isteğinde bulun
du. 

28 . 7 . 1967 günlü 931 sayılı iş Kanunu ile 
3 . 2 . 1970 günlü 1225 ve 3 . 4 . 1970 günlü' 
1248 sayılı kanunların iptal edildiğine v e ip
tal kararının 12 Kasım günü yürürlüğe gir
mesine dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 
tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

28.5 ,1970 O : 1 

I Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Yasar 
Tunagür'ün, faaliyetleri hakkında kurulmuş 
bulunan Araştırın?. Komisyonunun çalışma sü
resinin bir ay uzatılmasına dair Komisyon 
Başkanlığı teskeresi okundu ve kabul olundu. 

Malî ve İktisadi İsler Komisyonuna havale 
edilmiş bulunan «Ticaret vs Sanayi Odaları», 
«Ticaret Odaları*, «Sanayi Odaları», «Tica
ret Borsaları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, 
Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret 
Borsaları Birliği Kanununun bâzı maddele
rini değiştiren kanım teklifinin; Uzun Va
deli Kalkınma Plânında öngörülen esaslar yö
nünden incelenmesine imkân sağlanmak üzere, 

I Bütçe ve Plân Komisyonuna da havalesini isti-
I yen Ticaret Bakanı Gürhan Titrerk'in önergesi 
j okundu ve kabul edildi. 

t« .«Bt-afc»». »«. 

1. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Sayfa 
7. _ soiU'İ.ALî VK IAAA/PLAR 103 
B -- YAZILI ŞORTLAR VE CEVAP

LARI 103 
1, — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 

Üyesi Ragıp tinerin. KaybarJ.an iflâsına 
dair Ulaştırma Bakanından vasılı soru. 
önergesi ve Maliye Bakam Mesut Erez'in 
cevabı (7/647) 103:105 

2, — Cumhuriyet Senatosu Trabzon 
Üyesi Ömer Hecaoğlu'nun, C4üvcn Sigorta 
ve T, C, Ziraat Bankası kredilerine ve bâzı 
kimseler adına dışardan bir araba getirilip 
getirilmediğine dair, İmar ve İskân, Tica
ret, Maliye, Gümrük ve Tekrl bakanların
dan yasıh srr-yu vo İr-1 a/r ve lahân Baka
nı Hayrettin Nakiboğlu'nun cevabı (7/663) 105: 

107 
3, — CnmhnAyat Senatosu İstanbul 

Üyesi Ekrem özdrn/n, iş mahkemelerine 
dair, yazılı soru önergesi ve Başbakan 
adına Adalet Bakanı Ziya Önder'in cevabı 
(7/665) 107:108 

—.63 — 
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27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve 'bu kanuna üç 
geçici madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı; 

Vakıflar Genel Müdürlüğü vazife ve teşki
lâtı hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir fıkra ve ek 
maddelerle geçici maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısı, 

21 . 2 . 1967 tarih ve 832 sayılı Sayıştay 
Kanununda değişiklik yapılması ve bu kanuna 
geçici üç madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve 

Millî Eğitim Bakanlığı Merkez kuruluş ve 
görevleri hakkında 2287 sayılı Kanunun 4 - 5 

ve 6 ncı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı görüşüldü ve kabul olundu. 

Madeni ufaklık ve hâtıra para bastırıl
ması hakkında kanun tasarısı görüşüldü ve 
gelecek birleşimde açık oya sunulacağı bildi
rildi. 

Beş üyenin ayağa kalkması üzerine ya
pılan oylamada salonda çoğunluk kalmadığı an
laşıldığından 28 Mayıs 1970 Perşembe günü 
saat 15,00 te toplanmak üzere birleşime saat 
18,33 te son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Eskişehir 
Sırrı At alay Ömer Ucuzal 

Kâtip 
Cumhusbaşkanmca S. ü. 

Âdil Ünlü 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

1. — 6623 sayılı Türk Havayolları Anonim 
Ortaklığı Kanununun 19 ncu maddesinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se

natosu Malî ve İktisadi işler, Bayındırlık, 
Ulaştırma ve imar ve iskân ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarından 3 er üye alınmak suretiyle 
kurulan geçici komisyon raporu (Millet Mec
lisi 1/211; Cumhuriyet Senatosu 1/1079) S. 
Sayısı : 1440) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Lûtfi Tokoğlu 
KÂTİPLER : Doğan Barutçuoğlu (Manisa), Ömer Ucuzal (Eskişehir) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 75 nci Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır efendim. 
(Yoklama yapıldı.) 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Yeter sayı vardır, müzakerele
re başlıyoruz. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — İzmir Üyesi Necip Mirkelâmoğlu'nun, 
Tekel İdaresinin stokları eritmek maksadiyle üç 

yıl vâde ile ve bir aracı eliyle yaptığı on milyon 
kilo tütün satışına dair demeci, 

— 64 — 
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BAŞKAN — Gündem dışı söz talepleri var. 
10 ar dakikayı geçmemek üzere, kendilerine 
söz veriyorum efendim. 

Sayın Necip Mirkelâmoğlu, tütün satışı ko
nusunda, Cumhuriyet Senatosunda genel ma
hiyette kısa bir bilgi sunmak üzere söz tale-
betmiş bulunuyorsunuz, buyurunuz efendim. 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (izmir) — Sayın 
Başkan, değerli senatörler; Türk tütünü üze
rinde çevrilen karışık ve karanlık bir oyunu 
Yüce Senatonun bilgilerine arz etmek için söz 
almış bulunuyorum. Tekel İdaresi stok tütün
leri eritmek için birtakım gayretler içinde bu
lunmaktadır. Bu gayretlerin kanunlarımıza, 
ekonomik çıkarlarımıza ve tütüncülüğümüzün 
gelişmesine, tütün ürünümüzün değerlendiril
mesine yararlı olanlarını takdir ve tebriklerle 
karşılamaya hazır bulunmaktayız. Ancak, bir 
taraftan paramızın değerini koruyan ve dış 
ticaretimizi tanzim eden mevzuata, diğer ta
raftan da ekonomimizin ve tütüncülüğümüzün 
çıkarlarına aykırı bulunan ve üstelik dolaşık 
ve bulanık manzarası ile yürek bulandıran 
muamelenin ve muamelelerin, elbette karşısın
da bulunacağız, işte, Yüce Senatoyu bu karak
terde bir satış olayından haberdar etmek için 
huzurunuzda bulunuyorum. 

Bu yakınlarda Tekel idaresi 1965 - 1967 
mahsulü stok tütünlerinden 10 milyon kilosunu 
üç yıl vadeli olarak dışarıya satmıştır. Alıcı 
uzun bir firma isminin arkasına sığınmış, saklan
mış, Kâhya denilen, milleti, milliyeti beliriz 
beynelmilel aracılıktan büyük paralar kazan
mış, fakat son zamanlarda itibarını kaybetmiş 
biridir. Kendisi itibarsız olduğu için bu vadeli 
satışa teminat teşkil etmek üzere, Türk Hükü
metine Kavellero adındaki başka bir firmanın 
teminat mektubunu temin etmiştir. Satış fi
yatı Amerikan Grad yani, birinci kalitede 1 
dolar 30 cent. B. Grad yani, ikinci kalitede 
92 cent ile 101 cent arasındadır. Alıcı firma 
sanayici değildir, aracıdır. Kendisi bu tütün
leri bizim öteden beri alıcımız olan, müşteri
miz olan firmalara devretmiştir ve devredecek
tir. Şimdi bu satış muamelesinin yasalarımıza, 
ekonomik çıkarlarımıza aykırı ve Türk tütün
cülüğü için son derecede tehlikeli olan yönleri
ni özet olarak ve sırasiyle arz edip ve aslında 
kimin yararına, çıkarına olduğunu ve kimin 
ne kazandığını huzurunuzda açıklıyacağım. 

— 65 

Satışın üç yıl vadeli olduğunu arz etmiştim. 
Yani, Türk Hükümeti sattığı tütünün bedelini 
ancak üç yıl sonra alacak. Halbuki gerek Türk 
parasını koruma mevzuatı, gerekse dış tica
ret rejimimiz vadeli satışa cevaz vermemekte
dir. ihracolunan malın karşılığı olan para, mev
zuatımıza göre muayyen ve kısa bir zaman 
sonra yurda getirilmek zorunluğundadır. Sa
tış bu yönü ile kanunlarımıza aykırıdır. Ve 
şimdiye kadar Tekelden başka hiçbir firmaya 
böyle bir satış imkânı tanınmamıştır, tanın
mamaktadır. Satılan tütünün Amerikan Grad 
olanlarının 1 dolar 30 centten, B Grad yani, 
ikinci kalite olanlarının ise, 92 ilâ 101 cent
ten olduğunu söylemiştim. Her iki tip için bu 
fiyatlar, değil vadeli muamelelerde, peşin mu
amelelerde bile dünya piyasasının cari fiyatla-
"'ivn çok altındadır ve en ucuzudur. 

Meselâ, Amerikan Grad tütünlerde, 
isim satış muamelemizden evvelki son 

ve peşin piyasa fiyatı, 1 dolar 55 centtir; kal
dı ki, satışımız bugünkü dolar kurunun Türk 
lirası karşılığı üzerinden yapılmıştır. Yani, üç 
sene sonra para değeri ne olursa olsun, sonra
dan devalüasyon yapmış olsak bile, alıcı fir
ma bize o zamanki kura göre değil, bugünkü 
dolar kuru olan 9 Türk lirası üzerinden para 
ödiyecektir. Yani elimize muhtemel devalüas
yon nisbeti kadar daha az bir para geçmiş ola
caktır. Yüce Senatonun malûmlarıdır ki, tü
tün depoda kaldıkça fireye mâruzdur. Dış 
imalâtçı firmalar sigara imal etmeden evvel, 
tütünü depolarında birkaç yıl bekletmektedir-
lar. Bu şekilde bizde depoda beklemiş, verece
ği kadar fire vermiş tütünleri, cari piyasa fi
yatının çok altında bir fiyatla satınalabilme-
leri, onlar için son derecede yararlı ve fiydalı, 
aksine bizim tütüncülüğümüz için de aynı öl
çüde son derece zararlı ve kötü bir işlemdir. 
Böylece dış alıcılar hem birkaç yıllık depola
ma masraflarından ve fire kayıplarından kur
tulmakta, hem de yeni mahsul tütüne göre çok 
daha müsait fiyatlarla tütün alarak katmerli 
çıkarlar sağlamaktadırlar ve Türk tütüncülü
ğü de onların sağladığı menfaat kadar kayıp
lara uğramaktadır. Bu suretle tütüncülüğümüz 
tabiî döneminde ve devrinde satılan normal bir 
vetireden uzaklaşarak kendi başını yiyen bir 
damping ve tasfiye muamelesine tabi tutulmuş 
olmaktadır ve bütün bunlara da Türk tütüncü-
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lüğünün korunması görevini kanunla yüklen- j 
mis olan Hükümet organları vesile ve vasıta 
olmaktadırlar. Hüküme ekici tütün piyasaların
da, üretici karşısında uzak politika hesapları 
ile tütün ürününe değer fiyat veriyor gibi al
datıcı ve göz boyayıcı bir imal yaratmak uğ
runa tütün ekonomisinin sırtına ve tütüne bağlı 
ekonomik hareketlern üstüne, böylesine ağır 
ve vahim bir ipotek koymaktadır. Açıkçası, 
Türk tütünü göz boyama hesabına dayanan bu 
basit politikanın kucağında can vermeye terk 
edilmiş bulunmaktadır. 

Bu satış muamelesinin bir diğer sakıncalı | 
yönü de şudur : Dışardaki gerçek alıcı, yani 
sanayici firmalar perin para ile doğrudan doğ
ruya bizden ve cari piyasa fiyatlariyie, yani 
daha yüksek fiyatlarla alacağı tütünleri bizim 
akıl almaz bir şekilde ve usulde sattığımız ara
cı firmadan temin etmek suretiyle, bizim iç pi
yasamızla irtibatlarını kesmekte oluşlarıdır. 
Nitekim, son yıllarda bu firmalar fımisörlerine 
verdikleri siparişleri şimdiye kadar görülme
miş bir ölçüde azaltmış bulunmaktadırlar. 

Değerli . senatörler, yasaklarımıza, hayati 
ekonomik çıkarlarımıza aykırı ve zararlı yön
lerini açıklamış olduğum bu muamelenin kime, 
"6 lrasri'dır^'ö'e^1 6rı ö̂ -̂t. o lp^k PV7, e dövenim. I 
Türk tütüncülüğünün yüreğine bir bıçak gibi 
saplanan bu muamele Kâhya denilen aracıya 
ve onun bu. muameledeki iç ve dış ortakları
na: şimdiki hesaba göre senede en as hirbu-
cıık, üç senede dörbuçuk milyon dolar, muhte
mel, muhtemel değil de artık muhakkak, deva
lüasyon şartlarında ise yine en az senede üç, 
üç senede dokuz milyon dolar para kazandır
mış olacaksınız, mal bedeli kadar. Yani, Te
kel idaresinden üç sene vade ile aldığı tütün
leri hemen ve peşin para ile, hattâ aldığı fiyat
la, kârsız devretse bile alıcı firma, on milyon 
dolardan fazla bir parayı, para kiralarının son 
derecede yükssk olduğu dış piyasalarda üç se
na süreyle işletmek ve bunun nemalarından, 
faizlerinden faydalanmak imkânına kavuşmuş 
olacaktır. Bu firmaya böylesine tatlı bir kârı 
resmî devlet kuruluşlarımızın bâzı organları 
hazırlamış bulunmaktadır. Etrafta bu muame
le üzerinde büyük, ağır ve kesif bir dedi - kodu 
Lırk'dlâsvcııu dolaşmakladır: isimleri mutebor j 
ve muhterem kalması son derecede lüzumlu | 
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ı olan bâzı zevatın bu dedi - kodularda adı geç
mektedir. işte bu nedenle, yetkili Hükümet 
organları, yasalara ve millî çıkarlara aykırı 
görünen bu satış muamelesinin, kanuni ve 
ekonomik istinatlarını acele açıklıyarak işlemi 
açıklığa kavuşturmalıdır. Biz bu konuşma ile 
bu açıklık ihtiyacını dile getirerek, Hükümete 
beyan fırsatı vermek imkânına vâsıl olmak is
tedik. Hepinizi saygılarla selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Mir-
kclâmoğlu. 

er.. — İstanbul Üyesi Ekrem Özden'in, mem
leketin irinde bulunduğu ortanı ve netice itiba
ri;/! e -memleketi ihtilâle sürükler tutuma e/irme-
//; e imrenin Jıa-kkı olmadığına dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Özden, bugün içinde 
bulunduğumuz sosyal ve ekonomik durum hak
lımda Hükümetin dikkat nazarını çekmek hu
susunda, gündem dışı söz talebediyorsunuz. 
On dakikayı geçmemek üzere, buyurunuz efen-

I Ciiîli. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş-
I kan, cok değerli senatörler; huzurunuzda, bu 

millet kürsüsünden Türkiye'mizin bugün içinde 
bulunduğu ortamı kısaca, fakat açıkça ifade 
etmek, iktidar Hükümetini gaflet uykusundan 
uyandırmak, doğru, haklı istikâmeti göstermek 
emeliyk s02; almış bulunuyorum. 

A. P. İktidarının rejime muhalif, Türk hal
kının haklarını çiğneyen hareketleri karşısında 
c-usmanın doğru olmadığını ifade etmek mec
buriyetindeyim. Bugün Türkiye'de tam mâna-
siyle sosyal ve ekonomik vahîm bir buhran 
mevcuttur. Hiç şüphe edilemez ki, güzel mem
leketimizi bu hale A. P. iktidarı hükümetleri 
getirmiştir. Asayişi sağlamakla mükellef ik
tidar; bunu temin edemediğinden Türk halkı 
hiçbir devirde görülmemiş şekilde birbirine 
girmekte ve Hükümet kuvvetleri bütün bun
lara lakayıt kalmaktadır. En fenası, iktidarın 
taraf tutmasıdır. Hükümet, bâzı teşekküllere 
karşı kâh toplum polisiyle, kâh örgütlenmiş 
besleme teşkilâtı ile cephe almış, tarafsız kal
ma mecburiyetinden uzaklaşmıştır. Himaye gö
renler, pervasız silâh kullanmakta, başta kör
pecik öğrenciler olmak üzere bâzı masum va
tandaşlar yerlere serilmektedir, üstelik say-

I m akla tükenmiyen bu alçakça cinayetleri işli-
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yenler bulunup adalete teslim edilmemekte
dirler. Yurdumuzda mal, can emniyeti kalma
mış herkes nefsini müdafaa çarelerini arama 
durumuna düşmüştür. 

Muhterem senatörler, beri taraftan hukuk 
tamamen bozulmuştur. Anayasa Mahkemesinin 
kararlarına önem verilmek istenmediği bir 
hakikattir. Kararlar karşısında Hükümetin 
serbest hareket etme hakkına sahibolduğu bu 
kürsüden çekinmeden ve korkmadan bakan-' 
larca ifade edilmiştir. Hükümet Anayasa Mah
kemesinin dayandığı hukukî sebepleri hiço 
saymakta ve bir kanun iptal edilince, aynı ka
nunu yine aynı şekilde tekrar yasam?, meclis
lerinden geçirmek inat ve illetine tutulmuş 
bulunmaktadır. Bu tutum hukuk devleti an-
layışiyle çelişir haldedir. Hükümetler Ana
yasaya muhalif damgası vurulan kanunları 
veya maddeleri tekrar meclislere getirirken 
Anayasa Mahkemesinin dayandığı hukukî se
beplere saygı göstermeye mecburdur. Bu şe
kilde keyfi hareket, hiçe sayma Anayasaya 
muhalefet olur ki, siyasi mesuliyeti mucip
tir. Bu anlayış içinde olmıyan bir iktidar, Tür
kiye'de hiçbir zaman payidar olmamıştır, ol-
mıyacaktır. 

Aziz senatörler, Hükümetin hukuk bakımın
dan fena bir hareketi de Danıştay kararlarını 
tatbik etmemesidir. En yüksek idare mahke
mesi olan Danıştaym tehiri icra kararları da 
dâhil olmak üzere hemen, hemen bütün hü
kümleri icra olunmamaktadır. Hükümetin bu 
şekildeki hareketi daireler ve alt kademelere 
de sirayet etmiş ve haklar bu yüzden sürün
cemede kalmıştır. Bundan sonra bu türlü iş
lerin devam etmiyeeeğkıi lütfen ilân etseniz 
olmaz mı? Herkes bu memlekette bir hukuk 
düzeninin kesin olarak işlediğine kaani ol
malıdır. Hükümetler diledikleri gibi hareket 
etmek, kanunların hudutiariyle mukayyet ol
mamak, hele icranın tasarruflarını, muraka
beye yetkili mahkeme kararlarını dinlememek 
haklarına malik değillerdir, icra kanunları 
ve Anayasa, hudutları içinde kalmaya mec
bur olduğunu daima göz önünde tutmalı
dır. iktidar, yakın Türk tarihinde geçen 
olaylardan ders almamış gözüküyor. 

Muhterem arkadaşlar, Personel Kanunu ta
sarısı hükümleri bütün memurları rahatsız et-
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mistir. Kazanılmış haklar yok edildiğinden 
bâzı memur zümreleri geniş çapta direnişe ha
zırlanmaktadırlar. Beyanlar, bildiriler, yürü
yüşler bunu teyidetmektedir. Hükümet ge
tirdiği tasarıda ısrar eder, tolerans göster
mem, kazanılmış haklara önem vermezse ce
miyet büyük zararlarla karşı karcıya gelecek
tir. Bunu hissetmemek kabil değildir. Hemen, 
hemen tekmil Türk halknı ilgilendiren bir sü
rü yeni vergi tasarıları çok gsniş tepkilerle 
karşılanmıştır. Bu vergiler çok ağırdır. Ver
gi. adaletsizdir, tatbikatı güç olacaktır. Paha
lılık yüzünden halkımız, bilhassa dar gelir
li vatandaşlarımız, bugün geçim derdi için
dedirler. iş son haddine gelmişken içtiğimiz 
sulardan, nefes aldığımız havalardan bile ver
gi alınma yoluna gidilmesinde isabet olduğu 
tasavvur edilemez. Bu feci zihniyet yürüye
mez. Demire! İktidarının ömrü bu şartlar al
tında tükenmiş gözüküyor. Hükümet ne ya
pacağını şaşırmış her vatandaşın hakkına ve 
cebine saldırır hale gelmiştir. Halkı birbirine 
saldırtıyorsumız, suçluları himaye ediyorsu
nuz, Anayasa dışı kanunlar üzerinde ısrarlı 
oluyorsunuz, din istismarcılığı yapıyorsunuz, 
getirdiğiniz personel rejimiyle memur vatan
daşın haklarını çiğniyorsunuz, hak yolundan 
değil haksızlıklar kaldırımından düşe, kalka 
yürütmekte mahsur görmüyorsunuz, Türkiye 
halkını çıkmaz sokaklara sürükliyerek, karanlık 
köşelere sıkıştırıp naçar kalacak, kendi hakkı
nı kendisi arıyacak hale getiriyorsunuz. 

Muhterem senatörler, Hükümetin bu mem
leketi bir ihtilâle sürüklemeye hakkı yoktur. 
Hadi, bunları anlamıyorsunuz, çekilmek de 
hatırınıza gelmiyor mu? Bunları senelerce ev
vel, 1960 dan evvel, eski iktidarın başlarına 
da defalarca söyledik, iskemle tatlı geldiğin
den asıl yapacaklarını ifa edemediler ve sonu 
pişmanlığa deyandı. 

Arkadaşlar, bir memlekette bir Başbakan 
kamp. oyu karşısında hesap vermekten kaçı
nır duruma düşerse artık o iktidardan mem
lekete hayır gelmez. Şunu biliniz ki, hiçbir za
man kanunlardan kaçamıyacaksmız. Şimdi da
hi iktidar, Türkiye'de demokratik rejimi muaz
zam bir felâkete sürüklemekten kurtarmak 
fırsatına maliktir. Fakir halkın, memurun, iş
çinin esnafın, emeklinin, bütün vatandasın ıs-
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tırabma kulak vererek onların dileklerine uy
gun bir davranışa yönelmek, meseleleri hiç ol
mazsa şimdilik halledebilir. Ben nihayet uyar
mak vazifesini yapıyorum. Yapıp yapmamak 
iktidar partisinin elindedir. Sağ duyulu A. 
P. liler bu ve bunun gibi önemli,, hassas mem
leket meselelerine ciddî olarak el koymalıdır
lar. Bir tek ümit bence bundadır. Sonunda böy
le bir el konulmadığı takdirde memleketin için
de cereyan edecek hâdiselerden A. P. mesul
dür. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

3. — Devlet Bakanı Turhan Bilgin'in; 
İstanbul Üyesi Ekrem Özden'e cevaben; 1960 va
satının bugün mevcudolmadığına, ancak bunu 
yaratmak istiyenlerin bulunduğuna, ihtilâl ke
limesinin Parlâmento kürsülerinden sık sık tek
rarlanmasının memleket hayrına olmıyacağına 
dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı Bilgin, 
buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN 
(Erzurum Milletvekili) — Biraz önce bu kür
süden Yüce Senatoya hitabeden sayın senatö
rün hüzünle, ıstırapla dinlememeye imkân yok. 
Parlömanter rejime inanç evvelâ kendine inanç
tan gelmeli. «1950 ile 1960 arasında da biz söy
ledik ama bizim sözümüzü tutmadılar, ihtilâl 
oldu. Gene biz söylüyoruz, bizim sözümüz tu-
tutulmazsa gene aynı felâket başa gelecektir», 
şeklindeki konuşmayı mutlaka buradan sadece 
bu Yüce Senatoya değil, Türk Milletine açıkça 
izah etmek zorunluğundayız. 1950 ile 1960 ara
sındaki şartları ve muhalefeti bugüne getir
mek, bir ihtilâl tahrikçiliğinden başka şekilde 
ifade edilemez. Mensubolduğu siyasi partiyi it
ham etmek aklımın köşesinden geçmez. Ama 
bu zihniyet, her partinin içerisine sızmış bulu
nan, partinin umdelerine, inançlarına aykırı 
veya artık müddeti geçmiş ve daha açık deyim
le, yeni kuşakların, bizim neslimizin katiyen 
Parlömanter inançlarına uygun olmıyan 1900 
lerin, 1900 - 1920 arasındaki, eyyamcı bir po
litikanın memleket tehlikeye düştüğü zaman, 
memleketi tehlikeye atanlara bir nevi tâviz ve
ren ve memleketin başına bir felâket gelirse, 
ben bu çatı altında kalmıyayım da isterse bu 
çatı yıkılsın, fakat ben kurtulayım şeklindeki 
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bir zihniyetin maalesef tezahürünü gördük. 
(A. P. sıralarından bravo sesi) ihtilâlden bu 
kadar korkulmaz. Her vesileyle de bu kürsü
lerden bir Parlömanter rejimde ihtilâlden bah
sedilmez. Anayasamızı açınız geçmiş bir hâdi
senin, bir 27 Mayısın, tarifinin dışında Anaya
samızda ihtilâle uzaktan yakından değinen bir 
tek kelime göremezsiniz. Hukuk devletlerinde 
ihtilâllelerin yeri yoktur. Anayasalarda ihti
lâllerin yeri olamaz. Bu kürsüde bu tâbiri bi
lerek ve emsallerine ve emsallerini de suçhya-
rak söylüyorum. Bir vehmin, bir korkunun ne
ticesi olarak bu kürsüde söylenilen sözleri 
Türk Milletinin temsilcileri kabul etmeme 
durumundadır. Evet Türkiye'de bâzı mihrak
lar var. Türkiye'deki bu mihraklar, her vesile 
ile Parlömanter rejimin yıkılabilmesi için bir 
ihtilâl vasatını suni olarak yaratmak ister. Par
lâmentoyu tenzih ederim. Ama onların dilini 
ve onların sesini bu kürsüden ifade etmeye 
kimsenin hakkı yoktur. (A. P. sıralarından, 
bravo sesleri ve alkışlar) 

Mazinin, geçmişin tekrarını arzu edenler 
vardır, fakat onun karşısına Yüce Parlâmento, 
Büyük Türk Milleti ve Türkiye'nin güvendiği 
bütün emniyet kuvvetleri karşı durmaya ve 
onu yok etmeye muktedirdir. Ne hazin bir te
cellidir ki, demokratik hayatımızda ağaran 
saçlariyle isim yapmış ve mesleki avukat olan 
bir arkadaşımız, «şunlar, şunlar, şunlar yerine 
gelmezse ihtilâl olur ve o zaman da bizim söy-
liyecek sözümüz kalmaz, biz bunu söyledik» 
diyebilmek için, bu kürsüden memleketin gözü 
gibi korumak mecburiyetinde olduğu Parlö
manter rejime gölge düşürebilecek bir konuş
ma yapıyor. 

Hükümetin bir mensubu olarak, bu Parlâ
mentonun nâçiz bir ferdi olarak, Yüce Parlâ
mentonuza ve mensubolduğu şerefli partisine 
bu kürsüden hitabediyorum: Dünyanın hiçbir 
Parlâmentosunda ihtilâl lâfı bu kadar harcı
âlem bir kelime olarak sarf edilemez. Yemin 
ettik. Yeminimizin tesirini üzerimizden atama
yız. Bu Parlâmento filhal geçirdiğimiz devre
ler içerisinde iki ihtilâl teşebbüsü ile karşı kar
şıya kaldı. Ama bu Yüce Parlâmentonun men
supları hiçbir gün zaıf göstermediler. 22 Şu
batta da 21 Mayısta da Hükümet ile, ister mu
halefette, ister iktidarda olsun, bütün Parlö-
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manterleriyle bu sakafm altında meşru niza
mı, Parlömanter rejimi müdafaa ettiler. Orta
da amiyane tâbiri ile fol yok yumurta yokken; 
beğenmemek hakkınız ama, bir iktidarı tenkid 
edebilirsiniz, beğenmediğinizi ifade edebilirsi
niz, noksan olan, size göre noksan te
lâkki ettiğiniz her şeyi söyliyebilirsi-
niz, ama Anayasanın tervicetmediği bir ihtilâl 
kelimesini bu sakafm altında söyliyebilmek için 
dikkatli olmak lâzım. 

Arkadaşımız emin olsun, Türk toplumu de
mokratik rejimden yanadır. Memleketimizde 
iktidarlar milletin reyi ile gelirler, milletin re
yi ile giderler, iktidarları zor kullanarak de
virmek istiyen, lâşey kabilinden bir elin 10 par
mağı ile sayılabilecek kadar az insanın, ortalığı 
velveleye verdiği zaman bu kürsüye çıkılıp «şu 
şöyledir, şu şöyledir ama ihtilâl gelir» gibi bir 
ifade kullanmak asgari rejime inançsızlık olur. 

Tekrar Yüce Senatonuzun huzurunda ifade 
etmekten şeref duyacağım: Gelmek istiyenler 
varsa, gelecekleri varsa, görecekleri de var. 
Bu harekete teşebbüs etmek istiyen betbahtlar, 
maceraperestler belki çıkabilir, ama onun akibe-
tine Türk Milleti ve bütün dünya elbette ki acı 
ile şahidolacaktır. Biz bu kabîl maceraperest
lerin düşüncelerini bu kürsüye getiren arkadaşı
mızı kınıyorum. 

Adalet Partisi bugün iktidardadır, yarın baş
ka bir parti iktidara gelebilir. Milletin reyi ile 
iktidara gelenler milletin reyi ile iktidardan ay
rılacaklardır. 

Şurasını ifade ediyorum, tarih Türkiye'de te
kerrür etmiyecektir. Bu tekerrürü arzu edenler 
ya korkaklardır veyahut da belli bir maksadın, 
belli bir ideolojinin uşaklarıdır. 

Arkadaşımızın ifade ettiği diğer hususlara 
temas etmiyeceğim. Her parlömanterin hakkı 
var. Bizi bütün gücü ile tenkid edebilir, yerden 
yere çalabilir, hiç söyliyecek sözümüz yok. Ama 
uğrunda bir ömür verdiğimiz şu Yüce Parlâmen
tonun içerisinde bulunan insanların pek çoğu, 25 
yıldır parlömanterler rejim uğruna hayatlarının 
en verimli çağını şerefle politikaya vermiş olan 
insanlardır. Hiç bir istisna yapmadan, şu Parlâ
mentonun bütün gruplarına hitabediyorum: Göz
leri gibi titriyecekleri demokrasiyi «tehlikedey-
miş, şu olmazsa ihtilâl olurmuş» gibi beyanları, 
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bütün partilerin ve grupların tasvibstmiyeceği 
inancı ile bu konuşmayı yaptım. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilgin. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş

kan (Gürültüler) 
BAŞKAN — Muhterem senatörler, bir daki

ka müsaade ediniz, dinliyorum efendim. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Hükümet 

üyesi olarak, benim söylediklerime cevap veren 
muhterem arkadaşımızın sözleri arasında, şahsı
ma karşı çok ağır ithamlar .vardır. (Gürültüler) 
Bu ağır ithamlar tarafımdan tavzihe muhtaçtır. 
Bu itibarla bana söz vermeniz gerekiyor. Beş da
kikayı geçmemek üzere, sözlerimi tavzih edece
ğim ve meselenin esasının neden ibaret olduğunu 
anlatacağım. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, Sayın 
özden kendisine sataşıldığından bahsetmektedir
ler. önce Riyasetin düşüncesini arz ediyorum : 
Riyaset Sayın Özden'in konuşmasındaki beyan
larla Sayın Devlet Bakanının konuşmasındaki 
beyanları biribirleriyle mukayese etmiş ve biri 
birlerinde muadelet olduğu için sataşmanın mev-
cudolduğu kanaatinde bulunmamaktadır. Fakat 
Sayın özden'in ısrar etmek, direnmek hakkı var
dır. Bu hakkını şüphesiz ki, kullanacaktır. Sayın 
Özden, direnmek istiyorsunuz değil mi? 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Başka
nım, «belirli kimselerin uşağıdır» dedi. Kimse
nin uşağı olmadım. Bu «uşak» kelimesini kendi
sine iade ederim. Anlıyor musunuz, faizi ile kat 
ve kat iade ederim. Ben uşak değilim ve demok
ratik rejime tam mânasiyle bağlı bir kimseyim. 
Atatürk'çüyüm. Sağdan ve soldan gelmiş bir in
san değilim. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler.. 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Atatürk
çü olamazsın... 

ORHAN KOR (izmir) — Sen Atatürkçü ola
mazsın... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, «Atatürk
çülük» kimsenin inhisarı altında değildir. Ata-
türk'çü olmak, niyetinde olan ve bu fiili izhar 
eden herkes Atatürk'çüdür, Sayın Deliveli. 

DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (Er
zurum Milletvekili) — Benim sözümde, eğer 
«uşak» kelimesi varsa... 
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BAŞKAN — Sayın Bilgin, bir dakikanızı 
rica edeyim. Buyurun. 

DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (Er
zurum Milletvekili) — Benim sözümde eğer 
«uşak» kelimesi varsa, ki var. Bu söz muayyen, 
ihtilâli, bu memlekete ihtilâli getirmek istiyen lâ-
şey kabilinden, iki elin parmakları ile sayılabile
cek kadar az bir ideolojiye sahip, bir ideoloji
nin uşakları veya korkaklarıdır, dedim. Uşak 
kelimesinin mâtufiyeti kendisine ait değildir. 
Ama korkak kelimesi kendisine aittir. (Gürültü
ler) 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Ben korkak 
değilim. Kim korkakmış? Korkak sözü ile hiç 
alâkam var mı? Hiç kimsenin fikirlerini savun
mama ihtiyacım yoktur. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz, şimdi Riyaset 
görüşünü izhar edecektir. 

Sayın (Bilgin, (haddizatında 'hangi sıfata sa-
hibolursanız olunuz, bu kürsüden hitabederken 
Yüce Senatonun üyelerinden hiç kimseye haka
ret etmek Ihakkım Riyaset size tanımaz. O se
bepten dolayıdır ki, eğer matufu Sayın Özden 
olmuş olsaydı, sizi susturur ve kürsüden indi
rirdim. Ben de Riyaset olarak diyorum ki, bu 
«uşak», kelimesi !hiç fcıir zaman sayın üyeye ma
tuf değildir. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Korkak ke
limesini kabul etmem, ben korkak değilim. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz Sayın Özden, 
müsaade ediniz; fikrjmizi izhar edelim. Muhte
rem senatörler, Türk 'Milletinin 'huzurunda ce
reyan etmekte olan bu konuşmaları zabıtlar tes-
bit etmektedir, Ihiç blv kişinin diğer bir kimiye 
kahramanlık yarışma, lâfla kahramanlık yarışı
na geçmeye hakkı yoktur. Ben burada Riyaset 
ettiğim müddetçe Ibu korkak tabirini de Sayın 
Özden 'e söylenmemiş olarak telâkki etmiş idim; 
fakat Sayın Bilgin şimdi sözünü tavzih ediyor
lar, tekrar rica ediyorum kendilerinden. Sayın... 
(A. P. sıralarından gürültüler) 

H. ENVER İŞIKLAR (Samsun) — Kendi
si A. P. için neler söyledi, o zaman ama mesele 
yok. 

BAŞKAN — 'Sayın Özden'e matuf olan bu 
sözünüzü tavzih etmenizi rica ediyorum, buyu
runuz. 

DEVLET «BAKANI TURHAN BİLGİN (Er
zurum milletvekili) — 'Ben mi tavzih edeyim, 
Sayın Başkan 

BAŞKAN — Evet efendim. 
DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (Er

zurum Milletvekili) — Sayın Başkanın tavzih 
arzusunu yerine getirebilmek için yüksek huzur
larınızda bulunuyorum. 

Zabıtların tetkikinde de görüleceği üzere, 
ben bir tahlil yaptım. Bu tahlilimde parlöman-
ter rejimi yıkmaya çalışanların veyahut ihtilâl 
kelimesini ağza alanların kimler olduğunu ifa
de ettim. Kendisine, ikinci paragrafta söyleni
len, ideolojilerin emrinde olan mânasına gelen 
o kelimeyi şahıslarına söylemedim. Ama bu kür
süye ihtıVıâl lâfını 'getiren insanlar (belMi bir 
ideolojinin ya uşağıdır veya ihtilâlden korkan
lardır, dedim. (Bunun dışında sözümün tavzihe 
muhtaç bir noktasını görmüyorum. Bu sözüm
den yarası olan gocunur. Açık söylüyorum, ga
yet samimiyim, hayatımda söylediğim sözü geri 
alan icısan değilim. 'Bu sözdeki mâtufiyet bu 
kürsülerden sebepli sebepsiz, lüzumlu lüzumsuz 
ihtilâl lâflarını edenlere aittir ve (bu tavzihin, 
bu vasıflandırmam, ihtilâl kelimesini bu Yüce 
Senatoda bahsedenlere karşıdır; korkaklığı 
bunlara karşı söyledim, tavzih edilecek, başka 
bir beyanım yoktur, saygılar sunarım. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Ne Ihakkmda efendim 
EKREM ÖZDEN ı (İstanbul) — Sataşıldı, 

efendim. 
BAŞKAN — Sataşma olduğu iddiasındası

nız, buyurun. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — 'Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; sizi üzdüğümü tah
min ediyorum; ama ben şahsan burada görüş
tüğüm vak^, A. P. nin Grupunu ve A. P. ni suç-
lamadım. Ben iktidarın (hareketlerini sizin gö
zünüzün önüne serdim; doğacak neticelerden do
layı da dikkat nazarı çektim, bu suç değildir. 
ihtilâl kelimesi buradan söylenmez, yasaktır 
diye böyle bir kaide yok, (böyle bir kaideyi ta
nımam. Herşeyi söylerim, herşeyi söyleriz. Hiç 
bir şey buradan söylenmez diye böyle bir kaifie 
yoktur, (böyle bir kaideye zaten fbu kürsüler ta
bi olamaz. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Demokrasilerde ihtilâlin de yeri yoktur. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Vallaha ben 
ihtilâl taraftarı değilim, ihtilâl taraftarı olma-
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dığım rejime karşı gelenlerle yaptığım müca
dele ispat eder. 'Bu rejim kötüye gitmiştir, dü
zeltiniz diyoruz, arkaJsmdan fenalıklar gelecek 
diyoruz, suç mu? Buraya başkalarının fikrini 
getiriyormuşum. Kim dedi? Hangi arkadaşın, 
hangi zümrenin fikirlerini getireceğim? Esa
sen buna ihtiyacım olmadığı gibi, menfaatim 
de yoktur. Bu rejim yürüyecektir arkadaşlar, 
ama böyle topal rejim yürümez. Bunu ıslah 
edeceksiniz, elbirliği ile ıslah etmek lazımsa 
yapacağız. Sizler yapacaksınız. (A. P. sırala
rından, «sizler de, sizler de» sesleri) 

Bugün A. P. nin oyları fazla, bir Hükümeti 
indirebilir, çıkarabilir. Eğer siz Anayasaya 
muhalif hareket eder, kanun huzurunda hesap 
vermekten kaçan, (A. P. sıralarından gürültü
ler) 

ORHAN KOR (izmir) — Asıl siz kaçıyorsu
nuz, burada Anayasa ya aykırılık lâfları için... 
(Gürültüler) 

EKRE^T ÖZDEN (Devamla) — Tahammül 
tahammül; şuna buna kredi vererek, kamu 
oyu huzurunda (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın özden, bir dakika Sa
yın özden, namütenahi müsaade edemem, iç-
ttüzüğün size bahşetmiş olduğu hakları ancak 
kullanabilirsiniz, içtüzüğün size bahşetmiş ol
duğu haklar da başkasına bir gayritecavüz 
hakkı yoktur. Rica ederim, sizin olgunluğu
nuzdan ve hukuk anlayışınızdan, bu istika
mette yalnız size vâki olan ithamı cevaplandır
makla yetininiz; müzakereterimizin sıhhatine 
noksan irae etmeyiniz, istirham ediyorum, bu
yurunuz. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Teşekkür 
ederim Başkanım, ikaz buyuruyorsunuz, benim 
haklarımı burada korumak fırsatı veriyorsu
nuz, ibundan dolayf size teşekkür ederim. An
cak, sözlerim yanlış anlaşılmıştır, yahut yan
lış anlamak zihniyeti içinde bulunanlar vardır. 
Anlamaz. Sözümüz açıktır, derlenin, topla
nın, kanunlar içine girin; Anayasaya tecavüz 
etmeyiniz, hakları çiğnemeyiniz, asayişi mu
hafaza ediniz, (A. P. sıralarından gürültüler) 

asayişte taraf tutmayınız, milleti birbirine dü-
şürmeyiniz, diyorum. Bunda korkaklık mı var? 

ORHAN KOR (izmir) — Korkak sizsiniz, 
anarşiyi siz kışkırtıyorsunuz. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Kışkırtmak 
yok. Eğer siz ihtilâlden korkuyorsanız, kış
kırtmaktan korkuyorsanız, o başka. Burada 
Bakanınız bir şeyden korkmuyoruz, diyor. Lüt
fen devam buyursunlar, bolca bu kanunları 
çiğnesinler, bolca Anayasayı ihlâl etsinler, Ana
yasanın bozduğu kanunları tekrar getirsinler. 
Akıbeti ne olacaktır, rejim tehlikede midir, de
ğil midir? Bana bunu söyleyin, rejim tehlike
dedir. 

BAŞKAN — Sayın özden, Sayın özden, 
bugün Anayasa Mahkemesinin bulunduğu bir 
devirde, Anayasanın çiğnendiği hususundaki 
iddialar hukuka uygun düşmez; bunlar daima 
siyasi iddialar halinde kalmaya mahkûm olur. 
Bu sebepten dolayıdır ki, meseleyi daha fazla 
tamik etmeyiniz rica ederim, cevataızı veriniz 
ve lütfen kürsüyü terk ediniz efendim. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Macerape
restlerin fikirlerini burada bu kürsüye getirdi
ğimden bahis buyurdular; ben böyle adamları 
tanımıyorum. Hangi maceraperestlerse, bunla
rın fikirleri ne ise, Hükümetin buradan şahıs 
be şahıs ifade buyurması lâzım. Öyle, mace
raperestlerin fikirlerini getiriyor, diye bir şey 
söylenmez. Benim hiçbir maceraperestle ilgim 
yoktur ve olamaz. Ben demokratik nizama, 
Cumhuriyet rejimine ta küçüklükten beri inan
mış insanım, öylece yürüdüm ve böylece bu 
kürsüye kadar geldim; ama haydi söylemiye-
yim. (A. P, sıralarından, «söyle söyle» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın özden, lütfen bağlayı
nız konuşmanızı efendim. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Eğer tarih 
tekerrür ise ve bu değişmez bir kaide ise, on
dan korkacak ben değilim, kendileridir. 

Hürmetlerimle. 
MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Siz muafsı

nız, muaf.... 
BAŞKAN — Muhterem senatörler, gündem 

dışı konuşmalar bitmiştir. Gündemin müzake
resine geçiyoruz. 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
1. — Vavife Hey urt dışına gidecek olan Ada

let Bakanı Yusuf Ziya Önder'e, dönüşüne ka
dar, Çalışma Bakanı Seyfi Öztiirk'ün vekillik 
edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
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BAŞKAN — Sayııi Cumhurbaşkanının bir 
teskeresi var, okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Adalet 

Bakanı Yusuf Ziya önder'in dönüşüne kadar; 
Adalet Bakanlığına, Çalışma Bakanı Seyfi öz-
türk'ün vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüce Heyetin bilgilerine su
nulmuştur, efendim. 

2. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dış
işleri Bakanı Ilışan Sabri Çağlayangil'e, dönü
şüne kadar, Devlet Bakanı Befet Sezgin'in ve
killik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi. (3/875) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum, 
efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişle
ri Bakanı ihsan Sabri Çağlayangirin dönüşü-

(1) 1440 S, Sayısı basmayazı tutanağın so-
nıındadır. 

ne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Baka
nı Refet Sezgin'in vekillik etmesinin, Başbaka
nın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüce Heyetin bilgilerine su
nulmuştur, efendim. 
•* 

3. — Madenî ufaklık ve hâtıra para bas
tırılması hakkında kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/43; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1097) (S. Sayısı : 1433) 

(D 
BAŞKAN — Muhterem senatörler, madenî 

ufaklık ve hâtıra para bastırılması hakkında
ki kanun tasarısı, 74 ncü Birleşimde müzake
re edilmiş, zamanın müsaidolmaması sebebiyle 
oylanamamış idi: Şimdi açık oylarınıza arz edi
lecektir. Beyaz oy kabul, kırmızı oy ret, yeşil oy 
çekimserliği ifade edecektir. Küreler vazifeli
ler tarafından dolaştırılacaktır, efendim. 

(1) Tasarının görüşülmesi 21 . 5 . 1970 
tarihli 74 ncü Birlesimindedir. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
1. — 6623 sayılı Türk Havayolları Ano

nim Ortaklığı Kanununun 19 ncu maddesinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna geçici bir madde 
eklenmesi hakkında kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadi İşler, Bayındırlık, 
Ulaştırma ve İmar ve İskân ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarından 3 er üye alınmak suretiyle 
kurulan Geçici Komisyon raporu (Millet Mecli
si 1/211; Cumhuriyet Senatosu 1/1079) S. Sa
yısı :1440) (1) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, bir 
önerge var, okutuyorum, efendim 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler kısmında bulunan 6623 sayılı Türk Havayol
ları Anonim Ortaklığı Kanununun 19 ncu mad
desinin değiştirilmesi ve bu kanuna geçici bir 
madde eklenmesi hakkında kanun tasarısının 

Cumhuriyet SenatosundaM görüşme süresi bu
gün sona ereceğinden, gündemde mevcut bü
tün işlere takdimen öncelik ve.ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Başkan 
Faik Atayurt 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, önerge 
üzerinde söz istiyen sayın üye?... Yok. 

önceliği oylarınıza arz ediyorum... Kabul 
edenler... Etmiyenler... öncelikle görüşülmesi 
kabul edilmiştir, efendim. 

Komisyon raporunun gerekçesinin okunup 
okunmamasını oylarınıza arz ediyorum. Okun
masını oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Raporun okunmaması ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?... Yok. 

önergede tasarının ivedilikle görüşülmesi 

— 72 — 
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teklifini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

6623 sayılı Türk Havayolları Anonim Ortak
lığı Kanununun 19 ncu maddesinin değiştiril
mesi ve bu Kanuna geçici bir madde eklenmesi 

hakkında Kanun 

Madde 1. — 6623 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 19. — Anonim Ortaklık için yabancı 
memleketlerden satınahnacak veya kiralanacak 
her nevi uçak, telsiz cihazı, emniyet ve işaret 
tesisatı ve bunlara mütaallik her türlü yedek 
edevat ve malzeme, teçhizat, Gümrük Resmin
den, ithalde alman Damga Resminden ve diğer 
bilûmum vergi ve resimlerden muaftır. 

Mubayaa ve kiralamaya ait mukaveleler, 
anlaşmalar, sair mutabakat ve bağlantılar ile 
bunlara müsteniden tanzim olunacak bonolar, 
senetler, diğer kıymetli evrak ve sair bilcümle 
vesaik de vergi, resim ve harca tabi değildir. 

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

Madde 2. — 6623 sayılı Kanuna aşağıda 
yazılı şekilde bir geçici madde eklenmiştir : 

Geçici madde — Değişik 19 ncu madde hük
mü, halen kiralanmış uçaklar hakkında da uy
gulanır. 

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

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

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

Madde 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler,., Etmiyenler.., Kabul edil
miştir. 
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Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?... Yok. Tasarının tümünü oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Tasarı açık oylarınıza arz edi
lecektir efendim. 

Beyaz oy kabul, kırmızı oy ret, yeşil oy çe-
kinser mânasına gelmektedir. Küreler vazifeli
ler tarafından dolaştırılacaktır efendim. 

2. — 19 . 2 . 1949 tarihli ve Milletlerarası 
Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkın
ma Bankasına katılmalı için Hükümete yetki 
verilmesine dair 5016 sayılı Kanuna ek Millet
lerarası Para Fonu Anasözleşmesınde değişildik 
yayılmasına dair Anlaşmanın uygun görülmesi 
ve Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası 
İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hü
kümete yetki verilmesine dair Kanunun 798 sa
yılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Mcdî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonların
dan 3 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici 
Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/1; Cumhu
riyet Senatosu 1/1080) (S. Sayısı : 1439) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin, «Birinci görüşmesi yapılacak is
ler» kısmında bulunan, «19 . 2 . 1949 tarihli ve 
Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası imar 
ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hükümete 
yetki verilmesine dair 5016 sayılı Kamana ek 
Millletlerarası Para Fonu Anasözleşmosinde de
ğişiklik yapılmasına dair Anlaşmanın uyo;-n gö
rülmesi ve Milletlerarası Para Fonu ila Millet
lerarası İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak 
için Hükümete yetki verilmesine dair Kanunun 
798 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» nın, gün
demdeki diğer işlere takdimen, öncelik ve ivedi
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Yiğit Koker 

(1) 1439 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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BAŞKAN — Muhterem senatörler, önerge 
üzerinde söz istiyen sayın üye? Yok. öncelikle 
görüşülmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... öncelikle görüşülmesi ka
bul edilmiştir. 

Komisyon yerinde. Hükümet, buradalar. 
Komisyon raporunun gerekçesinin okunup, 

okunmamasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Okunmaması kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen Sayın 
üye? Yok. Tasarının ivedilikle görüşülmesini oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir, efendim. 

19 . 2 . 1949 tarihli ve Milletlerarası Para Fonu 
ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına 
katılmak için Hükümete yetki verilmesine dair 
5016 sayılı Kanuna ek Milletlerarası Para Fonu 
Anasözleşmesinde değişiklik yapılmasına dair 
Anlaşmanın uygun görülmesi ve Milletlerarası 
Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma 
Bankasına katılmak için Hükümete yetki veril
mesine dair Kanunun 798 sayılı Kanunla deği
şik 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 

Kanun 
Madde 1. — 19 . 12 . 1947 tarih ve 5016 

sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 
Milletlerarası Para Fonu Anasözleşmesinin, 
Türkçe ve ingilizce metinlerinin, giriş mad
desi ile Iı II, III, IV, V, VI, VII, XVIII, 
XIX, XX nci maddelerinin bâzı fıkralarında 
yapılan değişikliklerin ve özel Çekme Hakları 
ile ilgili olarak Anasözleşmeye yeniden ek
lenen XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, 
XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, 
XXXI, XXXII nci maddelerinin ve Ana
sözleşmeye ekli (B) cetvelinde yapılan deği
şikliklerle özel Çekme Haklarının icabı olarak 
Anasözleşmeye yeniden eklenen (F), (G), 
(H) ve (I) cetvelerinin kabulü hususunda ya
pılmış olan Anlaşmanın onaylanması uygun 
'bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye .. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Madde 2. — 798 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Milletlerarası Para Fonu ile Milletler
arası imar ve Kalkınma Bankasına yapılması 
g'ereken ödemeler, gelecek yıllar bütçelerine 
konulacak tahsisatlardan mahsubedilmek üzere, 
avans olarak icra olunabilir. Ancak bu avans
ların (Milletlerarası Para Fonuna 151 000 000 
ve Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına 
128 600 000 olmak üzere) yekûnu 1 Temmuz 
1944 tarihinde mer'i siklet ve safiyetteki 
279 600 000 Amerika Birleşik Devletleri do
ları karşılığını geçemez. 

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

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

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

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

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?.. Yok. Tasarıyı tümü ile oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, efendim. Tasarı açık oylarınıza arz 
edilecektir. Beyaz oy kahul, kırmızı oy ret, ye
şil oy çekinser mânasına gelmektedir. Küreler 
vazifeliler tarafından dolaştırılacaktır, efen
dim. 

3. — 3802 sayılı Gider Vergileri Kanu
nuna ek kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler, Bayındullık, Ulaştırma 
ve İmar ve İskân, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 3 er üye 
alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon ra
poru. (Millet Meclisi 1/202; Cumhuriyet Se
natosu 1/1081) (S. Sayısı : 1438) (1) 

(1) 1438 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
I nundadır. 
74 — 



C. Senatosu B : 75 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin, «Tüzük gereğince bir defa görü
şülecek isler» kısmında bulunan «6802 sayılı 
Gider Vergileri Kanununa ek Kanun» un, öne
mine binaen gündemdeki diğer işlere takdimen, 
öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Yiğit Köker 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Öncelikle görüşülmesi hususu
nu oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Etmiyenler... Öncelikle görüşülmesi kabul edil
miştir, efendim. 

Muhterem senatörler, bu kanun tasarısının 
5 . 5 . 1970 tarih ve 65 nci Birleşimde müza
keresine başlanılmış; C. H. P. si adına Sayın 
Gündoğan, G. P. si Grupu adına Sayın Turan, 
şahısları adına Sayın Özden, Adalet Partisi 
Grupu adına Sayın Öztürkçine ve yine Güven 
Partisi Grupu adına Alpaslan, Geçici Komis
yon adına Sayın Köker, C, H. P. si Grupu adı
na Sayın Gündoğan, Geçici Komisyon adına Sa
yın Köker, Sayın Tuna, Sayın Özden ve Sayın 
Altan konuşma yapmışlar; neticede Geçici Ko
misyonda siyasi parti temsilcilerinin tümünün 
bulunmadığı esbabı mucibesi ile Geçici Komis
yonun venilenmesine dair bir önerge verilmiş, 
önerge kabul edilmiş. Tekrar Geçici Komisyon 
ikmal edilmiş ve şimdi huzurunuza bu metin gel
miş bulunmaktadır, Bu malûmatı arz ettikten 
sonra, şimdi metnin müzakeresine girmiş bulu
nuyorum, 

Geçici Komisyon raporunun gerekçesinin 
okunup, okunmamasını oylarınıza arz edeceğim. 
Okunmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Gerekçenin okunmaması 
ka^ul edilmiştir. 

Tasrmm tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?.. Sayın Gündoğan buyurunuz, efendim. 
Sayın Gündoğan grupunuz adına mı, yoksa şah
sınız adına mı?.. Grupunuz adına. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN
DOĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; yeni bir komisyon kurulması 
suretiyle tekrar müzakere edilen ve huzurunu
za getirilen 6802 sayılı Kanunu, Hükümetin yet
kisi dâhilinde, bu kanunun kapsamına giren ver-
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gilerde % 100 e kadar artırmayı öngören tasa
rıyı, bundan evvelki oturumda grupum adına 
ariz ve âmik eleştirmiş ve görüşlerimi arz etmiş 
idim, 

Şimdi yeniden kurulan komisyonun getirdi
ği bu tasarı, bundan evvel müzakeresini yaptı
ğımız tasarıdan farklı değildir. Bu itibarla baş
ta Sayın Maliye Bakanımız olmak üzere, bir
çok kimselerin hatırına yeniden söyliyecek söz 
yoktur gibi bir zehap arız olabilir. Ama biz bu 
kanunun üzerinde, bundan sonraki zamanlarda 
dahi konuşulsa, gereği kadar mesai sarf edil
mediğine emin olarak konuşma yolunda bulu
nacağız. Bu kanunun önemi bundan evvelki ko
nuşmamda belirttiğimden daha da artmış bu
lunmaktadır. Çünkü bu kanun, bundan evvelki 
müzakeresi sırasında Hükümet tarafından tek 
başına getirilmiş bir kanun idi ve Türk ekonomi 
hayatına ve maliye hayatına tek başına tesir 
edecek nitelikte idi. Halbuki şimdi aradan ge
çen kısa zaman süresi içinde bu kanuna benzer 
daha 15 e yakın kanun tasarısının Meclise 
sevk edildiğine ve bütün bu tasarıların her bi
risinin de yeni, yeni vergiler almak için hazır
landığına, basından elde ettiğimiz bilgilerle 
muttali olmuş bulunuyoruz. Demek ki, bu ka
nun bundan evvel yapılan müzakere sırasında 
etki bakımından yalnız kendi cürmü kadar et
kili iken, bu kere diğer vergi kanunları ile be
raber Türk ekonomi hayatına ve malî hayatına 
daha da başka, eskisinden daha da çok, etki ya
pacak duruma girmiş bulunmaktadır. Onun için 
üzerinde konuşulmaya değer. 

Geçen sefer de değindiğim gibi, bu kanun 
ile Anayasanın 5 nci. 61 nci ve 64 ncü madde
sinin ihlâl edilmekte olduğu, tekrarı gereken 
bir gerçektir. Hattâ bir hukuk emridir. Hakika
ten bu kanunla Hükümete verilen yetki, parlâ
mentoların yasama yetkilerini Hükümete devir 
anlammadır ve bütün aleyhe söylenmek istenen 
deliller aslında tamamiyle yakıştırmadır. Hu
kukî nitelikten mahrumdur. Bu kanun. Türkiye 
Anayasasının, Türkiye Anayasa diliminin, Ana
yasa hukukunun öngörmediği biçimde ve şekil
de yasama yetkisini Hükümete devreden bir ka
nun olmak vasfından kurtulamıyacaktır. 

Anayasa Mahkemesinin vergi kanunların
dan bâzılarının matrahı, hududu, miktarı, mü
kellefi ve daha buna mümasil esaslı unsurları 
belirtilmiş vergilerin, tarh ve cibayeti için Hü-
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künıete yetki verilmesinin Anayasaya aykırı I 
olmıyaeağı yolundaki mütalâalarını emsal ad
dederek bu kanunun da böylesine Anayasaya 
aykırılık taşmııyacağmı ifade etmek - o zaman 
arz ettiğim gibi - doğru bir hukukî mütalâa de
ğildir. Yanlış olduğu, belki Anayasa Mahkeme
sine gidildiği takdirde, bu kanun hakkında ve
rilecek bir kararla isbat etmek mümkün ola
caktır. Bunu tekrar etmek, biraz evvel arz et
tiğim gibi, faydadan hali değildir. Ama buna 
rağmen, Hükümetin bu yetkiyi almak istedi
ğini görmek, bizim kanaatimizce Parlömanter 
demokratik rejimde Parlâmentoların yetkileri
ne indirilmiş bir darbe gibidir. Dahası var, 
mahiyetini iyice bilmemekle beraber ve komis
yonlardan nasıl çıkacağını şimdi kestirmek 
mümkün olmadığı cihetle, kesin olarak söyle
mek iktidarında olmamakla beraJber, galiba 
Personel Kanununda da Hükümete yasama yet
kisi tanıyan maddelerin bulunduğu rivayet 
olunmaktadır. Rivayet diyorum; çünkü kesin 
bilgim yok ve nihayet komisyonlardan nasıl bir 
kanun tasarısı çıkıp da Yüksek Huzurunuza 
geleceğini bilmiyoruz. O bakımdan bunu riva
yet olarak kabul ediyorum. Ama şayet böyle 
bir yetki devri varsa, Hükümetin gide gide bü
tün Parlâmento yetkilerini kendi uhdesine top
lamak gibi bir yolda olduğuna yeni bir delil 
olacaktır; tekrar ediyorum, şayet Personel 
Kanununda Hükümete yasama yetkisi tanıyan 
bir madde mevcut ise. Bu bakımdan bu yan
lış, bu sakîm ve demokratik ohnıyan yoldan, 
Anayasa dışı yoldan dönülmesi zorunludur. O 
zaman da arz ettiğim gibi, Hükümet bu kanun 
tasarısı yerine, 6802 sayılı Gider Vergileri Ka
nununun kendisini değiştirici bir kanun tasarı
sı ile gelmek durumundadır, öyle yapması lâ-
zımgelir. 

Şimdi, kanunun hukuka aykırılığı, daha 
doğrusu, Anayasaya aykırılığı konusuna bu t 
kadar değinmekle iktifa edeyim ve bundan 
evvel arz ettiğim hususları tekrar etmiş olmakla I 
yetmeyim. I 

Değerli arkadaşlarım, biz, bu 6802 sayılı 
Gider Vergileri Kanununun bir vasıtalı vergi I 
olduğunu ve her vasıtalı vergi gibi bunun da I 
az gelirli, ya da az kazançlı halk kütlelerinin 
istihlâk maddelerinden gelir toplama yolu ola- I 
rak nitelenebileceğini ifade etmiştik. Hakika- I 
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ten geçen defaki konuşmamda da belirttiğim 
gibi, bu kanun ile alınması öngörülen vergi zi
yadesi bu kanunun taallûk ettiği maddelerin 
çeşidi ile ortaya çıkmaktadır. Gelirin % 75 
ine yakını, bu kanunun kapsamına giren zaru
ri ihtiyaç maddelerinden alındığı bir vakıadır. 
Şimdi, yün ve pamuk ipliklerinden, petrolden 
veya madenlerden alman, çoğunlukla bu mad
delerden alınan bu vergi ile büyük vatandaş 
kütlesi elbette ki, sıkıntıya düşecektir. Ama 
bugün bu sıkıntı, hiç şüpheniz olmasın, (biraz 
evvel arz ettiğim, 15 veya daha fazla yeni ver
gi tasarısı ile daha da artacaktır. Çünkü ba
sından öğrendiğimize göre yeni getirilecek ta
sarıların da büyük bir kısmı aslında geniş halk 
tabakalarının ihtiyaç maddelerinden alman ver
gileri kapsamaktadır. Hal böyle olunca, Gider 
Vergileri Kanunu ile geniş halk kütlelerinin 
düşeceği darlık yeni kanun taşanlarının inzi
mamı ile katbekat artacak ve Gider Vergileri 
Kanunu önemini bu şekilde biraz daha, hattâ 
önemli şekilde artırmış olacaktır. Onun için 
bundan evvelki celselerde Gider Vergisi Kanu
nu üzerinde fikir imal edenlerin şimdi yalnız 
bu vergiyi değil, bununla beraber gelecek 15 
kalem verginin de buna ve bunun onlara mu
kabil tesirlerini, mütekabil tesirlerini hesabe-
derek fikir imal etmeleri zorunludur. 

Değerli arkadaşlarım, adaletli olmadığını, 
geniş halk kütlelerine yansıyacağını ve fiyat 
artışlarını mutlaka tahrik edeceğini ifade etti
ğimiz bu vergi kanununun getireceği hâsılanın 
nereye sarf edileceğine dair, bizim Anayasa
mızda hemen de sarih hükümler mevcudolması 
yüzünden, bir araştırmaya tabi tutmaya ihti-
yacolduğu kanısındayız. İktidar bu verdiyi ve 
buna benzer vergileri kalkınma ihtiyacı için 
getiriyorum mazereti ve mucip sebebi arkası
na gizlenemez, iddia ediyoruz ki; bu kanunla 
ve 15 e yakın diğer vergi kanunu ile, Türk 
halkından toplanması öngörülen 3 , 5 - 4 mil
yar liranın bir kuruşunu dahi kalkınmaya sarf 
etme olanağı yoktur. Bunun neden böyle oldu
ğunu, daha doğrusu böyle olup olmıyacağını is
patlamak ise, Hükümetin imzasını taşıyan vesi
kaları dile getirmekle mümkün olacaktır. Filha
kika 1870 bütçe kanun tasarısı, 1970 programı
nın gerisinde bir miktarı, yatırım harcaması ola
rak kabul etmiş ve 1,400 milyar liralık bir eksik 
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hedefle huzurunuza getirilmiştir. Programın, 
plânın öngördüğü hedefin 1,400 milyar lira altın
da bir yatırım harcaması öngören Hükümetin, 
yeni vergi tasarıları ile halktan alacağı paraları 
kalkınmaya sarf edeceğim şeklinde bir sözü ve
ya bir esbabı mucibe beyanma mecali yoktur ve 
bunu kimseye ifade edemez, Filhakika 1970 büt
çe kanun tasarısı görüşülürken bu konuları daha 
ayrıntılı olarak arz ve izah etmiş idik. 

Yine iktidar bu vergilerle, elde ettiği geli
ri, kalkınma adı altında kendisinin de artık 
kontraldan âciz kaldığı bir sektöre, kamu 
sektörü dışında bir sektöre, gereksiz, Türk 
ekonomisini çarpık bir istikamete sevk 
eden kaynak aktarması yoluna sarf edecektir; 
filhakika gerek bütçe kanun tasarısı, gerek 
1970 programı açıkça, bütçe açıklarının kamu 
kesimi dışındaki sektöre, kamu fonlarının artı
rılmasından ileri geldiğini ve bu aktarma yüzün
den husule gelen açıkları kapatmak için yeni 
vergilere ihtiyaç duyulduğunu ve duyulacağını 
ifade etmiştir. Bu raporları, yani 1970 progra
mını ve 1970 bütçesi kanun tasarısını, özellikle 
İkinci 5 Yıllık Plânı tetkik ettiğiniz takdirde, bu 
sözleri iktidarın. Hükümetin kendi imzası ile 
neşir etmiş olduğu bu vesikalarda bulacaksı
nız. Evet açıkça biz, kamu fonlarını kamu kesi
mi dışındaki sektöre aktardığımız içindir ki, büt
çe açık veriyor ve bunu kapamak için de yeni 
vergi alacağız, diyor. Oysa kamu kesimi don
daki kesime aktarılan fonlarla ne bir ekonomik 
kalkınma mümkün olabilmiş, ne de unııılan ge
lişme vukubulmuştur ve hele o kesimde yatırıla
bilir yeni fonlar yaratılması süreci yaratılama
mıştır. Bugün Türkiye'nin içinde bocaladığı, 
bunaldığı ekonomik ortam büyük çoğunluğu 
ile, biraz evvel arz ettiğim, yanlış ekonomi poli
tikaları yüzünden ileri gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bir memlekette vergi 
konusunda reformist bir tutum ihtiyar etmek h-
tiyen her hangi bir iktidar, şayet yalnız ve mün
hasıran, vergi mevzuatı ile iştigal eder, onunla 
oynamakla iktifa eder, verginin yanında alın
ması gereken diğer ekonomik tedbirleri, mali 
tedbirleri bsraber getirmezse, vergi reformun
dan umduğu faydayı elde etmek imkânına ka
vuşamaz. Binaenaleyh, Türkiye'de daha birçok 
ekonomik reformlar gerektiğini defalarca bu 
kürsüden söylerken, bir gün gelip, bir iktidarın 
yalnız vergi alanında kendisinin izafe ettiği için, 
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reformist harekete tevessül etmesinin fayda ge-
tirmiyeceğini anlatmaya şimdi bu kanun vesile 
vermiştir. Evet, iddia ediyoruz ki, bu kanunla 
ve hemen arkasından müzakeresine başlıyacağı-
mızı sandığımız diğer 15 çeşit kanunla, Türkiye 
ekonomisinde umulan ferahlama vukua gelmiye-
cektir. Çünkü, tek başına vergi işlemleri ya da 
vergi alınması işi hiçbir zaman bir memlekette, 
hele az gelişmiş bir memleket ise, kalkınma sü
recine girmeyi mümkün kılmaz. Şimdi iktidara 
soruyorum; bu vergileri topladığı zaman, umdu
ğu hâsılayı elde ettiği takdirde dahi, Türkiye'de 
biraz evvel arz ettiğim ekonomi politikası ile, 
onu devam ettirmek suretiyle mi kalkınma süre
cine girecektir? 

Hemen söyliyeyim ki; biraz evvel tekrar ifa
de ettiğim veçhile, arz edeyim ki, iktidar yatırım 
harcamalarını fiilen, maddeten kısmış bir poli
tika ile huzurunuzdadır. Üstelik iktidar, bugün 
yeni yatırımlar yerine eski yatırımların, tâbiri 
caizse hammaddeleri ve diğer işletmeye müte-
ferri masaflarını o ihtiyaçları karşılayacak fon
ları ancak yaratmak durumundadır. Yoksa yeni 
ve fizik plânda büyük ve köklü yatırım hamlele
rini öngörmediğini bu kanundan evvel müza
keresine yaptığımız bütçe kanun tasarısı ile or
taya koymuş bulunmaktadır. En zor durumda 
yaşadığını kendi ifade etmektedir ve ödemeler 
dar boğazı içinde sıkışıp kaldığını anlatmakta
dır. Ama dikkat ederseniz ödemeler çoğu defa 
cari 'harcamaların gerektirdiği ödemeler olmuş
tur. Belki yatırım harcamalarının başka sene
lere intikal etmss ödemeler ihtiyacını ise, bu 
tedbirlerle karşılamaya muktedir olamıyacak-
tır. 

Değerli arkadaşlarım, bir gerçeği ifade et
mek isterim. Bunu Sayın Maliye Bakanının, kı-
lâsik maliye kitaplarında dahi bulunduğu için, 
kabul edeceğim sanırım; bir ekonomi taham
mülü üstünde vergiye tabi tutulursa o ekonomi 
vergi verici olmaktan büsbütün çıkar. Bu âde
ta insan hayatında veya başka canlının haya
tında görülen gereğinden fazla öz çekme, güç 
çekme, varlık çekmeye tabi tutulduğu takdirde o 
canlıların mâruz kaldıkları durumu hatırlatır. 
Türkiye ekonomisinin, bu kanun ve bundan son
ra gelecek 15 kanunla tabi ttutulduğu biçimde bir 
vergi sağlamasına tabi tutulması 'Türkiye eko
nomisini çökertme gibi bir tehlikeyi yaratma 
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istidadındadır. Evet, Türkiye ekonomik bu ka
nun ve 'Irandan sonra gelecek 15 kanımla çok 
ağır 'bir vergi yükü altına sokulmuş olacaktır.. 
Tabiî Türkiye'de yasıyan vatandaş kütlesi bun
dan çok ağır şekilde müteessir olacaktır; ama 
özellikle ekonomi tümüyle ağır vergi yükü al
tında bunalacaktır. 'Böylesine hbr sıkıştırmaya, 
böylesine bir tazyike Türkiye ekonomisini ta":.i 
tutmak iyi iktidar olmamanın en büyük delıV.i-
âbr. Ölçüsü kaçmış bir vergi alma politikası 
bir ekonomiyi, dünyanın her yerinde görüldüğü 
gibi, çökertmeye yeter, artar b#e. Korkarım ki, 
bu vergiler, bir taraftan bir ekonomik çöküntü
ye daha çok sebeboiacaktır, bir taraftan da 
umulandan çok daha az nema getirecek ya da 
vergi hâsılası tenrn edecektir. O takdirde şim
diden yapılan veya yapılması ön görülen har
camalar ve saireler başka senelerVı üzerine yük
lenecektir. Çünkü (bu yıl bu aydan sonra çıka
rılacak vergi kanunlariyle elde edilecek ha l a 
dan programı (gerçekleştirmek, hele en son or
taya konulan birtakım dar boğazları açmak büs
bütün zor olacaktır. 

Daima düşünmüşümdür. Ssym Maliye Baka
nının 'talihsiz bir dönemde Maliye Bakanı olu
şu beni şahsan, üzmüştür. 'Bu kadar zor bir dö
nemde, bu kadar çok vergi kanunu üs bir mem
lekette Maliye Bakanlığı görevini yüklenmek 
taü.Vı sayılmaz, kanaatindeyim. Bunu nasıl başa
racaktır? Doğrusunu söyliyeyim, çok merak edi
yorum. Peşin kanaatimi söyliyeyim bu da men
subu olduğu iktidarın başaramadığı diğer isler 
m ey anın a girecektir. 

Değerli arkadaşlarım, '6802 sayılı Gider Ver
gileri Kanununu, elinizdeki metinde olduğu üze
re, Hükümete yetki suretiyle o kanundaki oran
ları gereğinde % 100 e kadar artırmayı öngö
ren bu kanun teklifinin, kend? hudutları dışına 
çıkarılmak suretiyle diğer vergi kanunlariyle 
birlikte düşünürseniz ve bu vergilerin kalkın
ma harcamalarına sarf ediimiyeceğinj 'bizzat ik
tidarın hazırladığı programlarda, plânda va 
bütçe tasarısında görürseniz; bu vergilerin va
sıtalı vergi olduklarını, bütün vasıtalı vergilerin 
taşıdığı adaletsizlikleri taşıdığını, ağır vergi 
yükünün ekonomiyi çökerteceğini nazarı itibara 
alırsanız, almak lûtfunda bulunursanız, hiçbir 
muhalefet endişesiyle ya da muhalefet yapmak 
için ifade etmediğimizi beyana çalıstırğımız bu 
hususları memleket açısından, ekonomik fayda 

açısmdf n, kalkınma açısından değerlendirirse
niz, bu kanunun çıkmasına imkân bırakmazsı
nız. Ama öyle sanıyorum ki, ve kötü gelenek 
olmaya başlamıştır; iktidarda bulunan parti, 
özellikle bugün beş yıldan beri iktidarı altında 
yaşadığımız partinin Hükümeti, hangi tasarıyı 
getirirse getirsin, parlâmento kanatlarında bu 
tasarıyı reddetmek, çıkarmamak, bunun Hükü
mete, memlekete, millete, devlete faydasız ola
cağını söyliyebilmiş olmak Türkiye parlâmen
tolarına nasibolmadı. Ben daha Hükümet tara
fından getirilen bir tasarının Parlâmento ka-
natlarınca ekonomiye zararlıdır, malî hayatı
mıza fayda getirmez, ya da Türk halkının ya
şantısında zorluklar doğurur, yanlış bir tasarı 
getirdiniz, denildiğini ve tasarılar reddedildiği
ni görmedim. Böyle olunca da - belki önemsiz 
meselelerde, bir iki istisnası vardır - parlâmen
toların, yasama organlarının kanun yapma yet
kisinin her gün bir parça daha ucundan, kana
dından Hükümetlerce kendi üzerlerine devre
dilme yoluna girilirse, ben hükümetleri kına
mam. Çünkü bakıyorlar, uzun yıllar tecrübe 
ediyorlar, yasama yetkisini haiz meclisler ken
di hükümetlerinin getirdiği tasarılarının hiç bi
risini reddetmiyor, öyle ise diyor hükümet sizi 
boşuna zahmete sokmıyayım, bu yasama yetki
sini de bana veriniz, bu kanunda olduğu gibi, 
ben de kolaylıkla ve rahatlıkla memleketi idare 
edeyim. 

Bu ise iste biraz evvel burada cereyan eden 
münakaşanın özüne tamamen deyin büyük bir 
hatayı işlemek anlamına gelir, işte kanımız o ki 
demokratik rejimin, demokratik parlömanter 
rejimin en çok zarar göreceği davranış bu ola
caktır. Demokratik parlömanter rejimlerde, 
parlâmentoların millet hayatına hâkim olmama 
yolunda bulundukları, mücadele edildiği gün, 
demokratik hayatın hakikaten çok zor durum
lara yahut dönemlere girdiğini kabul etmek 
gerekir. Bir fantazi değildir, bir süs değildir, 
yasama meclislerinin, yasama yetkilerinin baş
kasına devredilemiyeceğine dair hükümler vaz'-
etmek. Ama yasama meclislerinin yetkilerini 
hükümetlere vermeye başladığınız gün, pahalı
lıktan ya da şu veya bu kesimden gelen birta
kım itiraz seslerinden çok daha elîm sonuçlara 
doğru rejimin kaderini bırakmış olursunuz. Şu
nu hemen söyliyelim, siz bütün gün demokrasi-

I den yanayız deyiniz, fakat yetkilerinizi, yani 
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yasama meclisinin yetkilerini, yürütme organı
na devretmek yoluna girdiğiniz günden sonra, 
bütün bu sevginize hattâ idealinize, mefkureni
ze rağmen demokratik parlömanter rejimin ha
yatiyetini muhafaza etmekte itina gösteren 
bekçiler olmak durumunda bulunamazsınız. 

Özellikle şunu söylemek lâzım. Demokratik 
parlömanter rejimden Türkiye'nin dönmesi ola
nağı yoktur, zaten. Nasıl olur Türkiye'de de
mokratik parlömanter rejimden dönme? Bunun 
yolu yoktur. Anayasayı kabul etmiş ve Anaya
sa rejimi olarak bütün partilerin bağlandığı bu 
sistem içinde, demokratik parlömanter rejimin 
dışında bir düzen arzu eden kişiler ve siyasi 
örgütler tasavvur etmek acaiptir, gariptir. Hiç
bir partinin kudreti dâhilinde değildir, Türki
ye'yi demokratik parlömanter rejimden dön
dürmeye; kâfi değildir kudreti, mümkün değil
dir, olanağı yoktur. Dünyada da hiçbir parti
nin ihtilâl yaptığı görülmemiştir. Parti diye bir 
varlık, sadece kanunların mânevi şahsiyet di
ye isimlendirdikleri biçimde vücut bulmuşlar
dır; onun dışında bir sınıf olmadıkları veya 
her hangi bir güce silâh ve saire gücüne sahi-
bolmadıkları için, demokratik parlömanter re
jimden o memleketi ayırabilme gücüne sahip
tir telâkkisi sakîm bir telâkkidir. 

Sanırım demokratik parlömanter rejimler
den ülkeyi saptırmaya kaadir olmıyan siyasi ör
gütlerin bâzılarına böylesine bir yol tutmuş 
olma izafesinde, bulunmak abesle İştigal etmek
tir. Ama bu kanunda olduğu gibi, demokratik 
parlömanter rejimin vazgeçilmez esası ve Ana
yasanın çok sarih hükmüne rağmen, yabama 
yetkilerini yürütme organlarına devrederseniz 
işte o zaman demokratik parlömanter rejimden 
çok şeyler vermeye hazır olduğunuzu gösterir
siniz. Sanırım o zaman demokratik parlöman
ter rejimler zaıfa dü^er, sanırım o zaman de
mokratik parlömanter rejimleri kolaylıkla ye
nilgiye götürecek bir süreç içine sokmuş olur-
pıınv.2, 

O itibarla vulgaire, ba^it ve bir meydan kav
gasında, belki seçim heyecanı içinde söylenecek 
birtakım ithamları esas ittihaz edip, parlöman
ter rejimden yana olmak veya yana olmamak 
münakaşası yerine, parlâmentonun içinde par
lömanter rejimi haleldar edecek gidice kapa
mış olmayı görmek, hata kimde ise onu kendi-

| sinin idrak etmek mevkiinde bulunmak gibi bir 
I uyanıklığa ihtiyaç vardır. 

C, H. P. olarak biz bu kanun vesilesiyle bir 
j kere daha tekrar ediyoruz : Kendi tarihî mis

yonumuzun, kendi tarihî varlığımızın tabiî so
nucu olan demokratik parlömanter rejimin çok 
yakın, çok içtenlikle beraberinde ve yanında 
olan parti olarak, parlömanter salâhiyetlerin, 
parlâmento salâhiyetlerinin yürütme organla
rına devrinde, başka her türlü sakıncanın, çok 
daha ilerisinde sakıncalar görürüz. Onun için 
bu kanunda parlâmentoların, yasama organla
rının kendi yetkilerini Hükümete vermelerini 
birçok bakımlardan sakıncalı bulduğumuzu, bi
raz evvel arz ettiğim sebeplerle, bu kanunun 
buradan çıkmasına mâni olucu oylar vermenizi, 
yalnız Parlâmentonun üstünlüğü kaidesi bakı
mından değil, ülkenin geleceği bakımından da 
önemli saymanızı ve konuşmalarımızı böylece 
değerlendirmenizi arz ederim, Saygılar suna
rım. (C. H, P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAM" — Teşekkür ederim Sayın 6ün-
doğan. Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Sayın Maliye Bakanı, buyurun. 

Muhterem senatörler, açık oylarını kullan
mamış sayın üye?.. Yok. Oylama muamelesi bit
miştir, efendim. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem se
natörler; evvelâ huzurunuzda Sayın Fikret 
6ÜTidoğan arkadaşıma uzun konuşma itiyadını 
bu kere bırakmış olduğu için ve fikirlerini kısa 
bir zaman içerisinde, şahsan beni hiç rencide 
etmiyen bir üslûp ile, bu defa beyan etmiş ol
duğu için arzı şükran ederim. 

Arkadaşımın bu defa, bu tasarı ile ilgili ola
rak nazik bir üslûp içerisinde beyanda bulun
muş olması, bizim kendisine arzı cevabetmemize 
bâzı hususlarda mâni olamıyorsa, bu bakımdan 
da kendisinden özür dilerim. 

Bu tasarı dolayısiyle daha önce yapılan mü
zakerelerde çok tekrar edilmiş olan bir hususu 
Sayın 6ündoğan bu defa yeniden tekrar etti
ler. Hükümetin bu tasarı ile yasama organının 
bâzı yetkilerini almış olduğu, almak istemekte 
oluşu, tarzındaki iddiadır ki, daha önceki cel
selerde Anayasa Mahkemesi kararlarından ör
nekler göstererek, bu hususun doğru olmadığı
nı ve bu mütalâaya iştirak etmediğimizi arz et-

f mistim. Bunun üzerinde duracak değilim. 

79 — 



C. Senatosu B : 75 28 .5 .1970 O : 1 

Bu defa Sayın Gündoğan, yeni olarak, «biz 
daha önceki görüşmelerde tek başına, sadece 
Gider Vergisi geliyor zannediyorduk. Halbuki 
şimdi öğreniyoruzki, daha 15 aded vergi tasa
rısı Hükümet tarafından Meclislere sevk olun
muştur. Binaenaleyh, vatandaşlar üzerinde bu 
vergilerin yaratacağı darlık daha da artmış
tır.» tarzında bir beyanda bulundular. Evvelâ 
genel olarak, muhterem senatörler şu hususu 
arz etmek isterim: 

Bütçe müzakereleri sırasında gerek yüksek 
heyetinizde, gerek Karma Bütçe Komisyonun
da ve Mecliste yapılan müzakereler esnasında, 
bütçelerin açık verdiği, açık finansmanına gi
dildiği, bunun da ekonominin istikrarını boz
duğu ifade edilmiştir. 

Şimdi, daha önce de arz etmiştim; yatırım
ları yapacaksınız, plânın emrettiği seviyede ya
pacaksınız ve % 7 kalkınma hızına ulaşacak
sınız; açık finansmanına gitmiyeceksiniz, Mer
kez Bankası kaynaklarına müracaat etmiye-
ceksiniz, ekonominin istikrarını muhafaza ede
ceksiniz ve vergiye de müracaat etmiyeoeksi-
niz, vatandaşın külfetini, vergi külfetini artır-
mıyacaksınız. E... bunun formülü bulunmuş de
ğil. Vergi aimıyacaksmız, yatırımları yapacak
sınız, ekonominin istikrarım muhafaza edecek
siniz, bütçe açıkları olmıyaeak, açık finansma
nına gitmiyeceksiniz. Bunun yolu yok. 

Yalnız arkadaşım derse ki, «vergiye çok 
kazanandan alacaksınız, vergiye tahammülü 
olan vatandaştan alacaksınız», bu kendisi ile 
ittifadettiğimiz bir nokta olur. 15 vergi kanu
nu getiriliyormuş dediği vergi kanunlarını 
muhterem arkadaşım yakından görüp etüdetmiş 
olsa, zannediyorum ki bu vergileri beğenecek
tir. Tamamiyle sosyal adalet ilkesinin gerçek
leştirilmesi noktasından hareket edildiğini, 
Türkiye'de gelir dağılımına müspet etkide bu
lunulmak istenildiğini, gelir yolu ile ve sadece 
malî gücü yerinde olan, ödeme kabiliyeti, alım 
kabiliyeti yerinde olan kimselere bu vergilerin 
hitabettiğini görecek ve zannediyorumki bun
dan memnun olacaktır. 

melen elde edilen gelirleri, bu tasarı - hâlâ ko
misyonda görüşülmekte olan tasarı - vergilen
diriyor. 

Şu halde Sayın Gündoğan'in, diğer vergi
leriyle birlikte bu kers «Hükümetçe sevk edi
len tasarıların vatandaşın darlığını daha da ar
tıracaktır» şeklindeki mütalâası doğru değildir. 

Sayın Gündoğan'm bir mütalâası daha ol
du, «bu vergilerden beklenilen hâsıla nereye 
sarf edilecektir, buradan başka bir sektöre, ka
mu sektöründen özel sektöre transfer edilecek
tir bu meblâğlar; bu da Anayasaya uygun de
ğildir» tarzında bir beyanı oldu. Zannediyo
rum Sayın Gündoğan, bu konuda 933 sayılı 
Kanunun tatbikatına işaret etmek istemiştir. 
Kamu sektöründen özel sektöre transfer deyin
ce, bu transferlerin katı transfer olduğu gibi 
bir mâna çıkıyor ki bu doğru değildir. Bunu 
hemen tasrih etmek lâzımgelir. ödünç olarak 
verilen paralardır, bunlar. Kredi tarzında veri
len paralardır. 

Ayrıca Anayasanın hükmüdür; mademki Sa-
ym Gündoğan Anayasadan bahsetmiştir, «özel 
sektörün gelişmesi için ve rahat çalışması için 
Hükümet, gerekli tedbirleri alır» diye Anaya
sadan hüküm vardır. Anayasanın 40 ve 41 nci 
maddeleri mütalâa edilecek olursa özel sektö
rün varlığı Anayasamız tarafından kabul edil
miştir. Ve o sebepledir ki, Türkiye, Beş Yıllık 
Kalkınma Plânlarını yaparken karma ekonomi
yi benimsemiştir. Karma ekonominin bir dilimi 
kamu sektörü ise, diğer dilimi özel sektördür. 
Bizim plânlarımız, müteaddit defa bu kürsü
den huzurunuzda tekrar ettik, kamu sektörü 
için emredici, özel sektör içinde yol 
gösterici, teşvik edici ve özendirici 
tedbirleri alıcı karakterdedir. Şimdi özel 
sektörü nasıl teşvik edeceksiniz? Elbet-
teki ona bâzı kolaylıklar göstermek su
reti ile teşvik edeceksiniz. % 7 kalkınma hızı
na özel sektörle kamu sektörünün yaptığı ya
tırımların muhassalası ile ulaşacaksınız. 

Şu halde, Sayın Gündoğan gibi «kamu ya
tırımları azalıyor, bütçeye koyduğunuz yatı
rım ödenekleri azalıyor, binaenaleyh bu plân 
ilkelerine uygun değildir» tarzındaki beyan, bu 
meseleye dar açıdan bakan bir beyan oluyor. 
Netice itibariyle, hem özel sektörün, hem de 
kamu sektörünün yaptığı yatırımlar netice-

Misal olarak şunu arz edeyim, zannediyo
rumki Sayın Gündoğan arkadaşım, bu noktada 
Hükümet tasarısının esprisine iştirak edecektir. | 
Gayrimenkul spekülâsyonu dolayısiyle elde 
edilen gelirleri, çalışmadan, bir emek sarf et- j 
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sinde % 7 kalkınma hızına ulaşılması icabe-
der. Eğer, ulaşılıyorsa tamamen plân hedefle
rine ve plân ilkelerinin dâhilinde kalınmış olu
nur. 

«Ayrıca bu vergilerden beklediğiniz hası
latı özel sektöre transfer edeceksiniz» şeklinde 
gayet umumi bir söz söylenmesinde de isabet 
yoktur. 1970 Bütçesinde, Hükümet tarafından 
teklif edilen haliyle, bu teşvik tedbirleri için 
ayrılan ödeneğin tutarı 450 milyon idi. Bunun 
bir kısmı, zannediyorum 25 milyon, Bütçe Ko
misyonu tarafından indirilip başka bir yere 
ilâve edilmiştir. Bu suretle 425 milyon kalmış
tır. Bizim bu tasarılarla beklediğimiz varidat 
ise bunun çok üstündedir. Yıllık programda 
gösterilen bütçe ihtiyacını, ek finansman 
ihtiyacını karşıhyacak miktardadır. Şu halde, 
böyle iki milyarı bulan o ihtiyaç karşısında, 
450 milyon gibi bir meblâğ, bütçede teşvik ted
birlerini uygulamak için ayrılıyor diye bu 
«vergilerden beklediğiniz hasılatı özel sektöre 
aktaracaksınız» tarzında beyanda bulunmak 
matematik bakımından dahi doğru olmadığı 
ispat edilebilen bir husus oluyor. 

Sayın Gündoğan'ın bu defa yeni olarak, gö
rüşülmekte olan kanun tasarısı dolayısiyle serd 
ettiği mütalâa, gerek bu vergi kanunu ile, gerek 
Hükümetçe serd edilen diğer kanunlarla geti
rilen vergi yüklerinin vatandaşın tahammülü
nün üstünde bir yük teşkil edeceği tarzındaki 
mütalâası olmuştur. 

Bu mütalâa elbette ki, bizi, Türkiye'deki 
vergi yükü nedir, sualinin cevabına götürür. 
Türkiye'de belediye gelirleri, özel idare gelir
leri, dâhil vergi yükü, vergi şarjı % 16 civarın
da bir rakamdır. Plânda gösterilen hedefte ise 
% 20 idi. Sayın Gündoğan, «yatırımlarda plâ
nın gösterdiği hedeften geride kaldınız; daha 
az ödenek koydunuz yatırımlar için, bütçeye» 
diye beyanda bulunurken, vergiyi de konuşur
ken «plânın gösterdiği vergi yükü hedefi % 20 
idi, E.. Siz % 16 da kaldınız» diye niçin be
yanda bulunmuyor? Bunu anlamak benim için 
mümkün olmamıştır. 

Görüştüğümüz gider vergileri, vasıtalı ver
giler olduğu için, dâhilde alman istihsal vergi
sinin, sanayi sektörü geliri üzerindeki yükü
nün ne olduğunu yıllar itibariyle arz etmek is
tiyorum. 

I 1951 de sanayi sektörü geliri 1 milyar 250 
milyon, gayrisafi millî hasıla. Bunun üzerinde
ki vergi yükü % 10,5; 1952 de % 10,8; 1953 te 
% 10,1; 1954 te % 9,8; 1956 da % 10,9; - vak
tinizi almamak için atlıyorum - 1960 da % 7,3; 
1961 de % 6,6; 1962 de % 7,4; 1963 te % 7,2; 
1965 te % 7,7; 1966 % 8,3; 1967 de ,% 8,1; 
1968 de sanayi sektörünün geliri 17 milyar 670 
milyon, 1968 sanayi sektörü geliri, gayrisafi 
millî hâsıla içerisinde 17 milyar 670 milyon, 
dâhilde alman istihsal vergisi 1 milyar 557 
milyon ve yükü % 8,8 dir. Bu rakamlar göste
riyor ki, Türkiye'de sanayi sektörü üzerinde 
olan vergi yükü ve genellikle vergi yükü dü
şüktür. 

Plânın öngördüğü rakamlara göre düşüktür. 
Birçok memleketlerde vergi yükü % 30 civarın
da; gayrisafi millî hasılaya nisbetle vergi yükü 
% 30 olan memleketler vardır. Türkiye'ninki 
ancak c/c 16 civarındadır. Binaenaleyh, bu ta
sarılarla «vergi yükünü artırıyorsunuz» tarzın
daki mütalâada isabet yoktur. 

Bir de muhterem arkadaşım bir mütalâada 
bulundu; «nasıl olsa hükümetin getirdiği vergi 
tasarılarını kabul ediyorsunuz, o halde hükü
met bu kere bâzı salâhiyetleri kendine almak 
istiyen bir kanunla gelmişse, şöyle düşünmüş
tür; nasıl olsa benim getirdiğim tasarıları ka
bul ediyorsunuz, öyle ise size zahmet vermiye-
yim de efendim, bu salâhiyeti ben kendime alı-
vereyim diye düşünmüş ve böyle bir espiri içe
risinde bu tasarıyı sevk etmiş» Bu mütalâayı 
Sayın Gündoğan'ın kendi mantığı içinde dahi 
anlamak, benim için mümkün olmamıştır. Biz 
bu tasarıyı niçin sevk ettiğimizi daha önce izah 
ettik. Vergi kanunları, bilhassa vasıtalı vergi 
kanunları, parlâmentolarda aylarca müzakere 
edildiği zaman vergiyi ödiyecek olan kimse, iş
te şu emtiaya, şu maddeye vergi konacaktır» 
diye bunu istif ediyor. Bu maddenin ticareti 
ile meşgul olan kimse bu vesile ile daha fazla 
para kazanır mıvım diye gerekli tedbirleri ab-
yor. İste bu spekülâsyonları önlemek için bu 

j tasarıyı sevk ettiğimizi yoksa, muhterem sena
törlerin nasıl olsa Hükümet teklifini kabul et
tikleri binaenaleyh, zahmete girmesinler diye 
sevk etmediğimizi burada bir defa daha beyan 
etmek isterini: 

Ayrıca, bu tasarı ile ekonomik bir alet alm-
] maktadır ve bu Türkiye'de iik defa vâki olan 
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bir şey değildir. Daha başka memleketlerde de 
yıllarca önce bu şekilde tedbirler alındığını, da
ha önceki müzakerelerde arz etmiştim. Bugün 
artık Devlet ekonomik faaliyetlerle çok daha 
yakından alâkadar olan bir teşekkül halinde bü
tün dünyada ortadadır. Bu sebeple, ekonomiye 
ve ekonominin konjonktürüne zamanında mü
dahale etmek için bâzı yetkilerle mücehhez ol
ması lâzımgelir. Daha önce de arz ettim, 1215 
teki Magna Karta Libertatum'da kabul edilmiş 
olan prensip, «Kanunsuz vergi olmaz.» prensibi 
ana ve temel prensibolarak muhafaza edilmekte 
ise de, Anayasa Mahkemesi kararlarında da gös
terildiği gibi, sınırlı olarak hudutları, çerçevesi 
belli olarak hükümetlere yetki verilmektedir. 
Bu da ekonomiye zamanında müdahale etmek 
için yerinde bir husustur. 

Hürmetlerimi sunarım. (A. P. sıralarından. 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Maliye Vekili, teşekkür 
ederim. 

Tümü üzerinde söz istiyen sayın üye?.. Bu
yurun Sayın Gündoğan. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN
DOĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım, bu kanunun konuşulmasına 
başlamadan önce, bir defa daha konuşulmuş ol
masının verdiği hakla, benden kısa konuşmam 
talebedildi ve daha önceki konuşmalarımın da 
nazarı itibara alınacağı var sayıldı. Halbuki, 
gördüm ki bana cevap veren Sayın Maliye Ba
kanı, filhakika önceleri gayet nazik bir eda ve 
üslûp içinde takdir ettiklerinden başiıyarak, 
ama gide gide benim söylediklerime, - öşür dile
rim, parti adına konuşuyorum. - rahatlıkla ve 
fırsat sayarak galiba, biraz da başka mânalar 
vererek ve eleştiriden de öteye giderek yanlış 
görüşler seklinde tanımlama yoluna girdiler. 

Önce Sayın Bakan, şunu iyice kabul edelim 
ve hiç kimsenin gözünden kaçırmıyalmı. Sizin 
imzanızı haiz 1970 yıllık programında özel ka-
sime fon aktarılmasından dolayı husule gelen 
bütçe açıklarının yeni vergiler getirilmesi sure
tiyle kapatılmasından başka çare yoktur, şek
linde bir hüküm, bir madde var mıdır, yok mu
dur?. Bunu sua.1 şeklinde tevcih edişim, biraz 
sonra kütüphaneden geleceğine intizar ettiğim, 
1970 yıllık programında bu maddeyi okuma im
kânına mâlik olduğum içindir. Şimdi soruyo
rum, sizin bütçe açıklarınızın aslında temel ne

deni, pahalı Devlet idaresi, pek eskimiş bir yö
netim kadrosu ile iş görmeye çabalama, ve sai-

renin yanında, artan cari masrafları karşılıyama-
ma gibi faktörler, hiç şekil ve şüphe götürmi-
yen bir şekilde, muhtelif kanunlarla, muhtelif 
yollardan aktardığınız kaynaklardan tevel-
lüdeder. Bu bilinen bir gerçektir. Siz dile getir
diğiniz için söylüyorum. Yalnız Yetki Kanunu
nun iki senelik meriyet süresinde 4 milyar kü
sur liralık fon aktarılması, ya da vergi kaybı 
gibi bir durumla karşı karşıya kaldığımız, ar
tık hesabı kesin, veciz ifadesi halindedir. Şim
di siz kalkar da burada, Türkiye'de karma 
ekonomi sistemi caridir. Karma ekonomi de
mek, kamu kesimi yanında özel kesimin de 
ekonomik faaliyette bulunması, demektir. Bu 
itibara, karma ekonominin yaşayabilmesi için, 
özel kesime kamu fonlarının aktarılması ge
rekir gibi, - kusura bakmazsanız, kendi mantı
ğınız içinde, bir medrese, affedersiniz Aristo 
mantığı içinde. - nasıl çelişkiye düştüğünüzü 
foen size ifade edeyim. Hçbir zaman karma 
ekonomide kamu fonlarının özel sektöre, hem 
de .bildiğiniz şekilde ve onların da bildiği gibi, 
harcaması şartı ile aktarılması bir Anayasa 
emri değildir. Nereden çıkarıyorsunuz Anayasa 
emrini? Madem karma ekonomi var. O tak
dirde, özel kesimin beslenmesi ve kamu fon
ları ile doyurulması lâzımdır, hükmünü ne
reden çıkarıyorsunuz? O halde ben size söy
leyeyim, tam aksine hüküm vardır, Anaya
sada. Çünkü, Anayasada sosyal Devlet ilkesi 
ve Devletin ekonomik vazifelerle görevlen
dirilmiş olması, önce Devlete Anayasaca ve
rilen ekonomik faaliyetleri kendi fonları ile, 
kendi kabiliyetleri ile, kendi gelirleri ile yap
ması emrini ve lüzumunu işaret eden madde
ler vardır. Hattâ Devleti böylesine birtakım 
vazifelerle görevlendiren Anayasa, imkân bula
madığı ya da Devletin gücü yetmediği tak-
diıde, gücü nisbetinde bu işleri yapar mad
desinde bunu teyideder. Nereden çıkarıyorsu
nuz, Devletin kendi işini göremezken, karma 
ekonomiyi ayakta tutabilmek için, oradan bu
radan birtakım fonların o kesime aktarılması 
emrini? Asıl sosyal Devletin, ya da ekonomik 
politikası olan Devletin, kendi gücü ile ba
şarmaya muktedir olmadığı yerlerde, işlerde, 
kendisine güc katmak için fon arıyorum de
mesi suretiyle cevap vermenizi beklerdim. 
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Halbuki siz yine benim dediğimi ikrar etmiş, 
kabul etmiş oluyorsunuz. Yani, dediğim gibi, 
kamu fonlarının özel sektöre aktarılması su
retiyle husule gelen açığınızı vergilerle ka
patmak istiyorsunuz. Bunu Anayasa hükmü 
ile de ortalığa sevkediyorsunuz. Peki, so
rarım size, kamu fonlarını özel kesime akta-
ıacaksmız, ama özel kesime, özel sektöre, özen
dirici saydığınız birtakım tedbirlerden başka 
hiçjbir plân disiplini yüklemiyeceksiniz. Ben 
de bunu bilmediğimi farzedip biran için öğ
renmek ihtiyacını duyayım. Nerede görül
müş böyle güzel bir karma ekonomi anlayışı? 
Güzel söylüyorsunuz. Belki teşvik edilmesi ge
rektiği için, ya şu için, ya bu için sizin 
mantığınızda bâzı fonların aktarılması gere
kir. Güzel. O fonların bu ülkenin ihtiyacı 
olan kalkınmaya yararlı sahalara, en verimli, 
en çok yatırım yapılması gerektiği, öncelik 
kazandığı plânla tesbit edilen sahalara gidip 
gitmediğini kontrol edemiyorsunuz. Edebili
yor musunuz? Edemiyorsunuz. Zira plân di
siplininiz müsait değil. 

Hiçbir hedef veremiyorsunuz kendilerine, 
bir vazife de yüklemiyorsunuz. Ama, para 
veriyorsunuz. E.. Ne yapıyor özel kesim? Bir 
ölçüde şunu yapıyor. Çok kolay, kısa zaman
da kendisini itmam edecek, yatırdığını ge
riye getirecek yüksek kâr sağlıyacak saha
lara, isterse orada âtıl kapasite dahi olsa, 
kaynak israfım hiçe sayarak yatırım yap
makta devam ediyor. Istırap içinde değil misi
niz? Her gelen özel kesimciye nazikâne tavsiye
lerde bulunmuyor musunuz? Fakat buna rağ
men, işte şimdi vergi ile durdurmaya çalıştığı
nız; meselâ, diyelim ki, inşaat sektörü veya ta
şıma sektörü veya beğenmediğiniz imalâtı yapan 
sektörün mallarına dahi vergi koymuyor musu
nuz? Sizin bizzat fiiliniz, politikanız bizi doğru
luyor. Fena yerlere, daha doğrusu gereksiz yer
lere yapılan yatırımları veya harcamaları önle
mek için, bu vergiyi getiriyorum diye, bu vergi 
kanununun gerekçesinde ifadeniz var. Birtakım 
talep fazlalıklarını falan enlemek, diyorsunuz. 
Onlar da biraz geri dursun, diyorsunuz. Böyle 
söylüyorsunuz. Sizin görüşünüz. Böyle olur, ol
maz onun münakaşasına girmiyorum. Bırakmış 
öyle olduğunu, gerek dahilde, gerekse hariçte 
ve özellikle Ortak Pazarda dolu kapasiteler yü
zünden neler çektiğinizi bilmiyor muyuz? Tek- ] 
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stil yüzünden ne kadar zorluklar içinde bulundu
ğunuzu bilmiyor muyuz? Bu itibarla şimdi siz 
Anayasada karma ekonomi sistemi vardır, o 
demektir ki, Devlet bu karma ekonomiyi yaşa
tabilmek için, kontrol edemediği, yön veremedi
ği bir sektöre, tamamen keyfî bir surette harca
ması için fonları aktaracaktır; bu bir Anayasal 
ödevdir, zorunluluktur, demek durumunda değil
siniz, Bunu lütfen tashih edelim. 

Sis kalkınma hızının belli seviyeye, daha 
doğrusu plânın öngördüğü seviyeye, ulaşmış ol
masını işte plânın öngördüğü biçimde bir kalkın
ma olarak bu kürsüden geçirmeye kalkıyorsu
nuz. Bir kalkınma sürecinin belli orana ulaşmış 
olması, o kalkınma sürecinin, bileşik anlamda, 
yani eski tabiriyle, yapısı bakımından plâna uy
gun olduğunu ifade etmez. Hani, kaldı ki, bu se-
neki kalkınma hızınızda resmen ifade ettiğiniz 
gibi, - olmadığını bir kere daha burada ifade et
miştim, % 6 civarında kalmış. - % 7 kalkınma 
hızını buldunuz. Fakat bilenimi plânın öngördü
ğü gibi değil.. Belli sahalarda, belli ilerlemelere, 
genişlemelere, büyümelere gitmek ve orada yü-
celmek emredilmiş iken, başka sahalarda, isten-
miyen yerlerde ve istenmiyen alanlarda gelişme
lerin sağlanmış olması Türkiye ekonomisinin en 
bariz hastalığıdır, özellikle hiç durmadan her 
programda itiraf ettiğiniz gibi, istemediğiniz, ge
lişmesini istemediğiniz sektörlerde gereğinden 
fazla hız kazanmış faaliyetlerin mevcudiyeti res
mî delillerle sabittir, inşaatta ve tanımadaki yük
sek hızın genel hıza tesir ettiğini yine belgeleri
nizde siz söylersiniz. Şimdi, burada kalkıp da, 
belli oranda kalkınmayı öngören seviyeye ulaş
mış olmayı, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkın
mayı plânın öngördüğü; hele, Türkiye ihtiyaçla
rının belirdiği istikamette başarmış bir Hükü
met olmaya sizi götürecek, sizi o sıfata lâyık kı
lacak bir gösterge olarak ya da bir delil olarak 
gösteremezsiniz. Bu mümkün değildir. Tekrar 
ediyorum, Türkiye'nin ıstırabı buradadır. 

Sonra karma ekonomide iki sektör yanyana 
şu veya bu şekilde yaşıyacaktır, biribirlerini ta-
mamlıyacaktır, sözleri güzel şeylerdir. Ama, ba
na Maliye Bakanı veya Hükümet olarak burada 
ifade Duyurabilir misiniz, hangi sektörde sabit 
sermaye yatırımlarının verimi yüksektir? Ben 
iddia ediyorum. Muhalefet partisine mensubum, 
çıkarabildiğim sonuç bu. Tabiî, hayır böyle de-
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ğildir demekle iktifa ederseniz, kabul etmem. 
Devlet istatistik Enstitüsünün neşrettiği rakam
lara göre, sabit sermaye yatırımları bakımın
dan, hâsıla bakımından Türkiye'de ileri olan sek
tör kamu sektörüdür. Geçen defa da söylemiştim 
bunu. Bilim adamlarının çıkardığı sonuçtur, bu. 
Hele sizin anladığınız anlamda bir işletmecilik 
yerine, vaktiyle çıkardığımız kanunda belirtti
ğimiz gibi, politik araç olmaktan uzaklaştırılmış, 
modern işletmecilik esaslarına tamamen uydu
rulmuş kârlılık ve verimlilik esaslarına bağlı 
bir kamu işletmeciliği ya da sektörcülüğü 
yapsanız sanırım ki, biraz evvel arz ettiğim, 
sabit sermaye yatırımlarında kamu sektörü le
hine oluşagelen hâsıla yüksekliğini daha çok el
de edeceksiniz. Bir araştırmada, geçen sefer de 
izah eltmiştim. Sabit sermaye yatırımı bakımın
dan özel sektör % 113 oranındadır. Ama, ka
mu seiktörü % 150 - 160 civarındadır. Binaen
aleyh bir tarihten gelme ve bir tür ekonomik 
faaliyette bulunan, bir tür insana, İkinci Cihan 
Harbinden sonra, bu memlekette meydana gel
miş bir merkantil zümreye ve daha doğrusu 
onun husule getirdiği felsefeye uygun ve aşağı -
yukarı yer bulmuş bir görüşe mesnettir, delil
dir diye Anayasamız (karma ekonomiyi kabul 
etmiştir. Bu karma ekonominin aslında anlamı 
2 sektörün yanyana yaşamasıdır, özel sectör 
zayıftır. Onu kamu sektörü veya fonları ile bes
lemezseniz nasıl yaşar, karma ekonomi? Yani, 
siz son tahlilde «özel sektör aleyhtarı mısınız» 
der gibi bir zihniyetle, mantıkla, bizim biraz 
evvel arz ettiğimiz, ekonomideki çarpıklığı ve 
sizin vergi siyasetinizdeki anlamsızlığı, en azın
dan sizin tüm bütçe açıklarınızın bu fon aktar
malarından ileri geldiğine dair bilimsel sonuç
lan ortadan kaldıramazsınız, mümkün değildir. 
Anlıyorum bu Türkiye'de geçerli bir iddiadır. 
Neden öyledir? Tarihten gelmedir, sebepleri 
vardır, izah edilebilir, şu olur, bu olur. Ama şu
rası belli ki, belli bir zümre böyle diye diye 
Türkiye'yi kanaatimce daha kolay ve kısa za
manda kalkınma imkânından mahrum etmeye gi
decek yolu açmıştır ve zannederim ki, önce De
mokrat Parti, sonra sizler, yani A.P. si iktidar
ları, bu açıdan çığınn siyaseten örgütlenmiş ve 
iktidara gelmiş bölümüsünüz. Daha doğrusu o 
zümrenin siyasi temsilcilerisiniz. Bundan da kur-
tulamıyaca|ınız belli. Çünkü ısrar ediyorsunuz. 

Diyorsunuz ki, «spekülâsyonları önlemek için 
biz hükümetlere yetki istiyoruz,» Yani biz ön
ceden vergi alınacak konuyu belirtmeden halkı 
aniden yakalamak. Vergi mükelleflerini bir ge
cede bastırmak yolu ile vergi alacağız.v Bunun 
Türkçesi budur. Tabiî bir anlamda spekülatör
lere yönelmiş bir hareket olarak, takdire şayan 
bir hareket, takdire şayan bir görüş gibi gözü
küyor ama, bunu ne kadar tecrit ederseniz o 
kadar anlamlı oluyor da, bu Gider vergileri Ka
nunim içinde anlamaya çalıştığınız zaman o ka
dar anlamsız oluyor. Neden? İzah ettim, bunu 
size. Siz Gider vergileri Kanunu ile daha fasla 
varidat sağlamak yoluna girdiğiniz andan iti
baren, zorunlu olarak Gider vergilerine aldığı
nız maddelerin üzerine bir miktar daha vergi 
koyuyorsunuz, demektir. Peki Gider vergileri 
Kanununda varidatın büyük kısmını sağlıyan 
maddeler hangisidir? Biraz evvel söyledim, yün 
ipliği, pamuk ipliği, madenler, petroller. E, hem 
bir taraftan vergi alarak varidat temin etmek 
istiyeceksmiz, hem spekülatörleri önlemek için 
yetki alacaksınız, bir taraftan da güya bu ka
nunla sadece büyük emtia üzerinden vergi ala-
cakmışsmız zehabını uyandıracaksınız. Ne ka
dar karışık, çelişik, anlamsız şeyler bunlar. 

Varidat elde etmek istiyorsanız, bugüne ka
dar Gider vergileri Kanunundan elde edilen va
ridatın kalemlerini zorlıyacaksmız, demektir. 
Kalemler belli, tüketim eşyası. Halkın kullan
dığı eşya. Yok, öyle yapmıyacağız, spekülâs
yonları önliyeceğiz derseniz varidat elde ede-
miyeceksinız, Çünkü geri kalan % 25 kalem 
üzerinden vergi almaya kalksanız istediğiniz va
ridat eıkmıyacak meydana, gelmiyecek varidat 
meydana. 1 milyar lira umuyorsunuz. c/c 25 
lüks eşyadan vergi alarak 1 milyar lira almak 
mümkün mü? Siz de biliyorsunuz mümkün de
ğil Sonra, lüks eşya kullanan,, lüks eşya istih
lâk eden, ya da gelirleri yüksek sınıflardan ver
gi alan hükümetler, başka türlü hükümetler 
onlar. Ben A.P. si iktidarının o güeda olduğunu 
sanmıyorum.. Samimî kanaatim o, mümkün de
ğil. Binaenaleyh, spekülâsyonları önlemek için 
biz Hükümete yetki verilsin, diyoruz. «Aniden 
ya-kalıyacağız vergi mükellefini» diyorsunuz. 
Bu, biraz evvel arz ettiğim gibi, bu kanun için
de anlaşılması mümkün olmıyan bir mantıktır ve 
bir usuldür. Halbuki spekülâsyon yapılmasını 
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siz felsefe olarak yanlış, zararlı geren bir zih
niyete malık değilsiniz, Spekülâsyon Türkiye'-
da âdi, daha doğrusu normal "bir faaliyettir. Be
nim gözümde hemen Lcr fiyat artışı, çapı ne 
olursa olsun spekülâsyondur. Ve giderek şu 
mütalâanızın yanlışlığını ifade etmeye mecbur 
kalıyorum. Bir taraftan, 6 milyar ek gelir ekle 
etmek zorunda olduğunuzu bütçe ile ifade edi
yorsunuz ve bu geliri sağlama aracı olarak da, 
Vasıtalı Vergileri kullanıyorsunuz, bu Vasıtalı 
Vergilerin kullanılmasının sonucunda fiyat ar
tısı oîmıyacağmı idlia edip ekonominin istikrar 
içinde kalacağını söylüyorsunuz. Kasıl olur bu? 
Var mı böyle bir olanak. Bugün vergi alacağı
nız maddeler, bugünkü fiyatlarını muhafaza ede
cekler. Bizim çarşıdan satmaldığırnız bir zaru
ri ihtiyaç maddesinden meselâ, c/c 5, 10, 20, 30, 
40 ne nisbette isterseniz, bu kanuna göre, ya
hut öbür kanunlarla, fazla vergi alacaksınız da, 
o bizim aldığımız ihtiyaç maddesi aynı fiyatta 
kalacak. Görülmüş mü bu? Bu Türkiye'de gö
rülmediği gibi Amerika'da da görülmez. Hattâ 
bu Rusya'da da görülmez, Mümkün değildir. 
İstikrar ile bir yılda 6 milyar ek vergi, normal 
değil, ek vergi. Bugün aldığınız varidatın üstü
ne 6 milyar ekliyeceksmiz. Zorlıyaeaksızmız 
kaynakları dediğim zaman, bu işte... Yoksa kal
kıp da bizi hangi vasıta ve gerekçe ile 6 mil
yar vergi alacağınız halde istikrar içinde yaşa
tacağınıza inandırırsınız. Mümkün mü bu? Bı
rakınız o maddeyi, Türkiye'de bir tek malın 
fiyatını artırsamz, meselâ, demir fiyatını artır
dınız, bütün malların fiyatlarına yağ lekesi gibi, 
suç gibi sirayet eder. Hemen diğerleri de selâ
mını alırlar. Yüzbin kilometre ötede olsalar da
hi, derhal üzerine koyarlar, mintarafillâh ko
yarlar. öyle ya, bunun çaresini bulamadınız, 
kimse bulamadı ya. Bırakmış onu siz. Gider 
Vergisi Kanunu ile yüzlerce maddeye vergi ko
yacaksınız, 15 kanım ile daha yüzlerce maddeyi 
vergiye tabi tutacaksınız ve buna rağmen is
tikrar içinde bir iktisadi yaşantıyı Türklere bah
şedeceksiniz. Nasıl mümkün oluyor bu, Saym 
Bakan? öğretin şunu Türkiye'ye. Yapın da gö
relim bakalım, mümkün değil, diyoruz. Vergi
niz çok ağır yük halinde ekonomiye bindiğini 
söylemiştim ve siz karşıma «nasıl olur, filân 
c/c 20 ye kadar vergi almayı öngörüyor, bizim 
vergi yükümüz % 16 civarındadır» diyorsunuz. 

Değerli bakanım, filhakika Türkiye'de yan-
yana koyduğunuz zaman, millî gelirden hisse 
alanların 2 500 - 3 000 lira arasında millî geli
re malik olduğunu söylersiniz. E, bu hakikaten 
bütün sene boyunca çalıştıktan sonra her Tür
kün, bilâtefrik cinsi mezhep, sınıf ve imtiyaz 
ve saire tanımaksızın ve böylesine birtakım 
ayrılıklar olmaksızın herkesin, bu parayı mı 
almış olduğunu iddia etmiş oluyoruz. O bir he
saptır, Sayın Bakan. Bu kadar millî gelir his
sesi düşer, denir, işte bu vergi yükü de öyle bir 
hesaptır. Türkiye'de Türklere % 16 vergi dü
şer. Hangi Türklere % 16 vergi düşer, hangi 
Türklere % 160 düşer? Onu da ortaya koymak 
gtrekmez mi? Asıl sizinle münakaşamız vasıtalı 
vergilerin adaletsizliğinden çıkmıyor mu? Vası
talı vergiler adaletsiz olur, demek; fukaraya 
bu çok yük yükler, zengine de daha az yükler 
demektir. Şimdi siz bana memura, işçiye, kü
çük köylüye, esnafa, bu verginin, milyonere, 
milyardere, kapkaççıya, vurguncuya, aracıya, 
tefeciye, merkanitile aynı nisbette yansıdığını 
söylliyeceksiniz. E, bunu çok zor anlatırsınız. 
Değil maliye meslekinde mütehahhir olmanız, 
hattâ yeniden bir maliye ilmî dahi koymaya 
yetkili olsanız, bunu kimseye anlatamazsınız. 
Çünkü defaatle ben yaşıyorum, biliyorum ki, 
bana şu vergi bilmem kim efendi, hangi sınıf
taki efendiden daha çok tesir ediyor. Bu böyle. 
Binaenaleyh, vasıtalı vergilerle, hele gelir da
ğdım! adaletini sağlıyacağız demiyormusu-
nuz Türkiye'de, bu sözü sarf etmiş olmanın 
birçok mahafilde tatlı, tatlı eleştirisine maruz 
kalıyorsunuz. Bir kere daha anlatmıştım. Ge
lir dağılımı adaletini vasıtalı vergilerle düzelt
mek peşinde koşan kişiler, örgütler, siyasi ör
gütler, iktidarlar hakikaten tam anlamı ile 
ölçüsüz bir aldatmaca içindedirler. Kimi? Hal-
Lı. Olmaz Sayın Bakan. Bir memlekette gelir 
drğılımı adaletsizliğinin varlığı ki bu kanunun 
gerekçesinde kabul etmişsiniz, kabul ediliyorsa 
o gelir dağılımı, adaletsizliğinin giderilmesi 
için başvurulacak vasıtaların en sonuncusu
dur, vasıtalı vergiler. Oraya kadar çok büyük 
devrimler yapmak zorundasınız, hattâ. Büyük 
devrimler ister, üretim araçlarında, ürettim-
ilişkilerinde, dağılımda ve özellikle ekonomik 
fazlanın hangi ceplere aktığında cesur olmak 
suretiyle yani, bunu ciddi olarak söylüyorum, 
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ancak devrimci bir anlayışa malik bir parti | 
olmak, bir örgüt olmakla mümkündür. Yoksa | 
bir vasıtalı vergi ile korkunç gelir dağılımı ' 
adaletsizliğini gidereceğini ifade eden bir ik
tidarın sözüne, zorunlu olarak başka çaresi 
olmadığı için, tebessüm ederler. Saygılar su-
ı arım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Gün-
cloğan. Tasarının tümü üzerinde söz isıtiyen sa-
jm üye?. Yok. Maddelere geçilmesini oyları
nıza arz ediyorum.. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 
6802 sayılı Gelir Vergileri Kanununa ek Kanun 

Vergi nisbet ve hadlerinde yapılacak deği
şiklikler : 

Madde 1. — 13 Temmuz 1956 gün ve 6802 
sayılı Gider Vergileri Kanunu ve bu kanunun 
ek ve değişiklikleri mevzuuna giren ve aynı 
kanuna bağlı tablolarda ve kanunun mahsus 
kısım ve bölümlerinde gösterilen maddeler ve 
hizmetlerden gerekli görülenlerin, işbu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihteki vergi nisbet 
ve hadleri ile bu kanunda sonradan yapılacak 
değişikliklerle artırılacak, indirilecek veya 
vergi mevzuuna alınacak madde ve hizmetler 
için yeniden ihdas edilecek vergi nisbet ve 
hadlerini Maliye Bakanlığının teklifi üzerine 
bir misline, kadar artırmaya ve artırılan bu 
nisbet ve hadleri kanuni seviyelerine kadar in
dirmeye ve bu nisbet ve hadler arasında gerek
li değişiklikleri yapmaya Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz ıjstiyen Sa
yın Üye?.. Sayın Özden buyurunuz, efendim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın 'Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; uzun, uzun bu 
tasarı hakkında fikirlerimizi şahıs olarak, grup 
sözcüsü olarak arkadaşlarım ve ben beyan et
tik... Ama görüyorum ki, iktidar bu kanunu çı
karmakta azimlidir. Reyleri de vardır, çıkara
caklardır. Ama, kesin olarak ifade edeyim ki, 
bu kanun ve bilhassa kanunun bu 1 nci mad
desi Anayasanın vergi ödevi hakkındaki 61 nci 
maddesine tamamen muhaliftir. Çünkü burada, 
tasarının 1 nci maddesinde, «vergi nisbetinj ve 
hadlerini Maliye Bakanlığının teklifi üzerine 
bir misline kadar artırma ve artırılan bu nis
bet ve hadler* kanuni seviyelerine kadar indir
meye ve bu nispet ve hadler arasında gerekli 
değişiklikleri yapmaya Bakanlar Kurulu yetki

lidir.» denmektedir. Şu halde kanunen vergile
rin hadlerinde; indirmeler de, çıkarmalar da 
Bakanlar Kurulu yetkili olacaktır. Anayasa ne 
diyor? Anayasanın 61 nci maddesi: «Herkes ka
mu gederlerini karşılamak üzere malî gücüne 
göre vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi, resim 
ve harçlar ve benzeri malî hükümler ancak ka
nunla konulur.» Bu madde esaslı ftir şekilde 
tetkik edilecek olursa, iki kısma ayrılmış bulu
nuyor. Vergi mükellefiyetine tabi olacak halkın, 
Türk Milletinin vergi ödemekle yükümlü olma
sını kabul etmiş, ancak bunu malî gücü ile sınır
landırmıştır. Demek ki, bir ipsan devletin kamu 
giderlerini karşılamak üzere, her vatandaş malî 
gücüne göre vergi vermekle mükelleftir. Bun
dan hiç şüphe yoktur ve doğru bir hükümdür. 

Şu halde, malî güe meselesi ortaya çıkıyor. 
Malî gücü tesbit eden bu fıkrada, demek istiyor 
ki vâzıı kanun, öyle bir vergi kanunları getir-
ki, halk ezilmesin, halk mağdur olmasın, halk 
daima vergi verir niteliğini kaybetmesin. Bu du
ruma göre herkesftı malî gücüne göre vergi 'ge
tiriliyor. Böylece ödemeye muktedir olacak olan 
insanların vergi ödemek mecburiyetini koyuyor. 
Peki nasıl olacak bu vergi? Onu da 2 nci fıkra
da izah ediyor, ikinci fıkra: «Vergi, resim ve 
harçlar ve benzeri malî hükümler ancak kanunla 
konulur.» Benim anladığım bir vergi gelecek 
mi? O verginin hadleri, aşağısı, yukarısı kıymet
leri o vergiyi gösteren maddelerde kesin olarak 
tesbJü edilmelidir. Kesin olarak tesbit edilme
yen, yetkiyi Hükümet mekanizmasına veren, 
Bakanlar Kuruluna veren bir kanun bu fıkraya 
göre hiç bir suretle Anayasaya uygun kanun 
olarak kabul edilemez. Anayasa bu hükmü sırf 
böyle suiistimaller olmasın, sırf böyle hükü
metler meseleyi ele almasın, herkesin vereceği 
vergiyi bi'dayeten bilsin, atılacağı işten ne ka
dar vergi verecek bunu idrak etsin, buna göre 
kendini ayar etsin ve vergiler böyle tahsil edil
sin maksadına matuf olarak vergilerin kanun
la tesbit edileceği tesbit olunmuştur. 

Şimdi, kanun tasarısı bir misline kadar artır
mayı kabul etmektedir, Hükümet böyle bir yet
ki istiyor. E,. Bu yetkiyi verirseniz bugün, (bun
dan 5 sene evvel, hattâ 'bugün kurulmuş olan 
bir şirket veya her hangi bir vergi mükellefi»-
nin ne miktarda vergi vereceği asla taayyün et
memiş olur. E.. Böyle müphem bir husus, müp
hem bir mesele ortaya konur, bunun ismine de 

— 86 — 



C. Senatosu B : 75 28 . 5 .1970 O : İ 

vergi kaMesi denir mi? Buna karşı diyorlar ki, 
canım bizim öyle kanunlarımız var ki, bu yetki
ler var. Ama, bıizim hukuk kaidelerinde bir 
esas vardır. Batıl makisunaleyh olmaz derler. 
O bâtılı getiriyorsunuz, misal olarak önümüze 
koyuyorsunuz. O devir geçmiştir, kapanmıştır. 
Şimdi bu meselenin içine pek fazla girmek iste
miyorum, zamanınızı almıyayım. Eğer Cumhur
başkanının veto gerekçesini okursanız, burada, 
niçin bu kaunun veto edildiği açık - seçik bir 
şekilde görülür. Ama, esbabı mucibe kısmı okun
mamak itiyadı içinde bulunduğumuz için, buna 
muhterem arkadaşlarım belki muttali değiller
di'. Buna karşı burada, komisyon bâzı cevaplar 
vermektedir. Ama bu cevapların ilmî ve huku
kî olmadığını ve Anayasanın hudutlarını aştı
ğı kanaatini izhara mecburum. Böyle 'bir kanu
nun, hiç şüphe etmiyorum ki, Anayasa Mahke
mesini boylıyacağı şüphesizdir. Bu netice, bize 
daha fazla meseleye eğilmeye meydan verecek
tir. Ama muhterem arkadaşlarım, demin Fikret 
Gündoğan arkadaşımın söylediği gibi, Ana3/asa-
nın bu kısmı bilmem doğru mudur, eğri midiff 
ayrı bir münakaşa olur. Kanun çıktıktan sonra, 
Anayasa Mahkemesi iptal edinceye kadar i'ş 
işten geçecektir. Hükümet istediğini yapma yet
kisine malik olduğu için kanunen istediği ola
cak ve mükellefler arasında büyük bir kaynaş
ma, büyük bir huzursuzluk olacaktır. Zaten bu 
huzursuzluk bu kanunla değil, getirecekleri di
ğer 20 küsur kanunla da teşeddüdedecektir. 
Ama, iktidar bunlardan korkmaz, cesurdur, 
herşeyj biz yaparız, herşeyi biz bilirriz, malî ci
hetinden, Anayasa cihetinden onlardan daha 
büyük allâme yoktur. Biz ne söylersek gülerler, 
biz ne söylesek alay ederler. E.. Canım böyle 
bir düzen; hakka, hukuka riayet etmiyen, kar
şısındaki insanın fikri söylendiği zaman, acaba 
doğru mudur, eğri mMir bir hüsnüniyet var mı
dır, yok mudur, hakikaten Anayasaya bu getir
diğimiz kanunlar uyuyor mu, uymuyor mu 
diye üzerine bir eğilme mecburiyeti duyulma
dıkça, meselelerin içinden çıkılmak imkânı yok
tur. İktidarımız bu yolu tercih etmiştir, bu yol
dan gidecektir. Allah iyi günler göstersin. 

Muhterem arkadaşlarım, ben uzun zaman 
bu kanun hakkında şahsi fikirlerimi arz ettim. 
Bunun üzerine bir şey koyacak değilim. Bu
gün de madde okunduğu zaman bu fikirleri
mi teyidetmiş oldum. Biliniz ki, bu tasarı bizim 

Anayasamızın bize getirmiş olduğu, Türk Mil
letine getirmiş olduğu hakları çiğner durumda
dır; bu haklar, getirilen bu tasarı ile ihlâl edil
mektedir ve şayet Anayasa Mahkemesine gide
cek vaziyeti olursa behemahal iptal edilecektir. 
Bunları ifade ediyorum, zabıtlara geçiriyorum, 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın öz
den. Madde üzerinde söz istiyen sayın üye?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

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

name ile vergi nisbet ve hadleri artırılmış olup 
da eski nisbet ve hadler üzerinden vergilendi
rilmiş olan maddeler, vergi yüklerinde eşitlik 
sağlamak maksadiyle eski ve yeni nisbet ve 
hadler arasındaki farklara göre vergilendirilir. 

Bu maddeleri imalât veya ticaret maksadiy
le ellerinde bulunduran gerçek veya tüzel ki
şilerle bunların bilcümle şube, acenta, bayi, ko-
müsyoncu ve sair satıcıları, vergi nisbet ve had
lerini yükselten kararnamenin yürürlük tari
hindeki anadepo, depo, ticarethane, mağaza ve 
tanklarında veya sair yerlerde veya yolda bu
lunan mallarını, bunların değerlerini, miktar ve 
siluetlerini, bulundukları yerler itibariyle bir 
beyannameye kaydetmeye ve beyannameyi Ma
liye Bakanığınca bu konuda yapılacak ilânı 
takibeden günün akşamına kadar bağlı olduk
ları yer Vergi Dairesine vermeye mecburdur
lar. 

Beyanname vermek mecburiyetinde olanlar, 
yukarda zikrolunan kendilerine ait yerlerde 
mevcudolup, başkalarına satılmış fakat bedel
leri henüz tahsil edilmemiş veya hibe edilmiş 
veya sair suretlerle mülkiyeti devredilmiş mad
deleri de beyannemelerinde göstermek zorunda
dırlar. 

Stoklar üzerinden ölçü esnasına veya alış 
bedeline göre tarh ve tebliğ edilecek farklar 
ile perakendecilerin ellerinde bulunan miktarı 
200 kilogram veya alış bedeli 500 lirayı geç-
miyen maddelerden stok beyanına tabi tutul-
mıyacak olanlar bu kanun gereğince çıkarıla
cak kararnamelerde gösterilir. 

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

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

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

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

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

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

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Tasarıyı tümü ile birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler. Kabul edilmiştir. Tasarı açık oylarını
za arz edilecektir. Beyaz oy kabul, kırmızı oy 
ret, yeşil oy çekimser mânayı ifade edecektir. 
Küreler vazifeliler tarafından dolaştırılacaktır. 

Muhterem senatörler, Madenî Ufaklık veya 
Hâtıra Para Bastırılması hakkındaki kanun 
tasarısının oylamasına 103 sayın üye iştirak et
miş, 100 kabul, 2 ret, 1 çekimser oy kullanıl
mış; böylece tasarı kanunlaşmıştır, efendim. 

19 . 2 . 1949 tarihli ve Milletlerarası Para 
Fonu ile Milletlerarası imar ve Kalkınma 
Bankasına katılmak için Hükümete yetki ve
rilmesine dair 5016 sayılı Kanuna ek Milletler
arası Para Fonu Anaözleşmesinde değişiklik 
yapılmasına dair Anlaşmanın uygun g-örülmesi 
ve Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası 
İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hü
kümete yetki verilmesine dair Kanunun 798 sa
yılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısının onaylanma
sına 105 sayın üye iştirak etmiş; 97 kabul, 8 

ret oyu kullanılmıştır. Böylece tasarı kanunlaş
mıştır, efendim. 

6623 sayılı Türk Havayolları Anonim Or
taklığı Kanununun 19 ncu maddesinin değişti
rilmesi ve bu kanuna geçici bir madde eklen
mesi hakkındaki kanun tasarısına 103 sayın 
üye oy kullanmış 98 kabul, 3 ret, 2 çekimser oy 
kullanılmış; böylece tasarı kanunlaşmıştır, efen
dim. 

4. — Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun 
bâzı vergilerden ve bütün hare ve resim
lerden muaf tutulmasına dair kanun teklifinin 
Millet 'Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadi İsler ve Büt
çe ve Plân komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 2/239; Cumhuriyet Senatosu 2/288) (S. Sa
yısı : 1434) (1) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler bir öner
ge var okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş
ler kısmında bulunan Türkiye Çocuk Esirgeme 
Kurumunun bâzı vergilerden ve bütün harç ve 
resimlerden muaf tutulmasına dair teklifinin 
önemine binaen gündemdeki diğer işlere takdi-
men öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Bütçe Plân Komisyonu Başkanı 
Yiğit Köker 

Ankara 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, Sayın Komis
yon, yerlerini almış bulunmaktadırlar. 

Önerge okunmuş bulunuyor. Önerge üzerin
de söz istiyen saym üye?.. Yok. Tasarının önce
likle görüşülmesini oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Öncelikle 
görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunun gerekçesinin okunup, 
okunmamasını oylarınıza arz ediyorum. Okun
masını oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Okunmaması kabul edilmiştir, 
efendim. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?.. Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza 

(1) 1434 S. Sayılı b asm ay azı tutanağın so-
nundachr. 
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arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir, efendim. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesi hususunu 
oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler,., Et
miyenler... ivedilikle görüşülmesi kabul edil
miştir. 

Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun bâzı ver
gilerden ve bütün hare ve resimlerden muaf 

tutulmasına dair Kanun 
Madde 1. — Türkiye Çocuk Esirgeme Ku

rumu Bina ve Arazi Vergisinden, Kurumlar Ver
gisinden ve bütün harçlar ve resimlerden muaf
tır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Sayın Melen buyurunuz, efendim. 

FERÎD MELEN (Van) — Muhterem arka
daşlar ; Çocuk Esirgeme Kurumu gibi sosyal bir 
hizmet yapan bir teşekkülün vergilerden muaf 
tutulmasının karsısında olmak aslında güçtür. 
Ama bu türlü muafiyetlerin tatbikatta görül
müştür ki, büyük mahzurları vardır. Faydaları 
yanında, büyük mahzurları da vardır. Mahzur
lardan birisi, piyasada çalışmaktadırlar, bunlar. 
Faraza Kurumlar Vergisi muafiyeti verilir. 
İmalâthane kurmaktadır veyahut sinema işlet
mektedir. Yani vatandaşın serbest piyasada 
yapmakta bulunduğu işleri yapması halinde bu 
türlü muafiyetler hakikaten zararlı bir hale gel
mektedir. Çünkü piyasada eşitlik şartlarını boz
maktadır. Ben resmî hayatımda,, daha doğrusu 
memuriyet hayatımda, bundan doğan büyük şi
kâyetleri dinledim; bunlarla karşılaştım. Fa
raza bir tarihte ordu evlerinin sinemaları bir 
mesele olmuştu. Bir küçük vilâyette, bir kasa
bada bir vatandaşa ait sinema var. Ağır vergi 
verir. Bir de ordu evi sineması var, hiç vergi 
vermez. Bu vatandaş o sinema karşısında reka
bet etmek imkânına sahibolmaz ve zaman ile 
kapanırdı. Böyle hâdiseleri çok gördük. Buna 
benzer, sinemayı bir misal olarak verdini, baş
ka teşebbüsler de vardır. Bu gibi hallerde bu 
muafiyetler ekonomimiz için, vergi eşitliğini 
bozma bakımından hakikaten zararlı olmakta
dır. Bu sebeple bu türlü muafiyetleri verirken 
mahzursuz kısımlarına ait muafiyet vermeli ve 
mahsur doğuracak noktada kesmelidir, Vergi 
versinler. Çünkü Devlet bunlara ayrıca yardım 
da yapıyor. Yani vergiden muaf tutmak sure
tiyle bunları korumak bir yoldur. Bence bu gibi 
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teşekküllere, bunun yerine bütçeden bunu telâfi 
edecek yardım yapmak daha doğrudur. Çünkü 
o takdirde, serbest piyasada bunlar da vatan
daşın tabi olduğu şartlara tabi olarak vergi 
versinler ki, onları rekabet sahasına çekerek 
kendileri hâkim olmasınlar. Yine bir başka 
nokta, faraza; Gümrük Resminden muafiyet ve
riyoruz bâzılarına, başka vergilerden muafiyet 
veriyoruz; bu da bir başka mahzur doğuruyor. 
Piyasada bir kaçak alam, yani yarı resmî, ka
nunun cevaz verdiği bir kaçak alanın doğma
sına sebebiyet vermiş oluyoruz. Sırf bu nevi 
şefkat sebebiyle, bunların gördüğü hizmetleri 
anazara alarak, biraz cömert davranmamız yü
zünden oluyor. Bu sebeple ben bu nevi muafi
yetlerde fazla cömert davranmamak lâzımgel-
diğine kaaniim. Müesseselere de yararlı olmu
yor. Dediğim gibi, piyasada bazı gayriahlâki 
muamelelerin doğmasına ve büyümesine vâm 
kanun olarak biz sebebiyet veriyoruz, Ayrıca 
eşit rekabet şartlarını bozuyoruz ve vatandaş
ların bunların çalıştığı sahalarda çalışmalarını 
zorlaştırıyoruz. Bu kanuna bu açıdan bakmak 
lâzımgeldiğine inanıyorum. Bina, Arazi Vergisi 
evet; Kurumlar Vergici, hangi müesseseleri iş
letecektir alelıtlak değil, sadece vatandaşa za
rar vermiyecek şekilde, faraza çocukları çalış
tırarak ufak dokuma işleri ve saire yapma ha
line mahsus bulunduğu müddetçe, evet. Ama 
onun dışında, faraza bir imalâthane kurması bir 
fabrika kurması halinde, hayır. Bu ölçüde tut
mak lâzımdır. Bilhassa Hükümet ne düşünü
yor, bu mevzuda. Tasarının dayandığı bir se
bep vardır. Bunların üzerinde durmuş mudur? 
Bu noktalar hakkında bizi tenvir ederlerse 
memnun olurum. Başında da arz ettim, böyle 
bir kanuna muhalefet etmek hakikaten güçtür. 
Ama bu ihtimaller üzerinde de durmayı bir va
zife sayıyorum. Teşekkür ederim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Melen. 
Sayın Özden buyurunuz efendim. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; Çocuk Esirgeme 
Kurumunda senelerce vazife görmüş bir arka
daşınız sıfatiyle bu kanunu aslında çok geç kal
mış bir tasarı olarak kabul ederim. Daha çok 
evvel gelmeli ve Kurum her türlü resim, hare 
ve vergilerden muaf olmalı idi. Maalesef şimdi
ye kadar yapılamamıştır. Teşebbüsler olmuştur, 
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yerini bulmamıştır. Şimdi getirilen teklif, Tür
kiye Çocuk Esirgeme Kurumunun durumunu 
düzeltecek ve Türk yavrularına şimdiye kadar 
yaptığı yararlı hizmetleri daha da artırabile
cektir. 

Türk evlâtlarının memlekete ve insanlığa 
yararlı olarak yetiştirilmesini sağlıyan, yoksul 
çocuklara ve annelerine el uzatan kreşler, ba
kımevleri kuran kurumun faaliyetini takdirle 
karşıladığımızı bu münasebetle ifade etmek is
terim. Mükellef hizmetlerini memlekette daha 
geniş sahalara sirayet ettirilmesini de ayrıca 
temenniye şayan bulurum. Komisyon raporun
dan da anlaşıldığına göre, kurumun yalnız ço
cuk masrafı olarak gider açığı 15 milyon lira
dır. Halbuki fitre, zekât gelirleri, ki, % 20 sini 
almaktadır, 5 - 6 milyondan ibarettir. 400 bin 
lira olan Hükümet yardımı ise 50 bin liraya in
dirilmiştir. Bu vaziyette kuruma yardım artık 
bizler için bir emrivaki olmuştur. Bu tasan ile 
kurumun daha verimli hayır işlerini yerine ge
tireceğine kanaatim vardır. 

Söz buraya gelmişken bir önemli ciheti Yük
sek huzurunuza getirmek isterim. Kızılay, Ço
cuk Esirgeme ve sair, böyle hayır kurumların
da maalesef siyasi kaynaşmalar olmaktadır. El
birliği ile bu kurumlardaki siyasi kaynaşmala
rın önüne geçmeye gayret sarf edilmesi çok ye
rinde olacaktır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın öz
den. 

Sayın Termen, buyurunuz efendim. 

kariz olmuş, yahut çeşitli sebeplerle ailesi yı
kılmış kimsesiz çocukları Devletin bizatihi gö
revi içinde bir mevzu olarak ele almıyoruz, hâ
lâ bir yan cemiyet marifetiyle, Devletin bu sos
yal problemini halle götürüyoruz. 

Yani arzım şu ki, Sayın Ferid Melen arka
daşımız, «vergiye tabi olsunlar ama, Devlet büt
çeden yardım etsin» buyurdular. Devletin bu 
nevi cemiyetleri artık tüm mânada belinden 
kavrayıp, bünyesine almasını kendi görevleri 
içine dâhil etmesini benimsemesi çağındayız. 
Anayasanın ruhu da bunu âmirdir. Türkiye'de 
halen 6 - 7 bin çocuk bakılıyor. Halbuki muh
taç çocuk adedi 300 bindir. Bunların küçük 
yaşta olanları valilikler emrindeki küçük kreş
lerde bakım görüyor. Diğerleri uzak akraba
ları kucağında üvey evlât mânasında hüsran
lar içinde yaşamakta ve istikbalsiz bir ömrün 
namzeti olarak büyütülmektedirler. Devlet bu 
kurumları kurum niteliğinde yaşatacaksa, bü
yük hacımda yardım vererek ve Türkiye'nin 
muhtacı bulunduğu hakiki rakama muvazi bir 
neticeyi bütçesinden koyarak sosyal devlet ni
teliğini ortaya koyup, problemi halle götür
melidir. Yok eğer konu, hayır cemiyeti niteli
ğinde kalacaksa, Sayın Melen'in buyurdukları 
gibi, çok büyük miktarda Devlet yardımı ver
mek suretiyle, Devletin yarıresmî bir kurulu
şu halindeki vasıfta değil fakat bugünkü pro
sedür ve hacmi mânası içinde, cemiyetler sa-
kafı altında bu memleket çocuklarının istikba
lini garanti altına, almalıdır. Şimdi biz, küçük 
teşebbüslerin vergilerinden, bunları muaf tutu
yoruz. Komisyon olarak, yukardaki görüşme
mizde, meseleyi ilgililerden dinledik, bu vergi 
ve harçlardan mâsun mâna dahi, ideal seviyeyi, 
gereği, ortaya koyamıyacak. Bu Anayasa ça
ğında sosyal adaleti bağıran kuvvetler, mihrak
lar, bu nevi meselelere henüz eğilmiyorlar; tar
la. su toprak v. s. istikametinde çırpmıyorlar. 
Asıl mevzu, bir cemiyette en yüce varlık olan 
insana önem tanıyan Anayasa anlayışıdır. Ana-
sayada bu, mevcuttur. Anayasanın mevcut ru
huna uygun nizama, Devlet kimsesiz çocukları, 
artık sokmalıdır. Ben 15 sene önce, Parlâmen
toda bu konuyla ilgili bir sözlü soru sahibi ola
rak arz ediyorum ki, Türkiye'de kimsesiz ço
cuk, ailesi münkariz olmuş çocuk konusu, Türk 
Cemiyetine büyük problem yaratır mânada bir 

ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; Çocuk Esirgeme 
Kurumunun vergi ve resimlerden, harçlardan 
muaf tutulması hakkındaki bu kanun tasarısı, 
özde nıer'i Anayasaya atıf yapılmak suretiyle, 
başka yönde daha da geliştirilmesi şart olan bir 
konuyu takdim etmektedir. Mesele, sadece re
sim. ve harçlardan muaf tutulması şeklinde ele 
alınmakta olan yönü ile, bugünkü Anayasaya 
endirekt hâlâ Anayasanın muradına tam mu
vazi bir devlet anlamını ortaya koyamamak 
ıstırarında oluşumuz halini, sunmakta bulun
maktadır. Yeni Anayasa, ferdi, en muteber var
lık ve devlet himayesine mazhar, en yüce kud
ret olarak, kıymet olarak mütalâa ediyor. Biz 
hâlâ yokluk içindeki devirlerin anlayışında bir 
cemiyet olarak, Türk Cemiyetinde ailesi mun-
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kaynak niteliğinde, Türk Cemiyetine zarar ve
ren bir bakımsızlık, ihmal halinin içinde, Dev
letin himayesinden uzak mütalâaya hedeftir. 
Devlet çocuğu, hattâ Batı anlayışında, ana rah
mine düşmüş çocuğun dahi, tebeadan bir kişi 
olduğunun ehemmiyetini müdrik olarak çocu
ğu, kimsesiz kalmış çocuğu, Devlet sıfatiyle 
bağrına basarsa, ciddî formüllerle bunu ele 
alırsa, hedefe ulaşmış olacaktır. Mer'i Anayasa 
bunu, endirekt emretmektedir. Bugünkü mü
talâa tarzımız, palyatif tedbirdir. Cemiyetin 
içinden, hayır severlerin balolar tanzim ederek, 
bilmem yan birtakım gelirlerin peşinde koşa
rak kimsesiz kalmış çocukları vatana faydalı 
bir üye yapmak gayreti, artık cemiyetlerin elin
den alınıp, Devlete yaslanmalıdır. 

Harçların affı suretiyle Hükümetin getirdi
ği kanun bir imkân, bir nefes alma imkânı ge
tiriyor, vadediyor. Kanaatimce bu görüş az
dır. Yeni Anayasa gölgesinde Hükümet, kimse
siz çocuğu, Devlet olarak katî himayesine, 
terbiyesine ve ona istikbal hazırlayıcı nizama 
sokucu, bir ciddî ve resmî gayrete, almalıdır. 

Temennimiz bu kanunun şimdilik böyle çık
ması ve Hükümetten de ricamız, Anayasanın 
ruhuna uygun bir (çocuk problemini) yeni bir 
kanunla, millî bünyeye ve hizmete hediye eyle
melidir. Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Ter
men. Madde üzerinde söz istiyen sayın üye? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Oyunu kullanmıyan sayın üye? Oylama mu
amelesi bitmiştir efendim. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
efendim. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Kanun teklifinin tümü üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Sayın Melen buyurunuz, efendim. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; Çocuk Esirgeme Kuru
munun yaptığı hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu gibi teşekküllere olan ihtiyacımız 
meydandadır, malûmdur; bunun üzerinde bir 
şey söylemeye veyahut bu Çocuk Esirgeme Ku
rumunun imkânlarını daraltmak istemeye im
kân yok, şüphesiz. Yalnız ben bir prensip me
selesi üzerinde durdum ve bekledim M, Hükü
met bu kanunu sevk ederken de düşünmüştür, 
hangi açıdan bakmıştır meseleye ve benim en
dişelerim varit midir, değil midir ve tatbikatta 
bu endişeleri bertaraf edecek tedbir düşünmüş
ler midir, metinden bu mâna çıkabilir mi? Bun
ları söylesin. Fakat Hükümet bu mevzuda bir 
şey söylemek istemedi. 

Ben üzerinde gene ısrar edeceğim. Çocuk 
Esirgeme Kurumunun kuruluş maksadı için 
kuracağı müesseseler, evet, Bina Vergisinden 
de, Arazi Vergisinden de. muaf olsun hattâ Ku
rumlar Vergisinden de. Ama faraza bir matbaa 
işletiyorsa, bir sinema işletiyorsa, bir büyük 
fabrika işletmeye kalkıyorsa bu takdirde başka 
meseleler çıkar. Bu yok değildir. Türk Tarih. 
Kurumunun bir meselesi var, bugün mevcut, 
aktüel bir mesele. Türk Tarih Kurumu, Kurum
lar Vergisindeki muafiyetten faydalanmakta
dır, matbaası için. Kanunun maksadı nedir? Sa
dece Türk Tarih Kurumu kendisi için basacağı, 
yapacağı baskılar için muaftır. Fakat Türk Ta
rih Kurumu piyasaya iş yapmaya başlamıştır 
ve Danıştaydan bir karar da istihsal etmeye 
muvaffak olmuştur; kanundaki belki bir ifade 
za'fından faydalanarak. Bugün Türk Tarih 
Kurumu Ankara'daki bütün matbaalara reka
bet ediyor, eksiltmelere giriyor. Çünkü vergi 
vermiyor. Diğer vatandaş % 30 - 35 - 40 kârın
dan vergi verirken, o bir kuruş vergi vermi
yor, bu sayede rekabet edebiliyor. SOB bir iha
le vardı, sanıyorum Mecli?e kadar gelmiştir, 
haklı mı, haksız mı bilmiyorum, bir PTT iha
lesi. Ama ben bir suiistimal mevcudolduğunu 
sanmıyorum. Daha çok bundan doğmaktadır, ya
ni, bizim muaf tutmuş olmamızdan doğmaktadır. 
Başka vatandaşlarla rahatlıkla rekabet yap
maktadır. 

Bu gibi haller için buna işaret ettim. Eğer 
behemahal bu gibi teşekkülleri himaye etmek, 

I ise ki, himaye etmek vazifemizdir, Devlet ola
rak, Devlet bu hizmetleri tamamen kendisi ya-
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pmcaya kadar yardımcı, gönüllü hizmetleri de 
korumaya, teşvik etmeye, yardım etmeye mec
burdur, etmelidir, muafiyet yerine, icabında 
bu prensibi bozma yerine bunun karşılığında 
bütçeden yardım yapmak daha az mahzurlu 
olur. Çünkü o vakit piyasada, o da serbest re
kabet şartları içerisinde müesseseler kurar, iş
letir. Başka vatandaşlar bundan mutazarrır ol
maz. Benim üzerinde durduğum nokta budur. 
Ümidediyorum ki, tatbikatta bu istikamette ola
caktır. Yani kuruluş maksadı için kurulan mü
esseseler, evet vergiden muaf olan, ama kuru
luş maksadı dışında, - kuruluş maksadı fabri-
kaeıhk değildir, kuruluş maksadı bir matbaa 
işletmek değildir, kuruluş maksadı bir sinema 
işletmek değildir - bu nevi işletmeler için va
tandaşlar gibi aynı şartlar içerisinde mükelle
fiyetlere tabi olmalıdır. Bu olsun. Ben kanunu 
bu şekilde anlıyorum, eğer böyle ise o vakit 
hiç şüphesiz bir diyeceğim yok. Tatbikat böyle 
olacak. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 
Sayın Bilgin, bir dakikanızı rica edeyim. 

Muhterem senatörler, kanun teklifinin madde
leri üzerinde görüşmeler bitmiştir. Tümü üze
rinde, söz hakkını bahşeden 74 ncü madde Sa
yın Hükümete sırada bulunmaları hasebiyle 
söz hakkı tanımaktadır. Bu mesele bugüne ka
dar ilk defa tatbik edildiği için, müsaade eder
seniz maddeyi okuyacağım ve bu anlayışımın 
nereden doğduğunu ifade edeceğim. Çünkü te
amül haline gelecektir, yapmış olduğumuz mu
amele. 

«Tasarı veya teklifi maddeleri üzerinde gö
rüşme bittikten sonra tümü hakkında, lehte ve 
aleyhte söz söylemek itsiyenlerin sayısı birden 
fazla ise. «Söz söylemek istiyenleri mücerret 
olarak tadadettiğinden madde, bu mânaya Sayın 
Hükümet de ithal edilmekte bulunmaktadır.» 
«Başkan söz alma sırasına göre birer üyeye söz 
verir.» 

Sayın Hükümet buyurunuz. 
DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (Er

zurum Milletvekili) —Muhterem senatör Fe-
rid Melen Beyefendiye arzı cevabetmek için 
Yüksek Huzurlarınızda bulunuyorum. Evvelâ 
şu noktayı belirtmek isterim ki, şimdi görüşül
mekte olan kanım bir tasarı değildir. Sayın 
Trabzon milletvekili Selâhattin Güven ile 18 ar
kadaşı ve Sayın Trabzon Milletvekili Ahmet 
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Şener arkadaşlarımızın kanun teklifleridir. Bu 
bakımdan bu noktayı bilhassa tasrih etmek is
terim. Tekliftir. 

Muhterem senatörümüzün haklı olarak ileri 
sürdükleri endişelere aynen katılıyoruz. Filhal 
kuruluş maksatlarının dışına çıkacak, iktisadi 
tesisler vücuda getirip, serbest rekabet sistemi
ni zedeliyebilecek bir görüş takdir buyuraca
ğız veçhile tervicolunamaz. Ancak, Çocuk Esir
geme Kurumunun durumu hakkında kısa bir 
maruzatta bulunacağım. 

Yüksek malûmlarınız olduğu üzere, Anaya
samızın 36 ncı maddesi hükmüne göre ailenin, 
ananın ve çocuğun korunması hususunda Dev
letin yapmakla yükümlü bulunduğu göreve 
yardımcı olan bu kuruluşun yaşamasını temin 
maksadiyle ve kurumu, bina, arazi ve kurum
lar vergisinden, bilûmum hare ve resimlerden 
muaf tutacak olan bu teklif, aynı zamanda ge
rekçesinde kurumun imkânlarını da Yüksek 
huzurunuza getirmiş bulunmaktadır. Bunun 
tetkikinde görüleceği üzere, Türkiye Çocuk 
Esirgeme Kurumunun başlıca gelirleri; taşın
maz mallarının kira gelirleri, Türk Hava Kuru
mu, Kızılay ve Çocuk Esirgeme Kurumu arasın
da bölüşülen fitre ve zekât geliri, Kurumun 
bâzı iktisadi işletmelerinin gelirleri, ki, bütün 
bunların hepsinin yekûnu; 5 ilâ 6 milyon Tl. 
civarındadır. 

Şimdi bütün bu saydığım maddelerin gelir 
yekûnu 5 - 6 milyon lira bulunduğuna ve bir 
çocuğun bakımı da 5 000 liraya baliğ olduğu
na göre ve 104 103 çocuk ve annenin çeşitli ba
kım ve eğitimi ile uğraşan bu hayır kurumu
nun, 15 milyon liralık bir açığı pek çok hami-
yetperver vatandaşlarımızın yardımı ile telâfi 
edilmektedir. Burada istenilen Kurum Vergi
sinden muaf tutulma zannediyorum ki, bu malî 
porte muvacehesinde piyasadaki serbest rekabe
ti önliyebiiecek bir meblâğa baliğ olmıyacak-
tır, böyle gözükmektedir. Kaldı ki, Hüküme
timiz Cemiyetler Kanununda yapmış olduğu 
bâzı değişiklikleri ve bugünün şartlarına uygun 
bâzı teklifleri bir tasarı halinde Yüksek huzur
larınıza getirecektir. 

Bu teklif geldiği zaman, Yüksek tetkikleri
nize mazhar olduğu zaman, görülecektir ki, ku
ruluş gayelerinin dışına çıkan ve iktisadi te
sislerle piyasadaki rekabetleri önliyebiiecek ve 
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muhterem eski Maliye Vekili arkadaşımızın 
lütfedip işaret buyurdukları misallerdeki mah
zurları giderebilecek teklifleri de ihtiva edecek
tir. 

Bu bakımdan bütün geliri, arazisinden, 
fitre ve zekât da dâhil, sadece 5 milyon lira 
olan bu muafiyetin bahis buyurdukları konu 
ile pek kısa bir teması, pek cüzi bir teması var
dır; kanun bir teklif olduğuna göre, Hükümet 
olarak takdiri Yüce Senatonuza bırakıyoruz. 
Bu izahatımızla muhterem eski Maliye Vekili 
arkadaşımızın her halde tatmin olacağı ümidi
ni taşıyorum, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Dev
let Bakanı. Kanun teklifinin tümünü oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. Kanun teklifi açık 
oylarınıza arz olunacaktır. Beyaz kabul, kırmı
zı ret, yeşil çekimser mânayı ifade edecektir; 
kutular vazifeliler tarafından dolaştırılacak
tır. 

Muhterem senatörler, 6802 sayılı Gider Ver
gileri Kanununa ek kanun tasarısının oylaması
na, 92 sayın üye iştirak etmiş, 74 kabul, 18 ret 
ile tasarı kanunlaşmıştır, efendim. 

Bir önerge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin tüzük gereğince bir defa görüşü
lecek işler kısmında bulunan 1417, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 sıra sa
yılı kesinhesap kanun tasarıları ile, bilançoların 
onanması hakkındaki karnın tekliflerinin gün
demdeki diğer işlere takdimen öncelikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Faik Atayurt 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Sözcüsü 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. önergeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

5. — Ankara Üniversitesi 1966 bütçe yılı 
Kesinhesap hanım tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan .metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Mec

lisi 1/47; Cumhuriyet Senatosu 1/1082) (S. Sa~ 
ıjısı : 1417) (1) 

BAŞKAN — öncelikle görüşülmesi kabul 
edilmiş bulunan tasarının müzakeresine başlı
yoruz efendim. 

Komisyon raporunun gerekçesinin okunup 
okunmamasını oylarınıza arz ediyorum. Okun
masını oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi 1966 bütçe yılı Kesinhesap 
Kanunu 

Madde 1. — Ankara Üniversitesinin 1966 
bütçe yılı genel harcamaları ilişkin (A/l), 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde gösteril
diği üzere : 

a) 97 467 445,87 lirası cari harcamalara, 
27 927 415,73 lirası yatırım harcamalarına ve 
10 518 012,38 lirası sermaye teşkili ve transfer 
harcamalarına, 

b) 516 833,78 lirası da özel yatırım har-
hacamalarma olmak üzere toplam olarak 
136 429 707,76 liradır. 

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

Madde 2. — Ankara Üniversitesinin 1966 
bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsilat, bağlı 
<B) işaretli cetvelde gösterildiği gibi; 

a) 3 672 314.49 lirası üniversitenin normal 
gelirlerinden yapılan tahsilata, 136 259 600 li
rası özel srelirlerden yapılan tahsilata, 

b) 733 173.67 lirası özel kanunlar gere
kince elde edilen tahsilata aidolmak üzere 
140 665 0^8.16 liradır. 

c) Bağışlar ve özel kanunlarla saklanan ge
lirlerden senesi içinde harcanamıyan 216 339.89 
lira ertesi vıla devredilmiş bövlece yılın tahsi
latı 140 448 748,27 lira olarak kalmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo-

(1) 1417 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil- ; 
mistir. j 

Madde 3. — Birinci ve ikinci maddelerde 
yazılı gider ve gelir arasındaki farkı teşkil 
eden 4 019 040,51 lira gelir fazlası olarak kal
mıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Ankara Üniversitesinin 1966 
bütçe yılı içinde harcanmıyan ve bağlı (A/l), 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ayrı ayrı 
sütunlarında gösterilen cem'an 13 015 487,02 
liralık ödenek yok edilmiş ve özel kanunlar ge
reğince kaydolunan ödenekten yılı içinde har- | 
canmıyan 216 339,89 lira ertesi yıla devredil- I 
mistir. 

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

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

Madde 6. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

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

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. Tasarıyı tümü ile oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarı açık oylarınıza arz edilecektir. Beyaz 
kabul, kırmızı ret, yeşil çekimser mânasını ifa
de etmektedir; kutular vazifeliler tarafından . 
dolaştırılacaktır. 

6. — Ankara Üniversitesinin 1967 Mitçe yılı 
KesinJıesap kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Flân Komisyona raporu (Millet Mec- • 

İm 1/4.8; Cumhuriyet 'Senatosu 1/1083) (S. 
Sayısı :.141.8) (1) 

BAŞKAN — Öncelikle görüşülmesi evvelce 
kabul edilmiş tasarının müzakeresine başlıyo
ruz efendim. 

Sayın Hükümet, Sayın Komisyon, burada
lar. Müzakereye başlıyoruz. Komisyon raporu
nun gerekçesinin okunup okunmamasını oylarını
za arz ediyorum. Okunmasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ra
porun okunmaması kabul olunmuştur. Tasarı-
iıin tümü üzerinde söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum.. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
Ankara Üniversitesinin 1967 bütçe yılı Kesin-

hesap kanun 
Madde 1. — Ankara Üniversitesinin 1967 

bütçe yılı genel harcamaları (A/l), (A/2) ve 
;A/3) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 

a) 118 133 653,39 lirası cari harcamalara, 
3u 798 879,12 lirası yatırım harcamalarına ve 
11 640 701,91 lirası da sermaye teşkili ve trans
fer harcamalarına. 

b) 49 901 lira özel cari harcamalara, 
176 882,22 lirası da özel yatırım harcamalarına 
aidolmak üzere 169 800 012,64 liradır. 

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

Madde 2. — Ankara üniversitesinin 1967 
bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsiller bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere : 

a) 4 103 135,72 lirası normal gelirlerden 
yapılan tahsillere, 

b) 174 689 830 lirası özel gelirlerden yapı
lan tahsillere, 

c) 266 339, 89 lirası özel kanunlar ve ba
ğışlardan elde edilen tahsillere aidolmak üze-
rs 179 059 305,61 liradır. 

d) özel kanunlar ve bağışlardan sağla
man gelirlerden yılı içinde harcanmıyan 
89 575,67 lira ertesi yıla devredilmiş bu suret
le yılın tahsileri 179 019 728,94 lira olarak kal
mıştır. 

(1) 1418 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
n undadır. 
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BAŞKAN — Madde ürerimde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Birinci ve ikinci maddelerde 
(b) ve (d) işaretleriyle yazılı gelir ve gider ara
sındaki farkı teşkil eden 9 219 716,30 lira gelir 
fazlası olarak kalmıştır. 

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

Madde 4. — Ankara üniversitesinin 1967 
bütçe yılı içinde harcanmıyan ve bağlı (A/l), 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ayrı ayrı 
sütunlarında gösterilen eem'an 17 956 938,58 
liralık ödenek yok edilmiş ve özel kanunlar ge
reğince kaydolunan ödenekten yılı içinde har
canmıyan 39 576,67 lira ertesi yıla devredil
miştir. 

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

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

Madde 6. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

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

Tasarının tümü üzerinde ş?ö'Z istiyen sayın 
üye?.. Yok. Tasarıyı tümü ile oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Açık oylarınıza sunulacaktır. 
Yalnız açık oy kutuları Millet Meclisi tarafın
dan istimal edilmekte bulunduğundan bu açık 
oylama muamelesi gelecek birleşimde yapıla
caktır. 

7. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1966 büt
çe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
.Senatosu Bütçe ve Flân Komisyonu raporu (Mil-
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let Meclisi 1/68; Cumhuriyet Senatosu 1/1084) 
(S. Sayısı . 1419) (1) 

BAŞKAN — öncelikle görüşülmesi kabul 
edilmiş bulunan tasarının müzakeresine başlı
yoruz efendim. 

Hükümet hazır, Komisyon, hazır. Komis
yon raporunun gerekçesinin okunup okunma
masını oylarınıza arz edeceğim. Okunmasını 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Okunmaması kabul edilmiştir. 
Yasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın üye?. 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Petrol Dairesi Başkanlığının 1966 bütçe yılı 

Kesinhesap kanunu 
Madde 1. — Petrol Dairesi Başkanlığının 

1966 bütçe yılı genel harcmaaları (A/l) ve 
(A/3) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 
1 826 489,90 lirası cari harcamalara, 37 230,87 
lirası sermaye teşkili ve transfer harcamaları
na aidolmak üzere toplama olarak 1 863 720,77 
liradır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa-
^m üye?.. Yok. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan usul hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özden. Usul 
hakkında, usulün nesi hakkında efendim? 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, müsaade buyurursanız bir noktayı dikkat 
nazarınıza arz edeyim. Diyorsunuz ki, kutular 
Meclistedir, burada olmadığı için, müzakeresi-
Lİ yapalım, oylamasını gelecek oturuma bıra
kalım, buyurdunuz. Şimdi müzakeresinde bu
lunmamış bir arkadaş oylamaya nasıl katıla
cak? Bu usule muhalif olsa gerek; tasarının 
oylanması lâzımdır. Müzakeresi yapılan tasa
lının oylamasının âtiye bırakılması için bir se-
hep iktiza eder. Kutuların olmaması bri hukukî 
sebep değildir. 
» BAŞKAN — Muhterem senatörler, heyeti 
umumiyenin reyi riyasetçe daima tatbik edi
lecek bir husustur. Yalnız Sayın Özden'in ifa
de ettikleri husus müzakerenin talikini icabet-
tırir mahiyette değildir. Çünkü, 

(1) 1419 S. Sayılı Basmayazı tutanağın so
lgundadır. 
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1. Komisyon raporları tabedilmiş sayın 
üyelere dağıtılmıştır, oldukları farz olunur. 

2. Müzakere nisabının mevcudouduğu bir 
mamanda yapılmaktadır, bu sebepten arkada
şımız bu müzakereyi takibetmektedir. 

3. Aynı sayın üyeler gelecek birleşimde 
bu oylarını ferahlıkla kullanabilecek durum
dadırlar. 

4. Bugüne kadar cereyan eden teamül bi
zim tatbik etmiş olduğumuz usule uygundur, 
Eu sebepten müzakereye devam ediyorum. 

Haddizatında müzakere zamanımızın dol
masına yarım saaltlik bir müddet kalmıştır. Ya-
îîm saat sonra müzakereler kendiliğinden bi
tim bulacaktır. Müsaade ederseniz uygun olan 
usule devam ediyorum, efendim. 

1 nci madde üzerinde söz istiyen sayın üye?. 
Yok. 1 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir, efendim. 

Madde 2. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
1988 bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsilat 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 9 434,39 
lirası normal gelirlerden yapılan tahsilata 
2 714 597,42 lirası özel gelirlerden yapılan tah-
s'îâta aidolmak üzere toplam olarak 2 724 031,81 
liradır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — İkinci ve birinci maddelerde 
yazılı gelir ve gider arasındaki farkı teşkil eden 
S60 311,04 lira gelir fazlası olarak kalmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
1968 bütçe yılı içinde harcanmıyan ve bağlı 
'A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerin ayrı sütun
larında gösterilen 730 685,23 liralık ödenek yok 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa-
y.n üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
•edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanunu Maliye ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
ııye?.. Yok. Tasarıyı tümü ile oylarınıza arz 
tdiyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Açık oya vazedilecektir, efendim. 
Çocuk Esirgeme Kurumu hakkındaki ka

nun teklifi üzerindeki oylama muamelesi hi
tam bulmuştur. 

8. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1967 büt
çe, yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 1/69; Cumhuriyet Senatosu 1/1085) 
(S. Sayısı : 1420) (1) 

BAŞKAN — önceliği evvelce kabul edil
miş bulunan tasarının görüşülmesine basılıyo
ruz, 

Komisyon raporunun gerekçesinin okunup, 
okunmamasını oylarınıza arz edeceğim. Okun
masını oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabu1 etmiyenler... Raporun okunmaması 
kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Petrol Dairesi Başkanlığının 1967 bütçe yılı 
Kesinhesap Kanunu 

Madde 1. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
1967 bütçe yılı genel harcamaları (A/l), (A/2) 
ve (A/3) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 
'?, 045 392,29 lira cari harcamalara, 160 000 
i hası yatırım harcamalarına, 92 579,55 lirası 
da sermaye teşkili ve transfer harcamalarına 
aidolmak üzere, toplam olarak 2 297 971, 84 
ikadır. 

(1) 1420 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
n\ındadır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa-
yra üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kaibul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
Il>67 bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsilat 
B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 12 233,43 

lirası normal gelirlerden yapılan tahsilata, 
2 954 329,75 lira özel gelirlerden yapılan tah-
siPâ'ta aidolmak üzere, toplam olarak 2 966 563,23 
liradır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa-
ym üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — ikinci ve birinci maddelerde 
yazılı gelir ve gider arasındaki farkı teşkil eden 
068 591,39 lira gelir fazlası olarak kalmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
1967 bütçe yılı içinde harcanmıyan ve bağlı 
(A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ayrı 
sütunlarında gösterilen 389 412,16 liralık öde
nek yok edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

Madde 6. — Bu kanunu Maliye ve Enerji 
V3 Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Tasarınnı tümünü oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oylarınıza arz oluna
caktır, efendim. 

28.5.1970 O : 1 

Ankara Üniversitesinin 1966 bütçe yılı Ke-
sinhesap kanun tasarısı üzerinde oylarını kul-
lanmıyan sayın üye?.. Yok. Oylama muamelesi 
bitmiştir, efendim. 

9. — Tekel Genel Müdürlüğü 1962 bütçe 
yıh Kesinhesap kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/130; Cumhuriyet Senatosu 1/1086) 
(S. Sayısı : 1421) (1) 

BAŞKAN — öncelikle görüşülmesi evvelce 
kabul edilmiş bulunan tasarının Komisyon ra
porunun gerekçesinin okunup, okunmamasını 
oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ı r... Gerekçenin okunmaması kabul edilmiş
tir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1962 yılı Kesin
hesap Kanunu 

Madde 1. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
İ'jö2 bütçe yılı genel halcamaları bağlı (A/l) 
vs (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 

a) 52 979 054,45 lirası cari harcamalara, 
33 182 400,19 lirası yatırım harcamalarına; 

b) 36 020 672,54 lirası nâzım harcamaya 
aidolmak üzere toplam olarak 122 182 127,18 
liradır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil-
2'iiştir. 

Madde 2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1962 
bütçe yılı gelirinden yapılan tahsilat bağ
lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
1 151 465 815,37 liradır. 

iBAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum.. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(1) 1421 S. Sayılı Basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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Madde 3. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
1962 bütçe yılı geliri ile giderleri arasındaki 
farkı teşkil eden 1 029 283 688,19 lira Hazine 
ve belediyeye ödenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — 3010 sayılı Kanun gereğince 
gülecek yıllarda mahsubu yapılmak üzere (A/2) 
bütçesinden verilen avans miktan olup,, ilişik 
•cetvellerde aynı sütunda gösterilen; 1 916 223,07 
lira ödeneğinden mevkuf tutulmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum, Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 5. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
1062 bütçe yılı ödeneğinden harcanmıyan ve ili
şik (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin ayrı sü
tunlarında. gösterilen 45 896 966,12 lira yok 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
lum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 6. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
1962 bütçe yılı bilançosu ile kâr ve zarar cet
velleri onaylanmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
ve Gümrük ve Tekel bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?.. Yok. Tasarının tümünü oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Krbul edilmiştir. 

Tasarı açık oylarınıza arz olunacaktır, efen
dim. 

10. — Tekel Genel Müdürlüğü 1963 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/70; Cumhuriyet Senatosu 1/1087) 
(S. Sayısı : 1422) (1) 

BAŞKAN — Öncelikle görüşülmesi evvelce 
kabul edilmiş bulunan bu tasarıya ait Komis
yon raporunun gerekçesinin okunup, okunma
masını oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını oy
larınıza ars ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Gerekçenin okunmaması kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu 

Madde 1. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
J 963 bütçe yılı genel gideri bağlı (A/ l ) ve 
^A/2) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere : 

a) 60 249 013 lirası âdi bütçe giderlerine, 
48 614 070,68 lirası da yatırım giderlerine, 

b) 42 808 507,11 lirası nâzım gidere aidol-
mak üzere toplam olarak 151 671 590,79 li
radır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1963 
bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsilat, bağ-
L (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
1 291 345 861,50 liradır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
1963 bütçe yılı geliri ile gideri arasındaki farkı 
teşkil eden 1 139 674 270,71 lira Hazine ve 
belediyeye ödenmiştir. 

(1) 1422 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nun oladır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — 3010 sayılı Kanun gereğince 
gelecek yıllarda mahsubu yapılmak üzere 
A/2) bütçesinden verilen avans 3 301 226,69 

sira ödeneğinden mevkuf tutulmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 5. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
1963 bütçe yılı ödeneğinden harcanmıyan ve ili
şik (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin ayrı sü
tunlarında gösterilen 53 494 203,25 lira yok 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 6. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
1^63 bütçe yılı bilançosu ile kâr ve zarar cet-
'.-fileri tasdik olunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kalbul etmiyenler... Ka-
buıl edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanunun hükümlerini Ma-
lye ve Gümrük ve Tekel bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?.. Yok. Tasarının tümünü oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabuıl etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oylarınıza sunulacaktır, efen
dim. 

11. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1964 
Vııiçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet 
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Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 1/70; Cumhuriyet Senatosu 1/1088) 
(S. Sayısı . 1423) (1) 

BAŞKAN — Tasarının öncelikle görüşül
mesi daha evvel kabul edilmişti. Komisyon ra
porunun gerekçesinin okunup, okunmamasını 
oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Gerekçenin okunmaması kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu 

Madde 1. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
i364 bütçe yılı genel harcamaları, ilişik (A/l), 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde gösterildiği 
gibi : 

a) 57 692 363,44 lirası cari harcamalara 
55 798 696,70 lirası yatırım harcamalarına 
6 593 735,99 lirası da sermaye teşkili ve trans
fer harcamalarına; 

b) 39 407 065,26 lirası özel kanunlar gere
ğince ödenek kaydedilen paralardan yapılan 
cari harcamalara aidolmak üzere toplam ola
rak 159 491 861,39 liradır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
il ul edilmiştir. 

Madde 2. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
İ964 bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsilat, 
f£) işareti* cetvelde gösterildiği gibi : 

a) 1 270 148 986,62 lirası normal gelirler
den yapılan tahsilata, 

b) 39 407 025,26 lirası özel kanunlar ge
reğince elde olunan gelir tahsilâtına aidolmak 
üzere toplam olarak 1 309 558 051,88 liradır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo-

(1) 1423 S. Sayılı Basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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rom. Kabul edenler... Kabul etıniyenîer... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — İkinci ve birinci maddelerde 
yazılı gelir ve gider arasındaki farkı teşkil eden 
1 150 064 190,49 lira gelir fazlası olarak kal
mıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa-
y?n üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — 3010 sayılı Kanun gereğince 
gelecek yıllarda mahsubu yapılmak üzere büt
çenin (A/2) işaretli cetvelinin ilgili bölümle
rinden 15 879 636,49 liralık avans verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
ııım. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 5. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
1964 bütçe yılı içinde harcanmıyan ve bağlı 
(A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ay
rı sütunlarında gösterilen 52 064 713,67 lira
lık ödenek yok edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa-
ym üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 6. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
1964 yıflı konsolide bilançosu ile kâr ve zarar 
tablosu onanmıştır. 

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

Madde 7. — Bu kanun yayını gününde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanunu Maliye ve Güm
rük ve Tekel bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Tasamın tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. Tasarılı tümü ile oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir, efendim. 

Açık oylarınıza arz olunacaktır, efendim. 
Muhterem senatörler, Türkiye Çocuk Esir

geme Kurumunun bâzı vergilerden ve bütün 
hare ve resimlerden muaf tutulmasına dair ka
nun teklifi üzerinde 98 sayın üye- oy kullanmış, 
98 kabul oy kullanılmış, böylece kanun teklifi 
kanunlaşmış, efendim, 

Ankara Üniversitesi 1968 bütçesi Kesinhe
sap kanun tasarısına 93 sayın üye iştirak etmiş, 
92 kabul, 1 ret oy kullanılmış. Böylece tasarı 
kanunlaşmıştır, efendim. 

12. — Orman Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasalısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 1/65; Cumhuriyet Senatosu 1/1089) 
(S. Sayısı : 1424) (1) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler; tasarı
nın öncelikle müzakeresi evvelce kabul edilmişti. 
Şimdi Komisyon raporunun gerekçesinin oku
nup okunmamasını oylarınıza arz ediyorum. 
Okunmasını arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Raporun okunmaması kabul edilmiş
tir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı 
Kesinhesap Kanunu 

Madde 1. — Orman Genel Müdürlüğünün 
1935 bütçe yılı genel harcamaları ilişik (A/l), 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde gösterildiği 
üzere; 

a) 6Q 102 935,43 lirası cari harcamalara, 
47 722 539,82 lirası yatırım harcamalarına, 
3 648 285,72 lirası da sermaye teşkili ve trans
fer harcamalarına, 

b) 1 237 693,04 lirası özel kanunlar gere
ğince ödenek kaydedilen paralardan yapılan 
cari harcamalara aidolmak üzere toplam olarak 
118 709 454,01 liradır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
efendim. 

(1) 1424 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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Madde 2. — Orman Genel Müdürlüğünün 
19oo uıuçe yııı genrıerınuen yapııan laıisıiat 
(±S; ıgareiii ceıveıue gösterildiği uüere, 

a) 112 745 447,7 U lirası normaı gelirlerden 
yapılan tansıittta 16 U77 Yo0,tk> lirası özel gelir-
leruen yapılan taüsilata, 

b) 2 Ö12 ü^b,24 lirası da özel kanunlar ge
reğince elde olunan geıir tahsilatına aittir. 

c) üzel kanunlar gereğince sağlanan ge
lirlerden yılı içinde harcanmıyan 1 274 333,20 
lira ertesi yıla devredilmiş, bu suretle yılın 
tahsilatı 130 060 891,49 lira olarak kalmıştır. 

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

Madde 3. — İkinci ve birinci maddelerde 
yazılı gelir ve gider arasındaki farkı teşkil eden 
11 351 437,48 lira gelir fazlası olarak kalmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — Orman Genel Müdürlüğünün 
1965 bütçe yılın içinde harcanmıyan ve bağlı 
(A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ayrı 
sütunlarında gösterilen 34 108 315,03 liralık 
ödenek yok edilmiş ve özel kanunlar gereğince 
kaydolunan ödenekten yılı içinde harcanmıyan 
1 274 333,20 lira ertesi yıla devredilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

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

Madde 6. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
bakanları yürütür. 

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

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. Tasarıyı tümü ile oylarınıza arz edi

yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Açık oylarınıza sunulacaktır, efendim. 

13. — Orman Genel Müdürlüğünün 1966 
yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet Mecli-
sinue kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/66; Cumhuriyet Senatosu 1/1090) 
(S. Sayısı : 1425) (1) 

Komisyon raporunun gerekçesinin okunup, 
okunmamasını oylarınıza arz ediyorum. Okun
masını oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Raporun okunmaması kabul edil-
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... kabul 
edilmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğünün 1966 yılı 
Kesinhesap Kanunu 

Madde 1. — Orman Genel Müdürlüğünün 
1968 bütçe yılı genel harcamaları ilişik (A/l) 
(A/2), (A/3) işaretli cetvellerde gösterildiği 
üzere, 

a) 77 652 747,10 lirası cari harcamalara 
46 052 100,25 lirası yatırım harcamalarına, 
3 795 181,72 lirası da sermaye teşkili ve trans
fer harcamalarına, 

b) 548 748,18 lirası özel kanunlar gereğin
ce ödenek kaydedilen paralardan yapılan har
camalarına aidolmak üzere toplam olarak 
128 048 775,25 liradır. 

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

Madde 2. — Orman Genel Müdürlüğünün 
1966 bütçe yılı gelirlerinden (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere, 

a) 117 823 397,54 lirası normal gelirlerden 
yapılan tahsilata, 12 385 669,23 lirası özel gelir
lerden yapılan tahsilata, 

b) 1 274 333,20 lirası da özel kanunlar ge
reğince elde edilen gelirler tahsilâtına aidol
mak üzere 131 483 399,97 liradır. 

(1) 1425 S. Sayısı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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c) Özel kanunlar gereğince sağlanan gelir
lerden yılı içinde harcannuyan 725 587,02 lira 
ertesi yıla devretmiş bu suretle yılın tahsilatı 
130 757 812,95 lira olarak kalmıştır. 

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

Madde 3. — İkinci ve birinci maddelerde 
yazılı gelir ve gider arasındaki farkı teşkil eden 
2 709 037,70 lira gelir fazlası olarak kalmıştır. 

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

Madde 4. — Orman Genel Müdürlüğünün 
1966 bütçe yılı içinde harcannuyan ve bağlı 
( A / l ) , (A/2), (A/3) işaretli cetvellerin ayrı 
ayrı sütunlarında gösterilen 23 764 517, 93 li
ralık ödenek yok edilmiş ve özel kanunlar ge
reğince kaydolunan ödenekten yılı içinde har
cannuyan 725 587,02 lira ertesi yıla devret
miştir. 

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

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

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

Madde 6, — Bu kanunu Maliye ve Orman 
bakanları yürütür. 

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

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. Tasarının tümünü oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir, efendim. 

Tasarı açık oylarınıza arz olunacaktır, efen
dim. 

14. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabili olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Mil

let Meclisi 1/63; Cumhuriyet Senatosu 1/1091) 
(S. Sayısı: 1426) (1) 

BAŞKAN — Önceliği evvelce kabul edilmiş 
bulunan tasarıya ait Komisyon raporunun ge
rekçesinin okunup okunmamasını oylarınıza arz 
ediyorum. Okunmasını oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Raporun okun
maması kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, efendim. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 bütçe yılı 
Kesinhesap Kanunu 

Madde 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün 1966 bütçe yılı genel harcamalarına ilişik 
(A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde 
gösterildiği üzere; 

a) 286 108 927,70 lirası cari harcamalara 
813 284 477,62 lirası yatırım harcamalarına 
123 411 695,23 lirası da sermaye teşkili ve trans
fer harcamalarına; 

b) Özel kanunlar gereğince ödenek kayde
dilen paralardan 65 325 236,48 lirası yatırım 
harcamalarına aidolmak üzere toplam olarak 
1 288 130 337,03 liradır. 

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

Madde 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün 1966 bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsi
lat (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 

a) 16 047 822,78 lira normal gelirlerden 
yapılan tahsilata 1 226 566 011,14 lira özel ge
lirlerden yapılan tahsilata, 

b) 99 862 498,66 lira özel kanunlar gere
ğince elde olunan gelir tahsilâtına, 

c) Özel kanunlar gereğince sağlanan gelir
lerden harcanmıyan 34 537 262,18 lira ertesi 
yıla devredilmiş, bu suretle yılın gelir tahsilatı 
1 307 939 070,40 lira olarak kalmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo-

(1) 1426 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — İkinci ve birinci maddelerde 
toplam olarak yazılı gelir ve gider arasındaki 
farkı teşkil eden 19 808 733,37 lira gelir fazlası 
olarak kalmıştır. 

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

Madde 4. — 3010 sayılı Kanun gereğince 
gelecek yıllarda mahsubu yapılmak üzere büt
çenin (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin ilgili 
bölümlerinden 44 906 658,32 liralık avans veril
miştir. 

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

Madde 5. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün 1966 bütçe yılı içinde harcanmıyan ve bağlı 
(A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerinin 
ilgili bölümlerinde gösterilen 103 299 405,18 
liralık ödenek yok edilmiş ve özel kanunlar ge
reğince kaydolunan ödenekten yılı içinde har
canmıyan 34 537 262,18 lira ertesi yıla devre
dilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo-

1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Ragıp Üner'in, Ray bankın iflâsına dair Ulaştır
ma Bakanından yazılı soru önergesi ve M.(diye 
Bakanı Mesut Erez'in cevabı (7/647) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıda arz edilen sorumun Ulaştırma Ba

kanlığınca yazılı olarak cevaplandırılmasına 
müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

C. Bşk. Kon. Senatörü 
Ragıp Üner 

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 6. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

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

Madde 7. — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık bakanları yürütür. 

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

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. Tasarının tümünü oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarı açık oylarınıza arz olunacaktır, efen
dim. 

Muhterem senatörler, çalışma müddetimiz 
bitmiştir. Bugünkü mesaileriniz ve Başkanlık 
Divanına göstermiş olduğunuz müzaharet için 
teşekkürlerimizi ifade ederiz. 

75 nci Birleşimi 2 Haziran 1970 Sah günü 
saat 15,00 te toplanmak üzere birleşimi kapatı
yorum, 

Kapanma saati : 19,00 

12 . 3 . 1970 
1. 15 yıl evvel kurulup sonradan iflâs eden 

«Rayhank» m iflâs sebebi belli olmuş mudur? 

2. Raybanka taahhütte bulunmuş olan dar 
j gelirli mensuplarına bu taahhüdün ifası için ha

len bir zorlama yapılmakta mıdır? 

3. Hisse senetlerini bankaya vererek para
larını alanların bir listesinin gönderilmesi rica 
olunur, 

7. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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T. ö. 
Maliye Bakanlığı 18 . 5 .1970 

Haşine Genel Müdürlüğü ve 
Milletlerarası İktisadi İşbirliği 

Teşkilâtı 
Bankacılık Şb, 5296 -18/24250 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 17 . 3 . 1970 tarih ve Kanunlar Mü

dürlüğü 10345 - 6370, 7/467 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Sa

yın Ragıp Üner tarafından Raybankın tasfiye 
durumu hakkında Ulaştırma Bakanlığınca ce
vaplandırılması isteği ile verilen ve anılan Ba
kanlıkça Bakanlığımıza intikal ettirilen yazılı 
soru önergesinin cevabı üç nüsha olarak ilişikte 
sunulmuştur, 

G-ereğini arz ederim. 
MaMye Bakanı 

Mesut Erez 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Sa
yın Bag?p Üner'in Raybankın tasfiye durumu 
hakkındaki yazılı soru önergesi cevabıdır. 

Soru önergesinde bahis konusu edilen husus
lar aşağıda sırasiyle cevaplandırılmıştır. 

1. 15 yıl evvel kurulup sonradan iflâs eden 
«Raybankın» iflâs sebebi belli olmuş mudur? 

Cevap, evvelce şu hususu belirtmek gerekir 
ki, Saybank hakkında her hangi bir iflâs kara
rı alınmamış, bu banka Bankalar Kanununa ek 
153 sayılı Kanun gereğince tedricen tasfiyc-ye 
tabi: tutulmuştur. 

Filhakika, son defa 1983 yılında Bakanlığı
mız tetkik elemanlarınca Baybankta yapılan 
incelemeler sonucunda, bu bankanın malî bün
yesinin taahhütlerini ifa edemiyecek derecede 
zaafa duçar olduğu tesbit o-unmuştıır. Bunun 
üzerine. Banka Kredilerini Tanzim Komitesinin 
uygun mütalâası ve Bakanlar Kurulunun 
26 . 12 . 1963 tarih ve 6 2533 sayılı Kararna
mesine istinaden anılan banka hakkında Ban
kalar Kanununun 60 ne- maddesi hükmü tatbik 
edilmiştir, 

Mezkûr kanım maddesinin vermiş olduğu yet
kiye müsteniden alman tedbirlere rağmen, ban
kanın normal bankacılık faaliyetine devamına 
imkân görülemediğinden Bakanlığımızca, Ban
kalar Kanununa ek 153 sayılı Kanun hüküm
leri gereğince 7 . 7 . 1964 tarihinde Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasının nezareti altında malî 

ve teknik yardımı ile tedricen tasfiyesine karar 
verilmiştir. 

Bankanın malî zaafa düşmesinde, muamele
lerinin sağlam bankacılık prensiplerine göre yü-
rütülmemesinin başlıca âmil olduğu, bunda da 
bâzı idarecilerinin ihmal ve usulsüz işlemlerinin 
önemli rol oynadığı anlaşılmıştır. Kanunlara 
göre suç niteliği taşıyan eylemleri tesbit edilen 
idarecileri hakkında cezai takibata geçilmiş ise 
de, bu eylemler sonradan çıkan 3 . 8 . 1966 ta
rih ve 780 sayılı Af Kanunu kapsamına girdi
ğinden açılan dâvalar düşmüştür. 

Halen tasfiye işlemleri T. Emlâk Kredi Ban
kasının nezareti altında devam etmektedir. 

2. Raybanka taahhütte bulunmuş olan dar 
gelirli mensuplarına bu taahhüdün ifası için ha
len bir zorlama yapılmakta mıdır? 

Cevap : 153 sayılı Kanun uyarınca yapılan 
tedricen tasfiye penilerinde, Türk Ticaret Ka
nunu ve Bankalar Kanununun tasfiyeye müta-
allik hükümleri tatbik edilmemektedir, Bu tas
fiye, bankanın bütün borç ve alacaklarının tas
fiyesini bir zaman içerisine yayarak, tasfiye iş
lemlerinin banka için en az zararla kapanması 
gayesine matuf bulunmaktadır. 

153 sayılı Kanunda ayrıca, ortakların ser
maye hisseleri himaye edilmemiş, Merkez Ban
kası nezdinde tesis olunan fondan yapılacak öde
melerin dışında tutulmuştur. 

Bu bakımlardan ortakların sermaye hisseleri 
hakkında genel hükümler gereğince işlem yapıl
ması 1̂  zmıgelmektedir. 

Ortakların tasfiyeden önceki devrede taah
hüt etmiş oldukları hisselerden, ödenmemiş kı
sımlar, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre, 
ilgililerin ödemesi gereken bir borcu mahiyetin
dedir. 

Diğer taraftan, Borçlar Kanununun ilgili 
maddelerine göre de bankanın hissedarlarından 
olan alacakları muacceliyet tarihinden itibaren 
5 senelik zaman aşımına tabidir. 

Tasfiye halinde bulunan Raybankın ortakla
rının sermaye taahhütlerinden bakiye borçlarını 
ödememiş TCDD mensupları gibi dar gelirli or
takların durumu tasfiye İdare Meclisince ince
lenmiş ve borçlarını kabul ederek taksitle ödeme 
teklifinde bulunanlardan faiz ve Gider Vergisi 
alınmamasına karar verilmiş ve kanuni takibe 
intikalden önce yapılacak ihbarlarla taksitle 
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ödeme talebinde bulunmaları imkânı sağlanmış
tır. 

Nezarete! bankadan alınan bilgilere göre bu 
gibi ortakların taksit taleplerinin kabulünde asa-
mi anlayış gösterilmekte olduğu ve borçlarının 
20 - 200 T l arasında taksitlere bağlandığı anla
şılmıştır. 

3. Hisse senetlerini bankaya vererek parala
rını alanların bir listesinin gönderilmesi rica olu
nur. 

Cevap: T. T. E. 405 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasında pay sahiplerinin sermaye clarak şir
kete verdiklerini geri isteyemiyecekleri, tasfiye 
payına mütaallik haklarının mahfuz olduğu be
lirtilmiştir. 

153 sayılı Kanuna göre tedricen tasfiye halin
de bulunan Raybankta hisse senetleri alınarak 
ödenmiş olan paraların iade edilmeği kanunen 
mümkün değildir. Hesaretci bankaca ortaklar 
için böyle bir muamele de yapılmadığı bildiril
miştir. 

Bu bakımdan, soru önergesinde temas edil
diği şekilde bir liste düzenlenmesi de mümkün 
bulunmamaktadır. 

2. —• Cumhuriyet • Senatosu Trabzon Üyesi 
Ömer Hocaoğlu'nun, Güven Sigorta ve T. C Zi
raat Bankası kredilerine ve bâzı kimseler adına 
dışarıdan bir araba getirilip getirilmediğine dair, 
İmar ve İskân, Ticaret, Maliye, Gümrük ve Te
kel bakanlarından yazılı sorusu ve İmar ve İskân-
Bakanı Hayrettin Netkiboğlu'nun cevabı (7/663) 

10 . 4 . 1970 
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Başbakan, Sanayi, Tica

ret, Maliye, imar ve iskân. Gümrük ve Tekel, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanları tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda tavas
sut ve delâletinizi saygılarımla rica ederim. 

Ömer Hocaoğlu 
Trabzon Senatörü 

Sorular : 

1. Yükseliş Kolejinin arsasının ilk partisi 
Ankara Şoförler Derneğinden satınalmdığına 
göre, Dernek, bu arsayı kimden ve ne maksat 
için almıştır? Neden aldığı maksat için kullan
mamıştır? Arsanın satıldığı zamanki imar duru
mu nedir? Ali Demirel'e intikal edince imar du
rumu ne olmuştur? 

2. Güven Sigorta ile Ali Demirel arasındaki 
kredi veya borçlanmanın menşei nedir? Güven 
Sigorta ne kadar faiz almaktadır? Bunlar statü
ye uygun mudur? Borcun ödenmediği yıllar ol
muş mudur? icra takibatı yapılmış mıdır? İcra 
takibatı yapılmışsa hangi tarihlerde yapılmıştır? 
Sigorta mevzuatına göre, sigorta şirketleri gay
rimenkul ipoteği karşılığında 50 000 liradan faz
la kredi verebilir mi? Güven Sigorta Ali Demi
rel'e ne miktar kredi vermiştir? Bu ölçü ve mik
tarda başka kimseye de kredi verilmiş midir? 

3. a) T. C. Ziraat Bankası, 1965 - 1969 yıl
ları arasında, her yıl 67 vilâyete (ilçeler ayrı ay
rı gösterilmek üzere), ne nam altında olursa ol
sun, ne miktar kredi açmıştır? Bu kredilerin yıl
ları, türleri, miktarları nasıldır? 

b) Ali Demirel'e şimdiye kadar hangi ban
kalar, ne tür, ne miktar kredi, hangi tarihlerde 
vermişlerdir? 

4. Son altı ay içinde, Ali Demirel veya oğ
lu, yahut kardeşleri adına 1 araba dışarıdan ge
tirilmiş midir? Gümrükten çekilmiş midir? Ara
banın gümrüğe geliş ve çekiliş tarihleri nedir? 

T. C 
imar ve iskân Bakanlığı 
özel Kalem Müdürlüğü 

Ankara 
Sayı : 1659 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 15 . 4 . 1970 gün ve 10426 - 6676 - 7/663 

sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Trabzon üyesi Ömer Ho

caoğlu tarafından verilen yazılı soru önergesin
de Bakanlığımızı ilgilendiren hususat, aşağıda 
maddeler halinde cevaplandırılmıştır: 

1. a) 1958 yılında finansmanı sağlanmak 
suretiyle, diğer işçi yapı kooperatiflerinde ol
duğu gibi, Güven Türk Anonim Sigorta Şirke
tince Ankara Şoförler Mahallesi Yapı Koopera
tifine mürtebit kredi esaslarına göre Anka
ra - Maltepe 2659 ada, 2, 3, 12 ve 13 sayılı par
sellerin ipoteği karşılığında 633 700 liralık bir 
arsa kredisi açılmıştır. 

b) Adı geçen kooperatif, Ankara 12. No-
terliğince tanzim edilen 14 . 3 . 1964 tarih ve 
1985 Y. No. lu re'sen gayrimenkul satış va'di 
senedi ve Ankara 11. Noterliğince tanzim edi
len 22 . 10 . 1964 tarih ve 11534 Y. No. lu ek 
mukavelename ile bu gayrimenkulleri M. Sa-
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lih San'a satmıştır. M. Salih San bedelin bir kıs
mını kooperatife ödemiştir. 

M. Salih San, sahibi bulunduğu Yükseliş 
Koleji işletmesine, 1 . 6 . 1966 tarihinde Ali 
Demirel'i ortak alırken bu gayrimenkulleri ser
maye olarak ortaya koymuş ve 25 . 6 . 1966 ta
rihinde de M. Salih San ve Ali Demirel adla
rına müştereken tapuya tescilleri yapılmıştır. 
Tapu idaresi, Türk Medeni Kanununun 803 ve 
805 nci maddeleri gereğince satışı alacaklı sı
fatı ile Güven Türk Anonim Sigorta Şirketine 
bildirilmiştir. Sigorta Şirketi kredinin mürtebit 
kredi esaslarına göre açılmış bulunması nede
ni ile, 13 Temmuz 1966 tarihinde yeni mâlikle
rin mevcut borcu 1967, 1968, 1969 yılları Ha
ziran aylarında ödenmek üzere kendilerine ko
laylık gösterilmesi teklifi, Türkiye Emlâk Kre
di Bankasının muvaffakati şartına bağlı ola
rak kabulü hususunda şirket yönetim kurulun
ca uygun mütalâa edildiği bildirilmiş ve Tür
kiye Emlâk Kredi Bankasınca da 22 . 9 . 1966 
tarihinde arsaların satışı ile ilgili teklifler hak
kında verilecek kararın doğrudan doğruya şir
keti alâkadar ettiği, ancak mevcut borcun ipo
tek tescil miktarını tecavüz etmemesi ve ödeme 
kolaylığının müddeti ne olursa olsun banka ala
cağının en geç 30 . 9 . 1968 tarihinde yatırılma
sı gerektiği belirtilmiştir. 

2. — Güven Türk Anonim Sigorta Şirketi 
bu kredinin açılışından itibaren % 5 faiz al
maktadır. Ancak gayrimenkullerin satışı nede
niyle şirkete 4 . 11 . 1966 tarihinde, arsaların 
satışı tarihinden borcun tamamen tasfiyesi ta
rihine kadar uygulanmak üzere, banka alaca
ğına % 8,5 faiz uygulanması bildirilmiş ve Si
gorta Şirketince de bu tarihten itibaren ipo
tekli alacağı için % 10,5 faiz uygulanacağı il
gililere bildirilmiştir. 

Bu kredi dolayısiyle sağlanan finansmanın 
maliyeti yönünden uygulanan faiz oranları do
layısiyle, gerek bankanın ve gerekse Sigorta 
Şirketinin her hangi bir faiz kaybı söz konusu 
değildir. 

3. Ankara Şoförler Mahallesi Yapı Koope
ratifine kredi 15 . 5 . 1958 tarihinde açılmış, ar
saların yeni maliklerine fiilen satışının yapıldı-
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[ ğı 25 . 6 . 1966 tarihine kadar, Kooperatiften 
195 000 Tl. bu tarihten sonra da yeni malikler: 
den 31 . 10 . 1968 tarihinde 275 000 Tl. 28.2.1970 
tarihinde 200 000T1. ki, ceman 475 000 Tl. tah-

I sil olunmuştur. 

4. Taksitlerin aksaması üzerine, Sigorta 
Şirketince 8 . 1 . 1970 tarihinde son ihbar ya
pılarak, borcun % 10,5 faiz, vergi ve masrafla-
riyle ödenmesi konusunda istanbul 6. icrası
na müracaat edilmiştir. 28 . 2 . 1970 tarihinde 
200 000 Tl. ö diyen yeni malikler, bakiye borcu 
faiz ve masrafları ile birlikte 25 . 11 . 1970 ta
rihine kadar ödiyeceğini bildirmiş ve bu husu
sun icrada da taahhüdedilmesi üzerine takip 
durdurulmuştur. 

5. Bankanın Sosyal Sigortalar Kurumu 
(Eski adiyle işçi Sigortaları Kurumu) ile varı
lan mutabakata dayanılarak İşçi Yapı Koope
ratiflerine ortakları için inşaa edecekleri ko
nutların yapılacağı arsaların sağlanmasını te-
minen, finansmanı da sağlamak suretiyle, Gü
ven Türk Anonim Sigorta Şirketi ile mürtebit 

I kredi sistemi uygulanması suretiyle işçi koo
peratiflerinin satınaldıkları arsaların Sigorta 
Şirketine ipoteği karşılığında arsa kredisi açıl
ması prensibine varılmış ve bu suretle birçok 

. işçi yapı kooperatifine aynı şekMe Güven Türk 
| Anonim Sigorta Şirketi nezdinde arsa kredileri 
| açılmıştır. 

6. Güven Türk Anonim Sigorta Şirketi, Ali 
; Demirel'e kredri açmış ve vermiş değildir. Rehin 

sahibi sıfatiyle de sigorta şirket: kendisine ipo-
i tekli bir gayrimenkulun âhara satışına, yeni ma-

likvı şirket lehine tapu kütüğünde tescil edil-
m)j bulunan bütün hukuk ve vecaibini aynı 
şartlarla kabul etmesi halinde mâni olmak yet-

! kişine kanunen sahip değildir. Bu itibarla, bir 
| kredi açma söz konusu olmayıp, mevcut bir ala-
• cağının başka bir kimseye devrj işlemidir. 

I Üstelrik eski malikin ödeme kudretinin zayıf 
olması muvacehesinde borcun yukarda belirti
len şartlarla devri hususunda yanlış bir işlem 

| yapılmamıştır. 
I 

1953 ile 1961 yılları arasında mürtebi'î; kredi
ler esasına göre açılan kredilere ait cetvel şöy
ledir : 
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Şahıslara 
Yekûn 

Miktar Aded Lip-a 

50 000 - liraya kadar 27 785 000 
50 000 - 100 000 arası 3 260 000 

100 000 - 110 000 arası 2 215 009 

32 1 260 000 

Kooperatiflere 

100 000 • 
100 000 
200 000 
300 000 
500 000 -
750 000 

Miktar 

liraya kadar 
- 200 000 arası 
- 300 000 arası 
- 500 000 arası 
750 000 arası 

- den yukarı 

Aded. 

49 
24 
15 
17 
3 
2 

110 

Yekûn 
L:Y:a 

2 763 702 
3 352 908 
3 708 720 
6 636 187 
1 745 700 
2 562 836 

20 772 953 

Arz ederim. 
Hayrettin Nakiboğlu 

İmar ve İskân Bakanı 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, iş mahkemelerine dair, yazdı 
soru önergesi ve Başbakan adına Adalet Bakanı 
Ziya Önder'in cevabı (7/663) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun Sayın Başbakan tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletle
r i m i saygılarımla rica ederim. 

14 . 4 . 1970 
Ekrem Özden 

C. Senatosu İstanbul Üyesi 
Sorular : 
1. iş hukukunun çok önemli b:ir safhasını 

teşkil eden iş mahkemeleri bugün çok sayıda 
iş dâvaları ile karşı karşıya bulunmaktadır. Dâ
valar mevsimden mevsime talik olunmaktadır. 
işlerin bu şekilde sürüncemede kalması işçi çev
relerimde büyük üzüntülere sebebiyet vermek-
ted:V\ iş Kanunu kapsamına giren dâvalarda 
süratin esas olduğuna göre bu meselenin halli 
ve dâvaların biran evvel karara bağlanması için 
Hükümet olarak ne gibi tedbirlerin alınması dü
şünülmektedir? 

2. iş dâvalarının pek çok olması dolayısiy-
le büyük şehirlerinizde kurulan :iı mahkeme
lerinin çoğaltılması düşünülmekte midir? An
kara ve istanbul'daki is mahkemeleri ihtiyacı 
tatmin etmekten çok uzak bulunuyorlar. Bu şe
hirlerde mahkemeye işi düşen herkes şikâyetçi-
div. Yenilen bir kaç mahkemeye ihtiyaç vardır. 
Bu mesele hakkında da Hükümetin ne düşün
düğünün izah etmesini istiyorum 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 20 . 5 . 1970 

Zatişleriı G. Müdürlüğü 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi: Başbakanlığa yazılan 15 . 4 . 1970 ta
rihli ve 10437/6710 - 7/665 sayılı yazıları. 

ilgideki yazılarına eki*, Cumhuriyet Senato
su istanbul Üyesi Ekrem Özden'in, iş mahkeme
lerine dair Başbakan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını istedikleri soru önergesinin 
bakanlığımızca cevaplandırılması tensibedilmiş 
bulunduğundan önergede sorulan hususlara ait 
cevaplar üç nüsha olarak ilişikte takdim 'kılın
mıştır. 

Bilgilerini ve gereğini arz ederjm. 
Z!<ya Önder 

Adalet Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ekrem 
Özden'in iş mahkemeleri ile ilg:ili yazılı soru 
önergesi cevabıdır : 

1. iş dâvalarının daha süratle görülmesi, 
bu dâvaları görmekte olan Asliye Hukuk Mah-
kemeleriıi dâvaların kesif olduğu yerlerde, müs
takil iş mahkemesi "halrVne getirmek, müstakil 
iş mahkemesi olan yerlerde, bunların sayısını 
çoğaltmak suretiyle mümkün olabilecektir. 

Mahkeme kurulması, mevcut mahkemelere 
yenilerinin ilâvesi, hâkim ve kalem kadrosu ide 
ayrıca Adalet binalarında yer mevcudolması, 
kurulacak mahkemelere gerekli mefruşatın ve
rilmesini ieabettirmektedir. Her yıl bütçe ka
nunları hazırlanırken o yıl r^in düşünülen ve 
tahakkuk eddbilecek isler nazara alınarak ted
bir alınırken sadece iş mahkemeleri değil, bü
tün mahkeme ve adalet dairelerinin ihtiyaçları 
da göz önünde tutulmaktadır. 

Ayrıca kadro ile ilgili ihtiyaçların karşılan
ması da, müstakil kanun mevzuu yapılmak su
retiyle sağlanmaktadır. 
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Takdir olunacağı üzere bu imkânlar zaman
la tahakkuk etmekte ve ancak normal olarak 
düşünülebilen ihtiyaçları karşılıyabilmektedir. 

iş dâvalarında durum normalin dışında ge
lişmeler kaydetmekte ve bunların önceden tes-
biti, kesin rakamlara bağlanarak tedbir alın
ması mümkün olmamaktadır. Her hangi bir iş 
veren ile işçi arasında ne zaman, ne şekilde bir 
anlaşmazlık çıkacağı ve ne miktarının mahkeme
lere itHkal edeceği değil Adalet Bakanlığı, biza
tihi ilgililerinin dahi bilip kestiremiyeceği ko
nulardır. 

Bugün bl* kaza çevresine bir anda 5 bin, 10 
bin dâvanın birden açıldığı bir vakıadır. Bu ka
dar isin birden gelmesi halinde derhal yeteri ka
dar mahkeme kurulması mümkün olamadığı ve 
bir zamana .ihtiyaç bulunacağı cihetle bu yer
lerdeki 2J dâvaları gereken süratle çıkamamak
tadır. 

Bu itibarla ani kuruluşlar yapmaya ve mev
cut kadroları takviyeye imkân vermek üzere el
de yeteri kadar kadro bulundurulması ve bu
nun dışında tatbikatta aksıyan konuları düzelt
mek gayesiyle mevcut iş mahkemeleri konusun
da değişiklik yapılması Çalışma Bakanlığınca 
derpiş olunmuş ve çalışmalara Bakanlığımızca 
da iştirak olunmuştur. 

28.5.1970 O : 1 

Hazırlanmış bulunan tasarı Bakanlar Ku
rulundan imza için gönderildiği Maliye Bakan
lığınca, hazırlanmakta olan Personel Kanunu 
ve yapılacak yeni kadro kanunlarına intizar 
olunması talebiyle kabul edilmemiş bulunmak
tadır. 

Bu itibarla yapılan çalışmalar genel mahke
meler me3/anmda ve eldeki imkânlara bağlı bu
lunmaktadır. 

2. Bununla beraber iş dâvalarının gerektir
diği tedbirler, gereken yerlerde alınmaktadır. 
Yeni mahkemeler kurulmakta, kadrolar veril
mekte ve hizmetli aksamadan ifası, Yüksek Hâ
kimler Kurulu ile iş birliği yapılarak sağlan
maktadır. 

Eıı cümleden olarak Ankara'da üçüncü bir 
iş mahkemesi, Zonguldak'ta ani açılan dâvalar 
sebebiyle iki olan i; mahkemesinin dörde çıka
rılması suretiyle iki yeni sı mahkemesi Eskişe
hir'de yeni bir müstakil âş mahkemesi kurulmuş 
bulunmaktadır. 

istanbul'da 4 aded olan iş mahkemesinin de 
verilen hâkim ve kâtip kadroları ile iki koldan 
çalışmak suretiyle 8 h mahkemesi halinde ça
lışması sağlanmıştır. 
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Madenî ufaklık ve hatıra para bastırılması baklanda kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî v e İktisadi İsler ve Bütçe ve Plân komisyonları 

raporlarına verilen oyların sonucu 
(Tasarının kanunlaşması kabul olundu.) 

üye sayısı • 183 
Oy verenler : 103 

Kabul edenler : 100 
Reddedenler -. 2 

Çekinserler : I 
Oya katılmıyaniar : 77 

Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri özdilek 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri D emir el 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BOLU 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürh 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nahit Alt an 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalcuk 

DENÎZLÎ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğaa 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
O s m a n A1 i h o c a g il 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
ömer Üeuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞ ANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
0. Zeki G ü m üş o ğl u 
Rifat. Öztürkçiııe 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mivkclâmoğlu 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

1. Etem Erdinç 
MALATYA 

Nurettin Akyurt 
MANİSA 

O rai Karaosmanoğlıı 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tun akan 

MARAŞ 
A cin an Karakücük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nazım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Al tay 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloglu 
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URFA 
î. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Mehmet Ali Pestile! 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELEE 
Lûtfi Akadlı 

Hayri Dener 
Vahap Güvenç 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Snad Hayri Ürgüplü 

[Reddedenler] 
İSTANBUL 

Mebrure Aksoley 
Ekrem Özden 

[Çekinser] 
ANTALYA 

Mehmet Pırıltı 

[Oya katilmıy anlar] 
TABİİ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul er 
(İ. Â.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünal di 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
"ve;at Sarlıeah 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
(B.) 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya, Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Halûk Berkol 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 
(Bşk. V.) 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Ham di Özer 

MANİSA 
Doğa t Barutçuoğlu 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİVAS 
Hüseyin öztürk 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Sakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hoca oğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
Ferid Melen 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Kasım Gülek 
Mehmet Izmen 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Zerin Tüzün 
Ragıp Ün er 
Âdil Ünlü 
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[Açık üyelik] 

Eskişehir 1 
Sivaa 1 
C Başkanınca S. Ü. 1 

- Yekûn 3 
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19 . 2 . 1949 tarihli ve Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası tmar ve Kalkınma Bankasına 
katılmak için Hükümete yetki verilmesine dair 5016 sayılı Kanuna ek Milletlerarası Para Fonu 
Anasözleşmesinde değişiklik yapılmasına dair Anlaşmanın uygun görülmesi ve Milletlerarsı Para 
Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hükümete yetki verilmesine 
dair Kanunun 798 sayılı Kanunla değişik 2 nci m addesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısına 

verilen oyların sonucu 

(Tasarının kanunlaşması kabul olundu.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 105 

Kabul edenler : 97 
Reddedenler : 8 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 75 

Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğiu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAMSAR 
M. Kâzım Karaağaelı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
tsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin înkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titret 

ÇORUM 
M. Şevki Özçetin 
Safa Yaleuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Soımunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
A.bbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa DeliveH 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varisli 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Elem Erdinç 

MANİSA 
Oral Karaosımanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
^Murrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nazım İn'ebeyli 
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SÎYAS 
Nurettin Er tür k 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoloy 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
1. Eteni Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demiryüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi AkadLı 

[Reddedenler] 
Ekrem Özden 

İZMİR 

Necip Mirkelâmoğlu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİVAS 
Âdil Altay 

Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Vahap Güvenç 
Fahri KJoratürk 
Tayfur Sökmen 
Ragıp Üner 
Suad Hayri Ürgüplü 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

[Oya kahlmtyanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan 
Mehmet Öz güneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(1. Â.) 

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

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarhcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU j 
Turgut Yaşar Gülez 
(B.) 

BURSA 
t. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Saffet. Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatun oğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan 
Cemal Yıldırım 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lütfi Tokoğlu (Bşk. V.) 

KONYA 
Osman Nuri Canbolat 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Haımdi Özer 

MANİSA 
Doğat Barutçuoğlu 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SIVAS 
Hüseyin öztürk 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö, Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Kasıım Gülek 
Mehmet İzmen 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Zerin Tüzün (1.) 
Âdil Ünlü 
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[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 
O. Başkanınca S. Ü. 1 

Yekûn . 3 
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6623 sayılı Türk Havayolları Anonim Ortaklığı Kanununun 19 ncu maddesinin : 'değiştirilmesi ve 
bu kanuna geçici bir madde ekîenmssi hakkında kanuna verilen oyların sonucu 

(Tasarının kanunlaşması kabul olundu.) 

üye sayısı : 183 
Oy verenler : 103 

Kabul edenler : 98 
Reddedenler : 3 

Çekinserler : 2 
Oya katümıyanlar : 77 

Açık üyelikler : 3 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri Özdilck 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADİYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Kaıaağaçh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkınen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapatılı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
oemalettin İnkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

[Kabul edenler] 
BİTLİS 1 

Orhan Kürümoğlu 
BOLU i 

Alâettin Yılmaztürk i 
BURDUR 

C. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit A İtan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Tekin A.nburun 
Halûk Berkol 
O. kicki Gümüşoğlu 
Rifat öztürkcine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Sedat Çumra!ı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Ilisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

UEFA 
İ. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 
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YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 

Mehmet Ali Pestilei 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKAN İN -

CA SEÇİLEN ÜYELEJ 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydıner 

[Reddedenler] 
ÎZMÎR 

Necip Mirkelânıoğlu 

Hayri Dener 
I Vehap Güvenç 

Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Ragıp ün er 

Suad Hayri Ürgüplü 

SİVAS 
Âdil Altay 

[Çekinserler] 
ANTALYA 

Mehmet Pırıltı 
TEKİRDAĞ 

Hayrı Mumeuoğlu 

TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet Öz güneş 
Selâhattin özgrür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(İ. Â.) -

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

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

[Oya hatılmıy anlar] 
BİNGÖL 

:L. Hikmet Yurtsever 
BOLU 

Turgut Yaşar Gülez 
(B.) 

BURSA 
t. Sabri Cağlayangil (B.)J 
Saffet Uraı 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatun oğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topal oğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûf-fi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Cemal Yıldırım 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet. Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hilem et Işı nen 
Lûtfi Tokoğlu (Bşk. V.) 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih özlen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ham di özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeıoğhı 
(B.) 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Balkan) 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİVAS 
Hüseyin öztürk 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Aü Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
Ferid Melen 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Kasım G<ülek 
Mehmet Izmen 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Zerin Tüzün (î.) 
Âdil Ünlü 
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[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 
C. Başkanınca S. Ü. 1 

Yekûn 3 
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6802 sayılı Grider Vergileri Kanununa ek kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarının kanunlaşması kabul olundu.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 92 

Kabul edenler : 74 
Reddedenler : 18 

Çekinserler : ' 0 
Oya katılmıyanlar : 90 

Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 
ADANA 

M. Nuri Âdemoğlu 
ADIYAMAN 

Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Yiğit Köker 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö, Faruk Kmaytiirk 

BURSA 
Şeref Kayalar 

Cahit Ortaç 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
ÇANKIRI 

Gürhan Titrek 
ÇORUM 

M. Şevki Özçetin 
Safa Yaiçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Aiihoeagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuza.l 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 

Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
î. Etem Erdinç 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İl yas Kara öz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nazım İnebeyM 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

UEFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYE 
Tayfur Sökmen 

— 118 — 



C. Senatosu B : 75 28 . 5 .1970 

[Reddedenler] 
A D A J N A 

Mukadder Öz t ekin 
AĞRI 

Salih Türkmen 

AYDIN 
Halil GoraA 

GÎRESUN 
îhsan Topaloğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuncr 
Refet Aksoyoğiu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğhı 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakulcr 
(İ. Â.) 

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

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Be kata. 
Turgut Cebe 
Turhan Kap anlı (B.) 
Mahmut Vural 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
îskender Cenap Ege 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

Necip Mirkelâmoğlu 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

SİVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 

Hayrı Munıcuoğlu 

[Oya katılmıyanlar] 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcah 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 
(B-) 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil (B. 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Cemal Yıldırım 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil üzmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi T ok oğlu 
(Bşk. V.) 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ham di Özer 

M AR AŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşe oğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NÎĞDE 
Kudret Bayhan 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestildi 
CUMIIÜRBAŞKANIN -
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hayri Dener 
Fahri Korutürk 

ORDU 
Şevket Koksal 

1->İ r /M 

O. Mecdi Agun 
SAKARYA 

Mustafa Tığlı 
SAMSUN 

Rıza Isıt cin 
SÎVAS 

Hüseyin Öztürk 

TOKAT 
Zilini Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğtu 
('). Lûtfi Hoca oğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
î. Etem Karakapıcı 

YOZGAT 
Sadık Artukmae. 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Ay diner 
Kasım Gülek 
Vahap Güvene 
Mehmet İzmen 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlıı 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Su ad Hayni Ürgüplü 
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[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 
C. Başkanınca S. Ü. 1 

Yekûn 3 

• • ^ M f c • • 
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Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun bâzı v ergilerden ve bütün hare ve resimlerden muaf 
tutulmasına dair kanun teklifine verilen oyların sonucu 

(Tasarının kaTLunlaşması kabul olundu.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 98 

Kabul edenler : 98 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 82 

Açık üyelikler : 3 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Selâhattin Özgür 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cem alettin İnkaya 
Nejat Sarlıcah 

BİLECİK 
Mehmet Orhun Tuğrul 

[Kabul 
BİTLİS 

Orhan Kürümoğlu 
BOLÜ 

Alâettin Yılmaıztürk 
BURDUR 

Ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Ozçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

edenler] 
İÇEL 

Lütfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebruro Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bay ar 

MUĞLA 
llyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım înebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

UBFA 
İ. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 
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YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 

.mim et l l t T V mir Yüce 

CUMHUBB A ŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer ' 

[Oya katîhmy anlar] 

Fahri Korutürk 

Tayfur Sökmen 

Ragıp Üner 

Suad Hayri Ürgüplü 

TABİÎ ÜY'ELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğiu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Kara m an 
Sezai OTvan 
Fahri özdilek 
Mehmet Özgilueş, 
İM. Şükran Özkaya 
Haydar Tmıekanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(î. Â.) 

ADANA 
İM. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünal di 
(Bşk. Y.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turcrut Cebe 
Man sur Ulu soy 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Güiez 
(B.) 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangii (B. 
Saffet Um! 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

^YARBAKTR 
Selâhattin Cizrelioğîu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hntuııoglu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topal oğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSPARTA 
f\[usta fa Güleügi 1 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan 
Cemal Yıl dirim 

İZMİR 
."Mustafa Bozokiar 

Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. Y.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpak!ıoğlu 
Sami Turan 

T-TTT>xrr A T~*-n r t 
İV ı J t lYl_ı A. 11 İJ i j . l 

Ali Alkan 
KIRŞEHİR 

Halil özmen 
KOCAELİ 

Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MARAŞ 
Adnan Karakücük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşe*>ğ]u 
(B.) 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki At a sağun 
('Başkan) ~ 

t Açık Üyelikleri 

Eskişehir 1 
Sivaı 1 
C. Başkanınca S. Ü. 1 

NIÖDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİVAS 
Hüseyin öztürk 

TOKAT 
Zihni Bet il 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

YAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hayri Dener 
Kasım Gülek 
Yahap Güvenç 
Mehmet Izmen 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 

Yekûn 
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Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe yılı Keşi nhesap kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarının kanunlaşması kabul olundu.) 

TABİİ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR ' 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
tsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cem alettin İnkaya 

BİLECİK 
Mehmet Örhon Tuğrul 

BlTLlS 
Orhan Kürüm oğlu 

BOLU 
Alâettin Yılmıaztürk 

Üye 
Oy veı 

sayısı : 183 
-enler : 93 

Kabul edenlıer : 92 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıy; mlar : 87 

Acık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 
BURDUR 

Ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nakit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Soımunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip Özdolay 

1 ISTANBUL 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 

Halûk Berkol 1 
0. Zeki Gümüşoğiu | 
Rifat Öztürkeine 1 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS ' 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tımakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
llyas Karaöz 

1 I T T T n 
MUŞ 

İsa Hisan Bingöl 
NİĞDE 

Hüseyin Avni Göktürk 
ORDU 

j Selâhattin Acar 

Bekir Sıtkı Baykal 
RİZE 

0. Mecdi Agun 
SAKARYA 

Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN" 
II. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SllRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

StVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

VRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurl 

YOZG \ T 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestil ci 

i Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Rasrıp Ün er 

[ Suad Hayri Ürgüplü 

— 123 
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[Reddeden] 
ADANA 

Mukadder Öztekin 

TABÎI ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kapl an 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâh§ttin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldı? 
Muzaffer Yurdaküler 
( t Â.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıealı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

[Oya hatılmıy anlar] 
İZMİR 

Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk, V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

BOLU 
Turgut Yaşar GHilesz 
(B.) 

BURSA 
1. Sabri Cağlayangii (B.> 
Saffet. Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Sel aha ttin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatun oğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfj Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Cemal Yıldırım 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

Lûtfi To'koğlu (Bşk. V.) 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuıoğlu 

MARAŞ 
Adnan Karakucak 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerîm Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Baışkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİVAS 
Âdil Altav 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Ali A'tunta* 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
ö. Lûtfi Hoeaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Ak adlı 
Hayri Dener 
Kasım Gülek 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir I 
Sivas 1 
C. Başkanınca S. Ü. 1 

Yekûn 3 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

75 NOİ BİRLEŞİM 

28 . 5 . 1970 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1.— Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 

seçim. 
2. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 

seçimi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
I I 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
X I . — Madenî ufaklık ve hâtıra para bas

tırılması hakkında kanun tasarısının Millet Mec
lisince ikabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân 
'komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/43; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1097) (S. Sayısı: 1433) 
(Dağıtma tarihi: 15 . 5 . 1970) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye
si Nahit Altan'm, Cumhuriyet Senatosu İçtü
züğünün 5 nci maddesinin 3 noü ve 4 neü cüm
lelerinin kaldırılması ve 8 nci maddesinin mat-
labınm ve (A) fıkrasının 1 nci, 2 nci ve 3 neü 
bendleriyle (B) fıkrasının değiştirilmesi hak
kında İçtüzük teklifi ile Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesli Mehmet Ünaldı'nın, Cumhuriyet 
Senatosu İçtüzüğünün 5, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 54, 
56, 59, 60, 72, 73, 74, 120 ve 125 neü maddeleri
nin değiştirilmesine dair İçtüzük teklifi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporları (2/211; 
2/255) ('S. Sayısı : 1272 ye ek) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 4 . 1970) 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Mart, Nisan, Mayıs 1969 aylanna ait 

hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu He
sapları İnceleme Komisyonu raporu (5/32) 
(S. Sayısı : 1413) (Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1970) 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Haziran, Temmuz, Ağustos 1969 ayları
na ait hesapları hakkınlda Cumhuriyet Senatosu 
Hesapları İnceleme Komisyonu raporu (5/33) 
(S. Sayısı : 1414) (Dağıtma tarihi : 9.5.1970) 

4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Eylül, Ekim, Kasım 1969 aylarına ait 
hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu He
sapları İnceleme Komisyonu raporu (5/34) 
(S. Sayısı : 1415) (Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1970) 

5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Aralık 1969 ve Ocak, Şubat 1970 ayla
rına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Hesapları İnceleme Komisyonu raporu 
(5/35) (S. Sayısı : 1416) (Dağıtma tarihi : 
9 . 5 . 1970) 

X 6. — Ankara Üniversitesi 1966 bütçe yılı 
Kesinhesap kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet ' Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/47; Cumhuriyet Senatosu 1/1082) (S. Sa
yısı : 1417) (Dağıtma tarihi : 13 . 5 . 1970) 

X 7. — Ankara Üniversitesinin 1967 bütçe 
yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet Mec-« 
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 1/48; Cumhuriyet Senatosu 1/1083) 
(S. Sayısı : 1418) (Dağıtma tarihi : 13 . 5 .1970) 

X 8. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1966 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 1/68; Cumhuriyet Senatosu 1/1084) 
(S. Sayısı : 1419) (Dağıtma tarihi: 14 . 5 .1970) 

X 9. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1967 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 



Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 1/69; Cumhuriyet Senatosu 1/1085) 
(S. Sayısı : 1420) (Dağıtma tarihi: 14 . 5 .1970) 

X 10. — Tekel Genel Müdürlüğü 1962 Bütçe 
yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/130; Cumhuriyet Senatosu 1/1086) 
(S. Sayısı : 1421) (Dağıtma tarihi : 14 . 5 . 1970) 

X İ l . — Tekel Genel Müdürlüğü D9/63 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/70; Cumhuriyet Senatosu 1/1087) 
(S. Sayısı : 1422) (Dağıtma tarihi : 14.5.1970) 

X 12. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1964 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 1/70; Cumhuriyet Senatosu 1/1088) 
(S. Sayısı : 1428) (Dağıtma tarihi : 14.6,1'970) 

X 13. — Orman Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi : 1/65; Cumhuriyet Senatosu 
1/1089) (S. Sayısı : 1424) (Dağıtma tarihi : 
14 . 5 . 1970) 

X 14. — Orman Genel Müdürlüğünün 1966 
yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/66; Cumhuriyet Senatosu 1/1090) 
(S. Sayısı 1425) (Dağıtma tarihi : 14.5.1970) 

X 15. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 1/63; Cumhuriyet Senatosu 1/1091) 
(S. Sayısı : 1426) (Dağıtma tarihi : 14.5.1970) 

X 16. — DSİ Genel Müdürlüğünün 1965 büt
çe yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/52; Cumhuriyet Senatosu 1/1092) (S. 
Sayısı : 1427) (Dağıtma tarihi : 14 . 5 . 1970) 

X 17. — Devlet Hava Meydanları İşletme 
Genel Müdürlüğünün 1965 yılı Kesinhesap ka-

2 — 

j nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân. 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/51; Cum
huriyet Senatosu 1/1093) (S. Sayısı : 1428) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 5 . 1970) 

X 18. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1966 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 1/49; C. Senatosu 1/1094) 
(S. Sayısı : 1429) (Dağıtma tarihi: 14 . 5 . 1970) 

X 19. — Ceza ve ıslah evleri ile iş yurtlarının 
1963, 1964, 1965 ve 1966 yılları bilançolarının 
onanımasma dair kanun teklifinin millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (M. 
Meclisi '3/98; C. Senatosu 2/296) (S. Sayısı : 
1430) (Dağıtma tarihi : 14 . 5 . 1970) 

X 20. — Sivil Savunma idaresi Başkanlığı 
Fon İşleri Saymanlığının 1966 yılı bilançosunun 
onanmasına dair kanun teklifinin Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 3/117; C. Senatosu 2/295) (S. Sayısı : 1431) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 5 . 1970) 

X 21. — 6802 sayılı Gider Vergileri Kanu
nuna ek kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler, Bayındırlık, Ulaştırma 
ve İmar ve İskân, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 3 er üye 
alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon ra
poru. (Millet Meclisi 1/202; Cumhuriyet Se
natosu 1/1081) (S. Sayısı : 1438) (Dağıtma ta-

I rihi : 18 . 5 . 1970) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Suphi Gürsoytrak'm, THY Anonim Ortaklığı 
ile Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumu
na dair Senato arattırması istiyen önergesi 
(10/33) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

I A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu-
J nun bâzı vergilerden ve bütün hare ve resim-



lerden muaf tutulmasına dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Büt
çe ve Plân Komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 2/239; 'Cumhuriyet Senatosu 2/288) (S. Sa
yısı: 1434) (Dağıtma tarihi: 15 . 5 . 1970) 

X 2. — 19 . 2 . 1949 tarihli ve Milletlerara
sı Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkın
ma Bankasına katılmak için Hükümete yetki ve
rilmesine dair 5016 sayılı Kanuna ek Milletler
arası Para Fonu Anasözleşmesinde değişiklik 
yapılmasına dair Anlaşmanın uygun görülmesi 
ve Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası 
İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hü
kümete yetki verilmesine dair Kanunun 798 sa
yılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısının Millet Mec

lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonların
dan 3 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici 
Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/1; Cumhu
riyet Senatosu 1/1080) (S. Sayısı : 1439) (Da
ğıtma tarihi : 18 . 5 .1970) 

X 3. — 6623 sayılı Türk Havayolları Ano
nim Ortaklığı Kanununun 19 ncu maddesinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna geçici bir madde 
eklenmesi hakkında kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadi İşler, Bayındırlık, 
Ulaştırma ve İmar ve İskân ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarından 3 er üye alınmak suretiyle 
kurulan geçici komisyon raporu (Millet Meclisi 
1/211; Cumhuriyet Senatosu 1/1079) (S. Sa
yısı : 1440) (Dağıtma tarihi : 23 . 5 . 1970) 





Toplantı : 9 I / 1 TT 
CUMHURİYET SENATOSU S. S*yi*ı : 1 4 1 / 

Ankara Üniversitesi 1966 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/47; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1082) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 84) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 25 . 4 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Bayı : 396 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 20 . 4 . 1970 tarihli 72 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oy ile 
kabul edilen, Ankara Üniversitesi 1966 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı, dosyası ile birlikte 
sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 3 . 12 . 1969 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 17, 20 . 4 . 1970 tarihli 71 ve 72 nci birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 84) 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 28 . 4 . 1.970 

Esas No. : 1/1082 
Karar No. : 41 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 20 . 4 . 1970 tarihli 72 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oy ile 
kabul edilen, Ankara Üniversitesi 1966 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı, Komisyonumuzun 
28 Nisan 1970 tarihli 13 ncü Birleşiminde, ilgili temsilciler de hasır bulundukları halde tetkik ve 
müzakere olundu. 
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Komisyonumuz, Sayıştay'ın 25 Mart 1969 tarihli ve 585978/637 sayılı uygunluk bildirimi muva
cehesinde tasarıyı benimsemiş ve Millet Meclisi metnini aynen kabul etmiştir. 

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

Başkan 
Ankara 
Y. Köker 

Edirne 
M. N. Ergendi 

Sözcü 
Uşak 

M. F. Atayurt 

Kütahya 
î. E. Erdin!: 

Tabiî Üye 
S. Özgür 

Kâtip 
Konya 

O. N. Canpolat 

Manisa 
O. Karaosmanoğlu 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Aydın 
1. C. Ege 

Maraş 
A. KaraMırük 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Ankara Üniversitesi 1966 bütçe yılı Kesinhesap 
kanun tasarısı 

MADDE 1, — Ankara Üniversitesinin 1966 
bütçe yılı genel harcamaları ilişik (A/ l ) , (A/2) 
've (A/3) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere : 

a) 97 467 445,87 lirası cari harcamalara, 
127 927 415,73 lirası yatırımı harcamalarına ve 
10 518 Gfl'2,38 lirası sermaye teşkili ve transfer 
harcamalarına, 

b) 516 833,78 lirası da özel yatırım 
harcamalarına okııaik üzere toplam ola
rak 136 429 707,76 liradır. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesinin 1966 
ıbütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsilat, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği gibi; 

a) 3 672 314,49 lirası üniversitenin normal 
ıgelinlerinden yapılan tahsilata, 136 259 60'0 li
rası özel gelirlerden yapılan tahsilata, 

lb) 73'3 173,67 lirası özel kanunlar ge
reğince ekle edilen tahsilata a id olmak üzere 
140 665 088A6 liradır. 

c) Bağışlar ve özel kanunlarla sağlanan 
''gelirlerden senesi içinde harcanamıyan 216 339,89 
lira ertesi yıla devredilmiş böylece yılın tahsi
latı 140 448 748,27 lira olarak kalmıştır. 

MADDE 3. — Birinci ve ikinci maddelerde 
yazılı gider ve gelir arasındaki farkı teşkil 
eden 4 019 040,91 lira gelir fazlası olarak kal-
ımıştır. 

C. Senatosu 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ (METİN 

Ankara Üniversitesi 1966 bütçe j ı l ı Kesinhesap 
kanım tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kalbul edilen 
2 nci madde aynen ka'buil edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilea 
3 neü madde aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 1417) 



(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 4. — Ankara Üniversitesinin Wffî 
'bütıçe yılı içinde harcanmıyan r e bağlı (A/11), 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ayrı ayrı sü
tunlarında gösterilen1 cem'an 13 015 487,02 liralık 
ödenek yoık edilmiş ve özel kanunlar gereğince 
(kaydolunan ödenekten yılı içinde hareanmıyan 
2116 33f9,.89 lira ertesi yıla devreldilimi^tir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayıımı 
yürürlüğe 'girer. 

tarihinde 

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

(Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul 
ettiği metin) 

MADDE 4. — Millet Meclisince kalbul edile» 
4 ncü maidde aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edilen 
5 nc'i madde aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisince kalbul edilea 
16 ncı madde aynen kalbul edilmiştir. 

(Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği 
metne bağlı cetveller) 

1966 yılı Ankara Üniversitesi (A/ l , A/2, A/3) 
cetvelleri 

Millet Meclisi metnine bağlı (A/ l , A/2, 
A/3) cetvelleri aynen kabul edilmiştir. 

1966 yılı Ankara Üniversitesi (B) Cetveli 

Millet Meclisi metnine bağlı (B) Cetveli ay
nen kabul eklilmiştir. 

\>&<\ 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1417) 





Toplıatı : 9 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Ankara Üniversitesi 1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/48; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1083) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 85) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 25 . 4 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Bayı : 405 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 20 . 4 . 1970 tarihli 72 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oy ile 
kabul edilen, Ankara Üniversitesinin 1967 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı, dosyası ile bir
likte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 3 . 12 . 1969 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 3, 17, 20 . 4 . 1970 tarihli 64, 71 ve 72 nci birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edil
miştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 85) 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 28 . 4 . 1970 

Esas No. : 1/1083 
Karar No. : 42 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 20 . 4 . 1970 tarihli 72 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oy ile 
kabul edilen, Ankara Üniversitesinin 1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı, Komisyonumuzun 
28 Nisan 1970 tarihli 13 ncü Birleşiminde, ilgili temsilciler de hazır bulundukları halde tetkik ve 
müzakere olundu. 

1418 
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Komisyonumuz, Sayıştaym 8 . 7 . 1969 tarihli ve 593029/2173 sayılı uygunluk bildirimi muva
cehesinde tasarıyı benimsemiş ve Millet Meclisi metnini aynen kabul etmiştir. 

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

Başkan 
Ankara 
Y. Köker 

Edirne 
M. N. Er geneli 

Sözcü 
Uşak 

M. F. Atayurt 

Kütahya 
î. E. Erdinç, 

Tabiî Üye 
$. Özgür 

Kâtip 
Konya 

0. ~N. Canpolat 

Manisa 
0. Karaosmanoğlu 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Aydın 
1 C. Eae 

Maraş 
A. Karakürük 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Ankara üniversitesinin 1967 (bütçe yılı Kesin-
îhesap kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesinin 1907 
Ibütçe yılı g*enel harcamaları (A / l ) , (A/2) ve 
(A/3) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 

a) (İIİ8 133 008,30 lirası cari harcamalara, 
36 79$ 879,112 lirası yatırım (harcaımaılarına ve 
14 040 701,91 lirası da sermaye teşkili ve trans
fer harcamalarına, 

<b) 49 901 lira özel cari harcamalara, 
176 862,212 lirası da özel yatırım harcamalarına 
aidolm'ak üzere T09 800 012,164 liradır. 

MADDE 2. — Anlkara Üniversitesinin 119 07 
bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsiller bağlı 
(B) işaretli ce'tvelde gösterildiği üzere : 

a) 4 103 1J3İ5,'72 lirateı normal gelirlerden 
yapılan tahsillere, 

!b) 174 G89 830 liraisı özel g'elirlerden yapı
lan tahsillere, 

c) 206 3I3'9,89 lirası özel kanunlar ve 
<bağışlardan elde edilen tahsillere aidolmak üze
re 179 0519 305,61 liradır. 

d) Özel kanunlar ve bağışlardan sağlanan1 

gelirlerden yılı içinde iharcanmıyan 39 576,!67 
lira ertesi yıla devredilmiş bu suretle yılın tah
silleri 179 019 728,04 lira olarak kalmıştır. 

MADDE 3. — Birinci ve ikinci maddelerde 
(ıb) ve (d) işaretleriyle yazılı gelir vıe gider ara
sındaki farkı teşkil eden 9 219 716,30 lira gelir 
fazlası olarak kalmıştır. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ (METİN 

Ankara Üniversitesinin 1967 (bütçe yılı Kesin-
nesap (kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kalbul edilen 
2 nci madde aynen kaibnil edilmiştir. 

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

C. Senatosu (S. Sayısı : 1418) 
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(Millet Meclisinin kaıbul ettiği metin) 

MADDE 4. — Ankara Üniversitesinin' 19'67 
'bütçe yi'lı içinde h'arcammıyan ve bağlı (A/tL), 
(A/2) ve (A/3) işaretli eetlvellerin ayrı ayrı 
sütunlarımda gösterilen cem'an 17 9*516 9B8,58 
liralik ödenek yok edilmiş ve özel 'kanunlar ge
reğince kaydolunan' ödenlelkten yılı içinde har-
canmıyan 39 576y67 lira ertefci yıla devredilmiş
tir. 

MADDE 5. 
yürürlüğe girer. 

Bu1 karnın yayımı tarihinde 

•MADDE 6. — Bıı kanunu Maliye re Mîllî 
Eğitim bakanları yürütür. 

(Bütçe ve Plân Komisyonunum kabul 
ettiği metin) 

MADDE 4. — Millet Me«lö»ines kafeul 
4 neü madde aynen kalbul öditaaiftir. 

MADDE 5. — Millet Meşelisine» kafcul 
'5 nci madde aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meelisinte© kalbul 
16 ncı madde aynen kdtbvâ. ©dâmiştir. 

(Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği 
metne bağlı cetveller) 

1967 yıh Ankara ÜuivensilteBi (A/l, A/2, A/8) 
cetvelleri) 

Millet MecliM metnine bagiı (A/l, A/2, 
A/3) cetvelleri aynen kalbul ekütaniştir. 

1967 yılı Ankara Üniversitesi (B) Cetveli 

Millet Meclisi metnine bağlı (B) Cetveli ay
nen kabul edilmiştir. 

»m<t 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1418) 





Toplantı : 9 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | 4 1 9 

Petrol Dairesi Başkanlığının 1966 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/68; 

Cumhuriyet Senatosu 1/1084) 

(Not : Millet Meclisi S, Sayısı : 93) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 25 . 4 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 381 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 20 . 4 . 1970 tarihli 72 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oy ile 
kabul edilen, Petrol Dairesi Başkanlığının 1966 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı, dosyası ile 
birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 3 . 12 . 1969 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 17, 20 . 4 . 1970 tarihli 71 ve 72 nci birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 93) 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 28 . 4 . 1970 

Esas No. : 1/1084 
Karar No. : 43 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 20 . 4 . 1970 tarihli 72 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oy ile 
kabul edilen, Petrol Dairesi Başkanlığının 1966 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı, Komisyo
numuzun 28 Nisan 1970 tarihli 13 ncü Birleşiminde, ilgili temsilciler de hazır bulundukları halde 
tetkik ve müzakere olundu. 
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Komisyonumuz, Sayıştayııı 12 . 12 . 1968 tarihli ve 578745/3886 sayılı uygunluk bildirimi 
muvacehesinde tasarıyı benimsemiş ve Millet Meclisi metnini aynen kabul etmiştir. 

G-enel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ankara 
Y. Köker 

Edirne 
M. N. Er genel i 

Sözcü 
Uşak 

M. F. Atayurt 

Kütahya 
7. E. Erdinç-

Tabiî Üye 
S>. Özgür 

Kâtip 
Konya 

0. N. Canpolat 

Manisa 
0. Karaosmanoğlu 

Trabzon 
A. Şf- Ağ an oğlu 

Aydın 
î. C. Ege 

Maraş 
A. K ar akü ç i ih 

MİLLET MECLİSİNİN' KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Petrol Dairesi Başkanlığının 1966 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
1966 hütçe yılı genel harcamaları (A/ l ) ve 
(A/3) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere,. 
1 826 489,90 lirası cari harcamalara, 37 230,87 
lirası sermaye teşkili ve transfer harcamalarına 
aidolmak üzere toplam olarak 1 863 720,77 li
radır. 

MADDE 2. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
1966 bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsilat 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 9 434,39 
lirası normal gelirlerden yapılan tahsilata 
2 714 597,42 lirası özel gelirlerden yapılan tah
silata aidolmalk üzere toplam olarak 2 724 031,81 
liradır. 

MADDE 3. — İkinci ve birinci maddelerde 
yazılı gelir ve gider arasındaki farkı teşkil eden 
860 3111,04 lira gelir fazlası olarak kalmıştır. 

MADDE 4. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
196(6 bütçe yılı içinde harcanmıyan ve bağlı 
(A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerin ayrı sütun
larında gösterilen 730 685,23 liralık ödenek yok 
edilmiştir. 

BÜTÇE YE PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİOİ METİN 

Petrol Dairesi Başkanlığının 1966 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde avnen kalbul edilmiştir. 

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

MADDE 5. 
vürürlüğe ıgireı 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Millet Meclisince kalbul edilen 
3 neü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kalbul edilen 
4 neü nıa'dde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edilen 
5 nci madde aynen kalbul edilmiştir. 

O. Senatosu S, Savısı : 1419) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür. 

(Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul 
ettiği metin) 

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

(Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği 
metne bağlı cetveller) 

1966 yılı Petrol Dairesi Başkanlığı (A/ l ve 
A/3) cetvelleri 

Millet Meclisi metnine bağlı (A/l ve A/3) 
cetvelleri aynen kabul edilmiştir. 

1966 yılı Petrol Dairesi Başkanlığı (B) Cetveli 

Millet Meclisi metnine bağlı (B) Cetveli ay
nen kabul edilmiştir. 

\^m<i 

C. Senatosu S. Sayısı : 1419) 





Toplantı : 9 I ff%f% 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1 4 2 U 

Petrol Dairesi Başkanlığının 1987 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/69; 

Cumhuriyet Senatosu 1/1085) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 94) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 25 . 4 . 1970 

Kanunlar 31üdürlüğü 
Sayı : 382 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 20 . 4 . 1970 tarihli 72 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oy ile 
kabul edilen, Petrol Dairesi Başkanlığının 1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı, dosyası ile 
birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 3 . 12 . 1969 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 17, 20 . 4 . 1970 tarihli 71 ve 72 nci birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 94) 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 28 . 4 . 1970 

Esas No. : 1/1085 
Karar No. : 44 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 20 . 4 . 1970 tarihli 72 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oy ile 
kabul edilen, Petrol Dairesi Başkanlığının 1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı, Komisyonu
muzun 28 Nisan 1970 tarihli 13 ncü Birleşiminde, ilgili temsilciler de hazır bulundukları halde tet
kik ve müzakere olundu. 
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Komisyonumuz, Sayıstaym 11 . 2 . 1969 tarihli ve 582829/5572 sayılı uygunluk bildirimi muva
cehesinde tasarıyı benimsemiş ve Millet Meclisi metnini aynen kabul etmiştir. 

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

Başkan 
Ankara 
Y. Köker 

Edirne 
M. N. Er geneli 

Sözcü 
Uşak 

M. F. Atayurt 

Kütahya 
1. E. Erdinç 

Tabiî Üye 
S. Özgür 

Kâtip 
Konya 

0. N. Canpolat 

Manisa 
0. Karaosmanoğlu 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Aydın 
î. C. Ege 

Maraş 
A. Karaküçük 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Petrol Dairesi Başkanlığının 1967 fbütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı 

'MADDE 1. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
T9Ö7 bütçe yılı genel harcamaları (A/ l ) , (A/2) 
ve (A/3) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 
2 045 392,29 lirası cari harcamalara, 160 000 
lirası yatırım harcamalarına, 92 579,55 lirası 
da sermaye teşkili ve transfer harcamalarına 
aidolmalk üzere, toplam olarak 2 297 971,84 
liradır. 

MADDE 2.-— Petrol Dairesi Başkanlığının 
•1967 bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsilat 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 12 233,48 
lirası normal gelirlerden yapılan tahsilata, 
2 954 329,75 lira özel gelirlerden yapılan tah
silata aidolmaik üzere, toplam olarak 2 966 5'63,2(3 
liradır. 

MADDE 3. — İkinci ve birinci maddelerde 
yazıh gelir ve gider arasındaki farkı teşkil eden 
'668 591,39 lira gelir fazlası olarak kalmıştır. 

MADDE 4. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
İ1967 bütçe yılı içinde harcanmıyan ve bağlı 
-(A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ayrı 
sütunlarında gösterilen 389 412,16 liralık öde
nek yok edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayınıı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Petrol Dairesi Başkanlığının 1967 fbütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
II nei madde aynen kabul edilmiştir. 

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

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

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

MADDE 5. — Millet Meclisince kalbul edilen 
5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1420) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 6. — Bu kamunu Maliye ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar balkanları yürütür. 

(Bütco ve Plân Komisyonunun kabul 
ettiği metin) 

MADDE 6. — Millet Meclisince kalbul edilen 
6 ILCI madde aynen kalbul edilmiştir. 

(Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği 
metne bağlı cetveller) 

1967 yılı Petrol Dairesi Başkanlığı (A/l , A/2, 
A/3) cetvelleri 

Millet Meclisi metnime bağlı (A/l , A/2, 
A/3) cetvelleri aynen kabul edilmiştir. 

1967 yıHı Petrol Dairesi Başkanlığı (B) Cetveli 

Millet Meclisi metnine bağlı (B) Cetveli ay
nen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1420) 





Toplantı : 9 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Tekel Genel Müdürlüğü 1982 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/130; 

Cumhuriyet Senatosu 1/1086) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 96) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 25 . 4 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 536 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 20 . 4 . 1970 tarihli 72 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oy ile 
kabul edilen, Tekel Genel Müdürlüğü 1962 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı, dosyası ile 
birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 15 .12 .1969 tarihinde Başkan hkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 17, 20 . 4 . 1970 tarihli 71 ve 72 nci birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 96) 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 28 . 4 . 1970 

Esas No. : 1/1086 
Karar No. : 45 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 20 . 4 . 1970 tarihli 72 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oy ile 
kabul edilen. Tekel Genel Müdürlüğü 1002 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı, Komisyonumu
zun 28 Nisan 1970 tarihli 13 ncü Birleşiminde, il «'ili temsilciler de hazır bulundukları halde tetkik 
ve müzakere olundu. 

1421 
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Komisyonumuz, Sayıştaynı 28 . 6 . 1965 tarihli ye 522121/1038 sayılı uygunluk bildirimi muva
cehesinde tasarıyı benimsemiş ye Millet Meclisi metisini aynen kabul etmiştir. 

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

Başkan 
Ankara 
r . Kök er 

Edirne 
M. N. Er geneli 

Sözcü 
Uşak 

M. F. Ata yurt 

Kütahya 
/. E. Er dine 

Tabiî Üye 
S. Özgür 

Kâtip 
Konya 

O. N. Canpolat 

Manisa 
O. Karetosmeınoğlu 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Aydın 
t. C. Ege 

Mavaş 
A. Karaliicük 

•BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Tekel Genel Müdürlüğü 1962 /bütçe yılı jKesin-
hesap kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kaibul edilmişti]'. 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Tekel Genel Müdürlüğü 1962 bütçe yılı Kesin-
hesap kanun tasarısı 

MADDE 1, — Tekel Genel Müdürlüğünün 
1962 bütçe yılı genel harcamaları bağlı (A/ l ) 
ve (A/2) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 

a) 52 979 054,45 lirası cari harcamalara, 
33 182 400,19 lirası yatırını harcamalarına; 

ıb) 36 020 672,54 lirası nâzım harcamaya 
aidolmak üzere toplam olarak 122 182 127,18 li
radır. 

MADDE 2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1962 
-bütçe yılı gelirinden yapılan tahsilat bağ
lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
1 151 465 815,37 liradır. 

MADDE 3. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
1962 bütçe yılı geliri ile giderleri arasındaki 
farkı teşkil eden 1 029 283 688,19 lira Hazine 
vo belediyeye ödenmiştir. 

MADDE 4. — 3010 sayılı Kanun gereğince 
gelecek yıllarda mahsulbu yapılmak üzere (A/2) i 4 ncü madde aynen kalnıl edilmiştir. 
bütçesinden verilen avans miktarı olup. ilişik 
cetvellerde aynı sütunda gösterilen; 1 916 223,07 
lira ödeneğinden mevkuf tutulmuştur. 

MADDE 5. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
1962 bütçe yılı ödeneğinden harcaıımıyan ve ili
şik (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin ayrı sü
tunlarından gösterilen 45 896 966,12 lira yok j 
edilmiştir. i 

O. Senatosu S. Sayısı : 1421 

MADDE 2. — Millet Meclisince kaibul edilen 
2 nci madde avııen kabul, edilmiştir. 

MADDİ] 3. ~~ Millet Meclisince kaibul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kaibul edilen 

MADDE 5. — Millet. Meclisince kalnıl edilen 
5 nci madde aynen ka-bnl. edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 6. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
1962 bütçe yılı bilançosu ile kâr ve zarar cetvel
leri onaylanmıştır. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
ve Gümrük ve Tekel bakanları yürütür. 

(Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul 
ettiği metin) 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edilen 
16 ncı madde aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisinde kabul edilen 
7 nci madde aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisimde kalbul edilen 
8 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

(Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği 
metne bağlı cetveller) 

1962 yılı Tekel Genel Müdürlüğü (A/il ve A/2) 
cetvelleri 

Millet Meclisi metnine bağlı (A/ l ve A/2) 
cetvelleri aynen kabul edilmiştir. 

1962 yılı TeKel Genel Müdürlüğü (B) Cetveli 

Millet Meclisi metnine bağlı (B) Cetveli ay
nen kabul edilmiştir. 

»Sfi-^ı 

C. Senatosu S. Sayısı : 142J) 





Toplantı : 9 1 / ^ 1 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayıs ı : ! 4 z Z 

Tekel Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/70; 

Cumhuriyet Senatosu 1/1087) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 97) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 25 . 4 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 420 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 20 . 4 . 1970 tarihli 72 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oy ile 
kabul edilen, Tekel G-enel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı, dosyası ile 
birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 3 . 12 . 1969 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 17, 20 . 4 . 1970 tarihli 71 ve 72 nci birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 97) 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 28 . 4 . 1970 

Esas No. : 1/1087 
Karar No. : 46 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 20 . 4 . 1970 tarihli 72 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık uy ile 
kabul edilen, Tekel Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı, Komisyonumu
zun 28 Nisan 1970 tarihli 13 ncü Birleşiminde, ilgili temsilciler de hazır bulundukları halde tetkik 
ve müzakere olundu. 



Komisyonumuz, Sayıştaym 25 . 7 . 19G6 tarilıli ve 539594/1620 sayılı uygunluk bildirimi muva
cehesinde tasarıyı benimsemiş ve Millet Meclisi metnini aynen kabul etmiştir. 

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

Başkan 
Ankara 
Y. Köker 

Edirne 
M. N. Ergendi 

Sözcü 
Uşak 

M. F. Atayurt 

Kütahya 
/. E. Erdinç 

Tabiî Üye 
S, Özgür 

Kâtip 
Konya 

0. N. Canpolat 

Manisa 
0. Karaosmanoğlu 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Aydın 
/. G. Ege 

Maras 
A. Kar akil vük 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Tekel Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesin-
hesap kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
1963 bütçe yılı genel gideri 'bağlı (A/ l ) ve 
(A/2) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere; 

a) 60 249 013 lirası âdi kütçe giderine, 
48 614 070,68 lirası da yatırım giderlerine, 

b) 42 808 507,1(1 lirası nâzım gidere aidol-
mak üzere toplam olarak 151 671 590,79 lira
dır. 

MADDE 2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1963 
'bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsilat, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
1 291 345 g61,50 liradır. 

MADDE 3. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
1963 bütçe yılı geliri ile gideri arasındaki farkı 
teşkil eden 1 139 674 270,71 lira Hazine ve 
(belediyeye ödenmiştir. 

MADDE 4. — 3010 sayılı Kanun gereğince 
gelecek yıllarda mahsubu yapılmak üzere (A/2) 
(bütçesinden verilen avans 3 301 226,69 lira 
ödeneğinden mevkuf tutulmuştur. 

MADDE 5. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
!1963 bütçe yılı ödeneğinden harcamnııyan ve ili
şik (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin ayrı sü
tunlarında gösterilen 33 494 203,25 lira yok 
edilmiştir. 

BÜTÇE YE PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Tekel Genel Müdürlüğü 1963 Ibütçe 71lı Kesin-
hesap kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde avnen kalbul edilmiştir. 

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

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

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

MADDE 5. — Millet Meclisince kalbul edilen 
5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1422) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 6. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
19Ö3 bütçe yılı 'bilançosu ile kâr ve zarar cet
velleri tasdik olunmuştur. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde ' 
yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kamunun hükümlerini Ma
liye ve Gaimrük ve Tekel bakanları yürütür. 

(Bütee ve Plân Komisyonunun kabul 
ettiği metin) 

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

MADDE 7. — Millet Meclisince kalbııl edilen 
7 nci madde aynen kalbıul edilmiştir. 

MADDE 8, — Mille't Meclisince kabul edilen 
8 nci madde aynen kalbul edilmiştir. 

(Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği 
metne bağlı cetveller) 

1963 yılı Tekel Genel Müdürlüğü (A/ l ve A/2) 
cetvelleri 

Millet Meclisi 'metnine bağlı (A/ l ve A/2) 
cetvelleri aynen kabul edilmiştir. 

1963 yılı Tekel Genel Müdürlüğü (B) Cetveli 

Millet Meclisi metnine bağlı (B) Cetveli ay
nen kabul edilmiştir. 

)>&<>K 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1422) 





Toplantı ; 9 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Tekel Genel Müdürlüğü 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/71; 

Cumhuriyet Senatosu 1 /1088) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 98) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 25 . 1 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 391 

( T M l i r R l Y E T SENATOSU BAŞKANLİĞİNA 

Millet Meclisinin 20 . 4 . 1970 tarihli 72 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oy ile 
kabul edilen, Tekel (Jenel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı, dosyası ile 
birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbcyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 3 . 12 . 1969 tarihinde Başkan lılra İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 17, 20 . 4 . 1970 tarihli 71. ve 72 nci birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 98) 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

('umhııriyç t S e natos u 
Bütçe ve Plân Komisyonu, 28 . i . 1970 

Esas No. : 1/1088 
Karar No. : 17 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 20 . -1 . 1970 tarihli 72 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek acık oy ile 
kabul edilen. Tekel Genel Müdürlüğünün 1961 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı, Komisyonu-
mu/Ain 28 Nisan 1970 tarihli 13 ncü Birleşiminde, ilgili temsilciler de hazır bulundukları halde tet
kik ve müzakere olundu. 

1423 
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Komisyonumuz, Savıstayııı 8 . 11 . 1967 tar ih l i ve 558469/27.') 1 sayılı uygunluk bildirimi muva
cehesinde tasarıyı benimsemiş ve Millet Meclisi metnini aynen kabul etmiştir. 

Genel Kuru lun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanl ığa saygı ile sunulur . 

Başkan 
Ankara 
Y. Koka-

Edirne 
M. Y. Ergendi 

Sözcü 
Uşak 

M. F. Atayurt 

Kütahya 
/. E. Erdirir 

Tabiî Üye 
S. Özgür 

Kât ip 
Konya 

O. N. Canpolot 

Manisa 
O. Karaosmanoğhı 

Trabzon 
A. K. Ağ an oğla 

Aydın 
7. (\ Ege 

Maras 
. i . Kurakiicük 

M İ L L E T MEGLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
M E T İ N 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdür lüğünün 
1964 bütçe yılı genel harcamalar ı , ilişik ( A / j ) , 
('A/2') ve (A/."!) işaretli cetvellerde gösterildiği 
gibi : 

a') 57 692 o6U44 lirası cari harcamalara 
r>r> 798 696,70 lirası yat ır ını harcamalar ına 
6 59o 7-35,99 lirası da sermaye teşkili ve trans
fer harcamalar ına : 

. b') ;19 407 065.20 lirası özel kanunla r gere-
ğinee ödenek 'kaydedilen para la rdan yapılan 
cari harcamalara aidolınak üzere toplanı ola
rak 159 491 86>i,o9 liradır. 

MADDE 2. — Tekel Genel Müdür lüğünün 
1964 bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsilat . 
(TG işaretl i cetvelde gösterildiği gibi : 

a) 1 270 148 986,62 lirası normal gelirler
den yapı lan tahsilata ; 

b ) H9 407 065.26 lira.sı özel kanun la r gere
ğince elde olunan, gelir tahsilâtına aidolmak 
üzere toplanı olarak ! :î()9 556 05U88 liradır. 

MADDE :]. — İkinci ve birinci maddelerde 
yazılı gelir ve gider arasmdaiki farkı teşkil eden 
1 .150 064 190,49 lira gelir fazlası olarak kal
mıştır. 

MADDİ] 4. — .'ÎOJ0 sayılı Kanun gereğince 
gelecek yıl larda mahsubu yapı lmak üzere büt-

BÜTOE YE P L Â N KOMİSYONUN GN K A B U L 
ETTİĞİ M E T İ N 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı 

MADDE .1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde avnen kaıbul edilmiştir. 

M A D D E 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen ka'buil edilmiştir. 

MADDE :;. — Millet Meclisince kabul edilen 
:> ncü madde aynen kabul edilmişti!'. 

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

G. Senatosu S. Savısı : 142-î 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

ç'enin (A/2) işaretli cetvelinin ilgili bölümle
rinden 15 8.79 686,49 liralık: avans verilmiştir. 

.MADDE 5. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
1964 bütçe yılı içinde harcaıımıyaıı ve bağlı 
(A/ l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin 
ayrı sütunlarında gösterilen 52 064 713,67 lira
lık; ödenek yok edilmiştir. 

MADDE 6. — Tekel G-eııel .Müdürlüğünün 
'1964 yılı konsolide bilançosu ile kâr ve zarar 
tablosu onanmıştır. 

MADDE 7. — Bu kanun yayını gününde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kanunu Maliye ve Oünii-
riik ve Tekel bakanları yürütür. 

Hütçe ve Plân Komisyonunun kabul 
ettiği metin) 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edilen 
5 nci madde aynen kalbul edilmiştir. 

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

MADDE 7. — Millet Meclisinde kabul edilen 
7 nci madde aynen kalbul edilmiştir. 

.MADDE 8. — Millet Meclisince kabul edilen* 
8 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

(lii'ıtrc re Plân Komisyonunun kabul ettiği 
metne bağlı cetveller) 

1964 yılı Tekel Genel Müdürlüğü (A/l , A/2, 
A/3) cetvelleri 

Millet Meclisi metiline bağlı (A/ l . A/2. 
A/3) cetvelleri aynen kabul edilmiştir. 

1964 yıh Tekel Genel Müdürlüğü (B) Cetveli 

Millet Meclisi metnine bağlı (B) Cetveli ay
nen kabul eVlilmistir. 

>^©-;« 

C. Senatosu S. Savısı : 1423N 





Toplajıtı : 9 
CUMHURİYET S E N A T O S U S. Sayısı : 

Orman Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Kes inhesap kanunu 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve P l â n Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1 /65 ; 

Cumhuriyet Senatosu 1 /1089) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 90) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 25 . i . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 395 

C l ' A EHÜ RİY ET SENATOSU B A ŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 20 . 4 . 1970 tarihli 72 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oy ile 
kabul edilen, Orman Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı, dosyası 
ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 3 . 12 . 1969 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 17, 20 . 4 . 1970 tarihli 71 ve 72 vci birleşimlerimle öncelikle (/örüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 90) 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Kütçe ve Plân Komisyonu 28 . i . 1970 

Esas No. : 1/1089 
Karai' No. : 18 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 20 . 4 . 1970 tarihli 72 nci Birleşiminde öncelikle «örüşülerek açık oy ile 
kabul edilen, Orman (ieııel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı. Komisyonu
muzun 28 Nisan 1970 tarihli l.°> neii Birleşiminde, ilgili temsilciler de hazır bulundukları halde tet
kik ve müzakere olundu. 

1424 
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Komisyonumuz, Şayıştayıu 4 . i . 1908 tarihli ve 5/235; saydı uygunluk bildirimi muvacehe 
sitıde tasarıyı benimsemiş ve .Millet Meclisi metnini aynen kaimi etmiştir. 

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

Başkan 
Ankara 
Y Köl-f-r 

Edirne 
V. A. Eranuh 

Sözcü 
Uşak 

M. F. Atayurt 

Kütahya 
/. E. Erdinç 

Tabiî Üye 
S. Özgür 

Kâtip 
Konya. 

O. -Y. ('anj)oUıi 

Manisa 
O, Kamosmanoğhı 

Trabzon 
.1. N. Açıan oğlu 

Aydın 
/ . <\ Erjf 

Maras 
-1. Kamburu]; 

MİLLET MLOLlsL\IX KARYL ETTK'Jİ 
M"ETİX 

Orman Genel Müdürlüğünün 1965 İbütçe yılı 
Kesinhesap kanun tasarısı 

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğünün 
1905 bütçe yılı genel harcamaları ilişik (A/ l ) . 
f'A/2) ve ('A/Y) işaretli cetvellerde gösterildiği 
üzere; 

a) GG 102 935,43 lirası cari harcamalara, 
47 722 5-39,82 lirası yatırım harcamalarına, 
3 640 285,72 lirası da serinaye teşkili ve trans
fer harcamalarına. 

}>) 1 237 093.04 lirası özel kanunlar gere
ğince (»denek kaydedilen paralardan yapılan 
cari harcamalara aidolmak üzere toplam olarak 
11 s 709 454.01 liradır. 

MADDK 2. — Orman Genel Müdürlüğünün 
1965 bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsilat 

IY işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 
a) 112 745 447,79 lirası normal gelirler

den yapılan tahsilata 16 077 750,00 lirası özel 
•gelirlerden yapılan tahsilata, 

b'ı 2 512 026,24 lirası da özel kanunlar ge
reğince elde olunan gelir tahsilatına aittir. 

c) Özel kanunlar gereğince sağlanan ge
lirlerden yılı içinde harcannnyan 1 274 333,20 
lira ertesi yıla devredilmiş, bu suretle yılın 
tahsilatı 130 060 891,49 lira olarak kalmıştır. 

MADDE 3. — İkinci ve birinci maddelerde 
yazılı gelir ve gider arasındaki farkı teşkil eden 
11 35li 437.48 lira gelir fazlası olarak kalmıştır. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYOX YXYX KABUL 
ETTİĞİ METÎX 

Orman Genel Müdürlüğünün 1965 ibütçe yılı 
Kesinhesap kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde avnen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Millet Meclisince kalbul edilen 
3 ncü madde avnen kabul edilmiştir. 

O. Senatosu S. Savı sı : 1424 
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.Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

MADDE 4. — Orman Cienel Müdürlüğünün 
J'965 bütçe yılı içinde harcanımıyan ve bağlı 
(Al) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ayrı 
sütunlarında gösterilen 34 108 3115,03 liralık 
ödenek yok edilmiş ve özel kanunlar gereğince 
kaydolunan ödene/kten yılı içinde harcanmıyan 
1 274 333,20 lira ertesi yıla devredilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
'bakanları vürütür. 

(Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul 
ettiği metin) 

MADDE 4. — Millet Meclisince kaibul edilen 
4 neti mavide aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edilen 
5 nci madde aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisince kalbul edilen 
fi ncı madde avnen kalbul edilmiştir. 

(liütve ve Plân Komisyonunun kabul ettiği 
m fi ne hağlı cetveller) 

Orman Genel Müdürlüğü 1965 yılı (A/l , A/2 ; 

A/3) cetvelleri 

Millet Meclisi metnine bağlı (A/ l . A/2. 
A/'.)) cetvelleri aynen kabul edilmiştir. 

1£85 yılı Orman Genel Müdürlüğü (B) Cetveli 

Millet Meclisi metnine bağlı (B) (Vtveli ay
nen kabul edilmiştir. 

»>e^< 

C Senatosu 'S. Savısı : 1424: 





Toplantı : 9 1 / 1 K 
CUMHURİYET SENATOSU S, Sayısı 

Orman Genel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı Kesinbesap kanunu 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/66; 

Cumhuriyet Senatosu 1/1090) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 91) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 25 . 4 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 389 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 20 . 4 . 1970 tarihli 72 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oy ile 
kabul edilen, Orman Genel Müdürlüğünün 1966 yılı Kesinhesap kanun tasarısı, dosyası ile bir
likte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 3 . 12 . 1969 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 17, 20 . 4 . 1970 tarihli 71 ve 72 nci birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 91) 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 28 . 4 . 1970 

Esas No. : 1/1090 
Karar No. : 49 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 20 . 4 . 1970 tarihli 72 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oy ile 
kabul edilen, Orman Genel Müdürlüğünün 19G6 yılı Kesinhesap kanunu tasarısı, Komisyonumuzun 
28 Nisan 1970 tarihli 13 ncü Birleşiminde, ilgili temsilciler de hazır bulundukları halele tetkik ve 
müzakere olundu. 
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Komisyonumuz, Sayıştaym 17 . 4 . 1969 tarihli ve 587718/1027 sayılı uygunluk bildirimi muva
cehesinde tasarıyı benimsemiş ve Millet Meclisi metnini aynen kabul etmiştir. 

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

Başkan 
Ankara 
Y. Köker 

Edirne 
M. N. Ergendi 

Sözcü 
Uşak 

M. F. Atayurt 

Kütahya 
1. E. Erdinç 

Tabiî Üye 
S. özgür 

Kâtip 
Konya 

0. N. Canpolat 

Manisa 
0. Karaosmanoğlu 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Aydın 
1. C. Ege 

Maraş 
A. Karaküçilk 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Orman Genel Müdürlüğünün 1966 yılı jKesin-
hesap kanun tasarısı 

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğünün 
1966 bütçe yılı genel harcamaları ilişik (A/ l ) 
(A/2), (A/3) işaretli cetvellerde gösterildiği 
üzere, 

a) 77 652 747,10 lirası cari harcamalara 
46 052 100,2*5 lirası yatırım harcamalarına 
3 795 181,72 lirası da sermaye teşkili ve trans
fer harcamalarına, 

b) 548 746,18 lirası özel kanunlar gereğin
ce ödenek kaydedilen paralardan yapılan har
camalarına aidolmak üzere toplam olarak 
128 048 775,25 liradır. 

MADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğünün 
1966 bütçe yılı gelirlerinden (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 

a) 117 823 397,54 lirası normal gelirlerden 
yapılan tahsilata 12 385 669,23 lirası özel gelir
lerden yapılan tahsilata, 

!b) 1 274 333,20 lirası da özel kanunlar ge
reğince elde edilen gelirler tahsilâtına aidol
mak üzere 131 483 399,97 liradır. 

c) Özel kanunlar gereğince sağlanan gelir
lerden yılı içinde harcanmıyan 725 587,02 lira 
ertesi yıla devretmiş bu suretle yılın tahsilatı 
130 757 812,95 lira olarak kalmıştır. 

MADDE 3. — İkinci ve birinci maddelerde 
yazılı gelir ve gider arasındaki farkı teşkil eden 
2 709 037,70 lira gelir fazlası olarak kalmıştır. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Orman G-enel Müdürlüğünün 1966 yılı IKesin-
hesap kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kaibuil edilen 
2 nci madde aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kalbul edilen 
3 ncü madde aynen kaJbul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1425) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 4. — Orman Genel Müdürlüğünün 
1$G6 ;bütçe yılı içindıe harcammıyan ve bağlı 
(A/ l ) , (A/2), (A/3) işaretli cetvellerin ayrı 
ayrı sütunlarında gösterilen 2(3 764 517,93 li
ralık ödenek yok edilmiş ve özel kanunlar ge
reğince kaydolunan ödenekten yılı içinde har-
canmıyan 725 587,02 lira ertesi yıla devret
miştir. 

MADDE 5. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye ve Orman 
balkanları yürütür. 

(Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul 
ettiği metin) 

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

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edilen 
5 nci madde aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisince kalbul edilen 
l6 ncı madde aynen kalbul edilmiştir. 

(Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği 
metne bağlı cetveller) 

1966 yılı Orman G-enel Müdürlüğü (A/ l , A/2, 
A/3) cetvelleri 

Millet Meclisi metnine bağdı (A/1, A/2, 
A/3) cetvelleri aynen kabul edilmiştir. 

1966 yılı Orman Genel Mdürlüğü (B) cetveli 

Millet Meclisi metnine bağlı (B) Cetveli ay
nen kabul edilmiştir. 

>^»sı 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1425) 





Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 1426 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/63; 

Cumhuriyet Senatosu 1 /1091) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 88) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 25 . 4 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 397 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 20 . 4 . 1970 tarihli 72 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oy ile 
kabul edilen, Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı, dosyası 
ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 3 . 12 . 1969 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 17, 20 . 4 . 1970 tarihli 71 ve 72 nci birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 88) 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 28 . d . 1970 

Esas No. : 1/1091 
Karar No. : 50 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 20 . 4 . 1970 tarihli 72 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oy ile 
kabul edilen, Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 bütçe yılı Kesinhesap Kanunu tasarısı, Komisyo
numuzun 28 Nisan 1970 tarihli 13 ncü Birleşiminde, ilgili temsilciler de hazır bulundukları halde 
tetkik ve müzakere olundu. 
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Komisyonumuz, Sayıştaym 1 7 . 4 . 1969 tarihli ve 587717/1026 sayılı uygunluk bildirimi muva
cehesinde tasarıyı benimsemiş ve Millet Meclisi metnini aynen kabul etmiştir. 

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

Başkan 
Ankara 
Y. Köker 

Edirne 
M. N. Er geneli 

Sözcü 
Uşak 

M. F. Atayurt 

Kütahya 
7. E. Erdinç 

Tabiî Üye 
8. Özgür 

Kâtip 
Konya 

O. N. Canpolat 

Manisa 
O. Karaosmanoğlu 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Aydın 
/. C. Ege 

Maraş 
A. Karakücük 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Karayolları Genel İMüdürlüğü 1966 bütçe yılı 
Kesinhesap kanun tasarısı 

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünün 1966 bütçe yılı genel harcamalarına ili
şik (A/ l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde 
gösterildiği üzere; 

a) 286 10-8 927/70 lirası cari harcamalara 
813 284 477,62 lirası yatırım harcamalarına 
123 411 695,23 lirası da sermaye teşkili ve trans
fer harcamalarına; 

b) Özel kanunlar gereğince ödenek kayde
dilen paralardan 65 325 236.48 lirası yatırım 
harcamalarına aidolmak üzere toplam olarak 
.1 288 130 337,03 liradır. 

MADDE 2. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünün 1966 bütçe yılı gelirlerinden .yapılan tah
silat (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 

a) 16 047 822,78 lira normal gelirlerden 
yapılan tahsilata 1 22!6 566 011.14 lira özel ge
lirlerden yapılan tahsilata. 

b) 99 8-62 498.66 lira özel kanunlar gereğin
ce elde olunan gelir tahsilâtına, 

c) Özel kanunlar gereğince sağlanan gelir
lerden harcanmayan 34 537 262,18 lira ertesi yı
la devredilmiş, bu suretle yılın gelir tahsilatı 
1 307 939 070,40 lira olarak kalmıştır. 

MADDE 3. — İkinci ve birinci maddelerde 
toplam olarak yazılı gelir ve gider arasındaki 

Karayoları Genel Müdürlüğü 1966 îbütçe yılı 
Kesinhesap !ka:aun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

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

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

C. Senatosu (S. Savısı : 142.6) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

farkı teşkil eden 19 808 733,37 lira gelir fazla
sı olarak kalmıştır. 

MADDE 4. — 3Ö10 sayılı Kanun gereğince 
gelecek yıllarda mahsubu yapılmak üzere büt
çenin (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin ilgili 
bölümlerinden 44 906 038,32 liralık avans veril
miştir. 

MADDE 5. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünün 1966 bütçe yılı içinde harcanmıyan ve 
bağlı ( A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvelle
rinin ilgili bölümlerinde gösterilen 103 299 405,18 
liralık ödenek yok edilmiş ve özel kanunlar ge
reğince kaydolunan ödenekten yılı içinde har-
canmryan 34 537 262,18 lira ertesi yıla devre
dilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık bakanları yürütür. 

(Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul 
ettiği metin) 

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

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edilen 
5 nci madde aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edilen 
'6 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisince kabul edilen 
7 nci madde aynen kalbul edilmiştir. 

(Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği 
metne bağlı cetveller) 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 yılı (A / l 
A/2, A/3) cetvelleri 

Millet Meclisi metnine bağılı (A/ l , A/2, 
A/3) cetvelleri aynen kabul edilmiştir. 

1966 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü (B) 
Cetveli 

Millet Meclisi metnine bağlı (B) Cetveli ay
nen kabul edilmiştir. 

G. Senatosu (S. Sayısı : 1426) 





Toplantı : 9 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun bâzı vergilerden ve bütün 
hare ve resimlerden muaf tutulmasına dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 

Meclisi 2 /239; Cumhuriyet Senatosu 2/288) 

(Not . Millet Meclisi S. Sayısı : 81) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 4.4. 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 878 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 3 . 4 . 1970 tarihli 64 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun bâzı vergilerden ve bütün hare ve re
simlerden muaf tutulmasına dair kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 21 . 1 . 1970 tarihinde Başkanlıkça İlk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 30 . 3; 3.4. 1970 tarihli 62 ve 64 ncü birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilmiştir. (Millet Meclisi 8. Sayısı: 81) 

Malî ve iktisadi işler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi 
İşler Komisyonu 9 . 5 . 1970 
Esas No. : 2/288 

Karar No. : 5 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyurulan Millet Meclisinin 3 . 4 . 1970 tarihli 64 neü Birleşiminde 
öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık oy ile kabul edilen, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun 
bâzı vergilerden ve bütün hare ve resimlerden muaf tutulmasına dâir kanun teklifi, Komisyo
numuzca ilgili temsilcilerin iştirakiyle her yönüyle tetkik ve müzakere edildi. 

Teklifin gerekçesinde belirtilen hususlar ve bunlara mütedair temsilcilerin verdikleri tamam
layıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden mezkûr kanun teklifi Millet Mec
lisi Genel Kurulunca kabul edilen şekliyle aynen kabul edilmiştir. Öncelik ve ivedilikle görüşül-
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mesi dileğiyle ve Cumhuriyet (Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere saygı 
ile sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 
M. Güler 

Gaziantep 
İ. T. Kutlar 

A. Karahisar 
M. K. Karaağaçlıoğlu 

Sözcü 
Muş 

1. Bingöl 

İstanbul 
Ş. Akyürek 

Balıkesir 
İV. Sarlıcah 

Kâtip 
İzmir 

N. Çağatay 

İstanbul 
H. Berkol 

İçel 
L. Bilgen 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/288 
Karar No. : 61 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 3 . 4 . 1970 tarihli 64 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, 'Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun bâzı vergilerden ve bütün hare 
ve resimlerden muaf tutulmasına dair kanun teklifi, Komisyonumuzun 12 Mayıs 1970 tarihli 15 nci 
Birleşiminde, ilgili Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Teklif, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun, bina ve arazi vergisinden, kurumlar vergi
sinden ve bütün hare ve resimlerden muaf tutulmasını öngörmektedir. 

Çocukların memlekete ve insanlığa yararlı olacak şekilde yetişmelerini sağlamak, haklarını ko
rumak, yoksul ve kimsesiz çocukları himaye etmek; bakımlarını ve eğitimlerini temin maksadiy-
le yuvalar ve bakımevleri kurmak; yoksul annelere ve çocuklara gerekli yardımları yapmak 
amaciyle 1921 yılında kurulan Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu, yurt içinde 67 il ve 310 ilçe
de teşkilâtlanarak yararlı hizmetler ifa etmektedir. 

Kurum halen 2 öğretim ve 49 bakım ve eğitim tesisine sahibolup; 4 103 çocuk sürekli ba
kım, 30 000 çocuk tesis dışı bakım, 50 000 çocuk ile 20 000 anne polikliniklerde muayene ve te
davi görmekte; ayrıca, 104 103 çocuk ve annenin çeşitli bakım ve eğitimleri yapılarak, muhtelif 
ihtiyaçları karşılanmaktadır. 

Geniş çapta yararlı hizmetler ifa etmekte bulunan kurumun başlıca gelir kaynaklarını; taşın
maz malların kira gelirleri, Türk Hava Kurumu ve Kızılay ile bölüşülen fitre ve zekât geliri 
(gelirin yüzde 20 si), Kurumun bâzı iktisadi işletmelerinin gelirleri teşkil etmektedir ve bütün 
bu gelirlerin toplamı, ancak 5 - 6 milyon liradan ibaret bulunmaktadır. 

Oysa, Kurumun bakımını sağladığı bir çocuğun maliyeti 5 000 lirayı bulmakta ve dolayısiy-
le, yalnız çocuk masrafı olarak gider açığı 15 milyon liraya ulaşmaktadır. Diğer taraftan, Dev
let bütçesinden Kuruma yapılan sosyal yardım miktarı da 400 000 liradan 50 000 liraya indiril
miş olduğundan, kurum gelirleri azalmakta, buna karşılık, artan nüfusa paralel olarak korun
maya muhtaç çocuk miktarı artış göstermektedir. 

Çanakkale 
Z. Termen 

Konya 
M. Varışlı 

Tabiî Üye 
Ş. Özkaya 

12 . 5 . 1970 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1434) 



OBu itibarla, kurumun, bina ve arazi vergisinden, kurumlar vergisinden ve bilûmum hare ve 
resimlerden muaf tutulmak suretiyle; ailenin, ananın ve çocuğun korunması hususunda önemli hiz
metler yapmakta olan bu kuruluşun malî yönden desteklenmesi maksadiyle hazırlanmış bulunan 
teklif Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1 nci, 2 nci ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

III - Teklifin Oenel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması 
kararlaştırılmıştır. 

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

Başkan ve Sözcü 
Ankara Ankara Edirne Kütahyaı 

Y. Köker 1. Yetiş M. N. Ergeneli î. E. Erdinç 

Malatya Tabiî Üye Trabzon Urfa 
İV. Akyurt 8. Özgür A. Ş. Ağanoğlu t. E. Karakapıcı 

Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

Türkiye Çocuk Esirgeme Kuru
munun bâzı vergilerden ve bü
tün hare ve resimlerden muaf 
tutulmasına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Türkiye Çocuk 
Esirgeme Kurumu Bina ve Ara
zi Vergisinden, Kurumlar Ver
gisinden ve bütün harçlar ve 
resimlerden muaftır., 

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

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve iktisadi işler 

Komisyonunun kabul ettiği 
metin 

Türkiye Çocuk Esirgeme Kuru
munun bâzı vergilerden ve bü
tün hare ve resimlerden muaf 
\tutulmasina dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

Türkiye Çocuk Esirgeme Kuru
munun bâzı vergilerden ve bü
tün hare ve resimlerden muaf 
tutulmasına dair kanun teklifi 

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

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

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

C. Senatosu (S. Sayısı : 1434) 
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Toplantı : 9 § 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa ek kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
iktisadi İşler, Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve İskân, Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân Komisyonlarından 3 er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi : 

1/202; Cumhuriyet Senatosu : 1/1081) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 16 ya 1. Ek) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 15 . 4 . 1970 

Hun unlar Müdürlüğü 
Sayı : 805 

(''JMH-URÎY.HT SENATOSU BAŞKANLIĞINA 
Millet Meclisinin 13 . 4 . 1970 tarihli 68 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 

?çik oy ile kaıbul edilen 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa ek kanun tasarısı, dosyası ile bir
likte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Fer ruh Boybeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 13 . 2 , 1970 tarihinde Basn'Uıdıkca ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Ku-
;.'/!'>/ 10, İh . i . 1970 tarihli 67 ve 68 nci Biri'timlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
:<ıih)iiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 16 ya 1 nci <.h). 

Geçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonu 14 . 5 . 1970 
Esas No. : 1/1081 

Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasanın do ncü maddesi gereğince bir daha görüşülmek üzere Cumhurbaşkanlığınca 

Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderilmekle. Millet Meclisinin 18 . 4 . 1970 tarihli 68 nci 
Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık oy ile kabul edilen, 6802 sayılı Gider 
vergileri Kanununa ek Kanun, Komisyonumuzun. 14 Mayıs 1970 tarihli Birleşiminde, ilgili Hükü
met temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakerte olundu. 

I - Gider vergilerinin kapsamına giren mal ve hizmetlerin vergi nispet ve hadlerini bir 
misline kadar artırmaya ve artırılan bu nispet ve hadleri kanuni seviyelerine indirmeye ve 
bu nispet ve hadler arasında gerekli değişiklikleri yapmaya Bakanlar Kurulunun yetkili kı
lınmasını öngören 1.215 sayılı Ivanıınıın Anayasanın. 9?> ncü maddesi gereğince Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde bir daha görüşülmesi hususunda Sayın Cumhurbaşkanının gösterdikleri ge
rekçeler Komisyonumuzca incelenmiş, ve bunların sesas itibariyle: 

1. 1215 sayılı Kanunun Anayasanın 61 nci maddesine uygun olmadığı. 
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2. 1215 sayılı Kanunun ekonomik, sosyal ve teknik mahzurlar doğuracağı, anasebepleıi üze
rinde toplandığı .anlaşılmıştır. 

Komisyonumuzun bu hususlar hakkındaki görüşleri aşağıda sırasiyle arz edilmiştir. 
1. Anayasanın 61 nei 'maddesinin ikinci fıkrası «vergi, resini ve harçlar ve benzeri malî yü

kümler ancak kanunla konulur» hükmünü ihtiva etmekle, malî mükellefiyetlerin sadece kanunla 
ihdas edilebileceğini öngörmüş bulunmaktadır. Yergi mükellefiyetleri ise, yerginin nıevzuunun, 
matrahının, yükümlüsünün, vergileme sınırlarının yani oranının, tarh, tahakkuk ve tahsil usulle
rinin, muafiyet ve istisnaların, müeyyide ve zamanaşımının belirtilmesi ile taayyün eder. Bunun 
dışındaki işleml'er, tamamen idari düzenlemelerdir. 

Nitekim, bu esası dikkate alan Anayasa Mahkemesi; Jü . 12 . 1962 'gün, Esas No. 1962/198. 
Karar No. 1962/111; 29 . 3 . 1966 gün. Esas No. 1965/45, Karar No. 1966/16; 3 . 7 . 1969 gün, 
Esas No. 1969/23, Karar No. 1969/4]. sayılı kararlarında Anayasanın 61 nei maddesi hükmüne de
ğinerek, «Anayasa koyucunun; her çeşit malî yükümlerin kanunla konulmasını emrederken, key
fî ve takdirî uygulamaları önliyeeek ilkeleri:; kanunda yer almasını kasdettiği şüphesizdir. Ka
nun koyucunun sadece konusunu belli ederek bir vergi veya resim alınma sına izin venmesi, bunun 
kanunla konulmuş sayılması için yeterli değildir. Malî yükümlerin, yükümlüleri, matrah ve oran
ları, tarh ve tahakkuku, tahsil usulleri, müeyyideleri zamanaşımı gibi çeşitli yönler: vardır. 
Bunlar, kişiljerin sosyal ve iktisadi durumlarını ve hatta teme' haklarını etkiliyecek uygulamala
ra yol açabilirler. Bu bakımdan kanunla düzenlenmeleri zorunludur. Nitekim, tarh, tahakkuk 
ve tahsil usulleri ile (müeyyideler ve zamanaşımı, genel ve müşterek hükümler halinde kanunla dü
zenlenmişlerdir. Öteki yönler, yani, yükümlü, matrah ve oran yönleri, her malî yükümün özelliği
ne göre değişik olduğundan, bu düzenleme her birisi için kanunla ayrı ayrı yapılmalı ve hiç ol
mazsa anaeizgileri, başka bir deyimle çjerç eveleri belirtilmeli ve bâzılarının niteliklerine göre mat
rah ve oranı, bu mümkün olmazsa yükümlerin adaletli ölçülere dayandırılan en yüksek sınırları 
belli edilmelidir... Olaya gelince, 5237 sayılı Kanunun 21 nei maddesinin 4 ncü fıkrasının iptali is
tenen hükmün efe, malî yükünün konusu ve yükümlüleri gösterilmiş, fakt matrahı, oranı veya en 
çok miktarı gösterilmemiş, ilân resminin belediye meclislerince düzenlenecek tarifeye göre alına
cağının açıklanması ile yetinilmiştir.» demekte ve bu mütalâa ve görüş, konu ile ilgili bütün 
kararlarında djevamlı ve istikrarlı bir içtihat halini almış bulunmaktadır. 

Ayrıca, Anayasa Mahkemesinin 10 . 12 . 1962 gün ve Esas No. 1962/198, Karar No. 1962/111 
sayıh kararında, «zamanın gereklerine göre sık sık değişik tedbirler alınmasına veya alman 
tedbirlerin kaldırılmasına ve yerine göre tekrar konmasına lüzum görülen hallerde (yasama 
organımın yapısı bakımından ağır işlemesi ve günlük olayları izliyerek zamanında tedbir
ler 'alınmasının güçlüğü karşısında, kanun koyucusunun esaslı hükümleri tesbit ettikten sonra 
ihtisas ve idare tekniğine taallûk .eden hususların (düzenlenmesi için Hükümete yetki ver
mesi, yasama yetkisini, kullanmaktan başka bir şey değildir. Şu hale göre, bu durumu. 
yasama yetkisini yürütme organına bıraktığı .'anlamına almak doğru olmaz» denilmektedir. 

1215 '.sayılı Kanunda malî mükellefiyetle ilgili konu, matrah, yükümlü, tarh, tahakkuk 
ve tahsil 'esasları, müeyyide, zamanaşımı, vergi oranı, muafiyet ve istisna hadleri gibi 
aslî unsurların tesbiti için Hükümete yetki veren her haıngi ;bir hüküm mevcut bulunmamakta
dır. Kanunda, sadece alt (kanuni hadler) ve üst (kanuni hadlerin bir misline kadar) sı
nırları belirtilmiş olan vergi »oranları arasında -değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kurulu
na verilmiştir. Bu yetkinin ise, yasama hakkının devri anlamında olmadığı yukarıda sözü 
edilen Anayasa. Mahkemesi kararlarında sarahaten ifde edilmektedir. 

Bu mütalâaların ışığı altında durumu tekrar teemmül 'eden -Komisyonumuzca, 1215 sayılı 
Kamunla Hükümete verilen yetkinin, âzami sınırları kanunda helli olan vergi misbet ve 
hadlerinin, daha düşük »oran ve hadlere!e tatbikine imkân veren bir hüküm mahiyetinde 
olduğu kanaati ile, kanunun, Anayasa Mahkemesinin müstakar içtihatlarına aykırı olmıyam 
bir vergi kanunu niteliğinde bulunduğu sonucuna, varılmıştır. 

C. Senatosu fs. Sayısı : 1438) 
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2. Komisyonumuzun 1215 sayılı Kanunun tatbikatı ile, sosyal adalet ve eşitlik prensiple
rine uygunluğu hususlarına ilişkin görüşleri de aşağıda arz edilmiştir. 

a) Âdil bir .'gelir (dağılımına ulaşmanın çeşitli yollarımdan biri de, vergi vaısıtasiyle ge
lir dağılımımın düzenlenmesidir. Bilindiği üzere, hür ekonomik (rejimlerde gelirin dağılımı 
büyük dengesizlikler gösterdiğinden, ibu mahzurun giderilmesi için devletin gelir dağılımına 
müdahalesi zaruri görülmektedir. Bunun em etkili aracı ise vergidir. Demokratik rejimlerde 
gelirler vergilenmeden önce bu adaletsiz dağılıma uygun karakterde bir fonksiyon ortaya 
koymakta, vergilemeden sonra ise bu adaletsizlik büyük iölçüde giderilmekte ve dengeye 
yakım ;bir fonksiyona ulaşılmaktadır. 

Vergi yolu ile gelir dağılımının düzenlenmesi ikili (safhada cereyan etmektedir. Bu saf
halar, bugünkü modern vergiciliğin dayandığı iki temel .bazla (ilgilidir. Birincisi gelirin 
doğuşu ve elde edilmesi, ikincisi ise hare anma sidir. Gelirin dağılımındaki adaletsizlik, bi
rinci safhada gelir üzerinden alınan Vasıtasız vergilerle kısmen giderilmekte, ikinci saf abada 
ise harcamalar üzerinden alman Vasıtalı Vergilerle tamamlanmaktadır. Böylece, 'büyük ge
lirlerden yüksek misbetli Vasıtasız Vergiler büyük haroamalardan da yüksek misbetli harcama 
vergileri alınmaktadır. 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda ve buma ekli tablolarda, (genellikle küçük gelir sı
nıflarına hitabeden zaruri ihtiyaç maddeleri yer almamaktadır. Kaldı ki, bu tablolarda göste
rilen maddelerden (büyük /gelir sınıflarına hitabe demlerin seçilmesi ve yüksek nisbetlerde ver
gilenmesi suretiyle ayırma (nazariyesinin büyük bir etkililikle uygulanmasını gerçekleştirecek 
özelliklerin sağlanması mümkündür ve 1215 sayılı Kanun da, esasen bu maksatla isdar edil
miştir. 

Bu itibarla, sosyal iadalet ilkelerine aykırı bir tatbikatı değil, tatbikatta 'mevcut aykırılk-
ları gidermeye yönelen bir uygulamayı öngören kanun, Komisyonumuzca, sosyal devlet anla
yışına uygun 'bir espriye sahip nitelikte görülmüştür. 

Ib) Konu plân hedeflerinin gerçekleşmesi ve iktisadi gelişme açısından ele alınınca, kanunun 
bu yönden Ibüyülk önem taşıdığı görülür. İktisadi gelişme ve 'büyümenin temel 'gereklerinden 'birisi, 
ekonomide kullanılmaya elverişli fonların, sermaye hasıla katsayısı yeterli, teknolojik gelişmeye 
elverişli, rant ahi ve prodüktif yatırımlara yönelmesi, sektörler arasında fon ihtiyaçlarına ve ön
celiklerine göre dengeli bir şekilde dağılması, enfrastrüktür ortamın, teşebbüslerin gelişme hızını 
artıracak, istihsal önceliklerinin seçimine imkân verecek koşullara varmasına yardımcı olacak şe
kilde kullanılmasıdır. 1215 sayılı Kanundan iktisadi kalkınma yönünden (beklenen faydalar, özel
likle İbu noktalar üzeninde toplanmaktadır. 

ı - Dengeli Ibir iktisadi kalkınma her şeyden önce arz ve talep dengesinin sağlanması şartına 
ıh ağlı 'bulunmaktadır. Geçmiş yıllardaki uygulamada görülmüştür ki, plânda çeşitli istihsal sek
törleri için öngörülen gelişme hızı, bir süre sonra (bâzı sektörlerdeki talebin tazyiki altında diğer 
sektörler zararına aşırı hir artış kaydetmiş, bir sektörde plân hedeflerinin ötesine geçilirken, di
ğer birinde hedeflerin gerisinde kalınmıştır. Arz ve talelbin düzenlenmesinde, para politikası, kre
di politikası, ücret politikası gilbi birçok ekonomik düzenleme araçlarının kullanılması yanında, 
'bütçe politikası ve vergi politikası gilbi malî politika araçlarının da büyük etkililik ve yararlılık
ları 'bulunmaktadır. Vasıtasız Vergilerin dahi talep üzerinde - dolaylı ıda olsa - belli ölçüde etki 
yaptılkları bilinmektedir. Ancak, talebi doğrudan doğruya ve sebep ve netice ilgisi net olarak .gö
rülebilir ve hesaplanabilir ölçüde etlkiliyen en önemli araç, Vasıtalı Vergiler politikasıdır. 

Bu sebeple, bâzı istihsal sektörlerinin ürünlerine karşı mevcut talep hacminin kontrol altına 
alınmasında bu vasıtanın kullanılmasına başvurulmak zarureti 'mevcuttur. Böylece, belli bir sek
tördeki talelbin kontrol altına alınması, ekonomide mevcut fon akımını etkiliyecek ve neticede bu 
fonların plân hedeflerine uygun olarak dağılımını sağlamış olacaktır. 
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ıı - Bilindiği üzere, ekonomide kullanılmaya elverişli fonların münhasıran sermaye hâsıla oranı 
tatminkâr olan sahalara kayması ekonomik (büyüme için yeterli sayılmamaktadır. Fonların spekü
latif hedeflere kayması, zirai ve sınai istihsal sektörleri yerine riski az, geliri yüksek hizmet sek
törlerine yönelmesi, millî gelirde, görünüşte bir artış sağlıyalbileeek; falkat temelde, sağlam ve istik
rarlı bir ekonomik bünyeye ulaşılmasını engellemiş olacaktır. 'Bu sdbeple, mevcut fonların dağılı
mında, ya belli sektörlerdeki talep hacmi üzerinde yukarda 'belirtildiği anlamda bir tedbir alına
cak, veya fon alkımları bizzat Devletin doğrudan doğruya müdahaleleri ile düzenlenecektir. 

istihsal ünitelerinin gelişmesinde enfrastrüktür ortamın önemi bilinmektedir. Talep hacminin 
yüksek olduğu sektörlerden vergi yolu ile kamu maliyesine 'aktarılacak fonların bu ortamın geliş
mesinde kullanılması suretiyle fon akımının belli bir ölçüde düzenlenmesi 12(15 sayılı Kanunun sağ-
lıyacağı diğer bir ekonomik düzenleme unsuru olacaktır. Böylece, vergileme yolu ile, 'gerek arz ve 
talep, gerekse fon akımlarının düzenlenmesi imkân dâhiline girecek ve konjonktür politikası (bu 
yoldan da tâyin ve tanzim edilebilecektir. 

Yukarda arz edilen hususlar açısından 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun bugünkü durumu 
mütalâa edildiğinde, mevcut hükümlerin hu anlamda bir ekonomik düzenleme sağlamaktan uzak 
(bulunduğu görülmektedir. Bu itibarla, 1215 sayılı Kanunla, 6802 sayılı Kanunun sahilbolması gere
ken zaruri bir özellik tamamlanmış bulunmaktadır. 

c) 1215 sayılı Kanunla getirilen sistemin, verginin aleniyeti ilkesine uygunluğu yönünden ya
pılan tetkiki neticesinde, Komisyonumuzca, bu prensibin ihlâl edilmiyeceği sonucuna varılmıştır. 
Filhakika, verginin aleniyetinden maksat, yükümlülerin, (belli bir zaman devresinde, belirli bir mev
zuata göre taşıyacakları sorumluluğun hudut ve şümulünü bilmeleridir. Böylece, yükümlü değişik 
zaman ve şartlar altında aynı vergi mevzuu için ayrı ayrı mabetlerde vergiye tafbi olmaktan kur
tulmaktadır. Bu anlamda vergi nishetinin kanunla tâyin ve ilân edilmesi ile, alt ve üst hudutları, 
kanunda belirtilmiş olan hadler içinde vergi nispetinin kararname ile tesbit ve ilân edilmesi arasın
da aleniyet bakımından her hangi bir fark bulunmamaktadır. 

Ancak, nihai vergi nisbetlerinin kanunla tâyini halinde, yasama organında devam eden müza
kereler sırasında, spekülatörlerin ellerinde mevcut malları tutmaları ve piyasada suni bir darlığa 
sebeboiarak talebin tazyiki karşısında ya bunları aşırı fiyatlarla satmaları, veya vergi nisbet ve 
hadleri yükseltildikten sonra beyan dışı bırakarak vergi farkını kendi varlıklarına aktarmaları, 
piyasada teşevvüşlere yol açmakta ve bu durum ekonomiye olumsuz etkiler yapmaktadır. 1215 
sayılı Kanunla getirilen sistem, bu mahzuru giderici bir nitelik taşımaktadır. 

Bu mahzur bütün Batılı ülkelerde müşahede cdlmiş ve OECD sekıvteryasmea, bütçe politi
kası ve ekonomik denge hakkında hazırlatılan raporda; «Bâzı ülkelerde, bütçeye vergileme konu
sunda tadilât ithalinin, tadilâtın açıklandığı an ve yürürlüğe konması sırasında geçen süreden 
dolayı meseleler tevliclettiği; böylece mükelleflerin, .açıklanan tedbirlerin etkilerine karşı hazır
lıklı olabildikleri; bu engelin, genel olarak alman tedbirlerden beklenen yararlılıklara sekte vur
duğu» ifade edildikten sonra, bizim de dâhil bulunduğumuz OEGD üyesi ülkeler için yapılan tavsi
yelerden birinde, «Belçika, İtalya ve İngiltere'de, kısıtlı bir ölçüde Fransa'da, Hükümet, Parlâ
mentonun öıımuvafakatini almaksızın malî yılın her anında kararname ile vergi hadlerini, bâzı 
hallerde sosyal güvenlik aidatları dâhil tadil etmeye imkân veren geniş yetkilere sahiptir. Diğer 
ülkelerin bu örneklerden ilham almalarında fayda vardır.» denilmektedir. 

1215 sayılı Kanunun Hükümete bu anlamda mutlak bir yetki dahi vermediği dikkate alındı
ğında, aleniyet ilkesinin ihlâl edilmiyeceği sonucuna varmak mümkün olmaktadır. 

II - Yukarda arz edilen gerekçeler muvacehesinde; Sayın Cumhurbaşkanının Anayasanın 93 
ncü maddesi gereğince bir daha görüşülmek üzere geri gönderdiği 1215 sayılı Kanunun 
benimsenmesi Komisyonumuzca uygun mütalâa edilmiş; Millet Meclisi tarafından, kanun metninin 
1 nei maddesinde, sonradan 6802 sayılı Kanunun mevzuuna girecek madde ve hizmetlerin de 1215 
sayılı Kanun hükümlerine tabi olacağı hususunu açıklığa kavuşturmak üzere; ve kanun metninin, 
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stok beyanını düzenliyen 2 nci maddesinde, ellerinde cüzi miktarda vergiye tabi mal bulunduran 
perakende ticaret erbabının, belli şartlarda stok beyanına tabi olmamasını sağlamak maksadiyle 
yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da uygun görüldüğünden, Millet Meclisi metninin 1 nci, 
2 nci, 3 ncü ve 4 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

III - Kanunun Genel Kurulda öncelikle görüşülmesi hususunda istemde, bulunulması kararlaş
tırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan Sözcü Kâtip 
Ankara Gaziantep Adana Manisa 

Y. Köker İ. T. Kutlar Muhalifim O. Karaosmanoğlu 
Muhalefet şerhim eklidir 

M. Y. Mete 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Konya Balıkesir Balıkesir 
R. Üner M. Varışlı Muhalifim C. tnkaya 

Muhalefet şerhim eklidir 
AT. Sarlıcah 

Kırklareli Erzurum Giresun Tabiî Üye 
A. Alkan S. Hatunoğlu S. Orhan A. Yıldız 

Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı 

Muhalefet şerhi 

6802 sayılı Gider Vergisi Kanuna ek kanun tasarısına muhalefet şerhidir. 
1. Vatandaşın malî yükünü artıracak olan bu sistem; Hükümete kanun yapıcılığı mahiyetin

de bir yetki tanımaktadır. Kanun yapmak; teşriî organın, uygulamak, icra organının yetkisinde
dir. Bu itibarla getirilen bu teklif Anayasaya aykırıdır. 

2. Vergilerin «Çok kazanandan çok, az kazanandan az» alınması prensibine taraftarız. Bu 
teklif bu prensibe aykırıdır. Az kazananın vergisini yükseltecektir. Bu kanun daha çok az gelirli va
tandaşı etkiliyecektir. Diğer ayrıntılar hakkında söz hakkım mahfuz kalmak şartiyle tümüne mu
halifim. 

Balıkesir Senatörü Adana Senatörü 
Nejat Sarlıcah Muslihittin Yılmaz Mete 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa ek Kanun 

Vergi nisbet ve hadlerinde yapılacak değişik
likler : 

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

Stok beyanı : 

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

Bu maddeleri imalât veya ticaret maksadiy
le ellerinde bulunduran gerçek veya tüzel ki
şilerle bunların bilcümle şube, acenta, bayi, ko-
müsyoncu ve sair satıcıları, vergi nisbet ve had
lerini yükselten kararnamenin yürürlük tari
hindeki anadepo, depo, ticarethane, mağaza ve 
tanklarında veya sair yerlerde veya yolda bu
lunan mallarını, bunların değerlerini, miktar ve 
sikletlerini, bulundukları yerler itibariyle bir 
beyannameye kaydetmeye ve beyannameyi Ma
liye Bakanlığınca bu konuda yapılacak ilânı 
takibeden günün akşamına kadar bağlı olduk
ları yer vergi dairesine vermeye mecburdur
lar. 

Beyanname vermek mecburiyetinde olanlar, 
yukarda zikrolunan kendilerine ait yerlerde 
mevcudolup, başkalarına satılmış fakat bedel
leri henüz tahsil edilmemiş veya hibe edilmiş 
veya sair suretlerle mülkiyeti devredilmiş mad-

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa ek Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir.. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) (Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

deleri de beyannamelerinde göstermek zorunda
dırlar. 

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

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

Süresinde beyanda bulunmıyanların veya 
noksan beyanda bulunanların beyan etmedik
leri veya noksan beyan ettikleri maddeler ve 
değerlerine ait farklar iki kat zamlı olarak tah
sil olunur. 

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

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edi
len 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 
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Toplantı : 9 t #Qft 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1 4 0 9 

19 . 2 . 1949 tarihli ve Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası 
İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hükümete yetki ve
rilmesine dair 5016 sayılı Kanuna ek Milletlerarası Para Fonu 
Anasözleşmesinde değişiklik yapılmasına dair Anlaşmanın uygun 
görülmesi ve Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve 
Kalkınma Bankasına katılmak için Hükümete yetki verilmesine dair 
Kanunun 798 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Malî ve İkti
sadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 3 er üye alınmak sure
tiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi : 1 /1; Cum

huriyet Senatosu : 1/1080) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 99) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 14 . 4 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 117 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 10 . 4 . 1970 tarihli 67 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, 19 . 2 . 1949 tarihli ve Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası imar 
ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hükümete yetki verilmesine dair 5016 sayılı Kanuna ek 
Milletlerarası Para Fonu Anasözleşmesinde değişiklik yapılmasına dair Anlaşmanın uygun gö
rülmesi ve Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankasına katılmak 
için Hükümete yetki verilmesine dair Kanunun 798 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 19 . 11 . 1969 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 6, 8, 10 . 4 . 1970 tarihli 65, 66 ve 67 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 99) 
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Geçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonu 
Esas No. : 1/1080 

Karar No. : 2 

14 . 5 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 10 . 4 . 1970 tarihli 67 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek: 
açık oy ile kabul edilen, 19 . 2 . 1949 tarihli ve Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar 
ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hükümete yetki verilmesine dair 5016 sayılı Kanuna ek 
Milletlerarası Para Fonu Anasözleşmesinde değişiklik yapılmasına dair Anlaşmanın uygun görül
mesi ve Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak için 
Hükümete yetki verilmesine dair Kanunun 798 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı, Komisyonumuzun 14 Mayıs 1970 tarihli Birleşiminde, ilgili Hükü
met temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, özel çekme hakları sisteminin uygulanmasını temin maksadı ile, 19 . 12 . 1947 tarihli 
ve 5016 sayılı Kanuna ekli Milletlerarası Para Fonu Anlaşmasının giriş maddesiyle I, II, III, IV, V, 
VI, VII, XVIII, XIX ve XX nci maddelerinin bâzı fıkralarında yapılan değişikliklerin ve özel 
çekme hakları ile ilgili olarak Anlaşma metnine yeniden eklenen XXI , XXII , XXIII , XXIV, X X V 
XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI ve X X X I I nci maddelerinin ve Anasözleşmeye 
(B) cetvelinde yapılan değişikliklerle özel çekme haklarının icabı olarak Anasözleşmeye eklenen 
(F), (G), (H) ve (I) cetvellerinin kabulü hususunda yapılmış olan Anlaşmanın onaylanmasını ön
görmektedir. 

Gerekçede de belirtildiği üzere Milletlerarası Para Fonunun kuruluş gayeleri arasında üyelerin 
geçici ödeme güçlüklerine yardım ve dünya ticaret hacminin genişletilmesi yer almaktadır. 
1951 - 1964 yılları arasında dünya ticaret hacmi ortalama yüzde 6 oranında artmıştır. Buna kar
şılık, dünya rezervlerinin 1951 - 1965 yılları arasında gelişmesi şöyle olmuştur : 

Devre sonu itibariyle 
rezervler 

1951 1965 
(Milyar U S Dolar) 

1951 den 1965 e artış Yıllık yüzde artış 

Altın 
IMF rezerv durumu 
Konvertibl paralar 

Amerika 
İngiltere 
Diğerleri 

33,9 
1,7 

13,7 
4,2 
8,2 
1,3 

41,9 
5,4 

22,9 
14,8 

6,7 
1,4 

8,0 
3,7 
9,2 

10,6 
— 1,5 

0,1 

1,5 
8,6 
3,7 
9,4 
1,5 
0,5 

Toplam 49,3 70,2 20,9 2,6 

Tabloda görüldüğü gibi, 1951 - 1965 yılları arasında, altın sadece 8 milyar dolar artmış ve bu 
artış yıllık ortalama yüzde 1,5 dan ibaret kalmıştır. Para fonu rezerv imkânlarındaki yüzde 3,7 
yıllık ortalama artış bir yana bırakılırsa, en önemli ek likidite kaynağının A. B. D. dolârlarmdaki 
10,6 milyarlık yükselme teşkil etmiştir. Amerika Birleşik Devletlerinin uzun yıllar süren ödeme
ler dengesi açıkları, bu likidite artışın bellibaşlı kaynağı olmuştur. Ancak, Batı Avrupa ülkelerin
de «İthal edilmiş bir enflâsyon» sayılan söz konusu durumun devam edemiyeceğinin tesbiti üze
rine yeni bir likidite aracı bulunması için çalışmalara başlanmıştır, özellikle Milletlerarası Para 
Fonu ve Onlar grupunun birkaç yılı bulan çalışmaları sonunda aşağıda esasları belirtilen sistem 
tasarısı meydana getirilmiştir. 
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Değişiklik tasarısının amacı, milletlerarası likiditeyi artırmak için Özel Çekme hakları adı veri
len bir sistemi kabul etmek ve bunu genel sistemin içine yerleştirebilmek için Anasözleşmcnin 
bâzı maddeleri değiştirmektir. 

Gerekçede ifade edildiğine nazaran, mevcut tasarıya göre özel çekiş hesabının işleyiş tarzı şu 
şekilde olacaktır : Umumî Heyetin toplam rey miktarının % 85 ekseriyeti ile alınacak bir karar
la tesbit edilecek ilk tahsis miktarı, bu hesaptan istifade etmeyi arzu eden üyelerin kotaları nis-
betinde dağıtılacaktır. İhtiyaç halinde, üye fona müracaatla özel çekiş hesabından yapabileceği 
kullanma miktarını ve kullanabileceği para birimlerini öğrenecektir. Bu hesaptan fiilî tahsisin 
yapılması halinde ise, çekiş yapan üyenin hesabı borçlandırılacak ve çektiği paralar memleketle
rinin aynı hesabı çekilen miktar kadar alacaklandırılacaktır. Özel çekiş haklarının kullanılması 
muhtemel beşer yıllık devreler içerisinde ele alınacak ve bu hesaptan kullanılan miktar toplam 
tahsisin yüzde 70 inden fazla olmıyacaktır. Özel çekiş hesabı mutlak altın garantisini havidir. 
Genel hesaptan farklı olarak özel çekme hesabı otomatik bir hale getirilerek üyeler için bir ga
ranti ve kolaylık sağlanmış bulunmaktadır. 

Memleketimiz için sınırlı da olsa yeni bir dış ödeme imkânını sağlıyacak olan değişiklik tasa
rısının onaylanması Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş ve kanun tasarısı benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1 nci, 2 nci, 3 ncü ve 4 ncü maddeleri Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

III - Tasarının önemine binaen Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda 
istemde bulunulması kararlaştırılmıştır. 

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

Başkan iSözcü Kâtip 
Ankara Manisa Konya Malatya 
Y. Köker O. Karaosmanoğlu F. Halıcı N. Akyurt 

Konya Tabiî Üye Giresun Konya 
S. Çumralı A. Yıldız S. Orhon 31. Varışlı 

Toplantıda bulunmadı Toplantıda bulunmadı 

Balıkesir 
N. SarTıcalı 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

19 . 2 .1949 tarihli ve Milletlerarası Para Fonu 
ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına 
katılmak için Hükümete yetki verilmesine dair 
5016 sayılı Kanuna ek Milletlerarası Para Fonu 
Anasözleşmesinde değişiklik yapılmasına dair 
Anlaşmanın uygun görülmesi ve Milletlerarası 
Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma 
Bankasına katılmak için Hükümete yetki veril
mesine dair Kanunun 798 sayılı Kanunla deği
şik 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 19 . 12 . 1947 tarih ve 5016 
sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 
Milletlerarası Para Fonu Anasözleşmesinin, 
Türkçe ve İngilizce metinlerinin, giriş maddesi 
ile I, II, III, IV, V, VI, VII, XVIII, XIX, XX 
nci maddelerinin bâzı fıkralarında yapılan de
ğişikliklerin ve Özel Çekme Hakları ile ilgili 
olarak Anasözleşmeye yeniden eklenen XXI, 
XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII nci 
maddelerinin ve Anasözleşmeye ekli (B) cetve
linde yapılan değişikliklerle Özel Çekme Hak
larının icabı olarak Anasözleşmeye yeniden ek
lenen (F), (G-), (H) ve (I) cetvellerinin kabulü 
hususunda yapılmış olan Anlaşmanın onaylan-

ııuştur. 

MADDE 2, — 798 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası 
İmar ve Kalkınma Bankasına yapılması gere
ken ödemeler, gelecek yıllar bütçelerine konu
lacak tahsisatlardan mahsubedilmek üzere, 
avans olarak icra olunabilir. Ancak bu avansla
rın (Milletlerarası Para Fonuna 151 000 000 
ve Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası
na 128 600 000 olmak üzere) yekûnu 1 Tem
muz 1944 tarihinde meri siklet ve safiyetteki 
279 600 000 Amerika Birleşik Devletleri doları 
karşılığını geçemez. 

MADDE 3. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

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

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

19 . 2 .1949 tarihli ve Milletlerarası Para Fonu 
ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına 
katılmak için Hükümete yetki verilmesine dair 
5016 sayılı Kanuna ek Milletlerarası Para Fonu 
Anasözleşmesinde değişiklik yapılmasına dair 
Anlaşmanın uygun görülmesi ve Milletlerarası 
Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma 
Bankasına katılmak için Hükümete yetki veril
mesine dair Kanunun 798 sayılı Kanunla deği
şik 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
len 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edi
len 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

öuımhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1439) 



Toplantı : 9 I / / A 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1 4 4 U 

6623 sayılı Türk Havayolları Anonim Ortaklığı Kanununun 
19 ncu maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna geçici bir madde 
eklenmesi hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler, 
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân ve Bütçe ve Plân Ko
misyonlarından 3 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon 

raporu (Millet Meclisi 1/211; Cumhuriyet Senatosu 1/1079) 

(NOT : Millet Meclisi S. Sayısı : 100) 

. Millet M edişi 
'.(temi Sekreterliği 14 . 4 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 1182 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 
M&et Meclisinin 10 . 4 . 10TÖ tarîlfli 67 nci Birlsştaürıde foroflük ve ;irwüia$fe ğörfiştileısek 

açik oy :ile 'ksübııl eOiten, *B62Ö sayılı Türk Havayolları (tamim OftaSlığı Î^TÖITÖMDI 19 ncu Töad-
desinin değiştirilnresi VTB bu kamına geçici bir madde eklenmesi ̂ MSsktafla kantm tasarısı, dosyası 
ü« birlikte sunulmuştur. 

Saygıkonttûa. 
iF. Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not: Bu tasarı 27 . 2 . 1970 tarikinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 3, 6, 8, 10 . 4 . 1970 tarihli 64, 65, 66 ve 67 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülen 
rek kabul edümistir. (Millet Meclisi S. Sayısı: 100) 

Geçici Komisyon Raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonu 22 . S . 1970 
Esas No: 1/1079 

Karar No: 3 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 10.. 4 . 1970 tarihli 67 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edıilen 6623 sayılı Türk Havayolları Anonim Ortaklığı Kanununun 19 ncu maddesinin 
değiştirilmesi ve bu 'kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı, Cumhuriyet Se
natosu Genel Kurulunun 14 . 4 . 1970 tarihli 59 ncu Birleşiminde kurulması kabul edilen Geçici Ko
misyonda ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştirakiyle tetfeik ve müzakere edildi. 

Türk •Havayolları Anonim Ortaklığı, âmme hizmeti ifa etmekle bera'ber faaliyetinin ekonomik 
olarak idamesi bakımından zarar etmiyen bir hizmet ifa etmesi gereklidir. Birçok ülkelerde Ha
vayollarına bütçeden zararlarını karşılamak suretiyle yardım yapılmakta ve hayatiyetleri kazandı
rılmaktadır. 

Havacılıktaki ilerleme neticesinde kendi kendilerini amorti eden müesseselerde bu tip direkt 
yardımlar yerlerini endirekt yardımlara terk etmektedir. Bunlar ise gelir vergileri muafiyetinden 



başlayıp yakıt üzerinden alınan İstihlâk Yergileri ve ithal edilen malzemeden alman Gümrük ve 
Damga Resmi muafiyetleri tarzında olmaktadır. 

Kanunun gerekçesinde belirtilen hususlar v'e Hükümet temsilcisinin buna mütedair verdiği 
tamamlayıcı bilgilerin ışığı altında havacılığımızın inkişafı bakımından satınahnacak veya kirala
nacak uçak ve her türlü malzeme, teçhizat ve yedek parçanın Gümrük ve Damga Resminden ve 
diğer bilûmum vergi ve resimlerden muaf olması Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek mez
kûr kanun tasarısının Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekliyle aynen kabulüne karar 
verilmiştir. 

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

Başkan 
Uşak 

M. Faik Atayurt 
Gümüşane 

Abbas Cilâra 

Sözcü 
Trabzon 

Ali Şakır Ağan oğlu 
Tabiî Üye 

Haydar Tunçkanat 

Kâtip 
Erzincan 

Fehmi Bay soy 
Maraş 

idnan Karakücük 

Afyon Kaııan'isar 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 

MÎLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

6623 sayılı Türü? Havayolları Anonim Ortak
lığı Kanununun 19 ncu maddesinin değiştiril
mesi ve bu Kanuna geçici bir madde eklenmesi 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 6623 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 19. — Anonim Ortaklık için yabancı 
memleketlerden satınahnacak veya kiralanacak 
her nevi uçak, telsiz cihazı, emniyet ve işaret te
sisatı ve bunlara mütaallik her türlü yedek 
edevat ve malzeme, teçhizat, Gümrük Resmin
den, ithalde alınan Damga Resminden ve diğer 
bilûmum vergi ve resimlerden muaftır. 

Mubayaa ve kiralamaya ait mukaveleler, an
laşmalar, sair mutabakat ve bağlantılar ile 
bunlara müsteniden tanzim olunacak bonolar, 
senetler, diğer kıymetli evrak ve sair bilcümle 
vesaik de vergi, resim ve harca tabi değildir. 

MADDE 2. — 6623 sayılı Kanuna 'aşağıda 
yazılı şekilde bir geçici madde eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE — Değişik 19 ncu madde 
hükmü, halen kiralanmış uçaklar hakkında da 
uygulanır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. 
yürütür. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

CUMHURİYET SENATOSU 
GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

6623 sayılı Türk Havayolları Anonim Ortak
lığı Kanununun 19 ncu maddesinin değiştiril
mesi ve bu Kanuna geçici bir madde eklenmesi 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
len 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edi
len 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 1440) 


