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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

BİRİNCİ OTUEUM 
1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerindeki 

görüşmelere devam olunarak : 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesi kabul 

olundu. 
Saat 16,00 da toplanılmak üzere Birleşime 

saat 14,00 te ara verildi. 

ÎKÎNCÎ OTURUM 
Beden Terbiyesi ve 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 

Müdürlükleri 1971 yılı bütçe kanunu tasarıları 
tekrar açık oya sunuldu ise de, oyların ayrımı
nın birleşim sonunda açıklanan sonuçlarına gö
re çoğunluğun sağlanamadığı, oylamaların tek
rarlanacağı bildirildi. 

İstanbul Milletvekili Orhan Kabibay'a Baş
kanlık tezkeresinde gösterilen sebep ve süre ile 
izin verilmesi kabul olundu. 

Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel 
Müdürlüğü 1970 yık Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) ve (B) işaretli cetvellerde, 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde, 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işa
retli cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmın
da ve 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işa
retli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarılarının ge
len kâğıtlardan gündeme alınıp basılıp dağıtıl
malarından itibaren 48 saat geçmeden ve önce
likle görüşülmeleri onaylanarak maddeleri ka
bul olundu ve tümleri açık oya sunuldu ise de, 
oyların ayrımının birleşim sonunda açıklanan 
sonuçlarına göre çoğunluğun sağlanamadığı, oy
lamaların tekrarlanacağı bildirildi. 

Maliye Bakanlığı bütçesi kabul olundu. 
27 , 2 . 1971 Cumartesi p-ünü saat 9,00 da 

toplanılmak üzere Birleşime saat 20,24 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ankara 

Talât Köseoğlu Kemal Ataman 
Kâtip 
Ordu 

Memduh Eksi 

II — GELEN KÂĞITLAR 

Tasan 
1. — 6996 sayılı Gülhane Askerî Tıp Aka

demisi Kanununa geçici bir madde eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı (1/450) 'Millî Savun
ma ve Plân komisyonlarına) 

Teklifler 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ile 
Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğlu'nun 
1580 sayılı Belediye Kanununun 58 nci madde

sine bir fıkra ve bu kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi. (2/494) (Anayasa 
ve içişleri komisyonlarına) 

3. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ile 
Ankara Milletvekili ibrahim Cüceoğlu'nun 
idarei Umumivei Vilâyat Kanununda ek ve 
değişiklikler yapılmasına dair kanun teklifi 
(2/495) (Anayasa ve İçişleri komisyonlarına) 

4. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
8 arkadaşının 17 . 2 . 1967 tarihli ve 506 sayılı 
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Kanunun 123 ncü maddesinin 2 ve 3 ncü fık
rasının kaldırılması ve bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi (2/496) (Çalışma ve Plân 
komisyonlarına) 

1. — 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu île 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/386; Cumhuriyet Senatosu 1/1170) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 257; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1481) 

A) GELİR BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Bütçe müzakerelerine devam 
ediyoruz. 

1971 yılı Bütçe kanunu tasarısının 2 nci 
maddesini okutuyorum. 

Madde 2. — Genel bütçenin gelirleri, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
31 642 900 305 lirası normal kaynaklardan, 
4 650 000 000 lirası da özel kaynaklardan ol
mak üzere 36 292 900 305 lira tahmin edilmiş
tir. 

BAŞKAN — Gelir bütçesi üzerinde grupları 
adına söz almış bulunan üyelerin isimlerini arz 
ediyorum: 

0. H. P. Grupu adına Sayın Mehmet Ay-
tuğ, Demokratik Parti Grupu adına Sayın ih
san Gürsan, A. P. Grupu adına Sayın Abdur-
rahman Güler. 

Rapor 
5. — İş kanunu tasarısı ve 23 numaralı Ge

çici Komisyon raporu (1/347) (S. Sayısı : 239 
ve 239 a 1 nci ek) 

M. G. P. Grupu adına henüz söz alan sayın mil
letvekili yoktur. 

ilk söz C. H. P. Grupu adına Sayın Mehmet 
Aytuğ'da. Buyurunuz efendim. 

O. H . P . GRUPU ADINA MEHMET AY-
TUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri, 

1970 yılı gelirler bütçesi üzerinde Cumhuri
yet Halk Partisi Grupunun görüşünü izah eder
ken, geçen yıl; vergi tahminlerinin gerçeklik
ten uzak olduğunu, bu yüzden kamu hizmetle
rinin yürütülmesinde güçlüklerle karşılaşılaca
ğını, Hükümetin bütçe yılı sonunda cari har
camalarda kısıntı yapma zorunluğunda kalaca
ğını; bütçenin 2 milyar T.L. ük bir açıkla ka
panacağını, bunun A. P. iktidarının vergi poli
tikasının bir sonucu olduğunu; iktidar partisi 
hükümetlerinin ticari kazançların gerçek matra
hına inemediğini veya inmek istemediğini; bü
tün Batı ülkelerinden uygulanan ve yüksek ka
zançlarda yüksek ölçüde vergileme usûlünü 
uygulamaktan bilerek çekindiğini; yüksek zi
rai gelirleri vergilemeyi göze alamadığını ve 
bütün gücünü kolay ve tembel bir yol olan va
sıtalı vergiler üzerinde topladığını; vergide 
adaletsizliğe dayanan böylesine bir bütçe poli
tikasının memlekette esasen varolan, toplum 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 9,20 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Mustafa Orhan Daut (Manisa) 

BAŞKAN — 61 nci Birleşimi açıyorum. 

III - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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hayatındaki sosyal düzensizliği daha da artıra
cağını; bu vergi politikasının Türkiye'nin kal
kınma ve yapılma gayretlerini aksattığını, kal
kınma hızını etkilediğini; böyle bir vergi ve 
bütçe politikasının memlekette hayat pahalılı
ğını artıracağını, enflâsyonist tazyikleri yarat
maktan geri durmıyacağını; hazırlığı yapılan 
finansman kanunlarının uygulamalarından 
memleket ekonomisi bakımından endişe duy
duğumuz ; Personel Kanununun, ücretlileri, bek
lenen ferahlığa kavuşturamıyacağmı belirtmiş 
ve tek yolun dengeli bir gelir düzeni kurmak 
olduğunu saptamıştık. 

Esefle kaydedelim ki, bir yıl evvel yaptığı
mız tahminler ve söylediklerimiz umduğumuz
dan daha da endişe verici bir şekilde gerçekleş
miş bulunuyor. 

Filhakika, 1970 bütçesinin 2 milyarın üstün
de bir açıkla kapanacağı belli ve inkârı imkân
sız ve gerçek halinde ortaya çıkmış; kalkınma 
hızında büyük bir düşüş meydana gelmiş, ka
mu hizmetlerinin yönetiminde güçlüklerle kar
şılaşılmış, fiyatlarda önlenmesi güç bir artış 
ve sıçrama görülmüş, devalüasyona gidilmek 
mecburiyetinde kalınmış ve fakat buna rağmen 
enflâsyonist tazyikler giderilememiş, Personel 
Kanunu ile ücretliler ferahlığa kavuşturulama-
dığı gibi 10 milyar liralık bir portesi olan bu 
kanun hiç kimseyi memnun edememiş; finans
man kanunları ise daha şimdiden uygulama 
güçlükleriyle karşı karşıya kalmış ve böylece 
hedeften ve disiplinden mahrum, sakat tahmin
ler ve yanlış hesaplara dayanan bütçe politika» 
siyle Hükümet, memleket ekonomisini biraz da
ha perişanlık ortamına sürüklemiştir. 

Sayın milletvekilleri, 
Sakat tahminlerin, yanlış hesaplamaların ve 

malî disiplinsizliğin mahsulü olmamış bulunsa 
idi, A. P. iktidarının 38 milyarlık bu bütçesine, 
Türkiye'nin bütçe tarihinde bir mesut aşama 
gözüyle bakabilirdik. 

Fakat ne yazık İd, bu bütçe de, geçen yıllar
da olduğu gibi A. P. iktidarının esiri haline gel
diği rahat zihniyetin, kendini kaptırdığı işi ko
layından alma itiyatlarının bir eseridir, ileride 
izah edeceğimiz üzere 1970 bütçesine nazaran 
8 milyarlık bir artış nominal bir artıştır. 

Filhakika 1971 bütçesi 800 milyon liralık 
bir açıkla takdim edilmiş ve bu açığın da istik
razla karşılanacağı bildirilmiştir. 

Gerçekte bütçenin daha takdiminde açığı 2 
milyar Türk lirasıdır. 

Şöyle ki: Maliye Bakanlığı bütçe raporun
da da belirtildiği üzere konsolide bütçe hesap
larında 1 milyar 200 milyon liralık Sosyal Sigor
ta fonu, yani kamu personel tasarrufu rakam 
itibariyle bütçe denkliğine yardımcı bir faktör 
şeklinde mütalâa edilerek Emekli Sandığı he
saplarından bütçe hesaplarına gelir olarak nak
ledilmiştir. 

Bu bir gelir değil, bir istikrazdır. Umumi 
sosyal güvenlik fonunun çekirdeğine bir el koy
madır. Bu itibarla bütçe, 800 milyonluk bir 
açıkla değil, böylece 2 milyarlık bir açıkla hu
zurunuza getirilmiş bulunmaktadır. 

Bütçe Karma Komisyonunda gider bütçesi
ne yapılan ilâvelerle bu açık ortalama 3 mil
yara yaklaşmıştır. 

Finansman kanunlarının sağlıyacağı gelirle
rin tahmininde de çok iyimser davranıldığı 
şüphesizdir. Hükümet, bu kanunların 3 milyar 
lira civarında bir gelir sağhyabileoeği ümidin
dedir. Biz, bu tahminlerin gerçekleşebileceğini 
sanmıyoruz. Nitekim finansman kanunlarının 
bâzılarının uygulamalarında duraklamalar baş
lamış, bâzılarının gelirlerini azaltıcı nitelikte 
tedbirler alınması yoluna gidilmiş: Emlâk Alım 
Vergisi, Taşıt Alım Vergisi, işletme Vergisi gibi 
vergilerde alınan tedbirler, ertelenmeler gelir 
azaltıcı nitelikle ortadadır. 

Bundan başka, ithalât üzerinden alınması 
tahmin olunan verginin de gerçekleşeceğinden 
şüphe etmekteyiz. 1971 malî yılı için programla
nan ithalât miktarı 1 milyar 45 milyon dolar 
olarak tesbit edilmiştir. Biz bu ölçüde bir itha
lâtın gerçekleştirilebileceğini sanmıyoruz,. 

Türk ekonomisi dar boğaza girmiştir. Hü
kümet dış ödemelerde güçlükleri içindedir. Sa
dece birikmiş transferleri yapabilmek için Hü
kümet geçen yıl devalüasyon yolunu seçmiştir. 
Bu sebeple dış ödemeler dengesinden mahrum 
bir idarenin 1 milyar dolarlık ithalâtı gerçekleş
tirmesi muhaldir, imkânsızdır. 

Binnetice, gerçekleşemiyecek olan bir itha
lât miktarı üzerine oturtulmuş olan bu tahmin 
de realist bir tahmin değildir. Yeter ki, Plân
lama Teşkilâtının muafiyet uygulamalarını da 
göz önünde tutmak lâzımdır. 

Bu vesileyle şunu da belirtmekte fayda gör
mekteyiz. Yüksek Plânlama Teşkilâtı, vergi 
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kanunlarının uygulamalarına çok zaman yetki
lerini aşan müdahalelerde bulunmaktadır. Plân
lama Teşkilâtının bu müdahalelerini zararlı 
görmekteyiz. En iyimser bir düşünce ile biz, 
bu bütçenin böylece 4 milyar Türk liralık bir 
açıkla kapanacağı kanısındayız. 

Sayın milletvekilleri, 
Yukarda da işaret ettiğimiz üzere 1971 büt

çesindeki artış nominal bir artıştır. Bu bütçe, 
bu haliyle bir cari harcamalar bütçesidir. Ya
tırım harcamalarına 3 milyar ayrılmış iken, büt
çe gelirlerinin yarısı, yani 18 milyar 600 milyon 
lirası cari harcamalara tahsis edilmiştir. Sayın 
Maliye Bakanının da bizzat ifade ettikleri üze
re 1971 bütçesi cari harcamaları artırmış ve 
fakat yatırım harcamaları artışını geriletmiş
tir. 

Bu, memleketin kalkınmasını ve plân uygu
lamalarını menfi şekilde etkiliyecek, dolayısiy-
le ülkeyi bir tüketim ülkesi haline getirecek
tir. 

Cari harcamaları artırmak ve toplumun 
rızkından kesmek suretiyle sağlanan geliri 
belli bir bürokrasiye dağıtmak elbette ki sos
yal adalet ilkeleriyle bağdaşamaz. Hükümetin 
bu tutumu, aynı zamanda A. P. iktidarının han
gi kuvvetlere dayandığını da ortaya koymak
tadır. 

Sayın milletvekilleri, 
A. P. Hükümetleri, yıllardır vergi reformu 

yapmaktan, vergileme usullerini modern hale 
getirmekten kaçınmakta, gelir sağlama zorun-
luğu ile karşı karşıya kaldıkları zaman vasıtalı 
vergilerin nisbetlerini artırmaktan çekinme
mekte ve böylece vergide adaletsizliğin kaygı
sız uygulayıcı durumuna gelmiş bulunmakta
dırlar. 

Bundan başka, açık finansman yollarına baş
vurmak, iktisadi Devlet Teşekküllerinin ihti
yaçlarını karşılamak için Hazine ve Merkez 
Bankası kaynaklarını zorlamak, A. P. iktida
rının bir nevi tutkusu haline gelmiştir. 

A. P. iktidarının yıllardır süren bu hesapsız 
tutumunun, bütçe ve vergi politikasının Türk 
ekonomisi üzerindeki etkileri meydandadır. 

Memleket ekonomisi dar boğazlara itilmiştir. 
Yurdun kalkınma ve yapılması bir duraklama 
devresine girmek üzeredir. 

Türkiye,, bir tüketim ülkesi haline getiril
mek istenilmektedir. C. H. P., iktidarı bu gidi
şinden ciddî şekilde endişe duymaktadır. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grupu adı
na Sayın Hasan Tosyalı, buyurun. 

M. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYA
LI (Kastamonu) — Sayın Başkan, Sayın Ma
liye Bakanı, ve Bakanlığının değerli mensupla
rı ve sayın milletvekili arkadaşlarım; 

Millî Güven Partisi Meclis Grupunun 1971 
yılı gelir bütçesi hakkındaki görüşlerini ve ten-
kidlerini arz etmek üzere huzurunuzda söz almış 
bulunuyorum. 

Huzurunuza gelen tasarıda, genel - katma 
bir arada, konsolide bütçe gelirleri Hükümetçe 
37 milyar 522 milyon lira olarak tahmin olun
muştur. 

Buna göre, 1971 bütçe yılı konsolide bütçe 
gelirleri tahminleri 1970 bütçesi tahminlerinden 
% 28 fazladır. Maliye Bakanı Sayın Erez, bü
yük ölçüdeki bu artışın nedenleri olarak şun
ları göstermiştir: 

Yıllık normal gelişmeden doğan artışlar, 
Personel Kanununun malî hükümlerinin uy

gulanmasından doğan artışlar, 
Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlardan do

ğan artışlar, 
Devalüasyonun ithalât vergilerine yaptığı te

sirden doğan artışlar, 
Finansman Kanunu ve diğer vergi tedbirle

rinin getirdiği yeni gelir. 
Bunlar dışında karşılık paralardaki artışlar 

ile emekli kesenekleri fonundan genel bütçeye 
aktarılan paralardan doğan artışları da zikret
mek yerinde olur. 

Gerçekten dış kredilerin Türk parası karşı
lıkları devalüasyon sebebiyle yükseldiği gibi 
devalüasyon kararını desteklemek üzere millet
lerarası teşekküllerin vermiş olduğu yardımlar 
da bu gelir rakamının büyümesinde etkili ol
muştur. 

Ayrıca Personel Kanunu ile artan emekli ke
seneklerinin bir kısmının, Emekli Sandığını güç 
duruma düşürme pahasına, bütçeye gelir kayde
dilmesi bütçe gelirinde zahiri bir artış doğur
muştur. 
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Değerli arkadaşlarım, 
Bütçenin gelir tahminleri gerçekleşecek mi

dir? 
Bütçenin tümü üzerinde gruplarımız adına 

gerek Senato, gerekse Mecliste yapılan konuş
malarda da beyan edilmiş olduğu gibi; 

Devalüasyon, Personel Kanunu, dış yardım
lar gibi ârizî sebeplerle fbütçe gelirlerinde ol
ması tabiîdir. 

Ancak normal vergi gelirlerinin Hükümetçe 
tahmin edildiği gibi % '23 oranında artacağı, Fi
nansman Kanununun, Hükümetin tahmin ettiği 
ölçüde gelir artışı Bağlıyacağı çok şüphelidir. 

İthalât vergilerinde beklenen artışın gerçek
leşmesi 1971 yılı için iön görülen 1 milyar 45 mil
yon dolarlık ithalâtın tam olarak yapılabilmesi
ne bağlıdır. 

Ayrıca, vergiler için 'Hükümetçe yapılan ar
tış tahminleri genellikle % 7 kalkınma hızı elde 
edileceğine göre yapılmıştır. 

Gelişme hızı bu seviyeye çıkmadığı veya eko
nomide, alâmetleri şimdiden görülmeye başla
nan, durgunluk olduğu takdirde bunun tahmin
lerin gerçekleşme «oranını düşüreceği şüphesiz
dir. 

Bizim hesaplarımıza göre, bu ihtimallerin 
hesaba katılmaması halinde dahi gelir tahmin
leri tam olarak gerçekleşemiyecektir. 

Hükümetçe tahmin olunan artışlar, normal 
şartlar içinde geçmiş yılların artış 'oranlarının 
çok üstündedir. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu
nun bütçenin samimiyetini bozacağı ve yıl için
de 'Devleti güç duruma sokacağı şüphesizdir. 

Bu arada, ârizî mahiyetteki fonların normal 
ve daimî mahiyetteki bütçe masraflarına karşı
lık gösterilmesini tmahsurlu buluyoruz. Gelecek 
yıllarda kuruyacak 'olan bu kaynakların yerini 
doldurmak zor olacağı için Ttaı türlü kaynak
lara el atılması istikrarlı bir bütçe politikası yü
rütülmesini güçleştirecektir. 

Muhterem arkadaşlar; 

Bu Vesile ile Devlet Bütçesi (gelirlerimizin 
terekfkümüne de göz atmak faydalı olacaktır. 

1971 yılı için tahmin olunan 38 milyar 322 
milyonluk konsolide 'bütçe gelirinden : 

29,550 Milyarı vergi gelirleri, 
2,050 Milyarı vergi dışı normal gelirler, 
5,350 Milyarı fonlar, krediler ve borçlan

malar, 

1,372 Milyarı katma hütçe gelirleri olmak 
üzere toplam olarak 38,322 milyar
dır. 

Bu gelir içinde vergilerin oranı % 79 civa
rındadır. 

1970 yılma nazaran hu oranda küçük de ol
sa bir gerileme olmuştur. 

Buna karşılık, büyük bir kısmı ârizî mahi
yette olan 'özel gelirler ve fonlar hâsılatı 1970 
yılında 2 milyar 801 milyon olarak hesaplanmış 
iken, 1971 'bütçesinde bu gelir % 80 civarında 
bir artış göstererek 15 milyar ®50 milyona yük
selmiştir. Büyük bir kısmı (borçlanma yoliyle 
sağlanacak olan bu gelirin konsolide bütçe ge
lirlerine oranı % 14 e baliğ olmaktadır. Bu ra
kam bize bütçe giderlerimizin 1/7 sini borç
lanma yolu ile karşılamakta olduğumuzu orta
ya koymaktadır. Bu durum değişmediği tak
dirde Devlet borçlarımızın kısa bir süre içinde 
malî hünyemizi sarsacak hir seviyeye çıkabile
cektir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Vergi gelirlerimizin devamlı bir gelişme için

de olduğu inkâr edilemez. 
1958 yılından bu yana bu gelişme daha bariz 

hale gelmiştir. 

1958 de 4 142 milyar olan vergi gelirleri, 
1959 da 5 535 milyara, 
1960 da 5 671 » 
1905 de 10 294 » 
1968 de 10 239 » 
1969 da 19 141 » 
1970 de de 22 855 » ulaşmıştır. 
Gene memleketimizde vergi gelirleri gayrisâ-

fi millî hâsıladan daha süratli olarak artmış ol
duğu görülmektedir. 

Cari fiyatlarla, 

1952 de 100 olan gayrisâfi millî hâsıla, 
1970 de 1 019 olmuştur; yani 10 kat art

mıştır. 
Buna karşılık, 
1952 de 100 olan vergi endeksi, 
1970 ide 1 446 ya yükselmiştir, yani 14 kat 

olmuştur. 
Bu, vergi gelirinin ıgayrisâfi millî hâsıla için

deki oranının yükseldiğini ve vergi yükünün 
ağırlaştığını gösterir. 

Bu yükselmeye rağmen, plân hedeflerine ula
şılamamıştır. 
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Özellikle son yıllarda vergi gelirleri (bu (he
defin oldukça gerisinde (kalmıştır, 'Şöyle 'ki: 

Plân hedefi Gerçekleşen vergi geliri 
Yılı milyar lira milyar lira 

1908 18 400 16 232 
1969 21 072 19 141 
1970 24 592 22 855 

Vergi gelirlerinin bu suretle plân hedefleri
nin altında kalmasının husule getirdiği zararlar 
meydandadır. Son yıllardaki bütçe açıkları ve 
ödeme güçlükleri, kısmen bu yüzden meydana 
gelmiştir. 

Devlet, ihtiyaçların her yıl büyümesine kar
şılık, Devlet gelirlerinin bu artış seyrini takip 
edememesi, Hükümetin^ Merkez Bankası kay
naklarına el atmak suretiyle ve açık finansma
nı yoluna gitmesi enflasyonun baskılan artır
mış, para değerinin düşmesine sebep olmuş ve 
sonunda memleketimizi ağır fedakârlığa mal 
olan bir devalüasyona götürmüştür. 

Muhterem arkadaşlar, 
Kısaca işaret ettiğim bu durum yeni vergi 

gayretlerine ihtiyaç olduğunu açıkça ortaya 
koymaktadır. 

Esasen gerek I nci gerekse II nci Kalkınma 
Plânımızda kalkınmanın finansmanı ve kalkın
manın sosyal adalet içinde gerçekleştirilmesi 
için vergi sistemimizde köklü bir reform yapıl
masını öngörmüş ve bunun dayanacağı esasları 
da göstermiştir. Plânın öngördüğü bu ıslahatın 
büyük bir kısmı, 1962 - 1964 yıllarında gerçek
leştirilmişti. .Reformun hedefine ulaşabilmesi 
için geri kalan ıslahatın 1965 ve onu kovalayan 
2-3 yıl için tamamlanması gerekiyordu. 

Ne yazık ki, Hükümet Programında ve İkin
ci Kalkınma Plânında yer almasına rağmen, bu 
ıslahata bir türlü yanaşılmamış ve bunun yeri
ne mecburiyet hâsıl oldukça, halkm geçimini 
zorlaştıran, hayat pahalılığını artıran, vergi 
zamlarına baş vurma yolunu tutmuştur. 

Özellikle 1969 ve 1970 yılında baş vurulan 
vergi tedbirleri bu mahiyette tedbirlerdir. 

Bu tedbirlerin nelerden ibaret olduğu ve 
tedbirler hakkındaki görüşlerimizi Genel Baş
kanımız Sayın Turan Feyzioğlu, bütçenin tümü 
üzerinde yaptığı konuşmada, etraflı bir suret
te izah etmiştir. Vaktinizi almamak için bunları 
tekrar etmiyeceğim. Yalnız şurasını arz edeyim 
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ki, bu tedbirler hakkında Hükümete zam yetkisi 
veren tasarı ile Finansman Kanunu ve Emlâk 
Vergisi Kanunun komisyonlarda ve meclislerde, 
partimiz sözcüleri ve partimize mensup Parle-
mento üyeleri tarafından ileri sürülmüş olan 
tenkitlerin haklılığını ve doğruluğunu uygula
ma sonuçları meydana çıkarmıştır. Gerçekten, 
oütçe açıklarını karşılamak amaciyle evvelki yıl 
ve geçen yıl kabul edilen Finansman kanunla-
riyle baş vurulan vergi tedbirleri ilmî esaslara 
uygun olmadığı gibi adaletsizdirler. 

Türkiyede vergi yükü iddia olunduğu gibi 
çok hafif olmadığı gibi ağır de değildir. 

Gelişmiş memleketlerde gakri safi millî ha
sılanın % 25 - 30'u vergi olarak alınıyor. 

Az gelişmiş memleketlerde bu oran % 5-10 
civarındadır. Bizde ise, mahalli vergilerle bir
likte vergi gelirleri gayri safi millî hâsılanın 
% 15-16 sini, teşkil etmektedir. Buna göre, bir 
miktar vergi rezervimiz vardır, denilebilir. Eko
nomiyi fazla zorlamadan bu oranı % 20 civarına 
çıkarmak mümkündür ve lâzımdır. 

Ancak, bu yola gidilirken vergi yükünün 
âdil bir surette dağılışı prensibini de göz önün
de bulundurmak tabetmektedir. 

Esasen bugünkü halinde dahi vergi yükü 
âdil bir surette dağılmamaktadır. 

Bugünkü vergi mevzuatımızla vergi öde
me güçlerinin bir kısmını hiç vergilendirmiyo
ruz. Diğer bir kısımdan yeteri kadar vergi ala
mıyoruz. 

Buna karşılık, bâzı zümreler, özellikle kay
nakta tevkif usuliyle vergi ödiyenler, nisbe-
ten fazla vergi ödemektedirler. 

Sayın, değerli arkadaşlarım, 

Vergi ziyamın gün geçtikçe artması vergi 
adaletsizliğini artıran sebepler arasındadır. Ge
ne, vergi iktidarına hitabetine bakımından el
verişli bulunmıyan vasıtalı vergilerimizin vergi 
gelirleri içinde, ağırlıkta olması, vergi adalet
sizliğini artıran önemli bir faktördür. Bu iti
barla vergi tedbirlerine başvurulurken, sadece 
bütçe ihtiyaçları değil, vergi yükünün âdil bir 
surette dağıtılması esasının da göz önünde bu
lundurulması gerekir. Türkiye'de vergi rezer
vi vardır. Ancak, vergi hasılatının artırılması 
ve bu vergi rezervlerinin vergilendirilmesi için 
mevcut vergilere çeşitli şekillerle zamlar getir
mek yerine her şeyden önce vergi dairelerinin 
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ıslah edilerek güçlendirilmesi, vergi incelemele
rinin daha etkili hale getirilmesi, vergi siste
minde, vergi kaybına yol açan boşlukların dol
durulması, vergi kazasının daha müessir işler 
hale getirilmesi suretiyle vergi ziyamın önlen
mesi gerekir. 

Hükümet programlarda vadolunduğu ve kal
kınma plânında ve yıllık programlarda yer al
dığı halde A. P. iktidarı beş iktidar yılını, bu 
ıslahatı yapmayı başaramadan geçirmiş ve bu
nun yerine, bütçe ihtiyaçları zorladıkça, çeşit
li şekillerde mevcut vergilere zam yapmak ve
ya vergiye tabi kaynaklar üzerine yeni ve mü
kerrer vergi alma yoluna girmiştir. 

Bu yola gidiş bir öncede belirttiğimiz gibi 
vergi yükünün dağıtılışmdaki haksızlığı gider
mek şöyle dursun tersine artmıştır. Yeni vergi 
tedbirlerini bu sebeple adaletsiz buluyoruz, lü
zumsuz değil. 

Yeni vergiler iddia olunduğu gibi sadece 
varlıklıları hedef almamakta orta halli ve fa
kir vatandaşların da günlük ihtiyaç maddeleri
ni de şümulüne almaktadır. 

Yeni vergi tedbirlerini bir ıslah ve düzen
leme hareketi olarak görmek ve göstermek de, 
kanaatimize göre yanlıştır. 

Bu tedbir tersine vergi sistemimizi daha ka
rışık bir hale getirmiştir. 

Ayrıca, A. P. iktidarınca getirilen yeni ver
gilerden bir kısmı memleketin bünyesine uy
mamaktadır. 

Bu yüzden, uygulama başladığından bu ya
na bunlar memlekette yeni huzursuzluklar ya
ratmışlardır. Sayın Genel Başkanımızın da ifa
de ve beyan ettikleri gibi, yeni vergi tedbirleri 
vergilerin veriminden çok tazyikleri arttmışitır. 

Yeni vergi tedbirleriyle, dürüst vergi ödi-
yen vatandaşların vergi yükü ölçüsüz şekilde 
artırılırken, vergi ziyama imkân veren yollar 
daha da genişletmek suretiyle vergi ziyaı âde
ta teşvik edilmiştir. 

Yeni vergi tedbirleri, yatırımları, sanayii, 
turizmi teşvik etme şöyle dursun, tam aksine, 
bunların gelişmelerini zorlaştıran, aşılması güç 
engeller getirmiştir. Finansman Kanunu ile gi
der vergilerinde işletme ve taşıt ve inşaat ver
gilerinde yapılan değişiklikler bu mahiyette
dir. 

Gayrimenkul tedavülü, nakil vasıtaları 
alım - satımı, inşaat adeta durmuş haldedir. Ye
ni vergi kanunlariyle, vergi sistemimizden çı
karmaya çalıştığımız takdir usullerine geniş 
suretiyle yer verilmiş olmasını da tasvibetmiyo-
ruz. 

Bina ve arazi vergilerinin kaldırılarak ye
rine, norm esasına göre yapılacak bir takrire 
dayanan bir emlâk vergisi getirilmesi gerek Bi
rinci gerekse tkinci Kalkınma Plânında öngö
rülmüş bir vergi tedbiri idi. Ancak, geçen yıl 
kabul ettiğimiz kanunla getirilmiş olalı kıymet 
takdir usulleri hem içinden çıkılması imkânsız, 
tatbikat güçlükleri yaratmış, hem de vergi yü
künü daha çok doğru beyanda bulunacak vatan
daşlara yüklemiştir. Bu yüzden bu vergi ölü 
olarak doğmuş bulunuyor. Hükümet bu yüz
den getirdiği bir kanun tasarısı ile, uygula
mayı bir yıl geriye bıraktırmak istemektedir. 
Görüşümüze göre, geriye bırakma uygun bir 
tedbir değildir. Bununla kanunun yarattığı 
korku ve huzursuzluk ortadan kalkmıyacaktır. 
Meselenin kökünden halli için kanunun bünye
mize uvmıyan esaslarını süratle değiştirmek 
lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Belediyelerin malî ihtiyaçlarını karşılamak 

üzere hazırlanmış ve halen Meclisimizde bulu
nan belediye gelirleri kanunu tasarısı da maa
lesef, bu alanda beklenen reformları getirmek
ten çok uzak kalmıştır. Konuşulmasına başlan
dığı zaman da, göreceğimiz gibi halen yürür
lükte olan belediye gelirleri kanununda yer 
alan vergi ve resimlerin nisbetlerinin artırılma
sından ve bir - iki mükellefiyetin şümullendi-
rilmesinden başka bir şey yapılmamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, ikinci hakkını
zı da mı kullanıyorsunuz? 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Evet, Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, 
Belediye Gelirleri kanunu tasarısı kanunlaş

tığı takdirde vatandaşın günlük hayatındaki ih
tiyaç maddeleri üzerindeki vergi yükü artacak 
hayat pahalılığı bu yüzden daha da yükselecek
tir. Buna karşılık belediyemizin malî ihtiyaçla
rı tamamen karşılanamıyacaktır. Hepimizin bü-
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diği gibi, mahallî idarelerimiz, malî kaynak ye
tersizliği sebebiyle, vazifelerini yapamıyacak bir 
duruma düşmüşlerdir. Bunlara bırakılmış olan 
hizmetlerin yürütülebilmesi ve büyüyen malî 
ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için mahallî ida
reler maliyesinde ciddî ıslahat yapılmasına ih
tiyaç vardır. 

A. P. iktidarı, yıllardır bu ıslahatı da sü
rüncemede bırakmıştır. Devlet gelirlerinden 
Mahallî İdarelere pay verilmesini sağlıyacak 
olan Malî Tevzi Kanunu tasarısı yıllardan beri 
kanunlaştırılamamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Devlet gelirleri konusunda alınacak tedbir

ler hakkındaki M. G. Partimizin görüşlerini 
sözcülerimiz çeşitli vesilelerle, bu kürsüden arz 
etmişlerdir. Özet olarak tekrar edelim : 

Artan Devlet ihtiyaçlarını karşılamak için, 
palyatif zam tedbirlerine başvurmak zararlı ol
maktadır. Bunun için, görüşümüze göre, başvu
rulacak tedbirler şunlar olmalıdır. 

1963 yılında başlamış olan ıslahat tedbirle
rini Vergi Reform Komisyonunun çalışmaların
dan yararlanmak suretiyle tamamlamak, vergi 
dairelerini ve vergi murakabe organlarım güç
lendirmek, vergi kasasını kuvvetlendirmek, ver
gi ziyamı önliyecek tedbirleri seri halinde yü
rürlüğe koymak, vergi kanunlarımızda vergi 
ziyama yol açan boşlukları doldurmak, Mahal
lî İdareler Maliyesinde köklü ıslahat yapmak 
İktisadi Devlet Teşekküllerini artan ölçüde 
kaynak yaratacak duruma getirmek, Devlet 
israflarını ve suiistimallerini önlemek. 

Artan Devlet ihtiyaçlarını karşılamak hu
susunda tutulması gereken salim yol, Grupu-
muzun görüşüne göre, bu yoldur. 

Esasen, kalkınma plânlarımız da bu yolu 
göstermektedir. 

Burada, Maliye Bakanlığımızın gelir büt
çesi hakkında Millî Güven Partisinin görüşleri
ni, temennilerini, tenkidlerini arz etmiş bulunu
yorum. Maliye Bakanlığına ve yüce milletimize, 
bütün bakanlıklarımıza bütçenin gider ve gelir
lerinin hayırlı ve uğurlu olmasını Allahtan ni
yaz eder, bütün ilgilileri ve hepinizi saygı ile 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası. Demokratik Parti 
Grupu adına Sayın İhsan Gürsan'da. Buyurun, 
efendim. 

j D. P. GRUPU ADINA İHSAN GÜRSAN (Iz-
j mir) — Muhterem Başkan, muhterem milletve

killeri; 
1971 malî yılı gelir bütçesi üzerinde Demok

ratik Parti Meclis Grupunun görüş ve düşünüş
lerini arz etmek için huzurunuza çıkmış bulu
nuyorum. 

1971 malî yılı bütçe gerekçesinde de belirtil
diği gibi, 1970 yılında Türk vergi sisteminde 

I «Finansman Kanunu» adıyla yeni birtakım ver-
• giler getirilmiş, mevcut bir kısım vergilerde 

ayarlamalar yapılmış, Gider Vergisi yetki ka
nunu yürürlüğe konulmuş, Bina ve Arazi Ver
gileri kaldırılarak, yerine Emlâk Vergisi tatbik 
edilmeye başlanmıştır. 

Şüphesiz, bu kadar geniş çapta bir vergi ope
rasyonu 1970 malî yılının gelir tahminleri üze
rinde gösterdiği tesir nisbetinde uygulamaları-

| nın ortaya koyduğu problemler, geniş mükellef 
! topluluklarında husule getirdiği tepkiler, malî 
| teşkilâta tahmil ettiği sorumluluklar bakımm-
! dan da önem göstermiş ve üzerinde durulması-
| nı gerekli kılmıştır. 

I Bu bakımdan, Gelir Bütçesi üzerinde görüş-
| lerimizi arz ederken, biz de bu konu üzerinde, 
| meselenin biraz daha derinliğine inerek dur-
| mayı, kanaatlerimizi Yüce Meclise, zamanın mü

saadesi nisbetinde, arz etmeyi faydalı bulduk. 
29 Haziran 1970 tarihinde, bir iddiaya göre 

İ devalüasyon kararının bir yan tedbir olarak, 
; bir ifadeye göre de 1970 malî yılının finansman 
i ihtiyaçlarını karşılamak maksadiyle Finansman 
! Kanunu yürürlüğe konulmuştur. Bu kanun, 10 

ayrı vergi konusunu şümulüne almaktadır. Bun
lardan İsletme Vergisi, Gayrimenkul Değer Ar-

| tısı Vergisi, Spor - Toto Vergisi, Taşıt Alım 
Vergisi evvelce mevcudolmayıp, tatbikatımıza 

| yeniden konulmuşlardır. Bu kanunun diğer hü
kümleriyle de Gider Vergisinde, Emlâk Alım 
Vergisinde, Veraset ve İntikal Vergisinde, Dam
ga Resminde, Harçlar Kanununda, Değerli Kâ
ğıtlar Kanununda değişiklikler yapılmış, getiri
len yeni zamlar, kaldırılan bâzı muaflıklar ve 
istisnalarla bu vergilerin fiskal yönden randı
manın artırılması öngörülmüştür. 

| Bunlardan ayrı olarak, aynı yıl içinde yü
rürlüğe konan Emlâk Vergisi Kanunu ile Bina 
ve Arazi vergileri kaldırılmış, bunun yerine 
mükelleflerin rayiç değer beyanları üzerinden 
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hesaplanacak bir vergi alınması usûlü ihdas 
edilmiştir. 

Çok muhterem milletvekilleri., yetkililerin 
ifade ve beyanlarından ve gerekçelerindeki 
açıklamalardan anlıyoruz ki, Maliye Bakanlığı
nın bu «vergi çıkarma» taarruzu, fiskal hedef
leri yanında reformist ve ıslahatçı bir hareket 
olarak da vasıflandırılmaktadır. Acaba böyle 
midir? 

Bir vergileme, ekonomik ve sosyal fonksi
yonları ile politik karakterini belirli bir şekil
de birlikte muhafaza ettiği ve tatbik edileceği 
memleketin siyasi, iktisadi ve sosyal şartlarına 
intibak niteliğini açık bir şekilde gösterdiği 
takdirde reformist veya ıslahatçı bir karakter 
taşıyabilir. 

Diğer taraftan, bir vergilemenin dayandığı 
temel fikirlerde politik, ekonomik ve sosyal he
deflerinde memleket realitelerine aykırılık gös
teren vuzuhsuz, şüpihe ve tereddüt uyandıracak 
taraflar varsa, böyle bir vergi tatbikatının olum
suz neticelerinden kaçınılaanaz. Bu mülâhaza ile
dir ki, 1971 malî yılı Bütçe tasarılarının tümü 
üzerinde yaptığımız konuşmada, modern vergi 
anlayışı içerisinde dayanılması ve benimsenme
si gereken temel prensiplerden yoksun olan bir 
vergi tatbikatının neticesinin memleket ekono
misi bakımından, sosyal ve psikolojik etkileri 
bakımından, hattâ fiskal neticeleri bakımından 
hüsran olacağını ifade etmiştik. 

Şimdi 1970 yılında finansman kanunu ile 
uygulanmasına geçilen vergilerin bâzıları üze
rinde biraz derinliğine duralım. 

Şüphesiz bunlardan, dayandığı temel fikir 
ve uygulanmasında gözetilen hedef, tevlidede-
ceği olumsuz sonuçlar bakımından büyük bir 
önem arz edeni «İşletme Vergisi» dir. 

Bu vergi, kanunu ile kuyumcular, sarraflar, 
mücevheratçılar, parfümeri, sauna işletenler, 
içkili, çalgılı lokanta ve gazinolarla içkili ve 
çalgılı bahçeleri işletenler, çalgılı birahane ve 
meyhaneleri işletenler kokteyl salonlarını, dis
kotekleri, pavyonları, bilardo ve bezik salonla
rını işletenler, işletme vergisine tabi tutulmuş
lardır. 

Bunlardan başka, her çeşit mobilya, koltuk, 
korniş, halı, gümüş eşya, incik boncuk, televiz
yon, plâk, oyun âletleri, nalburiye eşyası, hırda
vat, boya, sıhhi tesisat malzemesi, kapı tokma-
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ğı, kilit, menteşe, her nevi çivi satışı da işlet
me vergisine tabi tutulmuştur. 

Kanuna göre, son nüfus sayımındaki nüfusu 
otuz bin ve daha aşağı olan yerlerde faaliyet 
gösterenler işletme vergisinden muaf tutulmuş
lardır. Verginin matrahı, satılan maddelerin 
ve yapılan hizmetlerin satış bedelidir. Kanunun 
24 ncü maddesinde işletme vergisinin tarifeli 
hizmet ve satışlarda satış vergisi nisbetinde 
müşteriye inikas ettirileceği, 26 ncı maddesinde 
de işletme Vergisinin gelir ve Kurumlar Vergisi 
matrahlarının tesbitinde Gider Vergisi olarak 
kabul edilmiyeceği gösterilmiştir. 

Bu hükümlerin ortaya koyduğu hüviyet ve 
karakteriyle bu vergi, adı ne olursa olsun, tipik 
bir harcama vergisidir. Nitekim, kanunun ge
rekçesinde de, «ekonomimizde harcanabilir fon
ları zaruri olmıyan ihtiyaçlarla ilgili tüketim 
safhasında ve vergileme yoluyla mecburi ta
sarrufa tabi tutmak için zaruri ihtiyaçlara hi-
tabetmiyen bir kısım hizmet ve emtia işletme
lerinin arz edilen maksadı temin edecek şekilde 
ve ülkemizin sosyal ve ekonomik yapısına uy
gun bir biçimde vergilendirilmesi düşünülmüş
tür» denilmekte, bu husus açık olarak teyide-
dilmektedir. 

Şüphesiz, şümulüne aldığı vergi kanunları
na göre, bu vergi halen genel bir harcama ver
gisi değildir. Fakat gerekçede zaruri ihtiyaçla
ra hitabetmediği ileri sürülmesine rağmen, ge
ne oldukça geniş bir ölçüde bir kısım zaruri ih
tiyaç maddelerini kapsıyan bir harcama vergi
si tatbikatını ortaya koymaktadır. Bu vergi 
tatbikatına kısmen de olsa teşebbüs edilmiş ol
ması Maliye Bakanlığı yetkililerinde, illerde 
genel bir harcama vergisi tatbikatına geçilme
si yolunda bir temayülün ve hattâ bir kararın 
hâkim olduğunu açık bir şekilde ortaya koy
maktadır. 

Genel bir harcama vergisi uygulanması fik
ri, Gelir Vergisinde tasarrufların çift vergilen-
dirildiği yolundaki iddiadan doğmuştur. Bu 
iddia sahipleri, Gelir Vergisi tarhetmenin en uy
gun yolunun, gelirin tasarruf edilen kısmının 
gelir vergisinden istisna edilmesi ve gelirin 
harcamaya ayrılan kısmının ise, çift vergilen
dirilmesi olacağını ve bu suretle bu mahzurun 
ortadan kalkacağını, diğer taraftan da tasar
rufların ve dolayısiyle yatırımların büyük bir 
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ölçüde teşvik edilebileceğini ileri sürmüşler
dir. 

Fikri ilk ortaya atan 19 ncu Yüzyılın şöh- : 

retli İngiliz iktisatçılarından John Stuart MilT-
dir. Bu fikir, bir asra yakın bitmez ve tüken
mez münakaşalara yol açmış, içerisinde çeşitli 
iktisadi ekollere mensup büyük şöhretler bu
lunan çok geniş bir iktisatçı topluluğu tarafın
dan ret ve cerhedilmiş, fikir itibar ve iltifat 
görmemiş, hiçbir ülkede tatbik edilmemiştir. 
En sonunda Fisnar adında bir Amerikalı ikti
satçı tarafından benimsenen genel bir harca
ma vergisi teklifi hazine tarafından Senato Ma
liye komitesine sunulmuş, konu Birleşik Ame
rika'da iktisatçılar arasında tekrar uzun boy
lu tartışmalara sebebiyet vermiştir. Fakat so
nunda kongre teklifi reddetmiştir. 

ikinci Dünya Harbini takibeden devrede de 
iharb zararlarını giderme, imar ve kalkınma 
için gerekli yatırım dolayısiyle tasarruf 
ihtiyacı, tasarrufların vergiden istisna edilmek 
suretiyle teşviki, buna mukabil genel bir har
cama vergisinin uygulanması fikrinin yeniden 
ortaya atılmasına sebebolmuş, tartışmalara tek
rar başlanılmış ise de, fikir, gene itibar ve ilti
fat görmemiş vergi hiçbir memlekette tatbik 
edilmemiştir. 

iSon olarak, genel bir harcama vergisi tatbi
ki fikrinin, 1955 yılından sonra zannediyorum, 
Macar asıllı sosyalist bir iktisatçı olarak tanı
nan Kaldor tarafından benimsendiğini ve bu 
iktisatçının «An expanditure tax» adlı eserinde 
konunun ortaya yeniden atıldığını görüyoruz. 

Bildiğiniz gibi, Kaldor, memleketimiz vergi 
sistemleri üzerinde, zannediyorum 1962 yılın
da Devlet Plânlama Teşkilâtının çağırışı üzeri
ne incelemeler yapmış ve bu incelemelerin neti
celerini bir raporda tesbit ederek Devlet Plân
lama Teşkilâtına tevdi etmişti. 

Kaldor'un, arazinin potansiyeline göre ver
gilendirilmesi konusunda yaptığı teklif memle
ketimizde büyük bir tepki yaratmış, uzun boy
lu tartışmaların çıkmasına sebebolmuştur. Bu 
şekilde bir zirai vergi tatbikatının memleketi
mizin şart ve özellikleriyle bağdaşır bir mahi
yet göstermediği için teklif, tatbikata konulmâT-
mıştır. 

Muhterem milletvekilleri, bir harcama ver
gisinin uygulaması fikrinin derinliğine müna

kaşasına ne zamanımız müsaittir, ne de konuş
mamızın mahiyeti itibariyle buna şu anda lü
zum ve zaruret vardır. Bizim için mühim olan 
kısım, bir asrı aşkın bir zamandan beri üzerin
de tartışılan böyle bir verginin ne gibi sebep
ler dolayısiyle hiçbir ülkede tatbikine imkân 
görülmemiş olmasıdır. 

Harcama vergisine yapılan itirazların en 
önemlisi, tatbikatının adaletsiz sonuçlar doğu
racağıdır. Bu vergi sisteminde kendi mevkiine 
ve sosyal hüviyetine ve kültür seviyesine uy
gun bir hayat standardı içinde yaşamak istiyen 
ve bu şekilde yaşamak zorunluluğunu duyan 
haysiyetli, orta halli bir kimse, bu yaşama se
viyesinin gerektirdiği harcamalar dolayısiyle 
cimri bir milyonerden daha fazla vergi ödiye-
cektir. Hiç harcanmıyarak veya mümkün oldu
ğu kadar az harcanmak suretiyle servet biriki
mini sağlıyan gelirler, ekonomik gücü artırma
ları bakımından, ferde bir tatmin hissi verdik
leri halde vergi ödemiyeceklerdir. 

Memleketimiz gibi, az gelişmiş memleketler
de devlet harcamalarının sermaye birikimini 
ve millî verimliliği artırma rolü, çoğu zaman 
özel harcamalarınkinden daha yüksektir. Çün
kü, bu ülkelerde devletin bilgi ve kabiliyet se
viyesi çoğunlukla özel teşebbüsünkmden daha 
yüksektir. Denilebilir ki, bu ülkelerde harcama 
vergisinin kabulü, vergi yükünü, esasen çok 
fakir olan geniş halk kütlelerine bindirmek olur 
ki, bu da adaletsizliği son derece artırmaktan 
başka bir sonuç vermez. 

Harcama Vergisinin uygulanması ileri bu" 
iktisadi seviyeye ulaşmış ve pek eski Gelir Ver
gisi geleneğine sahibolan ülkelerde bile, birçok 
şöhretli iktisatçılara göre imkânsızdır. Kaldı 
ki, memleketimiz gibi, daha Gelir Veregisinin 
gerektiği gibi tatbikini temin etmek imkân ve 
teşkilâtından mahrum olan memleketlerde böy
le komplike ve psikolojik yönden tepki yarata
cak nitelikte ferdî hürriyete ve onun mahremi
yetine müdahalaleri gerektiren bir vergi tatbi
katına girişilmesinin olumlu sonuç vermiyece-
ği de aşikârdır. (D. P. sıralarından «Bravo» ses
leri ve alkışlar) 

Bu bakımdan, ileride genişletmek düşünce
siyle bugün kısmî bir şekilde tatbikine geçil
miş olsa dahi, böyle bir verginin uygulanması
nın bizde hangi mâkul ve gerçekçi görüş ve dü-
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şünüşle geçildiğini anlamak mümkün değildir. 
öyle görüyoruz ki, aslında kısmî bir Harcama 
Vergisi olan işletme Vergisi ilhamı, Maliye Ba
kanlığı yetkililerine Kaldor'un tavsiyelerinden 
gelmiştir. (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Kanaatimizce, işletme Vergisi tatbikatiyle 
bugün için fiskal bir netice hedef alınmamıştır. 
Tahmin edildiği varidatı itibariyle hedef tama
men gayrimalîdir. Yaptığımız temaslar ve aldı
ğımız bilgi ve intibalar, Maliye Bakanlığı yetki
lilerinin millete gelecek için büyük bir vergi 
sürprizinin hazırlığı içinde bulundukları kanı
sını vermektedir. 

Esasen, 1971 malî yılı Bütçe gerekçesinde 
de bu husus açık bir şekilde ortaya konmakta 
ve işletme Vergisinin yeni bir vergi olarak Türk 
vergi sisteminde yer aldığı ifade edilerek bu ver
gi tatbikatının genel bir satış ve katma değer 
vergilerine geçiş imkânlarını sağhyacak bir 
aşama olduğu bildirilmektedir. 

Memleketimizin vergi tatbikatı yönünden 
kifayetsizliği, malî ve idari teşkilâtın ıslaha 
muhtaç halini kontrol kifayetsizliğini göz önü
ne getirirsek, harcama vergisi için, biraz evvel 
arz ettiğimiz mahzurların ve tatbikat imkânsız
lıklarının, ondan daha komplike bir mahiyet 
arz eden katma değer vergisi gibi bir vergide 
ne büyük problemlerin ortaya çıkmasına sebe
biyet vereceğini tahmin etmek bugün için bir 
kehanet olmaz. 

Görülüyor ki,, Hükümet bir asırlık bir zaman 
içinde en seçkin ve şöhretli iktisatçılar tara
fından her yönü ile tetkik ve tenkid edilmiş 
hiç bir devrede hiç bir memlekette itibar 
ve iltifat görmemiş - hatırlıyorum, sadece Kal
dor'un tavsiyesi ile Hindistan'da böyle bir 
teşebbüse geçildiğini bir yerde gördüm. Yalnız 
Hindistandaki Kaldor'un teklifi ile yapılan bu 
teşebbüsün ne netice alıdığını maalesef tetkik 
ve tesbite imkân buulamadım - bir fikir ve mu
hakeme tarzına dayanan bir vergilemeyi garip 
ve anlaşılmaz bir düşünüşle benimsemiş, kıs
men de olsa uygulamasına geçmiştir. Bu husus
ta ne Vergi Reform Komisyonunun mütalâası 
alınmıştır, ne de Devlet Plânlama Teşkilâtının, 
ne de diğer ilgili teşekküllerin. 

Müşahademiz odur ki, Maliye Bakanlığı yet
kili kademelerinde bir Kaldor hayranlığı var
dır. Temenni ederiz ki Sayın Maliye Bakanı 
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da Senatoda yaptığı ve ısrarımız üzerine Yüce 
Meclisin huzurunda da teyit ve tekrar ettiği 
«vergicilikte iki esas vardır, birisi geliri vergi
lendirmek, eğer bir gelir varsa, ikincisi harca
ma anında harcamayı vergilendirmek, ilmi 
falan hepsi bu işte» şeklindeki beyaniyle bu 
hayranlar safına katılmış olmasınlar. Aksi hal
de, yakın bir gelecekte memleketimizin ne gibi 
olumsuz, hedef ve gayesi meşkûk bir vergi 
tatbikatına sahne olacağını kestirmek cidden 
çols müşkül olur. 

Muhterem milletvekilleri, gayrimenkul de
ğer artışı vergisine gelince; bu verginin dayan
dığı temel fikir, şümulü, matrahı ve tekniği 
üzerinde söylenecek çok şey vardır. Bu ver
gi arazi,, arsa ve binaların ivazlı, (veraset ha
riç) ivazsız intikalini şümulüne almakta olup 
bu gayrimenkullerin devir ve temlikinden ve 
trampa edilmesinden doğan değer farklarının 
vergilendirilmesini öngörmektedir. 

Gerekçesininde bu verginin, tasarrufların 
olumlu sahalara aktarılması ve spekülatif yatı
rımlara karşı cazibenin azaltılması amaciyle ih
das edildiği ifade edilmekte ise de, gerçekte 
Ilenry George gibi sosyalist ekol mensupları 
olan «toprak ıslahatçıları» tarafından ileri sü
rülen düşüncelere dayandığı ve ilhamını bu ka
bil düşüncelerden aldığı da muhakkaktır. Yani, 
bu vergilemede de esas itibariyle malî olmıyan 
ideolojik gayelerin önplânla gözetilmiş olduğu 
anlaşılmaktadrı. Gerçi, böyle bir vergi bilhassa 
şehir içindeki arsalarda genel ekonomik inkişaf 
ve belli sosyal hâdiseler neticesinde yani, mal 
sahibinin şhasi masrafı ve emeği olmaksızın hu
sule gelen değer artışlarını kısmen veya ta
mamen bertaraf etmek hedefini güder. Ancak, 
vergiye tabi tutulan kıymet fazlasının başlı 
başına vergi ödeme kabiliyetinin objektif bir 
ifadesi olabileceğini ve (fazladan faydalanan 
kimsenin şahsi, ailevi, sosyal ve malî duru
mu nazarı itibara alınmadığı için)) kabul et
meye imkân yoktur. Kaldıki, gayrimenkul de
ğer artışlarında para kıymetinde çeşitli ekono
mik sebepler ve yapılan para operasyonları, 
dolayısiyle husule gelen düşüşlerin, ve gayri
menkul değerlerinde de bu düşüşlere ve ekono
mik neticelere orantılı olarak ortaya çıkan 
fakat esasında zahiri olan değer artışlarının 
büyük ölçüde tesiri vardır. Bu bakımdan, hu-

— 932 — 



M. Meclisi B : 61 27 . 2 . 1971 O : 1 

şule gelen zahiri değer artışlarının, hepsinin, 
gerekçede ifade edildiği gibi, spekülatif bir 
kavram içinde mütalâa edilmesi doğru bir teş
hisin ifadesi olamaz. Kıymet artışı diye zahiri 
artışlardan vergi alınması ise, bu vergiye bir 
nevi servet ve sermaye vergisi mahiyetini ver
dirir. Diğer taraftan, bu verginin nisbeti mü
terakki olarak tesbit edilmiştir. Müterakki ver
gi ise, şahsi vergilerde bahis konusu olabilir. 
Bu itibarla bu şekilde bir tatbikatın vergi 
tekniği ve prensipleriyle ^çeliştiği muhakkak
tır. Bir gayrimenkullü bir şahıs gibi farz ve 
kabul ederek sanki kazanacak şahsi bir gelir
miş gibi zahiri bir kıymet artışını vergiye ta
bi tutma yoluna gitmenin ise, muhakkak bir 
sebebi olması gerekir. Uygulanacak vergi nis-
betleri de belli bir kademede % 60 gibi yük
sek bir seviye göstermektedir. Kanımız odur 
ki, zahiri kıymet artışları dolayısiyle bu şekil 
bir vergilendirme yakın bir gelecekte bir ser
vet ve sermaye vergisi halini alacaktır. "Te
mennimiz odur ki, böyle bir vergilendirme ka
mufle edilmiş bir servet isitrdadı arzu ve te
mayülüne dayanmasın.. 

BAŞKAN — Sayın Gürsan, grupun diğer 
hakkını da kullanacakmısınız efendim?. 

İHSAN GÜRSAN (Devamla) — Evet efen
dim. 

Muhterem milletvekilleri, 
Emlâk Ahm Vergisine gelince, bu vergide 

mükellefiyeti gayrimenkullerden doğan, geli
rin elde edilmesi arsaların kullanılması veya 
mülkiyeti değil, bunların devir, temlik ve sa
tışı hâdisesi doğurmaktadır. Vergi de şahsi 
iktidarını ve ailevi durumunu değil, gayrimen-
kullerde belirdiği farzolunan bir vergi öde
me kabiliyetini hedef tutmaktadır. Gerçi, bâzı 
iktisatçılar ve maliyeciler bu gibi muamele
lerin bizatihi bir vergi ödeme iktidarına de
lâlet ettiğini, zira, gayrimenkullerin ancak her 
iki taraf için kârlı olduğu takdirde satılabi
leceğini ileri sürerler. Fakat, menkul kıymet
lere ait muameleler üzerine konulan vergiler
de ortaya sürülebilecek bu kabîl iddiaları bu 
konuda bir gerçeğin ifadesi olarak kabul et
meye imkân yoktur. Bu hususta hastalık veya 
aile bünyesi içinde vukua gelen ölümler do-
layısiyle zarurete düşmüş, veya her hangi bir 
Söbeple geçim imkânı daralmış, fakirleşmiş bir 

gayrimenkul sahibinin zararına da olsa gayri
menkulunu satmaya mecbur olabileceğini, ve
ya gayrimenkulunun cebri icra voliyle satıla
bileceğini düşünmek kâfidir. Bu vergide de 
nazarı dil:kati celbeden husus, işletme ve gay
rimenkul değer artışı vergilerinde olduğu gi
bi tatbikinde mali olmıyan hedeflerin anlıya-
madığımız sebeplerle önplânda gözetilmiş olma
sıdır. Gerekçesindeki açıklamalar, işin mahi
yetini kavrıyanlar için tatminkâr olmaktan çok 
uzaktır. 

İmlâk vergisi Kanunu ile de bina ve arazi 
vergileri kaldırılmakta, bunların yerine mü
kelleflere her beş yılda bir beyan edecekleri ra
yiç değer üzerinde hesaplanacak bir vergiyi 
alınması derpiş edilmektedir. Bu verginin ver
gi prensipleri ve tekniği ile çelişen bariz bir 
özelliği vardır. Bu da, reel yani, gayri şahsi 
bir vergi olmasına rağmen, mükelleflerin şah
si vergilerde olduğu gibi rayiç değer beya
nına mecbur edilmesi ve bir kıymet takdiri 
eksperi durumuna sorularak bu beyanların
dan sorumlu tutulmasıdır. Emlâk vergisi» ka
nunda bu şekilde bir tatbikata gidilmesinin 
bir çok ihtilâflara yol açacağı ve vatandaşları 
geniş bir şekilde tedirgin edeceği de muhakkak
tır. 

Millet Meclisinin muhterem üyeleri, 
Zamanın müsaadesi ölçüsünde vermeye ça

lıştığım bu kısa izahat, sanıyorum ki, 1970 malî 
yılı içinde çıkarılmış olan dört temel vergi 
Kaüunun anakarakteri hakkında Yüce Heye
tinize genel bir bilgi vermi/ş bilhassa bunlardan 
üçünün uygulanmasına hâkim olan düşüncenin 
malı olmaktan ziyade bunun dışında kalan 
gayri malî hedeflere dayandığını da açık bir 
şekilde göstermiştir. 

Bu vergi kanunlarından ayrı olarak Gider 
Vergisinde, Veraset ve İntikal Vergisinde, dam
ga resminde, Harçlar Kanununda, Değerli Kâ
ğıtlar Kanununda yapılan değişikliklerin hedefi 
şüphesiz ki malîdir. Ve bütçe zaruretlerine da
yanmaktadır. Ancak, bu zamlann yapılmasında 
da dikkate şayan bir ölçüsüzlük ve lâubalilik 
içinde kalınmış ve yapılan zamlann memleketin 
ekonomik ve sosyal bünyesinde yapabileceği 
tahripkâr tesir ve akisler ve verebileceği ran
dıman gerçekçi bir görüş içinde gereği gibi na-
zan itibara alınmamıştır. Kaldı ki, bir vergi 



M. Meclisi B : 61 27 . 2 . 1971 O : 1 

konulurken, zamlar yapılırken veya vergi mat
rahlarında genişletmelere gidilirken, bu operas
yonların mükellef kütlelerinde ve bunların den
geleri üzerinde yapacakları tesirlerin gerek öde
me gücü, gerekse vergi mükellefindeki ikame 
tesir ve temayülleri bakımından derinliğine bir 
tetkik ve tahlile tabi tutulması ilmî yönden de 
şarttır. Bu şarta da riayet edilmediği aşık bir 
şekilde ortadadır. Bundan dolayıdır ki, 1071 
malî yılı bütçe tasarılarının tümü üzerinde gene 
Demokratik Parti Meclisi Grupunun görüşleri
ni izah ederken yeni vergi kanunları ile zamla
rının yapılan hasılat tahminlerini karşılıyabile-
cek bir nitelik taşımaktan çok uzak olduğuna 
temas etmiştik. 

Muhterem milletvekilleri; 
Çağımızın en ileri telâkkilerine göre, vergi

leme sadece belli bir veçhesiyle önplânda tutu
labilecek bir konu olmaktan bu gün artık çık
mıştır. Zamanımızda vergileme, her türlü ilmî, 
politik, hukukî, teknik yönleriyle birlikte mü
talâa edilebilen komplike bir mesele bir problem 
halini almıştır. Bu itibarla, vergilemeyi meselâ, 
sadece gelir ve servet dağılımının düzeltici etki
si ile sosyal politikanın bir aracı olarak yahut 
eskiden olduğu gibi, daha ziyade devlete gelir 
sağlıyan bir kaynak olarak düşünmemek gere
kir. Bu sebepledir ki, verginin sosyal etkilere 
dayanan fonksiyonunu önplâna alarak eskiden 
sanıldığı ve umulduğu gibi, demokratik düzen 
içinde bu yoldan sosyal adaletin ve daha ileri 
bir merhalede kollektifist sosyalizmin tahakkuk 
edebileceği iddia ve inancı vergi realitesiyle 
bağdaşamaz. Bu niteliği taşıyan görüş ve düşü
nüşler bugün artık iflâs etmiştir. 

Modern toplum hayatında verginin sosyal 
fonksiyonunun çok önemli olduğu, bunun sos
yal refah devletinin temel unsurunu teşkil etti
ği muhakkaktır. Ancak, verginin bu fonksiyonu
nu diğerlerinden ayırmak da ilmî ve gerçekçi 
bir görüşün dışında kalır. 

Modern toplum hayatının gelişmesinde ver
ginin sosyal etkilerinin yanında diğer çeşitli 
faktörler, bu meyanda prodüktivite ile birlikte 
kütle istihsalinin artışı ve bunları da geride bı
rakan ücret artışı büyük çapta rol oynar. 

Batıda ve memleketimizde ücretlerin dur
madan artması, sosyal gelişmeyi zamanında ka
rakterime eden en önemli bir faktör de ortaya 

koymaktadır. Şunu bilhassa belirtelim ki, ücret 
artışı deyimi de kestettiğimiz kavrama ücretler
le mütalâası gereken sosyal yardımlar, sosyal 
sigortalar meslekî eğitim ve mesken yardımları 
da girmektedir. Şu halde, zamanımızda verginin 
sosyal yönü üzerinde dururken, hâdiseyi sosyal 
gelişme üzerinde etkisi olan aynı önemdeki di
ğer faktörlerle birlikte mütalâa etmek ve ver
giden sistemi ve tekniği itibariyle verebileceğin
den fazlasını istememek ve beklememek çağımı
zın modern vergi anlayışının en başta gelen bir 
icabıdır. 

Benimsediğimiz ve izahına çalıştığımız mo
dern vergi anlayışı içinde mâruzâtımızı bir neti
ceye bağlamak için verginin ekonomik fonksiyo
nu üzerinde de kısaca durmakta zaruret görü
yoruz. Çünkü ancak bu suretle tenkidlerimizin 
tamamen objektif alan hedef ve mesnetleri 
hakkında Yüce Heyetinizi tatmin edebileceğini
ze inanıyoruz. 

Verginin ekonomik fonksiyonu, millî ekono
minin vergi yolu ile idaresi şeklinde tecelli 
eder. 

Verigi tedbirleri, vergi yoliyle ekonomik 
faaliyetlerin belirli yönlerde gelişmesine yardım 
edilmesi, millî prodüktivitenin artışının sağlan
ması, vergi ile ekonomik konjoktür arasında 
imevcut tabiî ive fonksiyonel münasebetler do-
layısiyle verginin konjonktür politikasının 
önemli bir vasıtası olarak kullanılması gibi he
def ve gayeler bu kavraımın içinde ı yer alır. 

Şüphesiz, vergi bu maksat ve gayelerin ta
hakkukunda bir araç olarak kullanılırken, 
memleketimizim şart ve özelliklerinin çok esaslı 
bir tetkikten geçirilmesi, benimsediğimiz de
mokratik rejime zarar verebilecek ve bu düze
nin ilkelerini talhribedecek nitelikle bftr ideolo
jik temayüllerin bir aracı olarak kullanılmasına 
fırsat verilmemesi de şarttır. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, 
1971 malî yılı bütçe tasarılarının tümü üze

rinde Demokratik Parti Meclis Grupunum gö
rüşlerini arz ederken iktidarın ve onu temsil 
eden Hükümetin takibettiği vergi politikasını, 
(benimsediğimiz bu temel gönüşlere göre eleş
tirmiştik. 

Adalet Partisinin bütçenim tümü üzerindeki 
görüşlerini izah eden Sayın doktor sözcüsü ile, 
bu çok objektif ve cidden halisane tenkid ve 
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temennilerimize kendilerine göre bir vecize ile 
oevap vermek lüzumumu duydular. 

Hatırladığıma göre, dediler ki, «Sayın Gür-
san'ın konuşmasında doğru olan fikir ve görüş
ler vardır, bunlar ©skidir... Yeniler vardır, bun
lar da yanlıştır veya eksiktir..» 

Bu vecizelerinin izahı lûtfunda bululmadık-
lan ve kendilerini bu kanaate sevk eden sebep 
ve mesnetleri de açıklamadıkları için şüphesiz 
neyi ıkasdettiklerinj kesinlikle ifade etmeme im
kân yoktur. 

Şayet, modern vergicilik konusunda benim
sediğimiz görüşlerim doğru olmakla beraber es
kimiş olduklarını ifade ve kasdetmek istiyor
larsa, kendilerine kendilerimin yaptığı gibi, eli
mize verilen notları okumadığımızı, mütevasi 
gücümüz ölçüsünde yapabildiğimiz uzun ve ol
dukça yorucu bir çalışma, okuma ve araştırma 
neticesinde çeşitli maliye ve ekonomi otoritele
rinin fikirlerinden ve yazdıklarından edindi
ğimiz kanaat ve inançları Yüce Meclisin dikka
tine arz ettiğimizi, ve bundan da büyük bir 
kıvanç duyduğumuzu belirtmek isteriz. 

«Yeniler varıdır, yanlıştır veya eksiktir» 
ifadeleri ile de vergilerin bâzı ideolojik tema
yüllerin tahakkukunda bir araç olarak kullamıl-
masını öngören eğilimleri, fikir ve düşünceleri 
kasdediyorlarsa, böyle bir görüşe asla iştirak 
etmediğimizi kesinlikle ifade etmek isteriz. 

Esasımda sayın sözcü, gömüşlerini Yüce Mec
lise aksettirdiği partisinin programını, seçim 
beyannamesini, hükümetlerinim programını ve 
haltta hükümetlerinin çıkardığı İkinci Beş Yıl
lık Programın vergi politikasına dair olan 
izahlarını okusalarldı, okumak zahmetine girse-
lerdi, doğru fakat eskimiş buldukları fikirlerin 
buralarda büyük bir açıklık ve kesinlikle yer 
almış olduklarını göreceklerdi.. 

Biz sayın sözcünün bize matuf olan bu ge
reksiz beyanını bu bakımdan kendi partisinin 
benimsediği vergi politikasının bir tenkidi ve 
bu politikaya açıkça aykırı bir tutum ve dav
ranış içinde bulunan hükümetlerinim bu yönde
ki olumsuz icraat ve faaliyetlerinin de bir tas
vibi mahiyetinde görüyoruz. 

(Sözlerime burada son verirken, Yüce Mee-
MsiımMn değerli üyelerini şahsım ve Demokra
tik Parti Meclis Grupu adına saygiyle selam
lanan. (A. P. sıralarından şiddetli alkışlar). 

BAŞKAN — Söz sırası, Adalet Partisi Gru-
pu adına Sayın AMurrahman GülerTde, buyu
run efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ABDURRAHMAN 
GÜLER (Çorum) — ıSayın Başkan, sayın mil
letvekilleri, Adalet Partisi grupu adına görüş
lerimi arza başlarken, en son konuşmacının 
partimize çok yeni olan bir isnadım cevapla
makla başlıyacağım. 

Sayın Gürsan buyurdular ki; «Finansman 
kanununa hâkim olan felsefe, sosyalist bir ide
olojinin »etkisi altındadır, A. P. bu kanunu çı
karmakla sosyalist olmuştur.» (Gülüşmeler). 

Şimdi kendileri bizimle beraberken (Allah 
razı olsun!) sosyalist olmamıza mani oluyor
larmış, bizden aynlınca, biz de bunu fırsat bil
miş hemen ertesi ıgün sosyalist olmuşuz. Bu. 
ufak şakadan sonra esas ıgörüşümü arz ediyo
rum. 

Muhterem mdlleltivekilleri, Sayın Gürsan pe
kâlâ bilirler ki, sosyalist ekonomi düzeninde, 
hele kendi ilaveleriyle, ideolojik sosyalizmde 
«Vergi» diye bir şey yoktur. Çünkü sosyalizm
de herşey devletindir. Herşıey Devletin olduğu
na göre /kimden vergi alacaksın? Binaenaleyh, 
vergi, bliızaitölh'i sosyalizmin antitezidir, hürri
yetçi düzenin 'ekonomik aracıdır. >(A. P. sırala-
nndan «Bravo» sesleri). 

Binaenaleyh, vergiyi savunmak, sosyalizmin 
karşısına çıkmaktır; vergiyi savunmak, sosya
lizmden, hele ideolojik sosyalizmden yana o t 
mamaktır. Belki, vergi yoluyla Anayasalınızın 
öngördüğü sosyal adaleti tahakkuk ettirmek 
gayretinden ibarettir. 

Binaenaleyh bu isnadı bu görüşün ışığı al
tında reddediyorum. 

Muhterem milletvekilleri, ISayın Gürsan 
bütçenin tümü hakkında yaptığı Ikonuşma da 
dâhil olmak üzere bugünkü konuşmasiyle de 
19710 yılında çıkanllmış bulunan Finansman Ka
nununa ait eleştirilerde bulundular. Kendileriy
le şu noktada mutabıkız: Finansman kanunla
rının fiskal teldfoirleri yanında ekstra fiıskal ted
birleri bu 'kanun çıkanlırken öngörülmüştür ve 
fiskal tedbirlerinden ayrı olarak da ekstra fis-
kıal yani, sosyal ve ekonomik etkilerine ağır
lık verilmek suretiyle bu kanun çıkanltmıştır. 

Gerek Birinci Plânda, »gerek İkinci Plânda 
stratejiler 'şöyle tesbit edilmiştir: «Türkiye 
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dengeli kalkınacaktır, hürriyet 'içinde kalkına
caktır, hızlı kalkınacaktır.» Dengeli kalkına
caktır, bu denge sektörler arasında olacaktır, 
bu denge bölgeler arasında olacaktır. Denge 
/bozulduğu takdirde hızlı kalkınma lolmıyacak, 
hürriyetçi kalkınma olmayacaktır. 

Demek ki, birinci ve ikinci plânın esas ana-
noktası dengeli kalkınmadır. Birinci ve ikinci 
plân tatbikatına baktığımızda tarım sektörü 
Igerilemişitir, sanayi sektörü gerilemiştir, bu
nun yanında ulaştırma sektörü ve inşaat sek
törü plân hedeflerimi aşmıştır. 

Şimdi, Sayın Gürsan'a soruyorum; Hürri
yetçi bir düzende, bir iktidarın telinde plân 
hedeflerini aşan, plân hedeflerini tecavüz eden 
isektbrleri törpülemek, bunları plân hedeflerine 
itmek için vergiden başka hangi güç vardır? 

Biz, kendilerinin bize atfettikleri gibi, ide
olojik sosyalizmi benimsemiş olsaydık «zor al
ıma» ya da «zor kullanma» yollarından birini 
seçerdik. Fakat biz, hürriyetçi demokratik ni
zamı seçtiğimiz içlin plân hedeflerini aşan, te
cavüz eden sektörleri plân hedeflerine itebil
mek için «vergileme» yoluna iltifat etmişizdir, 
bu yolda da ısrar etmekteyiz. 

Şimdi Finansman Kanunu ile getirdiğimiz 
vergileri ve bu vergilerin ekstra fiskal tesirle
rini, yine Sayın Gürsan'm iltifat ettiği sıraya 
göre, izah edeceğim. Yalnız müsaade buyurur
larsa bütçenin tümü üzerinde yaptığı görüşme
de otomotiv sanayi durmuştur, inşaat sektörü 
durmuştur.» tarzındaki tarizlerini cevaplamak
la başlıyacağım. 

Bu beyan bizi memnun etti. Şöyle memnun 
etti: Biz, plân bereflerini tecavüz etmiş olan 
bu iki sektörü bir ölçüde durdurmak istemiştik 
ve bildiğiniz gibi Taşıt Alım Vergisini bu mak
satla getirmiş ve yine inşaat Ruhsat Vergisini 
bu maksatla getirmiştik. 

Finansman kanunundan önce 'otomotiv sana
yiindeki durum şuydu: Bildiğiniz gibi, Tür
kiye'deki otomotiv sanayii bir montaj sanayiidir 
ve büyük ölçüde yabancı sermayeye dayalı bir 
sanayidir. 1963, 1964 lerde başlıyan bu sanayi, 
yüzde 40 hammadde kullanırken 1968, 1969 da 
ancak yerli hammadde kullanma olanağını yüz
de 60 a çıkarabilmiştir. 

Yine, bu sanayide 'iki türlü mal imal edil
mektedir: Birisi, lüks tüketim malı olan, daya

naklı tüektim malları nevinden bulunan binek 
otomobilleri, ikincisi de, taşıt sektöründe, ulaş
tırma sektöründe kullanılan otobüs, kamyon ve 
kamyonetlerdir. 

Finansman Kanunundan önce bu sanayide 
geniş ölçüde 'stok fazlası bulunmakta idi ve 
yine Finansman Kanunundan önce bu sektörde 
kapasite fazlası bulunmakta idi. Bir yandan, 
ithalât imkânsızlıkları dolayısiyle az binek oto
mobili yapılması mümkün iken Türkiye'de ta
lep artmıştı ve bu talep artması sonucunda fi
yatlar alabildiğine yükselmiş, Sanayi Bakanlı
ğının teabiit etmiş olduğu fiyatın 10 000 - 12 000 
lira üzerinde binek otomobilleri fiyat bulmaya 
başlamıştı. Bu sanayiciler dolaylı yollardan 
aradaki bu farkı almakta, toplum aleyhine hak-

^ ı olmadıkları kazancı elde etmekte idiler ve 
bu kazançlar, yabancı sermayeye dâhil olduğu 
için, dışarıya döviz olarak transfer edilmekte 
idi. 

Yine kamyon Ve diğer küçük kamyonetler 
sanayiinde, otomotiv sanayimin diğer bir ko
lunda Türkiyelde talep kamçılanmıştı. Her yıl 
dörtbin civarında olan ihtiyaç, bu sanayi sek
töründe iş gören müteşebbisler tarafından do-
kuzbine çıkarılmıştı. Peşin satış fiyatı düşürül
mek suretiyle bu sanayi dalı kazançlı hale ge
tirilmiş, piyasanın »ihtiyacından fazla kamyon 
satışı başlamıştı. Bu yüzden Türkiye ide, bil
hassa şoför esnafı arasında, büyük huzursuzluk
lar başlamıştı. 

Sayın Gürsan hatırlarlar; sanki Türkiye al)t-
mışyedi ayrı ekonomik bölgeye bölünmüş gibi, 
Çorum'un kamyoncuları Konya'nın kamyoncu
larına yük vermiyor, Konya'nın kamyoncuları 
Eskişehir'in kamyoncularına yük vermiyor, âde
ta birbirleriyle çatışıyorlardı. Bu, nereden geli
yordu? Bu, kapasite fazlasından geliyordu, işte 
bu kapasite fazlasını, stok fazlasını ortadan 
kaldırmak, plân hedefini tecavüz etmiş olan 
bu sanayi dalını plân hedefine itebilmek için 
Taşıt Alım Vergisi getirildi ve buradan elde 
edilen vergi muayyen kişilerin kârı olarak, 
döviz olarak dışarıya transfer edileceğine, 
Türk toplumunun hizmetine sunuldu. Buna 
«sosyalistlik, sosyalizm» denmez, «sosyal ada
letçilik» denir, Sayın Gürsan. (A. P. sıraların
dan «Bravo sesleri). 

ikinci tenkide mâruz kaldığımız ikinci ver
gi dalı, inşaat Vergisi idi. 
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|H% Sırala» hangi ajö^üîi vergiledik? Bir 
kem bu ayınam yapalım. 

Biz, 124 !M" olan, yani kullanılır sahası 100 
M2 olan konut biriiimoii İnşaat Vıaıigd'si dışında 
bıraktık. Böyle bir öl$ü B-atı s&andartlarma gö
te çok genj| bir öjeüdiür. P*kat. ^ Türk top-
lumunaşa aile yapısını dikkate alarak, 124 M2 

l$k. fc&r ıfeölüm'ü Türk gerçeklerine uygun olarak 
verlği dışında bıraktılk. Fakat, 124 M2 yi geçen 
her 8&>nut birimini vejigi iğine aldıik. Vergi içi
ne aldırımız bu kısım lüks inşaat kesimi idi. 

Şimdi teze, «İSİZ bir avuç mutlu azınlığın 
(m&mess!i$îsi]iiz\» diyenlere soruyorum; bir avuç 
inşama 200 - 3®0 m2 konut bir&mlerinde oturma
sını *nı Isağlık verilisiniz, yoksa milyonlarca in
sanın, 100 m2 ük sılhhi konut fbirimlerinde otur
masını mı 3$ tersiniz? Türkiye id/e Ibüyuk şehir-
leriımiizde 20 nei asırda taçbir ıtarzda müdafaa 
ê Mlem%eô ik, savunulaamyaoak gecekondu almış 
yiirümjü|tür. Şfojn&yileşjîâikçe şehirleşme artmak
tadır. Çünkü sanayileşmenin kriteri şehirleşme
dir. 

®ir yandan gecekondu heyulası etrafı sarar
ken, bir yandan plân hedeflerini inşaat sektörü 
alabildiğine tecavüz ederlken lüks komut inşaatı
nı teşvik ettaek mümkün müdür? İktidar so-
nıimluluğn içinde bulunan bir Hüfcümetin, bir 
ikMIdönn, bir partinin böyle bir yola giltansöi 
mümkün müdlür? Demezler mi; isiz plân hedef
lerini aşan, tecavüz elden bu nevi sektörleri 
bir avuç insanın lebine olarak koruyorsunuz? 
işte bu nedenle sırf geılek şehirlerin yayılması
nı inlemek, gerek bu sabada kullanılan serma
yenin etkenliğini artırmak, gerekse kullanılan 
bu sermayeden daha. çok sayıda Türk vatan
daşını mesken sahibi yapmak maksadı ile inşaat 
Bunalt VfÖgjÜsM getirdik, Biz 'iktidarı bu yol
da şdiddetle destekliyor ve bu verjgi tasarısını 
hazırlayan Hükümeti de tebrik ediyoruz. 

Mubterem arkadaşlarım, Sayın Giirsan'ın, 
bdızi en çok tenlkidettiği ve batta biraz evvel 
cevapladığım şekilde isnatla karşıladığı Finans
man Kanunu içinde getirilmiı olan vergilerden 
bir tanesine geçiyorum. Bu da işletime Vergi-
'sidi*. 

Kemen ifade e&eyim ki, işletime Vergisinden 
fisjka.1 bir neftice umutoamaktadır. Şüptaiz fis-
kaJ neticemi olacaktır, ama esas. beklenen ekstra 
fBkal neticeleridir. 

Burada bir hususu cevaplamak istiyorum. 
Sayın Gursan buyuruyorlar iki, harcama, vergi 
lödsme gücünün kriltteri olamaz. Bu, kısmen doğ
ru, küsmen yanbişitır. Ekstremden iki misal veri-
yoruan: 

ilâç için harcama yapan vatandaşın ödeme 
gücü aynıdır. Yani, kendilsini tedavi ettirmek 
istiyen fakir de aynı ilâcı alır, zencin de aynı 
ilâcı alır, aynı parayı öder. Buradaki harcama, 
vergi alma gücünün kriteri olmaz. Bu, doğru, 
fakat şampuan alan vatandaşın yaptığı harea-
ma, saç boyası alan hanımefendinin yaptığı har
cama vergi ödeme gücüne kriter olmaz mı? Llülkis 
bir lokantaya gidiıp, lüks bir lokantada, içkili 
bir lokantada keyif çatan bir vatandaşın yap
tığı harcama ödeme güdüne kriter olmaz km? 
İşte biz işletime Vergiisiyle bu nev'i lüks bar
ca/maları vergiledik. 

Sonra, işleitlme Vergisinin diğer ve en öneonli 
nolü Gelir Vergisini kontroldür. 

iSayın Glürsan buyurdular iki; «işletme Ver
gisi bir harcama vergiisidir. Bu, Kaldor'un fel
sefesidir. Sade Hindistan 1da uygulama bulmuş
tur. Batı Devletlerinde uygulanmamaktadır.» 

IBu noktada pek derin bilgim Olmamakla 
beraber, Sayın Gürsan'a hemen şu kadaroık 
cevap arz edeyim ki, Amerika'da bu harcama 
verfgM vardır. Avrupa'da bu harcama vergisi 
varıdır, fakat nisbettari düşüktür. 

Bu harcama vergisinin maksadı şudur: Va
tandaşla perakendeciyi karşı karşıya getirmek 
hedefini gütmektedir ve perakendecinin Gelr 
Vergisini kontrol hedefini gütmektedir. 

Arkadaşlarım, Sayın Gürsan buyurdular ki, 
mobilyacıyı bu işletme Verdisine tabi tuttunuz. 
Şimdi ben - Sayın Gürsan Maliye Bakanlığı da 
yaptılar - bir husuisn açıklıyacağımı. 67 vilâyet
te toplam mobilyacıların ödediği Gelir Vergisi 
miktarı nedir arkadaşlarım biliyor musunuz?.. 
Ne tabımin edebilirsiniz?.. Hemen söyleyim, 
1 500 000 liradır. 67 vilâyette toplam mobilya
cıların ödediği Gelir Vergisi miktarı 1 500 000 
liraidır. 

Ben öyle tahmin ediyorum ki, bu noktada 
şahsi görüfümü arz ediyorum, sadece Ankara'-
daki lüks mobilya satan mağazaların ödemesi 
lâzımgelen vergi hu miktarın üzerindedir. De
mek ki, bu branşta, bu dalda büyük ölçüde 
vergi zayiatı vardır. 
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CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Devlet ola
rak kontrolünü yapın. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Evet, dünyanın gelişitirdiği, modern memleket
lerin geliştirdiği teknik, kontrol tekniği yanın
da Sayın Önder, işte bu İşletme Vergisi tekni
ğidir. İşletme Vergisi tekniği, her vatandaşı, pe
rakendeci tüccarı kontrol etme şuuruna erişti-
rirseniz Gelir Vergisinden tahsilat yapabilirsi
niz. Hattâ ben, şu noktada daha da ileri gidi
yorum; Hükümetin ve iktidarımın bu noktadaki 
görüşünü bilmemekle beraber, ben işletme Ver
gisi kesilirken ödenen vesikalardan alınan ver
gilerin iadesine de taraftarım. Bu vergiler iade 
edilirse, vatandaşın ödediği bu vergiler iade 
edilirse, vatandaş yaptığı her alış - verişten bu 
perakende satış vesikasını istiyeoek ve bu suret
le, işte sizin dediğiniz Devlet bütçesine yük ol-
mıyan vergi kontrolları vatandaşlar olacaklar
dır. 

BAŞKAN — Sayın Güler, Grupun ikinci söz 
hakkını da kullanacak mısınız? 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Kullanacağım ©fendim. 

BAŞKAN — Peki, devam edin efendim. 
ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 

Lüks barların, büyük paviyonlarm ödediği yıl
lık vergi 2 bin lira civarındadır. 

Sayın Gürsan «kuyumcular» dediler. 67 
vilâyette kuyumcuların ödediği vergi 2 200 000 
lira civarındadır ve bir rakamla bu husustaki 
görüşümü bağlamak istiyorum. Türkiye'de - iş
te elimizde rapor var, Maliye Bakanlığı gider 
bütçesi, gelir bütçesi raporu, oradan okuyo
rum - gelir vergilerinden beyannameli grupun 
tüm gelir vergilerinde ödediği pay oranı 1969 
yılında % 38.94 tür. Stopaj grupunun payı ise 
% 61,05 tir. Demek İki, Türkiye'de Gelir Ver
gisi konusunda beyannameli mükellef keisimin-
de çok büyük ölçüde vergi ziyaı vardır. İşte 
bu vergi ziyamı önlemek için, otokontrol me'-
kanizması getirmesi nedeniyle, işletme Vergisi 
getirilmiştir. 

Muhlterettn arkadaşlarım; 
A. P. hürriyetçi düzenin taraflısıdu\„ Bu 

düzen de serbest kazancın asla karşısında değil
dir. Biz, Gelir Vergisi mükellefleri hakkında 
konuşurken, gelirin aleyhinde olmadığımızı söy
lemek mecburiyetindeyiz. Biz, serbest kazan
cın aleyhinde değiliz, ama «az kazanan az, çolk 

kazanan çok vergi verecektir» diyoruz. Çünkü, 
biz biliyoruz ki, iyi vergi alan ve aldığı ver
gileri iyi harcayan hükümetler Türkiye'ye fay
dalı olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
EmlâJk Vergisi hakkında da tarizlerde bulu

nuldu. Evvelâ Emlâk Vergisi, Arazi Vergisi 
bizim getirdiğimiz bir vergi değildir, daha önce 
de vardı. Sadece, bu verginin matrah tesbitinde 
usul yönünden değişiklikler yapıldı. Bildiği
niz gibi, eski Arazi Vergisinde tahrir esası var
dı; arazinin rayiç bedeli her 10 yılda bir tah
rirle tesbit olunacaktı. 1960 yılında tahrir ya
pılmak istendi, 1960 tan sonra gelen iktidar 
bu tahriri durdurdu. 

Her zaman, her fırsatta söyleniyor; «tarım 
(sektöründen lüzumu kadar vergi alınmıyor» di
ye. Tarım sektöründen ne ölçüde vergi alına
bilir, bunu teknisyenler hesaplayacak ve ger
çek rakamları ortaya koyacaklardır, fakat tah
rir esası ile vergi matrahı tesbit edilmeyince, 
Türkiye'deki Arazi -Vergisi de Türkiye'nin ger
çeklerine uymaz hale gelmiştir, işte biz, ger
çekçi bir tutumla; tahrir esasını mı muhafaza 
edelim, yolksa tahrir sonucunda elde edile
cek rayiç bedeli mükellefe mi tesbit ettirelim, 
yolunda bir tercih yapmak mecburiyetinde kal
dık. Bu ikinci noktanın Türk mükellefi lehine 
olduğunu düşünerek bu görüşe iltifat ettik. Bu 
kanun 1970 yılından itibaren tatbik edilmeye 
başlanacaktır. Getirdiğimiz muaflıklarla birlik
te düşünülürse, takdim edildiği gibi, Türk mü
kellefinin aleyhinde aisla bir netice doğurmaya
cak, üstelijk verimli ve gerçekçi bir kanun 
olarak Türk vergi hayatında yerini alacaktır. 

işletme Vergisinin ve diğer vergilerin henüz 
umulan neticeyi vermemesi de normaldir. Çün
kü, çok yenidirler, Maliye Bakanlığı teşkilât
ları henüz bu yolda bir çalışma yapıp genişleme 
imkânı bulamamışlardır. Bu vergilerden alınan 
hasılat ile hem 1970 - 1971 yılı bütçesinin gelir 
kesimine büyülk ilâveler yapılacak, hem de bu 
vergilerle takibedilen ekstra fiskal sonuçlar, 
gayeler neticesinde bâzı sektörler plân hedefle
rine taşma temayülü gösteremiyeceklerdir. Bi
naenaleyh, alınan tekmil tedbirleri A. P. Gru-
pu olarak destekliyoruz ve bütçenin gelir keisi-
mini de, bütçe raporundaki sayın raportörlerin 
imzaladıkları gibi, gerçekçi ve doğru buluyoruz. 
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Bu vesile ile hepinize saygılar sunarım. (A. 
P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Gelir bütçesi üzerindeki grup
lar sözcülerinin görüşmeleri bitmiştir. Kişisel 
görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunan 
milletvekillerini arz ediyorum: 

Sayın Kemal Önder, Mevlüt Ocakçıoğlu, İb
rahim Cüceoğlu, Ekrem Kangal, Hasan Tosya
lı, Enver Akova, Ahmet Buldanlı, Cengizhan 
Yorulmaz, Turgut Artaç. 

îlk söz Sayın Kemal Önder'de. Buyurun 
efendim. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

tKamu gelirleri ekonomik ve sosyal yaşantı
mızda en etken sorun olma niteliğini daima ko
rumuştur. A. P. İktidarının 1905 ten bu yana 
tutumu Türkiye'ye ne getirmiştir, ne götürmüş
tür, bunun üzerinde durmak zorunludur. 

1964 yılında Devlet ve vergi gelirleri 13 mil
yar lira, 1970 yılında 29 milyar liradır. 1964 yı
lında bir Reşat altını 135 lira, 1970 yılında ise 
ortalama bir Reşat altını 270 liradır. Bu hale 
göre, 1970 yılı Devlet ve vergi gelirleri 107 mil
yon Reşat altını, 1964 te 96 milyon Reşat altı
nıdır. 1971 yılı Devlet ve vergi gelirleri 37 mil
yar olarak hesaplanmaktadır. Bir Reşat altını 
318 Tl. olduğuna göre, Devlet ve vergi gelir
leri 118 milyon Reşat altını olacaktır. 

1964 ten 1970 sonuna kadar Devlet gelirinde 
artış 11 milyon Reşat altını, 1970 ten 1971 e ar
tış 11 milyon Reşat altınıdır. 1964 ten 1971 so
nuna kadar Devlet gelir ve vergi artışı 22 mil
yon Reşat altını değerinde olmaktadır. Vergi 
gelirleri geçen 7 yılda, 1964 sabit değeriyle ek-
silmiyor, artıyor, hele 1971 de özellikle vergi 
kesiminde geçen 7 yılın artışı kadar miktar, bir 
yılda artıyor. 

Vergi yükü halkın omuzuna yüklenirken mil
lî gelir durumuna da değinmek gerekir. 1964 
yılında 58 milyar 388 milyon lira millî gelir 
hesaplanmış. 1970 yılında ise millî gelir 105 mil
yar lira olarak hesaplanıyor. 1964 yılında bir 
Reşat altını 135 Tl. olduğuna göre, millî gelir 
435 milyon Reşat altını değerindedir. 1970 yı
lında ortalama 270 Tl. bir Reşat altını hesabiy
le, millî gelir değeri 388 milyon Reşat altını de
ğerindedir. 1964 sabit para değerine göre millî 
gelirde artış değil, gerileme vardır; 57 milyon 

I Reşat altını değerinde bir kayıp vardır. Demek 
ki bir Türkiye'ye bir Türkiye ilâve edilmemiş, 
A. P. iktidarı bir Türkiye'nin 1/9 ini hovardaca 
harcamıştır. 

Tütün ekicisi, 1964 yılında tütününü ortala
ma fiyat 975 kuruştan satmış, 15 kilo tütünle 
t i r Reşat altını alıyor. 1971 piyasasında ise 31 
kilo tütün ile bir Reşat altını alabilecektir. 1964 
yılında 900 kilo tütün ile 60 Reşat altını alabi
len ekici, 1971 yılında 30 Reşat altını alabiliyor. 
O halde 1964 yılma göre 900 kilo tütün yetişti
ren tütün ekicisi, 30 Reşat altını zarardadır, 
1970 yılında zarardadır. Demek ki, 30 Reşat al
tını kadar geliri azalmıştır. 

IBu durum pamuk, fındık, üzüm, incir, buğ
day, tütün ve tüm tarım ürünü yetiştiren köylü
müz için aynıdır. Üreticinin gelirinde 1964 yılı
na nazaran en az % 150 azalma olmuştur. 

İşçi hayatında da durum farklı değildir. Me
mur hayatında, esnaf hayatında da aynıdır. Kü
çük bir azınlığın ise gelirinde artış oranı olmuş
tur; ithalât ihracat, montaj sanayii kesiminde 
olduğu gibi. 

Büyük halk kütlesini teşkil eden memur, iş
çi, köylü, esnafın geliri azalırken, ödediği vergi 
değeri eksilmiyor artıyor. Demek ki, vatandaşın 
gelirini azaltıcı bir icraat içerisinde, enflâsyo-
nist bir tutum içerisinde oluyorsunuz, bu bozuk 
düzeni devam ettiriyorsunuz. Buna mukabil, ge
liri azaldığı halde elinizi cebine sokmak suretiy
le azalan gelirinden de pay almaya çalışıyorsu
nuz. Hele 1971 malî yılı içerisinde bu, büyük 
oranda oluyor. ıGeçmiş 7 senenin bir katı oranın
da fazla oluyor. 

Değerli arkadaşlarım, vergi adaletsizliğinde 
arkadaşlarımız, sanıyorum ki, bizimle beraber 
olacaklardır. A. P. Grup sözcüsü de «az kaza
nandan az, çok kazanandan çok vergi alınması 
lâzım geldiğini» ifade etti. Ama % 35 oranında 
olan vasıtalı verginin, % 65 oranına çıkarıldı
ğından bahsetmedi. A. P. Grupu adına konuşan 
arkadaşımız verginin adaletli olmasını; az ka
zanandan az, çok kazanandan çok vergi alın
masını savundu, ama % 35 oranından % 65 
oranına çıkarılan vasıtalı vergiden bahsetme
diler. 

Değerli arkadaşlarım, aslında bu, kolay yol
dur, vatandaşın, satınaldığı imalı pahalı alması 
sağlanacaktır ve vergi ödediği, vatandaş fcara-

I undan belli olmayacaktır. 
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Babasın değerinin 1950 ile 1902 arasında 1/3 
omsa^da, 198© il*e 196® arasımda 1/6 oranında 
düştüğünü, 1965 ile 1977 arasında ise asgari yarı 
yarıya düşeceğini, geçen yıl Maliye Bakanlığı 
bütçesi görüşülürken if aide etmiştik. 1970 Ağuü-
tos ayında paranın değeri % 66 oranında Hü-
(kümet karariyl© düşürüldü. Şilmdi ifade ediyo-
ru«j para ayarlaması kararı ile, «devalüasyon» 
dediğimiz icraat ile beklenen ekonomik netice
ler fatysıl olmamıştır. Fiyatlarda asgari olarak 
sağlaraması lâzım^elen - temel şarttır - fiyatların 
saibit tutulması ameliyesi gerçekleştirilememiş
tir. Enflâsyona kayış büyük bir hızla devam et
mektedir. Geçen yıl olduğu giıbi ifade ediyo
rum, 3 - 4 yıl içerisinde yeni bir para ayarla
ması, yeni bir devalüaslyon kararı almak (mec
buriyeti ortaya çıkacate şundan olmuştur: 

I^valüasyca karları ile birlikte bunun gere
ğinin, bunun yararının sağlanmasını sağlayacak 
efeonomık tedbirlerle oy kaygısı arasında Hü-
metiıl boçalçıyıp durmasıdır. Temelinde bu 
vardır. 

Değeri] arkadaşlarım, elkçaamik bünyemizde 
para ^eğerinde, fiyatlarda irJtikrar yok, cdeme-
ler dengesi açık, ıkonjonlrtürer gelişimde istik
rar yıoOş, buna mufealbil Avrupa Ekonomik top
luluğunda geçin dönemine Türkiye hazırdır. 
Hazırlık döneminde yeçilbelerimiz ycktur. Geçiş 
döneminde Türkiye, ekonomik bünyesi itibariyle 
bu birajş evvel ifade ettiğim bünyesi itibariyle 
Avrupa ekonomik topluluğuna karşı vecibeler 
yüklenmeye/katlan .demişiz ve bay-
ret verici bir sorumsuzlukla geçiş dönemi prpto-
kolıınu da imz&laımjşız. 

Değerli arkadaşlarım, hal çaresi ne'dir? Hal 
çaresi, A.P. iktidannrın malî ve ekonomik bu
nalımı çözeeelk güçMi bir iktidar olmaMan çık
tığını peşin olarak kabul etmek gerekir. Bir an 
önce ifetMİar değişik&ğiinin sağlanması zorunlu
dur. 

Değerli arkadaşlarım, sözümün burasında bir 
adaletsiz noktayı daha ifade etmek isterim. 
Geçmişteki tatbikat nasıl olursa olsun, hattâ 
bizim iktidarda bulunduğumuz sırada uygulan
mış olka bile, emeklilerin, Emekli Sandığının 
igelirlerinin devletçe (kullanılması doğru değildir. 
Bir milyarın üstünde Emekli Sandığının parası
nın devletçe îcullanıîmasînı - şahsim adına ko
nuştuğuma göre, şahsım adma ifade ediyorum 

- doğru bulmuyorum. Niçin Ordu Yardımlaşma 
Kurumunun gelirlerini devletçe kullanmıyor
sunuz da emeklilerin parasını kullanıyorsunuz? 
Ona gücünüz yetmiyor da ondam. -

Değerli arkadaşlarım, ayrıca sayın Maliye 
Bakanından şu hususu da açıklığa kavuşturma
sını istirham edeceğim. Vergi mükeHefle^iyle 
ilgili uzman raporları, maddi hata bulunup bu
lunmadığı y;Vnünden, uzmanlar komisyonunda 
asgari bir hafta, azami 10 gün içinde neticelen-
dirildiği halde, sayın Demirel'lerle il|gili uzman 
raporu - ki, 12,5 milyon verigi cezasını muhtevi 
-8 aydan bu yana komisyondan çıkmış mı ve 
çıtaamış olduğu durumunu nasıl izaıh ederler.? 

Ayrıca, Baklalar Kanununa göre Banka 
sorumluları hakkında Cumhuriyet Savcılığının 
soruşturma açaıiak mahkeme işleminin yürüye
bilmesi için, Maliye Bakanlığının, hazırlık fez
lekesi mahiyetirde soruşturma açıp neticeye bağ
laması gerekmektedir. Bir yıldan beri Türk ka
mu oyunu işgal eden ve geçen yıl T.B.M.M. ni 
de işgal eden Ziraat Bankası ve diğer bankalarla 
ilgili olaylar ortadadır. Bu bale gccrfö, Maliye Ba
kanlığı soruşturma açmış mıdır? Açmışsa, ilgili
lerin Cumlhuriyet (Savcılığına sevkedilmesi busu-
sunda <bir netice alan çalışma yapılmış mııdır? 
ilgililerin suçsuzluğu hususunda bir kanaat hâ
sıl eden raporlar varsa, bu komada bilgi vermele
rini de ayrıca istirham, edeceğim. 

19711 yılı bütçesinin gelirler kısmının* va
tan dalsımıza ve devletimize hayırlı olmasını eanü 
gcnülden temenni etmek Merim. Ama mevcut 
icraatı, icraatlar manzumesini gördükten sonra, 
bütün temennimize rağmen bunun gerçekleşe
meyeceği kanaati içinde lüzüntümüzü de ifade 
etmek istiyorum. 

(Saygılarımı sunarım. (O.H.P. sıralanndan 
alkışlar.) 

IBAŞKAN — 'Sayın Mevlût Ooakcıoğlu, buyu
run. 

MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Niğde) —Sayın 
Başkan, saym milletvekilleri arkadaşlarım; 

Gelir bütçesinin teknik yönü grup sözcü
leri arkadaşlarımız tarafından eleştirilmiştir. 
Ben, genellik ifade eden bâzı düşüncelerimi 
arz edeceğim. 

Geri kalmış bir ülke olarak, kalkınmamı
zın sosyal adalet Ve ekonomik dengesinin te
minine; çok kaşanan bir grup insanlarımla 

— 940 — 



M. Meclisi B : 61 27 . 2 . 1071 O : 1 

ile, kazanaanıyan geniş halk kütlelerimiz 
arasındaki geçime ve yaşantıya ait derin, 
karanlık Ve korkunç uçurumun ayarlanmasına, 
Mkîmizih insanca bir yaşama düzeyina ge
tirilmesine çalışılmalıdır. Bunların hepsini de 
pahaya ve fîazine gelirlerine bağlıdır. 

Devlet gelirleri ve vergilerindeki başarı, 
sosyal adalet we ekonomik dengenin de ay
rıca bir unsurudur. Hemen belirtmek iste
rim - kimse alınmasın - hastalıkları bugünün, 
İıattâ yakm geçmişlerin ihmaline bağlamak 
istemiyorum. Tarihin içindeki ihmali 3rd en, 
Anadolu'nun ve Anadolu halkının benimsen
memiş, devamlı sömürülmüş olmasından gel
diğini kabul etmekteyim, fakat bu hususlar 
devam da etmektedir. Bw>im hastalıkların te
davisi için bir çaba harcandığını kabul edi
yorum. Ancak, herkesçe malûm ve kabul edi
len Trazı etkilerin baskısı altında yavaşlık 
görülmektedir. Halbuki, bizim çok hızlı ol-
nıaaaız, hattâ millî bir fedakârlığın ve eko
nomik seferberliğin içkide ölmaklığımız ge
rekir, Bilhassa zenginlerimizin ve ysfkilile-
ı M a t e özel surette kemerlerini sıkarak, is-
iFaftfan kaçûıarak örnek olmaları ve Hükü
mete bu. hususta yardımcı olmaları bu^ün İçin 
flşilif&ssa gerekmektedir. Dertlerimize fare ola
cak başta gelen faktör «faradır, gelirdir» de
dik, Hazine parayı kısıhen vergilerle «ağla* 
Vergi Mil olmalıdır; çok kazanandan çok 
vergi, az kadanandan az Vergi alınması hu
susu daha evvel <le bu kürsüde ifade edil
miştir. 

Vergilerle Zenginleşecek Hazine yurtta sa-
aaayii geliştirecek, ziraat ve sanayide üretim 
artacak, herkes kazanır duruma gelecek, her
kes vergî öder bale geleeek, hayat seviyeli 
yükselecek, eğitim gelişecek, bugün bir ata
let içinde, cehalet ve yoksulluk bilhassa işsiz
lik i fMe verimsiz olan halkımız verimli ve 
gelirli insanlar olacak, yurt kalkınacak, 
nîirlü ttfakîara böylece ulaşacağız. 

Bugün Hazine neden fakirdir? Baştfaktör 
vetgi kaçakçılığı, vergi adaletsizliğidir. Bil
hassa varlıklılara hitabeden Vasıtasız vergi
lerin tahsil edilen yekûnu, tabana hitabeden 
Vasıtalı. Vergi tahsilinin yarısıdır. NisJbeti 
çok düştüktür. 

Bu husus kalkınma programİarinda da ka
bul edilmekte ve şöyle denilmektedir : Vergi 

reform çalışmalarının Trnlamâaûmam, vergi 
idaresinin ıslâhı ve güçlendirümesi, vergi zi
yamın Önlenmesi, vergi kazasının «slaiu, bi
raz evvel iSaym önder arkadaşımızın bahset
tiği bir vergi cezasını» komi8$R0»Jarda bek
lediği, komisyonların, itiraz Emisyonlarının 
ve malî temyiz mercilerinmu ıslahı - ki, resmî 
program da var - israfların önlenmesi, resmî 
tavsiyeler arasındadır. Yine Maliye Bakanı
mızın beyanları arasındadır. 

Maliye Bakanımız bir konuşmasında; «Va
sıtalı vergilerde de adalet sağlamak müm
kündür, vergi adaleti sağlamak mümkündür, 
bu vergileri de şahsileştirmek mümkündür, 
eğer ödeme gücü yerinde olanların harcama
larına vergi koyarsanız bu vefgfler âdil 
olur», diye birçok defalar beyan etmiştir. 
Göçen şeneki bütçede bunu bulmuşlardı r . 
Bugün bu arzu, finansman kanunları ile yerine 
getirilmiştir. Vergi ziyamı Önleyici yukarda sı
ralanan tedbirleri tezelden alamazsanız oradan 
da bir fazlalık maalesef göremeyeceğiz. Hmin 
istediği ve tesbit ettiği tedbirleri tezelden ve 
muhakkak getirmek lâzımdır. 

Aziz âFk&daşlaH'm, karamsar î^r inşa» deği
lim, hepimiz halkın içinden geMfât, şu bir ger
çektir ki, aziz halkımız çok perişandır. -Acele 
çözüm beMiyen meselelerimiz çoktur. 2engini 
ile fakiri île, ilim adamı ile, caMi ile, memaru, 
politikacısı ile iktidarı, muhajefefei ille, basını, 
üniversitesi, mahkemesi ve tüm iöieSB»eseler ala
rak ciddî bir çalışmanın seferbcarlâgi içine gir
memiz lâzımdır. Böyle bir 8Ste&&fâk bilhassa 
kendisim ayakta tutan fakir haJk grujmna kar
şı iktidarın bir vefa borcudur. MileaseSpeîet/ bir
biriyle sürtüştüğü, birbirini taJhrifeetmek istedi
ği müddetçe hiçbir şey yapaıaayıs. Birbirimizi 
severek, eâele vererek çalınmak meoburiyetinde-
yiz. Herke», her görevli ve her kuruluş k&Bdi 
görevine sahibolmalı, teşvikçi, yapıcı, destekçi 
olmalıdır. 

Aziz milletvekilleri, bu yıl bütçenizin son 
kişisel konuşması, mutedil tabiatlı bir arkada
şınız ottan bana nasîbolmuştür. Yapici olmayı 
görev bildim. Maliyemizin, başta Sayın Bakan 
olmak üzere, değerli idarecileri vardır, atılım
ları vardır. Bu değeri umumileştirmelerini bek
lemekteyiz. 
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Bütçenin ülkeye, aziz millete hayırlı feyMi 
ve başarılı olmasını Tanrıdan diliyor, hepinize 
hürmetlerimi sunuyorum. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takrirleri 
gelmiştir. 

Sayın Maliye Bakanı Mesut Erez Beyefendi, 
gerek grupları, gerek şahıslan adına konuşan 
hatiplere cevap vermek üzere, buyurunuz efen
dim. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

IDün Maliye Bakanlığının gider bütçesinin 
görüşülmesi sırasında da arz etmiştim, «Maliye 
Bakanlığı bütçelerinin bir kaderi vardır» demiş
tim, gider bütçesi de olsa gelir bütçesi de olsa 
sanki bütçenin tümünü konuşuyormuşuz gibi, 
arkadaşlarımız değerli mütalâalarını lütfeder
ler, Maliye Bakanlığının gider bütçesinde ayrı, 
gelir bütçesinde ayrı bunlara arzı cevabetmeye 
çalışırız, tümü üstünde de aynı meseleleri görü
şürüz ve yine arzı oevaJbetmeye çalışırız» demiş
tim. G-elir (bütçesiyle ilgili müzakereler de aynı 
karakteri muhafaza etti ve aynı şekilde, sanki 
hütçenin tümünü görüşüyormuşuz gibi arkadaş
larımız düşüncelerini ifade buyurdular. 

'Bugünkü konuşmaların bir özelliğini de çe
şitli hatip arkadaşlarımızın, bu arada hususiyle 
D. P. Sözcüsünün vergi kanunları hakkındaki 
mütâlâaları teşkil etti. Ve dikkat buyurduysa-
mzr ^ânki bu vergi kanunlarını burada madde 
madde münakaşa ediyoruz ve Heyeti Umumiye-
nin bu münâkaşalardan sonra oyuna arz edece
ğiz gibi, bir hava içerisinde bu mütalâalar serd 
edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, biliyorsunuz ki, ka
nunlar ya teklifler halinde, ya tasarılar halinde 
Meclislere gelir. Meclislere geldikten sonra ar
tık Meclislerin malı olur ye kabule mazhar ol
duktan sonra da Meclislerimizce kabul buyurul-
muş kanunlar olarak yürürlüğe konur. îşin bu 
safhasında «kanunu şöyle hazırladınız, böyle 
hazırladınız, şu espiri içinde hazırladınız, bu 
espiri içinde hazırladınız» tarzındaki mütalâa
ların, eğer tenkid olarak bir değeri varsa, bun
ların Meclise tevcih edilmesi iktiza eder. 

Halbuki, arkadaşlarımız burada Hükümetin 
icraatını tenkid için söz almış bulunmakta idi
ler. E bu noktada bir özellik oluyor. Eğer bu 
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kanunların uygulaması tenkid ibuyuruluyorsa, 
«iyi uygulıyamıyorsunuz, uygulamada şu hata
lar, şu noksanlar ortaya çıkıyor» denilse mese
le yoktur. G-ayet tahiî Meclislerde kabul buyu-
rulmuş olan kanunların tenkidi de yapılır. İlmî 
esaslar içerisinde bunlar tenkid edilir, ama Hü
kümetin bütçesi dolayısiyle Hükümetin icraatı 
olarak kanuniyet keslbetmiş metinlerin tenkid 
edilmesi ne dereceye kadar doğrudur; onu söz
cü arkadaşlarımızın ve Yüksek Heyetinizin tak
dirine arz ediyorum. (D. P. sıralarından «Hü
kümet sevk etti» sesleri) 

Arkadaşlarımız «Hükümet sevk etti» diyor, 
ben de onu söylüyorum, Hükümet sevk etti, 
Meclis de kabul buyurdu. Sanki, Hükümet yeni 
sevk etmiş de burada münakaşa ediyormuşuz 
gibi tenkid doğru olmaz, onu arz etmek istiyo
rum. Gayet tabiî, işin esasına da bilâhara geçe
ceğim. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi bir hususu da
ha arz etmek istiyorum : 

Bâzı konuları iç politika tartışmalarının dı
şında tutmak lâzımıgelir. Bunların içerisinde 
vergiler vardır. Vergiler niçin konuluyor? 
Plânlı kalkınma devrine girmişiz, plânlarımızın 
emrettiği yatırımları yapmak için onun finans
manını temin etmek için konuluyor. Bu yatırım
ların yapılması Türkiye için hayati önem arz 
eder. Bu yatırımlar yapılmadığı takdirde Tür
kiye gittikçe fakirleşir, bu da Türkiye'nin başı
na çok iş açar. Binaenaleyh, hayati önem arz 
eder. işte böyle hayati önem arz eden hususlar
da daha dikkatli olmamız lâzımıgelir ve parti 
politikası olarak, iç politika tartışmalarının dı
şında tutacağımız bâzı mevzuların bulunması 
lâzımgelir. Bunlardan birisi de bu plânın finans
manı için, yatırımların yapılması için; yatırım
ların finansmanı için sarf edilen gayretlerdir. 
Bu gayretler içerisinde de vergi çahalaridır. 

Saym îhsan G-ürsan'ın tenkidlerini idare 
eden müdir bir fikirleri var. O fikri müdir şu : 
«Son çıkarılan vergi kanunlarının espirisi, fel
sefesi memleketimizin gerçeklerine uymaz, bun
lar sosyalist espiri ile, sosyalist felsefenin tesiri 
altında kalınarak hazırlanmıştır, Maliye Bakan
lığındaki kadro da Kaldor'un tesiri altında kal
mıştır, bunları öyle hazırlamışlardır ve ümidede-
lim ki, veya temenni edelim ki, Maliye Bakanı 
da bu tesir altında olmasın» diyorlar. 
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Tabiî anlıyorum, arkadaşlarımız bir politika 
yapmak çabası içindedirler ve hitabettikleri 
zümreler de o politikaya uygun, kendi politika
larına uygun bâzı kanaatler uyandırmanın ça
bası içindedirler. Bunu anlıyorum. Yalnız böy
le bir çaba içerisinde olmak doğru mudur, değil 
midir, ben onu burada Sayın Gürsan'm şurada
ki konuşması hâdisesine ve fikri müdirine temas 
ederek, hâdiseye doğru açıdan yaklaşarak an
latmaya, ifade etmeye çalışacağım. 

Evvelâ şunu arz edeyim; Sayın Gürsan be
nim değerli seleflerim arasındadır. Sayın Gür
san'm bıraktığı Maliye kadrosu ile çalışıyoruz 
ve Sayın Gürsan'm Maliye Vekili olduğu sıra
lardaki bu kadrolar hakkındaki düşüncelerini 
bilirim, daima bu kadrodan, sitayişle bahsetmiş
tir ve Maliye Bakanlığının teknisyenlerinin de
ğerlerini daima iltifatkâr bir şekilde ifade et
miştir. îşte halen ben de o kadro ile çalışıyo
rum ve Sayın Gürsan'm bu eski fikirleriyle ay
nı kanaatteyim. 

Maliye Bakanlığının teknisyeni durumunda 
olan arkadaşlarımıza Sayın Gürsan'm böyle bir 
şey söylemesini üzüntü ile karşılıyorum. Maliye 
Bakanlığındaki Devletin değerli memurları, 
memlekete hizmet etmekten başka hiçbir düşün
ce içinde değillerdir. 

Muhterem arkadaşlar, memleketimize hizmet 
etmek için ayrıca şu veya bu doktrinin, şu veya 
Ibu şahsın tesiri altında kalmaya lüzum yoktur. 
Türkiye'yi idare edenlerin bugün de, yarın da 
ıgerçekçi bir politika izlemeleri ioabeder, Türki
ye'nin gerçekleri neyi gerektiriyorsa, ekonomi 
sahasında, vergi sahasında, yatırım sahasında o 
politikanın takibolunmaisı, izlenmesi icabeder. 
Biz de o politikayı izlemeye ve takibetmeye ça
lışıyoruz. Gayretlerimizi sadece bu açıdan de
ğerlendirmekte isabet vardır, başka bir açıdan 
değerlendirirseniz isabetsizlik etmiş olursunuz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Geçen sene çıkarılan vergi kanunlarının te

melinde vergi adaleti yatar. Vergi açismdan, 
vergi adaleti ile sosyal adalet aynı şeydir. Çün-
kü* daha Adam Smith zamanından beri - değerli 
maliyeci arkadaşımız Sayın Gürsan Stuar't Miill'-
den bahsetti, ona nazire olsun diye bahsetmiyo
rum - vergi adaleti müdafaa edilen önemli bir 
prensiptir ve vergi adaletinden anlatılmak iste
nen şey de ödeme gücü olandan, ödeme kabili

yeti olandan, vergiyi ödiyebilecek olandan ver
giyi alacaksınız. E, bizim yaptığımız budur. Bi
raz sonra teker teker geleceğim, Sayın Albdur-
rahman Güler arkadaşımızın değerli mütalıâala-
larma ancak bâzı şeyler ilâve ederek bu konuyu 
kapatacağım. 

Bizim yaptığımız bu, vergi adaletini tesis et
mek. 

Bu arada şunu sormak iktiza eder; şimdiye 
kadar alışılagelmiş şekilde vergiler Türkiye'de 
kime hitabetti? Daima vasıtalı vergiler, ister 
ödeme gücü olsun, ister olmasm, daima ödeme 
gücü zayıf kimselere hitabeden vergiler... Yine 
öyle yapılsaydı Sayın Gürsan arkadaşımız bunu 
tenkid etmiyecek mi idi? 

Geçen sene finansman Kanunu ile öyle ya
pılmamıştır. Geçen sene finansman kanunu ile, 
hani hepimizin müdafaa ettiğimiz, eğer vergiye 
lâyık ise, vergiye müstahak ise oradan vergi 
alalım, yani bu prensibin kötülüğünü ifade ede
cek olan veya yanlışlığım ifade edecek olan bir 
arkadaşımız olduğunu tahmin etmiyorum, ver
giyi vergiye müstahak olandan almak lâzım, 
ödeme kabiliyeti olandan almak lâzım. 

Saym Gürsan geçen seneki vergileri saydı, 
«10 tane vergi kanunu» dedi, «10 vergidir» dedi. 
Bunların münakaşası, bu vergi kanunları müza
kere edilirken de yapılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, bunlar içerisinde - dai
ma söylüyorum - Otomobil Alım Vergisi var; 
Türkiye'de kaç vatandaşın otomobili var? Oto
mobil sahibi olabilmek için, otomobil sahibi ol
mak iktidarını elde tutmak lâzım gelir. Bura
da, maişetini bir tek otomobilden kazanan, bir 
tek otomobil üzerinde maişetini kazanmaya ça
lışarak, çoluğunun çocuğunun maişetini kazan
maya çalışarak faaliyette bulunan kimseleri de 
bu vergiden muaf tutmuşuz. E, bunun vergi ada
letsizliği ile bir ilgisi yok. îşte getirdiğimiz 
vergilerden birisi bu. 

Benim anlatamadığım, muhterem arkadaş
larım, «anlatamadığım» tâbiri de pek doğru de
ğil pekâlâ anlatıyorum, muhterem arkadaşları
mız da pekâlâ bunu anlıyorlar; ama ne yapar
sın ki, bir politika içinde bulunmuşsunuz, o 
politikayı yürütmek lâzım ve o politikayı yü
rütmek için de mutlaka tenkid etmek lâzım. 
Nasıl tenkid yapacaksınız ? 
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Arkadaşımız, biraz önce arz ettiğim gibi, 
bir fikri müdir içerisinde buraya çıkmıştır, hat
tâ konuşmasını dahi o fikrin tesiri altında ha
zırlamıştır, demiştir ki, «ben vergi kanunlarının 
esprisini şöyle göstereyim; bu, parti politikamız 
bakımından uygun olur» demiştir ve onun ge-, 
rekçelerini yazmış ve çıkıp burada söylemiştir. 

Benim baktığım açıdan Otomobil Abm Ver
gisinin aleyhinde bulunmak mümkün değildir. 

Şimdi bir diğer vergi; 
Arkadaşımız, Değer Artış Vergisini ele aldı 

ve bunun üzerinde uzun boylu mütalâalarını 
lütfetti. 

Evvelâ, bu Değer Artış Vergisinin esprisine 
bakmak lâzım. Arkadaşlar, 3 bin liraya aldığı
nız bir arsa, bir gayri menkul, zamanın geçme
siyle, yanından cadde açılmasıyla v.s. çeşitli 
tesirlerle ne oluyor? Meselâ 300 bin lira oluyor. 
Burada elde edilen bir gelir yok mudur? Kaldı 
M, bizim getirdiğimiz, meclislerimizin kabul bu
yurduğu Değer Artış Vergisi, .Sayın Gürsan'-
ın ifade ettiği tarzda değildir, tam olarak be
nim söylediğim tarzda da değildir. Sistem 
şudur : 

Muhterem arkadaşlar, bir konu hakkında 
konuşmada bulunurken evvelâ onu iyi öğren
mek lâzımgelir, iyi bilmek lâzımgelir, ondan 
sonra konuşmak lâzımgelir. 

Arkadaşımızın uzun boylu üzerinde mütalâa 
lütfettiği Değer Artış Vergisini Emlâk Vergisi 
ile beraber mütalâa etmek lâzım. Şu elimdeki, 
Emlâk Vergisi Kanunudur, onun maddesini oku
yacağım. Burada, Değer Artışı Vergisi bir kont
rol tedbiri olarak getMMşifâr. Emlâk Vergi
sinde «mükellef, emlâkinin değerini beyan etsin, 
bu beyan üzerinden vergi alınsın» diye bir sis
tem getirmişiz. 

Bunun nasıl kontrol edeceksiniz, meselesi 
var. 

Bir, eksperleriniz kontrol eder, tetkik eder 
«sen noksan bildirdindi» der, böylece kontrolü 
yapılır. Bir de mükellefi doğru beyana sevke-
decek bir tedbir bulabiliyorsanız, daha bidayet* 
te bu tedbir bulunur. 

Şimdi, buradaki bir tedbirdir. Demişizdir 
ki,» Mart ayı içerisinde veyahut ta 1971 yılı içe 
risinde, ne zaman olursa olsun, beyanda bulu
nulunca işte o beyanda bulundu ki, o yıldaki ra

yiç değerini beyan edecektir. İşte o beya&dâ bu
lunduğu miktar ile bilahara bu gayri menkul 
satıldığı takdirde arada bir müspet fark husule 
gelirse, aradaki müspet fark diyelim ki, 1972 yı
lında veyahut 1971 yılında bir kimse «100 bin 
lira benim arsam, gayrimenkulum» diye beyan
da bulundu, eğer 1973 - 1974 yılında bunu sat
tığı zaman bu, «120 bin lira, 130 bin lira etmiş
se aradaki 30 bin lira muayyen nisbette vergi
ye tabi tutulur» demiştir bu kanun. 

Şu halde, beyanda bulunan kimse şöyle di
yecektir : «Ben eğer rayiç bedelini tam olarak 
beyan edersem mesele yoktur, rayiç bedeli, yani 
emlâkimin değerini düşük beyan ettiğim tak
dirde ileride satarsam bu takdirde bu beyanım 
ile satış bedeli arasındaki müspet fark vergiye 
tâbi olacağı için bu defa orada vergi ödiyece-
ğim ve orada vergiyi daha çok ©diyeceğim, bi
naenaleyh doğru beyan edeyim» diye düşüne
cektir ve mükellefi doğru beyana sevkedecektir. 

Şimdi şu maddede, «Emlâk Vergisi beyanna
meleri verilinceye kadar ne muamele yakıla
cak» diye bir fıkra var onu okuyorum. 

«Mükellefler, diledikleri takdirde Emlâk 
Vergisi Kanunu yürürlüğe girinceye kadar 
diledikleri takdirde gayrimenkulleriiıin devir 
ve temlikinden doğan değer fafkfetnnm 
tesbitinde Emlâk Vergisi Kanunu yürürlüğe 
girdikten sonra gayrimenkul alıcıları ta
rafından beyan olunacak vergi değerleri
nin, kesinleşmiş değerlerin iktisap maliyeti ye
rine geçmesini ve vergi tahakkukunun bu be
yandan sonra yapılmasını talebedebilirler.» 

Şu halde, hani hep arkadaşlarımız söylüyor
lar ya «Vergi ziyaını önliyecek tedbirler geti
relim, vergi ziyamı Önliyecek tedbirler getire
lim» diye, işte vergi ziyamı önliyecek tedbir
ler getirmişiz, mesele bundan ibarettir. Bunun 
felsefesinin üzerinde uzun boylu durmaya ma
hal yoktur. 

Sözlerim bu noktaya gelmişken, bütçenin 
tümü üzerinde de arzettim, «otokritik yapmak lâ
zımdır. «dedim» yani kendi kendimizi tenkid 
yapmak lâzımdır» dedim. Meseleleri, Parlâmen-
to'dan, bu millet kürsüsünden Büyük Türk Mil
letine doğru aksettirmek lâzımdır. Meseleleri 
doğru aksettirmediğimiz takdirde, bu millet 
kürsüsünden meseleler efkârı umumiyeye yanlış 
aksettiriliyor kanaati uyandığı takdirde bu ne 
Parlâmentoya, ne de demokrasiye itibar kazan-
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dırmaz Parlâmento'nun ve demokrasinin iti
barını korumakla hepimiz vazifeliyiz. 

Sayın Gürsan'ın, vergi kanunları ile ilgili 
olarak sevdiği bir konu var, o konuyu çok se
viyor ve onun üzerinde uzun boylu tevakkuf 
buyuruyor, o da İşletme Vergisi'dir. 

İşletme Vergisinin, Dünyanın hiç bir yerin
de olmadığı falan tarzındaki mütalâalarda ha
kikat yoktur. İşletme Vergisinin Amerikada 
mevcut olmadığı tarzındaki mütalâalarda da 
hakikat yoktur. 

Arkadaşımızın söylemek istediği şudur: Ame
rika'da Ficher çıkmış, sonra başka birisi çıkmış 
reddedilmiş falan uzun boylu şeyler. Arkada
şımızın söylemek istediklerinde doğru taraf 
var onu da arz edeceğim. 

Amerika'da bir federal devlet vardır, işte 
şu kadar aded Cumhuriyetten kurulmuştur, bir 
federal vergi olarak bu yoktur. Fakat her dev
letin bu Amerika Birleşik Devletlerini teşkil 
eden her cumhuriyetin kendi aldığı vergi olarak 
«safe tax», «local tâx» satış vergisi ve harca
ma vergisi olarak mevcuttur. 

Şimdi Sayın Gürsan'a ben bir şey hatırlat
mak istiyorum; kendisi eski maliyecilerimizden-
dir, ömrünün büyük bir kısmını Maliyede geçir
miştir. Bizim Muamele Vergimiz neydi, arka
daşlar? 3843 «ayılı Kanuna müstenit Muamele 
Vergimiz nedir, bizim? Onu yıllardır tatbik et
tik, Sayın Gürsan da tatbik etti ve hattâ o ver
ginin Vergi Dairesi Müdürü olarak belM de 
tatbik etti, hafızam beni yanıltmıyorsa. Nedir, 
o vergi?.. 

ö vergi satış vergisidir, arkadaşlar. O tarih
te kumaş alacaksınız... 3843 sayılı Kanun satış 
vergisidir.... 

İHSAN GÜRSAN (izmir) — Yalnız gaye
de, maksatta fark vardır. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (De
vamla) — Gayöye, maksada şimdi geleceğim. 

Aldığınız kumaşın metresi kaç lira ise onun 
içinde vergi vardır, «Chiffre d'affaire» yani 
muamele vergileri. 

Şimdi, bizim sistemimiz nedir? Bizim siste
mimiz nedir? Muamele Vergisi bilahara Gider 
Vergisi olmuştur, onun için Gider Vergisi ola
rak arz ediyorum. Gider Vergisi olarak mamul 
üzerinden değil de, iptidai madde üzerinden ver
gi alınması prensibi kabul edilmiştir. Eskiden 

aldığınız kumaşın içinde vergi varken ve «ma
mulden şu kadar nisbette alınır» demftişkeft, bu^ 
defa denilmiştir ki, kumaşın ipliğinden vergi 
alınır. O kumaşın satış fiyatı içerisine, maliyet 
fiyatı içerisine iplikten alınan vergi de girmiş
tir. Fakat, burada anestezi fiskal vardır, satış 
vergisini kumaşın fiyatı içerisinde ödersiniz, 
ama fiyat ödüyorum zannedersiniz. Demek ki, 
bu da bir satış vergisidir ve halen de Türkiye'de 
uygulanmaktadır. 

Gümrük Vergisi de vasıtalı bir vergi, intikali 
bir vergidir, hudut kapısından geçtiği ^a.man 
alınıyor ve malın fiyatı içerisine giriyor. Bu da 
bir satış vergisidir. 

Şimdi, «dünyanın hiçbir yerinde satış vergisi 
yok» tarzındaki arkadaşımızın iddiasının doğru 
olmadığını anlatmak için bir hususu daha zikre
deyim. 

Sayın Gürsan pek âlâ, «katma değer vergi
si» diye bir vergi uygulanıyor. Bugün, «taxe 
sur la valeur ağoutee» üç safhada üygtûanıyor: 
Evvelâ, imalâtçı fibrikadan toptancıya geçti, 
vergi almıyor; toptancıdan parakendeciye sa
tılırken yine vergi alınıyor, satış fiyatı üzerin
den, perakendeciden müstehlike satılırken bir 
vergi daha alınıyor. Bu suretle üç safhada kat
ma değer vergisi alınıyor. Fransa'da tatbiki
ne geçilmiş, Belçika'da, İtalya'da ve Ortak Pa
zar memleketlerinde bugün bu vergi uygulanı
yor, tatbik ediliyor. Her halde bunlar sosya
list değiller. 

Şimdi, arkadaşlar, Sayın Gürsan'in bir mü
talâasına da burada cevap vermek istiyorum. 
Bunlar sosyalist vergilerdir», dedi. Yani, o 
mânaya gelen bir söz söyledi, arkada-şımız. Sos
yalizmde verg: yoktur M, arkadaşlar, bunlar 
sosyalist vergi olsun.. 

Şimdi, burada bir konuda vuzuha, bir konu
da anlaşmaya varmalıyız. 

Arkadaşlarımız çıkıyor, Sayın M. G. P. Söz
cüsü de bütçenin tümü üzerinde söylemiştir, 
söylemediyse scyliyecektir, bir gün gelip mutla
ka söyliyecektir, söylemiştir ya.. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Konya) — 
Vergi sosyalizmde mi yoktur, komünizmde mi, 
Sayın Bakan? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (De
vamla) — O mânaya alıyorum, Sayın Kılıçoğlu. 
Şimdi, o ikisi arasında kesin bir tefrik yapmak 
biliyorsunuz, fevkalâde zordur. Geniş mânası 

— 945 — 



M. Meclisi B : 6İ 27 . 2 . 1971 O : İ 

ile alırsınız, odur; Sovyet Sosyalist Cumhuriyet
leri Birliği. 

Şimdi, şu noktada bir vuzuha varmamız lâ-
zımgelir: Efendim, gelir dağılımında aksaklık 
vardır, gelir dağılımının adilâne şekilde olması 
lâzımdır.. 

Bunlar doğrudur, gelir dağılımının adilâne 
şekilde olması lâzımdır. 

Efendim, refahın tabana yayılması lâzımdır. 
Sayın Gürsan'ın da tasvibettiği A. P. seçim 

beyannamesi, Sayın Gürsan'ın da içinde bulun
duğu Hükümetin programı.. Bu da doğru. Na
sıl olacak, bu arkadaşlar? Nasıl yapacaksınız, 
bunu? Elinizde âlet, vergilerdir; âdil vergiler
le yapacaksınız. Malî iktidarı olandan, ödeme 
gücü olandan vergiyi alacaksınız, bunu kalkın
maya sarf edeceksiniz ve ödeme gücü zayıf züm
relere kalkınmanın intikâlini sağlıyacaksınız. 

işte bu sebepledir ki, vergi hem bir finans
man temini aracıdır, bugün modern anlamı ile 
hem bir ekonomi aracıdır, hem de verginin sos
yal gayesi vardır, verginin ekonomik gayesi 
vardır, malî gayesi vardır. . 

Sayın Abdurrahman Güler arkadaşımız İş
letme Vergisi hakkında geniş bilgi verdiği için 
ve bâzı malları, bâzı hizmetleri de sayarak, da
ha çok lüks hsreama niteliğini kazanan harca
malara bu verginin konduğunu belirttiği için, 
bunları tekrar etmiyorum. 

Vergi kaçakçılığı ile mücadele etmek lâzım
dır.. 

Sayın M. G P. Sözcüsü de dedi ki, vergi ka
çakçılığı bunları arttırır. 

Vergi kaçakçılığı ile mücadelede hemfikiriz. 
Vergi kaçakçılığı ile mücadele etmek lâzım, 
hem de müessir şekilde mücadele etmek lâzım. 
Bunda hemfikiriz. Aracı getirdiğimiz zaman, onu 
beğenmiyoruz. 

Şimdi, niçin arttırıyormuş bu, vergi kaçakçı
lığını? 

Efendim, işletme Vergisi ödenmez, mükelle
fin cebinde kalır, mükellefin cebinde kalmasa 
bile, satıcının cebinde kalır.. 

Muhterem arkadaşlarım, eğer bu verginin 
iyi kontrol edilmesi lâzımdır» diyorsa arkadaşla
rımız, aynı fikirdeyiz, iyi kontrol edilmesi lâ-
zımgelir, bu verginin. Dün de ifade ettim, bu 
İşletme Vergisinin kontrolü, mutlaka gayet iyi 
bir şekilde, gayet yaygın bir şekilde yapılacak 
ve bu vergiyi ödemiyenler, bu vergiyi tahsil et-

miyenler için bu kanundaki müeyyide maddeleri 
mutlaka uygulanacaktır. Halen, Maliye müfet
tişleri bunu tetkik ediyor, hesap uzmanları tet
kik ediyor, kontrolörler tetkik ediyor, yeni 
yaygın kontrol teşkilâtı» da koruyoruz, bunlar 
da tetkik edecektir ve bu vergiyi kanunun em
rettiği tarzda ödemek istemiyenler, zamanla bu
nu ödemenin kendi yararlarına daha uygun ola
cağını anlıyacaklardır. 

Şimdi, Sayın Gürsan'm, 'hele, Emlâk Alım 
Vergisinin esprisi de aynı şekildedir» tarzın
daki ifadesini, itiraf edeyim ki; benim için anla
mak mümkün olmamıştır. 

Emlâk Alım Vergisi yeni bir vergi değildir, 
arkadaşlar. Emlâk Alım Vergisi eskiden mev
cut bir vergi. Tapu harçları, Emlâk Alım Ver
gisi haline gelmiştir, Sayın Gürsan da Maliye 
Bakanı iken bu vergiyi uygulamıştır. Biz Fi
nansman Kanunu ile bu vergide ne gibi bir de
ğişiklik yapmışız da esprisini değiştirmişiz?.. 

Bunda yapılan değişiklik şundan ibarettir: 
Bu vergide bir vergi ziyaı vardı, o haliyle ve 
cins tashihi yapılmadığı için arsa bedeli üze
rinden muamele görüyordu. 100 000 liralık bir 
ardaya 10 000 lira ile iştirak ediliyordu, bina 
çıkıyordu ve dairesi için 100 000 lira ödediği 
halde 10 000 lira üzerinden Emlâk Alım Vergi
si ödüyordu, 90 000 liranın vergisi ziyaa uğru
yordu. Biz buna mâni olucu, vergi ziyamı ön
leyici bir hüküm getirmişiz. Eğer bunun felse
fesinde, esprisinde bir değişiklik mevcut idiyse, 
yıllarca Sayın Gürsan da bu değişikliğin içinde 
bulunmuştur. 

Sevgili Kemal önder arkadaşımızın beyanla
rına gelelim, grup sözcülerini biraz da bir kena
ra bırakalım da şahsı adına görüşen arkadaş-
lanmızm mütalâalarına gelelim. 

Aslında bu münakaşalar Meclisimizde yapıl
mıştır. Geçen dönemde milletvekilleri değerli 
mütalâalarını kürsüden ifade etmek imkânını 
bulamıyorlardı. Bu sene partilerin grup aded-
leri azalmış olduğu için bâzı arkadaşlarımız bu 
kürsüden şahsi fikirlerini de ifade etmek fırsatı
nı buluyorlar. Aslında, «Milletvekilinin konuş
mak ve fikirlerini söylemek vezifei asliyesidir 
ve milletvekilinin bu kürsüden mütalâalarını 
söylemesine fırsat vermek lâzımgelir.» demiş
tim de. O fikirde olduğum için, grup sözcüsü 
arkadaşlarımızdan sonra şahsı adına konuşan 

— 946 — 



M. Meclisi B : 61 27 . 2 . 1971 O : İ 

Sayın Kemal önder arkadaşımızın mütalâaları
nı karşılamaya çalışacağım. 

Şimdi, bana gamız gelen bir şey söyledi, Sa
yın önder. O da Reşat altını ile yaptığı muka
yese. 

Şimdi, arkadaşımız böyle bir şey yapıp, 
«Türkiye'nin 1965 ten bu yana, yani şu iktidar 
zamanında...» dedi. Bir defa bence «şu ikti
dar, bu iktidar» lâflarını bırakmalı, arkadaş
lar. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti vardır. He
pimizin buradaki vazifemiz; bu memleketin 
kalkınmasını temin etmek, memleket yararına 
faaliyetlerde bulunmak ve değer yargılarımızda 
da objektif olmaktır. 

Şimdi, arkadaşım, zannediyorum ki, «1965 
teri bu yana Türkiye fakirleşmiştir» demek isti
yor. Bu sözü söylemek için de kendisine bir de
lil aramış ve Reşat altını ile bir mukayese yap
mış. 

Şimdi, evvelâ Reşat altını ile yapılan muka
yesenin bazı yanlıştır. Sebebi; altının, biliyor
sunuz, bir külçe fiyatı vardır, bir de sikke fiyatı 
vardır, meşkûk altın fiyatı vardır. Meşkûk al
tınlar içerisinde de Cumhuriyet vardır, Reşat 
vardır, Hamit vardır, Aziz vardır. Arkadaşımız 
özellikle Reşat'ı seçmiş. Ben, arkadaşımızın 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinde «Reşat'ı» 
değil, «Cumhuriyet'i» seçmesini tercih ederdim, 
evvelâ. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Şimdi, Reşat altınını niçin seçmiş?.. Çünkü, 
Reşat altınının itibari değeri yüksektir, külçe 
değerinin üstünde ona atfedilen ayrı bir değer 
mevcuttur. Reşat altınının darbedilmesi de dur
durulmuştur, o bakımdan da bir nedret vardır, 
talep fazla olduğu için hakikî değerinin üstün
de bir itibari değer kazanmıştır. Arkadaşımız 
da mukayesesinde bu altını esas almak lüzumu
nu hissetmiştir, nedense. 

Şimdi, Cumhuriyet altınını esas alsaydı, mu
kayese başka türlü olacaktı. Eğer, arkadaşımı
zın maksadı bir mal ile mukayese yapmak idiy
se, Reşat altım alış - verişte bir emtia olarak 
muamele görür, eğer mutlaka bir mal ile, bir 
malın fiyatiyle bir mukayese yapması gereki
yorsa, meselâ buğday fiyatiyle bu mukayeseyi 
yapsa acaba ne neticeye varacaktır? 

Muhterem arkadaşlarım, bakınız ben şunu 
arz ediyorum : 

1960 yılında bir Reşat altını 140,26 lira, 
1964 te 141,, 1965 te 149, 1966 da 157, 1967 de 

171, 1968 de 185, 1969 da 203, 1970 te 236 lira. 
Cumhuriyet altınına geçiyorum: 1960 ta 107 

lira, 1964 te 93, 1965 te 94 1966 da 96, 1967 de 
101, 1968 de 114, 1969 da 129, 1970 te 117 lira. 

1960 yılında 107 lira olan Cumhuriyet altı
nın fiyatı, 1970 yılında 117 lira olmuştur, 10 
lira artmıştır. 1969 da 129 lira idi. 

Arkadaşlarım, hâdiselere doğru açıdan yak
laşmak istediğimi arz ettim. Şimdi... 

KEMAL ÖNDER (izmir) — Sayın Bakan, 
1971 yılı fiyatı nedir? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — 1971 yılı fiyatına bakayım da söyliyeyim. 

Şimdi, fiyatların bu şekilde değişmesinin se
bebi, dünyadaki altın fiyatlarının değişmesidir. 
Meselâ, 1969 yılında 129 lira olmasının, 1970 yı
lında 117 liraya düşmesinin, 1960 ta 107 olması
nın, 1965 te 94 lira olmasının sebepleri arasın
da, dünya altın fiyatlarının seyri gelmektedir. 
Binaenaleyh, altına göre çıkaracağımız hesap 
bizi doğru neticeye ulaştırmaz. 

Sevgili arkadaşım bana «1971 yılındaki fiyat 
nedir?» dediler, önümdeki notlara bakayım, 
eğer rakam varsa arz edeyim. 

Maalesef bende 1971 yılındaki fiyatın ne ol
duğu hakkında bir not yok. Yalnız, aylar iti
bariyle arz edebilirim. Bir Cumhuriyet lirası
nın fiyatı Aralık 1969 da 114,25 lira, Aralık 
1970 te 129,65 lira, 1971 Şubat ayında da 132 
lira olmuştur. 

KEMAL ÖNDER (izmir) — Sayın Bakan, 
ortalaması?.. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Arz ettiğim gibi, bunu daha ziyade diğer 
tesirlerle, altın fiyatlarının dünya piyasasındaki 
durumiyle, seyriyle izah etmek lâzımgelir. Eğer 
arkadaşım bakarsa, geçen yıl ve daha önceki 
yıl altın fiyatlarının, bu fiyatların bir aralık 
çıktığını, ondan sonra düştüğünü görecektir. 

Değerli arkadaşımın, bir de bankaların kont-
roluyla ilgili mütalâası oldu. 

7129 sayılı Bankalar Kanunu, bankaların ri
ayet edecekleri esasları tesbit etmiştir ve Ma
liye Bakanlığının bankalar yeminli murakıpla
rı da 7129 sayılı Kanunun tatbikatını bankalar 
nezdinde teftiş ve murakabe etmektedirler. Ka
nun emri ne ise, Maliye Bakanlığınca o yerine 
getirilir. Bunu, arkadaşımın böyle bilmesini 
istirham ediyorum. 
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Değerli arkadaşımın, Emekli Sandığı ile il
gili bir mütalâası oldu. Grup sözcüsü arkadaş
larımız da buna temas ettiler. Bir mesele var; 
«Emeklilerin parası... Emeklilerin parası...» di
ye arkadaşlarımız bizi burada emeklilerin para
sına el uzatmakla itham ediyorlar. Bir defa... 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ <Ankara) — 
Çok yerinde. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Yerinde mi, değil mi? Lütfen dikkat bu
yurunun. 

Muhterem arkadaşlar, Emekli Sandığının 
bir yıl içerisinde, yani önümüzdeki yıl içerisin
de temin edeceği kesenek geliri 4 milyar 80 mil
yon liradır. Bu 4 milyar 80 milyon liranm içe
risinde yüzde 14 Hazinece ödenen karşılık ve 
yüzde 8 emeklinin kendisi tarafından ödenen 
karşılık vardır. Binaenaleyh, bunun 3 milyarı, 
Hazinenin Emekli Sandığına ödediği paradır, 
Arkadaşlarımız, «Emekli Sandığının parasıdır» 
demiyorlar, «emeklinin parası» diyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, emeklinin parası ola* 
bilmesi için, Emekli Sandığının şu şekilde faa
liyette bulunan bir sandık olması lâzımgelir; 
Emekliden muayyen aidatı alır, Devletten bir 
şey almaz ve emekliye de sadece kendisinden 
aldığı para miktarmca tediyede bulunur, fazla
sını vermez. Halbuki, hesaplaşanız - Emekli Ka-
nununun burada görüşülmesi sırasında detayı 
ile arz edeceğim - bir emeklinin Emekli Sandı
ğına 1946 yılından bu yana ödediği kesenek 
miktarı 45 000 lira tutar... 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Sayın Bakan, faizi?.. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Faiziyle beraber 100 000 tutsun. Aşağı -
yukarı ona yakın ikramiye alınacak, o miktarda 
ikramiye alınacak, göreceksiniz. Emeklinin öde
miş olduğu para, emekli maaşı olarak ancak 
iki sene, bilemediniz üç sene idare eder. Ama, 
ömrü boyunca kendisine maaş verilmektedir, 
duluna, yetimine maaş verilmektedir. Eğer ken
di parası ise bu, ne tükenmez paradır arkadaş
lar? 

Muhterem arkadaşlarım, bu, kanunların 
Emekli Sandığına, dolayısiyle Hazineye yükle
diği bir vazifedir, bir görevdir. Devlet bunu 
seve seve yapmaktadır. Tasavvur buyurunuz... 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Vazifesidir. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam-
. la) — «Vazifedir» diyorum, Sayın Hiçerimez, 
evvelâ sözlerime dikkat buyurunuz ondan sonra 
lütfediniz. «Kanunun yüklediği vazifedir ve bu 
vazifeyi de seve seve yapıyoruz.» dedim. 

Emekli Sandığı, birgün emekli aylıklarını 
aktüer açıklar olduğuna göre ödiyemez durum
da bulunsa, «Efendim Emekli Sandığı emek
linin kendi parasını alan ve emekliye ken
di parasını ödiyen bir müessesedir, parası var
sa öder, parası yoksa ödiyemez, biz ne yapalım 
mı» diyeceksiniz? Elbetteki Emekli Sandığının 
açıklarını Hazine karşılıyacaktır, Devlet karşı-
lıyacaktır. Şu halde, hâdiselere doğru açıdan 
yaklaşmak lâzımgelir. «Emeklinin parasını Ha
zineye alıyorsunuz, Maliyeye alıyorsunuz» tar
zındaki mütalâada isabet yoktur, doğruluk yok
tur. Bizim yaptığımız şey şundan ibarettir : 

Dün de arz ettim; Devlet Yatırım Bankasına 
verilecek olan, Devlet Yatırım Bankası tarafın
dan İktisadi Devlet Teşekküllerine faiz muka
bilinde ikraz edilecek bulunan bir parayı biz 
bütçeye almışızdır. Bütçe Komisyonunda dedim 
ki; «Bu ödeneği buradan düşebilirsiniz» karşı
sına çıkmadık, «Bu ödeneği buradan düşebilir
siniz, transfer bölümünden de düşerseniz mesele 
kalmaz; bütçenin denkliği de bozulmaz. Yalnız 
şu olur, iktisadi Devlet Teşekkülleri bu parayı 
yine faiz mukabilinde alırlar.» dedim. 

Muhterem C. H. P. sözcüsü Sayın Mehmet 
Aytuğ arkadaşımızın fikri de şu oldu; «Geçen 
yıl biz burada söyledik; 1970 bütçesi şu kadar 
milyar lira açık verecek dedik, hâdisat da bizi 
teyidetti. Bu bütçe de bu kadar hattâ daha 
fazla açık verecektir.» dedi, böyle bir müta-
lâadr, bulundu. 

Muhterem arkadaşım 1971 bütçesinin açıkla 
mı, yoksa fazla ile mi kapanacağını nereden bi
liyor, ben anlıyamadım. Ancak, burada şunu 
ifade etmek isterim ki, 1971 bütçesi açıkla ka-
panmıyacaktır. 

1971 bütçesine geçerken arkadaşımız; «Za
ten 1 milyar 200 milyon lira Emekli Sandığı fo
nu var, bu açıktır, 800 milyon istikraz var, bu 
da açıktır. Bunun daha ilk bakıştaki açığı 2 
milyar 200 milyon liradır.» dedi. Bu mütalâada 
da doğruluk yoktur. 1 milyar 200 milyon lira
yı Emekli Sandığından ödünç almış gibi, istik
raz kabul etti arkadaşımız. Bu bir istikraz de-

— 948 ;— 



M. Meclisi B : 61 27 . 2 . 1971 O : 1 

ğüdk\ İmekli Sanlığı Kanununda değişiklik 
yapacak olan kanun huzurunuza geldiği zaman 
görülecektir M, oraya bir madde koyduk «San
dığın gelir fazlalarını bütçeye irat yazmak lâ
zımda^ Sandığın açıklarım da, bütçeye ödenek 
koymak suretiyle, karşılaaaak lâzımdır.» dedik, 
onun gereğince bu yapılıyor. Binaenaleyh, is
tikraz değildir. 

Sayın Aytuğ arkadaşımız «Finansman Kanu
nunda duraklamalar başlamıştır.» dedi. 

Şu elimde gördüğünüz cetvel, Ocak ayı iti
bar iyi Devlet gelirlerinin tahsilatını gösteren 
cetveldir; Gelir Vergisinde, geçen yıla nazaran 
yüzde 123 nisbetinde artış vardır, Kurumlar 
Vergisinde yüzde 125 nisbetinde artış vardır, 
Motorlu Kara Taşıtları Vergisinde yüzde 60 nis
betinde artış vardır, Vasıtasız Vergiler topla
mında yüzde 123 nisbetinde artış olmuştur. 

Gümrük vergilerinde yüzde 121, Banka Mu
ameleleri Vergisinde yüzde 133, Akaryakıt Ver
gisinde yüzde 30,5 - bunlar, Finansman Kanunu 
ile nişbetleri yükseltilen veya yeniden konulan 
vergiler - harçlarda yüzde 146$ nisbetinde ar
tış olmuştur. 

Devlet gelirlerinin genel toplamında, geçen 
senenin Ocak ayı ile bu senenin Ocak ayı muka
yese edildiği zama»; yüzde 12J.,2 nisbetinde ar
tış, olmuştur. 

Arkadaşlanmtz, djyorlar fei; gelir -tamim
lerinde % 128 nislbetinde artış var, gerçekleş-
miyecek. 

(Muhterem arkadaşlar; işte ifade ediyorum; 
1970 yılı bütçesinde geçen seneye nazaran % 21 
nisbetinde &rtüş olmuştur. 1970 bâtteşesinde finans
man kanunlarım tam uygulamıyoruz. Ayrıca, 
Personel Kanununun getirdiği harcama dolayı-
siyle Gelir Vergisinde ve tasurruf bonaşında 
Damga Vergisindeki artış 2 milyar lira tutann-
4adw. lUnaenaleyh, bu noktalardan hareket 
ettiğimiz takdirde dahi, 1971 gelir bütçesin
deki tanminlerin isabetli yapılmış tamminler 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Sayın Millî Güven Partisi Sözcüsü Hasan 
Tosyalı arkadaşımız emekli fonu hakkında 
mütalâada bulundu. Biraz önce bir başka 
arkadaşıma verdiğim cevap ile kendisine de 
arzı cevabetmiş olduğumu zanned-yorum. 

Yine arkadaşım; «Bütçe gelirlerini artırıcı 
kalemler arasına karşılık paraları da eklemek 
lâzımgelir.» dedi. Elbette. «Maliye Vekili şun

ları söyledi, bütçe gelirlerini artırıcı unsurlar 
olarak bunları zikrettik, buraya biz karşılık 
paraları da ilâve ©diyoruz.» dedi. Teşekkür 
ederim. Karşılık paralarda bütçe gelirleri ara
sındadır., bunlarda da bir artış olacaktı, ga
yet tabiî. 

ıSaym Tosyalı'nın konuştmasanm müddr fikri 
de şu idi arkadaşlar; efendim, 1965 yılında 
yaptığımız vengi ıslahatı ıslahat idi, ona de? 
vam edilseydi çok iyi olacaktı. Şimdi ya
pılan vergi gayretleri ıslahat olmaktan uzak
tır,, gayriâdildir. Yani bu, şu demek; Sa
yın Melen zamanında yapılan vertgi değk 
siklikleri reformdu, ıslahattı da , ondan son
rakiler bu yoldan ayrılmıştır, reform olmaktan 
çıkmıştır, ıslahat olmaktan çıkmıştır. 

Muhterem arkadaşlar; herkesin kendi yap
tığını beğenmesi normaldir. Millî Güven Par
tisi sözcüsünün de bu espiri içerisinde mü
talâalarını lütfetmesi de normaldir. Ama, baş
kalarının yaptığını ıslahat olarak görmeyişi... 
İşte anormal olan taraf burada başlıyor. Bi
raz önce Sayın Gürsan'a arz ettiğim müta
lâalar içerisinde anla-ılmıştır. Millî Güven 
Partisi de bu vergilerin esprisine nedense ya 
nüfus edememiştir, yahut da nüfuz ettiği hal
de nüfuz etmek istememiştir. Gayet tabiî de
ğerli Güven Partimiz de... 

ÎBSAN KABADAYI (Konya) Millî Güven 
Partisi Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (De
vamla) — Evet, daha evvel Güven Partisiy-
di, şimdi Millî Güven Partisi oldu. 

Millî Güven Partimiz de gayet tabiî müstakil 
ve kendisine göre politikası olan bir partimiz 
olduğu için, o da tıpkı Demokratik Parti 
gibi vergileri bir münakaşa mevzuu yaparak, 
bununla ilgili şekilde kendisine oy temin et
mek çabası içerisine düşmüştür ve bu politi
kanın icabı olarak da bu sözleri, ver^i kanun
ları mevzuuibahsoldukça söyliy©gelmekte. Ar-
kadaşımızm vergi dairelerinin güçlendirilmesi 
odasındaki mütalâasına elbette ki, iştirak 
etmemek elden gelmez. 

Sayın Tosyalı'nın bir mütalâasını buraia 
eleştirmek istiyorum. Dedi ki; «Emlâk VergM 
Kanunu erteleniyor, uygulıyamadınız. Gelin 
şunu ertelemeyin de değiştirin.» Nasıl değiş
tirelim?... Millî Güven Partisinin görüşüne 
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uygun tarzda değiştirin.. Arkadaşımızın söz
lerinin ifade ettiği mâna budur. Evvelâ, bu 
vergiyi erteliyor muyuz, ertelemiyor muyuz?.. 
Bunda bir anlaşmaya varmamız lâzım gelir. Bu
nunla ilgili kanun da zannediyorum önümüzde
ki günlerde huzurunuzda müzakere edilecektir. 

Muhterem arkadaşlar; şu elimde gördüğü
nüz Emlâk Vergisi Kanunudur. 9 ncu maddeyi 
aynen okuyorum. 

«Mükellefiyetm başlaması : 
Bina Vergisi mükellefiyeti, 
•Bu kanunun hükümlerine göre mükelleflerin 

beyana davet edildikleri yılı, 
Yeniden inşa olunan binalar için inşaatın bit

tiği yılı, 

Yeniden inşa olunup, inşaatın bitiminden ön
ce kısmen kullanılan binaların kullanılan her 
kısmı için kullanma yılını, 

Muafiyetin sukut ettiği yılı, 

Takibeden bütçe yılından itibaren başlar.» 
Şimdi, 9 ncu maddenin mânası şu : Bina Ver

gisi mükellefiyeti, mükelleflerin beyana davet 
edildikleri yılı takibeden bütçe yılından itiba
ren başlar.. Mükellefler 1971 bütçe yılı içerisin
de beyana davet edilecekler. Mükellefiyet ne 
zaman başlıyor?.. 1972 de başlıyor, işte, kabul 
buyurduğunuz kanunun maddesi bu. Burada bir 
erteleme varsa geçen sene siz yapmışsınız. 

Muhterem arkadaşlar; burada nazik bir 
nokta üzerindeyiz. Efkârı umumiyede; «Efen
dim bir taraftan vergi kanunları getirdiler, di
ğer taraftan uygulamıyorlar, erteliyorlar» ka
naatini ve intibaını uyandırmakta arkadaşları
mız fayda mülâhaza ediyorlar; ama bunda ka
mu yaran yoktur. Parlâmento bir kanun çıka
rıyor, bir kanunu tasvibediyor; ondan sonra da 
teker teker, hatve hatve rücu ediyorsunuz. Böy
le bir intiba yaratmakta kamu yararı yoktur. 
işte görüyorsunuz maddeyi. Bu, 1972 de uygu
lanacak. Bizim getirdiğimiz tasarı da yapılmak 
istenen şey şudur : Beyannameler 1971 yılı için
de verilecek, vergi 1972 yılı içinde alınacak. 
Beyannameler de 1972 yılı içinde verilsin, ver
gi de 19712 yılı içinde alınsın diyoruz. Bunda 
verginin ertelenmesi diye bir şey yoktur ve ka
bulünüze mazhar olan hiçbir vergiden geri dö-
nülmemiştir, hiçbir vergi de ertelenmemiştir. 
Burada bir arkadaşım söyledi; «erteleme» diye. 

İşletme Vergisinin bir ay kadar bir ertelemesi 
olmuştur. Bu da gayet yeni bir vergi olduğu 
için, ne mükelleflerin, ne de vergi dairelerinin 
kâfi derecede hazırlıklı olmadıkları, bana yapı
lan müracaatlardan benim tarafımdan tesbit 
edilmesi, müşahede edilmesi üzerine, o sürede 
kanunun verdiği yetkiye dayanarak ertelenmesi 
yapılmıştır. Zaten kanun bunu mümkün gör
müştür, bu ihtimali derpiş etmiştir ve bildiğiniz 
gibi 15 Aralıktan beri de bu vergi uygulanıyor. 

İSaym Tosyalı arkadaşımız, Senatodaki Millî 
Güven Partisi sözcüsünün de beyanlarına pa
ralel olarak, «palyatif tedbirlerle bu iş olmaz» 
gibi bir mütalâada bulundu. Bu vergi tedbirle
rini palyatif tedbir olarak görmek hatalı olur. 
1964 de Sayın Millî Güven Partisi içerisinde bu
lunan bir arkadaşımız Maliye Bakanı iken akar
yakıt vergileri yükselmişti, şimdi de yükseltildi. 
O zaman palyatif değil, şimdi palyatif. Bu ol
maz arkadaşlar. 

Muhterem milletvekilleri; aslında Türkiye'
nin realiteleri aynı. iktidarda kim bulunursa bu
lunsun, hangi siyasi teşekkülün çoğunluğuna 
dayanan hükümet kurulmuş olursa olsun, Tür
kiye Cumlhuriyeti hükümetleri memleketin rea
liteleri karşısında bâzı tedbirler almak lüzumu
nu hissediyorlar. Aynı realitelerin, 'bazen aynı 
tedbirleri gerektirdiği de oluyor. Binaenaleyh, 
bu konuda da hâdiselere doğru açıdan yaklaş
mamız lâzımdır. 

İSaym Başkan, muhterem arkadaşlarım; bu 
suretle değerli sözcü arkadaşlarımın, değerli 
hatiplerin mütalâalarına arzı cevabetmiş oluyo
rum. Beni sabırla dinliyen arkadaşlarıma şük
ranlarımı, saygılarımı sunarım. (A. P. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir yazılı, bir de 
bulunduğu yerden soru sormak istiyen sayın 
milletvekili var. 

AHMET SAKIP HİÇER4MEZ (Ankara) — 
Sayın Başkan... 

BAŞKAN —Buyurun ıSaym Hiçerimez. 
AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 

iSon söz rica etmiştim. 
iBAiŞKAN — Peki efendim. 
İSaym Bakan, bir yazılı soru var; onu okutu

yorum, cevap lütfetmenizi rica edeceğiz, efen
dim. 
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iSayın (Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumuzun Sayın Maliye Bakanı 

tarafından cevaplandırılmasının teminini say-
giyle rica ederiz. 

'Kâmil Şahinoğlu Ali Uslu 
Manisa Denizli 

Ticari hayatın inkişafına mâni olan, fayda
sından daha çok mahzurları beliren servet be
yannamelerinin kaldırılması yolunda ne düşü
nülmektedir ve herhangi bir çalışma mevcut 
mudur? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam

la) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaş
lar ; 

Dünkü konuşmalarda da bu sual soruldu. 
Demokratik Parti Grupu sözcüsü Turgut To-
poloğlu arkadaşımız bu hususa temas etti, ben 
de arzı cevap eyledim. Dedim ki; 1965 yılı Hü
kümet Programında servet beyannamelerinin 
yerine daha ilmî ve daha müessir tedbirler 
getirileceği yazılıdır. Bu tedbirlerin neler ola
bileceği hakkındaki çalışmalar devam etmiş
tir, devam ediyor. Sayın Gürsan zamanında da 
bu. çalışmalar yapılmıştır ve bir tasan Mec
lise sunulmuştur. Merak eden arkadaşlarımız 
o tasarıya baksınlar; o tasarı servet beyanna
melerini daha ağır bir şekle getiren bir tasa
rıydı. O çalışmalar da dâhil olmak üzere Ma
liye Bakanlığında genel vergi sistemi değişik
liği içerisinde bu konuda incelenmektedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Hiçerimez, grup adına mı söz istiyor

sunuz, şahsınız adına mı? 
AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 

Şahsım adına efendim. 
BAŞKAN — Şu halde sırada olanları okuya

yım:. 
Sayın Cüceoğlu.. Yok. Kangal.. Yok. Tosya

lı.. Burada.. Tekrar kullanacak mısınız? 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Evet 

efendim. 
BAŞKAN — Tekrar konuşacaksınız. Buyu

run. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Saym 

Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Bütün bakanlıklar bütçeleri ile Maliye Ba

kanlığımız bütçesinin son bulduğu şu anda şah
sım adına en içten ve samimî temennilerimle bü

tün bütçelerin bütün bakanlıklara ve aziz mil
letimize hayırlı olmasını diliyorum. 

1970 yılı içerisinde Türkiye'nin malî ve ikti
sadi bakımdan hakikaten büyük gayretlerin için
de olduğunun malî, iktisadi dört büyük operas
yonun yapıldığının idraki içindeyim. Bunlar, 
meclislerimizden geçmiştir. Bunlara müspet, 
menfi mütalâalarda bulunmuşuzdur. Bunlar he
pimizin ve Meclisimizin mali olmuştur. Milleti
mize hizmet için yapılmıştır. Biz burada acı -
tatlı tenkidde bulunuruz ve fakat bu Meclisin 
çatısı dışında, milletin hayrına çıktığına inan
dığımız bu kanunların muvaffakiyeti için, he
define ulşaması için elbirliğiyle müşterek bir 
cephe halinde desteğinde oluruz. 

Muhterem arkadaşlarım, gelir bütçesinin 
müzakere edildiği şu oturumda, son sözü alı
şımın sebebi; verginin maksadı hakkındaki şah
si düşüncelerimi arz etmektir. 

Vergi, memleketimizin kalkınmasının bir 
vasıtasıdır. Verg^, kalkınmada sosyal adaletin 
tesisinin bir vasıtasıdır. Vergi, millî savunma
mızı yapmanın, vatan ve milletimizi koruma
nın bir vasıtasıdır. Vergi, fakir ve zengin ara
sındaki uçurumun düzeltilmesi için kullanıla
cak bir vasıtadır. Vergi, geri kalmış bölgele
rimizin kısa zamanda yükseltilmesi için kulla
nılacak bir vasıtadır. 

O halde muhterem arkadaşlarım, ben şah
san, fazla vergi alınmasının katiyen karşısın
da değilim. 1,5 yıllık milletvekilliğim esnasın
da gördüğüm şudur: Adaletsiz vergi tatbika
tı vardır. Vergi zayiatı vardır. Daha başka ver
gi alma imkânlarımız vardır. Bu üç hususun 
tahakkuku lâzımdır. Sayın Maliye Bakanlığın
dan bunların tahakkukunu temenni ediyorum. 

Ancak bu sayede, memleketimizde hepimi
zin varlığını ısrarla söylediğimiz dengesizliği 
kaldırıp sosyal adaleti sağlıyabileceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu sebeple görüş
lerimi bu şekilde arz ettikten sonra 1971 yılı 
bütçesi hakkında şahsım adına da son sözle
rimi arz etmiş bulunuyorum. Sık sık kürsüye 
çıktığım halde, beni ilgi ile dinlediğinizden do
layı hepinize teşekkür ederim .Saygılarımı su
narım, hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
okutuyorum : 

— 951 — 
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Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Kifayeti müzakere 

teklif ediyorum. Saygılarımla. 

Kastamonu 
Mustafa Topçular 

SAKIP HtÇERÎMEZ (Ankara) — Aleyhin
de söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SAKIP BîgmâM&Z (Ankara) — Sayın 

Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 

Bu bütçenin bu kısmının biraz daha müza
kere edilmesinde zannederim ki, çok geniş fay
dalar olacaktır. Çünkü Sayın Maliye Bakanı, 
Emekli Sandığı ile ilgili aktarmayı, Emekli San
d ı ğ a ait 1 200 000 000 Uranın Hazineye irat 
kaydedjamesiıni anMsrlarken, feer fegjge kendile
rine yanlış biM verilmesinden mütevellit yanlış 
ifadede bulundular. 

Eğşr bu müzakere biraz daha uzatılır ve bir -
iki arkadaşımıza daha fikirlerini söyleme im
kânı verilirse, bu 1 200 000 000 liranın Emekli 
Sandığından Hazineye aktarılış vakıasının 
emekli, dul,, yetim ve çalışan kamu personelinin 
geleceklerinin teminatı, sigortası olan garanti 
paralarının Hazineye aktarılışı olduğunu ifa
de etmek fırsatını bulabüeceps. Bunun isbatı-
nı da, erken olarak görevden ayrılmış bir kim
seye; yani kendisine emekli aylığı bağlanamı-
yacak olan bir kimseye, Emekli Sandığının, bu 
birikmiş paraları iade etmiş olduğunu söylemek
le, temjn etmek imkânım da bulabileceğiz. 

Şöyle özetlersek; 
Saym Maliye Bakam, Emekli Sandığı ile 

ilgili olarak Sayın Meclise hatalı bilgi vermiş
tir. Bu durum muvacehesinde hatalı bir karar 
alma ihtimali mevcuttur. 

Bu mevzuda biraz daha konuşma imkânı ka
zanır, biraz daha deşilirse, mevzu Parlâmento
nun ıttılaına daha açık ve etraflı olarak arz 
edilme imkânına kavuşur. Böylece hatalı ve yan
lış bir kararın ortadan kaldırılması imkânı da 
doğar. Saygılarımla. 

BAŞKAN - r 2 noi madde üzerinde verilmiş 
bulunan kifayeti müzakere takririni oylarınıza 
arz ediyorum, Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum. 

B - CETVELİ 

Bölüm Lira 
54.000 Gelir üzerinden alınacak 

vergiler 10 700 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

öö.OOfr Servet ve servet transferleri 
üzerinden aknan vergiler 1165 000 000̂  
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

56.000 Üretim üzerinden ahnan ver
giler 6 330000000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

57.000 Harcamalar üzerinden alınan 
vergiler 1020 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

58.000 Hizmetler üzerinden alınan 
vergi ve harçlar 3120 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

59.000 ithalât üzerinden alınan vergi 
ve resimler 7 215 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

61.000 Devletçe yönetilen kurumlar 
hâsılatı ve Devlet paylan 313 600 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

62,000 Devlet patrimuvanının ge
lirleri ~ 375100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.» 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler ve cezalar 1404 200 304 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

71.000 özel gelirler ve fonlar 4 650 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okunan (B) cetveliyle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddenin müzakeresi bitmiştir. Ko
misyon Başkanından bir hususu öğrenmek is
tiyorum. Komisyonunuzun Hükümetle müşte-

I rek bâzı hazırlıkları olduğu ifade edilmekte-
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dir. Mimn 3 neü ri&dde ile de ilgisi bulunduğu 
ifade edilmektir . Öyle midir efendim? 

B t î i J p KARMA KOMÎSYONU BAŞKANI 
M£®& ÜİLMAZ AKÇAL (Rize) — Sayın Baş-
Ssöfc 3 ncü madde ile ilgili her hangi bir husus 
'yok. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi okutuyorum 
efendim. 

Madde 3. — Ödenekler toplamı ile tahmin 
«dilen gelir arasındaki fflb 000 000 liralık fark 
iç istikrazla karfil&nacaktır. 
••''• BAŞKAN-—Madde üzerinde görüşmek is-
ttiyen sajflfi. üye?.'. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
<ediyof*crn. Kabul edenler.... Kabul etmiyenler... 
balbal edilmiştir. 

Madde 4. — 'a) Birinci madde ile sarfına 
îmezuniyet verilen ödenek üçer aylık devreler 
itibariyle tevzi olunur. Birinci ve ikinci üçer 
'aylık tevziat birlikte yapılabilir. Maliye Ba-
'kaşSığı ile ilgili bakanlık bu tevziatı tahsilat, 
33berasyoiL ve döviz durumunu ve umumi ikti
sadi şartları göz önünde tutarak tesbit eder. 

b) Bakanlar Kurulu, tahsilat, liberasyon, 
döviz durumunun ve umumi iktisadi şartların el
verişsiz seyretmesi halinde Ödeneklerden bir 
TnsMiraı mevkuf tutmaya yetkilidir. 

Bu madde hükmtl katma bütçeler hakkında 
(da uygulanır. 

BAŞKAK — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayı* Hye?.. Yok. Madde ile ilgili bir takrir 
^vardıli okutuyorum. 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
1971 yılı Bütçe Kanunu tasarısının 4 ncü 

maddesi (a) fıkrası hükmünün yılı içinde Mali
ye Bakanlığınca çok formalist ve yetkilerini de 
aşan bir biçimde uygulanması sonucu yatırım 
hizmetlerinin aksamasına sebebolduğundan, ek
li gerekçe muvacehesinde metinden çıkarılma
lını veya yeni bir formül bulunmasını arz ve 
teklif ederim. 

Kayseri 
Şevket Doğan 

Gerekçe : 1971 yılı Bütçe Kanunu tasarısının 
4 ncü maddesi (a) fıkrası hükmü aynen şöyle
dir : 

«M!adde 4. — a) Birinci madde ile sarfına 
mezuniyet verilen ödenek üçer aylık devreler 
itibariyle tevzi olunur. Birinci ve İkinci üçer 
aylık tevziat birlikte yapılabilir, Maliye Ba

kanlığı ile ilgili bakanlık bu tevziatı tahsilat, 
liberasyon ve döviz durumunu ve umumi ikti
sadi şartlan göz önünde tutarak tesbit eder» 

Böylece malî yıl başında bütçe kanunlaştığı 
halde bu fıkrada öngörülen tevziat yapılama
dıkça dairelerce hiçbir harcama yapılamamak
tadır. Çünkü : 

1. Maliye Bakanlığı malî yılın Mart ayı or
talarında ilk üç veya altı aylık devreye ait 
tevziatın esaslarını açıklıyan bir genelgeyi dai
relere göndererek düzenlenecek listelerin muta
bakatının Mart ayı sonuna kadar yapılacağı
nı bildirir. * 

Tevziat mutabakatını hâvi listelerin Maliye 
Bakanlığından alınmasını mütaakıp bu, hiçbir 
zaman Mart ayı sonuncu gününden önce sağ
lanamamaktadır. 

ödeneklerin, Sayıştaym vizesine tabi tutu
larak taşra teşkilâtına gönderilmesi Nisan ayı 
ortalarını, bazan Nisan sonunu da bulmaktadır. 
Bu hale göre birinci tevziat sırasından asgari 
birbuçuk - iki aylık bir müddet zarfında hiç
bir yatırım hizmeti için ödeme yapılamamakta
dır. 

2. Üçüncü üç aylık devreye ait tenzilât da 
Ağustos ayı sonlarında yine Maliye Bakan
lığınca gönderilen genelgeye müsteniden tak
riben bir ay içinde gerçekleştirilebilmektedir. 

Halbuki iş mevsimi olan bu dönemlerde hiz
metlerin beklemeye tahammülü yoktur. 

3. Dördüncü 3 aylık devreye ait ödenek 
tevziatı hakkında ise Maliye Bakanlığından hiç
bir iş'ar vâki olmamaktadır. Dairelerin de mü-
taaddit şifahi ve yazılı müracaatlardan sonra, 
ödeneklerin ancak bir kısmı serbest bıraktırıla-
bilmektedir. Oysa, ödenekleri mevkuf tutma
ya yetkili organ, mezkûr maddenin (b) fıkrası 
gereğince, ancak Bakanlar Kuruludur, örne
ğin, 1970 malî yılı dördüncü 3 aylık devreye ait 
yüzde 25 oranında serbest bırakılması gereken 
ödeneklerin halen Bakanlar Kurulunca mevkuf 
tutulmasına dair bir karar istihsal edilmemiş ol
duğu halde, yüzde 15 oranındaki miktarları Ma
liye Bakanlığınca bugüne kadar serbest bırakıl
mamıştır. Görülüyor M, mezkur fıkranın uy
gulamada yarattığı aksaklıklar, kuruluşları iş 
yapamaz hale getirmektedir. 

Binaenaleyh, 4 ncü maddenin (a) fıkrasın
da, ödeneklerin devrelere göre, ilgili Bakanlık 
ile Maliye Bakanlığı arasında tesbit edilecek 
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esaslara göre tevzi olunacağı öngörülmektedir. 
Halbuki uygulamada Maliye Bakanlığınca tes-
bit edilen esaslara göre, ilgili bakanlıkların 
tesbit hakkı sadece liste tanziminden ibarettir. 
Üstelik zamanında tanzim edilerek Maliye Ba
kanlığına verilen bu listelerden sonuç alınması, 
yani ödeneğin tevzi edilmesi mekanizmasının 
çok ağır çalışması sebebiyle fuzuli zaman kay
bına müncer olduğu ve kuruluşların işini tama
men aksattığı meydandadır. 

Bizce asıl nâzik olan nokta; ödenekleri sarfa 
mezuniyet veren yasama ve yürütme organı yet
kisinin, uygulamada Maliye Bakanlığınca kul
lanılmasıdır. 

Bu itibarla, işbu gerekçe ile belirtilen durum 
muvacehesinde mezkûr 4 ncü madde (a) fıkra
sının ya metinden çıkarılması veya yeni bir 
formülün ikâmesi ve ayrıca 4/b fıkrasının da 
Bakanlar Kurulu yoluyla kullanılması zaruridir. 
Bu yıl buna imkân görülemediği takdirde, 1972 
bütçesinde göz önünde tutulması için not edil
mesini saygılarımla arz ederim. 

Kayseri 
Şevket Doğan 

BAŞKAN — Komisyon? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Şarta mu
allâk bir takrirdir. Şarta muallâk bir takririn 
oylanması usule uygun değildir Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü

tahya) — Hiçbir şekilde katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katılmı
yor. Takriri oylarınıza arz ediyorum^ Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — 26 . 5 . 1927 tarihli ve 1050 sa

yılı Muhasebei Umumiye Kanununun 29 ncu 
maddesi gereğince : 

a) Gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı 
hükümleri gösteren (0) cetveli, 

b) Kanunla bağlanmış vatani hizmet maaş
larını gösteren (Ç) cetveli, 

I c) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişmeye yetki veren kanunları gösteren (G) cet-

I veli, 
I ç) Maliye Bakanlığı bütçesinin 14.480 nci 

(İhtiyat ödeneği) maddesinden aktarma yapüa-
I bilecek maddeleri gösteren (F) cetveli, 
I Bu kanuna bağlıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
I yen sayın üye?.. Yok. 
I Maddeyi cetvelleriyle birlikte oylarınıza ara 
I ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
I Kabul edilmiştir. 
I 6 nci maddeyi okutuyorum; 
I Madde 6. — Devlet gelirlerinin özel hüküm-
I lerine göre tarh ve tahsiline 1971 bütçe yılında 
I da devam olunur. 
I Musul petrollerinden teraküm eden (100) 
I milyon liralık hisseden 1971 malî yılı içinde tah-
I sil edilecek kısmı, (B) işaretli cetvelin (çeşitli 
I gelirler) maddesine gelir kaydolunur. 
I BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
I yen sayın üye?.. Yok. 
I Maddeyi (B) işaretli cetveli ile birlikte oy-
I lannıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
I etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
I 7 nci maddeyi okutuyorum : 

Madde 7. — 6 . 7 .1931 tarihli ve 1838 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerini değiştiren 11.6.1932 

I tarihli ve 2005 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ge-
I reğince Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
I idare edilecek okul pansiyonları ile Sağlık ve 
I Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı sağlık okul-
I lan öğrencilerinden 1971 yılı içerisinde alına-
I cak ücretler, bağlı (M) işaretli cetvelde göste-
I rilmiştir. 
I BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde görüşmek 
I istiyen sayın üye?.. Yok. 
I Maddeyi »cetveliyle birlikte oylarınıza ara 

ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
I Kabul edilmiştir. 

I 8 nci maddeyi okutuyorum : 
I Madde 8. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka-
I nununun 154 ncü maddesi uyarınca sınıflara ait 
I gösterge tablosunda yer alan gösterge rakamla-
I nnın aylık tutarlarına çevrilmesinde 1971 yılın-
I da (7) katsayı uygulanır. 
I BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde görüşmek 
I istiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıaa 
I arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
I 1er... Kabul edilmiştir. 
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Sayın Komisyon ve Hükümet; 9 ncu mad

deye devam edebilir miyiz, bir değişiklik var mı 
efendim? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — 9 ncu mad
de ile ilgili önergelerimiz var Sayın Başkan. 
9 ncu madde ile ilgili önergeler Başkanlığa tak
dim edilmiştir efendim. 

9 ncu maddeyi okutuyorum : 
Madde 9. — «İntibak işlemleri tamamlanarak 

kurumların kesin kaıdro ihtiyaçları tesbit edilin
ceye kadar 1322 sayılı Genel Kadro Kanununda 
(gösterilen kadrolar, 1071 bütçe yılı için de ge
çerlidir. 

Bu kadrolar 1322 (sayılı Genel Kadro Ka
nununun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bu
lunan Devlet memurlarının 657 sayılı Devlet Me
murları Kanunu çerçevesinde yapılacak intibak
ları için (kullanılır. İntibaklar sonunda boş ka
lan kadrolar iptal edilir. 

Bu kadroların yurt içi ve yurt dışı olarak ve 
kurum içinde üniteler itibariyle dağılışı, 1971 
bütçe yılı içinide ilgili kurumun teklifi ve Maliye 
Bakanlığımın görüşüne dayanılarak Bakanlar 
Kurulunca tesbit edilir. 

Kurumların 1971 bütçe yılı içinde kullana
cakları yurt dışı kadroların sınıflar ve dereceler 
itibariyle »ayısının tesbiıtinde 1322 sayılı Genel 
Kadato Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte 
işgal edilen kadro sayısı esas alınır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 
isayılı Kanunla eklenen ek geçici maddelere göre 
yapılan intibaklarda ortaya çıkacak hatalar 
veya itirazlı işlemler sonucunda yapılması gere
ken düzeltmeler dıolayısiyle Maliye Bakanlığının 
teklifi üzerine kadro iptali veya ihdasına Ba
kanlar kurulu yetkilidir. 

Kamu görevlerinin yürütülmesinde kadro 
yetersizliği dolayısiyle aksamalar görülmesi, ve
ya bu görevin teşmili sebebiyle ihtiyaç hâsıl 
olması halinde kurumlara içi ve dış kuruluşları 
için tahsis edilmesi gereken kadrolar ekli TK 
cetvelimde (Torba Kadrolar) gösterilmiştir. 

Bir kuruma bu kadrolardan tahsis yapılabil-
mesiicin : 

a) Hizmetin görülmesinde mutlak zorun-
luk bulunması ve bu hizmetin mevcut kadrolar
la yürütülememesi, 

b) İhtiyaç duyulan kadroların diğer hizmet
lerden yapılacak kadro aktarmaları ile karşıla
namaması, 
x c) Bu kadroların verilmesi konusunda 
Devlet Personel Dairesinin görüşünün mevcud-
olması, 

id) Maliye Bakanlığının olumlu görüşüne 
dayanılarak, Bakanlar kurulunca karar veril
mesi, 

Şarttır. 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek 

gösterge tablosunun 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerine 
girecek kadrolar ve bu kadroların unvanlara ay
ını kanunun 34 ncü maddesi hükümleri çerçeve
sinde 1971 malî yılı içinde Bakanlar Kurulunca 
tesbit edilir. 

1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerde tesbit edilen bu 
kadrolara usulü dairesinde yeniden atamnıyan-
larm eski kadroları «kişiye has» kadrolar ola
cak muhafaza edilir ve her hangi suretle boşal
ması halinde bu kadrolar iptal edilir. 

Bakanlar Kurulunca 1, 2, 3 ve 4 ncü derece
lerde olduğu tesbit edilen görev yerlerine ye
niden atananlardan bu görevi daha önce kadro
sunu işgal etmek suretiyle fiilen yapmakta olan
ların bu göreve ilişkin eski kadrolarında geçir
dikleri süreler kademe ilerlemesinde dikkate 
alınır. 

Kadro cetvellerinde yer alan kadrolardan 
1,2,3 ve 4 ncü derecelere girmiyenlerin unvan
ları, unvan standardjzaayonu yapılıncaya ka
dar yeni unvan ihdas edilmeksizin, ilgili kuru
mun teklifi üzerine Başbakanlık Devlet Perso
nel Dairesince tesbit edilir. 

Bu madde hükümleri katma bütçeler için 
de uygulanır. 

Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisi, Cum
hurbaşkanlığı ve Sayıştay Bakanlığı hakkında 
bu maddenin 1 nci fıkrası hükmü uygulanmaz. 
1322 Sayılı Kanunla Cumhuriyet Senatosu, Mil
let Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay Baş
kanlığına verilen kadrolar kaldırılmış, yerine 
ekli kadrolar konulmuştur. 

12 . 3 .1964 günlü ve 440 sayılı İktisadi Dev
let Teşekkülleri ile müesseseleri ve iştirakler 
hakkındaki Kanunun geçici 8 nci maddesindeki 3 
yıllık süre 28 . 2 . 1972 tarihine kadar uzatılmış
tır. 
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KEMAL ÖNDER (İzmir) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde Sayın 
Kemal önder, buyurunuz efendim. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım : 

9 ncu maddenin son fıkrasını aynen okuyo
rum : «12 . • 3 . 1904 günlü). 440 sayılı İktisadi 
Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve iştirak
ler hakkındaki Kanunun geçici 8 nci maddesin
deki 3 yıllık süre, 28 . 2 . 1972 tarihine kadar 
uzatılmıştır» deniyor. 

Değerli arkadaşlarım; 057 sayılı Kanun çı
karılmıştır ve geçen yıl büyük iddialarla Hükü
metimiz bu değişiklik kanun tasarısını getirmiş
tir. Bu iddiaların temelinde şu vardır : Bu bir 
reform kanun tasarısıdır, iddiası vardır. Ama 
aynı Hükümet, şimdi ne yapacaktır? Reform 
iddiasına sadık mı kalacaktır, kalmıyacak mı
dır? 

Senatoda bir değişiklik yapılıyor. Bütçe 
Karma Komisyonu yapılan değişikliği kabul 
ederek huzurumuza gelmiş bulunuyor. O deği
şiklik nedir? 440 sayılı Kanunun geçici 8 nci 
maddesinin uygulanmasına mütedairdir. 

Şimdi, bu geçici 8 nci madde nedir? Ona bir 
nebze bakmak lâzımdır. Geçici 8 nci maddeyi 
aynen okuyorum : 

«İlgili bakanlıklar teşkilâtında kendilerine 
bir hizmet verilecek olan teşekküller mensupla
rına, yönetim kurulu başkan ve üyeleri hariç, 
münhasıran bu hizmetin ifasının temini için 32 
nci maddenin birinci fıkrası hükmü, Bakanlar 
Kurulu karariyle bu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihten itibaren üç yılı göçmemek üzere 
uyigulanmıy abilir.» 

Dolayısiyle değerli arkadaşlarım; Bütçe ka
nunlarına 1964 ten bu yana konan ve biraz ev
vel okuduğum gibi /bir fıkra ile bu üçyıllık uzat
ma 1964 ten 1967 ye kadar devam edecek iken, 
bütçe uygulama kanunlariyle her üç yılda bir 
uzatılmıştır. 

Şimdi, büyük iddialarla Personel Kanunu
nun tadilini buraya getiren Sayın Hükümetimiz, 
bakanlıklardaki uygulamalarda tutumu n© ola
caktır?. Bunu cidden merak ediyorum. Buraya 
gelip de, «Biz kadro konusunda gecikme yap
tık. Gecikme yaptığımız için de, böyle bir fıkra
nın tarafınızdan kabulünde fayda vardır. Biz | 

sizden her ne kadar üç yıllık bir süre istiyor 
isek de, bunu birkaç ay zarfında giderici tedbir
leri alacağız.» diye mi çıkacaktır? Yoksa, «Ha
yır ; biz bu fıkranın buraya konmasına karşıyız» 
mı diyecektir? 

Değerli arkadaşlarım; Personel Kanununun 
4 ncü maddesini, Devlet memuru, sözleşmeli per
sonel ve işçiler konusundaki maddesini hatırla
tırım. 

Değerli arkadaşlarım; niçin geçen sene bü
yük iddialarla bu tasarı geldi? Neden? Bunu da, 
Sayın Maliye Bakanının beyanda bulunurken 
hatırlamasını isterim. 

Ayrıca arkadaşlarım, yapılan işlem bugüne 
kadar hatalı olmuştur. 

Karma Komisyonun, 440 sayılı Kanunun ge
çici 8 nci maddesinin metnini tedvin etmiş ve bu 
metni aynen huzurumuza getirmiş olması, ay
rıca Anayasa Mahkemesi kararma da aykırıdır. 

21 Şubat 1969 tarihli Resmî Gazetede çıkan 
Anayasa Mahkemesinin 68/24; 69/4 sayı ve 
7 . 1 . 1969 tarMi kararma göre; Anayasanın 
126 nci maddesine göre, Bütçe kanunlarına büt
çe ile ilgili olmıyan hükümlerin konulması me-
nedilmiştir. Keza «64 ve 92 nci maddelerinde de 
bütçe kanunları ile diğer kanunlar farklı pro
sedürlere tâbi tutulmuş, bu sebeple bütçe ka
nunlarında bütçe ile ilgili olmıyan hükümlerin 
ve diğer kanunlarda da bütçe ile ilgili hüküm
lerin yer almaması gerekmektedir.» diyor. Ana
yasa Mahkemesi. O halde böyle bir fıkranın 
Bütçe Kanununa da esasen konması yanlış bir 
işlem olarak olagelmiştir. Şimdi, hem bu yön
den, hem de Personel Kanununun esprisi bakı
mından son değişiklikle beraber, reformculuk 
iddiasiyle beraber, bu yola gidilmemesini ben is
tiyorum. Ticaret Bakanlığı böyledir, Tarım Ba
kanlığı böyledir, Sanayi Bakanlığı böyledir, çe
şitli bakanlıklarda bu tatbikat vardır. 

Bir reform ya yapılır, ya yapılmaz. Yapılır
ken de taviz verilmez. Ciddî olmak lâzımdır ar
kadaşlar. 

Saygılarımı sunarım, 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Maliye Bakanı. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaş
lar; 

Sayın Kemal Önder arkadaşımızın bu hassa
siyetini evvelâ teşekkürle karşılıyorum, Teşek-
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kürle karşılamamın sebebi şu; Personel Kanu
nuna sahip çıkmak istiyor arkadaşımız, «bozmı-
yalım, bu, Personel Kanununun bir tarafını bo
zuyor» diyor. Muhterem arkadaşlar, dün istir
hamda bulundum, Personel Kanununu sizler ka
bul buyurdunuz. Bu bir reformdur ve buna sa
hip çıkarmak bu reform tahakkuk eder, sahip 
çıkmazsak tahakkuk etmez. Bilâkis daha karı
şık bir sisteme doğru gidilir. Bu bakımdan sa
mimiyetle arkadaşıma teşekkür ediyorum. 

Meselenin mahiyeti şudur : Bu metin bir de
fa Senatoda ilâve edilmiştir. Hükümet tasarısın
da yoktur. Ama, mahiyeti şu; ben orada da bu 
mütalâamı söyledim : Bu metne göre uzatma 
müddeti 3 yıl değil, 28 . 2 . 1972 tarihin® ka
dardır. Zaten Bütçe Kanunu ile 3 yıl süre uzatı
lamaz. Bütçe Kanunu 1 yıl muteberdir. Zanne
diyorum, arkadaşım okurken dikkat etmedi, 
28 . 2 . 1972 tarihine kadar, 1 yıldır. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Pardon, tashih 
ederim. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (De
vamla) — Şimdi bu 1 yıl içerisinde neyi uzatı
yoruz? Bâzı dairelerde, bâzı bakanlıklarda, baş
ka yerden, meselâ İktisadi Devlet Teşekkülün
den maaş aldığı halde, başka bir idarede, başka 
bir bakanlıkta çalışan memurlar vardır. 

Şimdi Sayın Önder arkadaşımla hemfikir ol
duğum nokta şurası : Eğer bu hizmete lüzum 
varsa, o hizmetin değeri ile mütenasip kadroyu 
ihdas edersiniz, oraya da o memuru tâyin eder
siniz. O kadroda çalışmayı arzu ederse orada du
rur, arzu etmezse kendi yerine gider... Şimdi, 
yalnız, eski tatbikat bu konuda tamamiyle yan
lış. İşte bu kanun onları da düzeltmek istiyor ve 
o tatbikatı da düzeltmek istiyor. Şu söylediğim 
kadro ihdas muamelesini yapabilmek için, bu 
kadroya evvelâ lüzum var mıdır, yok mudur, 
bunun bir tetkik edilip anlaşılması gerekir. Bu 
kadroya lüzum var ise, yani o hizmete lüzum 
varsa, o hizmete hangi dereceden bir kadro ve
rilmesi lâzımgelir, yani hizmetin değeri ile, hiz
metin Devlete taşıdığı önemle, derece arasında 

fonksiyonel irtibat nedir, onun incelenip, işte şu 
hizmet için şu derecedeki kadroyu ihdas etmek 
lâzımıdır, demek gerekir. Bu bir çalışmanın ya
pılmasına vabeste bir iştir. 

Senatodaki müzakeresi safhasında önergeyi 
verenler dediler M, bu çalınmaların yapılmasına 
kadar mevcut usulü bir müddet devam ettirelim. 
Mevcut usulü, kadro analizi yapılıncaya kadar 
ve hangi teşekkülde, hangi dereceden hangi 
kadro ihdas etmek lâzım, bunu teshit edinceye 
kadar mevcut usulü devam ettirelim. Eğer böy
le bir devam maddesi bulunmaz ise, 1 Marttan 
itibaren bıçakla keser gibi bu mesele kesilip atı
lacaktır. Halbuki bu zevatın orada gördüğü 
önemli hizmetler vardır diye zikrettiler. Ve ne
ticede, bunu biz Yüksek Heyetin takdirine bı
raktık, orada. Müddet 1 sene mi olur; 1 sene 
bence uzundur, bunu da ifade ettim. Daha kısa 
bir müddet olabilir, 6 ay olabilir, 3 ay ola/bilir. 
Yani 3 ay içerisinde, 6 ay içerisinde bu mesele 
halledilsin denebilir. Ama Senatonun temayülü, 
biz bir sene uzatalım da, bütçe süresince uzata
lım da, 1 yıl içerisinde bu çalışmalar yapılır, 
ondan sonra tasfiye edilir, tarzında tezahür et
miştir ve bu madde o şekilde kabul edilmiştir. 
Senato tarafından. 

Salgılarımı sunarım. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde başkaca 
görüşmek istiyen sayın üye? Yok. Sayın Kemal 
Bağcıoğûu tarafından bir takrir gelmiştir. Baş
kanlıkça buna imkân görülememektedir. Çünkü 
71 maddenin aralıksız müzakeresi istenmekte
dir. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Saym Kemal Bağcioğlu öner
gesini geri almıştır. 

Takrirler vardır, takrirlerin oya a ra husu
sundan başlamak üzere, saat 14,30 da toplanmak 
üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,08 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Mustafa Orhan Daut (Manisa), Şevket Doğan (Kayseri) 

BAŞKAN — 61 nci Birleşimin 2 nci 
oturumunu açıyorum. 

9 ncu madde üzerinde verilmiş takrirler 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1971 yılı Bütçe kanunu 

tasarısının 9 ncu maddesinin 3 ncü fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 
Erol Yılmaz Akçal 

ı - • 

Bu kadroların yurt içi ve yurt dışı olarak 
ve kurum içinde üniteler itibariyle dağılışı ya
pılarak 1971 yılı içinde ilgili kurumun teklifi 
ve Maliye Bakanlığının görüşüne dayanılarak 
Bakanlar Kurulunca tesbit edilir. Bu tesbit ya
pılıncaya kadar 1970 yılındaki üniteler arası 
kadro dağılımı esas alınır. Unvan »tandardizas-
yonu yapılıncaya kadar Genel Kadro Kanunu 
ile verilen kadrolara intibakları yapılan Devlet 
memurları bu kadroların tahsis edildiği görevin 
eski unvanlarını taşırlar, intibaklar yapıldığı 
sırada Teşkilât kanunlarının ilgili madde veya 
5439 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükümleri
ne dayanılarak, başka görevlerde çalıştırılanlar 
fiilen ifa ettikleri görevin unvanını, unvan stan-
dardizasyonu ve üniteler arasında kadro da
ğılımını, yeniden yapılıncaya kadar muhafaza 
ederler. 

BAŞKAN — Okunan 9 ncu maddenin 3 ncü 
fıkrasının tadili Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanlığınca teklif edilmektedir. 

Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü

tahya) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon başkanı tarafından 

verilmiş bulunan teklife Hükümet katılmakta
dır. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenle?... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın komisyon başkanı, 3 ncü fıkra; «Bu 
kadroların yurt içi...» diye başlamakta ve «tes

bit edilir» ile bitmektedir. Bu çıkıyor ve kabul 
edilen fıkra aynen bunun yerine geçiyor. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Aynen efen^ 
dim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Yine Komisyon Başkanı Sayın Erol Yılmaz 

Akçal tarafından verilmiş bir takrir vardır, 
okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Görüşülmekte olan bütçe kanunu tasarısının 

9 ncu maddesinin 8, 9 ve 10 ncu fıkralarının 
kaldırılarak, yerine aşağıdaki ibarenin konul
masını arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 
Erol Yılmaz Akçal 

«1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 3 ncü 
maddesi hükümleri 1971 malî yılında da uygu
lanır.» 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu bu tak
rire? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü
tahya) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet takrire katılıyor. Ko
misyon başkanı tarafından verilmiş bulunan ve 
okunan takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

Sayın Erol Akçal, «657 sayılı Devlet Me
murları Kanununa ek gösterge tablosunun...» 
diye başlıyan ve «kademe ilerlemesinde dikka
te alınır» a kadar olan kısım çıkıyor, bu şekil
de kabul edilen metin ithal ediliyor... 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Yine Komisyon Başkanı Sayın Erol Yılmaz 

Akçal tarafından verilmiş bir takrir ve ekleri 
var, okutuyorum. 
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Yüksele Başkanlığa 

1971 yılı Bütçe (kanunu tasarısının 9 ncu 
maddesinin sondan bir evvelki fıkrasının, aşa-
ğıdakfi, şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Bütçe ve Plân Karma Komisyonu 
Başkanı 

Erol Afcçal 

Madde 9 un sonuncu fıkradan Mr evvelki 
fıkra : 

«Cumhuriyet Senatosu, (Millet Meclisi, Cum
hurbaşkanlığı, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve 
Sayıştay Başkanlıkları, {hâkimlik ve savcılık 
mesleklerinde (bulunanlarla fbu meslekte sayılan 
görevlerde olanlar hakkında bu maddenin 1 nci 
fıkrası hükmü uygulanmaz. 1322 sayılı Kanun
la Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisi, Cum
hurbaşkanlığı, Anayasa Mahkemesi, Danıştay 
ve Sayıştay Başkanlıklarına, Ihâkimlik ve sav
cılık mesleklerimde bulunanlarla bu meslekte sa
yılan görevlerde olanlara verilen kadrolar kal
dırılmış yerine ekli kadrolar konulmuştur.» 

Kurumun adı: Anayasa Mahkemesi. 

Sınıfı 

(1971 malî yılı kadroları) 

'Derecesi Görev Unvanı 

Toplam 

Aded 

Hâkim ve meslek 
> » 
» w 
» » 
* > 
* » 
* H 

mensupları 
» 
» 
» 
» 
» 
* 

1 
1 
1 
2 
3 
4 
6 

Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeleri 
Anayasa Mahkemesi yedek üyeleri 
Raportör 
Raportör 
Raportör 
Raportör 
Raportör 

15 
5 
3 
3 
2 
2 
1 

31 

1971 malî yılı gösterge dışı ödemeler tablosu 
Anayasa Mahkemesi 

Adedi ödeneği Aylığı Yıllığı 

1 nci derecede maaş alanlar 
2 nci » » » 
3 ncu » » > 
4 ncü » » » 
5 nci » > > 

23 
3 
2 
2 
i 

2 0 0 X 7 
200 X 7 
200 X 7 
150 X 7 

~160 X 7 

,92 200 
4 200 
2 800 • 
2 iion 
l 050 

386 400 
50 400 
33 600 

' f ı '• 

12 600 

31 42 ı350 508 200 
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Kurum ̂ di: Dş3Üft%" Başkanlığı 
(1971 malî yüı kadroları) 

îslel 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Sıaıfı 

ı mensulbu 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Derecesi 

1 
i 
1 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
2 
S 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
2 
8 

ıGörev unvanı 

Birinci İBaşkan 
Daire Başkanı 
Üye 
BaşkanunsöZcusü 
Kanunsözcüsü 

» 
» 
» 
» 

Başyardımcı 
» 

Birinci Sınıf Yardımcı 
,» » » . 

İkinci Sınıf Yardımcı 
Üçüncü Sınıf Yardımcı 
Dördüncü Sınıf Yardımcı 
Beşinci Sınıf Yardımcı 
Altıncı Sınıf Yardımcı 
Anayasa Mahkemesi ©eçM Raportörü 
Anayasa MaJhkemesi 'Geçici Raportörü 

> .••• 

Aded 

1 
12 
66 
1 

21 
14 
7 
3 
3 

15 
3 

15 
25 
23 
33 
34 
27 
44 
3 
3 

1971 malî yılı 'gösterge dışı ödemeler tablosu 

Danıştay 
Adedi 

80 
39 
14 
17 
28 
21 
28 
19 
18 
43 

307 

Ödeneği 

200 X 7 
200 X 7 
200 X 7 
150 X 7 
160 X 7 
150 X 7 
100 X 7 
100 X 7 
100 X 7 
100 X 7 

Aylığı 

112 000 
54 600 
İ9 600 
17 850 
29 400 
22 050 
19 '600 
13 300 
12 600 
30 100 

331 100 

Yıllığı 

1 344 000 
655 200 
235. 200 
214 200 
352 800 
264 600 
235 200 
159 600 
151 200 
361 200 

3 973 200 

1 nci dereceden 
2 nci 
3 ncü 
4 ncü 
5 nci 
o —« 
7 nci 
8 nci 
9 ncu 
10 ncu 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

maaş 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

alanlar 
* 
» 
» 
» 
» 
•» 

» 
» 
» 
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Adalet Bakanlığı 1971 malî yılı kadroları 

(Hakimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlarla bu meslekten sayılan görevlerde bulunanlar için) 
Sınıfı Derece Aded 

Hâkim, savcı ve bu meslekten sayılan görevlerde bulunanlar 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
>> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

1 560 
456 
306 
299 
426 
544 
454 
286 
190 
233 

4 796 

Adalet Bakanlığı 1971 malî yılı gösterge dışı 
ödemeler tablosu 

(Hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlarla bu meslekten sayılan görevlerde 'bulunanlar için) 
Adedi Ödeneği Aylığı Yıllığı 

1 nci derece maaş alanlar 
2 nci 
3 ncü 
4 ncü 
5 nci 
6 nci 
7 nci 
8 nci 
9 ncu 
10 ncu 
10 ncu 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

(1322 sayılı Kanunun 1 
iade edilmiyen) 

BAŞKAN — Takrir ve eklerini 

1 560 
458 
306 
299 
426 
544 
454 
286 
190 
42 
191 

ereğince alınıp 

4 706 

okuttum. Komisyondan 

200 X 7 
200 X 7 
200 X 7 
150 X 7 
150 X 7 
150 X 7 
100 X 7 
100 X 7 
100 X 7 
100 X 7 
100 X 7 

bir 'hususu 

2 184 000 
641 200 
428 400 
313 950 
447 300 
571 200 
317 800 
200 200 
133 000 
29 400 
133 700 

5 400 160 

soracağım 

26 208 000 
7 694 400 
5 140 800 
3 767 400 
5 367 600 
6 854 400 
3 813 600 
2 402 400 
1 596 000 
352 800 

1 604 400 

64 801 800 

efendim. 
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AHMET ŞENER (Trabzon) —. Ben de Ko
misyondan soracağım. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun evvelâ ben 
sorayım. 

Sayın Başkan, bu, Anayasamızın gider ar
tırıcı hükmünü kapsamıyor mu? Kadrolar ter-
tibedilmiştir, kadrolarda bir değişiklik yapıl
maktadır. Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Sa
yıştay ve Adalet Bakanlığı kabul edilen bütçe
lerinde bu paralar mevcut mudur? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Sayın Baş
kan, Anayasaya aykırı hiçbir huisus yoktur. 
Bu kadrolar bütçeleri içerisinde mevcuttur 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Şener soru soracaktınız, 
buyurun. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Benim so
racaklarımın bir kısmını siz sordunuz. O husus 
doğru.. Ben şahsan bu kadroların aded olarak 
karşılsında değilim. Ancak, bir hususun öğre
nilmesini istiyorum: Anayasanın 94 ncü mad
desinin 5 nci fıkrasına göre her ne kadar öner
geler okunur, müzakeresiz oya baz'edilir deni
liyorsa da... 

BAŞKAN — Müzakere etmiyoruz zaten. 
Başkanlıktan bir soru soruyorsunuz, ben de 
Komisyondan soracağım. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Şimdi Sa
yın Başkan, bu kadroların adedini yekûn ola
rak öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Okuduk efendim. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Cetvel be

nim önümde olmadığı için... 

BAŞKAN — Hangisini istiyorsunuz efen
dim? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Komisyon
dan kaç aded geçmiştir, burada kaç adeddir? 

BAŞKAN — Takriri Komisyona arz ede
yim, bilâhara size takdim etsinler efendim. 

Bu takrire Hükümet katılıyor mu efendim? 
MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kü

tahya) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı ta
rafından verilen takrir kadrolarda değişiklik 
yapmaktadır. Zaten torba kadroda da bugün
kü durum itibariyle böyle bir durum bahis 
konusudur. İlgili bütçelerin müzakeresinde de 
karşılıkları bedel olarak konduğu ifade edil- | 

mektedir. Gider iartırıcı bir hususun bulunma
dığı Sayın Komisyon Başkanınca ifade edilmiş 
bulunduğu cihetle takriri okunan kadrolariyle 
birlikte oylarınıza ıarz ediyorum. Kabul buyu
ranlar. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

9 ncu maddenin alttan 2 nci fıkrası çıka
cak yerine kadro cetvelleriyle birlikte kabul 
buyurulan bu metin eklenecektir. 

Sayın Önder tarafından verilmiş bir tak
rir vardır, okutuyorum efendim. 

Sayın Meclis Başkanlığına 
Bütçe kanun tasarısının 9 ncu maddesinin 

son fıkrasının tasarı kapsamından çıkarılması
nı talebederim. 

izmir Milletvekili 
Kemal önder 

BAŞKAN — Komisyon?. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rise) — Kabul et
miyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon kabul etmiyor, Hü

kümet Genel Kurulun takdirine bırakıyor. 
(«Mahiyetini anlayamadık» sesleri) Okuduk, 
fakat bir daha okuyayım Genel Kurulun bil
gisi olsun. Her anlaşılmıyan fıkranın tekrar 
okunması sistemi diye bir sistem uygulıyama-
yız, fakat bu kerelik okuyalım. 

Son fıkra : 
»12 . 3 . 1964 günlü ve 440 sayılı İktisadi 

Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve iştirak
leri hakkındaki Kanunun geçici 8 nci maddesin-
deki 3 yıllık *üre 28 . 2 . 1972 tarihine kadar 
uzatılmıştır.» 

Komisyon katılmıyor, Hükümet takdire bı
rakıyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum; kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir efendim. 

Sayın Ali Rıza Uzuner tarafından verilmiş 
bir takrir vardır okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Ekli gerekçede belirtildiği üzere 1971 yılı 

Bütçe kanunu tasarısının 9 ncu maddesinin son 
fıkrası ile eklenen kadro cetvellerinden Danış
tay Başkanlığı bölümündeki 1 nci derece kadro-

I larının 11 aded artırılmasını ve dolayısiyle 2 nci 
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derece kanun sözcüleri kadrolarının 21 adedden 
17 kadroya, 2 nci derece başyardımcılık kadro
larının da 15 adedden 8 adede indirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Ali Rıza Uzuner 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, bu 
takriri oya arz etmeden evvel bir hususu hallet
mem lâzımgelir. 17 ilâve ve bir miktar da ek
siltme talebediJmektedir; binnetice bu takrir 
gider artırıcı bir mahiyet taşımakta mıdır, ta
şımamakta mıdır? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Sayın Baş
kan, gider artırıcı mahiyette telâkki edilebilir de 
edilmiyebilir de. Bunun hakkında kesin bir şey 
söylemek mümkün değildir. 

BAŞKAN —17 kadronun ilâvesi diyor Da
nıştay Bütçesine. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Müsaade 
eder misiniz efendim? 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Biraz ev
vel bizim arz ettiğimiz takrir Danıştay, Anayasa 
Mahkemesi, Adalet Bakanlığı ilgilileriyle Ma
liye Bakanlığının oturup uzun hesapların netice
sinde yapmış oldukları bir incelemenin neticesi 
olarak huzurunuza getirilmiştir. Bu takrire şim
di muttali oluyoruz. Onun için katılmamıza im
kân yoktur efendim. 

BAŞKAN — Şimdi lütfen gerekçesini de oku
yun. 

«Gerekçe : 

Personel Kanununun ek geçici 8 nci maddesi 
gereğince Dtoıştay meslek mensupları ulaştık
ları fiilî aylıklarına göre 1 nci derece maaşına 
kadar intibak ettirilmektedir, intibakta 1 nci 
derece aylığı alanlar için müktesep hak mahiye
tinde olan söz konusu 11 kadronun verilmiyerek 
2 nci dereceye indirilip bu derece kadrolarının 
verilmesi Anayasanın hâkimlik teminatı esas
larına aykırı olduğu gibi hâkim ve savcılarla 
Anayasa muvecehesinde aynı statü ve teminata 
tâbi olan Danıştay meslek mensuplarının bu 
kimselerle aralarında açık farklılık, adaletsizlik 
ve haksızlığa yol açmış bulunacaktır. 

Bu itibarla teklifin kabulü zaruridir. Bu 
kadrolardaki şahıslar fiilen 1 nci derece aylık
larını aldıklarına göre, teklif müktesep bir hakkı 
düzeltirken bütçeye de her hangi bir gider tah
mil etmemektedir.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, ge
rekçeyi de okuduk efendim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Sayın Baş
kan, muhtemeldir ki, biraz evvel kabul edilen 
metnin içerisinde bu kadrolar da yer almış ola
bilir. O bakımdan böyle istisnai bir takrir oya 
konulmaz ve kabul de edilmez.. 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlığın yalnız 
oya koyamıyacağı husus; gider artırıcı olup ol
madığını tezekkür etmektir. Bu hususu Komis
yon Başkanından sorduk, bu hususta kati bir 
cevap alamadık Başkanlığın da bir evvelki tat
bikatı veçhile kadro mevzuatının henüz intibak 
haline gelmemiş bulunması ve torba bir kadro 
kanunun da mevcudiyeti halinde Başkanlık bu
nu gider artın cı mahiyette görmüyor. Yalnız 
Komisyon katılmıyor. 

Hükümet?., 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü

tahya) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, Hükümet 

katılmıyor. Çünkü bir evvel oylanan madde ile 
Sayın Komisyon Başkanı; «Biz Danıştayı da 
kapsamı içine alan bir takriri oya arz ettik, 
meseleyi hallettik» derler... 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Bir ko
nuyu sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner, Anayasaya göre 
görüşme imkânı yok. Takrirler müzakeresiz oy
lanır ve kabul edilir. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum; kabul bu
yuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. Efendim. 

9 ncu maddeyi kabul buyurduğunuz tâdiller 
ve kadro cetvelleriyle birHkte oylarınıza arz 
ediyorum; kabul buyuranlar... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir efendim. 

2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/388; Cumhuriyet Se
natosu 1/1163) (Millet Meclisi S, Sayısı : 261; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1483) 
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3. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan 
değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/389; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1164) (Millet Meclisi S. Sayısı : 272; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1484) 

4. — DHM. İşletmesi Genel Müdürlüğünün 
1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (B) 
işaretli cetvelinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısında yapılan değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (M, Meclisi 1/376, 
C. Senatosu 1/1147) (M. Meclisi S. Sayısı : 274, 
C. Senatosu S. Sayısı : 1499) 

5. — 1970 ~yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna da
ir C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/441; C. Se
natosu 1/1200) (M. Meclisi S. Sayısı : 288; C. 
Senatosu S. Sayısı : 1523) 

6. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) 
işaretli cetvelin Milli Savunma Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna da
ir C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/442, C. Se
natosu 1/201) (M. Meclisi S. Sayısı : 289, 
:C. Senatosu S. Sayısı :1524) 

7. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) 
işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi 1/444; C. Senatosu 
1/1202) (M. Meclisi S. Sayısı ; 290, C. Sena
tosu S. Sayısı : 1525) 

BAŞKAN — Bu kanun tasarıları açık oyla
rınıza sunulmuş, fakat çoğunluk sağlanamamış
tı. Bu kanun tasarıları şimdi yeniden Genel Ku
rulun açık oylarına arz edilecektir. Küreler ev
velâ gezdirilip bilâhara kürsü önüne bırakıla
caktır. 

1. — 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1971 yılı 
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Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/386; Cumhuriyet Senatosu 1/1170) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 257; Cumhuriyet Se
natosu S: Sayısı : 1481) (Devam) 

BAŞKAN — <Bültçe kanunu tasarısının mad
delerinin ıgörüışülmeisine devam ediyoruz. 

Madde 10. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 1327 sayılı Kanunla değişik 156 ncı 
maddesine istinaden kurumların yurt dışı kuru
luşlarına dâhil kadrolarında giörev almış olan 
Devlet memurlarının aylıkları için aynı kanu
nun 167 nci mıaddetsinin öngördüğü şekildeki 
katsayılar telsbit edilip işbu (Bütçe Kanununa ek 
bir kanunda ığösterilinoeye kadar bu memurlara, 
1327 sayılı Kanun uyarınca intibak ettirildikleri 
derecıelerle 1 Aralık 1970 ten isıonra tterfi veya 
atama îsuretiyle igetiriMilkleri yeni derecelerin 
aylıkları, tekabül elttiği eski derecelerle göre 10 
Ağustos 1970 tarihinden önce bulunulan meım-
leketite ele geçmesi gereken döviz miktarını 
geçjmiyeoek şekilde ödenir. Şu kadar ki, 10 Ağus
tos 1970 ten önce parasının resmî kurunda ya
pılan değişiklik sebebiyle tele geçen döviz mik
tarları azalimiiş olan ve bu azalmayı telâfi ede
cek her Ihangi yeni bir emsal «tesbit edilememiş 
bulunan memleketlerdeki aylıklar yabancı m©m-
lekeltin döviz kurunda vulkubulan değişiklikten 
önceki döviz miktarı üzerinden ödenir, ödenecek 
dövizlerin Türk lirası tutarları ile memurun bu
lunduğu derece ve kademenin kesintili yurlt içi 
aylık tutarları aralsmdaki fark maaış bordro
ların da «dış memleket tazminatı» adı ile 
açılacak ayrı bir sütunda gösterilir ve bu taz
minat vergiye tabi tutulmaz. 

IDış kuruluşlarda çalışan idari memurlarla 
telsizcilerin aylıkları da aynı esaslar dâhilin
de muameleye tabi tutulur. 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde görüş
mek isltiyen sayın üye? Yok. Komisyon Baş
kanı tarafından verilmiş bulunan bir (takrir var
dır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bütçe kanunu tasarısı

nın 10 ncu maddeisinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Karnıa 'Bütçe Komisyonu Başkanı 
Bize 

Erol Akçal 
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Madde 10. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 1327 sayılı Kanunla değişik 156 
ncı maddesine istinaden kuurmlann yurt dışı 
kuruluşlarına dâhil kadrolarında (görev almış 
olan Devlet memurlarının aylıkları için aynı 
Kanunun 167 nci maddesinin öngördüğü şekil
deki katsayılar tesbit edilip iş bu Bültçe Ka
nununa ek bir kanunda gösterilinceye kadar bu 
memurlara, 1327 sayılı Kanunun ek geçici 2 nci 
ımâddesi uyarınca aldıkları aylıkları ile 1 Ara
lık 1970 ten sonra terfi veya atama sj^etiyle 
getirildikleri yeni derecelerin aylıklar!, teka
bül ettikleri, eski derecelere ıglöre 10 Ağustos 
1970 tarihinden önce (bulunulan memlekette de 
geçmesi gereken döviz miktarını geçmiyecek 
şekilde ödenir. Şu kadar ki, 10 Ağustos 1970 
ten önce parasının resmî kurunda yapılan de
ğişiklik sebebiyle ıele geçen döviz miktarları 
azalmış olan ve bu azalmayı telâfi edecek her 
hangi yeni bir emsal tesbit edilimömiş bulunan 
memleketlerdeki aylıklar yabancı memleketin 
döviz kurunda vukubulan değişiklikten önceki 
döviz miktarı üzerinden ödenir, ödenecek dö
vizlerin Türk Lirası tutarları ile memurun bu
lunduğu derece ve kademenin kesintili yurt 
içi aylık tutarları 'arasındaki fark maaş bord
rolarında «dış memleket tazminatı» adı ile açı
lacak ayrı bir sütunda ^gösterilir ve bu tazmi
nat vergiye tabi tutulmaz. 

Dış kuruluşlarda çalışan idari memurlarla 
telsizcilerin aylıkları da aynı esaslar dâhilinde 
muameleye tabi tutulur. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı tarafından 
verilen bu takrire Hükümet katılmaktadır. Tak
riri soylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tadil şekliyle 10 ncu maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

11 nci maddeyi (okutuyorum. 
Madde 11. — Kurumların yurt dışı kuru

luşlarında bütçe kanunlarının (D) cetveline 
göre veya Teşkilât Kanunlarına müsteniden üc
retli veya sözleşjmeli olarak (çalıştırılmak üze
re 30 . 10 . 1970 tarihine kadar alınan ve ha
len çalışmakta bulunan personelden Türle uy
ruklu olup da 1327 sayılı Kanun hükümlerine 
göre intibak işlemleri yapılanların yurt dışı ay
lık veya ücretleriyle ilgili esaslarla; mezkûr 

tarihten evvel veya sonra alınan yabancı uyruk
lularla henüz intibak işlemleri yapılmamış Türk 
uyrukluların istihdam ve ücret statülerinin tes-
bitine kadar 1327 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girmesinden önceki esas ve emsallere göre elle
rine geçen döviz miktarları üzerinden aylık 
ve ücretlerinin ödenmesine devam 'olunur. 

Bunlardan kurumlarınca terfi elttirilecekle-
rin, yeni terfi ettirildikleri derece, kademe veya 
ücret seviyesindeki aylık veya ücretleri 1327 
sayılı Kanunun yürürlüğe 'girmesinden önceki 
esas ve emsallere göre hesaplanacak döviz mik
tarları üzerinden ödenir. 

Yeniden işe alınacak personelin dövizle öde
necek aylık veya ücreti yukardaki fıkrada be
lirtilen esas ve emsallere göre tesbit ve tediye 
olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerine görüşmek isti-
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 12. — 657 sayılı Kanunla uygulan

masına son verilen 4/10195 sayılı Kararname
ye bağlı Yönetmelik hükümlerine göre veya 
(E) cetvelinden alınan kadrolarda istihdam 
edilmekte iken yabancı uyruklu oldukları için 
Devlet Memurluğuna intibakları yapılamıyan 
kimseler, ücretlerinin aylık tutarı veya yevmi
yelerinin 30 günlük tutan esas alınmak suretiy
le, 1971 bütçe yılında sözleşmeli olarak çalış
tırılabilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerine görüşmek isti-
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

13 ncü maddeyi okutuyorum. 

Madde 13. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 202 - 205 nci maddeleri gereğince 
ödenecek olan aile yardım ödeneği 1971 malî 
yılı içinde de yalnız çocuklar için verilir. 

Bu ödeme beher çocuk için 10 lira olarak 
uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerine görüşmek isti-
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

14 ncü maddeyi okutuyorum, 
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Madde 14. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 207 nci maddesi gereğince ödene
cek olan doğum yardımı ödeneği 1971 malî yı
lı için kesintisiz 200 lira olaralk ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerine görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

15 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 15. — 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 1327 sayılı Kanunla değişik 176 nci 
maddesi gereğince tesbiti öngörülen saat ba
şına Ödenecek ders ve konferans ücretleri için, 
1970 malî yılı Genel Bütçe Kanununa ek kanun
da belirtilen miktarlar 1971 malî yılında da ay
nen uygulanır. 

BAŞKAN — Maliye Bakanı Sayın Mesut 

Erez tarafından verilmiş bir takrir vardır 
okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1971 yılı Bütçe kanunu 

tasarısının 15 nci maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Mesut Erez 
Maliye Bakanı 

Madde 15. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun değişik 176 nci maddesi gereğince 
eğitim ve öğretim kurumları ile okul, kurs ve
ya benzeri kurumlarda ek ders okutan öğret
menlerle, öğretim üyelerine veya diğer Devlet 
memurlarına ödenecek saat başına ek ders gö
revi ücreti 1971 malî yılında aşağıdaki miktar
lar üzerinden ödenir. 

I - Yüksek okullarda Gündüz Gece 

öğretim görevlisi - öğretmen 
Doçent 
Profesör 

II - Mühendis yetiştiren okullarla yüksek dereceli teknik okullarda görev alan: 
öğretim görevlisi - öğretmen 
Doçent 
Profesör 

III - Orta dereceli okul ve kurslarda 
IV - Kurumların elemanlarının yetiştirilmesi ile ilgili meslekî okul ve kurs

larda aslî öğretmenlik olmıyanlara 

25 
35 
55 

tflIL. 
40 
60 
75 
10 

35 
45 
75 

50 
75 

100 
10 

20 20 

öğretim kurumlarınca vekâleten tâyin edi
lecek memur bulunmaması nedeniyle 657 sayı
lı Devlet Memurları Kanununun 86 nci madde
sinin son fıkrası uyarınca orta ve yüksek dere
celi okulların öğretmenlik ve öğretim üyeliğine 
açıktan vekil tâyini halinde, bu vekillerin oku
tacağı haftalık ders saati adedi öğretmenlerin 
özel kanunlarına göre aylık karşılığı okutmakla 
yükümlü bulundukları ders saati sayısından az 
ise; vekâlet ücreti yerine yukarda tesbit edi
len miktarlarda ek ders görev ücreti ödenir. 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 1323 sayılı Kanunla değişik 150 nci 
maddesi uyarınca ödenecek ek ders görevi üc
retleri için yukarda yazılı esaslar ve miktarlar 
uygulanır. 

439 sayılı Kanunda değişiklik yapılıncaya 
kadar aslî görevi öğretmenlik veya öğretim üye

liği (Profesör, doçent ve öğretim görevlisi dâ
hil) olanlara ek ders görevi ücreti ancak orta 
okul ve dengi okullarda haftada 21, lise dengi 
okullarda haftada 18, yüksek okullarda asıl gö
rev ifa edilen kurumda haftada 12 saatten faz
la ders okutulması halinde ödenir. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Söz yok. 
ALİ RIZA UZÜNER (Trabzon) — Bir tek 

soru sormak istiyorum Sayın Başkan, 
BAŞKAN — Soru da yok. Soru söze de şâ

mil. 
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) -

Usulümüz bu Sayın Başkan, sabahtan be
ri uyguluyorsunuz. 

BAŞKAN — Söz hakkı olmıyan yerde soru 
hakkı olur mu efendim? 
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Anayasanın âmir hükmü, bütçe müzakerele
rinde verilen takrirler müzakeresiz oya va'zedi-
lir diyor, buna aykırı hareket edemem. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Biraz 
önce soru hakkı verdiniz ama. 

BAŞKAN — Benden sordu, ben de komis
yondan tavzih bakımından malûmat istedim ve 
o sorduğumuz konu gider artırıcı mıdır, değil 
midir şeklinde idi. Tediye ile ilgili değildir. 10 
lira verilir, 15 ura verilir meselesiyle ilgili de
ğildir. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Madde 
üzerinde konuşmak istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak isti-
yen var mı diye sordum efendim. Evvelâ onu 
soruyorum. Ondan sonra önergeyi oyluyorum. 

Maliye Bakanı (tarafından verilmiş bulunan 
teklife komisyon katılmaktadır. Takriri oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tadil şekliyle maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum,. 
Madde 16. — 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 1327 sayılı Kanunla değişik 178 nci 
maddesi gereğince, 1971 malî yılında meslekler 
itibariyle saat başına ödenecek fazla çalışma üc
retleri 1970 malî yılı Genel Büt<je Kanununa 
Ek Kanunda tesbit edilen esaslar ve miktarlar 
üzerinden ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?... Yok. Bu madde ile ilgili bir 
takrir vardır okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1971 yılı Bütçe Kanunu 

tasarısının 16 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Mesut Erez 
Maliye Bakanı 

Madde 16. — 1971 bütçe yılında 31 . 7 . 1970 
tarih ve 1327 sayılı Kanunla değiştirilen 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 178 nci 
maddesine göre ödenecek fazla çalışma ücret
leri : 

1. A) İnsan, hayvan ve bitkilerle ilgili 
salgın hastalıklar ile tabiî âfetler gibi fevka
lâde hallerin vukuunda, bu hallerin devamı 
süresince, 
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B) Muayyen bir müddet içinde bitirilme
sinde zaruret olan hallerde kanunla veya Ba
kanlar Kurulu karariyle verilen ve süresi belir
tilen görevler için, ödenebilir. 

C) Yukardaki (A) ve (B) bendlerinde be
lirtilen hallerde, fazla çalışma ücreti ödene
cek sınıflar ile saat başına yapılacak ödeme 
miktarları aşağıda gösterilmiştir. 

1. Sağlık ve Yardımcı Sağlık hizmetleri sı
nıfında 6 - 20 Tl. 

2. Teknik hizmetler sınıfında 7 - 20 Tl. 
3. Diğer sınıflarda 4 - 15 Tl. 
Yapılacak fazla çalışmanın en çok günde 3, 

haftada 12 saati ücretle karşılanır. 
II - Emniyet hizmetleri sınıfında görevli 

personele ayda 200 Tl. fazla çalışma ücreti öde
nir. 

III - Kurumlar yukardaki (A) ve (B) bend
lerinde sayılan meslek mensuplarına fazla ça
lışma ücretinin faangi hallerde ve ne miktarda 
ödeneceği hususundaki tekliflerini Devlet Per
sonel Dairesine gönderirler. Fazla çalışma üc
retinin hangi hallerde ve ne miktarda ödenece
ği Devlet Personel Dairesinin görüşü alındık
tan sonra Maliye Bakanlığının teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. 

Ancak, Emniyet hizmetleri sınıfında fazla 
çalışma ücreti 1 Mart 1971 tarihinden itibaren 
ödenmeye başlanır. Bu hususta ayrıca Bakanlar 
Kurulu kararı aranmaz. 

IV - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
1327 sayılı Kanunla ilâve edilen ek geçici 6 ve 
9 ncu maddelerinde yazılı kurumlar personeline 
ödenecek fazla çalışma ücretinin esasları Ma
liye Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesinin 
görüşü alınarak hazırlanacak ve Bakanlar Ku
rulundan geçirilecek yönetmeliklerle düzen
lenir. 

Söz konusu kurumların personeline ödene
cek fazla çalışma ücretlerinin kapsamı ve mik
tarları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
kapsamına giren daireler personeline ödenecek 
fazla çalışma ücretlerini geçemez. 

BAŞKAN — Komisyon Maliye Bakanı ta
rafından verilen takrire katılmaktadır. Takriri 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tadil şekliyle 16 ncı maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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17 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 17. — 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 6 ncı kısmının sonuna 1327 sayılı 
Kanunun 71 nci maddesi ile getirilen ek madde 
gereğince, 1971 malî yılında meslekler itibariy
le ödenecek işgüçlülüğü, iş riski ve teminindeki 
güçlük zammı, 1970 malî yılı Genel Bütçe Kanu
nuna Ek Kanundaki esaslar ve miktarlar üzerin
den ödenir. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde görüş
mek istiyen sayın üye?.. Yok. 

17 nci madde ile ilgili olarak Sayın Maliye 
Bakanı Mesut Erez tarafından verilmiş bir tak
rir vardır, okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1971 yılı Bütçe Kanunu 

tasarısının 17 nci maddesinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Mesut Erez 
Maliye Bakanı 

Madde 17. — 1971 bütçe yılında 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 3 . 7 .1970 ta
rih ve 1327 sayılı Kanunun 71 nci maddesi ile 
ilâve edilen ek madde gereğince : 

I - Hayat ve sağlık bakımından tehlikeli 
olan görevlerde bilfiil çalışanlara aşağıda gös
terilen miktarlarda (iş riski zammı) ödenebilir. 

A) Sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri 
sınıfında : 

Ayda 100 - 400 lira. 
B) Teknik hizmetler sınıfında : 
Ayda 100 - 400 lira. 
C) Diğer hizmetler sınıflarında : 
Ayda 100 - 300 lira. 
II - Çalışma özellikleri bakımından güçlük 

gösteren olağanüstü gayret istiyen görevlerde 
çalışanlara aşağıda gösterilen miktarlarda (iş 
güçlüğü zammı) ödenebilir. 

A) Sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sı
nıfında : 

Ayda 100 - 800 lira. 
B) Teknik hizmetler sınıfında : 
Ayda 100 - 800 lira. 
C) Diğer hizmetler sınıflarında : 
Ayda 100 - 600 lira. 
III - Eleman temininde güçlük çekilen gö

revlerde çalışanlara aşağıda gösterilen miktar
larda (eleman tedarikinde güçlük zammı) ve
rilebilir, 

Ayda 500 - 1 400 lira. 
Bu zam sağlık hizmetleri personelinden özel 

lâboratuvar veya muayenehane açanlara öden
mez. 

İlgili kurumlar yukarda yazılı zamları han
gi görevler için ve ne miktarda ödeneceği hu
susundaki tekliflerini Devlet Personel Dairesi
ne gönderirler. Söz konusu zamların hangi gö
revler için ve ne miktarda ödeneceği hususunda 
Devlet Personel Dairesinin görüşü alındıktan 
sonra Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Ba
kanlar Kurulunca karar verilir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 
sayılı Kanunla eklenen ek geçici 6> 9. 12, 13 ve 
14 ncü maddelerde yazılı kurumların personeli-

„ ne, bu madde de yazılı zamlar 657 sayılı Ka
nunun kapsamına giren daireler personeline 
ödenecek zamların kapsam ve miktarlarını aş
mamak kaydiyle ödenebilir. Bu ödemelerin esas
ları ve miktarları ilgili kurumların isteği üze
rine Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dai
resinin görüşü alınmak suretiyle düzenlenecek 
ve Bakanlar Kurulunca da kabul edilecek yö
netmeliklerle tesbit olunur. 

IV - Emniyet hizmetinde çalışanlara ayda 
400 lira iş riski ve toplum polisinde çalışanlara 
ayrıca ayda 250 lira, gümrük muhafaza me
murlarına 200 lira iş güçlüğü zammı ödenir. Bu 
zamlar 1 Mart 1971 tarihinden geçerli olmak 
üzere ve ayrıca Bakanlar Kurulu kararı alın
maksızın ödenir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
iz dim? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Katılıyo
ruz, 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
17 nci maddeyi kabul ettiğiniz şekilde oyla

rınıza arz ediyorum. Kabul edenler,.. Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 18. — 7 . 6 . 1939 tarihli ve 3634 sa
yılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 
36 ncı maddesi gereğince Millî Müdafaa mü
kellefiyeti yoliyle alınacak hayvanların 1971 
bütçe yılı alım değerleri bağlı (O) işaretli cet
velde ve sözü geçen kanunun 38 nci maddesi 

| gereğince alınacak motorlu taşıtların alım de« 
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ğerlsri de bağlı (P) işaretli cetvelde, 5 . 1 . 1961 
tarihli ve 237 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi 
gereğince kurumların satınalacakları taşıtların 
âzami satmalma bedelleri, bağlı (T) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi cetvelleriyle birlikte oylarınıza arz 
ediyorum. Ka£ml edenler.,. Kabul etmiyenler... 

- Kabul edilmiştir. 
Madde 19. — Gider tertiplerinden yapılacak 

harcamalara ait formül, (R) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?.. Yok. 

Madde üzerinde be? tane önerge vardır. 
Komisyon Başkanı tarafından verilmiş tak

riri okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

1971 yılı Bütçe Kanunu tasarısına bağlı 
(R) işaretli cetvelin kurs giderleri maddesi i1 e 
ilgili izahatın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

«Kurs, seminer ve hizmet içi eğitimle ilgili 
her türlü giderler (12.000 nci bölümde yer alan 
yolluklar ve istihkaklar hariç) teşkilât dışın
dan temin olunanlara saat basma 30 lirayı geç
memek üzere ders ücretleri ile makamın ona
yına istinaden yüksek seviyedeki kurs ve se
minerlerde 100 lirayı geçmemek üzere konfe
rans ücretleri ve yollukları 14.510 - 14,519 ncu 
maddelerden ödenir» 

Bütçe ve Plân 
Komisyonu Başkanı 
Erol Yılmaz Akçal 

BAŞKAN — Hükümet?,. 
MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın İhsan Ataöv tarafından verilmiş bir 
takrir vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Bütçe Kanununun 19 ncu maddesindeki (R) 

formülüne aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

İhsan Ataöv 
Antalya Milletvekili 

Fıkra — «Millî Savunma, Jandarma ve Em
niyet teşkilâtının zaruri ihtiyaçları için dışar
dan satmalmmış ve satmalmacak her türlü es-
liha «teçhizat, vasıta ve malzemenin gümrüksüz 
olarak ithali ile alınmasına»" 

BAŞKAN — Komisyon,. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU EROL YIL

MAZ AKÇAL (Rize) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet... 
MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılıyoruz efendim. 
[BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılıyor. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum, Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Konya Milletvekili Sayın Sezai Ergun tara

fından verilmiş olan takriri okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi içinde yer 
alan Gençlik ve Spor Bakanlığı harcamaları ile 
ilgili bütçenin 14.595 nci maddesindeki Spor ve 
izcilik giderleriyle ilgili ödeneğin sarf şeklini 
tespit eden ve (E) cetveline konulması isteni
len 20 maddelik açıklama için Bütçe Karma Ko
misyonunda verilen takrir kabul edilmiş ve fa
kat bu açıklamanın yine aynı Bakanlığın «Be
den Terbiyesi Genel Müdürlığiyle ilgili» katma 
bütçesine bağlı (R) işaretli cetveldeki açıklama
ya ilâve edildiği görülmüştür. 

Bu itibarla ileride bir karışıklığa meydan 
verilmemesi yenlinden, yukarıda sözü edilen 
açıklamanın Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
ne bağlı katma, bütçenin (R) işaretli cetvelin
den alınarak 1971 yılı Genel Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvele dâhil edilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Konya Milletvekili 
ISezai Ergun 

BAŞKAN — Komisyon... 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Kabul edi
yoruz. 

BAŞKAN — Hükümet... 
MALİYE BAKANI MElSUT EREZ (Kütah

ya) — Komisyona iştirak ediyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon kabul ediyor, Hükü

met Komisyona katılıyor. 
'Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yine Sayın Sezai Ergun tarafından verilmiş 

bir takrir vardır okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 
İzcilik Genel Müdürlüğü çalışmalarının Ak

çalı yanını bütçede yer alan 14J595 «izcilik ve 
'Spor giderleri» çeşidinden karşılamaktadır. An
cak bu çeşitten harcama yapılması sırasında, 
(R) cetvelinde yer alan «iSporla ve izcilik ça
lışmalarının gerektirdiği alım ve giderler» açık
laması, çeşitli saiymanlıklraca sarih bulunma
makta ve bunun sonucu olarak harcama güçlük
leriyle karşılaşılmaktadır. 

ıBu nedenle, bütçedeki (R) cetvelinin «Diğer 
Eğitim Giderleri» çeşidinde yer alan 14.695 
«Spor ve izcilik Giderleri» çeşidine ait açıkla
maya; 

«Yurt içi ve yurt dışı izcilik, kamp, kurs, 
gezi, toplantı, konferans, seminer ve benzeri faa
liyetlerin gerektirdiği her türlü alım, yolluk, 
aidat, ders ücreti, kira, ilâç ve tedavi, katılma, 
iaşe ve ibate, yurt dışından memleketimize gele
cek izni liderlerinin giderleri gibi, izcilikle ilgi
li giderler; izcilik eğitim araçları, baskı, yayın, 
tanıtma ve abone giderleri; izcilik kampları ve 
kurslarında ve çalışmalarında görevlendirilen 
geçici personel ve izci liderlerinin ücretleri, sa
bit kamp tesisleri ve malzemesi, onarım, bakım, 
donatım, aydınlatma, ısıtma, ulaştırma, taşıt ve 
işletme giderleri; il izci kurullarına, ocak oy
mak ve kümelere nakdî ve aynî yardımlar 14.595 
Spor ve izcilik Giderleri maddesinden ödenir.» 
Şeklinde bir ifadenin eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Konya Milletvekili 
iSezai Ergun 

BAŞKAN — Bu, demin kabul edilen takrir 
ile ilgili izahattır tahmin ediyoruz... 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Hayır efen
dim, onunla ilgili değildir. Bu takrire iştirak 
etmemize imkân yoktur. 

BAŞKAN — Hükümet... 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet okunan 

bu takrire katılmıyorlar, takriri oylarınıza arz 
ediyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir... 

İBAŞKAN — Sayın Fazıl Güleç, Emin Tur-
gutalp, Necati Aksoy, Seyfi Güneştan, Kinyas 
Kartal, Mehmet Erdinç tarafından verilmiş bir 
takrir vardır, okutuyorum efendim : 

«Yüksek Başkanlığa 
1971 yılı Bütçe kanunu tasarısının (gider 

tertiplerinden yapılacak harcamalara ait formü
lün (R) işaretli cetveline) ekli gerekçede gös
terilen sebeplere binaen aşağıdaki bölümün ilâ
vesini arz ve teklif ederim. 

Danıştay Başkanlığı 
Kurs giderleri : 
Başkanlık bünyesinde veya haricinde açıla

cak kurs, seminer, dil kursları ve hizmet içi eği
timin gerektirdiği her türlü giderler (12.000 nci 
bölümde yer alan yolluklar Ve gündelikler ha
riç) ve teşkilât içinden ve dışından temin olu
nacak zevata saat başına yüz lirayı geçmemek 
üzere Başkanlık onayı ile tesbit ve tâyin edile
cek miktarlarda verilecek ders ve konferans 
ücretleri ile yolluklar 14J510 ncu maddeden öde
nir.» 

Komisyon katılıyor mu? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Bu mahiyet
teki bir önerge Heyeti Umumiye tarafından ka
bul edilmiş bulunmaktadır; dolayısiyle arkadaş
larımızın imzalarını geri almaları icabeder efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet... 
Sayın Komisyon Başkanı daha evvel böyle 

bir takririn kabul edilmiş olduğunu ifade et
mektedirler. Takrir sahipleri acaba takrirlerini 
geriye alırlar mı... 

Takrir sahipleri?.. Yoklar. 

Bulunmadıklarına ve beyanda bulunmadık
larına göre, oya arz ediyorum. 

Komisyon gerekçeli olarak katılmadığını ifa
de etti; Hükümet katılmıyor. Takriri oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 
' 19 ncu maddeyi kabul ettiğiniz şekli ve (R) 

cetveliyle birlikte oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 20. — (Geçen yıllar borçları) madde
lerindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1970 yılı bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddelere, 

b) 1928 - 1969 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad-
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idesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1971 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (ay
lıklarla ilgili tertipleri hariç) (A/l), (A/2) ve 
(A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (geçen 
yıllar borçları) maddelerine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye... Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum... Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 21. — Kanunla tesbit edilen kadroya 
müstenit aylık tertipleri ile bunlarla ilgili tazmi
nat ödenek ve emekli keseneği tertiplerinden 
maddeler arası aktarma ancak kendi araların
da yapılabilir. Bu tertiplerden başka maddelere 
ödenek aktarılmaz. Bu madde hükmü katma 
bütçeler hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye... Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 22. — Katma bütçeli idarelerin bütçe
lerini denkleştirmek maksadiyle, Maliye Bakan
lığı bütçesinin Hazine yardımı tertiplerine öde
nek ve mukabili ilgili katma bütçenin (B) işa
retli cetveline gelir kaydolunan miktarlardan 
bu maksada göre fazla olduğu tesbit edilen kı
sımlar malî yıl sonunda Maliye Bakanlığınca il
gili idarelere ödenmiyerek iptal olunur. 

İSöz konusu ödeneklerden her hangi bir se
beple yıl içinde nakden ödenmiyen kısımlar er
tesi yıllarda ödenmek üzere bütçe emanetine 
alınabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye var mı?.. Yok. Maddeyi oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
'Kabul edilmiştir. 

Madde 23. — Yıllık programlara ek yatırım 
cetvellerinde yer alan projeler dışında her han
gi bir projeye yatırım harcaması yapılamaz. 
Proje ismi zikredilmiyerek ödeneklerin bir pro
je numarası altında toplu olarak verildiği hal
lerde bu toplu ödeneklerin hangi projelerde kul
lanılacağına dair ilgili bakan tarafından onay
lanmış programlarda gösterilen işler esas alı
nır. 

27 . 2 . 1971 O : 2 

Bu hüküm katma bütçeler için de uygulanır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-

yen sayın üye var mı?.. Yok. Maddeyi oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 24. — 6245 sayılı Harcirah Kanunu
na göre yapılacak ödemelerde 1322 sayılı Genel 
Kadro Kanununun 7 nci maddesi hükmü, per
sonelin yeni [kadrolarının dereceleri esas alın
mak suretiyle 1971 malî yılında da uygulanır. 
Harcırah Kanununun 33 ncü maddesinin(a) ve 
(b) bendlerinde yazılı nislbet ve yevmiye mik
tarlarına ilişkin kayıtlaycı hükümler uygulan
mamak üzere bu madde ile aynı kanunun 34, 45 
ve 50 nci maddeleri gereğince her yıl bütçe Ka
nununu ile tesbiti gereken misil, nisbet ve mik
tarlar, bağlı (H) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Ancak, belediye hudutları haricimde vazife 
gören defterdarlık kontrol memurları için en az 
yevmiye miktarı, 25 lira olarak tesbit edilmiştir. 

! Bunların Maliye müfettişi ve hesap uzmanları 
ile birlikte memuriyet merkezleri dışında ter-
ti'bedilecek çalışmalara katılmaları halinde gün
deliklerimin bu miktar üzerinden ödenmesine de-

| vam olunur. Ayrıca Harcirah Kanununun 37 
nci maddesindeki asgari 4 lira yevmiye de 15 
liraya çıkarılmıştır. 

Harcırah Kanununun 29 ncu ve 45 nci mad
deleri ile sözü geçen kamuna ilişik (1) ve (2) 
sayılı cetvellerdeki (475) liralık tutar yerine 6 
nci derece kadrosu, (2) sayılı cetveldeki (1 000) 
liralık tutar yerine de 1 nci derece kadrosu esas 
tutulmuştur. 

I Yurt dışına ve yurt dışında uçakla yapacak-
İ lan vazife seyahatlerinde Cumhuriyet Senatosu 

ve Millet Meclisi Başkanları, Başbakan, bakan
lar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Ge
nelkurmay Başkanı, Kuvvet komutamları ile res
mî davete icabet suretiyle seyahat eden eşlerine 
ve ıkadro dereceleri 1 olan subay ve Devlet me
murları, müsteşarlar ve elçiler Bakanlar Kurulu 
kararma müsteniden yaptıkları daimî veya geçi
ci vazife seyahatlerinde 1 nci, bunların dışın
dakilere turist sımıf üzerinden yol masrafı öde
nir. 

Ancak yabancı memleketlerede görevli elçi-
lerdem diğer memleketlerde de temsil vazifesi ve
rilmiş bulunanların yurt dışında yaptıkları va-

I zife seyahatleri ile elçilerden yurt yurt dışında 
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bir yere veya merkeze istişare maksadiyle çağı
rılanlara, kararname alınmaksızın birinci mevki 
üzerinden yol masrafı verilir. 

Harcırah Kanununun 34 ncü maddesi şiiınra-
llüne gitfenlerin yurt dip yevmiyelerimde tatbik 
olunacak emsaller 10.8.1970 tarihinden evvel 
ödemen döviz miktarım germemek ikere Ba
kanlar Kurulunca tesbit olur.nr. 

Harcırah teşbihinde (E) işaretli cetvelde 
gösterileni ka±fo ve yevmiye miktarları nazara 
'alını:'. 

Bilimsel çalışmalar yapmak üzere yurt id 
yevmiyelerinin 2 veya 3 misli ödenmek suretiyle 
yalbancı memleketlere gönderilen taemt ve pro-
fesıörleEiin 10 Ağustos 1970 tarilhinidan önce elle
rine geçcın döviz miktarlarına eşit dövizin yeni 
kur farkları kurumlarınca ilgililerin yevmiye
lerinin verildiği tertiplerden ilâveteni ödenmek 
suretüyle karşılanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görülmek is
teyen sayın üye varan?. Yok. Madde ile ilgili 
ve Komisyon Başkam taraf md an verilmiş bir 
'önerge vardır, c&utuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Bütçe Kanununun 24 ncü 

madideısinin birinci fıkrasında sonuna aşağıdaki 
ibarenin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Rize. 

Erol Yılmaz Akçal 

«1327 sayılı Kanunun iııtubak hükümlerine 
göre bulundukları dereceden dalha aşağı de
recelere intibak ettirilenlerin yollûklartn:ra inti
baklardan evvelki dereceleri üzerinden ödenme
sine davam olunur.» 

BAŞKAN — Hükümet katılıyorlar mı efen
dim?. 

MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (KfüJtah-
ya). — Katılıyoruz efendim. 

(BAŞKAN — Hükümet katılıyor, takriri oy
larınıza arzediyorum. Kabul edenler.... Etmiyen-
leı1.... Kabul edilmiştir. 

Tadil şekli ve cetveli ile birlikte 24 ncü mad-
ıdeyi oylarınım arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler.... Kabul edilmiştir... 

Madde 25. — a) Genel ve katma bütçeli 
idarelerle Kamu îkdi'sadi Teşebfaibleri Maliye 
Bakanlığınca belirtilecek miktarları aşacak şe

kilde kredili mal ve hizmet alım ve satımı ya
pamazlar. 

b ) Genel ve katma bütçeli daireler mev
cut bütçe ödeneklerinden ne miktarlarının Kamu 
İktisadi Teşebbüslerinden temin edecekleri mal 
ve hizmetler karalığı olduğunu malî yılın ili a-
yıada Maliye Bakanlığına bilıdireneye medbur-
ıdurkr. 

c) Genel vs katma bütçeli dairelerle Kamu 
îlfeadi Teıabbüsleri arasındaki cari hesapların 
ve karşılıklı borç ve alacakların mahsuben 
tasfiyecine Malîyo Bakanlığı, yetkilidir. 

'Bu fıkra kapsamına giren daire, kurum, 
m;üei3e3eler aralarındaki »ödeşme hükümleri 
saklı kaİTiak şartlyle her ay sonu itibariyle 
diğer daire, kurura ve müesseselerden olan 
bor,} ve alacaklarım mütaakıp ayrı 15 nci gü
nüne kadar Maliye 'Bakanlığına tevdi etmekle 
mükelleftirler. 

Alacak ve borçların mahsup işlemleri, Ma
lîye Bakanlığı tarafından hazırlanarak derhal 
yerine getirilir. 

ÎE&aliye Bakanlığı mahcup işlemlerinin ko
laylıkla yer.'ae getirilmesini sağlamak amaciy-
le; Kamu İktisadi Teşebbüslerinim genel ve 
katma bütçeli dairelerden bütçe yılı içinde 
doğacak olan alacdklarını bütçolermıdeiki öde
neklerimden mevkuf tutturmak suretiyle ta
hakkuka bağlatımya yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye var mı? Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 28. — ödenekler Millî Eğitim Ba
kanlığı bütçesinde yer alan Atatürk Üniversite
si ile Karadeniz Teknik Üniversitesine ait ku
ruluş kanunundaki öğretim üyeleri ve yardım
cılarına ait kadrolardan 1971 bütçe yılında kul-
lanılmıyacak olanlar, bağlı (L) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı? Yok. .Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yeni bir 27 nci madde teklifi vardır, Mali
ye Bakanı tarafından okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 1971 malî yılı Bütçe ka-
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nun tasarısının genel hükümler kısmına aşağı
daki maddenin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Mesut Erez 
Maliye Bakanı 

Madde 27. — Emekli, âdi malûllük, vazife 
malûllüğü, dul ve yetim aylıklariyle emekli ik
ramiyeleri; 1 . 3 . 1971 tarihinden itibaren 1327 
sayılı Kanunun yürürlüğünden evvelki emekli 
keseneğine esas aylık ve ücret tutarları üze
rinden hesabedilmekle beraber, bu aylıklar ile, 
1 . 3 . 1971 tarihinden önce bağlanmış emekli, 
adi malûllük, vazife malûllüğü, dul ve yetim 

- aylıkları, sözü geçen tarihten itibaren, sonra
dan mahsubu yapılmak üzere, % 40 nisbetinde 
avans eklenmek suretiyle ödenir. 

Gerekçe 
1970 yılı içinde kabul edilmiş olan 1323 ve 

1327 sayılı kanunlarla Türk Silâhlı Kuvvetleri 
ve devlet memurları ücreti rejimine getirilen 
değişikliğe paralel olarak, emeklilik rejiminde 
de bâzı değişiklikler yapılması zarureti hâsıl 
olmuş ve bunu teminen Hükümetçe hazırlan
mış bulunan kanun tasarısı, Maliye ve Bütçe 
ve Plân komisyonlarında görüşmeleri tamamla
narak Genel Kurula intikal ettirilmiştir. 

Bu tasarının Bütçe Kanunu ile birlikte bu 
ay sonuna kadar kanunlaşmaması halinde, 
1 . 3 . 1971 tarihinden itibaren emekli, adi ma
lûllük, vazife malûllüğü, dul ve yetim aylıkla
rının bağlanmasında ve bu tarihten önce bağ
lanmış aylıkların yükseltilmesinde ve bunla
rın ödenmesinde ne suretle muamele yapılma
sının tesbiti zorunlu bulunmaktadır. 

Genel Kurula intikal ettirilmiş bulunan ba
his konusu tasarıda; emekli, âdi malûllük, va
zife malûllüğü, dul ve yetim aylıklarının, yeni 
esaslara göre yükseltme işlemleri tamamlanın
caya kadar, bu aylıklarının 1. 3 . 1971 tarihin
den itibaren yüzde 40 nisbetinde avans eklen
mek suretiyle ödenmesi derpiş edilmiştir. 

Bu hususları temin etmek ve iadei muhase
beye mahal kalmamak üzere Genel Bütçe ka
nununa bir hüküm eklenmesi gerekli bulun
maktadır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde C. H. P. Gru-
pu adına Sayın Sakıp Hiçerimez, buyurun efen
dim. 

27 . 2 . 1971 O : 2 

C. H. ?. GRUPU ADINA SAKIP HİÇERİ
MEZ (Ankara) — Sayın Başkan, çok değerli 
arkadaşlarım; 

Bu madde, 1101 sayılı emekli mevzuatiyle 
ilgili ve bu Meclisin 1,5 yıl önce çıkarttığı ve 
kamu oyunda alkışla karşılanan çjok değerli bir 
kanunun yürürlüğünün ertelenmesiyle ilgilidir. 
Bu ertelemeyi takiben önümüze 1101 sayılı Ka
nunun getirdiği müktesep hakkı ortadan kaldı
ran bir de kanun tasarısı gelecektir. Ben, gele
cek kanun tasarısı üzerinde değil, fakat bu 
takrirle yapılmak istenen hususa madde mad
de değinmeye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, bu madde eğer büt
çeye ilâve edilecek olursa, Anayasaya aykırı 
bir işlem yapmış olacağız. Bunun daha önce 
emsali görülmüştür. Hepinizin hatırlıyacağı gi
bi, 657 sayılı Kanun 1965 senesinde çıkmış, 
1966, 1967, 1968 senelerinde böyle bütçe kanun
larına ilâve edilen maddelerle ertelenegelmiş 
ve nihayet bir siyasi örgütün Anayasa Mahke
mesine başvurması sonucunda Anayasa Mahke
mesi, bütçe kanunlarına ilâve edilecek madde
lerle bu gibi ertelemelerin yapılamıyacağına 
dair kararını, böyle bir maddeyi iptal etmek su
retiyle vermişti. Binaenaleyh, bu maddenin 
iptal edileceği Maliye Bakanımız Sayın Mesut 
Erez tarafından bilinmesine rağmen; çünkü 
iptal edilen husus da Personel Kanunu ile ilgi
li idi ve kendi Bakanlıklarını ilgilendirmekte 
idi; bile bile getirilmesinde bir oyun olduğunu, 
bir aldatmacanın bulunduğunu tesbit etmek 
isterim. Sayın Mesut Erez, kendisine yakıştıra-
mıyacağım çirkin bir oyunun içindedir.. (A. P. 
sıralarından gürültüler ve anlaşılmryan müda
haleler) 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez, madde üze
rinde konuşunuz lütfen, Bakan üzerinde konuş
mayın. 

C. H. P. GRUPU ADINA SAKIP HİÇERİ
MEZ (Devamla) — Müsaade edin, maddenin 
nasıl geldiğini, neden girmemesi lâzımgeldiğini 
ispatlıyayım, lütfedin. 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez, müsaade bu
yurun. Efendim, biliyorsunuz ki, yeni bir 27 
nci madde tedvin edilmek isteniyor. Maddeyi 
okudum, lütfen madde üzerinde fiMrlerinizd. 
rica edeceğim. Bütçe müzakerelerinin son gü
nüne geldik, madde üzerinde gerekli tenMdle-
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rinizi yapın, Sayın Bakanın değil... (A. P. sıra
larından gürültüler) 

0. H. P. GRUPU ABINA SAKIP HİÇERİ-
MEZ (Devamla) — Sizlerden değil, Başkandan 
aldığım ikaz üzerine hareket edeceğimi katı 
olarak bilmenizi isterim beyefendiler. 

Çok değerli arkadaşlarım, elimde taşıdığım 
ve Sayın Kevni Nedimoğlu tarafından hazırlan
mış olan Plân - Bütçe Komisyonuna ait şu ra
por göstermektedir ki, bu madde, Anayasaya 
aykırı olduğu biline biline Sayın Bakan Mesut 
Erez tarafından bu Meclise getirilmiştir. Ana
yasaya aykırılığı biline biline getirilen bir mad
denin burada sizin oylarınızla reddedilmesi lâ
zımdır. Elbette ki, bu konu üzerinde, bu ilâve 
edilmek istenen madde üzerinde bir oyun oldu
ğunu söylemek maddeye oylarınızı istimal eder
ken nasıl kullanacağınızı iyice bilmeniz bakı
mından faydalıdır. Belki benim söyliyecekle-
rim yanlıştır, ama, sizin kullanacağınız oylar 
çok isabetli olabilir. 

Hatırlayınız, bu 1101 sayılı Kanunu değiş
tiren kanun tasarısı, Hükümet tasarısı Maliye 
Komisyonuna gelmiştir. Maliye Komisyonunda 
ittifaka yakın ve özellikle Adalet Partili arka
daşların oylan ile bir değişikliğe mâruz kalmış
tır. Bu değişiklik Bütçe Plân Komisyonuna git
tiği zaman, gece Parlâmentonun içinde yapılan 
bir toplantıda, Maliye Bakanlığı ile Emekli San
dığı temsilcileri arasında yeni bir formül aran
mış ve Maliye Komisyonunun getirmiş olduğu 
teklifin dışında, ama Hükümet tasarısına para
lel bir metin hazırlanmıştır. Ertesi sabah Plân -
Bütçe Komisyonu toplandığı zaman, Plân - Büt
çe Komisyonu raportörü Sayın Kevni Nedimoğ
lu, Maliye Komisyonunun hazırlamış olduğu ra
poru benimsediğini belirten, bu matbu raporu 
hazırlamış olmasına rağmen, Sayın Maliye Ba
kanı Mesut Erez'in direktifi üzerine, özel bir iti
na ile ortadan kaldıttırılmış ve Plân - Bütçe Ko
misyonuna sanki bu rapor yokmuşçasına gelin
miş ve orada genel görüşme yapıldıktan sonra, 
«Bu konu, çok teknik bir konudur, alt komis
yonda görüşülsün» diyerek bir alt komisyon teş
kili öngörülmüştür. 

Alt komisyon kurulduğu zaman 3 tane Ada
let Partili arkadaşımız, 2 tane de Halk Partili 
arkadaşımız bu komisyonda çalışmalara başla

mıştır. Fakat bu komisyona, o geçe çalışmaları
nın neticesi olan bir tane matbu yeni teklif su
nulmuş ve bu teklifin hükümet tasarısına para
lel olduğu görülünce, bizim Cumhuriyet Halk 
Partili komisyon üyelerimiz komisyonu terk et
mek mecburiyetinde kalmıştır. 

îşıte, böylece başlıyan bu çirkin oyun... (A. 
P. sıralarından gürültüler) 

tBAŞKAN — Tavzih edin, Sayın Hiçerimez, 
«çalışma deyin, Meclis çalışması» diye hitabe-
din. 

MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (İstanbul) — 
Oyun değil, sözünüzü açıklayın. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) — 
Oyun olmasaydı, bu rapor olmazdı beyefendi. 
(A. P. sıralarından «siz de o komisyonda çalışı
yorsunuz» sesleri) 

Ve hazırlık bitmiş olmasına rağmen ve dün 
bu tasarının müzakere edilme imkânına da sa
hipken bu kanun tasarısı Meclise sunulmamış, 
bu bütçenin bitmesi beklenilmiş ve böylesi bir 
emrivaki ile maddenin Anayasaya aykırı olaca
ğı biline biline ilâvesi düşünülmüştür. 

ISiz, bu bütçenin bir maddesiyle Emekli San
dığının 1 200 000 lirasını, geçen sene de aynı 
işlemle 1 200 000 lirasını alacaksınız, 4,5 milyon 
lira borcunuzu Emekli Sandığına vermiyeceksi-
niz. Fakat buraya gelip, böylesi bir erteleme su
retiyle 258 bin emekli, dul ve yetimin maişetle-
riyle, rızıklariyle oynıyacaksmız... Sayın Mesut 
Erez, bu hakkınız yok, sizin. 

Değerli arkadaşlarım, eğer bunu ertelerse
niz, bu maddeyi burada kabul ederseniz, evvelâ 
Anayasa Mahkemesi bunu iptal edecek. Buna 
yüzde yvtz inanıyorum; çünkü örneği var. Ama 
biliyorum ki, bunun iptaline dahi vakit kalma
dan, öbür teklifi Sayın Maliye Bakanı buraya 
getirecek ve değerli arkadaşlarımın oy çoğunlu
ğuna dayanarak, onların da arzulan hilâfına bu 
Meclisten geçirmek suretiyle 258 900 küsur 
emekli, dul ve yetimin 1101 sayılı Kanundan 
doğan müktesep haklarının üzerinden bir bele
diye silindiri geçireceksiniz. Buna sizlerin mü
saade etmiyeceğinize yüzde yüz inanıyor ve bu 
oyuna gelmemenizi hassaten rica ediyorum. 

Saygılarımı sunarım, efendim. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar) 
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Komisyon 
adına söz istiyorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Akçal, bir dakikanızı 
rica edeyim. Gruplar adına söz istenmiştir, şu 
anda Millî Güven Partisi Grupu adına da söz is
tenmiştir. Acaba hepsi konuştuktan sonra mı, 
yoksa, şu anda mı konuşmak istiyorsunuz? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Sayın Baş
kan, takrir üzerinde konuşmryacağım. Komisyo
na yapıttan ithamları cevaplamak için şimdi ko
nuşacağım. Diğer konuşacak arkadaşlarımın 
böyle ithamda bulunacaklarını tahmin etmiyo
rum. («Gruplar konuştuktan sonra hepsini bir
den cevaplandırsın» sesleri) 

BAŞKAN — Komisyonun rüçjhan hakkı var
dır, efendim. Sonradan, evvelden, arzusuna bağ
lıdır. 

Buyurun, Sayın Akçal. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Muhterem 
arkadaşlarım; 

Takrir vesilesiyle Bütçe Komisyonuna karşı 
yapıllmi'ş ithamları cevaplandırmak için huzuru
nuzu işgal edeceğim. 

Sayın Sakıp Hiçerimez, Bütçe Komisyonu 
ve Hükümeti, kendilerinden gizli bir kombina-
zon hazırlıyarak, âdeta yüksek Meclisi bir oyu
na getirme ithamı ile karşı karşıya bıraktılar. 

Aslında, zannediyorum, bu suretle en büyük 
oyunun içerisine kendileri düşmüş bulunuyor
lar. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

Hükümet, bir tasarı sevk etmiştir. Tasan, 
komisyonda bir raportöre havale edilmiştir. Ra
portör, kendisi bir taslak hazırlatmıştır; fakat 
bu taslağı beğenmediği için imzalamamıştır. 
Sayın Hiçerimez. Lütfen altında imzası var mı
dır, yok mudur, dikkat ediniz. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Niye toplattırdınız? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
EROL YILMAZ AKÇAL (Devamla) — Rapor
tör, raporu kabul ettiği takdirde dağıtılır, ka
bul etmediği takdirde dağıtılmaz. Bir memu
run hatasını, lütfen komisyonun oyun içerisin
de olduğuna bağlamamanızı rica edeceğim. Al
tında imza olmıyan bir raporu, ihficaca salih 
bir rapor olarak zatıâliniz bulabiliyor* musunuz, 
Sayın Hiçerimez? 

27 . 2 . 1971 O : 2 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Umumi Heyete hitabedin. 

NACİ GAOIROĞLU (Erzurum) — Oyun
bazlık, bu. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
EROL YILMAZ AKÇAL (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, mütaaddit defalar söylediğim 
gibi, her şeyi şu koridorlarda açık açık, parti 
farkı gözetmeden konuşuruz. Şunları, devamlı 
surette şu kürsüye getirelim, isterim. Koridor
larda konuşup da mutabık olduğumuz hususla
rın aksinin gelip şu kürsülerde müdafaa edil
mesi, hakiki mânasında oyundur. 

Hükümet, Meclise bir tasarı sevk etti. Büt
çe Komisyonuna havale edileli. Tamamen teknik 
bir tasarı. Bütçe Komisyonu, bu tasarısının üze
rinde verilen tadilleri teker teker inceliyebile-
cek bir heyet değildir. Kalabalık bir heyettir. 
Bu kadar kalabalık bir komisyonda işin teknik 
teferruatını tanzim etmeye imkân bulunamaz 
diye bir Su Komisyonuna havale edildi, iki ta
ne Cumhuriyet Halk Partili arkadaşım, üç ta
ne de Adalet Partili arkadaşımız vazifelendiril
di. Rakamlarını da Sayın Hiçerimez söylediler. 
Ne yapalım, Bütçe Komisyonunun terkip tar
zı Anayasada da belirtilmiş ve iktidara bilhas
sa ağırlık verilmiş. Muhalefete ne ağırlık ve
recektik biz orada? Bunu kaydetmekteki mâna 
ne, onu anlıyamadım? 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
O hususta bir şey söylemedim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
EROL YILMAZ AKÇAL (Devamla) — Cumhu
riyet Halk Partili üyeler Su Komisyonunu terk 
etmişler. Ben şunu hatırlatmak isterim: Cumhu
riyet Halk Partili üyeler Bütçe Komisyonunu 
Emekli Kanununun müzakeresinde terk etme
mişlerdir ve kanuna kendilerinin katkıları bu
lunmuştur. Birçok takrirleri, onlar tarafından 
verilen takrirleri de kabul edilmiştir. Bu ne 
biçim protestodur, ben anlıyamadım muhterem 
arkadaşlar? 

Muhterem arkadaşlar, Hükümet Emekli Ka-
. nununun tadilinin hazırlanması esnasında bir

çok alternatifler üzerinde çalıştığını beyan et
miştir. Maliye Komisyonu bir değişiklik yapmış
tır. Bütçe Komisyonu başka bir değişiklik yap
mıştır. 
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Maliye Bakanlığı tarafından Bütçe Komis
yonuna her hangi bir hususun empoze edilmesi 
hususu varit değildir. Esasen, Maliye Bakanlığı 
Bütçe Komisyonuna saygılıdır, efendim. 

Huzurunuzdan ayrılmadan evvel, usulî bir 
noktaya riayet etmek mecburiyetinde olduğum 
için, sadece kaydetmekle iktifa ediyorum. Veril
miş olan takrir, 1101 sayılı Kanunun hükümle
rinin ertelenmesine mütedair bir takrirdir. 
Emekli Kanununun görüşülmesine vabeste bir 
takrir değildir. 

Emekli Kanunu vakit geçirilmeden, yani 
geceleyin saat 22,00 de Bütçe Komisyonunun 
çalışması bittikten sonra ertesi sabah erkenden 
raporunun yazılmasına başlanılmak suretiyle 
o g*ün saat takriben 15,00 te Meclise sevk edil
miştir ve vakit kaybedilmemiştir. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
«Komisyon geciktirmiştir» demedim. 

BÜTÇE KAKMA KOMİSYONU BAŞKANI 
EROL YILMAZ AKÇAL (Devamla) — Sevk et
mede geciktirilmemiştir. 

Bir kanun tasarısını, Hükümetten çıktıktan 
sonra acaba kim geciktirebilir diye merak edi
yorum? 

Muhterem arkadaşlar, bu kürsüden bir tak
rir vesilesiyle konuşacak olan hatiplerin sade
ce bir tek noktaya beyanlarının istinadetmesi 
lâzımdır. 1101 sayılı Kanunun ertelenmesine 
mütedair bir takrir verilmiştir. Bu takrir, ye
rinde midir, değil midir? Yoksa, huzurunuzda 
Emekli Kanununu şimdiden müzakere etmiş olu
ruz. 

Huzurunuzdan hürmetle ayrılırım, efendim. 
(A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grupu adına 
Sayın Vedat önsal, buyurun efendim. 

DEMOKRATİK PARTİ GRUPU ADINA 
MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; 

1971 yılı Bütçe Kanununa bir madde eklen
mek suretiyle 1101 sayılı Emeklilik Kanunu 
hükümlerinin ertelenmesi istenilmektedir. 

Buna benzer bir tatbikat evvelce de cereyan 
etmiş idi. 1968 yılı Bütçe Kanununa eklenilen 
bir madde ile 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun malî hükümlerinin ertelenmesi öngörül
müştü. 

1068 malî yılı Bütçe Kanununun bu madde
sine Anayasa Mahkemesi neşelinde itiraz edil
miş ve Anayasa Mahkemesi de 1988 yılı Bütçe 
Kanununun 35 nci maddesini, yani Devlet Me
murları Kanununun malî hükümlerinin ertelen
mesi hususunda tedvin edilmiş olan maddeyi ip
tal etmişti. 

Anayasa Mahkemesinin bu mevzuda almış 
olduğu kararda zikredilen hususlar, şimdi geti
rilmesi istenen bu maddenin de Anayasaya ay
kırı olduğunu sarih bir şekilde belirtir. 

Anayasa Mahkemesi kararını verirken 1968 
yılı Bütçe Kanununa ilâve edilmiş olan 35 nci 
maddenin Anayasanın 64, 92 ve 126 nci madde
lerinin hükümlerine aykırı olduğunu tesbit et
miştir. 

Şimdi Anayasanın bu hükümlerini okuyaca
ğım ve bilâhara Anayasa Mahkemesinin vermiş 
olduğu karar muvacehesinde getirilen bu yeni 
maddenin de Anayasaya aykırı olduğunu belir
teceğini. 

Anayasanın 64 ncü maddesi bakınız ne di
yor : «Kanun koymak, değiştirmek ve kaldır
mak, Devletin bütçe ve kesinhesap kanun tasa
rılarını görüşmek ve kabul etmek, para basıl
masına, genel ve ö'sel af ilânına, mahkemelerce 
verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine geti
rilmesine karar vermek, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin yetkilerindendir.» 

Bu maddede sarih olarak görülen bir husus 
var, bu hususa dikkatlerinizi çekmek isterim. 
Anayasanın 64 ncü maddesi, Büyük Millet Mec
lisinin yetkilerini genel olarak sayarken, kanun 
koyma, değiştirme ve kaldırmayı aynı nitelikte 
bir yetki grupu olarak belirtmekte; bütçe ka
nunlarını görüşüp kabul etmeyi de bir başka ni
telikteki yetki olarak saymaktadır. Belli usul
lere uyularak meydana getirilen bir belgenin 
değiştirilmesinin veya kaldırılmasının aynı usul
lerden geçirilmek suretiyle mümkün olabilmesi, 
hukukun belli kurallarından birisini teşkil eder. 

Buna göre, 657 sayılı Kanunda olduğu gibi, 
1101 sayılı Kanunun ertelenmesi suretiyle ka
nundaki yürürlük tarihlerinin değiştirilmesi ge
reği duyulduğu takdirde bu yolda hazırlanacak 
bir kanun tasarısının Büyük Millet Meclisine 
sunulması ve orada kanun tasarılarının bağlı ol
duğu usullerden geçirilerek Anayasanın 91 ve 
93 ncü maddesindeki esaslara göre kanunlaştı
rılması icabeder. 
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Bütçe kanunları ise, tamamen değişik bir ı 
pros;edÜ7 tahtında Meclislerden geçirilmekte ve 
kanunlaşmaktadır. Bu bakımdan Anayasanın 
92 nci maddesine uyulmuyor ve bu sebeple de 
bu madde Anayasaya ayları olacaktır. 

Anayasanın 92 nci maddesi de, kanunların 
Meclislerde ne şekilde görüşüleceğini hükme 
bağlamıştır. Kanun tasarı veya tekliflerinin ilk 
önce Millet Meclisinde sonra da Cumhuriyet Se
natosunda görüşülüp kabul olunmaları, Meclis
lerde farklı sonuçlara varılması halinde her iki 
Meclisin ilgili komisyonlarından seçilecek eşit 
sayıdaki üyelerden kurulu karma komisyonda 
görüşüldükten sonra işin Millet Meclisinde so
nuçlandırılması gerekmekte. Millet Meclisi ve 
Cumhuriyet Senatosundaki oylamalarda arana
cak yeter sayılar, çeşitli ihtimallere göre, ayrı 
ayrı belirtilmiş bulunmaktadır. 

Buna karşılık Anayasanın 94 ncü maddeci, 
bütçeler için farklı bir yol çizmiştir. 

Meclislerde Anayasanın 92 nci maddesine 
uygun olmıyan bir görüşme ve kabul usulüne 
bağlı tutulma ve sonuçta şeklen bir kanun hük
mü şeklinde yürürlüğe konulma, tasarlanmakta
dır. Bunun ise, Anayasanın 92 nci maddesine ay
kırı olduğu sarih olarak bellidir. 

Anayasanın 126 ncı maddesinin son para
grafına da, getirilmekte olan bu madde aykırı
dır. Anayasanın 126 ncı maddesinin son paragra
fı bakınız ne diyor : «Genel ve katma bütçele
rin nasıl yapılacağı ve uygulanacağı kanunla 
gösterilir. Bütçe Kanununa bütçe ile ilgili hü
kümler dışında hiçbir hüküm konulamaz.» 

Şimdi, iddia edilebilir ki, bu getirilen mad
de, bütçe ile ilgilidir. Bu getirilen madde, büt
çe ile ilgili değildir, Anayasa Mahkemesi kara
rında bunu da sarih olarak hükme bağlamıştır. 
Anayasa Mahkemesi kararında; «Bütçe Kanu
nuna bütçe ile ilgili hükümler» kelimelerini şu 
şekilde tefsir ediyor ve bu tefsiri yaparken de, 
Anayasanın Temsilciler Meclisinde görüşülüp 
karara bağlanırken Temsilciler Meclisinde ya
pılmış olan konuşmalara dayanarak bu neticeye 
varıyor. Anayasa Mahkemesi şöyle diyor: «Ana
yasanın 126 ncı maddesinin son cümlesinde yer 
alan (Bütçe ile ilgili hüküm) deyimi, malî nite
likteki hüküm anlamında değil, bütçenin uygu
lanması ile ilgili, uygulamayı kolaylaştırıcı, ta
mamlayıcı veya kanun konusu olabilecek yeni | 

j bir hüküm niteliğinde olmamak. şartı T e açık
layıcı nitelikteki hükümler olarak düıûnmek 
zorunluluğu vardır. Buna göre, bir kanun hük
münün bütçeden harcamayı gerektirmekte ol
ması, onun 126 ncı maddede öngörülen ̂ bütçe 
ile ilgili hüküm olarak sayılması için bir sebep 
teşkil etmez.» 

Bu sarahat karşısında, neticeye geliyorum. 
1971 Bütçesine bir madde eklemek suretiyle 
1İ01 sayılı Kanunun ertelenmesi, Anayasanın 
126 ncı maddesine de aylarıdır. 

Bu anlattıklarımı tahmin ederim sayın Büt
çe Komisyonu ve Sayın Maliye Bakanlığı de bi
liyorlardı. O halde, bu kanun niçin getirilmiş
tir? Kısaca bunun üzerinde duracağım ve söz
lerimi bağlıyacağım. 

Anayasa Mahkemesi bu hükmü mutlaka ip
tal edecektir. Aksi düşünülemez, Anayasanın 
bu sarahati muvacehesinde. Ama Anayasa Mah
kemesi bu hükmü iptal edene kadar vakit geçe
cektir ve o gedecek vakit içerisinde de yeni bir 
kanun tedvini düşünülecektir, yapılacaktır ve
ya yapıimıyaeaktır. Her halde hareket noktası 
bu nokta olmak iktiza eder. Ama, niyet zaman 
kazanmak ve hukuka karşı bir kurnazlık ise, 
- ki öyle olduğu anlaşılıyor - bunu iktidar ol
manın ağırlık ve sorumluluğu ile kabili telif 
görmediğimizi belirtir, hepinize saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grupu adı
na Sayın Tosyalı, buyurun. 

Açık oyunu kuilanmıyan sayın milletvekili 
lütfen oyunu kullansın. 

M. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYA
LI (Kastamonu) — Sayın Başkanım, değerli 
arkadaşlarım; 

Devleti Devlet yapan, Devlet personelidir. 
Devlet personeli hizmette olanı ile de, emekli 
olanı ile de bir bütündür. 657 sayılı Kanun 
ile, 1327 sayılı Kanun ile hizmette olanları 
memnun edelim derken, hizmet etmiş olan ve
fakâr, kıymetli, ihtiyar, bugün için halsiz, 
sahipsiz durumda olan büyük bir emekli küt
lesini mağdur etmeye Büyük Millet Meclisinin 
gönlü, vicdanı razı olamaz. («Bravo» sesleri). 

Bu sebeple muhterem arkadaşlarım, Devle
te hizmet yapmış olan «emekli» dediğimiz bu 
büyük kütleye Devletin de mukabil hizmeti 

I yapabilmesi için 1101 (sayılı Kanun getirilmiş-
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tir. 1101 sayılı Kanun, emekli kütlesine sosyal 
bakımından, maddî ve mânevi bakımdan pek 
çok yeni prensipler getirmiştir. 

Şimdi 1101 sayılı Kanunun emeklilere ge
tirdiği faydalı hükümleri tadil «den yeni bir 
Emekli kanunu tasarısı komisyonlarımızda mü
zakere edilmiş, Büyük Millet Meclisimizin büt
çe müzakerelerindeki işba hali sebebiyle Mec
lise getirilememiştir. Emeklilerimize önümüz
deki ay maaş vermeyi mümkün kılabilmek 
için komisyon ve Hükümet, yeni gelen tasarı
nın kanunlaşmalsmı temin için bu kanunun 
tatbikatını süresiz olarak ertelemeyi önerge 
ile teklif etmektedir. Süresiz olarak erteleme
nin durumunda, birçok kıymetli arkadaşları
mızın da beyan ettiği gibi, emekli kütlesi ümit
sizlik ve şüphe hissetmektedir. 

Millî Güven Partisi olarak teklifimiz, iste
ğimiz şudur: Yeni getirilecek Emekli kanunu, 
1101 sayılı Kanunun prensip ve ruhuna mutla
ka uygun olarak çıkarılmalıdır. Yeni getiri
lecek Emekli Kanunu, 1101 sayılı Kanunun 
emekli kütlesine vermiş olduğu maddi imkânı, 
sosyal imkânı aynen verecek prensipleri haiz 
olmalıdır. 

Şimdi, esas teklifimiz olarak; emeklilere 
gelecek ıay maaşının 1101 sayılı Kanuna göre 
ödenmesini, ancak yüksek rütbelerde hizmet 
görmüş olanların hizmetteki durumu ile emekli 
olduğu durum arasında emeklinin lehine fazla 
para vermek zarureti hâsıl olursa, o paranın 
kesilmesini, verilmemesini, Emekli Sandığın
da açılacak bir fona yatırılmasını ve o şekilde 
biriken paraların yine emeklilerin müşterek 
solsyal menfaatlerinin temini için ilerde başka 
tesislere, başka hususlara ödenmesini talebedi-
yoruz. 

Üçüncü teklifimiz, bu teklifimiz şayet Yüce 
Meclisçe kabul edilmezse, erteleme süresinin 
zamansız olarak... 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, emekli maaş
larının tahsisine mütedair olan kanunun müza
keresine geçmedik ki. 

M. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYA
LI (Devamla) — Sayın Başkanım, önerge 
îsüresiz olarak ertelemeyi teklif etmektedir. 
Üzerinde durduğum husus şudur: Süresiz ola
rak ertelemenin aleyhindeyiz. Eğer vakit ol
saydı, 3 - 5 günde bu kanun bu Meclisten na

sıl olsa geçecekti. O halde süresiz olmasına 
lüzum yoktur. En geç 3 ay içerisinde, yani 
müteakip aybaşı maaşını yeni esaslara göre ve
recek şekilde muayyen bîr süre ile bu ertele
meyi mukayyet kılmamızı talebediyor, bu yön
deki değiştirge önergesi veriyorum, kabul bu-
yurulmasını istirham ediyorum. Bu erteleme 
Mayıs ayından daha ileriye olmasın. 

Böylece, Yüce Meclisimizin birlik, beraber
lik halinde emekli kütlemizin yanında olduğu
muzu beyan etmiş oluruz. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner, bu

yurun. 
ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — Çok Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım. 
Bu önerge ile ilgiil olarak mâruzâtıma geç

meden önce, çok Sayın Bütçe Plân Komisyonu 
Başkanı arkadaşımı işhadederek ve Komisyo
nun burada hazır bulunan üyelerinin de şaha
det edebileceği önemli bir konuyu, ki bir tar
tışma konusu olmuştur, kısaca arz etmek is
terim. 

Değerli arkadaşlarım. 
Sayın Komisyon Baş'kanı, özür dileyerek 

arz edeyim, kendilerine pek de yakıştıramadı
ğım bir ölçü içinde, emeklilerle ilgili kanunu 
tadil eden kanun tasarısının Bütçe Komisyo
nundaki safahatını naklettiler. Kondisyonun 
nâçiz bir üyesi olarak, objektif bir şekilde bu 
konudaki gelişmeyi kısaca arz etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım. 
Burada Grupumuz adına konuşan arkadaşı

mız bir vesika ileri sürdüler. Biz bu Mecliste 
bütçe müzakerelerini takibederken, Bütçe Plân 
Komisyonunda görevli olan memurlardan biri, 
imza mukabili ve münhasıran Bütçe Plân Ko
misyonu üyelerine tevcih edilmek üzere dos
yaları dağıtmışlar. Bu dolsyaların içinde ra
portör olarak Sayın Kevni Nedimoğlu'nun da 
raporu yer almakta idi. Bu rapor, (kritiğini 
yapmıyacağım, arkadaşım temas etti, vakti
nizi almamak için) Şimdiye kadar Bütçe Plân 
Komisyonunda itiyat haline getirilen her şekli 
taşıyor. Değerli Komisyon Başkanımız, bu
nun imza olmadığını beyan ettiler, ama Bütçe 
Plân Komisyonundaki görevliler, Bütçe Komis
yonunun, daha doğrusu Başkanlık Divanının 
emri ve direktifi olmadan üyelerine böyle bir 
tevziatı yapamazlar. 
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Binaenaleyh, kanunun raportörü olarak da 
tâyin edilen Revni Nedimoğlu'nun raporu, bü
tün üyelere, müzakerelerden çok evvel, sabah
leyin burada imza mukabilinde dağıtılmıştı. Fa
kat, sonradan Komisyonun toplanacağı anda, 
hattâ belki 1 saat önce, yine Bütçe Komisyo
nunda görevli olan bir memur arkadaşımız bu 
raporun geri istendiğinden bahisle toplanması
nı talebetti. Bunu çok usulsüz bir davranış 
olarak bulmamıza rağmen, nihayet raportör 
•arkadaşımız, celse açıldığı zaman «Benim yap
tığım, raportö ettiğim konu hatalı olmuştur, 
ben imzamı geri alıyorum» deyip, yeniden bir 
raportörün tâyini gerekirken, raportörsüz şekil
de kanun tasarısının müzakeresine geçildi. 

Sayın Komisyon Bıaşkanı, bu raporun imza 
taşımadığını ifade ettiler. Kendilerine bum
dan soruyorum, şimdiye kadar Bütçe Komis
yonu üyelerine teksir edilerek dağıtılan hangi 
raporlarda açık imza vardır? Usul budur, 
isim yazılır, uygun görüldüğü zaman tevzi 
edilir. 

Değerli Komisyon Başkanı »arkadaşımız, bu 
meseleyi biraz tahrif ederek, her nedense yan
lış takdim etme yolunu seçtiler. Bu konuda 
cidden hassasiyet duyan ve burada heyecanla 
konuyu dile getiren arkadaşımın bu konuşma
sını, gerçeğe dayanan bu beyanlarını çürütmek 
için lüzumsuz bir gayreti ihtiyar ettiler. Bunu 
kendilerine yakıştıramadığımı da peşinen arz 
etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bendeniz gerek bu kürsüden, gerek yukarı

da komisyonlarda çalıştığım esnada daima 
önemli bir konu üzerinde dururum. O da, Hü
kümetin dadına Parlâmentoya bağlı, her iki ka
nada bağlı komisyonlar üzerinde, kendi yet
kilerini aşarak, Parlâmentonun yetkilerine ta-
salludetme gayretlerini üzüntü ile müşahade 
ederim. Yani, Millet Meclisine bağlı olan ko
misyonlar, sanki Hükümetin emrinde komis-
yonlaranış gibi çalıştırılmak istenir. Bu zihni
yeti mutlaka yıkmamız lâzımdır. Ancak üzüle
rek ifade edeyim ki, bu kötü tatbikat gittikçe 
vahamet kesıbetmektecür. Bir örneği, bu kanu
nun müzakeresinde görülmüştür. Alt Komis
yonda yine, evvelden hazırlanmış olan bir mo
del ortaya konmuştur. O kadar ortaya konmuş
tur M, Komisyonun müzakereleri esnasında, 

bir değerli arkadaşımız, bütün cetvelleri, kat
sayıyı, göstergeleri de kapsıyan bir çalışmayı, 
ki, bu uzun bir çalışma sonucu anoak, belki 
bir iM günde yapılabilecek bir çalışmadır, der
hal o anda sahneye koymuştur. 

Bu da, Hükümetin komisyonu büyük ölçüde 
etkilediğinin tipik bir örneğidir. Bunu bir it
ham olarak arz etmek istemiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner, ricada bulun
sam, teklif üzerine intikal edecek misiniz efen
dim? 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Bu ko
nu burada müzakere edildi, bendeniz de komis
yon üyesiyim. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı cevap ver
di. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Bu ha
yatî konunun safahatı hakkında Yüce Meclise 
bir - iki dakika mâruzâtta bulunmama izin ver
menizi istirham ederim. 

BAŞKAN — Verdim efendim. 
ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Çünkü, 

bu mevzu tartışılmıştır. 
BAŞKAN — Verdim efendim, bitirmenizi 

rica ediyorum. 

ALt RIZA UZUNER (Devamla) — Benim 
burada saygı duyduğum bir arkadaşıma, bu 
meseleyi eleştirmenin ötesinde, Hükümetin ken
di görüşlerim komisyonlara dikte ettirmek 
için çeşitli davranışlarını kınadığımı belirtmek 
bakımından işaret ettiğimi kabul edin, yoksa 
şahıslara karşı olan bir kötü hareketim olarak 
değerlendirmeyin. Arkadaşlarımız yanlış bir 
tutumun içine giriyorlar.. 

iktidar olmak bir hünerdir ama, Yüce Mec
lisin şahsiyetini, haysiyetini Hükümetin emrine 
peşkeş çekmeye kimsenin hakkı yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, bu yanlış anlayışı gi
dermek bakımından vaktinizi aldığım için özür 
dilerim, ama gerçekten bu talihsizliğe uğramış 
kanun üzerindeki, safahat böyle cereyan etmiş
tir. 

Şimdi, bir önerge ile, meri olan bir kanun 
süresiz ertelenmek isteniyor. 

Arkadaşlar, çok yakın bir mazide çıkan, 
sahneye konan ve zannederim ki, bütün parti
lerin ittifak ettiği 1101 sayılı Kanunun temel 
esprisinden uzaklaşan bir tasarı getirilmişti, 
haklı tepkilerle karşılaşıldı. Bunu âhara bırak-
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mak bakımından süresiz bir ertelenme getiri
liyor ama, bu arada birçok emeklinin büyük 
ölçüde mağdur olacağını da arz ve ifade etmek 
isterim. 

Sosyal hukuk Devleti iddiasmdayız. Sosyal 
güvenlik, sosyal barış çağımızın temel ilkelerin
den biri. Bu hedefe varmak üzere olan ülkele
rin bütçelerini tetkik ettiğimiz zaman görürüz 
ki; bütçelerinin yarısına yakm bir meblâğ sos
yal güvenlik tedbirleri için tevzi edilmekte ve 
yurtta sulbü, huzura sağlamak için çeşitli te
şebbüsler yapılmaktadır. Niçin? sosyal barışı 
sağlamak için. 

Şimdi, Emekli Sandığımız, üzülerek arr; ede
yim, asıl çıban oradadır, gerçek şahsiyetini bu
lamamıştır ve Emekli Sandığımızın emeklilerin 
haklanın korumak bakımnıdan sez sahibi ola
madığı, Hükümetin bir kanadına, Maliye Ba
kanlığına mensup kısır bir Genel Müdürlük ol
maktan ileri gidemediği acı bir gerçektir. 

Böyle birçok imkânları, yerli yersiz çeşitli 
maksatlarla israf edilmektedir. Bunun teferru
atına girmiyeceğim ama, hastalık buradadır. 
Biz, Türk kamu personelinin tek teminatı olan, 
sosyal güvenlik müessesesi olan Emekli Sandı
ğını ciddî bir müessese olarak güçlendirmiyor, 
onun çalışmalarını engelîiyen tatbikatı üzülerek 
müşahede ediyoruz. Bunun tipik bir örneği de 
bugün hıızunınnzdadır. 

Emekli Sandığı bir sigorta müessesesidir, bir 
güvenlik müessesesidir, bir teminat müessesesi
dir, ama bugün Emekli Sandığının içinde bulun
duğu perişan durum hepinizin yüksek malûmu
dur. Birçok imkânlarına Devlet tarafından el 
konulur. Bunu önîiyaeek tedbirleri geiireme-
mişizdiz, Eunun üzerinde hassasiyetle duramıyo
rum, 

Diğer taraftan, Türkiye'miz'de iki müessese 
var, sosyal güvenlik müessesesi diyelim; bunlar
dan biri Emekli Sandığı, diğeri ise "Sosyal Si
gortalar müessesesidir. Sosyal Sigortalar mü
essesesiyle Emekli Sandığı müessesesi arasında, 
emekliler yönünden, statü bakımından büyük 
ayrılıklar vardır. Bütçe Komisyonunda da arz 
ettim, her ikisinin statüleri şablon gibi üst üste 
getirilemez, doğrudur, ama temel iklelerinde 
mutlaka parelellikler bulunması gerekir. 
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Bizde ise; »Sosyal Sigortalar müessesesinin 
sosyal güvenlik müessesesi olarak tetkikinde gö
receğinim istikametlerle, daha iyi hedeflerle, 
Emeldi Sandığının hedefleri arasında büyük in
hiraflar vardır, Emekli Sandığı aleyhine. 

Bu bakımdan, her peyden evvel mer'i olan bir 
kanunun ertelenmesinin yerinde olmıyacağı ben
den önce konuşan arkadaşlar tarafından iddia 
edilmiştir, ama bundan daha önemli -olarak, 
çok yakm bir mazide Yüksek Meclislerde alkış
larla, hiç olmazsa gönülden alkışlarla kabul edi
len bir prensibin kısa bir zamanda bu Meclis
lerde değiştirilmemesi temennisini tekrar arz 
ediyorum ve her şeyden önce, Emekli Sandığını 
gtblii kılacak; modern Devletin, modern çağm 
ilkelerine uygun bir müessese haline getirecek, 
emeklilere sahibolacak bir müessese haline ge
tirilmesinin zaruretine değinerek saygılarımı su
nuyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa

yın Huri Bayar, buyurun. 
HASAN KORKMAZOAN (Denizli) — Usul 

hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Ne usulü hakkında? 
HASAN KORKMAZOAN (Denizli) — Ta-

kibettiğiniz usul hakkında. 
BAŞKAN — Ne gibi usulsüzlük görüyorsu

nuz, yerinizden söyler misiniz? 
HASAN KOPJCMAZCAN (Denizli) — Biraz 

önce çeşitli önergeler verilirken, bâzı önergeler 
üzerinde sayın milletvekilleri söz talebinde bu
lundular. 

Zatıâiiniz, Anayasanın 94 ncü maddesi gere
ğince bu tadil önergeleri hakkında müzakere 
açamıyacağmızı buyurdunuz. 

Demek ki, bütçenin Genel Kuruldaki müza
kerelerinde tadil önergeleri müzakeresiz olarak 
kabul edilir. 

Şu anda Hükümet tarafından getirilmiş olan 
bu önergeyi bir tadil önergesi mi kabul ediyor
sunuz, yoksa yeni bir madde tedvini mi kabul 
ediyorsunuz? 

BAŞKAN — Yeni bir madde. 
HASAN KORKMAZOAN (Denizli) — O za

man, kanun tedvini usulleri içinde, o prosedür 
içerisinde ele alınması lâzımdır. Burada müza
kere edilmeden önce, Komisyonda görüşülmesi, 
karara bağlanması, burada görüşüldükten sonra 
da Cumhuriyet Senatosuna gitmesi icabeder. 
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BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. Yalnız, 
beyanlarınız usule uygun değildir, takibettiği-
miz usul yerindedir, yıllardan beri birçok tatbi
kat böyle cereyan etmiştir; yeni madde tedvi
nidir. 

Devam buyurun Sayın Bayar. 
HASAN KORKMAZOAN (Denizli) — Efen

dim yeni bir madde tedvini diyorsunuz. Eğer 
yeni bir madde tedvini, bir kanun görüşmesi 
ise, mutlaka bir kanunun görüşülmesinde taki-
bedilen prosedürü takibedeceksiniz. 

BAŞKAN — Tamam, tamam efendim; din
ledim, zapta geçti, ben de beyanımı ekledim 
efendim. 

Buyurun Sayın Bayar. 
A. P. G-RUPÜ ADINA NURİ BAYAR (Sa

karya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım; 

Bütçe Kanununa bir madde ilâve etmek su
retiyle 1101 sayılı Kanunun tatbikatının ertelen
mesine mütedair Maliye Bakanının teklifinin 
buradaki müzakeresi sebebiyle beyan edilen hu
suslar hakkında ve onlarla birlikte Adalet Par
tisi Meclis Grupunun düşüncesini arz etmek 
üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 

Adalet Partisi Meclis Grupu, Sayın Maliye 
Bakanının teklif ettiği şekilde bir maddenin Büt
çe Kanununda yer alması lüzumuna kaanidir. Bu
nun bütçe ile ilgili olup olmadığı hakkında Sa
yın önsal'm ifade ettiği gerekçenin dışında, Hü
kümetin getirdiği 1971 bütçesiyle yakın ilgisi 
vardır, son derece sıkı organik münasebeti var
dır. O itibarla; bütçenin denkliğine, ekonomi
nin genel dengesine müessir olacak şekilde ne
ticeleri olması mukadder bulunan böyle bir hu
susun Bütçe Kanununda yer alması kadar ta
biî, normal bir husus varit olmamak lâzım. O 
itibarla, Sayın önsal'm, «İktidar sorumluluğu 
ve ağırlığı böyle bir teklife mâni olmak lâzım
dır» beyanına karşı ifade etmek istediğim şey; 
iktidar sorumluluğu ve ağırlığını duyan herkes 
için böyle bir maddenin Bütçe Kanununa kon
ması gerektiğine karar vereceği inancımızdır. 

Değerli arkadaşlarım, 

1101 sayılı Kanunu ertelemezseniz ne olur? 
Transfer harcamalarında bundan evvel kabul 
ettiğiniz tarziyle 1 200 0C0 000 liralık bir öde
nek muallâkta kalır, bir. 

ikincisi, muhterem arkadaşlarım, 1101 sayılı 
Kanunla emekli olacak insanların ikramiyele-
riyle Devlet bütçesine tahmil edecekleri yükü, 
şu anda miktar olarak, hacını olarak tasavvur 
etmek dahi mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Ciddî bir iktidar sorumluluğu taşıyan Mali

ye Bakanı, ekonominin genel dengesine de ay
rıca bellri büyük ölçüde enflâsyonist bir tesir 
icra etmesi mümkün böyle bir hâdiseyi önlemek 
için, bu Bütçe Kanununa böyle bir madde ilâ
vesine lüzum görmüştür. Bu davranış doğru
dur, gerçeklere uygundur ve iktidar sorumlu
luğuna da yakışan bir davranıştır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Meselenin özel kısmına bu ölçüde temas et

tikten sonra, Emekli Kanunu huzurunuza geldi
ği zaman tartışılacak birçok konuların bu mad
de münasebetiyle söylenmiş olması muvacehe
sinde, biz de 1101 le ilgili fikrimizi ve ayrıca ye
ni getirilen Emekli Kanunuyla ilgili fikrimizi 
de kısaca arz etmek durumunda kaldık. 

Muhterem arkadaşlarım, 

Meseleyi birtakım karışık, komplike formül
ler içinde görmek yerine, basit gerçekleriyle 
yaklaşmak, emeklilik rejiminin eski vasfiyle ye
ni getirilmek istenen şekli arasında oldukça ko
lay münasebet kurmak suretiyle mütalâa etmek, 
zannederim işin içinden kolaylıkla çıkmamızı 
mümkün hale getirir. 

1101 e ne yaptık değerli arkadaşlarım? 1101 
le, bundan evvelki barem rejimini temel kabul 
ederek ona bağlı bir emeklilik dengesi kurduk, 
bundan evvelki barem rejimine bağlı bir emek
lilik dengesi kurduk. Efendim bu değişmesi 
mümkün olmıyan, tabu değil ki, Bu Parlâmento 
bu rejimi tesis etmiş, bu Parlâmento yeni per
sonel rejiminin getirdiği yeni yüksek seviyeli 
bir dengeye göre yeni emeklilik rejimini tanzim 
edecek. Mesele bu kadar basittir. Neden bir
takım yuvarlak ve büyük lâflar scyleme mera
kiyle, «1101 le elde edilen hakların gerisine 
gittiniz, şöyle yaptınız, böyle yaptınız.» denili
yor?.. Değil efendim, değil muhterem arkadaş
larım. Bundan evvelki barem rejimiyle kurul
muş denge, yeni personel rejimiyle teessüs eden 
dengeye yerini bırakmaktadır. Mesele bu kaçlar 
basittir. 
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İHSAN KABADAYI (Konya) — Sizin de
diğiniz kadar basit değil Sayın Bayar, Anaya
sa Mahkemesi öyle demiyor. 

A. P. GRUPU ADINA NURİ BAYAR (De
vamla) — Anayasa Mahkemesinin yazısı cebi
nizde zannederim Sayın Kabadayı. Bun
ları da bırakınız. Anayasa Mahkemesine gider
siniz, usulü var, yolu var yordamı var; bozarsa 
gelir meseleyi tekrar konuşuruz. Yani, birta
kım müesseseler adına konuşma itiyadından 
vazgeçseniz çok iyi edersiniz Sayın Kabadayı. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar.) 

Şimdi değerli arkadaşlarım, yüksek seviyeli 
bir denge getirmişsiniz memur maaşlarına; 
emeklilik rejimini buna göre değiştiriyorsunuz. 
Mesele çıplak hatlariyle böyle ve basit. 

Değerli arkadaşlarım, 1101 le konan hü
kümlerin değişmemesi, ilâyevmilkıyame yani 
kıyamete kadar aynı şekilde kalması kaidesi 
nereden çıkarılır ve bundan dolayı müktesep 
hak nasıl teessüs eder? Bunları kanun geldiği 
zaman ariz - amik konuşacağız, bizim de söy-
liyecek çok şeylerimiz var, bunları söyliyeceğiz. 
Yalnız değerli arkadaşlarım, bir hususu söyle
meden inmiyeceğim. 

iyi bir emeklilik rejiminde aranacak un
surları mütalâa buyurmanızı rica ederim. Bu 
rejimde ne olacak? Faal görevde bulunan adam
la emekli olan kişi arasında ücret bakımından 
hattâ mütesaviyet değil, emeklinin çalışan 
adamdan fazla para alması müdafaa edilir şey 
mi? Faal görevde bulunan insandan daha az üc
ret alması esası münakaşanın dışında tutulmak 
lâzımgelen bir husustur. Komisyonda beraberce 
çalıştığımız arkadaşlarımız buna katiyen iti
raz etmiyorlar, «Bu prensipte beraberiz; çalı
şan adamdan daha az para alması esası doğru
dur, gerçeklere uygundur ama, nisbetleri mü
nakaşa edelim...» işte nisbetlerin münakaşasını 
ediyoruz. O kadar doğru şeyler, o kadar nor
mal şeyler anormal ve yanlış gösterildi ki, bun
ları söylediğim zaman ne parlömanter teamüle, 
ne de içtüzük hükümlerine bir muhalefet or
tada bulunamaz. 

Değerli arkadaşlarım, 
Sayın Bütçe Komisyonu Başkanının burada

ki beyanı doğrudur, hadisat aynen ifade ettik
leri gibi cereyan etmiştir, ama biran için Sayın 
Kevni Nedimoğlu'nun bu raporu raporte etti

ğini ve Komisyona tevdi ettiğini düşünürsek, 
efendim, bir üye bir kanun hakkında mütalâa
sı olarak bir şey yazar, Komisyon bu mütalâayı 
benimsemez, bir başka metin, bir başka şekil ta
savvur eder ve öyle tedvin eder. Bundan tabiî, 
bundan anormal ne olabilir değerli arkadaşla
rım? Bir komisyonumuz, Yüce Mecliste niyabet 
eden bir komisyon, Maliye Komisyonu bir ka
nun hakkında veya bir metin hakkında şu veya 
bu tarzda karar verir, bunu Bütçe Komisyonu 
kabul etmez değiştirirse, bunun umumi teamü
le, parlömanter âdaba aykırı, içtüzük hüküm
lerine aykırı hangi tarafı var? Bunlar mesele 
imiş gibi konuşuluyor. 

Değerli arkadaşlarım, 
Maliye Komisyonu kararı da, Bütçe Komis

yonu kararı da halen münakaşa edilmekte olan 
birer karar seviyesinde mütalâa edilmek lâzım
gelen husustur. Yüce Meclisimize Maliye Ko
misyonu metni de, Bütçe Komisyonu metni de 
gelecek ve yüce kararlarınızla o zaman kanun 
olacak ve o zaman da şu veya bu komisyon ka
rarı olmaktan çıkacak, münakaşa edilmez ka
nun hükümleri haline gelecek. Bundan tabiî ne 
olaJbilir değerli arkadaşlarım? «Maliye Komis
yonu bunu yaptı, Bütçe Komisyonu birtakım 
tertiplerle, oyunlarla gizli bilmem...» Bununla 
hâdisemizin hiçbir irtibatı, hiçbir münasebeti 
yok. Bir başka komisyon böyle karar verir, bir 
başkası bunu tadil eder, bunlar hür iradeli in
sanların ancak yapabileceği şeyler, iradesine 
ipotek konulan insanların anlıyacağı hususlar 
olmaktan çıkmıştır değerli arkadaşlarım. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, bir başka yanlışı 
ifade etmek istiyorum. 

Sayın Maliye Bakanı gelmiş komisyonlar
da, çok değerli, sevdiğim Sayın Uzuner arka
daşım; «Bu, parlömanter iradeye bir tahakküm 
vasfı taşıyor» dedi. Biz, Uzuner arkadaşımın 
beyanı hilâfına, hükümet adamının kendi tasa
rılarını parlâmentoda koruyabilmek ve bu tasa
rıya sahip çıkmak gayretlerini Adalet Partisi 
olarak takdire şayan gayretler vasfında görü
yoruz. Bir hükümet kendi kanununu korumakla 
vazifelidir. Bu gayreti gösteren bakana da an
cak takdir ve şükran duygusuyla bakılmak lâ-
zımgelir. O itibarla, değerli Maliye Bakanı 
emeklilik mevzuunda eğer bir hassasiyet, ciddî 
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bir gayret göstermişse, Adalet Partisi Grupu-
nun saygılarına muhataptır. Ben de Yüksek 
Heyetinize saygılarımı sunuyorum. (A. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel
miştir, Komisyona ve Hükümete söz vereceğim. 
En son söz grup adına Sayın Hiçerimez'indir. 
Şahıslar adına istiyenler vardır, yazdım, fakat 
grup adına istendiği için öncelik taşımaktadır. 
Şahısları adına söz alan üyeler; Sayın Uğrasız-
oğlu, Saym Hüsnü Özkan, Sayın Osman Soğuk-
pmar'dır. 

Buyurun Saym Maliye Bakanı Mesut Erez. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Vazifeler vardır, onların ifası kolaydır, va
zifeler vardır memnuniyet içerisinde ifa edilir; 
vazifeler vardır onların ifası zordur, vazifeler 
vardır sıkıntılı bir şekilde yapılır. Huzurunuz
da bana inşirah veren bir vazife ifa ettiğimi id
dia etmem mümkün değil. Muhterem arkadaş
larımızın hassasiyetlerini de gayet iyi anlıyo
rum. Ayrıca meselenin uzun boylu konuşmaya 
fevkalâde müsaidolduğu da aşikâr. Bütün ar
kadaşlarımız da meselenin bu mahiyetini bilir
ler. Ayrıca, bu konunun iç politikada istismar 
edilmeye fevkalâde müsait bir konu olduğu da 
belli. 

Şimdi mesele böyle olunca, «işin doğrusu 
nedir?» ben muhterem arkadaşlarıma onu an
latmaya gayret edeceğim ve beni dikkatle ta
kip buyuracak olursanız, şu ifadenin de doğru 
olduğuna kanaat getireceğinizi ümidediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu konunun mahiyetine girmeden önce bir 

hususa işaret etmek istiyorum. Sayın sözcü ar
kadaşlarımızdan saym C. H. P. sözcüsü bu nâ
çiz arkadaşınızı oyun yapmakla, hem de çirkin 
bir oyun yapmakla itham etti. Bu ifadenin be
ni üzdüğünü ve arkadaşımıza da yakışmadığı
nı ifade etmek istiyorum. 

Ayrıca «oyun» mefhumu üzerinde de muh
terem arkadaşımızın biran tevakkuf etmesi 
doğru olur. Bunun oyun olması için, gizli ka
paklı yapılan bir şey olması lâzım. Halbuki ko
misyonda da ifade ettim, muhterem arkadaşı
mız orada da bu kelimeyi istimal buyurmuştu, 
ne yapmak istiyorsak o açık. Huzurunuza gel- | 

misiz, sizden yetki istiyoruz. Ne yapmak iste-
mişsek, o, bütçede yazılı, binaenaleyh açıktır. 
Bu derece açık kalp ile karşınıza çıkmış, hu
zurunuza çıkmış, sizin tasvibinize, oylarınıza ta-
libolmuş bir arkadaşınızı her halde bâzı tertip
lerin ve oyunların içerisinde olmakla itham et
mek mümkün değil. 

Ayrv*<t. şunu ifade etmek isterim; kimlerin 
oyur* içerisinde olduğunu tarih kaydeder, za
man kaydeder. Bu nâçiz arkadaşınız ömrü bo
yunca hiçbir oyun içerisinde olmamıştır, hiçbir 
tertip içerisinde olmamıştır. Bunu, ileride bu 
zabıtları tetkik edecek olanların dikkatine terk 
etmek için ifade ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bizler fani insanlarız. Meclisler de öyledir. 

Bizler gideriz, ama yaptığımız işler kalır. Bu 
sebeple yaptığımız işlerin doğru olması lâzım
dır. Eğer yaptığımız işin doğruluğundan emin-
sek, kim ne derse desin, Mm ne şekilde tepki 
gösterirse göstersin onu yapmakta ısrarlı olma
lıyız. 

Şimdi şu teklifimiz, şu önergemiz doğru 
mudur, değil midir? Niye matuftur? Neyi te
min etmek istiyor, neyi sağlamak istiyor? Onu 
arz etmek istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, 
Gayet tabiî ömrünü devlet hizmetinde geçir

miş, emekli olmuş vatandaşlarımızla, onların 
dul ve yetimlerini düşünmek hepimizin hamiyet 
hislerimizi harekete geçirir. Bunu gayet iyi an
lıyorum. Yıllarca bu emeklileri hiç düşünen ol
mamıştı. Ancak 1969 yılında 1101 sayılı Ka
nunla emeklilerin durumu, bir reform niteliğin
de bulunan bu kanunla emeklilerin durumu ıs
lah edilmişti. Bunu bu Meclis yaptı, bu Hükü
met teklif etti. Şimdi yine karşınıza çıkıp şunu 
söylüyoruz, diyoruz ki, muhterem milletvekille
ri, 1101 sayılı Kanunun prensipleri yerindedir. 
Ancak, 1101 sayılı Kanunu aynen tatbik ettiği
miz zaman - teferruatı ile bunu önümüzdeki 
günlerde konuşacağız - aynen tatbik ettiğiniz 
zaman birçok kimse çalışırken daha az, emek
liyken daha çok aylık alacaktır. Bu iddiamız 
doğru mu, değil mi, komisyonlarda da tesbît 
edildi. Sayın sözcü arkadaşlarımız da, burada 
konuşan arkadaşlarımız da bunu tetkik ettiler. 
Çeşitli cetveller tetkik edildi. Bu iddiamız yük
sek maaşlarda doğru; küçük maaşlara doğru 
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gidildikçe fark azalıyor ve çalışırken ele geçen 
maaştan gayet cüzi miktarda farklar hâsıl olu
yor. Yani, bir anormal durumun hâsıl olduğu 
meydanda. Cetveli okuyarak huzurunuzu fazla 
işgal etmek istemiyorum. 

Böyle olunca, uzun boylu cetvele, rakama 
filân bakmaya da lüzum yok. Bunun sebebi şu
dur, muhterem arkadaşlar; Emekli aylıkları 
vergiye tabi değildir, Çalışırken -alınan aylık
lar vergiye tâbidir. Şu halde % 70 nisbetiyle 
% 100 arasındaki fark % 30 dur, % 80 nisbe
tiyle % 100 arasında % 20. Bu nisbetlerin üs
tünde vergi kesilen ahvalde, emekli aylıkları 
çalışırken alınan aylakların üzerine çıkar. Uzun 
(boylu tetkikat yapmaya lüzum yoktur. Müte-
rakkiyat esası üzerinden alman (Mir Vergisi 
düşünülecek olursa, durum budur. 

Şimdi bu meseleyi halletmek için şöyle dü
şünülmüştür: Emekli aylıkları, çalışılırken alı
nan aylıktan fazla mı olmalıdır, emekli aylık
ları çalışırken alınan aylığa eşit mi olmalıdır, 
yoksa emekli aylıkları çalışırken alınan aylık
tan biraz düşük mü olmalıdır? işte Hükümet, 
emekli aylıklarının çalışırken alınan aylıklar
dan biraz düşük olması lâzımgeldiğinin mâkul 
olduğunu düşünm;üş ve ona göre bir tasarı ha
zırlamış ve Meclise tevdi etmiştir. 

Muhalefet partisine mensup arkadaşlarımız, 
Bütçe Komisyonundaki müzakerelerde, «1101 
sayılı Kanunda asla değişiklik yapmaya lüzum 
yoktur» fikrini savunmadılar, şimdi de onu sa
vunmuyorlar. Arkadaşlarımızın savundukları 
şudur: Hükümetin tasarısı, «çalışırken alman 
aylıktan biraz düşük aylık olmalıdır.» şeklinde 
hazırlanmıştır ya, bu düşüklük fazladır, Mali
ye Komisyonunun metni iyidir, Maliye Komis
yonunun tesbit ettiği şekilde tasarı kanunllaş-
ımalıdır. İhtilâf, benim de şahidolduğum ihtilâf 
- Su Komisyonunda olsun, Bütçe Komisyonun
da olsun - bu oldu. Demek ki, işin esası hakkın
da bir mutabakat var. Mutabakat hâsıl olmıyan 
kısım ise, - muhalefet partilerimizle, - kanun 
tasarısı huzurunuza geldiği zaman huzurunuzda 
görüşülüp karara bağlanacak bir husustur. 

Şimdi, muhterem milletvekilleri, niçin bu 
önergeyi Riyaset makamına takdim ettim, onu 
arz etmek istiyorum. 

işin doğrusu muhterem arkadaşlar, bu emek
li mevzuatı ile ilgili kanun tasarısının 28 Şu-
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bat'a kadar kanunlaşıp 1 Marttan itibaren 
meriyetini temin etmektir. Bu hususta, bu 
fikirde olan arkadaşlarımla, aynı kanaati ta
şımaktayım. Ancak, işin doğrusunun bu olu
şu, «Her zaman doğruyu temin etmek imkânı 
var mıdır?» diye düşündüğümüz zaman, eğer 
her zaman doğrusunu yapmaya vakit bulamı
yor ve zaruri sebeplerle yapamıyorsak, ne ya
pabiliriz noktasına bizi getiriyor. 

Şimdi, arkadaşımız dedi M, «Bütçe Komis
yonundan buraya gelebilirdi, dün müzakere 
edilebilirdi.» 

Bütçe Komisyonu tasarıyı buraya gönder-
ımiştir, Meclisinize gelmiştir tasan. Dün mü
zakere edildiğini kabul edelim; Meclisimiz ta
rafından süratle müzakere edildiğini ve dün 
de kanunlaştığmı kabul edelim. Senatoya gi
decek, Senato komisyonunda müzakere edile
cek, Senato Umumi Heyetinde müzakere edi
lecektir. E, bunun da her halde 28 Şubat ak
şamına kadar bitirilmesi ve tamamlaniması 
mümkün değildir. Bu mümkün olmadığına 
göre, şimdi fiilî bir durum oluyor. 1327 sayılı 
Kanun hükümlerine göre Devlet Personel Ka
nununun malî hükümlerini değiştiren kanun 
hükümlerine göre, 1 Mart 1971 tarihine ka
dar 1101 sayılı Kanun hükümlerinin tatbika
tı esasen ertelenmiştir. O erteleme 28 Şubat 
akşamı bitiyor. Bu takdirde, yeni kanun da 
çıkmamıştır, yeni kanun çıkmayınca 1101 sa
yılı Kanun hülriimlerine göre muamele ifa edi
lecektir ve o kanun hükümlerine göre 1 Mart
ta emekliliğini talebeden kimselerin, meselâ 
ikramiye bakımından birinci derecede bir dev
let memuruna 105 bin lira ikramiye verilmesi 
icaibedecektir. Ayrıca, birinci dereceden bu 
devlet memurunun çalışırken eline % 5 me
mur yardımlaşma kurumu ve tasarruf bonosu 
dâhil 4 316 lira geçtiği halde, 40 yıl hizmeti 
varsa 5 600 lira maaş bağlanacaktır. Çalışır
ken 4 316 lira, emekli iken 5 600 lira alacak. 
30 yıl hizmeti varsa 4 900 lira bağlanacaktır, 
hizmeti 25 yıl ise 4 550 lira bağlanacaktır. 
Hükümetin tasarısında ise bu miktarın net 
olarak ayda 3 021 lira olması öngörülmüştür. 

Muhterem arkadaşlar, 

Emeklilerin hukukunu ve sairesini ortadan 
kaldırıyor değiliz, 1 890 lira olan emekli aylı
ğını bu tasarı ile 3 021 liraya çıkaralım di-
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yoruz, fakat 5 600 lira, 4 900 ura olmasın di
yoruz. Bu tasarı kanunlaşmadığı için, 1 Mart
ta da fiilî bir durumla karşıkarşıya kalmamak 
için, tasarı kanunlaşmcaya kadar bu muame
lelerin bir müddet daha ertelenmesini temin 
etmek gayesine matuftur bu önerge. 

Şimdi muhterem sözcü arkadaşlarımız, bu 
arada Sayın Vedat önsal arkadaşımız, bu erte
leme işinin Anayasaya uygun düşmiyeceğini 
ifade etti ve Sayın Hiçerimez ve Sayın Vedat 
önsal da; «657 sayılı Kanun hükümlerinin 
Bütçe kanunu ile ertelenmesini Anayasa Mah
kemesi Anayasaya uygun bulmamıştır, bu da 
ona benziyor» diye söylediler. 

Muhterem arkadaşlar, elbette ki, bu konu
da tartışma zemini vardır; Anayasaya uygun 
düşüyor mu, düşmüyor mu, bu, tartışılabile
cek bir konudur. Ben hâdiselere daima doğru 
açıdan yaklaşacağım ve bunu böyle görecek
siniz, fakat tartışma konusu vardır diye şu 
karşısında bulunduğumuz zaruri durum dola-
yısiyle 1 Marttan itibaren 1101 sayılı Kanun 
hükümlerine göre maaşlar bağlanırsa, o za
man bu durum kamu yararına uygun düşmü
yor, bunu halletmek için mutlaka bu bütçe 
kanununa bir hükmün girmesi icabediyor. 

Ben arkadaşlarımla şu hususta tanVamiyle 
hemfikirim. Biran önce emekli tasarısı kanun-
laşmahdır; biran önce huzurunuza gelmeli, 
meselâ Pazartesi günü, bütçe çıktıktan sonra, 
Meclisimizde bu görüşülmelidir. Gündeme gi
recek hale gelmiştir ve Meclisimizde bir kara
ra bağlanıp Senatoya gönderilmelidir. Mart 
ayı içerisinde mutlaka kanunlaşması sağlan
malı ve buna çalışılmalıdır. 

Aynca, emekli ikramiyeleri bütçeye öde
nek olarak konuyor. Emekli ikramiyelerini 
Emekli Sandığı ödemiyor, bütçeden ayrılan 

ödeneklerle ödüyoruz. Bu bakımdan da emek
li ikramiyelerini fazlalaştıracaktır - demin arz 
ettim - bu bakımdan da bütçe ile ilgilidir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Şimdi, Emekli Sandığı ile ilgili bir hususa 

dalıa temas ederek huzurunuzdan ayrılaca
ğım. 

Arkadaşlarımız, bu arada Sayın Uzuner 
arkadaşımız; Emekli Sandığı gibi bir kurulu
şu bir Anayasa kuruluşu şeklinde görmenin 
özlemi içindedir. «Emekli Sandığı kuvvetli 
bir sandık olmalı, kendi kararlarında müsta
kil olmalı, idaresinde müstakil olmak, emekli
lerin hukukunu korumalı» tarzında arkadaşı
mız bir mütalâada bulundu. 

Muhterem arkadaşlar, emeklilerin hukuku
nu Devlet korur. Biz diyoruz ki, emeklilerin 
hukukunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti koru
sun, arkadaşlarımız da diyorlar ki, Sandık 
korusun. Elbette ki, Devlet garantisi sandık 
garantisinden daha üstündür. Şimdi, «Emekli 
iSandığı bu işe karşı çıkamadı» gibi arkadaşı
mızın bir mütalâası oldu. Emekli Sandığı Ka
nununun birinci maddesini okuyorum. Kanun 
numarası 5434, yayın tarihi 17 . 6 . 1949. 

«Madde 1. — Maliye Bakanlığına bağlı 
iolmak ve bu kanunda yazılı emeklilik işlerini 
görmek üzere, Ankara'da Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı kurulmuştur.» 

Arkadaşlar madde açık; Emekli Sandığı 
Maliye Bakanlığına bağlıdır ve emekli işleri
ni görmek üzere kurulmuştur. Binaenaleyh, 
Emekli Sandığına bundan daha ötede bir hü
viyet vermek kanuna uygun değildir. 

Hepinize saygılarımı sunarım. (A. P. sıra
larından alkışlar)' 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, bu
yurunuz. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKA
NI EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Sayın 
milletvekilleri, kısa bir müddet evvel huzu
runuzda yapılan bir konuşma ile sizlere yanlış 
malûmat verilmiştir. 

Sayın Ali Rıza Uzuner tarafından, Bütçe 
Karma Komisyonunda kanunların müzakere
sinde bir İçtüzük hükmü olmadan, sadece te
amüllere istinaden kanunların yazılan ra
porlarında raportörlerin imzalarının alınmadı
ğı hususu zikredilmiştir. Maddî bir hatadır 

Arkadaşlarımız, «Bütçe ile ilgisi yoktur» 
dedi. Bu verdiğimiz önerge bütçe ile ilgilidir. 
Emekli aylıklarının bu yeni esaslara göre 
bağlanacağı düşünülerek, Emekli Sandığının 
gelirleri içerisinden 1 200 000 000 lira bütçe
ye irad, gelir kaydedilmesi hakkında madde 
sevk edilmiştir ve bu madde hem komisyon
da, hem Senatoda, hem de Yüksek Meclisimiz
de kabul buyurulmuştur. Binaenaleyh, o gö
revin sağlanması bu önergeye bağlı, o kanunun 
çıkmasına bağlıdır. 
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diyeceğim ve vesikasını sizlere göstereceğim. 
M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Mürek

kebi kurumuş mu? 
EROL YILMAZ AKÇAL (Devamla) — 

Yeni alınmış, yeni imzalatılmış bir raporu siz
lere, burada konuşmalar yapıldıktan sonra 
getirimdyecek derecede bu Meclisin haysiyeti
ne dikkat eden bir kimseyim efendim. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

İlâve olarak şunu da söylemek isterim: 
Benim için bu zabıtlar çok mühimdir. Benim 
sıöylediğim sözlerde, zabıtlara geçecek olan 
bir sözün doğru olması lâzımgeldiğine şahsan 
ıdikkat ederim. Dikkat etmiyen arkadaşları da 
kınamak için bu vesikayı gösteriyorum. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

Yine aynı şekilde, Komisyonun, zaman za
nkan Parlâmentonun yetkilerine tecavüz ettiği 
Söylenmektedir. Oysa ki, sayın milletvekilleri
nin hatırlıyabileceği husus, biraz evvel vuku-
bulan hususlardır. Dikkat edilirse, verilmiş 
bulunan takrirde dahi Komisyonun adı bahis 
mevzuu değildir, komisyon adına verilmiş 
olan bir takrir değildir. Bu derece dikkatli 
olunan bir işte sayın arkadaşlarımızın bizi ne 
şekilde itham ettiklerinin takdirini sizlere bı
rakmaktan başka bir şey yapamıyorum. 

Su Komisyonunda Hükümet değişik bir 
teklif getirmiş... 

Muhterem arkadaşlar, şunu huzurunuzda 
itiraf etmek mecburiyetindeyim; Hükümet 
kendi metninde halen dahi ısrar etmektedir. 
Ancak Hükümetin, sadece Su Komisyonda 
ve Bütçe Karma Komisyonunda kabul edilen 
metin değil, bunun dışında da 5 - 6 alternatif 
için h'azırlık yapmış bulunduğu bir vakıadır. 
Çeşitli alternatifler üzerinde çalışma yapmak 
vazifesidir. Sorulan suallere cevap verebil
mek için, muayyen meselenin her yönden ba
kışını değerlendirmek, değişik alternatiflerini 
hazırlamak vazifesidir. Bu hazırlıkları komis
yona getirmiştir. 

Huzurunuzdan ayrılmadan evvel kısaca 
bir noktaya daha işaret etmek istiyorum. Zan
nediyorum, Yüksek Meclisin şu anda tartış
ması icabeden husus, Sayın Nuri Bayar tara
fından ortaya konmuş olan husustur. Bunun 
dışındaki bütün konuşmalar usul dışına çık
mak olur. 1101 sayılı Kanun tatbik kabiliyeti 
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I olan bir kanun mudur, değil midir? 1101 sa
yılı Kanunun bu rejim içerisinde İM gün son
ra tatbikini muhterem milletvekilleri arzu 
ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Bu, Personel Ka
nunu ve Emeklilik Kanunu muvacehesinde 
memlekette bir karışıklık yaratır mı, yarat
maz mı? Konuşmaların bu noktaya inhisar et
mesi icabeder. Takrir bunu mutazammın olan 
bir takrirdir. 

Sayın milletvekilleri, bir noktadaki itiraz
ları hiçbir zaman için kabul etmeye imkân 
yoktur. O da: «Yüksek Meclisin ve Bütçe 
Karma Komisyonunun, Hükümetin emrinde 
olduğu» hususundaki beyanlardır. 

Getirilen tekliflerin malî portelerinin mil
letvekilleri tarafından düşünüldüğünü ve 
Hükümetin tekliflerinin de aynı şekilde çık
madığını düşünürsek, milletvekillerinin kendi 
düşünceleri istikametinde oy kullandıklarını 
gayet belirli bir şekilde görmüş oluruz. Tah
min ediyorum, bunun aksine yapılmış olan be
yanları sisler de samimiyetsiz beyanlar ola
rak kabul edeceksiniz. 

Saygılar sunarım efendim. (A. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Halk Partisi Grupu adına Sa
yın Hiçerimez. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) 
— Sayın Başkan, Hüsnü Özkan konuşacak. 

BAŞKAN — Grup adına Sayın Hüsnü Öz
kan, buyurun efendim. 

C. H.. P. GRUPU ADINA HÜSNÜ ÖZKAN 
(Hatay) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım ; 

Muhtelif arkadaşlarımın burada konuşma
ları dejenere edilmeseydi, huzurunuza çıkmı-
yatfaktım. Çünkü bir komisyon üyesi olmama 
rağmen, Su Komisyonunda vazife almama rağ
men, Maliye Komisyonunu başından sonuna 
kadar takibetmeme rağmen, bir emekli olmam 
dolayısiyle huzurunuzla çıkmıyacaktım. Bunu 
tescil etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Maliye Komisyonundaki müzakereleri beş 

gün süre ile bir mektep talebesi anlayışı için
de sabahtan gecelere kadar takibettim. Ko
misyon üyesi arkadaşlarım çok iyi hatırlarlar 
ki, Sayın Bakan çok iyi hatırlarlar M, uzun 
müzakereler ve tartışmalar neticesinde kanu-
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nun 1 nci maddesinde (c) fıkrasında «vergi
ler ve emeklilik keseneği» ibaresinin, «emekli
lik keseneği» ibaresi çıkarılmak suretiyle, ver
giler çıktıktan sonraki geriye kalan miktar 
memurun eline geçen maaş olarak kabul edil
miş ve bu değişiklikle Maliye Komisyonundan 
Bütçe Karma Komisyonuna gelmiştir M, di
ğer maddelerinde de bâzı değişiklikler yapıl
mış, fakat mevzuumuz o değil. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bütçe Komisyonu toplanacağı gün, sarı 

zarf içinde herkesin ismine yazılmış, içinde 
•sayın Komisyon raportörünün de raporu dâ
hil, Maliye Komisyonundaki tadilâtla Hükü
met teklifi de dâhil olmak üzere isim isim im
za mukabili bizlere dağıtıldı. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir raporun dağıtılması için aslında imza 

olmadan bir memurun bunu teksir etmesi ken
disinin mesuliyetini muciptir. Şu halde Ko
misyon Başkanının muvafakatiyle, oradaki 
yetkili bir memur kendisinden, izin alarak, 
emir alarak Komisyonda bulunan raportörün 
imzalı raporunu teksir etmiş, (ama teksirin 
altında imza varmış yokmuş, aslında olduk
tan sonra bu bir şey ifade etmez) bize getirip 
dağıtmıştır. Binaenaleyh, raporda imza veri
lirmiş, verilmezmiş mevzuu bu suretle kabul 
edilecek bir mevzu olmaması lâzımgelir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Hâdiseler aynen şöyle cereyan etmiştir; 

Komisyondaki arkadaşlarım da aranızda bu
lunduğu için aynen tekrar edeceğim, sizin tak
dirinize bırakacağım. 

Arkadaşlarım, Komisyonda toplandığımız 
zaman önümüze bir önerge çıktı; Maliye Ko
misyonunun değiştirgesi nazarı itibara alın
madan Hükümet teklifinin müzakere edilmesi 
şeklinde. Bu, tartışmalara ve müzakerelere yol 
açtı. İkisinin birden müzakeresine karar alın
dığı sırada, ikinci bir kararla birçok takrirle
rin, değişiklik takrirlerinin olduğu ileri sü
rüldü ve bunun bir Su Komisyonunda müzake
re edilmesi teklifiyle bir Su Komisyonu ku
ruldu. Ben de o Su Komisyonunda bir üye 
idim, ben de seçildim. Su Komisyonunda yap
tığımız toplantıda, Maliye Komisyonunun de
ğişiklik şekliyle Hükümet tasarısının konuşul
ması icabederken, çok değer verdiğim Nuri 

Bayar arkadaşımın bir takriri ile yeni bir tek
lif ortaya geldi. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Kendisine aynen şöyle bir espri yaptım; 

«Sayın Bayar, o kadar güzel bir buluşunu o 
kadar seri tabettirmişsin ki, kademeli terlile
re kadar varan bu önergeyi bu kısa zamanda 
nasıl hazırladın, hayret ettim.» dedim. Hâdi
seleri aynen önünüze seriyorum, kendisi de 
burada. 

Muhterem arkadaşlarım, bu, bir müzakere 
mevzuu oldu, bâzı ters istikametler aldı, biz 
prensibolarak bunun karşısında olduğumuz 
için !Su Komisyonunu terk ettik. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, teknik 
mevzua girilmemiş olsaydı, çok saydığım Ba
kan ve çok değer verdiğim Bayar teknik mev
zua girmemiş olsaydı, ben de bunun teknik 
mevzuuna girmezdim. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
1101 sayılı Kanun 1 Mart 1969 da yürürlü

ğe giriyor. Hemen bunu takiben 926 sayılı As
kerî Personel Kanunu ve hemen onun arkasın
dan da 1323 sayılı Kanunla 926 sayılı Askerî 
Personel Kanununda değişiklik yapılmak su
retiyle ordu mensuplarına büyük bâzı haklar 
tanınıyor. Şimdi muhterem arkadaşlarım, Dev
let bir reform kanunu yapıyor, bu reform ka
nunu, aynen Sayın Bakana da söyledim; Cum
huriyet tarihinde çok ender hükümetlerin cesa
retle ortaya getirebilecekleri kanunlardan bir 
tanesidir. 

Şimdi, ayları ve seneleri kaplı yan bir re
form kanunu hasırlanırken, bu arada 1101 sayılı 
Kanun çıktığına göre, bu hazırlığa bu Kanu
nun istinadetmesi lâzım gelmez miydi muhte
rem arkadaşlarım? 926 sayılı Kanun, bu 1101 
sayılı Kanundan sonra çıktığına göre, gene bu 
reform kanununa istinadettiriliyor da ve bir 
çok haklar ve avantajlar tanınıyor da, 1101 sa
yılı Kanunun tanıdığı haklar ve avantajlar ni
çin şimdi emekli arkadaşlardan geri alınmak is
teniyor? 

Muhterem arkadaşlarım, 
Şunu hemen ifade edeyim ki? bugün veya 

birkaç gün sonra, ileride önünüze müzakere 
mevzuu olarak gelecek kanun taslağı ile bugün
kü Sosyal Sigortalardan emekli olmuş bir Sos
yal Sigortalı arkadaştan çok daha aşağıya bir 
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maaşla, bir emeklilik maaşı ile karşı karşıya 
kalacağız. 

Misal vereceğim; 25 senesini doldurmuş, 
5 000 gün çalışmış, 3 600 liralık bir Sosyal Si
gorta mensubu emekli olduğu takdirde, muhte
rem arkadaşlarım 2 520 lira emekli maaşı al
maktadır. Buna mukabil gözümüzde çok büyüt
tüğümüz 1101 sayılı Kanunun tatbikatına karşı 
çıkmak istediğimiz bu 1101 sayılı Kanun tat
bik edilirse, 3 600 lira maaşlı bir memur 25 yıl 
çalıştığı takdirde, ama bu 25 yıl zarfında 5 000 
değil 9 000 gün çalışmak zorunda kalsa dahi 
ancak 2 366 ura para alacaktır. Hani 1101 sa
yılı Kanunun malî yükünün ağırlığı, dengesiz
liği nerede f Buna mukabil önümüze gelecek 
tasarı kanunlaşırsa, 3 600 lira karşılığına 25 yıl 
hizmet ettmiş bir memur ne alacaktır bilirmisi-
niz muhterem arkadaşlarım? 1 548 lira alacak
tır. 25 yıl hizmet etmiş bir Sosyal Sigortalı me
mur 2 520 Türk Lirası alırken, 25 senesini bu 
Devlete vermiş, saçım sakalını ağartmış, kış 
kıyamet dememiş vazifesinin başında bulun
muş, 9 000 gün çalışmış bir arkadaş 1 548 lira 
para alacaktır. Getirilecek kanun budur muh
terem arkadaşlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, bir şey daha söy-
liyeceğim. (A. P. sıralarından «önerge ile il
gili konuş» sesleri) 

Müsaade edin, kırmadan, incitmeden, huyu
mu biliyorsunuz, efendice bir konuşma . yapı
yorum. 

BAŞKAN — Efendim, ben de meseleyi bu 
şekilde kabul ediyorum; çünkü 1101 sayılı Ka
nunun yürürlüğü ancak bu 27 nci maddenin 
kabul edilmemesiyle mümkündür. O bakımdan 
bu sahaya girilmesini de uygun mütalâa ediyo
rum. 

Devam buyurunuz efendim. 
O. H. P. GRUPU ADINA HÜSNÜ ÖZKAN 

(Devamla) — Bende ümidederim^ Sayın Baş
kanım, başka yola dökmiyelim. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi, kendisine 
çok değer verdiğim, bir önerge ile şu gördü
ğünüz bütün detayları bir anda hazırlayıp bize 
getiren Sayın Nuri Bayar'ın da nasıl yanıldığını 
size ifade edeceğim. 

Bu, (elindeki kâğıtları Genel Kurula gös
tererek) hemen beş dakikada önerge ile bulu

nup bize verilen bir değişikliktir muhterem ar
kadaşlarım. 

Arkadaşlarım, biz sosyal Devletiz, hukuk 
prensiplerine dayanan bir Devletiz. Muhterem 
arkadaşlarım, gelecek teklifte eımeklıilerde asker 
ve sivil emeklilik ayrımı yapılmaktadır. Muh-
töereım arkadaşlarım, 30 senesini bu Devlete ver
miş, aynı statüye Ifeabi (1 000 )+) göstergeli 
maaş alan bir asker emeklisiyle ibir sivil emek
lisi, şu teklif kabul edildiği takdirde büyük bir 
ayrıma, ısivil ve (asker emeklilik ayrımına git
mektedir. Binaenaleyh böyle teklifler verilir
ken, tekliflerin statülerle, mevkilerle, senelerle 
kapisıyan hüviydtleranlin âdilâne bir şekilde ol
ması icalbedîr. 

Simidi huzurunum çıJkıp bir arkadaş, ı«Efen
dim, 926 sayılı Kanunda !bu zaitli göstergenin 
emeklilik keseneği hükmü vardır» diye bir mad
deden baJhisetfcsıelar, ben onlara hemen tsunu de
rim M, madem ki, 926 sayılı Kanuna Iböyl'e ide
al bir madde koydunuz, hemen onun arkasın
dan çıkan 1327 sayılı (Kanuna niçin böyle bir 
ideal madde koyup da sivil - asker emekliliğini 
ortadan kalldırmadınız? Bu isuali sormak benim 
hakkımdır. Binaenaleyh muhterem arkadaşla
rım, diyorum ki, 1101 sayılı Kanun gözde bü
yütülen şekilde malî portresi yüksek bir kanun 
değildir. 

Şimdi kısaca bir hususa daha temas ettikten 
sonra yüksek huzurunuzdan ayrılacağım. . 

Kendisine çok değer verdiğiim ıSayın Bakan, 
bu Emekli Sandığının fazla paralarının Hazi
neye alındığından IbahseMler. Ben İbir çeliş
me sezdim. Efendim, bu paraların alış şekli, 
Maliyeye İrat şekli, Maliye Komisyonunda uzun 
tartışmalara seibelboMu. "Geçen sene 1 200 000 000 
nu aldınız, bu sene 1 200 000 000 nu daha ala
caksınız, daha evvel de 4 500 000 000 Emekli 
ISandığından borç almışınız, ibu borçlan alimo-
saydınız da Emekli Sandığına bu parayı bırak
mış olsaydınız, muhterem arkadaşlar % 9 faizi 
ile Emekli Sandığı bu parayı işletmiş olsaydı, 
senelik igeliri 800 000 000 nun üzerinde olacak
tı. Yani, geçen (sene kabul edilen ve Hazineye 
irat kaydedilen 1 200 000 000 % 9 la işleitdl-
iseydi hesab'ederseniz 108 000 000 faiz getirir. 
Bu sene de 1 200 000 000 alıyor, 108 000 000 da 
bu ©der; geçmişte alınmış 4 500 000 000 da alır
sanız, bu, 700 - 809 milyon lira kâr getiren (bir 
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meta haline gelir. Ben 'onu kasdefeniyorum; 
simidi kendisine değer verdiğim Maliye Bakanı
mız buna karşılık bize dedi (ki: «İktisadi Devlet 
Teşekkülleri zarar ediyor, bu zararlarım karşı
lamak için Devlet Bankasından % 4 faizle para 
alıyor, bu yüzden de bu zarar daha çok arıtıyor, 
binaenaleyh biz bu zararları kapatmak için 
1 200 000 000 lirayı aldık, bunlara faizsiz olarak 
verdik» 

Simidi, burada (hem irat kaydedildiğinden 
hem de bu şekilde verildiğinden bahsedildi. Ben 
belki yanlış anlamış olabilirim, bir çelişme gö
rüyorum, bu maksatla bunu ortaya getirmiş ol-
du^n. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetin Su Komis
yona getirdiği ve Sayın Nuri Bayar'm da teklif 
Ihaline soktuğu bu tasarıda bâzı hatalara düş
müş olduğunu kabul etmiş olmasını arzu edi
yoruz ve biöyle de tahmin ediyoruz. Hükümet, 
bu erteleme ile, çok acele olarak hazırlamış 
©lan bu cetvel ve bu cetvelin taşıdığı puvan-
larda hataya düşmüştür. Hükümetin 3 - 5 gün 
zarfında bu hatasını Italshih edecek, emeklileri 
daha çok maddi ve mânevi yönden tatmin ede
cek, 1101 esaslarına daha uygun bir teklifle 
geleceği ümidiyle bunun böyle bir madde ile 
tehirini düşünüyor ve böyle kabul ediyoruz; 
böyle de arzu ediyoruz. 

Sayın başkanım teşekkür ederim; Muhte
rem arkadaşlar hürmetlerimi \sunarim. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
okutuyorum : 

Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Kifayetin oya konul

masını arz ve teklif ederim. 
Halil ibrahim Cop 

Bolu 

BAŞKAN — Kifayeti oylarınıza arz ede
ceğim, 

OSMAN SOĞUKPINAR (Ankara) — Kifa
yet aleyhimde söz İsıtıyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Yalnız mü
saade ederseniz, münhasıran kifayet hakkında 
(konuşmanızı rica edeceğim. Bugüne kadar ki, 
vâki teamüle lütfen uymayınız. 

BAHİR ERSOY (istanbul) — Teamülü bo
zalım mı Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Bozalım efendim. Bu saatte 
bütçenin daha bir ıçok maddeleri vardır. 

OSMAN SOĞUKPINAR (Ankara) — Sa
yın Başkan, sayın milleitvekiller'i, . 

Müzakene yapılan konu, bu memlekete hiz
met etmiş, gençliğini vermiş 250 bin kişinin 
yaşantısı ile mukadderatı ile ilgilidir. 1101 sa
yılı Kanunun getirmiş olduğu haklar bu 2ö0 bin 
kişinin elinden alınıyor. Yirminci asırda da
mat - evlât koltuğumda yaşamak mümkün de
ğildir. Emekli Sandığından alacaksınız, işçi Si
gortalarından alacaksınız, bu müesseselerin ku
maşlarını, elbiseleri yırtılmış iktisadi Devlet 
Teşekküllerine yama yapacaksınız. Olmaz böyle 
şey. 

Arkadaşlarım geldiler, söylediler, «Bu mü
esseselere muhtariyet verilsin» dediler, çok doğ
rudur. Bu Hükümetin elinde olursa netdıoesi 
bu olacaktır. Günlerden beri bu konunun mü
zakeresi yapılıyor. Bu insanların binlerce tem
silcisi Büyük Millet Meclisine yürüdü. Bunu 
gazeteler yazdı. Lütfedin, sizlerden istirham 
ediyorum, bu konuyu enine boyuna tartışalım. 
Bu, halle sahibi insanların leihiimde tecelli etsin. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Kif ayeti müzakere takririni oy
larınıza arz ediyorum. Kifayeti kabul buyuran
lar lütfen işaret etsinler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

MUSTAFA KAFTAN (Malatya) — Bakma
dan, «Kabul edilmiştir» diyorsunuz Sayın Baş-

- kanım. 

BAŞKAN — öyle mi?. Bir tereddüdünüz 
varsa beş kişi ayağa kalkansınız, sayarız efen
dim. 

Takrir okunmuştur, 27 nci madde olarak 
Bütçe Kanununa girmesi teklif edilmektedir. 
Yalnız bu arada iki takrir gelmiştir, takririn 
mealiyle alâkalıdır. Biri Sayın Fahri Uğrasız-
oğlu - Kemal Demire! tarafımdan verilmiştir, 
vuzuh taşımaktadır. Biri Sayın Hasan Tosyalı 
tarafından verilmiştir, Mayıs 1971 e kadar 
Emekli Kanununun çıkmasını öngörmektedir. 
Sayın Balkanın izahatı karşısında, hemen Martın 
iptidasında bütçenin kabulümden sonra başla
nılması şeklindeki temenni karşısında, bir vu
zuh ve katiyet taşımıyan takririnizi talhmiin ede
rim <geri alırsınız. 
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HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, Hükümetin samiımî teklifi süresiz ola
rak verilmiştir, ben 'bunun muayyen bir süre 
ile tahdidedilmesini talebediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, öyle bir sarahat yok 
da, onun için bir şey yapamıyacağım. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Balkan da samimî ve ciddî olarak aki aydan da-
Iha evvel olmasını kabul buyuruyorlar. O halde 
Hükümetçe verilen önergede bir müddet tak
yidi konması samimiyetinin ve ciddiyetinin ifa
desi olur arz ederim. 

BAŞKAN — Tahmin ederim Sri, mJelsele Hü-
küm'et meselesi olmaktan çıkmış, Meclis Baş
kanlığına tevdi edilmiş, Meclis Başkanlığı da 
'matbaaya kadar göndermiştir. Bern de bu mese
leyi görüşmüş ve zaptta geçirmiş olayım. Yani 
Kanun Meclis Başkanlığına malolmuştur. 

Okutuyorum efendim : 

Yüksek Başkanlığa 
Emekli, adî anâlûl, dul ve yetimlere 1.3.1971 

tarihinden mıuteber olmak üzere, sayın Hükü
metçe verilmesi öngörülen % 40 riisbetıindeki 
avansın % 50 olarak kabulünü arz ve teklif 
ederiz. 

Uşak Çorufm 
Fahri Uğraisızoğlu Kemal Demirer 

IBAŞKAN — Efendim, eSais Maliye Bakanı
nın teklifimde bu yüzde 40 olarak ifade ©dil
mektedir, takrir de yüzde 50 dir, bilgilerimize 
arz ettim. Esas maddeyi oylarınıza arz edece
ğim, kabul edilip de kanuna girmesi mümkün 
olduğu takdkıde, Sayın Uğrasızoğlu ve Sayın 
Demirer'in nisbeti artıran maddesinii oylıyaca-
ğıım. 

Sayın Maliye Bakanı tarafından veriledi tak
rire Komisyon katılıyor mu efendim? 

(BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. 
Maliye Balkanı Mesut Erez tarafından veri

len takrirde yazılı metnin kanun tasarısına 27 
noi madde olarak girmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Uğrasızoğlu ve Demirer'in yüzde 40 
nislbetini yüzde 50 ye çıkaran takririne Komis
yon katılıyor mu? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Katılıyor. 
Hükümet katılıyor mu efendim? 
HÜKÜMET ADINA MALİYE BAKANI 

MESUT EREZ (Kütahya) — Hükümetin tasa
rısı ile getirilen zam nisbeti bu nisbetin üstün
dedir. Bu bakımdan yüzde 50 nislbetinde öden
mesinde bir mahzur görmüyoruz; bu bakım
dan takrire katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve (Sayın Maliye Ba
kanı izahlı olarak bu takrire katıldıklarını be
yan ediyorlar. 

Kabul ettiğiniz metindeki yüzde 40 nisbeti-
nin yüzde 50 ye çıkmasına Komisyon ve Bakan
lık katılmaktadır. Bu takriri oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiy emler... Kabul 
edilmiştir. 

Tadil şekli ile kabul ettiğimiz 27 mci 'mad
deyi tekrar oylarınıza iarz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyeler... ^Kalbul edilmiştir. 

Brütçe lişlieimj'örıi lille illlgıilıi lıüfkümiler :
: 

MADDE 28. — Devlet Memurları (aylıkları 
için Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.120 nci mad
desine konulan toplu ödemekten genel ve katma 
bütçeli dairelerin ilgili tertiplerine (aylık, söz
leşmeli personel ücreti, emekli ve sosyal sigor
talar kesenek karşılıkları ve ders görevdi ücreti 
ile hakim ödeneği) ödemek aktarmaya ve ge
rekli istemleri yapimıya Maliye Bakanı yetkili
dir. 

Ancak esas litilbıariyle masraflarını kemdi 
gelirleri ile karşılıyan ye sadece belli maksat
lar için 'genel bütçeden Hazine yardımı alan 
katma bütçeler için bu imadde uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen isayın üye?. Ybk. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 29. — Sosyal yardımlar için Maliye 
(Bakanlığı Bütçesinin 12.300 aıcü maddesine ko
nulan toplu ödenekten genel ve katma bütçeli 
dairelerin ilgili tertipılerime (aile yardımı, do
ğum yardımı, ölüm yardımı, tedavi yardımı 
*o cenaıge masrafları) yeteri Kaıcıar ödenen ak
tarmaya ve gerekli işlemleri yapmıya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 
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Ancak esas itifbariyle masraflarını kendi ge
lirleriyle karşılıyan katma bütçeler için mad
de uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yıok.. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul Edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 30. — Personel kanunları gereğince 
1 . 3 . 1970 - 30 . 11 . 1970 tarihleri arası için 
tahakkuk edecek aylık farklarından, ödenmesi 
1971 malî yılında yapılacak miktarlara ait 
(Sandığa tabi iştirakçilerden alınacak) kesenek-
krle (giriş aıidaitı, artış farkları dâhil) karşılık 
ve % 1 nispetindeki ek karşılıklardan, 1323 sa
yılı Kanunun ek geçici 11 nci ve 1327 sayılı Ka
nunun ek geçici 34 ncü maddeleri gereğince 
T. C. Emekli Sandığına ödenmiyecek kısımları 
1971 gelir bütçesine irat kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde (görüşmek isti-
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Açık oyunu kullanmıyan sayın milletvekili 
varsa, lûitfen açık oylarını kullansınlar. 

Madde 31. — Devlet Memurları Kanununun 
'öngördüğü yönetmelikler, -hazırlanıp uygula
maya geçildikçe Maliye Bakanlığı Bütçesinin 
12.120 nci (Yönetmeliklerin gerektirdiği gider
ler karşılığı) maddesindeki toplu ödenekten 
ıgenel ve katma bütçeli idarelerin aşağıda gös
terilen tertiplerine yeten kadar ödenek aktar
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

12.391 (iGdyecek yardımı) 12.392 (Yiyecek 
yardımı) 12.410 (Fazla çalışma ücreti) (Üni
versitelerin gece öğreltimi ile ilgili fazla çalış
ma ücreti hariç) 12.571 (iş güçlüğü, iş riski ve 
(teminindeki güçlük zammı) 12.600 (Ödül) 16.712 
(öörevsel temsil giderleri). 

AncaJk, esas itibariyle masraflarını kendi 
gelirleri ile karşılıyan katma bütçeler için bu 
madde uygulanmaz. 

iBAŞKAN — Madde üzerinde görülmek is-
tiyen «ayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
©diyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 32. — Türk parası karşılıklarından 
serbest bırakılmış olup da Hazine muamelesi 
(olarak Devlet borçlarına karşılık harcanmış 
meblâğları bütçeye gelir, ödenek ve gider kay
detmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 33. — Yabancı devletler veya ulus
lararası kurumlardan anlaşmaları gereğince te
min ledilerek genel ve katma bütçeli idareler 
bütçelerinde yer alan proje kredisi karşılıkla
rımdan daha fazla kredi kullanma imkânı hâsıl 
olduğu takdirde fazla kredi imkânlarını ilgili 
idare bütçesinin (B) cetveline gelir ve gider 
bütçesinin ilgili maddesine ödenek kaydetmi-
ye ve madde altındaki açıklamanın bu miktar
lara göre değiştirilmesine Maliye Bıakanı yetki
lidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek sitd-
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Kaibul 
edilmiştir. 

Madde 34. — 8 . 5 . 1961 tarihli ve 299 sa
yılı Kanunla tasdik olunan (Nükleer Enerji 
(Sahasında Hukukî Mesuliyete Dair 'Söizleşone) 
nin 7 nci maddesi şümulü dâhilinde vukua gele
cek hasar bedellerini karşılamak üzere gerekli 
ödeneği Başbakanlık bütçesinde açılacak bir 
tertibe kaydetmiye ve tediye şart ve esaslarını 
tesbit etmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 35. — Devlet Plânlama Teşkilâtı büt
çesinin (A/2) işaretli yatınım harcamaları cet
velinin etüt ve proje giderleri bölümünün 
21.111 nci '«etüt ve proje giderleri» maddesin
deki ödenekten bir kısmının Devlet Plânlama 
Teşkilâtınca lüzum görülen hallerde harcama 
amaçlarına uygun çalışmaların yaptırılması 
maksadiyle genel ve katma (bütçeli dairelerin 
ilgili tertibe aktarılmasına ve bununla iUgili 
diğer işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetki
lidir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı aynı amaçlarla 
diğer kamu teşekküllerine yaptırdığı hizmetle
rin bedellerini peşin ödiyebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Madde 36. — Genel ve katma bütçeli daire
lere dış kaynaklardan ve ayrıca uluslararası 
anlaşmalar çerçevesinde bağış ve kredi yoîiyle 
gelecek her çe§dfc malzemenin navlun ve ithal
le ilgili her türlü Gümrük Vergisi ve resimle
rinin ödenmesi maksadiyle ilgili bütçelerinde ye
niden açılacak tertiplere ödenek kaydetmeye 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
Itiyen sayın üye? Yok. Maddeyi (oylarınıza arz 
ediyorulm. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Başkaca oyunu kullanimıyan sayın üye? Yok. 
Oy verme işleimi bitmiştir. 

Madde 37. — Millî Savunma Bakanlığı tara
fından Jandarma Genel Komutanlığına veya 
Jandarma Genel Komutanlığınca da Millî Sa
vunma Bakanlığı için cari malî yıl içinde ifa 
edilen müteferrik hizmetlerin bedellerini karşı
lamak maksadiyle ilgili iki bütçenin bölüm ve 
maddeleri arasında, varılacak muıtalbakat üze
rine, karşılıklı olarak aktarma yapmaya Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Et'müy enler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 38. — Devlet kürüm ve müesseseleri 
ile kamu tüzel kişileri, dernekler ve diğer ku
rumlar tarafından veya dış yardımlardan 
yaptırılacak bilûmum yapı, demiryolu, liman, 
hava meydanı ve akaryakıt tesisleri gibi tesis
leri ile bunların tesisat, proje ve benzeri işleri
nin yaptırılması maksadiyle Bayındırlık Ba
kanlığı adına yatırılacak paralar (B) işaretli 
cetvelde açılacak özel maddeye gelir, diğer ta
raftan Bayındırlık Bakanlığı Bütçeslinin (A/2) 
işaretli (yatırım harcamaları) cetvelinde açılar 
©ak özel maddelere Maliye Bakanlığınca ödenek 
kaydolunur. Bu ödenekten yılı içinde sarf edi-
lemiyen kısmı ertesi yıla birinci fıkra esasları 
dairesinde devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

Yukarda belirtilen Devlet kurum ve mües
seseleri ile, kamu tüzel kişileri, derneklerin ve 
diğer kurumların bu madde hükmüne göre 
yaptıracakları bütün işlerde ilgili kuruluşların 
ihale mevzuatını tatbika Bayındırlık Bakanı 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 39. — 222 sayılı ilköğretim Ve Eği
tim Kanununun 77 nci maddesi gereğince büt
çeye konulan ödenekleri, tesbit olunacak prog
rama göre gerekli gördüğü takdirde ya doğru
dan doğruya kullanmaya veya il özel idarele
rine göndermeye Bayındırlık Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 40. — Bütçe Kanununa bıağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
İşaretli cetvelin (kamulaştırma ve sıaltınalmalar) 
bölümüne ve Bayındırlık Bakanlığı yatırım 
bütçesinde ödeneği bulunan bakanlık Ve daire
lere ait (yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) 
bölümünden kendi bütçelerindeki (kamulaştır
ma ve (satmaîmalar) bıölümüne aktarma yapmı-
ya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 41. — Genel bütçeye dâhil daire
lerin 32.000 nci bölümde yer alan «kamulaş
tırma ve satınalma bedeli» ödeneklerinden lü
zum görülenler Maliye Bakanlığı Bütçesinin 
ilgili tertibine Maliye Bakanlığınca aktarıla
bilir. 

[BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 42. — Dış memleketlerden getirile
cek malzeme karşılığı olarak 1050 sayılı Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 83 ncü maddesi 
gereğince açılmış bulunan kredilerin akreditife 
tahsis olunan miktarlarından, malî yılın sıon 
günü itibariyle bedeli muhabir bankaya trans
fer edilmek suretiyle çözülmüş bulunan kısma 
tekabül eden mal tutarları mahsup devresi so
nuna kadar yılı bütçesinden mahsubediliir. 

'Bu hüküm katma bütçeler için de uygulanır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-

tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
'Kabul edilmiştir. 
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Madde 43. — 1971 bütçe yılı içerisinde Millî 
'Savunma ihtilaçları için Birleşik Amerika'dan 
askerî yardım yolu ile veya sair suretlerle 
fiilen sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini 
bağlı (B) işaretli cetvelde bu adla açılacak bir 
tertibe gelir ve mukabilini Millî Savunma Ba
kanlığı Bütçesinde açılacak özel bir tertibe 
ödenek ve gider kaydetmeye Bakanlar Kurulu 
yetkilidJir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iö-
tiyen sayın üye? Yok. 

Bir takrir vardır okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1971 yılı Bütçe Kanununun 43 ncü madde-

teinde, dış askerî yardımlar konusunda (Birleşik 
Amerikandan) terimi yerine (Yabancı devletler
den) teriminin yazılmasını arz ve tekMf ederiz. 

istanbul Konya 
ilhami Sancar iSadi iKoçaş 

'BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Ka
tılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. 
Hükümet katılıyor mu efendim? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı

yor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edilen şekli ile maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

NACİ GACİROĞLU (Erzurum) — Başkan, 
bir takririmiz var efendim. 

IBAŞKAN — Ne takriri efendim? 
NACİ GACİROĞLU (Erzurum) — Sataşma 

ile ilgili. 
BAŞKAN — Sataşmışlar öyle mi efendim? 
NACİ GACİROĞLU (Erzurum) — Evet 

efendim. 
BAŞKAN — O, sonra, en sonunda efendim. 
Madde 44. — Katma bütçeli idarelerle ge

nel bütçe dışındaM daire ve müesseselerin ge
nel büçteye dâhil dairelerce idare olunan her 
derecedeki yatılı okullarla yurt dışında kendi 
hesaplarına okutturacakları öğrencileri için 
bütçelerine konulmuş olan ödeneklerden gerekli 

miktarlarını, bağlı (B) işaretli cetvelde ^sür 
ve bu öğrencilerin her türlü giderleri ile öde
neklerine harcanmak üzere, bağlı (A/l) işaret
li cetvelde mevcut veya yeniden açılacak tertip
lere ödenek kaydetmiye Maliye Bakanı yetki
lidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
Itiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmi'ştir. 

Madde 45. — Yabancı devletler ve milletler
arası kurumlarla yapılmış ve yapılacak anlaş
ma hükümlerine göre Hüküm'etimlizle bu devlet 
veya kurumlar tarafından müştereken sarfı 
mukarrer meblâğı, program ikraz anlaşmaları
nın hâsıl ettiği Türk lirası karşılıklarından ayı
rarak anlaşmalarda belirtilen hesaplara yatırıl
mak üzere bütçeye gelir, ödenek ve giıder kay
detmiye ve bu şekilde hesaplara yatırılan mik
tarları anlaşmalara göre ilgili devlet veya ku
rumlarla Maliye Bakanlığı arasında varılacak 
mutabakat esasan dairesinde sarfa Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
«diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 46. — Yabancı devletler veya ulus
lararası kurumlardan yapılmış ve yapılacak an
laşmalar gereğince belli hizmetler, taahhütler, 
yatırımlar veya projeler için 1971 malî yılında 
elde edilecek imkânların Türk lirası karşılıkları 
ile malzeme ve hizmet bedellerini bir taraftan 
bütçeye gelir, diğer taraftan ilgil idareler 
bütçelerinin özel tertiplerine ödenek kaydetme
ye Maliye Bakanı yetkilidir. 

1970 ve daha önceki yularda aynı maksat
larla temin edilmiş bulunan Türk lirası kar
şılıkları ile malzeme ve hizmet bedelleri hak
kında da yukarda yazılı esas dâhilinde işlem 
yapılabilir. 

«Bütçe ihtiyaçlarına tahsis edilecek yardım 
ve kredi karşılıklarını (B) cetvelinde açılacak 
özel tertibine gelir kaydetmeye ve harcanmı-
yan gelir ve ödenek bakiyelerini devretmeye 
Maliye Bakanı mezundur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 47. — Maliye Bakanlığı, yabancı 
devletler, uluslararası kurumlar veya yabancı 
banka ve kurumlardan istikraz suretiyle sağla
nan imkânları ekonominin çeşitli sektörlerinde 
gelişmeyi artırmak anıaciyle anlaşmalar hüküm
leri gereğince kamu ve ö^el sektör kurumlarına 
ikraz veya devretmeye yetkilidir. 

Maliye Bakanlığı, uluslararası kurumlarca 
ve yabancı ülkelerin kredi teşekküllerince, ka
mu ve özel sektör kurumlarına verilecek kredi
leri garanti edebilir. 

1970 ve daha önceki yıllara ait krediler için 
de bu madde hükmü çerçevesinde işlem yapıla
bilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hazine işlemleriyle ilgili hükümler : 
Madde 48. — Üçüncü maddede tesbit edilen 

miktara kadar iç istikraz akdine Maliye Bakanı 
yetkilidir. Çıkarılacak tahvillerin faiz nisbeti, 
ihraç fiyatı, itfa süresi ve diğer şartları Bakan
lar Kurulu tarafından tesbit olunur. Tahvillerin 
faiz ve bedelleri ile bunlarla ilgili ödemeler ve 
istikraza ilişirin bütün işlemler, her türlü vergi ı 
ve resimden muaftır. Bu tahviller kamu kurum
larının yapacakları attırma, eksiltme ve sözleş
melerde teminat olarak ve Hazinece satılan mil
lî emlâk bedellerinin ödenmesinde, itibarî değer
leri üzerinden kabul olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 49. — 1971 malî yılı içinde kısa süreli 
avanslar almaya, hesaplar açtırmaya, Hazinede 
birikmiş ve birikecek altınları Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankasına devretmeye ve gerçek 
ve tüzel kişilerin Hazineye yatırmak istiyecek-
leri paralar karşılığında en çok bir yıl vadeli 
Hazine bonoları çıkarmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. Bu madde gereğince çıkarılacak Hazine 
bonoları 2,5 milyar lirayı aşamaz. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının, ka
nun gereğince Hazineye açacağı kısa vadeli 
avansın nisbeti 1971 yılı genel bütçe ödenekle
rinin % 15 ni geçmemek üzere uygulanır. I 

I BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 50. — Özel fonlardan : 
a) 22 Ağustos 1900 tarihli ve 65 sayılı Ka

nunun 1 nci maddesine dayanılarak açılan 
(kambiyo karşılık fonu) hesabının aktarıldığı 
kambiyo karşılık fonu provizyon hesabı» na 
1971 malî yılı içinde yatırılacak borç bakıyele-
leri, 

b) 1567 sayılı Kanunun 6258 sayılı Kanun
la değişik 1 nci ve 16 . 9 . 1960 tarihli ve 79 sa
yılı Kanunun 9 ncu maddelerine dayanılarak 
Bakanlar Kurulunun 2.6.1901 tarihli 5/1280 
!sayılı kararı gereğince tesis edilen istikrar fo
nuna» yatırılacak paraların net bakiyesi, 

c) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasın
daki NATO hesabında toplanan paralardan Ma
liye Bakanlığınca belirtilecek meblâğ, 

ç) 16 . 9 . 1900 tarihli ve 79 sayılı Kanu
nim 5 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince 
açılan, (akaryakıt fiyat istikrar fonu) nun 10 
milyon lirayı aşan kısmı, 

Bütçeye gelir kaydolunur. 
Kambiyo karşılık fonu hesabına yatırılması 

gereken borç bakiyeleri hakkında 6183 sayılı 
Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki 
Kanun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 51. — Sermayeleri tesbit edilen limi
te ulaştıktan sonra elde edilen kârlar hakkında 
ne şekilde işlem yapılacağına dair kanunlarında 
bir hüldim bulunmıyan genel ve katma bütçeli 
dairelere bağlı döner sermayeli işletmelerin ser
maye fazlası gelirlerini genel bütçeye irat kay
dettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 52. — a) Kamu İktisadi Teşebbüs
lerinin yönetim ve müdürler kurullarınca onay
lanan 1970 yılı net kârları ile eski yıllar kârla-

I rmdan ödenmiş sermayelerine mahsubedilmiyen 
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miktarları bütçeye gelir ve yıllık yatırım ve fi
nansman programları gereğince sermayelerine 
maJhsup veya kendilerine ikraz edilmek üzere 
bütçeye ödenek ve gider kaydetmeye, 

lb) Ortaklık halindeki Kamu İktisadi, Te
şebbüslerindeki Hazine temettü hisselerini, Ha
zinenin sermaye borcuna mahsubetmeye, 

c) iSümerbank, Etibank ve Emlâk Kredi 
Bankasında mevcut Hazine mevduatını, kurum
ların ödenmemiş sermayelerine mahsubetmeye, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
Bu işlemler Damga Resmine taibi değildir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-

tiyen sayın üye?. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 53. — Kamu İktisadi Teşebbüsleri, 

yıllık yatırım ve finansman programında öngö
rülen yatırımlarının finan'smanı için D. Y. B. 
sının yatırım ve işletme kredilerinden faydalan-
dırılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 54. — a) İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin ve diğer Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
geçmiş yıllarda birbirlerine, genel ve katma 
bütçeli idarelere, Hazineye, Devlet Yatırım 
Bankasına ve T. 0. Merkez Bankasına olan her 
çeşit borç ve alacakları ile dış borçlarını nak
den veya hesaben tahsil ve tediye etmiye veya 
ettirmeye gerektiğinde bu işlemler sonuçlarını 
bütçeye gelir ve mevcut veya yeniden açılacak 
tertiplere yeteri kadar ödenek ve gider kaydet
meye, 

b) 6.12.1960 tarih ve 154 sayılı, 12.6.1963 
tarih ve 250 sayılı ve 26 . 7 . 1965 tarih ve 691 
sayılı tahkim kanunları ile 5 . 9 . 1963 tarih 
ve 325 sayılı Kanun ve 441 sayılı Devlet Yatı
rım Bankası Kanununun 27 nci maddesi gere
ğince doğan Hazine borç ve alacaklarını yukar
ıdaki mahsup işlemlerinin yapılabilmesi için, ya
hut yıllık yatırım ve finansman programının 
gereği olarak ya da küçük meblâğların hesap
lardan tasfiyesi bakımından kısmen veya tama
men erken tahsil ve ödemiye, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
c) 250 sayılı Kanun haricolmak üzere (b) 

fıkrasında sözü geçen tahkim kanunları uyarın

ca yapılan erken ödeme ve mahsup işlemleri 
faizsiz olarak yürütülür. Bu işlemler için, geç
miş yıllar vâdelerine ait faiz ödemesi yapılmaz 
ve bu kanunların tatbikatından ötürü Hazineye 
borçlu olan kurumlardan da faiz aranmaz. 

d) (b) fıkrasında sözü geçen tahkim ka
nunları dolayısiyle Hazinenin, Türkiye Emlâk 
Kredi Bankası, 'Sosyal Sigortalar Kurumu, 
Emekli Sandığı, Devlet Yatırım Bankası, Vakıf
lar Bankası ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
olan borçları Devlet iç istikraz tahvilleri veril
mek suretiyle tasfiye olunur. Bunlar için de 
geçmiş yıllar vâdelerine ait faiz ödemesi yapıl
maz. Ve bu fıkra gereğince yapılacak mahsup 
işlemleri sonuçlarının gelir, ödenek ve gider 
kaydının icrasında yukardaki (a) fıkrası hü
kümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 55. — a) Hazinenin iştiraki bulunan 
ortaklıklardaki Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
sermaye paylarını devralmaya, gerektiğinde di
ğer ortakların sermaye paylarını da satmalma-
ya veya Hazine paylarını devir veya satmaya, 
artırılacak sermaye paylarını taahhüdetmiye, 

b) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin iştiraki 
bulunan ortaklıklardaki sermaye paylarını Ha
zineye veya diğer kamu teşebbüslerine devret-
tirmiye, gerektiğinde diğer ortakların sermaye 
paylarını satmalmaya ve artırılacak sermaye 
paylarını taahhüdetmiye, 

c) Kamu payının % 50 den fazla veya % 50 
ye eşit olduğu ortaklıklarda, Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin 'sermaye paylarını devralmaya, 
gerektiğinde diğer ortakların sermaye payları
nı satmalmaya, bu paylar ile Hazine paylarını 
diğer kamu teşebbüslerine devretmeye ve akta
rılacak sermaye paylarını taahhüdetmeye, 

d) Bu işlemlerin yapılabilmesi için gerekli 
ödenekleri bütçeye gider ve gelir veya Hazine
nin alacak ve borç hesaplarına kaydetmeye ve 
bunlar arasında mümkün olan mahsupları yap
maya, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 56. — Maliye Bakanı, genel bütçeye 
dâhil dairelerle katma bütçeli idarelerin, Kamu 
İktisadi Teşebbüslerinin ve benzeri kurumları
nın iş programlan gereğince yer ve zaman esa
sına göre harcama plânları ve gelir tahsilat tah
minleri hazırlamalarını istiyebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 57. — Yıllık programla tesbit edilen 
dış finansman ihtiyacının karşılanması maksa-
diyle, 244 sayılı Kanunun kapsamı dışında ka
lan kuruluşlarla kredi anlaşmaları yapmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. Bu kabîl anlaşmalar 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer. 

1971 bütçe yılında aktedilmiş benzeri anlaş
malar hakkında da bu hüküm uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 58. — Türk Parası değerinin korun
ması hakkındaki 18 sayılı Kararın 4 ncü mad
desi ile tesis edilen «Özel Hesap» in tasfiyesi 
beklenmeksizin malî yıl sonunda bu hesap baki
yesinden Maliye Bakanlığı ve Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankası arasında mutabık kalına
cak miktar bütçeye gelir kaydedilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 59. — 
a) Belediyelerin ve belediyelere bağlı mü

essese ve işletmelerin, 31 . 12 . 1970 tarihi iti
bariyle iller Bankasına olan borçları (Belediye
ler fonuna olan borçlar dâhil), bu borçların 
anapara ve faiz miktarları ile vâde tarihleri göz 
önüne alınarak, İller Bankası ve Maliye Bakan
lığınca tesbit edilecek esaslar dâhilinde tahkim 
edilir. Ve buna göre Hazinece İller Bankasına 
ödenir. Bu tahkimden dolayı İller Bankasına 
ayrıca faiz ödenmez. 

ib) Belediyelerin ve belediyelere bağflı mü
essese ve işletmelerin 691 sayılı Kanunla ve bu 
madde gereğince yapılacak tahkimler sonunda 

doğan Hazineye olan borçlarının, 1312 sayılı 
Kanuna göre yapılacak mahsup işlemleri sonun
da kalan kısımları, terkin olunur. 

c) Bu madde gereğince tahkim olunan 
borçların, 1971 malî yılında İller Bankasına öde
necek taksit karşılığını Maliye Bakanlığı bütçe
sinin ilgili tertibine ödenek kaydetmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 60. — Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasının 1970 yılı kârı olarak bütçeye gelir 
kaydedilecek miktardan, Türk Parasının Değe
rini Koruma hakkındaki 18 sayılı Kararın 3 ncü 
maddesi ile tesis edilen «Kambiyo Eşitlendirme 
Fonu» na tekabül eden kısmını 1971 yılı Bütçe
sinde yeniden açılacak bir tertibe ödenek kaydı 
suretiyle tekrar sözü geçen fona intikal ettirme
ye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

IHazine işlemleriyle ilgili hükümlerin sonuna 
yeni bir madde eklenmesi hakkında Komisyon 
Başkanlığının bir teklifi vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki maddenin 1971 yılı Bütçe Kanu

nu metninde yer almasını arz ve teklif ederim. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Erol Akçal 

Madde 61. — 28 . 5 . 1970 tarih ve 1265 sa
yılı Kanun ile onaylanan ve Milletlerarası Para 
Fonu Anasözleşmesinin bâzı maddelerini değiş
tiren ve yeni bâzı maddeler ekliyen anlaşma 
hükümlerine göre sağlanan özel çekme hakları
nın hâsıl ettiği Türk lirası karşılıklarını tahas-
sül ettiği yıl bütçesine gelir ve bu konuda ya
pılacak geri ödemelerin gerektirdiği meblâğları 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin borç ödemeleri bö
lümlerine ödenek ve gider kaydetmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, katılıyor musu
nuz? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Katılıyoruz. 
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BAŞKAN. — Komisyonun teklifine Hükü
met katılıyor. Okuduğumuz metnin 61 nci mad
de olarak kanun metnine ithali istenmektedir. 
Kanunda 61 nci madde olarak tedvini hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Müteferrik hükümler : 
Madde 62. — 1971 malî yıllı içinde Gümrük 

Giriş Tarife Cetvelinin 27.09 pozisyonuna giren 
ham petrolün Millî Savunma veya Jandarma 
Genel Komutanlığı ihtiyaçları için yabancı 
memleketlerden ithal ve yabancı mem
leketlerden ithal edilen veya yerli ham pet
rolden istihsali olunan ve Gümrük Giriş Tarife 
Cetvelinin 27.10 pozisyonuna giren akaryakıt ve 
madenî yağların Millî Savunma ve Jandarma 
Genel Komutanlığı ihtiyaçları için ciheti askeri
yeye teslimi Gümrük Vergisi, Belediye Hissesi, 
Damga Vergisi, Rılhtım Resmi, ithalde ve Dâ
hilde Alınan İstihsal vergileri ve Hazineye, kat
ma bütçeli idarelere ve özel idarelere ve beledi
yelere ait her türlü vergi, resim, hare ve zam
lardan ve ardiye ücretlerinden müstesnadır. 

Ancak, Millî Savunma veya Jandarma Genel 
Komutanlığı ihtiyaçları için muafen ithal olu
nan ham petrolden elde edilen ürünlerin ciheti 
askeriyeye tahsis olunmıyan kısmı yukardaki is
tisnadan faydalanamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 63. — a) 31 . 8 . 1956 tarihli ve 
6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü ve 64 ncü 
maddelerinin her yıl Tarım Bakanlığı Bütçesi
ne ve aynı kanunun 35 nci maddesinin her yıl 
Orman Genel Müdürlüğü bütçesine konulacak 
ödenek miktarlarına ait hükümleri; 

b) Ziraat Bankası Kanununda değişiklik 
yapılması hakkındaki 25 . 5 . 1955 ve 6617 sa
yılı Kanunun birinci maddesinin (c) fıkrası 
hükmü; 

c) 9 . 6 . 1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil 
Müdafaa Kanununun 37 nci maddesinin (a) 
fıkrası hükmü; 

ç) 15 . 5 . 1957 tarihli ve 6964 sayılı Zi
raat Odaları Birliği Kanununun geçici 3 ncü 
maddesi hükmü; 

d) 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gi
der Vergileri Kanununun 66 nci maddesi hük
mü ile bu maddeye yeni bir fıkra ekliyen 1137 
sayılı Kanunun 21 nci maddesi hükmü; 

e) 18 . 2 . 1963 tarihli ve 197 sayılı Mo
torlu Kara Taşıtları Vergisi Kanununun 17 nci 
maddesi hükmü; 

f) Korunmaya muhtaç çocuklar hakkında
ki 6972 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi hük
mü; 

g) 5 . 1 . 1981 tarihli ve 222 sayılı ilköğ
retim ve Eğitim Kanununun 76 nci maddesinin 
(a) bendi hükmü; 

1971 bütçe yılında bu kanuna bağlı (A/l), 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilgili tertip
lerine konulmuş miktarlar dâhilinde uygula
nır. 

h) Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve 
vesaikin imha edilmesi hakkındaki 28 . 3 . 1956 
tarihli ve 6696 sayılı Kanun hükümleri; 

i) Şehiriçi konuşmalar dışında Ankara, is
tanbul, izmir ve diğer şehirlerde tesis edilen 
meccani telefonlara ait 876 sayılı Kanunun 
7 nci, bu maddeye ek 5 . 12 . 1923 tarih, 1366 
sayılı 13 . 12 . 1034 tarih; 2609 sayılı; 
10 . 3 . 1930 tarih; 1509 s?yüı 16 . 4 . 1933 
tarih, 2143 sayılı ve 11 . 6 . 1933 ta
rih, 2304 sayılı kanunları; 3054 sayı
lı Kanunun 7 nci, 3488 sayılı Kanunun 
6 nci ve 1 . 5 . 1930 tarih ve 1601 sayılı Kanun
la tâdil edilen 1379 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi; 

j) 21 . 5 . 1955 tarih ve 6623 sayılı Türk 
Hava Yollan Kanununun 6 nci maddesinin 
2 nci fıkrası; 

k) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 195, 199 ncu maddeleri hükmü; 

1971 bütçe yılında uygulanmaz. 
BAŞKAN — Maliye Bakanı tarafından ve

rilmiş bir takrir vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1971 yık Bütçe kanunu 

tasarısının 63 ncü maddesinin (k) fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Maliye Bakanı 
Mesut Erez 

k) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 195, 199, 212 nci maddeleri hükmü; 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon, Hükümetin teklifi
ne katılmaktadır. Takriri oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmişir. 

63 ncü maddeyi tadil şekliyle oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

64 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 64. — 4792 sayılı İşçi Sigortaları Ku

rumu Kanununun 344 sayılı Kanunla değişik 
20 nci maddesinin (B) fıkrasında ifade edilen 
tahvillere yatırılacak yedek akçeler için mad
dede öngörülen % 40 lık limit 1971 bütçe yılm-
de uygulanmaz. 

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

65 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 65. — Millî Savunma Bakanlığına 

muhassas lojmanların bakım, onarım, idame ve 
muhafazalarına dair olan 29 , 12 . 1960 tarihli 
ve 190 sayılı Kanun, Jandarma Genel Komutan
lığı Teşkilâtı için de uygulanır. 

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

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÜZCÜSÜ 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sa
yın Başkan, maddi bir hata olduğuna işaret et
mek istiyorum. 

«işçi Sigortalan Kurumu Kanunu.» mâlû-
mualiniz, «Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu» 
olarak değiştirilmiş bulunuyor. Bu sebeple 64 
ncü maddede maddi bir hata vardır. 

BAŞKAN — 64 ncü maddede yazılı «işçi 
Sigortaları» deyimi; «Sosyal Sigortalar Kuru
mu» olarak tashih edilecektir;. 

66 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 68. — Teşkilât Kanunu ve bütçesi 

çıkıncaya kadar Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı harcamaları, Sanayi Bakanlığı Bütçesin
deki tertiplerinden yapılır ve bu harcamalar Sa
nayi Bakanlığı sarfiyatı olarak gösterilir. 

27 . 2 . 1971 O : 2 

I İki bakanlık arasında varılacak anlaşmaya 
göre her tertipte Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığına ayrılacak ödeneklerin âmiri itası Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanıdır. 

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

67 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 67. — Teşkilât Kanunu ve bütçesi çı

kıncaya kadar, 4951 sayılı Kanuna dayanılarak 
Köy işleri Bakanlığına bağlanmış bulunan dai
relerin müstakil tertiplerindeki ödeneklerden 
ve müşterek tertiplerin ilgili bakanlıklar ile va
rılacak anlaşma ile Köy İşleri Bakanlığına ayrı
lacak paylarından yapılacak harcamalarda da 
âmiri ita Köy İşleri Bakanıdır. 

Sanayi Bakanlığı Bütçesindeki köy elektri
fikasyonu için Türkiye Elektrik Kurumuna öde
necek ödeneğin âmiri itası Köy işleri Bakanı
dır. 

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

j rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka-
I bul edilmiştir. 

68 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 68. — Teşkilât Kanunu ve Bütçesi 

çıkıncaya kadar Orman Bakanlığı harcamaları 
Tarım Bakanlığı Bütçesinde yer alan müstakil 
tertiplerden yapılır ve bu harcamalar Orman 
Bakanlığı sarfiyatı olarak gösterilir. Harcama
larda âmiri ita Orman Bakanıdır. 

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

69 ncu maddeyi okutuyorum: 
Madde 69. — Gençlik ve Spor Bakanlığı 

Teşkilât Kanunu ve bütçesi çıkıncaya kadar, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı harcamaları, Millî 
Eğitim Bakanlığı Bütçesinin ilgili tertiplerin
den yapılır ve bu harcamalar Gençlik ve Spor 
Bakanlığı sarfiyatı olarak gösterilir. 

Harcamalarda âmiri ita Gençlik ve Spor Ba
kanıdır. 

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

I bul edilmiştir. 
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70 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 70. — 2005 sayılı Kanuna göre yö

netilen okul pansiyonlarında görevli kimse
lerin, 057 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 32 nci 
madde uyarınca Devlet memurluğuna intibak
ları yapılmış olduğundan okul -pansiyonları hak
kındaki 2005 sayılı Kanunda değişiklik yapılın
caya kadar okul pansiyonları gelirlerinin 
% 25 i bütçeye «B/2 vergi dışı normal gelirleri» 
bölümünün «61.330» ncu maddesine «pansiyon
lu okul ücretleri % 25» adiyle gelir kaydolunur. 

1970 bütçe yılında tahakkuk etmiş okul, pan
siyon gelirlerinden Aralık, Ocak, Şubat aylarına 
isabet eden kısmın % 25 i hakkında da yukar-
ki fıkra hükmü uygulanır. 

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

71 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 71. — 'Genel ve katma bütçeli dai

relerin geçmiş yıllarda çeşitli yollarla yurt dı
şından ithal ettikleri, malzemeler' dolayısiyle, 
gümrük idarelerine borçlandıkları her türlü 
vergi ve resim ve gecikme zamlarının ödenme
sini teminen, bu dairelerin söz konusu borç 
miktarları ve Türk para kıymetini koruma hak
kındaki 18 sayılı Karar ile bu karara ek karar 
hükümlerine istinaden ertelenen kur farklarını, 
ilgili masraf bütçesinin alâkalı tertiplerine öde
nek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu suretle kaydolunan gümrüklerle ilgili 
ödenek, bir taraftan Gelir Bütçesine irat ve öte 
yandan ilgili dairece mahsuben masraf kayde
dilir. 

Kur farkına ait ödenekler Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankasındaki özel hesaba ödenir. 

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

72 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 72. — Bu kanun 1 Mart 1971 tari

hinde yürürlüğe gire. 

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

73 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 73. — Bu kanunun, 
a) Kendi Meclisleri ile ilgili hükümlerini 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkan
ları, 

b) Sayıştay ile ilgili hükümlerini Cumhuri
yet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları, 

c) Diğer hükümlerini Maliye Bakanı, 
yürütür. 

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

Kanunun tümü, yarınki birleşimde açık oy
larınıza sunulacaktır. 

Açık oylama sonuçlarını arz ediyorum: 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 yılı 

Bütçe kanunu tasarısının açık oylamasına 257 
sayın üye katılmış; 170 kabul, 82 ret, 5 çekin-
ser oy çıkmıştır. Yeterli sayı sağlanmış, tasarı 
kanunlaşmıştır. 

Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Mü
dürlüğünün 1971 yılı Bütçe kanun tasarısının 
açık oylamasına 258 sayın üye katılmış 170 ka
bul, 83 ret, 5 çekinser oy çıkmıştır. Yeterli sa
yı sağlanmış, tasarı kcimmlaşmıştır. 

Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel 
Müdürlüğünün 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) ve (B) işaretli cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun tasarısının açık oy
lamasına 256 sayın üye katılmış; 172 kabul, 77 
ret, 7 çekinser oy kullanılmıştır. Yeterli sayı 
sağlanmış, tasarı kanunlaşmıştır,. 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı
nın açık oylamasına 253 sayın üye katılmış; 171 
kabul, 75 ret, 7 çekinser oy çıkmıştır. Yeterli 
sayı sağlanmış, tasarı kanunlaşmıştır. 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işa
retli cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkındaki kanun ta
sarısının açık oylamasına 257 sayın üye katıl
mış; 174 kabul, 77 ret, 6 çekinser oy çıkmıştır. 
Yeterli sayı sağlanmış, tasarı kanunlaşmıştır. 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işa
retli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısının 
açık oylamasına 259 sayın üye katılmış; 174 
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kabul, 79 ret, 5 çekinser oy çıkmıştır. Yeterli 
sayı sağlanmış, tasarı kanunlaşmıştır. 

Her ne kadar programda, günlük program 
bittiği takdirde bir sonraki programa geçileceği 
sarahati var ise de, gerek grupları adına konu
şacak sayın konuşmacıların bulunmaması ve ge
rek teamül veçhile tümü üzerindeki son sözler 

n * 
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son güne, oylamanın yapılacağı güne bırakılma
sı ve gündemimizde de başka bir hizmetimiz 
bulunmaması dolayısiyle 28 Şubat 1971 Pazar 
günü saat 09,00 da toplanmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,10 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Cavits Oral 
Ahmet Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. ZeM Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KAEAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hamıdi Hamamcıoğlu 
Ali İhsan Ululbahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şeraf ettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan At&öv 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
îsmet Sezgin 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Ertâeim 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Osman T a n 
Mevltit Yılmaz 

Üye sayısı : 45G 
Oy verenler : 257 

Kabul edenler : 170 
Reddedenler : 82 

Çekinserler : 5 
Oya katılmıyanlar : 189 

Açık üyelikler : 4 
[Kabul edenler] 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Zeynel Abidin İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A.. Mukadder ÇiLoğtu 

BURSA 
Ahmet Dallı 
Kasım Önadım 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Mesıst HulM önü* 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Yaknp Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 
Ali Naki Uhısoy 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğîu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Veli Gülkan 

E L İ Z I Ö 
öm<er Faruk Sanaç 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rıfkı Danışman 
Naci Gacıroğlu 
Fethullah Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Orhan Oğua 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettkı Erkmen 
Hidayet İpek 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zcydan 

HATAY 
Talât Köseoğhı 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
ibrahim Elmalı 
Hasan Güngör 

Mustafa Fevzi Güngör 
Naime İkbal Tokgöz 
Hasan Türkay 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Münir Daldal 
Ali Nadld Erdem 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
ismail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabrı Keskin 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Hayrettin Nakiboğln 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Gevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
ilhan Ersoy 
Kemal Kaçar 
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MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Da ut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
Ve vs i Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Ahdıükadir Kermooğlu 
Abdulkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

ADANA 
Ali Rıza Gülü 

ADIYAMAN 
Yûsuf Ziya Yılmaz 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Orhan Birgit 
İbrahim Cüceoğlu 
A. Sakıp Hiç<erimcz 
Yusuf Ziya Yağcı 
Cengizhan Yorulmaz 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Mehmet Çelik 

BALIKESİR 
Mehmet Niyazi Gürer 
Mehmet Nurettin 
Sandıkçıoğlu 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BURSA 
İbrahim Ö İçteni 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Baş er 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacı oğlu 
Mevlüt Ocaıkçıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Ferda Güley 
Haımdi Ma Men 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 

| Doğan Kitaplı 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbal oğlu 
Mehmet Kasova 
Yusuf Ulıısoy 

TRABZON 
Selâhatt.in Gü ven 
Mehmet Ali Oksal 

[Reddedenler] 
ÇANKIRI 

Nuri Çelik Yazıeıoğlm 
, ÇORUM 

İhsan Tombuş 
DENİZLİ 

Hasan Korkmazcan 
Hüd^ai Oral 

DTYARBAKIB 
Hajsan Değer 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Samjet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğhı 
B. Sıtkı Karacagehir 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
1. Kayhan Naiboğhı 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Mehmet Ali Aybar 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
M. Kâzım özelce 
Ilhami Sancar 
Lebiıt Yurd«oğlu 

İZMİR 
| Şükrü Akkan 
| Şeref Bakşık 

Coşkun Karagözoğlu 
Ali No/ki Üner 

KARS 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KAYSERİ 
Turfan Doğan Avşargil 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 
Nihat Erim 

KONYA 
İrfan Baran 

URFA 
Mehmet -Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Göklü 
Bahri Karakeçili 

UŞAK 
Orhan Dengia 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüo&lu 
Keneni Nedimopu 

Baihri Dağdaş 
Mustafa Kuibilay İmer 
Orhan Okay 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 

MANİSA 
Veli Bakirli 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmamoğlu 

MARDİN 
Şevki Altındağ 

MUĞLA 
Mııallâ Akarca 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Orhan Vural 

RİZE 
Hasan Basın Albayrak 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 
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SAMSUN 
Yaşar Akal 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
İl yas Kılıç 

SÎNOP 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlıı 
Ekrem Kangal 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ekrem Dikmen 
Cevat Küçük 
Ahmet Şener 

Ali Rıza Uzuner 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Eeevit 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalık oğlu 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

[Çekinserler] 
s İSTANBUL 

Bahir Ersoy 
UŞAK 

Adil Turan 

ZONGULDAK 

Ahmet Güner 

ADANA 
Fazıl Güleç „ 
M. SaRâhattin KıCıç (B.) 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Kâmil Kmkoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinç er 
Şevki Güler 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Nevzat Güngör 
Kas; m Küfreri 

AMASYA 
Salih Ay gün 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Ay gün 
Osıman B öö.üikb aşı (İ.) 
L Sıtkı Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Paksüt 
Osman Soğukpmar 
H. Turgut Toker 
Suna Tural 
Ayduı Yalçın 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 

Rafet Eker 
Kaban Ali Gülcaaı 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nahitb Menıteşe (B.) 
Kemal Ziya Öztürk 
(Bşk. V.) 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

M. Kemal Yılmaz 
BALIKESİR 

Salih Zeki Altınbaş 
Öilhat Bilgelhan 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Barlas Kunt ay 
Ertuğrul Mat 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 

ÇANKIRI 
Hazım, Dağlı 

[Oya katılmıyanlar] 
Arif Tosyalıoğhı 

ÇORUM 
Cahit Angın 

DENİZLİ 
İlhan Açıkaluı 
Sami Arslan 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Ilhami Ertem (B.) 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

ERZURUM 
Rasim Oinisla 
Gıyasettin Karaca 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
Scyfi öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
İ. Hüseyin İncioğlu 
Muhittin Sayın 

GÎRESUN 
Abdullah İzmen 
M. En in Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nurettin Özdemir 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
| Halil Akgöl 

Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Dcmirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
ismail Araı* 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
İlhan (Egemen) Daren-
delioğlu 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
Osman ö'zer 
Akgün SiMvrili 
Isnnail Halkkı Tekinel 
Turgut Topal'oğlu 
Necdet Uğur 
Reşit Ülfcer 
Mehmet Yandım eı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Muzaffer Fazlı Annç 
Burhaiiettıin Asutıay 
M. Hulusi Çakır 
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İhsan Grürsan 
Nibıad Kürşad 
Talât Orhan 
Şinasi O&ma 
Kemal önder 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Veyis Koçulu (1,) 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
M. ŞeVket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KONYA 
Necmiettin Erfbaikan 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
1. Efchem Kılıçoğlu 
Sadi Koçaş 
özer ölçmen 

Tahsin Yılmaz öztuna 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Melhımet Ersoy 

MALATYA 
İsmet inönü 
Mustafa Kaftan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Vehbi Sınmaz 

MARAŞ 
Mehmet özdal 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Soyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

ORDU 
Ata Boldur 
Keımal Şensıoy 

[Açık ü{ 
Diyarbakıı 
Edirne 
Malatya 
Nevşehir 

Ata Topaloğlu 
RÎZB 

Sami Kumbasar 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 

SAMSUN 
Talât Asal 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hülsıeydın Özalp (B.) 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Kadri Eroğan 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya Önder (B.) 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

yelikler] 
1 
1 
I 

• 1 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Orhaın öztrak 
Mustafa Sabri Sözeri 

(t) 
TOKAT 

Hüseyin Abbas 
İsmail Hakkı Birler 
Reşit Önder 

TRABZON 
A. İhsan Birmcioğlıı 
(B.) 

Necati Çakıroğlu 
TUNCELİ 

Kenan Aral 
Hüseyin Yenipınar 

URFA 
Necati Aksoy 
Veıhbi Melik 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Mehmet Salih Yıldız 
(1. Ü.) 

YOZGAT 
îsmaâl Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 
JCelâl Ahmet Sungur 
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen 
oyların sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali CariU Orai 
Ahmet Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAMSAR 
Meüımet Rıza Çerçel 
Hamda Haımamcıoğlu 
Ali İnsan UMranşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Kâzıan Ulusoy 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Sinan Boana 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
ihsan Ataöv 

ARTVİN 
Mustafâ Rona 

AYDIN 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Er&etm 
Ahmet İhsan Kırımlı 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 258 

Kabul edenler : 170 
Reddedenler : 83 

Çekinserler : 5 
Oya katılmıyanlar : 188 

Açık üyelikleır : 4 

[KaMıl edenler] 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BlTLlS 
Zeynel Abidin inan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 

BURSA 
Ahmet Dallı 
Kasım önadım 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Ba&cıoğlıı 
Mesult HulM önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demdrer 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçufoaşı 
Ali Nafci Ulusoy 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin: Gönenç 
Sabahattin Savcı 

— 1( 

i EDİRNE 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Ömer, Faruk Sanaç 
Ali Rıza Septioğtu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

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

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Orhan Oğuz 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet ipek 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Yusuf Uysal 

m — 

| İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Naime ikbal Toıkgöz 
Hasan Türkay 

tZMÎR 
Mustafa Akan 
Münir Daldal 
Ali NıailÂ Erdem 

KARS 
Lâtif Aiküzüm 
ismail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sâbri Keskin 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çanikçı 

KIRŞEHİR 
Oevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Sabri Yahşi 



KONYA 
Sezai Engun 
Baha Müderrisoğlu 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 
Kemal Kaear 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa. Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
Atillâ Imamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

ADANA 
Ali Rıza GûMü 

ADIYAMAN 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Kemal Atatman 
Orhan Birgit 
ibrahim Cüceoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Yusuf Ziya Yağcı 
Cengiznan Yorulmaz 

ARTVİN 
Abdullah Nacd Budak 

AYDIN 
Mehmet Çelik 

BALIKESİR 
Mehmet Niyazi Gürer 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğllu 

BÎLEClK 
Mehmet Ergül 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
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BURSA 
İbrahim Öktem 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
ihsan Tonıbug 

DENİZLİ 
Hasan Korlkmazcanı 
Hüd&i Oral 

DİYARBAKIR 
Ha^an Değer 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Saadet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım, 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 

27 . 2 . 1971 O 

| Hamdi Mağden 
RİZE 

Erol Yılmaz Akçal 
SAKARYA 

Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 
Doğan Kitaplı 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçmer 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahadil 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kaaova 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
I. Kayhan Naiboğlu 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Mehmet Ali Aybar 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
ibrahim Elmalı 
M. Kâzım özeke 
Ilhami Sancar 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Coşkun Karagözoğlu 
Ali Nafei Üner 

KARS 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Osman YelteGrin 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Arşargil 

URFA 
Meihnuet Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Göklü 
Bahri Karakeçili 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızıoğlu 

VAN 
Kinyae Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahîmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
öahit Karafcaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 
Nihat Erim 

KONYA 
irfan Baran 
Bahri Dağdaş 
Mustafa Kuibilay Imer 
Orhan Okay 

KÜTAHYA 
Ali Eılbek 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 

MANİSA 
Veli Bakirli 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 

MARDİN 
Şevki Altındağ 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 

| MARDİN 
I Esat Kemal Aybar 
S Abdulkadir Kermooğlu 
t Abdulkadir özmen 
I Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
i Ahmet Buldanlı 
I İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlı oğlu 

I NİĞDE 
| M. Naci Çerezci 
I H. Avrii Kavurmacıoğiu 

Mevlüt Ocakçıoğlu 
ı Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Ferda Güley 

[Reddedenler] 

2 
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ORDU 
Memduh Ekşi 
Orhan Vural 

RİZE 
Hasan Basıri Albayrak 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 

HATAY 

Hüsnü Özkan 

ADANA 
Fazıl Güle* 
M. Salâhattin Kılıç (B.) 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Turgut Topal oğlu 
Alpaslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Salih Aygün 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Osim&n Bölüikbaşı (İ.) 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
Şinasi Özdenoğlu 
Emin Paıksüt 
Osman Soğukpmar 
H. Turgut Toker 
Suna Tural 
Aydın Yalçın 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 

Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
îlyas Kılıç 

I SİNOP 
Tevfik Fikret Övet 

srvAs 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

ismail Arar 
Bahir Ersoy 

UŞAK 

Adil Turan 

[Oya katılmıyanlar] 
Ömer Eken 
R.afet Eker 
Hasan Ali Gülean 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe (13.) 
Kemal Ziya Öztürk 
(Bşk. V.) 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
öihat Bilgehan 

BlLECÎK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Kemal Demir 

' BURDUR 
Mehmet Özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 

— 10 

ÇANKIRI 
Hazım, Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalın 
Sami Arslan 

DİYARBAKIR 
Behzat Eğilli 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
tlhaımi trtem (B.) 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

ERZURUM 
Rasim Cinisli 
Gıyasettin Karaca 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
İ. Hüseyin İncioğlu 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Abdullah İzmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nurettin özdemıiı 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Halil Akgöl 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 

07 — 

Ekrem Dikmen 
Cevat Küçük 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzun er 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 

ZONGULDAK 

Ahmet Güner 

M. Sait Reşa 
İSPARTA 

Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Turhan Özgüner 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Saıdiettiiaı Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
ilhan (Egemen)Daren 
delioğlu 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
Haydar Özdemir 
Osman özer 
Akgün Silıivrili 
1smail Haıkkı Telkin el 
Turgut Topal oğlu 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

IZMlR 
Şevket Adalan 
Muzaffer Fazlı Armç 
Burhanettdn Asutay 
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M. Hulusi Çakır 
İhsan Grürsan 
Nihad Kürşad 
Talât Orbon 
Şinasd O'snıa 
Kemal önder 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KONYA 
Necmettin Erlbakan 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
1. Ethem Kılıçoğlu 
ıSadi Koç aş 
özer ölçmen 

Tahsin Yılmaz öztuna 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mehmet Ereoy 

MALATYA 
İsmet İnönü 
Mustafa Kaftan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Vehbi Sınmaz 

MARAŞ 
Mehmet özdal 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Değerli 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

ORDU 
Ata Bodur 
Kemal Şensoy 

Ata Topaloğlu 
RİZE 

Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kum/basar 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 

SAMSUN 
Talât Asal 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özıaılp (B.) 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Kadri Eroğan 
Tevfik Koraltan 

I Yusuf Ziya önder (B) 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

[Açık üyelik] 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Orhan Öztrak 
Mustafa Sabri Sözeri 
(D 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmail Hakkı Birler 
Reşit Önder 

TRABZON 
Ahmet İhsan Blirincioğlu 
(B.) 

Necati Çakıroğlu 
TUNCELİ 

Kenan Aral 
Hüseyin Yenipmar 

URPA 
Necati Aksoy 
Vehbî 'Meftdlk 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Mehmet Salih Yıldız 

(1. ü.) 
YOZGAT 

Isımalil Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 
ıCelâl Ahmet ISungur 

Diyarbakır 
Bdirme 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

» • • - < « 
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Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğünün 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
ve (B) işaretli cetvelinde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 
Üye sayısı : 450 

Oy verenler : 256 
Kabul edenler : 172 

Reddedenler : 77 
Çekinserler : 7 

Oya Katılmıyanlar : 190 
Açık üyelikler : 4 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Cavit Oral 
Ahmet Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avnil TunamJlı 
AFYON KARAHÎSAB 
Mehmet Rıza Çerçel 
Haımdi Hamamcıoğlu 
ATd ihsan UTubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
îsmet Sezîgıinı 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Ertâem 
Ahmet İhsan Kırımlı 

[Kabul 
Mehmet Nurettin San 
dıkçıoğlu 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BÎTLÎS 
Zeynel Abidin inan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 

BURSA 
Ahmet Dallı 
Kasım Önadım 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Mesut Hulki Önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçübaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENÎZLÎ 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 

edenler] 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Veli Gülkan 

ELAZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç' 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turthajn Bilgin 
Rıfkı Danışman 
Naci Gaciroğlu 
Fethullah TaşkesenK-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Orhan Oğuz 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 
Mehmet Lûtfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet ipek 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Talât JCöseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Yusuf Uysal 

I^EL 
Mazhar Arıkan 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
ibrahim Elmalı 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Naktıe ikbal Toıkgöz 
Hasan Türkay 

IZMlR 
Mustafa Akan 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
ismail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orihan Deniz 
Saibri Keskin 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âü Özkan1 

Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Sabri Yahşi 
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KONYA 
Sezai Ergun 
OBalıa Müderrisoğlu 

KÜTAHYA 
Mesuıt Rnea 
İlhan Ersoy 
Kemal Kaear 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Filmi Okçu 
Kâmil Şalıinoğlu 
Önol Sakar 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zeikeıiya Kiniş ad 

ADANA 
Ali Rıza Güllü 

ADIYAMAN 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Orhan Birgit 
İbrahim Cüceoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Yusuf Ziya Yağcı 
Cengizhan Yorulmaz 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Mehmet Çelik 

BALIKESİR 
Mehmet Niyazi Gürer 

BlLEClK 
Mehmet Ergül 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BURSA 
İbrahim Öktem 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdulkadir Özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 

- NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavürımacıoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Ferda Güley 

Hamdi Mağden 
RİZE 

Erol Yılmaz Akçal 
SAKARYA 

Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 
Doğan Kitaplı 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Yusuf Ulusıoy 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 

[Reddedenler] 
ÇANAKKALE I GİRESUN 

Mustafa Çalıkoğlu 
ÇANKIRI 

Nuri Çelik Yazıcı oğlu 
ÇORUM 

İhsan Tombuş 
DENİZLİ 

Hüdai Oral 
DİYARBAKIR 

Hasan Değer 
EDİRNE 

Cevat Sayın 
ELÂZIĞ 

Mehmet Aytuğ 
Samet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 

Mustafa Kemal Çilesiz 
İ. Kayhan Naipoğlu 

İSTANBUL 
ibrahim Ab ak 
Mehmet Ali Aybar 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
M. Kâzım Özeke 
Ilhami Sancar 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şülkrü Akkan 
Coştun Karagözoğlu 
Ali Nakıi Üner 

KARS 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KOCAELİ 
Vehfbi Eriğiz 

URFA 
Mehmet Aks oy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Köklü 
Bahri Karakeçili 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızıoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Cahit KaraJkaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

Nihat Erim 
KONYA 

irfan Baran 
Baıhri Dağda§ 
Mustafa KuJbilay İmer 
Orhan Okay 

KÜTAHYA 
Ali Erfbek 

MANİSA 
Veli Bakirli 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Orhan Vural 

RlZE 
Hasan Basri Albayrak 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

— 1010 — 



M. Meclisi B : 61 27 . 2 . 1971 O : 2 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
Ilyas Kılıç 

SİNOP 
Tevfi'k Fikret övet 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 

TRABZON 
Mehmet Ars'lantürk 
Ekrem Dikmen 
Cevat Küçük 
Ahmet Şener 

[Çekinserler] 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

İSTANBUL 
İsmail Arar 
Bahir Ersoy 

ADANA 
Fazı* Güleç 
M. Salâhattin Kıilıç (B.) 
MeMh Kemal Küçükte-
pepınar 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Kâmil Kınkoğhı 
AFYON KARAHÎSAR 
Hasan Diıuçer (B.) 
Şevki G-üler 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
AMülkerkn Bayazıt 
Nev««.t Günıgör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Salih Aygün 

ANKARA 
Orhan Alp ı 
Oğuz Aygün 
Osman Bölükbaşı (1.) 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Paksüt 
Osman Soğukpmar 
H. Turgut Toker 
Suna Tural 
Aydın Yalçın 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 

KONYA 
İhsan Kabadayı 

MALATYA 

Hakkı Gökçe 

Ali Rıza Uzuner 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 

UŞAK 
Adil Turan 

ZONGULDAK 

Ahmet Güner 

[Oya kattlmıy anlar] 
Süleyman Çiloğlıı 
Ömer Eken 
E afet Eker 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

*AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nahıit Menteşe (B.) 
Kemal Ziya öztürk 
(Bşk. V.) 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
Öilhat Bilgeihan 

BİLECİK 
Sadi Binay 

1 BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

[ BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
Mustafa Tayyar 

1 Mehmet Turgut 
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ÇANAKKALE 
Zekiye Gülaen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 
Sami Arslan 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Necmettin Gönenç 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
llhami Ertem (B.) 

ELAZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

ERZURUM 
Rasim Oinisli 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
1. Hüseyin încioğlu 
Muhittin Sayın 

GİRESUN -
Abdullah Izmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 

| Nurettin özdemir 

Ll — 

Ekrem Saatçi 
HATAY 

Halil Akgöl 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Tekin Erer 

1 Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Orhan Kabibay (1.) 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
Osman özer 
Akgün SiLivrili 
İsmail Hakkı Tekinel 
Turgut Topaloğlu 
Necdet Uğur 
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Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Muzaffer Fazlı Armç 
Burhanettlin Asutay 
Şeref Baikşık 
M. Hulusi Çakır 
İhsan G-ürsan 
Nihad Kürşad 
Talât Orhon 
Şinasd Osma 
Kemal önder 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Veyis Koçulu (1.) 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Tuıûıan Feyzioğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KONYA * 
Necmettin Eıfoalkıan 

Necati Kalaycıoğlu 
1. Ethem Kılıçoğlu 
Sadi Koçaş 
özer ölçmen 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Faruık Süfcan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Aihmet Fuat Azmioğlu 
M«hmet Ersoy 

MALATYA 
İsmet İnönü 
Mustafa Kaftan 
İsmail Hakla Şengûıer 

MANİSA 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Vehbi Sınmaz 

MARAŞ 
Mehmet özdal 
İbrahim öztürk 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

ORDU 
Ata Bodur 

Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 

SAMBUN 
Talât Asal 
Nafiz Yavuz Kurt 
(iü.) 
Hüseyin Özalp (B.) 

SİİRT 
Zeki Çelilker 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Kadri Eroğan 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya önder (B.) 
M. Kemal Palaoğlu 

Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Orhaın öztrak 
Mustafa Sabri Sözeri 
(t.) 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmail Hakkı Birler 
Reşit önder 

TRABZON 
Aihmet İhsan Birincioğlu 
(B.) 
Necati Çakıroğlu 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Necati Aksoy 
Vehbi Melik 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Mehmet Salih Yıldız 
(î. ü.) 

YOZGAT 
Ismalil Hakkı AJödoğan 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 
Celâl Ahmet Sungur 

[Açık üyelikler] 

Diyarbakır 
Edirne 
Malatya 
Nevşehir 

okun 
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1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına 
verilen oyların sonucu 

(Kanamiaşmıştır.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
AH Cavit Oral 
Ahmet Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeflci Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Haımdi Hamaımcıoğlu 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 

ANKARA 
düşeyin Balan 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalı oğlu 
ihsan Ataöv 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erldeım 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

üye sayısı : 450 
Oy verenler : 253 

Kabul edenler : 171 
Reddedenler : 75 

Çekinserler : 7 
Oya katılnııyanlar : 193 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Zeynel Abidin İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 

EDİRNE 
Veli Gülkan 

ELAZIĞ 
öm.er Faruk Sanıaç 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

Halil İbrahim Cop ERZURUM 
Ahmet Çakmak j Sabahattin Araş 
M. Şükrü Kiykıoğlu I Turhan Bilgin 

BURDUR J Rıfkı Danışman 
A. Mukadder Çil oğlu j Naci Gacıroğlu 

BURSA 
Ahmet Dallı 
Kasım önadım 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bagcıoghı 
Mesut HulM önür 
Refet Sezgin 

/N A \TTTTT>T 
ÇANKIRI 

Nurettin Ok 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
Aralan Topçubaşı 
Ali Naki UTusoy 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
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Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Orhan Oğuz 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GÎRESUN 
Nizamettm Erkmen 
Hidayet İpek 

. GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
AH Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

13 — 

Cavit Okyayuz 
İSTANBUL 

İbrahim Elmalı 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Naime İkbal Tokgöz 
Hasan Türkay 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Münir Daldal 
Ali Nadli Erdem 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Muzaffer Aikdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Ali Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagüra 
Feyzullah Çarıkçı, 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 
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KÜTAHYA 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Kara&slan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M.. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Ay bar 

ADANA 
Ali Rıza Güllüoğlu 

ADIYAMAN 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Koma! Ataman 
Orhan Bîrgit 
İbrahim Cüceoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Yusuf Ziya Yağcı 
Cengizhan Yorulmaz 

ARTVİN 
Abdullah. Naci Budak 

AYDIN 
Mehmet Çelik 

BALIKESİR 
Mehmet Niyazi Gürer 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BURSA 
İbrahim Öktem 

Abdulkadir Kermooğlu 
Abdulkadir Özmen 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğltı 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlıı 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
II. Avni Kavurmacıoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Ferda Güley 
Hamdı Mağden 

RÎZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 
Doğan Kitaplı 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

TEKİRDAĞ 
Nedim Knrahalil 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Yusuf Uksoy 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 

[Reddedenler] 
ÇANAKKALE | GÎRESUN 

Mustafa Çalıkoğlu 
ÇANKIRI 

Nuri Çelik Yazıcıoğhı 
ÇORUM 

İhsan Tontbuş 
DENİZLİ 

Hüdai Oral 
DİYARBAKIR 

Hasan Değer 
EDİRNE 

Cevat Sayın 
ELÂZIĞ 

Mehmet Aytuğ 
Samet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Şinasi Colakoğlu 

Mustafa Kemal Çilesiz 
1. Kayhan Naiboğlu 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 

I Mehmet Ali Aybar 
I Eşref Derinçay 

Hüseyin Dolun 
M. Kâzım özeke 
İlhami Sancar 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
"Şükrü Akkan 
Coşkun Karagözoğlu 
Ali Nakii Üner 

KARS 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 
Nihat Eriım 

UEFA 
Mehmet Aksoy 
Neenıettiin Cevheri 
Mehmet Ali Göklü 
Bahri Karakeçili 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Kin yas .Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Cahit Karaikaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

KONYA 
İrfan Baran 
Mustafa Kufbilay îmer 
Orhan Okay 

KÜTAHYA 
Ali Brfbek 

MANİSA 
Veli Bakirli 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 

MUĞLA 
Mııallâ Akarca 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 

ORDU 
, Memduh Ekşi 
Orhan Vural 

RÎZE 
Hasan Basıri Albayrals 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 
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SAMSUN 
Yaşar Akal 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
llyas Kılıç 

SLN rop 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ekrem Dikmen 
Cevat Küçük 
Ahmet Şener 

[Çekinserler] 
HATAY 

Hüsnü Özk an 
İSTANBUL 

İsmail Arar 
Bahir Ersoy 

ADANA 
Fazıl Güleç 
M. Salâhattin Kılıç 
(B.) 
MeKîh. Kemal Küçükte-
pepmar 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Tungut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş -

ADIYAMAN 
Kâmil Kınkoğlu 
AFYON KAEAHÎSAR 
Haşlan Dinç ör (B.) 
Şevki Güler 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Nevzat Güngör 
W " Q CİTYI T\ 11 T T* A V İ 
İ V c l ' ö l J . i l J-VLİXt L Y İ 

AMASYA 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Osman Bölükbaşı (1.) 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Pafcsüt 
Osman Soğukpmar 
H. Turgut Toker 
Suna Tural 
Aydın Yalçın 

KONYA 
İhsan Kabadayı 

MALATYA 

Hakkı Gökçe 

Ali Rıza Uzuner 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 

UŞAK 
Adil Turaı 

ZONGt 

t 

J'LDAK 

Ahmet Güner 

[Oya hatılmıyanlar] 
ANTALYA 

Ömer Buyrukçu 
Süleyman. Çiloğlu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan. Ali Güle an -

ARTVİN 
Sabit Osmıan Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nahiit Menteşe* (B.) 
Kemal Ziya öztürk 
(Bşk. V.) 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
Oihat Bilgehan 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
Mustafa Tayyar 
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Mehmet Turgut 
ÇANAKKALE 

Zekiye Gülsen 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalm 
Sami Arslan 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
llhami Ertem (B.) 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

ERZURUM 
Rasim CÜnislî 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Süyfi öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Gögüş 
I. Hüseyin Incioğln 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Abdullah Izmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
NureJttikı öafemir 

15 — 

Ekrem Saatçi 
HATAY 

Halil Akgöl 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirel 
''Başbakan) 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
Osman özer 
Ak gün Silivri li 
İsmail Hakkı Teünnel 
Turgut Topaloğlu 
Necdet Uğur 
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Re§it Ülker 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Muzaffer Faali Arınç 
Burhaneltfın Asııtay 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
İhsan Gtfcrsan 
Nihıad Kürşad 
Talât Orhan 
Şinasi Osmıa 
Keımal önder 
Akm özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Veyis Koçulu (I.) 

KASTAMONU 
Mustafa Topçular 
Mehmet SeydibeyoğTu 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KONYA 
Bahıfj Dağdaış 
Necmettin Erfbaikan 
Necati Kalaycıoğltı 
t. Ethem Kılıçoğlu 
Sadi Koçaş 
özer ölçmen 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ. 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
İsmet İnönü 
Mustafa Kaftan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Vehbi Sınmaz 

MARAŞ 
Mehmet özdal 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Seyfi Güneşten 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
"Nernıin Neftçi 

ORDU 
Ata Bodur 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 

SAMSUN 
Talât Asal 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp (B.) 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 

SÎVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Kadri Eroğan 
Tevfik Koraltan 

Yusuf Ziya önder 
(B.) 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Orhan Öztrak 
Mustafa Sabri Sözeri 
(t) 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmail Hakkı Birter 
Reşit önder 

TRABZON 
Ahmet ihsan BiriaıoioğTu 
(B.) 
Necati Çakıroğlu 

TUNCELİ 
Kenan Arafl. 
Hüseyin Yenipınar 

URFA 
Necati Aksoy 
Vehbi Melik 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Mehmet Salih Yıldız 
(t-Ü.) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
ismet Kapısız 
Celâl Ahm,et Sungur 

[Açık üyelikler] 
Diyarbakır 
Edirne 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

>>©-(< ~4..~ 
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1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmında değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Cavit Oral 
Ahmet TopaLoğlu 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
Mehmet Zeki Adıyaman 
AB Avni Turanlı 
AFYON' KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hanindi Hamaımcıoğlu 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Aear 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
"^erhat Nuri Yıldırım 
>Seraf ettin Yıldırım 
jffustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
İsmet (Sezgin 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
257 
174 
77 

6 
189 

4 

[Kabul 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Kemal Erdem 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Osman Tan 
Mevlüt Yılımaz 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Zeynel Abidin İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Mehmet Şükrü Kiykı-
oğlu 

BURDUR 
Ahmet Mukadder Çil-
oğlu 

BURSA 
Ahmet Dallı 
Kasım Önadım 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Mesut Huüd önûr 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

edenler] 
DENİZLİ 

Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Abdüliâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rıfkı Danışman 
Naci Gacıroğlu 
Fethnllah Taşkosenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet. Angı 
Orhan Oğuz 
Mehmet Şemsettin 
Sönmez 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütfj Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet ipek 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
ibrahim Elmalı 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Naime İkbal Tokgöz 
Hasan Türkay 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Münir Daldal 
Ali' Naili Erdem 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Komal Kaya 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 
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KAYSERİ 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çanlkçı 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Ka.raaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 

ADANA 
Ali Rıza Güllü 

ADIYAMAN 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Orhan Birgit 
İbrahim Cüeeoğlu 
Ahımöt Sakıp Hiçerimez 
Yusuf Ziya Yağcı 
Cengizhan Yorulmaz 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Mehmet Çelik 

BALIKESİR 
Mehmet Niyazi Gürer 
Mehmet Nurettin San-
dıkeıoğlu 

Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
Mehmet Zekeriya Kürşad 

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

MUĞLA 
Ahmet Bulda nh 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
Muzaffer Naci Çerezci 
Hüseyin Avni Kavur-
macıoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 
Haydar özaln 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Ferda Güley 
Haindi Mağden 

RlZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 
Doğan Kitaplı 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçmer 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğhı 

[Reddedenler] 
BİLECİK 

Mehmet Ergül 
BİTLİS 

Kenan Mümtaz Akışık 
BURSA 

İbrahim Öktem 
ÇANAKKALE 

Mustafa Çalıkoğlu 
ÇANKIRI 

Nuri Çelik Yazıeıoğlu 
ÇORUM 

ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Sam,et Güldoğan 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Bekir Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğhı 

GÎRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
İbrahim Kayhan Nai-
boğlu 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Mehmet Ali Aybar 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
M. Kâzım özeke 
llhami Sancar 
Lebit Yurdoîylu 

Mehmet Kazova 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 

URPA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Göklü 
Bahri Karakeçili 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akm 
Fevzi Fırat 
Cahit Karaikaş 
Sadık Tekim. Müftüoğhı 
Kevni Nedimoğlu 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Coştun Karagözoğlu 
Ali Nalki Üner 

KARS 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 
Nihat Erim 

KONYA 
irfan Baran 
Bahri Dağdaş 
Mustafa Kuibilay Imer 
Orhan Okay 

KÜTAHYA 
Ali Enbek 
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MALATYA 
Hakkı Gökçe 

MANİSA 
Veli Bakirli 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Orhan Vural 

RİZE 
Ha-san Basri Albayrak 

SAKARYA 
Mhıstafa Vedat ön&al 

Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Mustafa Boyar-
Nihat Kale 
llyas Kılıç 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ekrem Dikmen 
Cevat Küçük 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

İSTANBUL 
İsmail Arar 

[Çekinserler] 
Bahir Ersoy 

KONYA 

İhsan Kabadayı 

[Oya katılmtyanlar] 

UŞAK 
Adil Turan 

ZONGULDAK 
Ahmet Güner 

ADANA 
Fazıl Güleç 
M. SaJlâhattin Kıfiıç (B.) 
Melih Kemal Küçük-
tepepmar 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Kâmil Kınkoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Nevzat Günıgör 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Osman Bölükbaşı (1.) 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Palksüt 
Osman Soğukpmar 
H. Turgut Toker 
Suna Tural 
Aydın Yalçın 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Süleyma/n Çiloğlu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcaın 

ARTVİN 
Sabit lOsman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe (B.) 
Kemal Ziya öztürk 
(Bşk. V.) 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
Oilhat Bilgehan 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmp.t Bilgen 

BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 

Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Arif Tosyalıoğhı 

ÇORUM 
Cahit Angın 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalm 
Sami Arslam 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Behzat Eğilü 
Nafiz Yıldınm 

EDİRNE 
llhami Ertem (B.) 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Han&ğası 

ERZURUM 
Rasim Oinisli 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 

1. Hüseyin Incioğlu 
Muhittin Sayın 

GÎRESUN 
Abdullah İzmen 
Mehmet Emin Turgut-
alp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nurettin Özidemir 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Halil Akgöl 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcıı 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Turgut Topaloğlu 
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Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Orhan Kabibay (1.) 
Rıza Kuas 
Abdurrahmam Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
Osman Özer 
Akgün Silâvrili 
İsmail Hakkı Tekinel 
Tekin Erer 
Necdet Uğur 
Reşit Üüker 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Muzaffer Fazlı Arınç. 
Burhanettiin Asutay 
Şeref BaJkşık 
M. Hulusi Çakır 
İhsan Gürsan 
Nihad Kürşad 
Talât Orhon 
Şinasd O&ma 
Kemal önder 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Veyis Koçulu (I.) 

KASTAMONU 
Mehmet Seydifbeyoğlu 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KONYA 
Necmettin Erfoafcan 
Necati Kalaycıoğlu 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Sadi Koçaş 
özer ölçmen 
Tahsin Yılmaız öztuna 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
İsmet İnönü 
Mustafa Kaftan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Vehbi Sınmaz 

MARAŞ 
Mehmet özdal 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

ORDU 
Ata Bodur 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 

RÎZE 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Barbaros Turgut Boz-
tepe 

SAMSUN 
Talât Asal 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp (B.) 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 
Âdil Yaşa 

SÎNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 

Hüseyin Çınar (1.) 
Kadri Eroğan 
Tevfik Koraltaın 
Yusuf Ziya önder (B.) 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisd 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Orhan öztrak 
Mustafa Sabri Sözeri 
(t) 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmail Hakkı Birler 
Reşit Önder 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
(B.) 

Necati Çakıroğlu 
TUNCELİ 

Kenan Arad. 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Necati Aksoy 
Vehbi Melik 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Mehmet Salih Yıldız 
(î. t).) 

YOZGAT 
IsmaSl Hakkı Akidoğan 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 
Celâl Ahmeft Sungur 

[Açık üyelikler] 

Diyarbakır 
Edirne 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

*>•<* 
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1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanmıllaşimaştır. ] 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Caviü Oral 
Ahmet Topaloğlu ' 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHîaAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hamıdi Hamaraıcıoğlu 
Ali thsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Kâzum Ulusoy 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 259 

Kabul edenler : 174 
Reddedenler : 79 

Çe'kmserler : 5 
Oya katılmıyanlar : 188 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul 
Kemal Erdem 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Osman Tarı 
Mevrut Yılmaz 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Zeynel Abidin İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil îbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 

BURSA 
Ahmet Dalh 
Kasım Önadım 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıog'u 
Mestst Hulkı önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

edenler] 
DİYARBAKIR 

Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Ali Rıza Septioğhı 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Periııeek 

ERZURUM 
Sabahattin Ara» 
Turha.n Bilgin 
Rıfkı Danışman 
Naci Gaciroğlu 

Fethullah TaşkesenLioğhı 

BSKlŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Orhan Oğuz 
M. Şemsettin Sönmpz 

GAZİANTEP 
Melhmet Kılıç 
Erdem Ocak 
Mehmet Lûtfi Söylemez 

GÎRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKARİ 
Ahmet Zoydan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 

Ali Yılmaz 
İSPARTA 

Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
İbrahim Elmalı 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Naime İkbal Tokgöz 
Hasan Türkay 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Münir Dalda! 
Ali Naili Erdem 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
ismail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Muzaffer Alkdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Ali özkarj 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarılkçı 
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KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Muştala Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
ilhan Ersoy 
Kemal Kacıar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

ADANA 
Ali Rıza Güllü 

ADIYAMAN 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Orhan Birgit 
İbrahim Oüceoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Yusuf Ziya Yağcı 
Oengizhan Yorulmaz 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Mehmet Çelik 

BALIKESİR 
Mehmet Niyazi Gürer 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

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

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 
izzet Oktay 

j MUŞ 
i Nimet Ağaoğlu 
1 Kasını Emre 

J NEVŞEHİR 
I Hüsamettin Başor 
i Esat Kıratlıoğlu 

j NÎĞDE 
1 M. Naci Çerezci 
I H. Avni Kavurmacıoğlu 
I Mevlüt Ocakcıoğlu 

Haydar Özalp 
ORDU 

Cengiz Ekinci 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 
Doğan Kitaplı 
Bahattin LTzunoğlu 
ismet Yalemer 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Yusuf Ulusoy 

[Reddedenler] 
BİTLİS 

Kenan Mümtaz Akışık 
BURSA 

ibrahim Öktem 
ÇANAKKALE 

Mustafa Oalıkoğlu 
ÇANKIRI 

Nuri Çelik Yazıcıoğlu 
ÇORUM 

ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Ha«san Değer 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmçt, Aytuğ 
Samet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Selçuk Erverdd 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
I. Kayhan Naiboğlu 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Mehmet Ali Aybar 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
M. Kâzım özeke 
Ilhami Sanear 
Löbit Yurdoğlu 

IZMlR 
Şülkrü Akkan 
Coşkun Karagözoğlu 
Ali Naki Uner 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 

UEFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Oevheıri 
Mehmet Ali Göklü 
Isahni Karakeçili 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Cahit Karalkaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedim oğlu 

KARS 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KAYSERİ 
Tufa-n Doğan Arşargil 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 
Nihat Erim 

KONYA 
irfan Baran 
Bahri Dağdaş 
Mustafa Kulbilay Imer 
ihsan Kabadayı 
Orhan Okay 

KÜTAHYA 
Ali Erlbek 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 

MANİSA 
Veli Bakirli 
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MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NÎĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 

ORDU 
Mcmduh Ekşi 
Orhan Vural 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

ADANA 
Fazıl Güleç 
•M. Salâhalttin Kılıç (B.) 
Melih Kemal Küçükte-
pcpınar 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Kâmil Kınkoğlu 
AFYON KARAHÎSAR 
Hasan Dinç er 
Şevki Güler 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Ay gün 
Osman Bölükbaşı (î.) | 
î. Sıtkı Hatiboğlu 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Paiksüt 
Osman Soğukpmar 
H. Turgut Toker 
Suna Tur al 
Aydın Yalçın 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çil oğlu 

RÎZE 
Hasan Basri Albayrak 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 

îlyas Kılıç 
SİNOP 

Tevfik Fikret övet 

SÎVAS 
i Ahmet Durakoğlu 
i Ekrem Kangal 

1 TRABZON 
I 
İ Mehmet Arslantürk 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

İsmail Arar 
Bahir Ersoy 

UŞAK 
Adil Turan 

[Oya katılmıyanlar] 
Ömer Eken 
Raf.et Eker 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVÎN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe (B.) 
Kemal Ziya öztürk 
{Bşk. V.) 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
Cihat Bilge/han 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 

ÇANKIRI 
Hazım, Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalm 
Sami Arslan 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Nafiz Yıldırım. 

EDİRNE 
Ilhami Ertem (B.) 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hana$ası 

ERZURUM 
Rnsim Cinisli 
Gıyasettin Karaca 
Ccvat önder 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
1. Hüseyin Incioğlu 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Abdullah Izmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nurettin öızdemir 

E krom Dikmen 
Cevat Küçük 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

ZONGULDAK 

Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 

ZONGULDAK 
Ahmet Güner 

Ekrem Saar<ü 
HATAY 

Halil Akgöl 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirci 
(Başbakan) 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç. 
Ferruh Bozbeyli 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Tekin'Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Orhan Kabibay (I.) 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâe 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
Osman özer 
Akgün Silivrili 
ismail Hafekı Teıkinel 
Turgut Topaloğlu 
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Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adaları 
Muzaffer Fazlı Anne. 
Burhanettıin Asutay 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
İhsan Gursan 
NLıad Kürşad 
Talât Orhon 
Sin asi Osma 
Keımal önder 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Voyis Koçulu (1.) 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlü 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Afcsoy 

KONYA 
Necati Kalaycıoğlu 
Necmettin Erlbakan 
î. Ethem Kılıçoğlu 
Sadi Koçaş 
özer ölçmen 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
İsmet înönü 
Mustafa Kaftan 
İsmail Hakkı Sengiller 

MANİSA 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Vehbi Sınırı az 

MARAŞ 
Mehmet özdal 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
S ey fi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

ORDU 
Ata Bodur 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kıımbasar 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 

SAMSUN 
Talât Asal 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp (B.) 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi işgüzar 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Kadri Eroğan 
Tevfik Koraltan 

Yusuf Ziya Önder (B.) 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Orhan öztrak 
MuiStafa Sabri Sözer!i (İ.) 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
ismail Hakkı Birler 
Reşit Önder 

TRABZON 
Ahmet ihsan Bürincioğlu 
(©.) 
Necati Çakıroğlu 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenipınar 

URFA 
Necati Aksoy 
Vehbi Melik 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Mehmıet Salih Yıldız 

a Ü.) 
YOZGAT 

ismail Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 
Celâl Ahmelt Bungur 

[Ac.ık üyelikler] 

Diyarbakır 
Edirne 
Malatya 
Nevşehir 

Yekun 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

61 NCİ BİRLEŞİM 

27 . 2 .1971 Cumartesi 

Saat : 9,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/388; Cumhuriyet Se
natosu 1/1163) (Millet Mecilıisi S. Sayısı : 261; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1483) (Dağıt
ma tarihi : 12 . 2 . 1971) 

X 2. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapı
lan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/389; Cumhuriyet Se
natosu 1/1164^ (Millet Meclisi S. Sayısı : 272; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1484) (Dağıt
ma tarihi : 12 . 2 . 1971) 

X 3. — DHM. işletmesi Genel Müdürlüğü
nün 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve 
(B) işaretli cetvelinde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başaknlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/376, Cumhuriyet Senatosu 1/1147) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 274, Cumhuriyet Sena
tosu S. Sayjsı : 1499) (Dağıtma tarihi : 
15 . 2 . 1971) ^ 

X 4. —• 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec
lisi 1/441, Cumhuriyet Senatosu 1/1200) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 288,, Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1523) (Dağıtma tarihi : 26.2.1971) 

X 5. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/3) işaretli cetvelin Millî Savunma Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec-
üıisi 1/442, Cumhuriyet Senatosu 1/1201) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 289, Cumhuriyet Senato
su S. Sayısı : 1524) (Dağıtma tarihi : 
26 . 2 . 1971) 

X 6. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/3) işaretli cetvelin Maliye Baaknlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/4444, Cumhuriyet Senatosu 1/1202 (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 290, Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1525) (Dağıtma tarihi : 26 . 2 . 1971)) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X 1. —• 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 

Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/386: Cumhuriyet Senatosu 1/1170) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 257; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1481) (Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




