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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Manisa Milletvekili Muammer Erten'in, ta
rım ürünlerinde, özellikle pamuk ve üzümde, 
takibalunan fiyat politikasının üreticileri güç 
durumlara soktuğuna, gerekli tedbirlerin alın
masına ve, 

Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz'-
in de, fındık üreticilerinin içinde bulunduğu sı
kıntılı durumlara ve alınacak tedbirlere dair 
demeçlerine Ticaret Bakanı Gürhan Titrek ce
vap verdi. 

İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar'm; 
İstanbul ve Kocaeli'nde meydana gelen olay
lar dolayısiyle T. B. M. M. nin 17 . 6 . 1970 
tarihli toplantısında, olaylar görüşülürken, ka
mu oyunu yanıltacak beyanlarda bulundukları 
iddiasiyle Başbakan ve İçişleri Bakanı hakların
da bir gensoru açılmasına dair önergesi okun
du ve önergenin gündeme alınıp almmamsı ko
nusunun gelecek birleşimde görüşüleceği bildi
rildi. 

Millî Eğitim Komisyonu Başkanlığının, 2/310 
esas numaralı kanun teklifinin Dernekler kanu
nu tasarısını görüşmek üzere kurulan Geçici 
Komisyona havalesine ve bu komisyona Millî 
Eğitim Komisyonundan da 4 üye alınmasına 
dair tezkeresi kabul olundu. 

1970 yılı Bütçesi finansman kanunu tasarı
sının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlana
rak maddeleri üzerinde bir süre görüşüldü. 

22 . 6 . 1970 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 20,05 te son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Fikret Turhangil 

Kâtip 
Ankara 

Kemal Ataman 

Kâtip 
Tunceli 

Kenan Aral 

SORULAR 

Yazdı sorular 
1. — Kocaeli Milletvekili Vehbi Engiz'in, 

Kocaeli ilinde bir öğretmen okulunun açılması
na dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/246) 

2. — Kocaeli Milletvekili Vehbi Engiz'in, 
Kocaeli ili merkezinde bir vilâyet konağı yapıl- | gönderilmiştir. (7/248) 

masına dair yazılı soru önergesi, Maliye Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/247) 

3. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, sebze 
üretiminde, müstahsilin satış fiyatı ile müsteh
likin alış fiyatları arasında dengenin sağlanma
sına dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turgangil 
KÂTİPLER : Zeki Çeliker (Siirt), Şevket Doğan (Kayseri) 

»9<i 

BAŞKAN — 108 nci Birleşimi açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama işlemi otomatik cihaz
la yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin beyaz 
düğmelere basmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzake

relere başlıyoruz. 
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III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1, — 1188 sayılı Kanunun iptal edildiğine da
ir Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi 
(3/297) 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi Başkan
lığının -bir tezkeresi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasanın 68 nci maddesini değiştiren ve 

geçici 11 nci maddesini yürürlükten kaldıran 
1188 sayılı Kanunun iptali hakkında Türkiye 
işçi Partisi tarafından açılan dâva üzerine ya
pılan inceleme sonunda : 

1188 sayılı Kanuna ilişkin teklifin Millet 
Meclisindeki birinci görüşülmesi sırasında yer-
alan madde oylamalarında üçte iki çoğunluk 
aranmamasımn Kanunun şekil yönünden iptalini 
gerektirdiğine ve Kanunun bu nedenle iptaline; 

16 . 6 . 1970 gününde 1970/1-31 sayı ile ka
rar verilmiştir. 

Bilgilerini rica ederim. 
Lütfi ömerbaş 

Anayasa Mahkemesi 
Başkan Vekili 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
olunmuştur. 

2. — Ticaret Bakanı Gürhan Titrek'in, 3491 
sayılı Toprak Mahsûlleri Ofisi Kanununun 7368 
saydı Kanunla değişik 18 ve 27 nci maddeleri 
*Ze ek 2 ve 3 ncü maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bir madde eklenmesi hakkındaki 
kanun tasarısının, havale olunduğu komisyon
lardan seçilecek 3 er üyeden kurulu bir Geçici 
Komisyonda görüşülmesine dair önergesi (1/351, 
4/80) 

BAŞKAN — Ticaret Bakanı Sayın Gürhan 
Titrek tarafından verilmiş bir takrir vardır, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Başbakanlıkça 15.6.1970 gün ve 71-456/4407 

sayılı yaziyle Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına gönderilmiş bulunan 3491 sayılı 
Toprak Mahsûlleri Ofisi Kanununun 7368 sayılı 
Kanunla değişik 18 ve 27 nci maddeleri ile ek 
2 ve 3 ncü maddelerinin değiştirilmesi ve bu Ka
nuna bir madde eklenmesi hususunda hazırlanan 
kanun tasarısının müstaceliyet ve önemine bina

en Tarım, İçişleri, Adalet, Ticaret ve Bütçe 
Plân komisyonlarından seçilecek 3 er kişilik üye
lerin teşkil edeceği Geçici bir Komisyonda gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Gürhan Titrek 
Ticaret Bakanı 

BAŞKAN — Takrirde bahse konu Toprak 
Mahsûlleri Ofisi Kanununun 7368 sayılı Kanunla 
değişik 18 ve 27 nci maddeleriyle ek 2 ve 3 ncü 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında hazırlanan 
kanun tasarısının Geçici bir Komisyonda görü
şülmesi Ticaret Bakam tarafından talebedilmek-
tedir. Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

3. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat 
Âli Özkan'ın, Genel Sağlık Sigortası kanunu ta
sarısının, İçtüzüğün 36 nci maddesi uyarınca, 
gündeme alınmasına dair önergesi (1/187, 4/81) 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nı Sayın Vedat Âli Özkan tarafından verilmiş 
bir takrir vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Sağlık Sigortası kanunu tasarısını 

görüşmek üzere kurulan Geçici Komisyon, 
29 Ocak 1970 tarihinden bugüne kadar mezkûr 
tasarıyı görüşerek neticelendirmemiş bulunmak
tadır. 

Memleketimizin sosyal bünyesinde büyük 
faydalar sağlayıcı hükümler ihtiva eden tasarı
nın daha fazla gecikmesini önliyerek biran ön
ce yürürlüğe konulmasını temin maksadiyle, iç
tüzüğün 36 nci maddesi uyarınca gündeme alın
masını ve öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Dr. Vedat Âli Özkan 

BAŞKAN — Genel Sağlık Sigortası Kanun 
tasarısının süresi içinde Komisyonda intacedil-
mediği Sayın Sağlık Bakam tarafından ifade 
edilerek, gündeme alınması, ivedilik ve öncelik
le görüş/ülmesi Ualebedilmektedir. Gündemde 
öncelik ve ivedilik taşıyan diğer kanunların bu
lunması hasebiyle yalnız gündeme alınması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
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Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Gündeme 
alınmıştır. Gündeme alındıktan sonra önceliik 
ve ivedilik takriri her zaman verilebilir. 

4. —• İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Ay-
bar'm, İstanbul ve Kocaeli'nde meydana gelen 
olaylar dolayısiyle T. B. M. Meclisinin 17.6.1970 
tarihli toplantısında, olaylar görüşülürken kamu 
oyunu yanıltacak beyanlarda bulundukları iddi-
asiyle Başbakan ve İçişleri Bakanı haklarında 
Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca gensoru 
açılmasına dair önergesi (11/6) 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Mehmet 
Ali Aybar tarafından verilen gensoru önergesi 
geçen birleşim Genel Kurulun bilgilerime arz 
edilmişti. Bugün müzakeresi yapılıp, gündeme 
alınıp, alınmaması hususu takarrür edecektir. 

Gensoru önergesini tekrar okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Başbakan Demirel ile İçişleri Bakanı Men-

teşeoğlu haklarında, Anayasanın 89 ncu madde-
s:i uyarınca ve aşağıda açıklanan nedenlerden 
dolyı, gensoru açılması için sunulan işbu öner
genin Meclis Gündemine alınması yolunda ge
rekli kanunî işlemin yapılmasına delâlet buyu-
rulmasını saygılarımla dilerim. 

istanbul Milletvekili» 
Mehmet Ali Aybar 

T. B. M. Mecl:İ3İnin 17 . 6 . 1970 günü yap
tığı toplantıda, Başbakan ve içişleri Bakanı, is
tanbul ve Kocaelinde bir kısım işçilerin 274 ve 
275 sayılı kanunların, bâzı maddelerini değişti
ren tasarılara karşı, protestoda bulunmak üzere 
harekete geçmelerini ve zabıtanın buna mâni 
olmak istemesi üzerine de, üzücü olayların ce
reyan etmiş olmasını, bir ayaklanma olarak ni
telemişlerdir. Bir ayaklanma karşısında bulu
nulduğuna ve Sıkıyönetim ilânının haklılığına 
Yüce Meclisi inandırmak için, Başbakan ve İç-
işlerıi Bakanı işçi kalabalığının en az 40 bin kişi 
ve bunların bellerinde tabancalar bulunduğunu 
iddia etmişler ve asıl maksadın 274 ve 275 sayılı 
Kanunları protesto değil, ideolojik maksatlarla 
bâzı önemli merkezlerin ele geçirilerek hayatı 
felce uğratmak olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu 
riidialarına başlıca delil olarak da, nerede ne 
zaman yapıldığı açıklanmıyan ve DİSK Genel 
Başkanına atfedilen bir konuşmadan cümleler 
okumuşlardır. Bunlara göre DİSK Genel Baş

kanı: Karşılarına polis değil asker çıkarılaca
ğını fakat kim çıkarsa çıksın savaşılacağını, 
gerektiğinde fabrikaların dinamitleneceğini, ar
kadaşları yakalanırsa, bunlar nerede gözaltına 
alınmış olurlarsa olsunlar, buraları basılıp kur
tarılacaklarını ifade etmiştir. 

Ne var k:i, sıkı yönetim kararının onaylan
masında ağır bastığı şüphesiz olan ve DİSK Ge
nel Başkanına atfedilen bu beyanların düzmece 
olduğu kanısını veren yeni bir faktör ortaya 
çıkmıştır. Filhakika Başbakanla içişleri Bakanı 
bu kürsüden DİSK Genel Başkanını suçladık
ları. sıralarda, istanbul Savcılığı tutuklanması 
istemi ile Türkleri nöbetçi sulh ceza yargıcı 
önüne çıkarmış, yargıcın tutuklama kararı ver
memesi üzerine, Asliıye Ceza Mahkemesine baş
vurmuş, fakat burada da bir sonuç alamamış
tır. Normal mahkemeler Türklerin tutuklanma
sını gerektirecek bir neden görmemişlerdir ve 
Türkleri serbest bırakmışlardır. 18 Haziran ta
rihli Cumhuriyet Gazetesinde haber şu şekilde 
verilmiştir: «Göz altına alınanlardan DİSK Ge
nel Başkanı Kemal Türkler, Sıkıyönetim mah
kemeleri henüz teşekkül etmediğinden savcılık
ça tutuklanması talebi ile nöbetçi sulh ceza 
mahkemesine verilmiş ve serbest bırakılmıştır. 
Savcılık daha sonra bir üst mahkeme olan nö
betçi asliye ceza mahkemesine müracaat etmiş
se de bu mahkeme de serbest bırakılması kara
rını almıştır. Kemal Türkler göz altında tekrar 
Davutpaşa kışlasına götürülmüştür.» 

H:İ3 şüphe yoktur ki, Başbakan ve İçişleri 
Bakanının, Kemal Türkler'e atfettikleri beyan
larda gerçek payı bulunsaydı, normal mahke
meler DİSK Genel Başkanını serbest bırakmaz
lardı. Çok vahîm bir olay karşısında bulundu
ğumuz muhakkaktır. Başbakan Demirel ve İç
işleri Menteşeoğlu Yüce Meclisi ve kamu oyunu 
yanıltacak beyanlarda bulunmuşlardır. 

Bu olay, Başbakanın Anayasa çizgisi geri
sinde bulunan, Anayasaya ters düşen zihniyet 
ve davranışlarının ilk tezahürü değildir. Baş
bakan iktidara geldiği günden beri Anayasaya 
aykırı bir politika izlemektedir. Anayasa Mah
kemesinin kararları, Danıştayın kararları, özerk 
üniversitelerin tutumları, bâzı muhalefet par
tilerinin direnişleri, kendi paralellerinde olmı-
yan basının, gençliğin davranışları, hiçbir uyan, 
Başbakanı Memleket zararına iplediği ve Ana-

— 598 — 
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yasaya ters düşen politikadan vazgeçirercıemiş-
tir. 

Başbakan, bütün huzursuzlukların, bütün 
ters idlerin mihrak noktası olmuştur. Anayasa 
düzeninin yolunu tıkayan ağır bir vücut hali
ne gelmiştir. Yolun açılması, her şeyden önce 
bu vücudun yarattığı tıkanıklığın bertaraf edil
mesine bağlıdır. 

Bu nedenlerle Başbakan ve içişleri Bakanı 
(hakkında Anayasanın 89 ncu maddesi ayarınca 
gensoru açılmasını talebediyorunı. 

İstanbul Milletvekili 
Mehmet AB Aybar 

BAŞKAN — Sayın Aybar, gensoru takriri
nizi izah etmek üzere söz istiyor musunuz? 

MEHMET ALI AYBAR (istanbul) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Aybar. 
MEHMET ALI AYBAR (istanbul) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'mizi sa
ran buhran, sıkıyönetim ilânı ile çok daha ciddî 
bir safhaya girmiştir kanısını taşıyorum. 

ıGerçekten, sıkıyönetim ilânını, acz içine düş
müş Hükümetin, idareyi Anayasanın şeklî var
lığı muhafaza edilerek askerî yönetimlere devri 
biçiminde, yani Türkiye'ye özgü bir «Yahya 
Han rejimi» nin uygulanmasına ilk adım olarak 
telâkki ediyorum. 

Değerli milletvekilleri; hepinizin bildiği 
gibi, Anayasamız sıkıyönetim ilânını dört şarta 
bağlamıştır. Hükümet bu şartlardan bir tanesi
ni, yani ayaklanmanın mevcudiyetini iddia et
mek suretiyle sıkıyönetime karar vermiş ve 
Yüce Meclisi de bu hususta ikna ederek, yani 
Kocaeli'nde ve istanbul'da gerçekten bir ayak
lanma olduğuna inandırarak, Yüce Meclisin bir 
kısmından, çoğunluğu teşkil eden bir kısmından 
onay karan almıştır. 

Değerli milletvekilleri; yalnız içişleri Baka
nının ve Başbakanın sözlerini, bu kürsüden ifa
de ettikleri olaylann tasvirini incelemek ve 
kendi mantıklan içindeki çelişkiyi görmek bile, 
ne istanbul'da, ne de Kocaeli'nde ayaklama de
necek bir olayın mevcudolmadığını anlamak 
için kâfidir. 

Filhakika, gerek Başbakan, gerek içişleri 
Bakanı 15 ve 16 Haziran günlerinde işçilerin 
işlerini terk ettiklerini, pankartlarla, dövizlerle, 
ellerinde sopalarla, içişleri Bakanının ifadesine 

— 599 
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göre aynca bellerinde tabancalarla yürüyüşe 
geçtiklerini bildiriyorlar. Ama, olaylann ilk gü
nü, yani 15 Haziranda, eğer Haymak Fabrikası
nın tecavüze uğraması olayı bir yana bırakılır
sa, ciddî ve kayda değer bir olay olmadığı bu 
beyanlardan anlaşılıyor. Emniyet kuvvetleri, 
işçi yürüyüşünü sadece izlemekle yetinmişler 
Hava Kuvvetlerinin keşif uçaklan da aynı şe
kilde yürüyüşü izlemekle yetinmişler, işçi yürü
yüş kollan kadınlı erkekli Maltepe'deki Tekel 
Fabrikasının işçilerini de aralanna davet edip, 
katmışlar ve böylece Haymak Fabrikasının önü
ne gelmişlerdir. 

içişleri Bakanı buyurdular ki; «biz, hâdise
yi bir gün evvelden öğrenmiştik ve Haymak 
Fabrikasının önünde bir tabur askerle, emniyet 
tertibatı almıştık.» 

Şimdi, evvelâ akla bir soru geliyor; her yer
de emniyet kuvvetleri işçi yürüyüş koluna mü
dahale etmiyorlar, yan taraftan izliyorlar, Hay
mak Fabrikasının önünde askerî birlikler baraj 
kuruyor. Niçin? Tabiî böyle bir barajın kurulup 
kurulmadığını, içişleri Bakanının beyanlarına 
istinaden söylüyorum, ben kurulup kurulmadı
ğını bilmiyorum. Acaba, bu Haymak Fabrika
sının özel bir himayeye mazhar edilmek isten
mesi, özel bir maksada mı dayanıyor? Basından 
öğrendiğimize göre, Haymak Fabrikasında Baş
bakanın biraderlerinin yüzde 10 hissesi varmış.. 

İHSAN A T A Ö V (Antalya ) — Allah belânı 
versin. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Ne sahte
kârsın be.. Seni bile koruyorlar. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müdâhale et
meyiniz. 

MEHMET ALI AYBAR (Devamla) — Şim
di, sormak lâzım; Devletin fabrikası, yani Tekel 
Fabrikası özel olarak korunmamış, ama Hay
mak Fabrikası korunmuş ve çatışma da orada 
çıkmış, ilk gün kayda değer başka bir olay 
meydana gelmemiş. 

Burada dikkat edilecek nokta; işçiler yürü
yüş yapmışlar, yürüyüşleri, kanunun formalite 
bakımından yerine getirilmediği kanısını veri
yor. Onun da esasını bilmiyorum, evvelden izin 
almışlar mı.... 

HALtL tBRAHÎM OOP (Bolu) — Bilmedi
ğin şeyin üzerinde neden soru açıyorsun? 

BAŞKAN — Sayın Cop, çok rica ederim mü
dahale etmeyiniz. 
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MEHMET ALI AYBAR (Devamla) — Şim
di çok şeyleri burada görüşeceğiz, müsaade edi
niz, sükûnetle dinleyiniz. Görüyorsunuz ki, bi
lip - bilmediğim, emin olup - olmadığım konu
ları tefrik ediyorum. 

Kabul edelim ki, işçiler 15 Haziranda izin 
almadan bir yürüyüş yapmışlar. Bu, kanunun 
usul yönünden ihlâlidir. Yani, kanunun öngör
düğü bâzı formalitelerin yerine getirilmemesi 
gibi bir ihlâldir. Yani, kanunun İhlâli her zaman 
aynı ağırlıkta olmaz. Meselâ; bir katil fiili ile, 
zamanında harcı yatırmamak fiili kanunun ih
lâlidir, ama ağırlıkları müsavi değildir. 

Benim işaret etmek istediğim husus; ilk gün 
işçiler işlerini bırakmışlardır, terk etmişlerdir; 
denilebilir ki, bu kanunsuz bir harekettir, 
çünkü grevin şartları vardır, bu şartlara riayet 
edilmemiştir. Doğru. Sokağa çıkmışlar, yürü
yüşe geçmişlerdir, denilebilir ki, izin alınmamış
tır. Evet bu da kanunsuz bir harekettir. 

Ancak, bu kanunsuz hareketlere, kanunları
mız bâzı müeyyideler koymuştur, bu kanunsuz 
fiilleri bâzı müeyyidelerle karşılamıştır. Bu mü
eyyidelere bakarsak, bunlar para cezası ve ha
fif hapis nevi cezalardır. Demek ki, gerek Baş
bakanın ve gerek İçişleri Bakanının sayılarını 
«40 bin» olarak ifade ettikleri bir işçi kalaba
lığı, kanunsuz olarak işini bırakmış ve kanun
suz bir yürüyüşe geçmiş ise, buna kanunu tat
bik etmek, her halükârda bunların yolunu kes
mek değildir. Çünkü, müdebbir bir Hükümet, 
40 bin kişilik bir kalabalığın yolu kesildiği za
man, her halde kanunun, hafif para cezasına 
veyahutta hapse mahkûm etmesi lâzımgelen 
suçluların tepkileriyle, çok daha büyük bir ola
ya sebebiyet vereceğini önceden kestirir. Zaten, 
Hükümet etmek, bu gibi işleri kestirmektir, 
böyle işleri önceden bilmek ve buna göre bir 
politika izlemektir, ama, görüyoruz ki, 15 Hazi
randa Haymak Fabrikasının saldırıya uğraması 
istisna edilirse, kayda değer bir olay çıkmamış. 

16 Haziranda yine işçiler işlerini terk etmiş
ler ve yürüyüşe geçmişler. Bunların bir kısmı 
Kartal'dan hareket etmiş, bir kısmı îstinye^den 
hareket etmiş, bir kısmı da Bakırköy'den hare
ket etmiş, (bunları, Başbakanın ve İçişleri Ba
kanının beyanlarından öğrenmiş bulunuyorum) 
ama, idare bu sefer bir gün evvelki tavrı takın
mamış. Ne yapmış? Yollan zırhlı birliklerle 
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kesmiş, polisi, jandarmayı harekete geçirmiş ve 
yürüyüş kolunda bulunan işçilerle, emniyet 
kuvvetleri arasında bâzı noktalarda çatışma 
başlamış. Olaylann gazetelerdeki fotoğrafları
na baktık; bu olaylarda, Türk askerinin süngü 
taktığı ve tüfekle işçileri kovaladığı fotoğraf
larda görülüyor. Yine bu fotoğrafların bir kıs
mında, toplum polisinin yukanya doğru değil 
de hedefe ateş ettiği görülüyor. Nitekim ölen 
üç işçinin her üçü de bildiğim, kadariyle kur
şun yarası alarak ölmüştür. Esefle kaydedeceği
miz bir polis memurunun ölümü ise, başına sert 
bir cisimle vurulmak suretiyle husule gelmiştir. 

Bu da gösteriyor M, işiçler silâh kullan
mamışlardır. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTE-
ŞEOĞLU (Muğla) — Ya öteki yaralılar?.. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — 
öteki yaralılar üzerinde eğer ateşli silâhların 
mermileri zuhur etmişse, bu mermilerin beylik 
silâhlardan çıkıp çıkmadığı mutlaka mütehas
sıs mercilerce inceletilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, şimdi Hükümet der 
ki : «Bu bir ayaklanma idi.» 

Ayaklanma, bizim bildiğimiz kadariyle, 
memleketin bir bölgesinde gittikçe genişle
meye istidat gösteren ve amacı Hükümeti de
virmek olan ihtilâlin bir ilk adımını teşkil 
eder. Ayaklanma, bu demektir. 

MAZHAR ARIKAN (İçel) — Kendileri de 
söylüyorlardı. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendimi. 
MEHMET ALÎ AYBAR (Devamla) — 

Ayakllanma fiilî bir durumdur. Anayasamız da 
bunun üstüne basmış; demiş M, ayaklanma 
olursa veya vatan veya Cumhuriyet aley
hinde, fiilî ve gerçek bir teşebbüsün vukua 
geldiği müşahade edilirse.. Demek M, Anaya
samız fiil aramış, lâf değil. Ayaklanma da lâf 
değildir, fiildir. 

Şimdi ben yine hâdiseleri Başbakanın ve 
İçişleri Bakanının bu kürsüden beyanların
dan takibediyorum. Diyorlar ki; bunlann mak
sadı istanbul'da belli merkezleri tahribetmek, 
bilhassa İstanbul Silâhtarağa Elektrik Fab
rikasını tahrifbetmek ve istanbul'da hayatı 
felce uğratmak... Bir taraftan böyle bir iddia
ları var. Bir taraftan da, diyorlar ki, biz 
tertibat aldık ve bunlann Taksimde toplan-
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masına mâni olduk. Çünkü, asıl maksatları 
Taksimde toplanmaktı.. 

Evet efendim, demek ki, beyanlarda ' bir 
çelişi var, ilk nazarda görünüyor. Bir taraf
tan istanbul'un hayati merkezlerini ele geçi
rip, tahribetmek kasdiyle hareket ettikleri 
söyleniyor işçilerin, bir yandan da denili
yor ki, Taksim Meydanında toplanmak istedi
ler bunlar... 

Arkadaşlar, istanbul'da Taksim Meydanı 
(bütün mitinglerin, bütün gösteri yürüyüşleri
nin yapıldığı geleneksel bir meydandır. Bi
naenaleyh eğer Kartal'dan, istinye'den, Bakır
köy'den hareket etmiş olan işçiler Bakanın 
ve Başbakanın ifadesiyle, Taksim Meydanına 
gitmek istiyorlar idi ise ve bunların elinde 
pankartlar ve yanlarında kadın işçi arka
daşları da bulunuyor idiyse, bunlar her hal
de ayaklanma içinde bir topluluk değildi. 
Çünkü; ayaklanma böyle olmaz. 

Sayın milletvekilleri, ayaklanma yapmaya 
kararlı kimseler, ayaklanmanın taktiğini ve 
stratejisini de hazırlarla. Yürüyüş kolu ni
zamında ayaklanma yapılmaz, hele karşıla
rında zırhlı birlikler, askerî kuvvetler, toplum 
polisinin barikat kurduğu bilinirse, ayaklan
manın yolu hiç böyle olmaz. Ayaklanma, bu 
şartlar altında karşıdaki kuvvetleri aşacak 
bir strateji ve taktik takibeder; yoksa, ken
dilerinden her bakımdan üstün olduğu ma
lûm ve zahir olan kuvvetlerin karşısına, pan
kartlarla, sopalarla çıkılmaz. (A. P. sıraların
dan müdahaleler.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, 
müdahale etmeyiniz. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — 
Efendim elde sopa bulunması, üzerinde du
rulacak bir konu. Bizim Türkçede bir söz 
var : «Ağzı sütten yanan, yoğurdu üfleyerek 
yer» İşçi kütlesi, bugüne kadar toplum poli
sinin, jandarmanın pek çok baskınlarına, eza
sına, cefasına mâruz kaldığı için kendini sa
vunmak üzere eline sopa almıştır ve bunu 
mazur görmek lâzımdır. (A. P. sıralarından gü
rültüler.) 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Muğla) — Hakikatleri tahrif ediyor
sunuz. (A. P. sıralarından «Allah belânı ver
sin» sesleri.) 
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BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
Müzakerelerin sükûnetle devamını rica ede

ceğim. 
MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — 

Sayın Başkan, bu Meclise yakışmıyacak bâzı 
sözlerin istimal edildiği kulağıma geliyor. Her 
halde zâtıâlinizm de kulağına geliyor. A. P. 
sıralarından «bu Meclise asıl sen yakışmıyor
sun» sesleri.) 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — 
Ben bu Meclise yakışıp yakışmadığımı bana 
verilen oylarla isbat etmişimdir. Bir kere daha 
söyledim, A.P. sıralarında oturan andlletvekille-
ıvnin her biri 16 000 oyla bu sıraüara oturma 
hakkını kazandığı halde, bendeniz 122 000 oyla 
bu sırada oturma hakkını kazandım. (A.P. sı
ralarından gülüşmeler, gürültüler.) 

Ama, mesele burada değil. Mesele şimdi, İs-
tanbulda cereyan eden olayların katiyen bir 
ayaklanma olmadığı hususundadır. 

Şimdi, verdiğimiz önergede belirttiğimiz 
bir ayrı faktör de var ki; bu da bir ayaklanma 
karşısında bulunmadığımızı pek açık olarak 
gösteriyor. 

İçişleri Bakanı ve Başbakan burada Kemal 
Türkler'e atfen, yani DİSK Gtenel Başkanına 
atfen birtakım beyanlar okudular. Bu beyan
larda askerle çarpışılacağı, fabrikaların dina
mitleneceği ve saire yer almaktaydı. Gerek içiş
leri Bakanı, gerekse Başbakan bu beyanları, bu 
(kürsüden ifade ettikleri sırada istanbul Sav
cılığı DİSK Gene! Başkanını tevkif edilmek 
talebiyle istanbul Nöbetçi Sulh Ceza Yargıçlı
ğına yollamış. Bu delilHetri elbette ki yargıç 
lönünde de savcı ibraz etti. İçişleri Bakanında 
bu deliller bulunacak, savcıda bulunmıyacak.. 
Olacak şey değil. Ne yapmış Sulh Ceza Hâki
mi? Serbest bırakmış.. Tevkifine lüzum gör
memiş.. Savcı, itirazen Asliye Ceza Mahkeme
line gitmiş, o da tetkik etmiş, o da serbest bı
rakmış. Sonra Sıkı Yönetim Mahkemesi, ser
best bırakılan kişiyi Sıkı Yönetim Komutanlığı 
yine göz altında tutarak Davutpaşa'ya yolla
mış. 

Şimdi arkadaşlar, burada.. 
HASAN AKÇALIOĞLU (Antalya) — Sa

yın Aybar, söylemiş mi söylememiş mi? Sen 
onu söyle... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz Sayın Ak-
çalıoğlu.. Müdahale etmeyiniz efendim. 
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HASAN AKÇALIOÖLU (Antalya) — Ama 
itiraz ediyor, söylememiş diyor efendim. 

BAŞKAN — Müdâhale etmeyiniz efendim. 
Kendi bilgilerini söylüyor Sayım Aybar. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Efen
di m, buradan tekrar edeyim, ben hayatımda hiç 
yalan söylemedim. (A.F. sıralarından gülüşme
ler) Evet hiç söylemedim. Onun için bana, yar 
lan söylüyor falan gibi sözleri sarf eden kim-
L elere bu sözlerini düşünerek sarf etmelerini ih
bar ederim. Çünkü benim hayatım ortadadır. 

Şimdi değerli milletvekilleri, demek ki nor
mal mahkeme Başbakan ve Bakanın istanbul'
da ayaklanma olduğuna delil »ayacak ve bu 
ayaklanmanın bir merkezden idare edildiğini 
ispatlıyacak bir belge olarak ele aldığı beyan
ları normal mahkeme iki kademede kabul et
memiş, nazarı itibara alınmaya lâyık görme
miştir. 

Değerli milletvekilleri, demek M, İstanbul 
olayları Yüoe Meclise gerçek yüzüyle yamsitıl-
ammışfcır. Yüoe Mecliste o gün, hatipleri din
ledim. Bir kızıl tehlike fırtınası estirilmiş ve 
Kocaeli ve İstanbul'daki işçi yürüyüşü bir kı-
zd tfıtilâlin ilk provası olarak gösterilmek is
tenmiştir. 

Bendeniz katiyen bu kanaatte değilim. Çün
kü, söyledim, bir ayaklanmanın stratejisi ve 
taktiği vardır. Bir ayaklanma, aMâde bir gös
teri yürüyüşü şeklinde cereyan etmez, edemez. 
Kaldı ki, hemen bumun akabinde DİSK'in mer
kezinde ve şubelerinde aramalar yapılmış ve 
ne silâh ne patlayıcı madde bulunmuştur.. Bu 
da gösteriyor iki gerçekten bir ayaklanma hâ
disesi söz konusu değildir. Çünkü, ayaklanmayı 
sayın hatiplerin burada belirttikleri gibi düzen-
liyen DİSK ve oma bağlı sendikal merkezler 
olsaydı, elbette ki ayaklanmanın cephanesini, 
silahını da dapo ederler, strateji ve taktiklerini 
ona göre ayarlarlardı. 

Nitekim yine İçişleri Bakanının burada 
DİSK Genel Başkanına atfen okuduğu belge, 
maksadın 274 ve 275 sayılı kanunların protes
tosu olduğunu ifade ediyor, diyor ki : «Bu ka
nunlar geri alınana kadar direneceğiz.» 

Demek ki, maksat bir ayaklanma değil, bu
radan bir belli sendikama:, sendikal hürriyetle
ri ve hakları kullanma zihniyetine uygun düş
mediği kanısında bulunduğu bir kanunu pro
testo etmektir. 
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Rıza Kuas bu kürsüden, «İşçi sınıfının elini 
kana bulamayın» şeklinde bir ikazda bulun
muş. Ben Rıza Kuas konuşurken maalesef bu
rada yoktum, ama ifade edilen bu.. 

Şimdi sayın milletvekilleri, ben de diyo
rum ki, bu gidiş iyi bir gidiş değildir. Bu gi
dişte devam edilirse şu, şu, şu, şu, tehlikeler 
mukadderdir. Bu sözleri dedim diye, o tehli
keler vukua geldiği gün ben müşevvik mi olu
rum? Uçuruma yuvarlanan bir arabayı görür
seniz ve «Bu böyle giderse uçuruma yuvarla
nıp, paralanacak» derseniz ve arabacı bu ika
zınızı dinlemeyip uçurum istikâmetinde son 
hızla gider de uçuruma uçarsa, bunun suçlu
su ve müşevviki tehlikeyi haber vermiş olan 
kimse mi olur? Mantıklı olalım. Rıza Kuas bu
rada, olabilecek şeyleri bir işçi olarak, işçi ar
kadaşların da 274 sayılı Kanunun, özellikle 5 
ve 9 ncu maddelerinin husule getirdiği infiali 
yakından bilen bir işçi olarak Yüce Meclisi ikaz 
etmiştir. Öyle zannediyorum ki, bu ikazı yap
mak vazifesiydi de. Yoksa, Rıza Kuas bu söz-
leıi söyledi, bu olaylar Oldu, binaenaleyh Rıza 
Kuas bu olayların müşevvikidir demek ne ak
la, ne mantığa, ne de insafa sığar. 

Değerli milletvekilleri; 
15 ve 16 Haziran günlerinde, Kocaeli ve 

İstanbul'da ayaklanma denebilecek bir olayın 
cereyan etmediğini, Le Monde Gazetesi gibi 
dünyaca tanınmış ciddî bir gazeteden de öğ
renmek mümkündür. Le Monde Gazetesi yal
nız Fransa'nın değil, dünyanın sayılı çok cid
dî gazetelerinden biridir. Bu ciddiyetini ya
pan da, istihbaratının kuvvetli olması ve ver
diği hükümlerde ciddî ve imkân nisbetinde ob
jektif gayret etmesidir. 

Le Monde Gaz tesi bu olaylara bir başya
zı, bir de haber tahsis etmiştir. Her ikisinde 
de - zannediyorum imşyazıyı Cumhuriyet Gaze
tesi tercüme etmiştir, dilimize çevirmiştir - her 
iki yazıda da bir ayaklanmanın söz konusu 
olmadığını, fakat Türkiye'de gittikçe ağırla
şan bir bunalımın mevcudolduğunu ve bu bu
nalıma çare olur diye sıkıyönetime gidildiği
ni ifade etmektedir. Esasen, sıkıyönetime bu
nun için gidildiğini bu kürsüden gerek Baş
bakan, gerek içişleri Bakanı ifade ettiler. 

Sayın milletvekilleri; İstanbul'da ve Ko-
caeli'nde ayaklanma bulunmadığına göre, Hü-
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kümetin almış olduğu sıkıyönetimi ilân kararı 
Anayasaya aykırıdır.. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Meclis ka
rarı. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Ne 
yapalım ki, gerçek bu merkezdedir, Hüküme
tin aldığı karar, Anayacaya aykırıdır. 

CENGİZ EKİCİ (Ordu) — Müracaat et. 
MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — A. 

P. sıralarından bir milletvekili arkadaşım «Mü
racaat et» diyorlar. Eğer, müracaat edilebile
cek bir hukukî tasarruf olsaydı, bir dakika 
tereddüt etmeden müracaat ederdik. Bilirsiniz 
ki, bendeniz bu kürsüden ne zaman bir tasar
rufun Anayasaya aykırı olduğunu söylemiş-
sem, yüzde bir isabetle,, bu tasarrufun Anaya
saya aykırı olduğu, bir süre sonra Yüce Ana
yasa Mahkemesinin karariyle teyidedilmiştir. 

Hatırlıyacaksınız, Anayasanın 68 nci mad
desinin değiştirilmesi meselesi bu Mecliste gö
rüşülürken dedim ki: 

AHMET MUKADDER ÇİLOĞLU (Burdur) 
— Bununla ne alâkası var? 

BAŞKAN — Sayın Aybar, takririnizin üze
rinde, gensorunuzun üzerinde konuşmanızı is
tirham edeceğim, Anayasanın işleyişi konu
suna geçtiniz. Dâvalarınız ve neticeleri hak
kında.. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Sa
yın Başkan, Anayasanın işleyişi tarihimizin 
mevzuudur. Biraz evvel okuttunuz, Hükümetin 
devamlı olarak Anayasa çizgisinin dışında ve 
gerisinde kaldığını takririmde ifade ettim. 
Binaenaleyh takririmde.. 

BAŞKAN — Siz de beyan buyuruyorsunuz, 
«Bir merci yoktur,, olsa idi bu karar üzerine 
giderdim» şeklinde ifade ediyorsunuz. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Evet, 
68 nci maddenin tadilinin de Anayasaya ay
kırı olduğunu ifade etmiştim, o zaman Ana
yasa Komisyonu Başkanı bir A. P. li milletve
kili gelmiş ve demişti ki: «Biz de hukukçuyuz, 
fakat Aybar'm söylediği akıllara durgunluk 
verecek bir şeydir. Biz, Anayasayı tadil edi
yoruz, Anayasa Mahkemesi Anayasayı uygu
lar. Eline tadil edilmiş bir Anayasa verdiği
mize göre, bu tadil Kanununu neye göre, han
gi ölçüye göre iptal edecektir?» 
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CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Doğrudur, usul
den iptal. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Be
yefendiler, dikkat buyurun, Anayasa Mahke
mesi dâvayı kabul etmiştir. Evet, usulden boz
muştur ama, dâvayı kabul etmiştir ve kabul 
ederken de 11 e karşı 4 oyla kabul etmiştir. Ya
ni, Anayasa tadillerini tetkik etmekte kendi
sini yetkili görmüştür. (A. P. sıralarından gü
rültüler) . 

Bunu istitraden arz ettim, üzerinde dur-
mıyayım. Yani, demek isterim ki, Hükümetin 
sıkıyönetim ilânı hususundaki kararı da eğer 
bir kanun mevzuu olmuş olsaydı, hiç şüphe
siz Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edi
lirdi. 

Yalnız, sıkıyönetimin kanunlar dışında bir 
yönetim olduğunu da sanmamak lâzım. Baş
bakan bu kürsüden dediler ki: «Sıkıyönetim' 
sorumlu bir yönetimdir ve bunun sorumlusu 
başta biziz,, Hükümetiz» Doğru. Başta Hükümet
tir ve Hükümetle beraber Sıkıyönetim Komuta
nıdır. Sıkıyönetim idaresi, Sıkıyönetim Komu
tanlığı, tasarruflarında Anayasaya saygılı 
olmak mecburiyetindedir. 

Değerli milletvekilleri; biliyorsunuz, bu
gün yürürlükte olan Sıkıyönetim Kanunu, bü 
Anayasadan evvel kabul edilmiş bir kanun
dur ve kadük duruma düşmüş bir kanundur. 
Çünkü, o kanun, böyle bir Anayasa yürürlük
te olduğu zaman yapılmış bir kanun değil
di. 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — iptali için 
dâva açtınız mı? 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Ana
yasanın ihtiva ettiği ilke niteliğindeki hüküm
lere, Sıkıyönetim Komutanlığı riayet etmek 
mecburiyetindedir. Bilhassa 8 nci madde, 11 nci 
madde ve 132 nci madde riayeti zorunlu olan 
hükümlerdir. 8 nci madde; bütün idarenin, ka
za organlarının, Hükümetin, yasama organla
rının ve kişilerin Anayasa ile bağlı bulun
duklarını ifade eder. 11 nci madde; bir hakkın 
özüne, millî savunma, kamu düzeni, genel em
niyet kaygılariyle de olsa dokunulamıyacağı-
nı söyler. 132 nci madde de, askerî yargıç dâ
hil bütün yargıçların, her şeyden önce Ana
yasaya itibar edeceklerini ifade eder. Demek 
ki, Sıkıyönetim Komutanlığı bu hükümlerle 
doğrudan doğruya bağlıdır. 
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Yine bağlı olduğu bir diğer hüküm 30 ncu 
maddedir. 30 ncu madde, tutuklanan, yakala
nan bir kimsenin 24 saat zarfında hâkim hu
zuruna çıkarılmasını emreder. 

Oysa,, söz konusu DİSK Genel Başkanı, 
kaç 24 saat göz altında tutulmuştur mahke
me önüne çıkarılmadan önce. Savcı mahkeme 
önüne çıkarmış, bu hükmü göz önünde bulun
durarak sivil mahkeme önüne çıkarmış, mah
keme serbest bırakmış, bunun üzerine askeri 
mahkemeler göz altına almış. Hakları yok.. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Mahkeme 
kararını konuşamazsın. 

BAŞKAN — Sayın Aybar, Anayasanın 132 
nci maddesini hatırlatmak isterim. Mahkeme
nin kararları, meclislerimizde tartışılamaz. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Sa
yın Başkan, çok güzel bir hususu hatırlattınız. 
Anayasanın, bir başka mesele dolayısiyle, bu 
132 nci madde hakkında verdiği bir karar var, 
ben de yüksek müsaadenize sığınarak, o kara
rı zatı devletlerine hatırlatayım. 

BAŞKAN — Bana hatırlatmanıza lüzum 
yok efendim. Ben, sizi ikaz ediyorum. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Efen
dim, söylediğim gibi Sıkıyönetim Mahkemesi 
Anayasayla bağlıdır; Sıkıyönetim Komutanlı
ğı Anayasayla bağlıdır, Anayasaya aykın ha
reket edemez. Etti mi ne olur? 

1. Danıştaya gidilir, 
2. Şahsi tazminat dâvası açılır. 
Bugünkü mevzuatımızda yapılacak yollar 

bunlardır. 

AHMET MUKADDER ÇİLOĞLU (Burdur) 
— O zaman buraya geleceğine, oraya gitsey-
din. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Bi
naenaleyh, Sıkıyönetim Komutanlığı, Anayasa 
çerçevesi içinde hareket etmek mecburiyetin
dedir. 

Sayın inönü buradan, «insaflı davranmala
rını temenni ederim» gibilerden, yumuşak söz
ler söyledi. Ben diyorum ki, hukukî zaruret 
vardır, askerî yönetim Anayasaya uyacaktır, 
hukukî zaruret vardır. Buna uymadı mı? Haa!. 
O zaman her şeyin yeniden tezgâha konulup, 
gözden geçirilmesi zamanı gelmiştir demek
tir. 
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REFET SEZGİN (Çanakkale) — Biraz açık
lar mısınız? 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — De
ğerli milletvekilleri; bendeniz 1946 senesin* 
de, istanbul'da Sıkıyönetim icra edilirken, o 
zaman çıkardığım bir gazeteyi kapatması üze
rine Sıkıyönetim Komutanlığı aleyhine, o de
virde dâva açtım ve dedim ki: «Danıştaya gidi
lir, karar iptal edilir, tazminat dâvası açılır». Ne
tice çok uzun sürdü, iki seneden fazla sürdü; 
tazminat dâvasına evvelâ Sıkıyönetim Komuta
nı rahmetli Tınaztepe gelmedi, tebligatı kabul 
etmedi, reddetti, fakat Sıkıyönetim kaldırılır 
kaldınlmaz da avukat gönderdi, işte, netice 
böyle oldu. 

Şimdi, gelelim tekrar hâdisemize. 
Sayın milletvekilleri bu Sıkıyönetim ilâ

nını, konuşmamın başında da söyledim, ben, 
tehlikeli bir yolun adımlarından biri olarka te
lâkki ediyorum. Bunun bir çok işaretleri be
lirdi.. 

Bundan bir süre evvel, Ankara'da gençlik 
hareketlerinde tutuklanan kimseler, askerî 
mahkemeye gönderildi; yani askerî, adlî su
bayın karariyle tutuklandı, sonra askerî mah
keme zannediyorum, yetkisizlik kararı verip 
serbest bıraktı,, ama bu bir işaretti ve Anayasa 
dışında bir yolun, hızla izlenmeye başlandığı
nı gösteren bir yeni istikâmette, Anayasaya 
ters düşen yolda hızla mesafe alındığını gös 
teren bir ilk işaretti. Bundan sonra, Ana/asal 
bir müessese olan Güvenlik Kurulunun, çitc'k-
çe siyasi meselelere ağırlığını koyduğunu gös
teren olaylar zuhur etti. Hattâ, Güvenlik Kıı-
ruluunn bir bildirisini, hafızamda yanlış kal
madıysa, bizzat Başbakan okudu. Yani, bu
günkü Hükümetin gücünün azalması nisbetin-
de, Millî Güvenlik Kurulunun ağırlığı arttı ge
nel siyasetimizde. Bu da tehlikeli bir gidişin 
ibaretidir sayın milletvekilleri. 

Yine bu doğrultuda,, Sayın Cumhurbaşkanı
nın Cumhuriyet Gazatesine verdiği bir demeg 
üzerinde de durmak isterim. Cumhurbaşkanı, 
ettiği yeminden hareket ederek, birtakım iş
lerde tek başına tasarrufta bulunacağı ve so
rumsuz olacağı hususunda bir iddia dermeyan 
etmiştir. 

Beyan aynen şudur: 
«Türkiye Cumhurbaşkanı olarak ben, Ana

yasamızda öngörülen demokrasi ve hukuk dev-
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leti ilkelerinin yerine getirilmesi, devletin ba- I 
ğımsızlığma, vatanın ve milletin bütünlüğüne I 
yönelebilecek tehlikeleri karşılıyacak her tür- I 
lü tasarruflarda bulunmaya yetkiliyim. Bu ta- I 
sarruflarımda devletin başı olarak siyasi or- I 
ganlarm murakabesine tabi olmamaklığım zo- I 
runluluğu benim bu organlara karşı sorumsuz- I 
luğumu ortaya çıkarıyor.» I 

Sayın milletvekilleri; bizim Anayasamıza I 
göre Cumhurbaşkanının böyle bir yetkisi yok- I 
tur, Cumhurbaşkanının mânevi ağırlığı vardır. 

SADİ BİN AY (Bilecik) — Sayın Başkan, 
bize ders mi veriyor, önergesini mi izah ediyor? I 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Cumhurbaş
kanının vazifelerini biz de biliriz. I 

MEHMET ALİ AYBAR (Devmala) — Cum
hurbaşkanı, Anayasanın kendisine hassaten ta
nıdığı yetkileri kullanmakla görevlidir. So
rumsuzluğu ise, onun imzaladığı kararnamele
ri, Hükümetin veya ilgili bakanlığın imzala
masından ötürü doğmaktadır. Yoksa Cumhur
başkanı, «Ben hiçbir organa karşı sorumlu de
ğilim» sözünü, Nixson vâri veya De Gaulle vâri 
bir Hükümetin, bir rejimin Türkiye'de yürü
tülmekte olduğu anlamına - eğer o anlama kul-
landıysa - herhalde kullanamaz. 

Bir başka nokta; son olarak sıkıyönetimin I 
ilânı keyfiyetidir. 

Değerli milletvekilleri; ben şu tehlikeyi gö
rüyorum. Anayasamızı bir paravana olarak I 
muhafaza etmek ve Anayasanın emrettiği yü
ce kurulları formel, yani şeklî olarak muha- I 
faza etmek; fakat, son sözü askerî yönetimin I 
söylemesine zemin hazırlamak.. I 

Değerli milletvekilleri; istanbul'da Sıkıyö- I 
netim Komutanlığı Türkiye İşçi Partisinin İl I 
Merkezini aratmıştır. (A. P. sıralarından «Bra- I 
vo ona» sesleri) böyle bir yetkisi olmadığını 
hemen söyliyeyim. Umarım ki, Türkiye İşçi Par
tisinin sorumlu yöneticileri bunun gereğini 
yapacaklardır. «Yetkisi yoktur» diyorum. Çün
kü, partilerin Anayasadaki durumu, ilke ma
hiyetindeki hükümler cümlesine girer,, sığar. I 
Anayasanın 56 ncı maddesi - hep bildiğimiz 
gibi - der ki: «ister iktidarda, ister muhalefet
te olsunlar, siyasi partiler demokratik düze- I 
nin vazgeçilmez unsurlarıdır» ve 57 nci mad
de de, murakabenin ancak Anayasa Mahkeme
since yapılacağını ve bir siyasi partinin an- | 

—. 605 

cak Anayasa Mahkemesince kapatılacağını ifa
de eder. Oysa, bir partinin il merkezi basıldı, 
yöneticileri göz altına alındı mı, bu, o partinin 
kapatılmasına doğru gidecek bir adımın ilk 
işareti sayılmak icabeder. Kaldı ki, mantığı 
yürütür de, Sıkıyönetim Komutanlığına parti
leri arama yetkisini Anayasaya aykırı ola
rak tanıyacak olursak, o zaman sıkıyönetim 
bölgeleri teşmil edilir ve böylece çok partili 
hayat memlekette tamamen felce uğratılabilir. 
Bu itibarla, sıkıyönetimin bu gibi tasarrufları
nı Anayasaya, kanuna, hukuka aykırı telâkki 
ediyorum. 

Yine, istahbar ettiğime göre; yüzlerce va
tandaşımız sırf DiSK'in üyesi oldukları ve 
sırf Türkiye işçi Partisinin üyesi oldukları için 
veya yürüyüşe katıldıkları için göz altına alın
mışlardır. Bu, olacak iş değildir. Bunlara göz 
yumarsak, Anayasaya veda ederiz. 

Ben, buradan, bilhassa çoğunlukta olan 
Adalet Partisi Grupu sayın milletvekillerine hi-
tabediyorum: Bu yola,, en çok mâni olabilecek 
durumda olan sizlersiniz. Ciddî meseledir, çok 
ciddî meseledir. Tehlike büyüktür. Bir tehli
keli yola girmiş bulunuyoruz. «Bu yol doğ
rudur; bu yol isabetlidir. Çünkü Türkiye'de, 
bir kızıl ihtilâl tehlikesi vardır» teraneleri hiç
bir şeyi kurtarmaz, italya'da Musolini'nin Fa
şizmi, Almanya'da Hitler, ispanya'da Franko 
aynı teraneler ve avazelerle, aynı ateşin nu
tukları çekerek memleketin hürriyetlerini sel-
betmişlerdir. (A. P. sıralarından gürültüler) 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Siz de ay
nı şeyi yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Bi

zim temennimiz, istediğimiz ve mücadelemiz; 
yalnız şuradaki beş senelik mücadele değil, 30 
yıllık mücadelemiz, Türkiye'de gerçekten de
mokratik, gerçekten uyanmış halk kütlelerinin 
bu Meclisi doldurması istikametindedir ve Tür
kiye'de demokratik, hürriyetçi ve tam bağımsız 
bir sosyalizmin kurulması istikametindedir. 

Sevgili, değerli milletvekilleri; bugün Tür
kiye bir bunalım içindedir ve bu bunalımdan 
Türkiye'yi kurtarmak bizlere terettübeden ta
rihî bir vazifedir. Bugür şu veya bu mülâhaza 
ile şu veyahut da bu endişe ile bize terettü
beden vazifeleri tam yapmıyacak olursak, Tür-
İriyemiz büsbütün bir çıkmaza girecektir. 
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Bendeniz, Adalet Partisi Hükümetinin ilk 
kurulduğu gün, Hükümet Programını tenkid 
için bu kürsüye geldiğimde, Adalet Partisi Hü
kümetini uyarmaya çalıştım; «Anayasanın çiz
gisi içinde kalın» dedim. Başbakan çıktı, «Bir 
de çizgi çıkardılar başımıza» gibi istihfafkâ-
rane sözler söyledi. Şüphesiz,, Anayasanın bir 
çizgisi vardır. Bu çizgi, gözle görülmez, elle 
tutulmaz, ama ilmin, hukuk, sosyoloji, tarih 
ilimlerinin idraki ile görülebilen bir çizgidir. 
Adalet Partisi 5 yıldan beri de bu çizginin mü
temadiyen gerisine düşmektedir ve bugün bu 
çizginin gerisine düşme eğilimini bir tek kişi 
temsil ediyor arkadaşlar; o da, Başbakanın 
kendisidir. Başbakanın, Anayasa çizgisinin ge
risinde politika izlemesine önce sizlerin mâni 
olmanız lâzımdır. Adalet Partisinin içinde el-
beteki Hükümet kurmaya muktedir kimseler 
vardır. (A. P. sıralarından şiddetli gürültü
ler, bağırmalar) 

İHSAN ATAÖV — (Antalya) — Hayvan 
herif, köpek.. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Bu
nun mevzu ile ne alâkası var be adam? 

BAŞKAN — Sayın Aybar.. (A. P. sıraların
dan şiddetli gürültüler) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Eşekoğlu eşek.. 
CENGİZ EKİNCİ (Kars) — Sayın Baş

kan, bu şekilde konuşmasına neden müsaade 
ediyorsunuz, mevzu dışına neden çıkartıyorsu
nuz 

BAŞKAN — Sayın Aybar, bir siyasi par
tinin bünyesi içinde takririnizin yeri yoktur. 
Lütfen takririnizin, gensoru önergenizin üze
rinde konuşunuz. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Bir 
milletvekili çok galiz bir söz sarf etti, o sözü 
aynen kendisine iade ederim. (A.P. sıralanndıan 
gürültüler.)1 

BAŞKAN — Çok rica ederim. 
BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — He

pimize ısöyliyemez, kendisine gelsin. 

BAŞKAN — Evet efendim, o sözü bir üyeye 
sarf etti. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sen de 
önergeni izah et, boş lâf konuşma... 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Ben 
mevzuumun içindeyim. Verdiğim önergede, Baş
bakanın demokratik Anayasa düzeni yolunu tı

kadığı ifade edilmiş ve bunun bertaraf edilmesi 
istenmiştir, önerge bunun için verilmiştir. Yüce 
Meclisin, ayaklanma olduğu hususunda yanlış 
beyanlar karşısında bırakılması bir, bir de anti
demokratik ve Anayasaya aykırı gidişin durdu
rulması iki, bunlar için ben soru önergesi ver-
mişimfdir. 

Gensoru önergeme iltifat eder de, önergenin 
gündeme alınması için oy kullanırsanız, zanne
derim önemli bir merhale aşılmış olacaktır. 

Saygılarımla. (Sağ arka sıralardan alkışlar.) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Senatörler al
kışlıyorlar. 

DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (Er
zurum) — Sayın Başkan, arka sıralarda oturan 
senatörler alkışlıyorlar, dikkatinizi çekeriz. 

(A.P. sıralarından, «T.i.P. ülerin akrabasıdır 
zaten onlar» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, iarka sıralarda oturan 
»ayın senatörlerin alkışa katılmamalarını istir
ham ederim. Zaten, iarkada üç tane senatör ar
kadaşımız bulunmaktadır. 

'Cumhuriyet Hak Partisi Grupu adına Sayın 
Sadi Koçaş, buyurunuz. (C.H.P. sıralarından al
kışlar.) 

C.H.P. GRUPU ADINA SADİ KOÇAŞ (Kon
ya) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin sayın 
üyeleri; 

Görüşülmekte olan gensoru önergesinin sa
hibi İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Ali Ay
bar, önergesiyle müzakere konumuzu kesin ola
rak ortaya koymuşlardır. Gerçekten valhîm, üzü
cü ve düşündüm nitelikteki 15 - 16 Haziran 
günlerinde istanbul'da cereyan eden olayların 
yarattığı hava ve zaruretler içinde, bu önergeyi, 
Başbakanın iktidara geldikleri günden beri Ana
yasaya laykırı olan tutumlarından dolayı mem
lekette bütün huzursuzlukların mihrak noktası 
haline geldiği nedeniyle verdiklerini açıklaımış 
ve Anayasamızın 89 ncu maddesi gereğince gen
soru açılmasını talebetmişlerdir. 

Yüce Heyetinize bu konu üzerinde Cumhu
riyet Halk Partisi Millet Meclisi Grupunun gö
rüşlerini arz edeceğim. 

Sayın milletvekilleri; Hükümetin düşüncesi
ne göre; 274 ve 275 sayılı kanunlar istanbul 
olayları için birer bahanedir. Asıl sebep, De
mokratik Devleti yıkmak ve vatanımızı parça
lamak gibi nedenlere dayanmaktadır. 
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Önerge sahibinin görüşlerine göre ise; bu ifa
deler ve yaratılan olaylar birer düzmecedir, asıl 
sebep, iktidar?n beş yıldan beri devam eden 
Anayasaya aykırı politikasının bir devamından 
başka bir şey değildir; daha doğrusu, aynı şekil
de iktidara devam edebilmek için başvurulmuş 
yollardır, Başbakan ve İçişeri Bakanı, Yüce 
Meclisi ve kamu oyunu yanıltacak beyanlarda 
bulunmuşlardır. 

Her iki taraf da; yani gerek Hükümet, gerek 
önerge sahibi bir noktada birleşmişlerdir. Bu 
nokta; 274 ve 175 sayılı kanunların, ne bugün 
içinde bulunulan üzücü durumun, ne de muay
yen bâzı kafalarda plânlanan ve bütün memle
kette uygulanan olayların gerçek sebebi olmadı-

«Bu böyle midir, değil midir?» hususu üze
rinde dikkatle durulması gereken, ancak esaslı 
ve yetkili incelemeler sonunda ve Parlâmento 
çalışmaları neticesinde anlaşılacak bir husus-
tUi\ 

Bu yüzden biz, birkaç gün evvel T. B. M. 
M. ortak toplantısında bol bol görüşülen, çeşit
li görüşlerin belirtildiği bu konuya tekrar dön-
miyeceğiz. 

C. H. P. Millet Meclisi Grupunun halen mi? 
zakere konusu olan bu iki kanun tasarısı üzerin
de hiçbir czyargısı, hiçbir küçük hesabı yoktur. 
Yüce Meclislerde cereyan edecek olumlu görüş
meler ve incelemeler sonunda memleketimiz ve 
işçi kütlesi için en olumlu ve hayırlı sonuca en 
kısa zamanda ulaşılması arzu ve temennisinde
yiz. Bu sonuca varabilmek için, anamuhalefet 
grupu olarak elimizden gelen her olumlu katkı
da bulunacağız. 

Bu yüzden; biz konuşmamızı gerek Hüküme
tin son müzakereler esnasında ileri sürdüğü id
dialar, gerekse önerge sahibinin ileri sürdüğü; 
«Hükümetin iktidara geldiği günden beri taki-
bettiği Anayasaya aykırı tutumları» hakkında 
grupumuzun görüşlerini arz etmekle yetinece
ğiz. 

Değerli milletvekileri, 
Bir ülkede Devlet ve Hükümet ya vardır, 

ya yoktur. Bir ülkede hem Devlet ve Hükümet 
vardır, hem de aynı ülkede 14 -15 Haziran gün
leri istanbul'da cereyan eden olaylar türünden 
hâdiseler vukubulabilir, denmesine imkân yok
tur. Bizim de şahsan müşahade etmek şanssızlı
ğına uğradığımız istanbul'daki olayların vukuu 

bizzat Hükümet tarafından en açık şekilde de 
itiraf ve yapanlar en ağır ifadelerle suçlandık
larına göre, o anda Türkiye'de Devlet otoritesi 
ve Hükümetin varlığını iddia veya kabul etmek 
cidden güçtür. 

Olayları şahsan yaşadıktan bir gün sonra 
bilhassa bu Mecliste Hükümeti dinlerken bu ko
nuda nasıl rahat konuşabildiklerine, şu anda 
karşımızda nasıl aynı rahatlığı duyduklarına ve 
daha da bulunmaya arzulu ve kararlı oldukları
na gerçekten şaşmamak mümkün değildir. 

Sayın önerge sahibi, Sayın içişleri Bakanı ve 
Sayın Başbakan tarafından bu kürsüden tekrar 
edilen ve DİSK Genel Başkanına ait olduğu id
dia edilen sözlerin düzmece olduğunu ileri sür
mekte ve iddiasını ispat edecek deliller vermek
tedir. Eğer bu böye ise, bunun böyle olduğu ka
naati Yüce Meclisinize hâkim olursa bu konuda 
uzun boylu görüşmeye lüzum olmadığı görüşün
deyiz. 

Bir hükümet başkanı ve üyeleri yalan söy
lemez. Yalanla da iş yürütülemez. Yalanla her iş 
yürütülebilse bile - ki, biz bu görüşe de katılmı
yoruz. - Devlet gemisi yürütülemez. Hele bir 
hükümet başkanı ve üyeleri bizim Devlet an
layışımıza göre asla bu türlü tertipler içinde bu
lunmazlar, bulunamazlar. 

Bu türlü tertiplerle yönetilmek istenen en 
güçlü devletlerin bile payidar olamadıklarını, 
bütün sayın üyelerimizin hayat süreleri içinde 
geçen yakın tarihin olayları içinde hepimiz gör
dük. Dünyanın muhtelif yerlerinde hâlâ bu gi
bi tertiplerle Hükümet olmak, memleket idare 
etmek arzusunda olan bir avuç Devlet adamının 
hangi şartlar altında bulunduklarını da dışarı
dan ve tam taraf sizlik içinde ibretle görmek ve 
değerlendirmek imkânına sahibiz. Böylesine ar
zu sahiplerinin vahim istikballerini tahmin ede
bilmek, sanırız ki kehanet olmıyacaktır. 

Bu yüzden biz, Hükümet tarafından konuşu
lan sözlerin yalan olduğu, bir kısım olayların 
tertibolduğu düşüncelerine hiç itibar etmeden, 
bu ithamlar üzerinde hiç durmadan olayların 
üzerine eğileceğiz. 

Hemen belirtelim ki, C. H. P. Millet Mecisi 
Grupu olarak bu kürsüden hem içişleri Bakanı 
hem de Başbakan tarafından tekrar edilen ve 
DİSK Genel Başkanına aidolduğu söylenen cins
ten sözlerin de asla tasvipkârı değiliz. Bu tür-
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den sözleri sarf edenler kimler olurlarsa olsun
lar, âdil ve bağımsız yargı organları önünde söy
ledikleri bu cins sözlerin hesabını mutlaka ver
melidirler. Biz bu sözleri ilk defa Sıkıyönetim 
ilânı görüşmelerinde bu kürsüden dinledik, ta
rihini sorduk cevap alamadık. Sayın içişleri Ba
kanından, böylesine önemli bir konuyu sadece 
söyleyip geçmekle yetinmemelerini; yerini, gü
nünü, saatini ve bilhassa bu sözler üzerine Hü
kümet olarak ne işlem yaptıklarını açıkça be
lirtmelerini istirham ediyoruz. 

Sayın Bakan bu sözlerinden sonra, başka bir 
vesile ile 15 Haziranda başlamış olan olayları da
ha evvelden istihbar ettiklerini ve 14 Haziran 
günü asker, jandarma, polis üçlüsünü uyanık ha
le getirmeye karar verdiklerini belirtmiştir. Bu
na rağmen 15 ve 16 Haziranda bekledikleri olay
lar olmuş, bildiğiniz gibi gelişmiş, can ve mal 
emniyeti ancak Sıkıyönetim ilânından sonra te
minat altına alınabilmiştir. 

Hükümetin bu ifadelerine elbette itimadedi-
yoruz, itimadetmek istiyoruz, ama bütün bu iş
leri daha evvelden bildiklerini iddia ettiklerine 
göre, olayların çıkışma ve hele bilinen seyri alı
şma engel olamayışlarını anlıyamıyor, izah ve 
kabul edemiyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, örgütlü 
olarak binlerce insanın harekete geçeceğini, kar
şılarına asker çıkarılırsa onlarla bile çalışıla
bileceğini, fabrikaların dinamitleneceğini, tutuk
lanacak suçluların mutlaka ve bizzat kurtarıla
caklarını, kanun, manun dinlenmiyeceğini kesin 
olarak öğrendikten sonra, mutlaka yapması ge
reken bâzı şeyler olduğuna kaaniiz. Bu suretle 
de, böyle bir gösteri yürüyüşüne kanuni ölçüler 
içinde başlandıktan sonra yine kanunlar ölçüsü 
içinde bitirilmesinin temin edilmesinin mümkün 
ve şart olduğu görüşündeyiz. Aksi halde, bu işin 
yapılamayış nedenleri bizi inandıracak şekilde 
ortaya konmadıkça, bu ihmal veya maksatlı tu
tumun ardında bâzı özel düşünceler bulunduğu 
hakkındaki söylentilerden kimse kendisini kur
taramaz. 

Bu söylentiler açıktır; deniyor ki; «Hükümet 
bir ölçü içinde suçun işlenmesine imkân vermiş 
ve bu suretle bir Sıkıyönetim ilânına zemin ha
zırlamıştır.» 

Böyle bir iddianın varit ve doğru olmadığını 
T. B. M. M. inde kesin olarak ispat etmek Hü
kümetin boynunun borcudur. 

22 . 6 . 1970 O ,: 1 
NURİ BAYAR (Sakarya) — Dedikodunun 

ispatı mı olur muş?.. 
C. H. P. GRUPU ADINA SADİ KOÇAŞ 

(Devamla) — Zira hükümetlerin görevi, suç iş-
liyeceklere göz yumarak sonradan onları ceza
landırmak değil, imkânlar ölçüsünde suçların 
işlenmesine mâni olmaktır. Bunu isbat etmedik
leri sürece, yaygın olan söylentiler kadar öner
ge sahibi arkadaşımızın suçlamalarından da 
kendilerini kurtaramazlar. Bu durumda, bu yön
den gensoru önergesini kabul etmek Yüce Mec
lis için bir zaruret haline gelir. 

Değerli arkadaşlarım, gerek Hükümet Baş
kanının, gerek İçişleri Bakanının suçlamaları 
açık ve kesindir. Deniyor ki; «Tertipçi ve tah
rikçi, DİSK tir. Esasen aynı örgüt 1968 de, 6, 
1969 da 6, 1970 te 10 fabrika işgal etmiştir. 
Bütün bu işgaller sol ideoloji temeline dayanan 
bir strateji ve taktiğe başvurularak, gayrimeş-
ru metotlar uygulanarak yapılmıştır.» 

O halde, 2,5 yıl zarfında gayrimeşru metot
lar uygulanarak teşebbüs edilmiş 22 işgal olayı 
olacak, hem bu defa girişilecek hareketlerin 
fabrika tahribi, askerlerle çarpışma ve kanun
ları çiğneme mahiyetinde olacakları istihbar 
edilecek, hem de bu olaylar zamanında önlene-
miyecek.. Böyle bir tutumun Hükümet olma, 
Devlet olma nitelikleri muvacehesinde başka 
türlü izahı mümkün müdür? Mümkün ise, Yüce 
Meclis huzurunda bizleri tenvir etmelerini rica 
ediyoruz. 

Yine Sayın Bakan buyuruyorlar ki; «15 Ha
ziran günü Haymak Fabrikasında bir tabur ko
mutanımıza ve erlerine taarruz edilmiştir. Taş
lanmışlardır.. Silâhtarağa Elektrik Fabrikasının 
tahribine karar verilmiş, ama vaktinde alman 
tedbirlerle bu tahrip önlenmiştir. 

Demek ki, zamanında tedbir alınınca hâdi
seler önlenebiliyormuş. O halde olaylar önce
den bilindiğine göre diğer fabrikalarda ve yer
lerde neden gerekli tedbirler alınmamıştır? 

Diyelim ki, bütün istihbarata rağmen ve Sa
yın İçişleri Bakanının burada okudukları ve ha
reketin hedefini gösteren korkunç iddialara rağ
men bu ölçüde bir harekete geçileceğine ihtimal 
verilmemiş ve 15 Haziranda baskına uğranıl-
mıştır. Peki, 16 Haziranda vukubulan olaylar 
için ne diyeceğiz? 16 Haziran olayları için Sa
yın Bakan, «Aldığımız istihbarata göre; bunlar 
cana, mala ve birtakım âmme tesislerine teca-
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vüz etmek ve onları tahribetmek kararında idi
ler. Zaten Genel Başkanları da yıkacağız, tah-
ribedeceğiz demişti.» diyorlar. Ve şimdi biz 
haklı olarak soruyoruz; hem cana, mala ve bir
takım âmme tesislerine tecavüz edileceğini bir 
gün evvelden biliyorsunuz, hem de bütün kötü 
örneklerine rağmen yine gerekli tedbirleri al
madınız veya alamadınız, böyle Hükümet anla
yışı olur mu? Cana bile kıyılacağını daha ev
velden öğrenin, fakat bunların önleme tedbirle
rini almıyan, ancak 3 vatandaşın ölümü ve bir
çok vatandaşın yaralanmasından sonra ciddî 
tedbir almak yoluna giden bir Hükümetin hiç 
mi suçu yoktu bu olaylarda? Böyle bir hükü
met, vatandaşın güvenliğini koruma görevini 
yerine getirdiğini iddia edebilir mi? Ederlerse 
bu sözlerin samimiyetine ve ciddiyetine inan
mak mümkün müdür? 

Sayın Bakan diyorlar ki; «Kemali samimi
yetle arz ediyorum; İstanbul'un tarihinde gö
rülmemiş olaylar olmuş, Türk polisine, jandar
masına ve askerine saldırılmış, silâh kullanıl
mıştır. Kardeşi kardeşle karşılaştırmış, kardeşi 
kardeşe kırdırmışlarır.» Sadece, böylesine bir 
itiraf bile, Hükümetin görevlerini yapmamış ve
ya yapamamış oluşunun en kesin ve kendi ifa
deleriyle sabit delili değil midir? Onlar bu söz
leri sıkıyönetimi mazur göstermek için söyle
mişlerdi, ama biz onların bu itirafını kendi suç
larını tescil etmek için tekrar ediyoruz. 

Son yıllarda her vesile ile kardeş kardeşi kı
rarken bütün zabıta kuvvetleriyle bu hallere 
âdeta seyirci kalan Hükümetin bu acı dert ya
nışını şimdi gerçekten ibretle karşılıyoruz. 
Olayların vukuu ve mahiyeti ortada idi ve böy
le bir durumda elbette sıkıyönetimin ilânı ge
rekirdi. Zira evvelce de belirttiğimiz gibi, sıkı
yönetim de zaruret olunca, gerekince başvuru
labilecek bir kanuni idare ve bir Anayasa mü
essesesidir. Hükümetin sorumluluğu; sıkıyöne
tim ilân etmekle değil, böyle bir durumun 5 yıl
dan beri yaratılmasına imkân ve zemin aramış 
oluşu kadar, en azdan zamanında mümkün iken 
mâni olamayışı yönündendir. 

Sayın Başbakan da aynı savunma durumu 
içinde konuşmuşlardır. Diyorlar M; «Siyasi ik
tidarın memleketin başından çekilip gitmesini 
istiyebilirsiniz, ama memleketimiz öyle bir me
selenin içindedir ki, burada sadece siyasi iktida
rın zedelenmesi ve başarısızlığa uğraması bahis 

konusu değildir. Rejimin ve memleketin topye-
kûn yara alması ve sadece siyasi düşünceleri 
olan vatandaşlarımızın zarar görmesi değil, top-

> yekûn zarar görmesi gibi bir durumla karşı kar-
şıyayız. Parlâmentoya düşen görev, çok kere ol
duğu gibi, müttehit bir cepheyi vermektir.» doğ
rudur.. Gerçekten hiçbir fani, hiçbir siyasi 5 yıl
lık eserini ve o eserin vehametini bu kadar ve
ciz ifade edemez. 

Bugün içinde bulunduğumuz durum gerçek
ten böyledir. Bu yüzden Yüce Meclislerden be
nim bildiğim kadarı ile o gün hic kimse sıkıyö
netim karşısına çıkmamış, aksine desteklemiş
tir. Sadece sıkıyönetimin süresi üzerinde du
rulmuş ve bâzı temennilerde bulunulmuştur. 

Kısacası, biz bu şartlar altında sıkıyönetim 
ilân eden Hükümetten değil, memleketi bu du
ruma düşüren Hükümetten şikâyetçiyiz. Biz 
ö. H. P. olarak, daha evvel de Sayın Başba
kanın şimdi sıkışınca yaptığı bu çağırıya benzer 
çağrılarda bulunmuştuk. Bir gün Genel Başka
nımız bu kürsüden, «gelin aşırı sağı da, aşırı 
solu da beraber yerelim», dedi, elinizin tersiy
le reddediverdiniz. İki ay evvel, içişleri Bakan
lığı Bütçesinde, aynı konuyu yine getirdik, yi
ne aynı şekilde mukabele, hattâ sataşmalar 
gördük. Ama bugün Sayın Başbakan, «mem
leket rejim tehlikesindedir» diye çağırınca, 
yardımına koştuk, sıkıyönetime beraberce oy 
verdik. (A. P. sıralarından «vermediniz» ses
leri) Sayın Genel Başkanımızın bu kürsüden, 
«sıkıyönetimi destekliyoruz, su temennilerimiz 
vardır» sözü, sıkıyönetimi desteklemektir. Eğer 
Sayın Başbakan bu kürsüden Anayasayı çiğni-
yecek ifadelerde bulunmasaydı, oyumuzu bem-
zeyaz kullanacaktık. Siz de biliyorsunuz bunu. 

ıSayın milletvekilleri, biz «memleketi bu du
ruma getiren Hükümetten şikâyetçiyiz» dedik. 
Nedir bu durum? Ve nedir yaratılan bu durum 
üzerinde Hükümetin suçu ve sorumluluğu? 
Esasen gensoru önergesinin asıl sebebi de son 
olaylardan daha çok, yıllardan beri takibedi-
len tutarsız politika yüzünden memleketin bu
gün içine düşürüldüğü ve biraz evvel belirtti
ğimiz, bizzat Başbakanın ifadelerinde yerini 
bulan durumun sorumluluğudur. 

Diyor ki, sayın önerge sahibi; «Bu olay Baş-
j bakanın Anayasa çizgisi gerisinde bulunan, 
I Anayasaya ters düşen zihniyet ve davranışları-
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nm ilk tezahürü değildir. Başbakan iktidara 
geldiği günden beri Anayasaya aykırı bir po
litika izlemektedir. Anayasa Mahkemesinin ka
rarları, Danıştaym kararlan özerk üni
versitelerin tutumları, bâzı muhalefet 
partilerinin direnişleri, kendi paralellerin
de olmıyan basının, gençliğin davranış
ları, hiçbir uyarı Başbakanı memleket zararı
na izlediği ve Anayasaya ters düşen politika
dan vazgeçilememiştir. Başbakan bütün bu hu
zursuzlukların, bütün ters işlerin mihrak nok
tası olmuştur.» 

Şimdi de müsaade ederseniz grupumuzun 
bu husustaki görüşlerini dile getireceğim. 

Tuaftır birkaç ay evvel do buna benzer 
bir gensoru önergesi verilmişti ve yine bir te
sadüfle o anda da sözcü bendim. Ama son daki
kada, bizim Yüce Meclise verdiğimiz büyük de
ğerin ölçüsü olarak, günlerce hazırlandıktan 
sonra buraya geldiğimiz zaman «20 dakika» 
teklifi ile karşılaştık. Tabiî günlerce yaptığı
mız hazırlığı 20 dakikaya burada sığdıramıya-
cağımız için konuşmaktan vazgeçmiştik. Keşke 
o konuşma yapılabilseydi, belki bugünkü hâdi
seler olmıyacaktı. O zaman, Sayın Başbakan 
bir gün sonra çıkmış ve önerge veren arkadaşı 
savunacağım diye, «ben verdirttim o önergeyi» 
demişti. Ve Adalet Partisi de bu önergenin kar
şısına çıkan tek milletvekilini ihracetmek yo
lunu tutmuştu. Şimdi aradan bu kadar zaman 
geçtikten sonra aynı konu üzerinde, benzer ko
nular üzerinde aynı şeyleri konuşmak durumun
da kalıyoruz. Bunu acı bir tesadüf olarak ha
tırlatmaktan kendimi alamıyorum. 

Evet, şimdi yine gensoru konusuna döne
lim. Nedir sayın önerge sahibinin ileri sürdü
ğü, Başbakanın iktidara geldiği günden beri iz
lediği Anayasaya aykırı politika? itiraf edelim 
ki, beş yıl süren bu yanlış politika uygulama
sının tamamını burada dile getirmek mümkün 
değildir. Hâdiseler öylesine çok ve her biri öy
lesine önemlidir ki, bunların hepsi hakkında 
bilgi vermeye kalkmak, Yüce Meclsi günlerce 
işgal etmek demektir. Hatırlıyabildiğimiz en 
önemli birkaç tanesine değinmekle yetinece
ğiz. 

Sayın Demirel Hükümeti işbaşına geldiği 
günden beri, hattâ kendilerini iktidara geti
ren 1965 seçimlerinin propagandalarına başla-
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dıkları günden beri, memlekette hâlâ devam 
eden, çok sakîm ve çok vahîm sonuçlar yara
tan bir politika izlemeye başlamışlardır. Her ne 
pahasına olursa olsun; «seçim kazanmak ve ik
tidara gelmek politikası» diye özetliyebileceği-
miz bu faaliyetlerinden bahsetmekten pek hoş
lanmadıklarını, Sayın Başbakan her zaman ol
duğu gibi, son sıkıyönetim görüşmelerinde de 
her halleriyle gösterdiler. Ama ne yapalım ki, 
bize göre 15 - 16 Haziranda İstanbul'da patlı-
yan silâhların nedeni, ölen ve yaralanan vatan
daşların ıstıraplarının başsebebi 5 yıldır uygu
lanan yanlış politikanın yarattığı şartlardır. 

İstanbul'da yaratılan hava ve gösterilen cü
retin sebebi, elbette sadece iki kanun teklifi 
değildir. O hava, istanbul'daki kanlı pazarlar
da, Konya'da, Kayserimde, Boyabat'ta, Manisa'
da provası yapilan bir başka anarşinin, bu de
fa başka bir istikamette uygulanması sonu
cunda yaratılmıştır. Bu son olayın suçluları 
hakkında açılması istenen bir gensoru önerge
si görüşülürken, bunlar izah edilmeden, asıl 
suçluların ve özellikle suçluluk derecelerinin 
tam olarak teslbiti mümkün değildir. 

1965 seçimlerinin propaganda faaliyetlerine 
Sayın Demirel, bir elinde bir avuç kızıl çamur, 
öbür elinde bir yeşil bayrak ile başladı. O gün, 
bugün bu huyundan vazgeçmemiştir. Çünkü, 
bu yolun seçim kazanmak için en kolay oldu
ğunu görmüştür. Ama, bu tutumla memleketi, 
işte bugün içinde bulunduğumuz noktaya ge
tirmiştir. Kim sosyal adaletten bahsetmiş ise, 
onun suratına bir avuç kızıl çamur fırlatmış, 
nerede imkân bulmuşsa, yeşil bayrak açarak, 
sâf, samimî ve temiz Müslüman vatandaşların 
inançlarını istismar etmiştir. Türkiye'de Ata
türk'ün en büyük eserlerinden biri olarak 40 
yıldan beri artırmak unutmuş olduğumuz mez
hep kavgaları şu son 5 yılda yeniden aleylendi-
rihniştir. Nurcu'nun Süleyman'cıya, Süleyman
cının bilmem ne tarikatına, tamamının birden 
Türk Milletinin birliğine, bütünlüğüne kaste
den faaliyetleri şu son 5 yılda gemi azıya al
mıştır. Aydın vatandaşın gözünde dindar vatan
daşı mürteci, dindar vatandaşın gözünde aydın 
vatandaşı dinsiz gösteren hava da son 5 yılda, 
15 sene evvelki haline döndürülmüş, hattâ o 
günkü derecesini fersah fersah geçmiştir. 

Bu yetmiyormuş gibi, imam - hatip okulla
rına Kur'an kursu düşmanlığı, Kur'an kursların-
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da da aydın din adamları allerjisi, yine bu son 
5 yılda alabildiğine ve plânlı olarak geliştiril
miştir. Ve bu halin plâncılarına hiçbir kuvvet 
diş geçirememektedir. Milletin dinî inanışları
nın gücünden başka yönlerde ve başka maksat
larla faydalanmak arzusu ve bu gayretin yurt 
dışından yabancı parasiyle yönetilmesi Türki
ye 1de mihraklar kurulması, hamiler sağlanması 
hep bu 5 yıl içerisinde başarılmıştır. 

Bundan 10 yıl evvel de Türk üniversitele
rinde öğrenci hareketleri olurdu. Olurdu, ama 
hepsi Atatürkçülükte birleşirlerdi. Bugün Türk 
üniversitelerinde, hepsi de aynı derecede kor
kunç, hepsi de aynı derecede tehlikeli, aşırı sağ 
faşizmi de, taşırı sol kominizmi de temsil eden 
uçlar ve güçler vardır, tki tarafın da adedi az
dır aslında. Büyük üniversiteli kütlesi milli
yetçi, vatanperver, sosyal adaletçi, memleketin 
gerçeklerini ve geri kalmışlığının nedenlerini 
müdrik gerçek Atatürkçü devrimcilerdir. Ama, 
bütün olaylara bir avuç aşırı sağ fanatikleri ile, 
bir avuç Maocu, Kastrocu veya Leninci, Stalin-
ci aşırı sol fanatikleri yön vermektedirler. Hep
si de alabildiğine silâhlı, hepsi de alabildikleri
ne dış kaynaklara sırtlarını dayamış, hepsi de 
gözlerini daldan budaktan esirgemiyen «fedai 
militanlar» halinde binlerce kişilik üniversite 
camiasına, hattâ bütün topluma hükmetme az
mi ve gayretindedirler. Ve Sayın Hükümet 
bunların bir kısmını zaman zaman himayesine 
almak, bir kısmının zaman zaman karşısına 
çıkmak suretiyle konuyu kangren etmekten baş
ka bir şey yapmamaktadır. 

Sayın Demirel iktidarının 5 yılda Türkiye'
de yarattığı havanın bir yönü budur. Millet o 
ölçüde birbirine düşman hale getirilmiştir ki, 
bir kişi ortaya çıkmaya görsün... 1-1,5 yıl için
de 20 gencimiz öldü. 2 yıl içinde sadece futbol 
sahalarında öldürülenler de bunlara yakın. Bu 
havanın normal sayılan zabıta vakalarına ve 
o zabıta vakalarında ölenlerin, yaralananların 
süratle artışına tesir etmediğini iddia etmek 
mümkün müdür? Bu hal Demirel iktidarının 5 
yılda yarattığı havanın bir yönüdür, demiştim. 
Ya öteki yönleri? Bilmiyordum, geçen hafta 
burada öğrendim. Eski istanbul olaylarına ve
rilen «kanlı Pazar» adı eski bir Bolşevik bulu
şu imiş. Ne kadar acı... Acı, ama bir gerçektir 
ki, kanlı Pazarı kanlı Cumalar kovaladı. İstan
bul olaylarını Konya, Kayseri, Boyabat olayla

rı ve çoğaldıkları için hepsinin isimlerini teker 
teker sayamıyacağım yeni olaylar takibetti. 
Ve toplum bu adları kendiliğinden benimsedi. 
işin acı tarafı buradadır. Ve bütün bu olaylar
da Türk zabıtası, bazan eli - kolu bağlı seyir
ci, bazan ve daha vahîm olmak üzere de, müta-
cavizleri korur şekilde görev aldı. Ve bu olay
lardan bir kısmında idarenin suçluluğu bağım
sız yargı organları tarafından tescil edildi. Kon
ya'da oeza alanların hepsi A. P. lidir. Boyabat'
ta saldırganlar arasında A. P. yöneticileri de 
vardı. Nereye baksanız, hangi tarafa dönsesiniz 
hep aynı manzara... 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Sayın ha
tip, Halk Partili drijanlan da var. Onu da söy
leyin. Çoğu Halk Partilidir. 

SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Bahsettiğim 
vakalarda vesikalar çıkmıştır. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Boyabat 
hâdiseleri içinde yaşıyan insan olarak 1 A. P. 11, 
7 tane C. H. P. li vardı. 

BAŞKAN — Sayın Kaptan, çok rica edece
ğim. 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Tek taraflı 
beyanlarda bulunmasın. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Bal
kondan çekilen tabancalardan da bahset. 

SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Ben Konya'
dan ve Boyabat'tan bahsettim. Varsa lütfen 
siz de buyurun. Ben şimdi bir de telgraf oku
yacağım Boyabat'tan, o telgrafa istinadediyo-
rum. Boyabat'tan gelmiş, gazetelerde çıkmış bir 
telgraf, vesika olarak okuyacağım. Varsa lû-
fen siz de söyleyin, onları da sizinle beraber 
derhal tel'in edeyim. 

Değerli arkadaşlarım, bizim parti anlayışı
mız da bu. Eğer şu söylediğim işleri benim par
timden birisi işlerse, ya o benden değildir, ya 
ben ondan değilimdir. (0. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) Her zaman söylediğimizi bir 
daha söyliyeceğim. Bu, çok tehlikeli bir silâh
tır, geri tepen bir silâhtır. Bu silâhın kullanı
lıp da kişilere ve topluma zarar vermediği bir 
ülkeyi tarih kaydetmemiştir. Ama, işte Ata
türk Türkiye'sinde bir tek örnek ki, her gün 
yüzlercesi ile karşılaşmak mümkün. 

Bir resim; sokaklarda satılan bir gazeteden. 
Altını okuyamıyorsunuz, ben okuyayım: «İslâm 
düşmanlarının plânlarını alt - üst eden adam; 
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Bediüz Zaman Saidi Nursi Hazretleri...» işte 
Sayın Demirel iktidarının 5 yılda başardığı iş
lerin bir diğer yönü de bu. 

HASAN AKÇALIO&LU (Antalya) — Üni
versitelerin duvarları Mao'nun, Che Tung'un re
simleri ile dolu. 

SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Biraz evvel 
üniversiteleri dolduran Maocıılardan, Kasîro-
culardan da aynı. dille, hattâ daha ağır dille 
bahsetmiştim... 

HASAN AKÇALIO&LU (Antalya) — Ba
sın hürriyeti var, yazar, çizer. 

BAŞKAN — Sayın Akoalıoğlıı, müdahale 
etmeyin. 

SADİ KOÇAŞ (Devamla) — öğretmenler, 
yüzbinler halinde yurt'sathında ryağp, kalLfcı. 
Yargıtay başta olmak ürere, bütün yargı or
ganları mensupları cübbeîeri ile Ankara so'kaüı-
larını doldurdular üniversite öğrenci hareketle
ri günlük olay haline getirilmişti, ama, nihayet 
üniversite hocaları da cübbeîeri ile talebeleri
nin önüne geçtiler, işçi hareketleri mevziî kalı
yordu, nihayet onlar da bir kanlı olaya sürük
lendiler ve sonuç olarak bunlar dile 
getirilince Sayın Başbakan diyebiliyor 
ki; demokratik rejimi itibarsız kılmak 
Parlâmentoyu itibarsız kılmak, topydmn iti 
barlar zincirini zedelemek, muhalefet yapmak 
değildir. 

Siz demokrasiyJı, yukarda saydığımız yön
lerde anlıyacaık ve yozlaştıracaksınız; siz, par-
lâmantoyu bir emir kulu halinde görüp parmak 
ekseriyetiyle gerçeklerin bu kürsüde konuşul
masını önliyecek, sonra da meydan okur gibi: 
«'Ben yaptırdım» di'yeceksiniz; ondan sonra da, 
«Topyekûn itibarlar zincirini zedelemek, muha
lefet yapmak değildir» diye bütün suçu mu

halefetin üzerine atıp kenara çekileceksiniz.. 
Bf. mümkün değildir. 

Tabiî bu kadar da değil Türkiye'nin bugün
kü manzarası. Beş yıl Anayasayı hiçe sayacak
sınız, Anayasa organlarını hiçe sayacaksınız; 
Anayasanın bütün açıklığına rağmen yargı or-
gnları kararlarım uygulamıyacak, Devlet kese
sinden tazminat ödemeyi, «Anayasayı uygula
mak» diye tefsir edeceksiniz; son olarak da bir 
Anayasa mües'seses'l'ne, «fuzuli şâgil» diye Par
lâmento âdabına da yakışmıyacak şekilde dil 
uzatacaksınız.. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Doğru. 
SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Ama, sonunda 

ç'<kıp bu kürsüden, hukuk Devletinin şaşmaz 
prensiplerinden söz edeceksiniz.. Bu anlayış ve 
nygıılayışa, göstermelik hukuk anlayışından 
başka ne isim verilebilir? 

Sen, kalkacak, silâhlandırılacak bi'lmenı kaç 
yüz bin kig:\ien bahsedecek, yumruklar konuş
maya başlayınca kimin daha kabadayı olduğu
nun görüleceğinden bahsedecek, sonra da kal
kıp, «Meşru olmıyan hak arama yollarına baş
vurursanız, o zaman haklılık ortadan kalkar» 
diye fetva vereceksin., işte vatandaş istanbul'da 
silâhlandı., işte yumruklar, silâhlar konuştu; 
kimin daha kabadayı olduğunu is'ttanbul'da 
gördük. 

Bütün bu hususlar burada dile gedilince, 
•kalkıp k?yas yoliyle, «Filân hâdiseler ayaklan
ma adrl edilmeyip, bu ayaklanma addediliyor 
dersek istanbul'da dün iki, ikibuçuk milyon 
Türk vatandaşının çektiğj ıstıraplarla alay et-
rMek demek olur.» diyebilmek için bir Başbaka
nın gerçekten insafsız olması lâzımdır. 

Saym Başbakanın, ancak simidi, âsine geldi
ği zaman hatırlıyabild'jği ıstırap çeken vatanda
sın dordini biz, beş yıldır bu kürsülerde savun
makla vakit geçirdik. 

Sayın Demirel, daha evvelki olaylarda se
vi ei polisin gözleri önünde can veren vatandaş
ların ıstırabı, onların yakınlarının ıstırabı, o 
olaylara tanık olan vatandaşların ıstırabiyla 
alay im ediyordu, onları görmezlikten gelir
ken?.. 

Sayın Hükümet; «istanbul olayları bir ayak-
lanmadsr, ayaklanma başka nasıl olur » diyor. 
Ama, bu tarife göre Konya'daki, Boyabat'taki, 
KîTmeır». daha nemlerdeki olaylar ayaklanma de
ğil. mi? 

Bİ3 isinfbul olayları üzerine sıkıyönetim ilâ-
mm kabul ettik. Bu olaya zemin hazırlıyan di
ğer olaylardaki vurdumduymazlıklarını koru-
v^Tmı Sayın Başbakanın. Meselâ şimdi okuyaca
ğım iki telgrafta belirtilen vahim, olaylar ka
mu oyunda büyük endişeler yaratırken, Saym 
Başbakan gereği gribi harekete geçmemek sure
tiyle alay mı etmişti bu feryadeden, Devletten 
yardım istiyen vatandaşlarla? 

Bir telgraf: Saym Cumhurbaşkanına; Sayın 
Senato Başkanına; Saym Millet Meclisi Başka-
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nına; Sayın Başbakana; Sayın Genelkurmay 
Başkanına; Sayın içjjleri Bakanına; Sayın Si
yasi Parti Başkanlıklarına: 

«istanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisinde ölümle sonuçlanan vahim olay
lar tekrarlanmaktadır. Akademimizce her han
gi bir emniyet tedbiri alınmasına imkân yok
tur. Vilâyetçe alman tedbirlerin yetersiz oldu
ğu olayların tekrarlanmasından anlaşılmakta
dır. Vilâyetçe alınacak tedbirlerin yeterli ola
cağına inanamıyoruz. Merciönize durumun ve-
hametini arz eder, âcil tedbir alınmasını rica 
ederiz. 

İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi öğretim üyeleri.» 

Ne yapılmıştır bu telgraf üzerine? Ertesi 
gün bir talebe öldürülmüştür! (A. P. sıraların
dan «tarih, tarih» sesleri.) 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (0. S. Muğla Üyesi) — Tarihini söyler 
misiniz lütfen. 

SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Efendim, ta
rih ; İstanbul 14 .12 .1969. 

İkinci telgrafı okuyorum; 
«öğretmenlerin boykot hareketini protesto 

etmek amaciyle başta Adalet Partisi Başkanı 
Kadir Erol ve idarecileri olmak üzere nurcula
rın, gericilerin, din görevlilerinin ve birtakım 
Devlet memurlarının da katılmasiyle sessiz yü
rüyüş şeklinde başlatılan hareket, TÖS binası
nın tahribedilmesi ve Boyabat ilçesinin basıl-
masiyle sonuçlanmıştır. Ankara ve istanbul'da
ki olaylarda karşı grupların bulunması Cumhu
riyet rejimi düşmanlarını etkisiz hale getirebi
liyor. Anadolu'da ise bunun tam tersidir; mey
dan gerici zümrenindir. Bugün Boyabat'ta Ada
let Partisinin militanlığını yapan yobazlar yü
zünden mal ve can emniyeti kalmamıştır. Bir 
kısım aydın kişiler de sindirilmiş durumdadır. 
Bugün derslerin başlanmasiyle açılan Boyabat 
Daylı İlkokuluna giden talebeler, muhtarın ve 
imamın sopa ve silâh tehdidiyle okula sokulma
mış, camiye sığınmış öğretmen, dövülmüştür. 
Çoluk çocuğumuz gece ve gündüz evlerinde her 
an yobazların baskınına uğrama endişesi ve 
tehditler karşısmdadır. Olayların müsebbipleri 
tevkif edilseler dahi cezaevine gönderecek ka
dar emnivet kuvveti bulunamamaktadır. 

Saygılarımla. 
Boyabat'tan bir vatandaş.» 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — ismi ne? 
SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Ali Sezer. 
Bu telgraflar gazetelerde çıktı. Boyabat'ta 

kaymakam ve kaymakamın eşinin yaralandığı, 
resimleriyle beraber gazetelerde çıktı. Hepiniz 
hatırlarsınız. 

Sayın Başbakanın ancak şimdi, işine geldiği 
zaman hatırlıyabildiği ıstırap çeken vatandaşın 
derdini biz beş yıldır bu kürsüden savunuyo
ruz demiştim, işte üç - dört ay evvel gensoru 
önergesinde zamanı tahdidetmeseydiniz bunları 
teferruatiyle görüşebilecektik. Ama geldi bugü
ne dayandı. 

Bes yıMır takibettikleri gerçekten olumsuz 
ve tutarsız politika sonucu, oy sağlama gayret
lerinden başka bir gaye taşımıyan çeşitli parti
zanlık, asavissizlik. mal ve can güvensizliği, il
timas gibi, her biri vatandasın ıstırabivle ger
ekten alay etmekten başka birsey olmıyan tu
tumlarının. bilmem, ki. teker teker örnekleriyle 
ortaya konulmasına lüzum var mı? 

Savm milletvekilleri, önerge sahibi tarafın
dan, iktidara ereldiği günden beri Anayasaya 
aykırı bir politika izlemek ve bütün bunlar so
nunda memleketi bugünkü noktaya getirmek
le suçlanan Sayın Başbakanın, suçlar zincirin
deki eserlerine, çok orijinal bir tane daha ilâve 
ederek bu bitmiyen yılan hikâyesine son vere
ceğim. Çünkü, başta da belirttiğim gibi, hepsi
ni saymaya kalksak günler sürer. 

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde pek çok va
kalar görülmüştür. Hele, şu son beş yılda gör
mediğimiz, tanık olmadığımız asayişsizlik, gü
vensizlik, irtica ve kendi tabirleriyle de, ayak
lanma kalmamıştır. Her cinsini gördük. Ama 
soruyorum sizlere: Hiç polisin başkaldırdığını 
görmüş müydünüz? Duydunuz mu hiç? Niha
yet bu da oldu. Hem de, kendilerine e^ çok 
bağlı olduklarını sandıklan toplum polisi de 
ayağa kalktı nihayet. 

Biz bu tip olayların hiçbirisini tasvibetmiyo-
ruz. Ama, itiraf etmek gerekir ki, polisin bir 
gün; «Biz iktidarın değil, milletin polisiyiz» di
yebilmesi gerçekten çok büyük anlamlar taşı
yan bir aşamadır. Ve Sayın Demirel iktidarı
nın da sıkıntısı işte budur. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Hiç
bir sıkıntısı yok Allaha şükür. 
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SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Bütün diren
meleri, çabaları, iktidarı bırakmamak gayreti 
ve reddettikleri Anayasaya bugün sığınmaya 
kalkmaları bile, artık bu iktidarı kurtaramıya-
caktır. 

Sayın Başbakan beş yıl evvel bir elinde kı
zıl çamur, öbür elinde yeşil bayrakla oy avcı
lığına çıktığı günden beri her gün suç üstüne 
suç işlemiş, Anayasayı çiğnemiş, vatandaşı bir
birine düşürmüş, kardeşi kardeşe düşman et
miş, milleti ikiye, üçe bölmüş; hattâ hattâ ken
di partisini bile ikiye bölmüştür. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sana ne? Si
zin parti kaç bölük? 

SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Ama, herbirin-
den şu veya bu yolda, demokrasiye sığmıyan, 
uymıyan usullerle yakasını kurtarmıştır. Ama 
artık bu suçlar inkâr edilemez, reddedilemez 
hale gelmiştir. Esasen bu hükme daha evvel 
varmak lâzım. 

NACİ GACIROĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sözcü tamamiyle sadat dışında. Şahısları 
tahrik ediyor. 

BAŞKAN — Sayın Gacıroğlu, takririn şü
mulü içinde efendim. Gerekçelerini izah ediyor. 

Devam buyurun efendim. 
SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Haydi diyelim 

ki, talebe zaten hergiin ayakta. Ya yüzbin öğ
retmen? Ya cübbeleriyle sokakları dolduran 
yargıçlar? Ya cübbeleriyle talebelerinin başına 
geçmek durumunda kalan üniversite öğretim 
üyeleri? Ya düne kadar suç aleti olarak kullan
mak istedikleri toplum polisi? Ve nihayet İs
tanbul'da ayaklandırılan, bir partiye, bir örgü
te mensup değil; her partiden, her işçi örgü
tünden insanların bulunduğu elli bin kişi? Bun
ların hepsi suçlu, hepsi yanlış yolda! Yanlış 
yolda olmıyan. tek kişi Sayın Başbakan! Böyle 
adalet, böyle mantık olmaz. 

Asıl suçlu; tuttuğu yol, uyguladığı politika 
ile bu insanları sokağa düşüren, memleketi bu 
sakîm politika ile bir düşman kardeşler ülkesi 
haline getiren iktidarın başıdır; Sayın Demi
re!'in ta kendisidir. 

Yüce Meclis tarihî bir sorumlulukla karşı 
karşıyadır. Bugüne kadar lüzumu kadar müsa
maha gösterilmiştir. Bugüne kadar Sayın Baş
bakan korunabileceği kadar korunmuştur. Ama 
hâdiselerden ders alarak doğru yola dönmek 
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yerine, pot üstüne pot kırmış, suç üstüne suç 
işlemiştir. Suç işlemekte devam ve hattâ ısrar 
etmiştir. 

Sayın milletvekilleri, zararın neresinden dö-
nülürse kârdır. Yanlış olan, hatalarda ısrar et
mektir. Hatalarda ısrar edildikçe daha büyük 
hatalardan kendimizi ve memleketimizi kurtara
nlayız. Biz suçlu görüyoruz. Delillerimizin pek 
az bir kısmını verdik. Ama, suçluluğu kesin 
olarak tâyin etmek, beş yıllık tutumlarını ay-
rıntılariyle inceledikten sonra verilmesi gere
ken bir hukukî ve zor görevdir ki, onun mercii 
burası değildir. Bu önergeye bu yüzden beyaz 
oy vereceğiz. Bu suretle haklıyı, haksızı; suç
luyu, suçsuzu yetkili mercilerin tâyinine yardım 
edeceğiz. 

C. H. P. Meclis Grupu adına saygılarımı su
narım. (C. H. P. sıralarından sürekli alkışlar)-

BAŞKAN — G. P. Grupu adına Sayın Ham-
di Hamameıoğlu, buyurun efendim. 

G. P. GRUPU ADINA HAMDİ HAMAMCI
OĞLU (Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, say
gıdeğer milletvekilleri, müzakere konusu olan 
önerge üzerinde G. P. nin görüşlerini çok kısa 
ve açık olarak özetlemek üzere huzurunuza gel
dim. 

Biz, bilindiği gibi, bugünkü Hükümete gü
ven oyu vermedik. Hükümeti yetersiz bulduğu
muzu türlü vesilelerle arz ettik. Hükümetin ik
tisadi ve içtimai politikasını beğenmiyoruz. 
Asayişi, can ve mal güvenliğini sağlama bakı
mından Hükümet, hiçbir sebep ve suretle güven 
verici değildir. İstanbul'daki son olaylarda da 
Hükümetin bâzı tedbirsizlikleri olduğu söylene
bilir. Kanımız odur ki, A. P. nin bugünkü Hü
kümetinin kaderi, basiretli bir Hükümetin hâ
diselerin önünde gitmesi şeklinde değil, daima 
hâdiselerin arkasında kalmak şeklinde tezahür 
etmiştir. 

Ancak, önerge sahibinin iddiasının aksine 
olarak, İstanbul ve Kocaeli'deki olaylarda kış
kırtıcı ve sorumlu olan «DİSK» adlı örgüt ol
duğunda da şüphe etmiyoruz. Daha doğrusu, 
bu örgütün masum üyeleri değil, aşırı solcu yö
neticileridir. 

Bugünkü Hükümetin, haklı gerekçelerle, cid
dî, seviyeli bir gensoru önergesiyle değişmesi 
kanımızca daha faydalı olacaktır. Ancak, bu 
değişiklik; son İstanbul olaylarında sorumlu ve 
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suçlu durumda olan DtSK yöneticilerini sa
vunmak amacını güden bir aşın sol partisinin 
önergesi ile, Hükümetin değişmesini mümkün 
görmüyoruz. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) 

DİSK'in bâzı yöneticileri, uzun yıllardan beri 
kanlı usullerle, şiddet metodlarını savunmuşlar
dır. Bunun yazılı belgeleri vardır. DİSK'm 
Marx'cı, Lenin'ci yöneticileri tamamiyle masum 
olan işçileri yalanlarla iğfal etmişlerdir. İşçi 
kütlesi masumdur. T. t. P. nin ve DtSK'in kış
kırtıcı yöneticileri suçludur ve bu şekilde kabul 
etmekteyiz. 

özetlemek gerekirse, G. P. Grupu olarak bu
günkü Hükümetin tutumu ve politikasına kati
yen tasvibetmeye imkân yoktur. Hükümeti pek 
çok yönlerden hatalı, yetersiz ve basiretsiz bulu
yoruz. Rejimin ve memleketin selâmeti için, 
Türkiye'nin daha iyi bir Hükümete muhtaç ve 
lâyık olduğuna inanıyoruz. Ancak, İşçi Partisi
nin görüşleri ve tutumu ile de, hiçbir şekilde, 
mutabık değiliz. T. I. P. nin ve ona bağlı olan 
DtSK'in tutumunu, Türkiye için yalnız zazarlı 
değil aynı zamanda tehlikeli sayıyoruz. Bu se
beple, Başbakan'ın ve Demirel Hükümetinin 
başka sebeplerle ve haklı sebeplerle mutlaka de
ğişmesi gerektiğine inanmakla beraber, T. t, P.'in 
önergesine ve temsil ettiği zihniyete asla 
katılmıyoruz. (A. P. sıralarından «bravo» ses
leri.) 

Sayın Aybar, sılkıyönetim ilân kararının 
Anayasaya aykırı olduğunu iddia etmesine ve 
önergesini bu temel gerekçeye dayamasına kar
şılık, C. H. P. nin sayın sözcüsü de sıkıyönetim 
ilânı kararma beyaz oy vereceklerini belirtmek 
suretiyle, gensoru önergesinin temel gerekçesi
nin çürüklüğünü de belirtmiş oldular. 

'Türkiye'yi Demirel Hükümetinden daha iyi 
bir Hükümete kavuşturmak ve süratle kavuş
turmak şarttır. Bu, bir gerçektir. Fakat bu so
nuca ulaşmayı en çok geciktirecek, en başarı-
'sız yol T. t. P. in ve DtSK in peşine takılmak
tır. Bu da aşikâr bir gerçektir. 

IBu vesile ile Yüce Meclise hürmetlerimi su
narak sözlerimi bitirmiş oluyorum. (G. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Nuri 
Eroğan, buyurun. (A. P. sıralarından alkışlar) 

A. P. GRUPU ADINA NURÎ EROĞAN (İs
tanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; araları bozuk olan bir ana ve baba, çocuk 
rahatsızlandığı zaman, geçimsizlik ve bozukluk 
ne kadar şiddetli olursa olsun, barışırlar. Ben 
ide bu görüş ile konuşmamı hazırlamıştım. Ümit 
ve tahmin etmiştim ki, muhalefet partileri, bil
hassa anamuhallefet partisi, tıpkı vatanpervera-
ne görüşler ortaya koyan G. P. gibi hareket 
edecektir; ama olmadı. 

REŞÎT ÜLKER (istanbul) — Bizimki de 
vatanperver. Sizin tasdikinizle mi, vatanperver 
oluyor?.. 

NURİ EROĞAN (Devamla) — Istemiyerek, 
sözlerime başlamadan evvel birkaç noktaya te
mas edeceğim. 

Genel Başkanımıza dokundular ve dediler 
ki, çok sakim bir politika gütmekte, bir elinde 
kızıl çamur, bir elinde yeşil bayrak, seçimlerden 
evvel ve seçimlerden sonra. 

Beyler, Türkiye irticaa 1945 yılından itiba
ren tâviz vermiştir. Cumhuriyet Gazetesinin 
1945 yılı sayılarını tetkik ederseniz, Pazar gün
leri yazan Falih Rıfkı Atay, C. H. P. nin en 
kuvvetli kalemi, perdeyi araladınız, fare peynir 
kokusunu aldı ve içeri girdi. İşte, irtica o tarih
te C. H. P. nin tek parti olarak iktidarda bulun
duğu devrede sırf muhalefet partisi kurulmuş 
olduğunda seçimlerde duyduğu endişe yüzün
den irticaa taviz vermeye başlamıştır. Bu hava 
gittikçe kuvvetlenen bir rüzgâr halinde bütün 
vatan sathına yayılmıştır. Beş senelik iktidarı
mızın eseri mi, bu?.. 

Genel Başkanımız, «aşırı sağa ve sola karşı 
gelin, birleşelim» dedi. Ona taarruz ettiniz, de
diler. 

Muhterem arkadaşlar; bizi başından sonuna 
kadar, daha A. P. kurulmadan, kurulma emare
leri ortada henüz mevcut iken, irticaa, sağa ta
viz vermekle itham etmeye başlamışlardır. C. H. 
P. nin kaderi bu. İki yol ile muhalefete hücum 
eder; birisi, 1945 ile 1950 arasında, Şark'ta Rus 
tehlikesi vardır, orada teşkilât kurmayınız ve 
yıllarca süren örfi idare. İkincisi; sağa taviz ve 
irticai körükleme. Bu 1950 - 1960 yılları iktida
rına ve daha biz kurulmadan evvel bizim parti
mize yöneltilen bir hücum. 

Açık ve kesin olarak söylüyorum, A. P. be
nim yaşımdaki yöneticilere sahip. Ben 1919 şe

fi 
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nesinin 19 Mayısında dünyaya gelmiş bir Türk'
üm. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri) Benden 
irtica sâdır olmaz. Benden irtica taviz sâdır ol
maz. Ben irticai körüklemem, ben irticai ezerim. 

REŞlT ÜLKER (İstanbul) — Körükliyen-
ler var, ama. 

NURİ EROĞAN (Devamla) — «Körükli-
yenler var» m cevabı; siz eğer bu kürsüye çıkıp 
«toprak kullananın, su içenin» derseniz; «işgal 
ile boykot birdir» derseniz, solu bu kadar okşar, 
sola bu kadar tavizkâr hareket ederseniz, bizim
kini haydi haydiye taviz olarak görürsünüz. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

Dediler ki; biz örfi idareye foeyaz oy ver
dik. Memnun olduk. Keşke, o oylamada oylan 
bulunsaydı... Ama, tamir ettiler, «Genel Başka
nımız böyle söyledi» dediler. 

Beyler, İsmet Paşanın çok takdir edilecek 
tarafları vardır. Hayatında, yeni yazı kabulün
den bugüne kadar bir tek defa eski yazı kullan
mamıştır. Bu kadar inkilâplara sadık bir adam, 
elbette ki, Devlet yıkılma tehlikesi başgösterin-
ce, aklını başına toplıyacaktır. Kendisindeki 
mazarratı da ezecektir. Bu, onun tarihî vazifesi
dir. 

«Partizanlık var» dediler. Hafızası kuvvetli 
arkadaşlarım gayet iyi bilir. Son günde sayısı 
50 nin üzerinde kararname ile C. H. P. tâyinler 
yapmıştır. D. P. nin kuruluş sebeplerinden bir 
tanesi, C, H. P. nin partizanlığıdır. Ben size bir 
vaka nakledeyim : Sene 1940, Galata köprüsü
nün üstünde yakasında C. H. P. rozetli iri bir 
adam, polis memurunu tokatladı. Hiç kimse de 
ses çıkaramadı. 

Muhterem arkadaşlarım; gensoru sahibinin 
konuşmalarının bâzı noktalarına temas edece
ğim. C. H. P. sözcüsü de istemiyerek buna hiz
met ettiler. Hükümet Başkanına bâzı tecavüz
lerde bulundular. Gensoru sahibi de Cumhur
başkanına tecavüzde bulundu. 

Sayın arkadaşlar, bu, itibarlar zincirini ze
delemektir. Bu, yukardan, soğuk yerlerden esen 
rüzgârın bir taktiğidir. Buna, C. H. P. sözcüsü
nün istemiyerek de olsa, katılmasını hoş karşı
lamadık. 

Şimdi konuşmama geliyorum. Gensoru öner
gesi hakkındaki görüşlerimizi belirteceğim. 

Yüksek Başkanlığa verilmiş bir önerge ile 
Başbakan ve İçişleri Bakanı hakkında gensoru 

| açılması taleibedilmiştir. Önergede iki iddia 
mevcuttur. Birisi, 17 . 6 . 1970 tarihli toplan
tıda istanbul ve Kocaeli'nde ilân edilmiş örfi 
idarenin tasvibi istenirken, Başvekil ve İçişleri 
Bakanı Yüce Meclisi ve kamu oyunu yanılta
cak beyanlarda bulunmuşlardır. 

Diğeri, Başbakan Anayasa çizgisi gerisinde
dir. İktidara geldiği günden beri Anayasaya ay
kırı bir politika takibetmektedir. 

Birinci iddia sarihtir ve tüzüğün «istizah 
edilecek madde tasrih edilmek suretiyle» diyen 
157 nci maddesine uygundur. 

İkinci iddia; mücerrittir, umumi ve toplu 
bir suçlamadır. Tasrih edilmiş bir madde olma
dığından tüzüğe de aykırıdır. 

Şimdi, birinci maddeyi ele alacağız. Örfi ida
renin gerekçesi, 16 . 6 . 1970 tarihinde Istan-
ibul ve Kocaeli'nde vukua gelen hâdiselerin ya
tıştırılmadı sırasında, Devlet kuvvetlerine karşı 
mukavemet vo âmme tesislerini tahrip şeklinde 
tezahür eden hareketler bir ayaklanma mahiye
tindedir. Bu ise, Anayasanın 124 ncü maddesi
nin örfi idare ilânı için kabul ettiği dört halden 
birisidir. Hükümetçe bu gerekçenin yanında şu 
mütemmim bilgi verilmiştir : 274 ve 275 sayılı 
kanunların tadili vesile ittihaz edilmiş, birtakım 
tahrik ve tertiplerle 40 bin işçi sokağa dökül
müş, sopalı ve silâhlı bir saldırı halini alan bu 
gösteri, şehirde can ve mal emniyeti bırakma
mıştır. Bu izahata göre, hâdise vahimdir, man-' 
zara korkunçtur. Devleti yıkma teşebbüsünde 
bir hatve daha atılmıştır. 

Önerge sahibi diyor ki, İstanbul ve Kocaeli'
nde bir kısım işçilerin 274 ve 275 sayılı kanun
ların bâzı maddelerini değiştiren tasarılara kar
şı protesto da bulunmak üzere harekete geç
melerini Başıbakan ve İçişleri Bakanı Obir ayak
lanma olarak nitelemişler ve sıkıyönetim ilânı
nın haklılığına Yüce Meclisi inandırmak için, 
kalabalığın en az 40 bin kişi ve bunların belle-

/ rinde taJbancalarm bulunduğunu iddia etmişler-
| dir. Asıl maksadın protesto değil, ideolojik 

maksatlarla bâzı önemli merkezlerin ele geçiri
lerek hayatı felce uğratmak olduğunu ileri sür
müşlerdir. Oysa, hâdise bir kelime ile masum 
bir istek ve kanunlar çerçevesinde protesto ha
reketidir; ayaklanma katiyen bahis mevzuu de-

1 ğildir. 

— 616 — 



M. Meclisi B : 108 

Muhterem arkadaşlar, Le Monde Gazetesini 
de misal gösterdiler. Ben de kendilerine başka 
bir misal vereceğim. Zannederim, bu ses kulak
larına yabancı değildir. Biraz sonra Sayın İçiş
leri Bakanımız tafsilâtı ile bu metni size bildi
recekler. Türkiye Komünist Partisinin çağrısı, 
saatte bir tekrarlanan metin bu sabah da tek
rarlanmıştır. Diyor ki; bütün halk tabakaları 
haklarını korumak için ayaklanmış bulunuyor; 
yaklanma vardır. Başvekil ve İçişleri Bakanı 
birtakım yalan ve düzmece iddialarla Yüce 
Meclisi ve kamu oyunu kandırmışlardır. Önerge 
sahibi bu ithamlarını bir ademitevkif kararma 
dayamaktadır. Bu ise, mahkemeye intikal etmiş 
bir konu üzerinde görüşme açılması demektir 
ki, kanımızca Anayasaya da aykırıdır. 

Gerçek hangisi?.. O günkü gazetelere bir göz 
atalım. Dün sabah erken saatlerde çeşitli fabri
kalardan, ellerinde dövizler olduğu halde, yü
rüyüşe geçen 10 binlerce kişi, yollarını kesen 
tanklar ve askerî zırhlı araçlardan kurulu bari
katları zorlıyarak aşmışlar, istanbul Valisinin 
emri ile Karaköy köprüsü açılmış, bu arada Le
vent'te toplum polisleri işçiler önünde tutuna
mamış, miğfer ve kalkanlarını sokaklara ata
rak, kendilerini kovalıyan işçilerin önünden 
kaçmışlardır. Kadıköyde^de işçilerin yolunu ke
sen askerlerle işçiler arasında uzun süre devam 
eden çatışmalar sırasında askerler havaya uzun 
süre ateş açmış, işçiler de ateşe taşlarla cevap 
vermişlerdir. 

Bir başka başlık ; «Harbe gider gibi, işçile
rin ellerinde sopalar, gazete kâğıtlarına sarılmış 
demir çubuklar ve borularla zincirlikuyu - Le
vent tarafından yürüyüşe geçmişlerdir.» 

Diğer bir gazete : «Sayıları yüzbini bulan 
işçi topluluğu istanbul'un 3 anamerkezinde yü
rüyüşe geçmiş ve en kanlı olaylar Kadıköy'de 
cereyan ederek Kaymakamlık ile Emniyet 
Amirliğinin bulunduğu bina ateşe verilmiştir.» 

Bir pankart : «Halk savaşı başladı» 
Muhterem arkadaşlar, nedense işçi Partili

lere bu «halk» kelimesi çok cazip gelmektedir. 
Biraz evvel konuşan önerge sahibi : «Burayı 
halk çocuklarının, halk aydınlarının doldurma
sını bekliyorum» dedi. Neden vatan çocukları 
demiyor? Mao tipli çocuklar görürsünüz, gaze
te satıyorlar. Hep halk hareketinden, hep halk 
cumhuriyetinden bahsederler. işte Batının ak-
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settirdiği manzara, daha niceleri. Nihayet kan 
ve ölüm! 

Muhterem arkadaşlarım, bunları masum bir 
isteğin tahakkuku için girişilen bir hareket ola
rak tavsif ve kabule imkân var mıdır? Bu, dü
pedüz bir kızıl tahrik ve devleti yıkma teşebbü
sünün provasından başka nedir? 

Sayın önerge sahibi lütfen kabul buyursun
lar ki, Yüce Meclis ve kamu oyu Sayın Başba
kan ve içişleri Bakanı tarafından aldatılmış 
değil, masum Türk işçisi partilerinin yan kuru
luşu olan DtSK tarafından aldatılmıştır, tahrik 
edilmiştir, işçiye söylenen nedir? Bu kanun ta
sarısı sizin bütün haklarınızı elinizden almakta, 
sizi aç ve elinde hiçbir dayanağı olmıyan bir 
duruma getirmektedir. 

Yüce Meclise soruyorum, gerçek bu mu? 
Tasarının, Mecliste grupu olan muhalefetin da
hi kabul ettiği üzere, işçi ve sendikalar lehine 
olduğu bir tarafa, şu son beş senelik icraata ba
kınız. DtSK Genel Başkanının işçinin karşısın
da imiş gibi göstermeye çalıştığı iktidarın, beş 
senelik icraatını kısaca gözden geçirelim, işçi le
hine yapılmış tasarrufları özetliyelim. 

1. Gelir Vergisi Kanununda yapılan bir de
ğişiklikle işçi gelirlerinden iki çocuklu aile için 
6 120 lira, üç çocuklu aile işin 6 840 lira, dört 
çocuklu aile için 7 560 lira, Ibeş çocuklu aile 
için 8 280 lira vergiden muaf tutulmuştur. 

2. 930 sayılı Kanunla fiilen işçi gelirlerin
den 1 366 lirası tasarruf bonosundan istisna 
edilmiştir. Bu iki istisna Hazineye 900 milyon 
liralık bir yük tahmil etmiştir. Adalet Partisi 
iktidarı işçilerin menfaatine olan bu yükü seve 
seve taşımaktadır. 

3. 40 0O0 lira olan mesken kredisi, 1970 yılı 
başından itibaren 60 000 liraya çıkarılmıştır. 

4. İşçi çocuklanna tahsillerini ikmâl imkâ
nını sağlıyan talebe bursu ihdas edilmiştir. 

5. işçi emekli maaşı % 50 den % 70 e çı
karılmıştır. 

6. işçi emeklilik yaşı erkekler için 60 tan 
55 e, kadınlar için 55 ten 50 ye indirilmiştir. 

7. Yaşı ne olursa olsun 25 çalışma yılını 
ikmal etmiş olan işçi istediği anda emekli ola
bilecektir. 

Bunlar bir anda akla gelebilen ve sosyal 
adaletin en güzel numuneleri sayılabilecek hiz
metlerdir. 
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Şimdi, söz konusu tasarının müzakeresi sıra- I 
smda kürsüde konuşan önerge sahibi milletve
kilinin partisinden soruyorum, bunlar mı Türk 
işçi hayatının elini kana bulamaya sevk eden, 
bunlar mı demokratik hayatın dibine dinamit 
koymayı icabettiren davranışlar? Hayır arka
daşlar, biz işçiye karşı olan bir iktidar değil, 
komünizme karşı olan bir iktidarız, Büyük Türk 
Milletinin asıl nefreninin icracısıyız. 

Muhterem arkadaşlar, yapılan nedir? 274 
sayılı Kanunun 7 yıllık uygulamasında görülen 
aksaklıkları bertaraf etmek, her türlü çelişme
yi, çekişmeyi, kavgayı ön safhaya getiren ka
nun boşluklarını doldurmak, dünyanın hiçbir 
yerinde görülmemiş bir seviyeyi bulan sendika 
enflâsyonunu önlemek, sendika ahlâkını tesis 
ve nihayet güçlü sendikacılık esprisini hâkim 
kılmak. 

Siyasi teşekküllerden sadece birisi bu tadil 
tasarısının karşısına çıkmıştır. Meselenin dik
kati çeken noktası aynı siyasi teşekkülün 274 
ve 275 sayılı kanunların kabulünde bütün Tür
kiye işçileri bayram yaparken bu kanunlara 
karşı çıkmış olmasıdır. Bu da gösteriyor ki, 
maksat işçi haklarını siyanet değil, kışkırtmak, 
mesele çıkartmak ve nihayet özledikleri idareye 
doğru bir adım daha atmaktır. 

Hayır arkadaşlar, onlara bu imkânı verme
yeceğiz. Onlar bilmelidirler ki, bu millet, De
mirperde gerisine kolaylıkla itilebilen bir mil
let değildir. Bu millet, Tanrının alından öptüğü 
bir millettir, tarihin milletidir, Türk Milletidir. 
Bu kanunu, Büyük Atatürk'ün kurduğu Meclis 
kabul ediyor. O Meclis ki, zorbalık, kaba kuv
vet ne kelime, fakr-ü zaruret içinde bulunduğu 
bir zamanda Düvel-i Muazzamaya boyun eğme
miş bir Meclistir. Hep beraber, ekilen bu anar
şi ve bu fesat tohumlarının intacına müsaade 
etmiyecek, bu güzel vatanm semalarında ay yıl
dızlı bayrak yerine, orak çekiçli bayrağın dal
galanmasına fırsat vermiyeceğiz. (A, P. sırala
rından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Artık yeter arkadaşlar, tehlike çanları çal
maktadır. Kısır çekişmeleri bir tarafa bıraka
lım, Atatürk'ün Meclisi olarak, «Atatürkçüyüz» 
diyerek onu yıpratmak istiyen, «devrimciyiz» 
deyip onun kurduğu rejimi devirmek istiyenle-
rin karşısına beraberce çıkalım. (A. P. sırala
rından, alkışlar) ve onun direktifini yerine ge- | 
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tirelim; Türklüğün en büyük düşmanı komü
nizmdir, görüldüğü yerde ezelim, 

Muhterem arkadaşlar, Anayasamızın hiçbir 
yerinde, «kanunlara karşı direnme» diye bir hü
küm yoktur. Bir kanunun Anayasaya aykırı ol
duğu hakkında bir iddia varsa, yapılacak iş 
Anayasa Mahkemesine başvurmaktır. Eğer bu 
iddia tahakkuk ederse Anayasa Mahkemesi o 
kanunu iptal eder.. Yol budur. Hem Meclis kür
süsüne çıkacak, «031 sayılı Kanunun Anayasaya 
aykırılığını söyledik, dinletemedik ama,, Ana
yasa Mahkemesi iddiamızı yerinde buldu, bu 
kanunu iptal etti.» diyecek ve bu suretle böyle 
bir yolun varlığını bildiğini söyliyeceksin ve 
hem de «bu tasarılar bu niteliklerıiyle kanun-
taştıkları takdirde gene devrimci işçiler diren
me haklarını sonuna kadar en engin şekilde 
kullandıkları zaman doğacak sorumluluk bu 
kanunu çıkartanlara ait olacaktır.» diyerek mil
letin yegâne ve hakiki mümessili olan Meclisi 
tehdit edıeceksin. Bunun adı da «Anayasa hak
larını kullanımla» olacak, işte Anayasaya say
gısızlık, esasında budur. Ama, diyeceksiniz ki, 
bu kürsüden Danışmayı, aleyhlerine bir karar 
verdi, diye en beliğ şekilde itham eden, bir 
daire reisini rüşvet almakla itham edenlerden, 
başka ne beklenir? Lanet sana, lanet, bin kere 
lanet! (A.P. sıralarından alkışlar, «Bravo» ses
leri.) 

Bu zihniyet sahiplerinin, bizi Anayasa çiz
gisi gerisinde, Anayasa Mahkemeisi kararlarına 
karşı görmesinden tabiî bir şey olamaz. Hem bu 
sözleri yeni de değil. Anayasaya aykırılık 
iddialarının enflâsyon halinde ortaya atıılmaısı 
ciddî bir iddia olmaktan artık çıkmıştır. 

Her şeyden evvel şu hususu belirtelim ki, 
bu konuda önerge sahibini de, işçilerimizi de, 
işverenlerimizi de siyasi partiilerimizıi de hu
turu kalble harekete sevk edecek ibdr teminat, 
yeni Anayasaimız tarafından getirilmiştir. Ana
yasaya aykırılık iddiaları, şahıslar aleyhine, 
partiler aleyhime, hükümetler aleyhime sık sık 
ileriye sürülüyor. 

Kerrat ile söyledik, bir defa daha tekrar-
lıyallım : Anayasaya ve onun bütün müessese
lerine saygılı ve riayetkar olduğumuz kadar, 
ona karşı davranışları bilhassa ve bilhassa Türk 
istiklal ve bütünlüğünü bozacak her türlü te
şebbüsü ezmeye kararlıyız. (A.P. sıralarından 
alkışlar, «Bravo» sesleri.) 
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Türk işçi hayatının elini ikama bulamaya 
sevk etmektesiniz, demokratik hayatın dibine 
aınamit kaymak niyetmdesiniz tehdidinin, hat
tâ bunların çok daha ağırlarının rağmına, bu 
memlekete hizmette devam edeceğiz. 

'Görüşümüz odur ki, hükümet etmek, esen 
(hava 'karşısında saz gibi eğilmek şöyle dursun, 
«sgın fırtınalar karşısında bile granitten kaya
lar gibi dıirenıebilmektir. Masum Türk işçisinin 
aldatılmasına, menfur maksatlara âlet edilme
line müsaade etmiyeceğiz. Bu memllekette ka
nunlar vardır ve kanunları hâkim kılmaya 
muktedir ıBevlet vardır. 

Sözlerimi burada bitirirken Adalet Partisi 
Grupu adına Yüce Meclisi saygı ile iselâmlarım. 
(A.P. şuralarından alkışlar.) 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Sa
yın Başkan, hatip, biraz evvel bizim tarafa ba
karak, eğer şahsımı kasdederek bir llânetleme-
de bulundu ise, hemen ifade edeyim ki, bin ke
re lanet ona. 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Sayın Baş
kan, iyi dinlesinler de kimi lanetlediğimi anla
maya çalışsınlar. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Onda kafa 
yok, anlryamaz o. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-

OĞLU (Cumhuriyet Senatosu Muğla üyesi) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekileri; 

Mehmet Ali Aybar'ın vermiş olduğu öner
gemin muhteviyatının birbirini tutmıyan, ger
çek payı olan bir fikir ve görüşten yoksun, sa
dece isnat ve ithamlarla dolu olduğunu delil
lerle isbatlamadan evvel, kendisinin ınâsum ola
rak ortaya koymuş oüduğu DİSK'in hüviyetini 
ve bu vesile ile DİSK'in anası olan TİP'in zih
niyetini tarif edeceğim ve sonra DİSK'in nasıl 
•\ e kimin tarafından kurulduğunu ve istanbul 
olaylarını nasıl tertiplediğini, deliller vermek 
suretiyle, izah edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Devrimci işçi Sendikası Konfederasyonu 

Türkiye İşçi Partisinin kumculları tarafından 
12 Şubat 1967 yılında kurulmuştur. Türkiye iş
çi Partisi, aşırı sol ucun Leninist ve Komünist 
doktrinin felsefesinden hareket ederek onun 
gayesini benimsemiş, demokratik hürriyet re
jiminin karşısında bir rejimi, bir esaret reji

mini getirebilmek için bir sınıf kavgasını Türk 
v atanına lâyık görmek ve bu kavgasında Türk 
işçisini ve Türk öğrencisini malzeme olarak 'kul
lanmanın gayretleri içine girdiği malûmunuz
dur. 

Maksatları, ustaları Lenin'in tavsiyelerine 
uyarak her şeyi yıkmak, bir toplum hayatının 
değerlerini alt üst etmek ve Sosyalist (ksndi 
tabirleriyle) gerçek Komünist bir rejimi getir
mek ve Türk Vatanım ebediyen sesi çıkmıyan 
bir ülke haline sokmak politikasını güttükleri 
de aşikârdır. 

MUSTAFA TiMtSi (Sivas) — Kapatalım 
o halde Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Kapatılmasını Anayasa
mız adlî mercilere tevdi etmiştir ve oraya da 
Teşebbüs yapılmıştır. Zaman gösterecektir. 

Şimdi çok muhterem arkadaşlarım, aşırı sol 
ucun hedefi şudur; son neşriyatlarından bir pa
sajı okuyarak takdim ediyorum : 

«Böylece toplumda artık emekçiler, beleşçi
ler diye birbirine düşman iki sınıf bulunmıya-
cak, insanlık tarihinin savaşı bitecek, sınıfsız, 
savaşsız yeni bir çağ gelecek; sosyalist çağ, 
komünist çağ. Bir ülkenin bütün hak ve hürri
yetlerimi alan, insanları esir eden, vatandaşları 
bir eşya mesabesine getiren, bugün Romanya'
nın, Bulgaristan'ın bugün Polonya'nın ve diğer 
demirperde memleketlerinin çektiği', tahammül 
edilmez ezaların hülkümferma olduğu bir diyar 
olsun Türkiye.» 

Bunun mücadelesini yapmaktadırlar ve mü
cadelelerini iki merhalede planlamışlardır. Biri; 
demokratifk devrim, diğeri sosyalist devrimdir. 
Bu hedeflere varabilmek için kimi, işçi - köylü 
işbirliğini sağlamak, kendi tabirleriyle bilinç
lendirmek ve onlara dayanarak iktidara gel
mek; Mao'culara göre jse bir darbei hükümet 
ile, bir ihtilâl ile bu devrimi yapmak, (burada 
devrim kelimesi tam mânasiyle ihtilâl anlamı
na gelmektedir) ondan sonra da sosyalc'öt dev
rim dedikleri, Sovyet Rusya'nın peyki haline so
kan esaretin hükümferma olduğu bir idaredir. 

Bunlar o kadar hunhar ve büyük Türk mil
letine o kadar kıyasıya bir cehennem akıbeti 
düşünmektedifiier ki, bu kürsüde biraz evvel 
istanbul olaylarını tahrif eden, en basit hukuk 
bilgisi olanın dahi söyliyemiyeceğl' sözleri söy-
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liyerek mantıkî bir tezada, bir muhakeme teza
dına düşen Mehmet Ali Aylbar'a dahj «oportü
nist» diyerek genel başkanlıktan uzaklaştırmış-
lardır. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye işçi Par
tisine Türk işçisi ve o zamanlar onun temsilcisi 
olan milliyetperver, anayasanın hak ve hürriyet
lerine saygılı, kanun hükmüne saygılı TÜRK -
İŞ, kendileri'ne iltifat etmeyince yani bir sendi
ka kurmanın gayreti içine düşmüşleridir. Bu 
sözlerinin delili olarak, 3 Mart 1967 ttaıihli 
Yön dergisinde Âdil Ahcıoğlu şöyle d^yor, ki 
Âdil Ahcıoğlu'nu Mehmet Ali Aybar yakinen 
tanır, «Türkiye işçi Partisinin görüşlerine uy
gun olarak yens bir konfederasyonun kurul
muş olması, şi'mdi, hem TÜRK - İŞ ile işçi Par
tisinin arasındaki mücadeleyi, hem de sendika
lar arasındaki mücadeleyi şiddetlendirecektitr.» 

Ayni tarihlerde TÜRK - İŞ'in Genelsekrete-
ri< sayın Halil Tunç, «işçi Partisi DİSK'i şahsi 
emeller* için kurdu.» tarzında bir beyanatta 
bulunmuştur. 

Aynı zamanda kendisinin biraz evvel bir ve
sile ile dünyanın en şöhretli ve ciddî gazetesi ola
rak takdim ettiği Le Monde gazetesi bu hadise
yi ele alıyor ve «TÜRK - İŞ'in karşısına işçi 
Partisi yeni bir işçi sendikası kurarak çıkîayor 
ve bunun adına da Devrimci işçâ Sendikası di
yor. Devrimci işçi Sendikasmdaki bu «devrim
ci» tabiri'ni «ya reformist manada, ya da ihti
lâlci manada kullanacaktır, diye.» bu meydana 
gelen sendikanın tarifini yapıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, DİSK'i kimi kur
muştur .. DİSK'i, İşçi Partisini kuranlar kurmuş
tur. Kemal Türker, Rıza Kuas, Mehmet Alpdün-
dar, Kemal Nebi'oğlu, ibrahim Güzelce. Bunların 
biri haritş, diğerleri işçi Partsini kuranlardır. 

Şu halde DİSK, Türkiye İşçi Partisinin bir 
yan kuruluşudur. Zannediyorum ki Mehmet Ali 
Aybar bunu inkâr edemez. Çünki, DİSK'i kur
dukları zaman Kemal Türker ile Mehmet Ali 
Aybar arasında tebrik ve takdir telgrafları te
ati edijlmiş ve DİSK'in Genelbaşkanı Kemal Tür
ker, İşçi Partisinin gayesi için müşterek bir ça
lışmanın içine gireceğini o telgrafımda beyan 
etmiştir. 

Arkadaşlar, DİSK, Türk işçisinin meselele
rini çözmek için bir gayretin içine girmekten, 
yani sendikalist bir faaliyet göstermekten ziya

de siyasi Plâtformda faaliyet göstermiş ve İşçi 
Partisinin politikasını uygulamıştır. Bunun bir 
ıdisali olarak 13,14,15 Şubat 1970 tarihlerin
de istanMda Çınar Otelinde, küçük genelku-
r:.ü toplantısında okunan çalışma raporunda 
•'.anlara işarst edilmiştir. 

DİŞİ*., Türk işçisine aşırı solun, daha doğ
rusu komünist ve Leninist doktrinin ilk temel 
'"ilgilerini vermek için bir eğitim programı aç
mıştır. r.?ehmet Ali Aybar bunu yakinen bilir. 
Bu eğitim programında bakınız neler vardır: 
Soıyalist hürriyet anlayışı, sınıf çatışması, fel
sefe nedir, idealizm, materyalizm, tarihî ve diye-
lâktik materyalizm, üretim tarzları, sosyalizm 
ve sosyalist devrim. 

Bunların, Türk işçisinin bilgi alması için ve
rilmesi gereken en zaruri bilgiler olmadığı ve 
•ütün komünist ve Leninist doktrini benim-
siyenler için ancak ilk hazırlık, ilk temel bilgi
ler oMıığu ciımlsnin malûmudur. 

Şu halde bu teşekkül sendikalist faaliyetler 
yapması lâzımgelirken, işçi Partisinin hedef ve 
gayesine ulaşabilmesi için, Türk işçisini bilinç
lendirmek, daha doğrusu Türk işçisini vatan ve 
Anayasal rejim duygularından uzaklaştırmak 
için eğitim programları uygukyan bir teşekkül 
olarak karşımıza çıkıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, DİSK'in istanbul 
hâdiseleri ile olan ilişkisini ve Yüce Heyetini
ze istanbul olayları hakkında bilgi takdim eder
ken ifade ettiğim gibi, DİSK'in günlerce evvel 
nasıl bir tertip içerisine girdiğini, nasıl toplan
tılar yaptığını ifade etmiştim. Şimdi onun de
lillerini vereceğim : 

Arkadaşlar, 12 Haziran'dan itibaren DİSK 
ve DİSK'e bağlı teşekküller hem Ankara'da, 
hem istanbul'da çeşitli yerlerde toplantılar yap
mışlardır. Bu tasarının kanunlaşmasını engelle
mek için bir direnme kararı almışlardır. Diren
me kararı aldıklarını 13 . 6 . 1970 tarihli Cum
huriyet Gazetesinde ilân etmişlerdir. Zannedi
yorum ki, Mehmet Ali Aybar bunu görmüştür. 
Merkezde yapılan toplantıda, Lâstik - İş Ge
nelbaşkanı Rıza Kuas'm bulunduğu DİSK'in 
ve T. i. P. in yöneticilerinin iştirak ettiği bu 
toplantıda benim geçenlerde okuduğum karar 
alınmıştır ve bu kararın bâzı özeti yine 15 Ha
ziran tarihli Cumhuriyet Gazetesinde neşredil
miştir. Burada deniliyor ki, «Kütleler halinde 
toplanacağız, yürüyeceğiz, direneceğiz, vasıta-
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lara bineceğiz, bilet almıyacağız, bu kanunsuz 
hareketlerimiz karşısında arkadaşlarımızdan 
bâzıları alınırsa, polis veya jandarma tarafın
dan, ona da müdahale edeceğiz, yani zorla ih-
kakıhak yapacağız, fiilen polise, jandarmaya 
karşı geleceğiz.» 

Zannediyorum ki, Mehmet Ali Aybar ve 
«Bu nokta ispat edilmelidir.» diyen C. H. P. 
sözcüsü, Cumhuriyet Gazetesindeki bu bir res
mi de ihtiva eden yazıyı okusalardı başkaca de
lil aramaya her halde lüzum kalmıyacaktı. Çün
kü bu haberi veren kendilerinin çıkardığı bir 
basın bültenine müstenittir. 

Arkadaşlar, bu toplantılarda DİSK'e bağlı 
ve yalnız İstanbul'da bulunan sendikaların 
mensupları değil, Sakarya'nın, izmir'in ve Ko-
caeli'nin DiSK'e bağlı sendikaların idarecileri 
de katılmışlardır. 15 Haziranda yaptıkları son 
toplantıda, 16 Haziran 1970 günü hareket Sin-
ger ve AEG önünde başlıyacak, muhtelif istika
metlerden gelen kollarla Cevizli'de birleşilecek-
tir. Direnişin diğer işyerlerine sıçramasını te
min maksadiyle Kartal'a gidilecektir. Yürüyüş 
kolu Kartal'dan Suadiye istikametine yönele
cek ve buraya giriş mümkün olmadığı takdirde 
kuvvete başvuruOaoak. Topkapı ve diğer semt
lerde de aynı şekilde hareket edilmesi kararlaş
tırılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
16 Haziran 1970 günü yine Ankara'da İs

tanbul olaylarına benzer bir olay tertiplenmiş 
ve 15 Haziran günü Ankara'da B^kiır Çiftçi, Ha
lil Yorulmaz, Canan Bıçakçı ve istanbul'dan ge
len Kimya - iş Genel Sekreteri Nejat öktem'in 
iştirakiyle bir toplantı yapılmış ve bu toplantı
da, Dev - Genç mensupları büyük güçlerini İs
tanbul'a intikal ettirdikleri için Orta Doğu Tek
nik Üniversitesinin bu işle paralel olarak çalı
şan öğrencileri ve orada inşaatta bulunan işçi
leri de almak suretiyle Ulus Meydanında top
lanmak, Meclise doğru yürümek ve ertesi günü 
de Sanayi Çarşısında birtakım hareketlere, 
- kendi tabirleriyle - eylemlere girmeye karar 
vermişler. Ulustakini yapamamışlar, ama Esnaf 
Çarşısına gitmişler ve büyük milletimizin bir 
parçası olan sanayiciler tarafından lâzımgelen 
cevapla karşılanmışlardır. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

Şimdi, bu isimler Mehmet Ali Aybar'ın ya
bancısı değil, hâdiseler gözümüzün önünde ce
reyan etmiş, deliller burada. 

Muhterem arkadaşlarım, Maden - iş Sendi
kası DiSK'e bağlı olan bir sendikadır. «İşçi sı
nıfı, hazır ol; büyük savaşımız başlıyor.» başlı
ğı ile hitabediyor. Bunlar, tahrik ve teşvik de
ğil de nedir, Mehmet Alı Aybar Bey? 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Sa
yın Başkan, biraz daha gayret etseler, «bütün 
olayları Mehmet Ali Aybar yaptırdı» diyecek
ler. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Yok, yok, yok, biz kimin 
yaptırabileceğini biliriz. 

Muhterem arkadaşlarım, sonra DİSK'in bir 
çağrısı var; 16 tarihli Akşam Gazetesinde Ge
nel Başkan Kemal Türker'in, «Hemen olağan
üstü kongre kararı almız, kongre gündeminde 
DiSK'e katılma maddesine yer veriniz, katılma 
kararınızı mühürlü ve imzalı olarak geçiriniz 
ve 3 nüshasını hemen iadeli taahhütlü olarak 
gönderiniz. 

Anayasa dışı, iş hayatında faşist bir dikta 
ve Anayasa dışı bir baskı rejimi kurulmaması 
için sizleri birliğe çağırıyoruz, eyleme çağırıyo
ruz.» diyor. Bu, tahrik değil mi? 

işte muhterem arkadaşlarım, şu deliller, Dev
let arşivinden okuduğum beyanlar bu istanbul 
olaylarının tertipçisi, müşevveki, mürevvici 
DİSK'in olduğu, dolayısiyle Türkiye İşçi Parti
sinin olduğu bir gerçek olarak ortaya çıkmak
tadır. 

Şimdi, önergesinde arkadaşımız diyor M; 
«Büyük Mecliste ve kamu oyuna yanlış bilgiler 
vardi.» Hangi yanlış bilgileri vermişim Ken
disine göre şöyle izah ediliyor; «Bakan bir ta
raftan diyor ki, muhtelif istikametlerden gelen 
işçi kütlelerinin Taksim'de toplanacağını söy
lüyor, diğer taraftan Silâhtaraağa Fibrikasını 
tahribedeceklerdi ve İstanbul şehrini tahrip ve 
işgale vesile olacak sebebi yaratacaklardı, bu bir 
tenakuzdur.» diyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, kendilerine 
her istikamette verilen parola Taksim'de buluş
maktır. Kartal istikametinde toparlanarak Su-
adiyey'ye gelmek, Bağdat Caddesinde oturan
ları taşlamak, orada bir servet ve mülk düşman
lığını izhar etmek; - Çünkü orada öyle seslen-
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inişlerdir «sizi çıkarıp biz geleceğiz», demişler
dir - ve oradan Kadıköy'ü ve çarşısını tahri-
toetmek ve vapurlara binerek karşıya gitmekti, 
Diğer bir kol, Üsküdar'a inerek araba ve diğer 
yolcu vapurlariyle karşıya geçmekti. Rumeli 
yakasında, Levent'in gerilerinde teşekkül etmiş 
olan topluluk da Şişli'den başlıyarak Taksim'e 
gelmek ve Şişli'den itibaren bulunan yerleri tah-
ribetmekti. Silâhtarağa Elektrik Fabrikasına 
15 Haziran akşamı da teşebbüs etmişlerdir ayrı 
bir grup olarak, ama fakrika asker ve zabıta ta
rafından muhafaza altına alınmıştır ve Fbrikaya 
girenler süratle çıkarılmak suretiyle tecavüzden 
masun tutulmuştur. Ertesi günü muhtelif isti-
kamtten gelenlerin, tahrip ede ede gelenlerin 
bulunacağı yer Taksim'di. 

«Tahribedecekleri sonucunu nereden çıkarı
yorsunuz» diye bir soru mukadder olursa değer
li arkadaşlarım, çünkü kendi mantıklarına gö
re bu kanunsuz bir harekettir, her kanunsuz 
hareketin bir cezai müeyyidesi vardır, o tatbik 
edilir mesele biter. O kanunu ihlâl etmekten 
mütevellit bir cezaya uğrıyacaktır, ama Türk 
zabıtasına mukavemet etmek, Türk zabıtasına 
ve Türk askerine tecavüz etmek ayrı bir fiil ola
rak çıkıyor. Mehmet Ali Aybar bunu bilir, çün
kü Hukuk Fakültesinde öğretim üyeliği yaptı. 
Ama burada en küçük hukuk bilgisi ve hukuk 
mantığına sahibolmıyan bir insan masumiyeti 
içinde konuşma seviyesine düşmüşlerdir. 

Levent'ten gelen işçi kütlelerine dönmeleri 
söylenmiştir. Bu, zabıtanın vazifesidir, bir ka
nunsuzluk cereyan etmektedir. 0 kanunsuzlu
ğa müdahale etmek Türk zabıtasının kanunen 
kendisine tevdi edilmiş olan bir görevdir. Mü
dahale etmezse, suç işler Türk zabıtası Şu 
halden vazifesini yapmıştır. Burada dönmeleri 
istenmiş, fakat sopa ile demir çubuk ile silâhla 
Türk polisine, jandarmasına ve Türk askerine 
karşı gelmişlerdir. Bu silâhlarla, aletlerle, yıp
ratıcı yaralayıcı vasıtalarla mücehhez olmalası 
kendilerinin tahrip maksadiyle, bu, «dur» ka
nuni sözüne rağmen, yürüyüşe devam ettikleri
nin açık ve seçik dedilidir. 

Bağdat Caddesinden geldiler, Kurbağalıdere 
Köprüsünde daha önce kendilerinden dönmeleri 
rica edildi. Kanun ve meşru yola avdet etmeleri 
istenildi, fakat devam ettiler, silâh kullandı
lar. Demir çubuk kullandılar, sopa kullandı
lar. 

Şimdi, söz bu noktaya gelmişken Cumhuriyet 
Halk Partisinin değerli sözcüsüne de cevap ver
mek isterim. «Nerede Hükümet, Hükümet ve 
Devletin olduğu yerde bu hâdiseler olur muy
du?» tarzında bir sual sordular. 

Geçmiş zaman içinde bunun on misli ağır, 
gerçek mânada ihtilâller olmuş, güpegündüz 
partiler basılmış, tahribedilmiş, basın büroları 
basılmış, Parlömanterlere tecavüzler yapılmış. 
O iktidarın sahibi Cumhuriyet Halk Partisi idi. 
Ama biz vatanın ve rejimin tehlikede olduğunu 
anladığımız an, onu önlemek için kendileriyle 
beraber olduk. Şimdi, arkadaşım diyor ki; bir 
tstanbul olayları böyle cereyan ederse, Devlet 
ve Hükümet var mı, deniliyor. Ama düşünül
müyor ki, bugün küçümsediği Hükümetin basi
reti, müesseriyeti olmasaydı Kadıköy, Kadıköy 
Çarşısı ve Fenerbahçe tahribedilirdi. Bir Şişli 
yanar ykılırdı, bir Taksim altüst olurdu, bir 
istiklâl Caddesi mahvolurdu. Bunu niçin dile 
getirmiyor sunuz? (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Dünya yerin
den oynardı. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Dünya, sizin zamanmmz-
da yerinden oynadı. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Siz öyle bi
lin. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) Biz.... 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Siz, o vehimle 
I gideceksiniz. 

I İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
| OĞLU (Devamla) — Biz, hiçbir yere gitmeyiz. 
j Hâlâ iktidarda oturuyor, mânasına gelen 
| sözler söyledi bir sözcü arkadaşım. 
I Arkadaşlar; biz iktidara büyük milletimizin 

rızasiyle, millî iradenin tecellisiyle geldik. 
«Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir», bu
na inandığınıza yemin ettiniz. Şu halde mille
tin rızasını hürmetle karşılayacaksınız ve kabul 
edeceksiniz. Bizi ancak iktidardan millet indi
rir. Haksız, yersiz iftiralar, isnatlar değil. Biz 
iktidarda fuzuli şâgil değiliz. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Büyük milleti
mizin bize tevdi ettiği emanetle iş görüyoruz. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 
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Beş yıldır Anayasaya ters, Anayasaya aykırı 
politika... 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — İzah eder mi
siniz, fuzuli şâgil kimdir? 

BAŞKAN — Müdahale buyurmayınız efen
dim. 

TURGUT ARTAÇ (Kas) — Fuzuli şâgil 
kimse, onu izah etsin, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz, çok rica 
edeceğim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Anayasaya aykırı, Anaya
saya ters bir hareket olarak tavsif ediliyor. De
mek ki, bir ayaklanmanın ne olduğunu dahi sa
mimiyetle tariften çekinenlere inanan olur mu? 
İstanbul'da binlerce insan ayaklanıyor, Türk 
vatandaşının canına, malına, Türk zabıtasının 
canına kasdediliyor, tasaddi ediliyor, siz bu 
hareketi masum bir gösteri ve protesto olarak 
tarif ediyorsunuz. Bunda ayaklanma tam mâ-
nasiyle tecelli etmemiş mi? Ayaklanma, başka 
nasıl olur? Mala, mülke ve cana kasıtla,, teca
vüz, öldürme hâdiseleri cereyan eder, askeri 
dinlemez, zabıtayı dinlemez... Bu hareketleri 
başka türlü tavsif etmek mümkün mü? Bunun 
neresinde, Anayasayı çiğniyerek bir tasarruf 
yapıp, bir karar alma var? Ama ben sizin zih
niyetinizi biliyorum; siz, her gün Anayasayı na
sıl devirelim diye düşünen, onun taktiklerini 
kullanan bir zihniyetin sahibi olarak her gün 
işlediğiniz suçu, kolaylıkla başkasına izafe et
mekte mahirsiniz. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Mehmet Ali Aybar bu küsüde bizi Anayasa
ya aykırı ve Anayasaya ters düşen icraatın sa
hibi olarak tarif edemez. Onun mensubolduğıı 
teşekkül, anateşekkül ve yan teşekkülün hâkim 
olduğu zihniyet her gün Anayasaya ters; her 
saat Anayasaya ters ve her an Anayasayı devir
menin hevesi ve ihtirası içindedir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi, kendileri öy
le diyor, ama kendilerinin kullandığı terimleri 
her gün Türkiye ufuklarında tekrar eden ve 
«Bizim radyo» adındaki radyo bakınız ne diyor; 
«Bu politikaya karşı başta işçi sınıfı olmak 
üzere halkın bütün tabakaları haklarını koru
mak için ayaklanmış bulunuyor.» Türkiye Ko
münist Partisinin tebliğini yayıyor, 17 Haziran 
1970 tarihindedir ve TİP, bir ayaklanma olarak 

kabul etmemeye çalıştığı İstanbul olaylarının 
müşevviki olan, tahrikçisi olan, tertipçisi olan 
DİSK'in hareketini tasvibettiğini ve destekledi
ğini TİP in Genel Başkanı Şaban Yıldız tekrar
lıyor. Ayrıca, bu hareketlerin, bu direnmenin 
İzmir'de, Antalya'da, Sakarya'da cereyan ede
ceğini ifade eden bir bildiriyi de neşretmek hali 
kalmıyor. Maden - İş Sendikasının bildirisi bu
nu teyidediyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Mehmet Ali 
Aybar, «DİSK'in ilgisi yoktur, tahrikçi değil
dir» diyor. DİSK'in Başkanı nezarete alınma
dan. evvel, «tahripkâr eylemlerle ilcimiz yok
tur» diyor. Yani, biz hazırladık, biz tertibettik, 
ama tahrip bizim kararımızda yoktu. Ne demek 
bu? DİSK; «olaylar artık kontrolumuzdan çık
tı» diyor. Yani, «Biz hazırladık, biz tertibettik, 
ama kontrol edemedik, kusurumuza bakmayın» 
demek istiyor. 

İşte bütün kendi beyanlariyle, kendi itiraf -
lariyle kamu oyunun tercümanı olan, çeşitli ga
zetelerimizde neşredilen bu beyanname suretle-
riyle DİSK'in İstanbul hâdiselerinin, olaylarının 
mürevvişi olduğu, tertipçisi olduğu, tahripçisi 
olduğu aşikârdır. Ben bu delillere dayanarak 
Büyük Meclisinizde, «İstanbul olaylarının ter
tipçisi, tahrikçisi DİSK'tir» dedim. Biz, mesuli
yet taşıyan insanlarız, Büyük Meclisimizde de
ğil, hiç kimseye hakikat dışı konuşmak, beyan
da bulunmak bizim harcımız ve itiyadımız de
ğildir. Biz, hâdiseyi gayet objektif ölçülerin 
içinde Büyük Meclisimize takdim ettik. 

Şimdi, Mehmet Ali Aybar'm ne derecede bir 
muhakeme ve mantık za'fı ve tenakuzu içinde 
bulunduğunu işaret etmek isterim. Dediler ki; 
«Eğer, DİSK bu olayların tertipçisi olsa idi, 
tahrikçisi olsa idi, Cumhuriyet savcısı kendisini 
sorgu hâkimine gönderdi, tevkif etmedi, itiraz 
etti, asliye hâkimi de tevkif etmedi.» 

Şu halde, bir insan mahkeme huzuruna çıka
cak, hâkim tevkif etmeyince beraet edecek. Bu 
nerenin mahkemesinde mevcut? Başka diyarla
rın mahkemesinde mevcut. Bugün en basit hu
kuk kaidesi bunu kabul etmez. Bir suçlu, hâki
min huzuruna çıkarılır, hâkimin takdirine göre, 
ister derhal tevkif edilir, ister muhakemesi ce
reyan eder. 

Kaldı ki, Kemal Türker hakkında, 16 Hazi
ran hâdiseleri dolayısiyle değil, 14 ve 15 Hazi-
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ran günleri bu tertip dolayısiyle giriştiği birta
kım fiiller ve teşebbüslerden dolayı muamele ya
pılmış ve öyle adalete tevdi edilmiştir. Daha 
16 Haziranın hesabını ayrıca, Sıkıyönetim Mah
kemesinde verecektir elbette. 

Şu halde, hukuk mantığından, merî hukuk
tan tamamiyle âri bir iddiadır, önergedeki id
dia ve gerçeklere uymamaktadır. 

Yüce huzurunuzdaki konulmamın mesnetle
rini teşkil eden delilleri açıkça söyledim. Şu 
halde, o takdiminde, hakikat payı yoktur, tar
zındaki iddiası da tamamiyle yersiz, tamamiyle 
gerçek dışı, hilafı hakikat olduğu sabit olmuş 
bulunmaktadır. 

Anayasaya ters, Anayasa çizgisinin dışında 
olmaya gelince; A. P. İktidarının beş sene müd
detle Türkiye'de neler yaptığım, Türk işçisine 
neler getirdiğini grupumun değerli sözcüsü an
lattı. Bunlar mı Anayasa çizgisinin ötesinde, 
Anayasaya aykırı? Türkiye'de beş senelik A. P. 
İktidarında hiçbir iktidara nasibolmıyan, sos
yal adalet ve sosyal güvenlik politikası uygu
lanmıştır. Ama bir arkadaşını, sosyal adalet tâ
birini kullanana derhal «komünist» denilmiştir 
gibi, büyük isnat ve iftirayı bize yakıştırmaya 
gayret ettiler. 

Gayet samimiyetle söylüyorum; sosyal gü
venlik ve sosyal adalet ilkelerini en yaygın şe
kilde halk tabakalarına kadar götürmenin şe
refini A. P. İktidarı taşımaktadır. Kimse bunun 
aksini söyliyemez. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Her neyimiz Anayasanın çerçevesi içindedir, 
kanunların sınırları içindedir. Her icraatımız 
meşrudur. Ne yazık ki, Anayasayı yapanlar 
değil, onlar Anayasanın karşısına çıkmış, Ana
yasayı savunmak ve uygulamak mecburiyetin
de kalan biz olmuşuzdur. (A. P. sıralarından, 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Bizim her politikamız, 
her icraatımız Anayasaya dayalı, kanun hâki
miyeti prensibine dayalıdır, ama Mehmet Ali 
Aybar ve bağlı olduğu siyasi teşekkül ve onun 
yan teşekkülü, işte bizim savunduğumuz, hepi
mizin savunması lâzımgelen demokrasiyi ve 
hürriyeti sevenlerin birledik savunması lâsım-
gelen demokratik Türk Devletini bugün mü, ya
rın mı devireceğiz politikasının içindedir. Siz, 
Anayasanın dışmdasmız, siz, Anayasa çizgisinin 
ötesindesiniz. (A. P. sıralarından, «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Bu 
indî mütalâalarınızla mı dâvanızı isbat edecek
siniz? 

BAŞKAN — Efendim, yerinizden kalkıp hi-
tabetmek mümkün değildir, böyle bir usulümüz 
yok, Başkan söz vermeyince konuşulmaz. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OÖLU (Devamla) — A. P. İktidarı ve onun 
Başbakanı huzursuzluğun mihrakı olmuş, Ana
yasaya giden yolu tıkayan bir vücut olmuş. 
Her gün onu tıkamak için birtakım tertiplerin 
içine giren sizin mensubolduğunuz siyasi teşek
kül değil mi? Sizin DİSK'iniz değil mi, sizin be
raber çalışmaya karar verdiğiniz DEV - GENÇ 
değil mi? Bunu nasıl Türk milletinden saklıya-
bileceğinize inanıyorsunuz? Anayasaya giden 
yolu asıl tıkamak istiyen sizin taşıdığınız zihni
yettir. Ama ona millî güçler müsaade etmiyecek, 
kursağınızda kalacaktır. (A. P. sıralarından, 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Çok 
uzun sürmiyecek, Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OÖI.U (Devamla) — Sizinki çok uzun sürmi
yecek ve Büyük Türk Milleti sizi teşhir edip 
bu memlekete getirmek istediğiniz esaret reji
minin girmediğini anlatacak ve lâyık olduğunuz 
muameleyi yapmakta tereddüt etmiyecektir. 
Çünkü sizi ve sizin taşıdığınız zihniyetin sahip
lerini teker teker Büyük Türk Milleti biliyor. 
Milliyetçiler biliyor, demokrasiye inananlar bi
liyor, hiçbir şey yapamayacaksınız, kursağınız
da kalacaktır. Biz, yalnız ve yalnız bir müddet 
daha huzursuzluğun mihrakı olmaya, kardeşi 
kardeşe vurdurmak için tertipler yapmanın 
planlarını düşünebileceksiniz, ama o düşünce
leri fiiliyata geçiremiyeceksiniz. 

Saygılar sunarım. 

(A. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

BARKAN — Gensoru üzerindeki görüşme
ler bitmiştir. 

Gündeme alınmadı hususunu oylarınıza arz 
edeceğim. Gündeme alınmasını kabul buyuran
lar?... Kabul etmiyenler?... Kabul edilmemiştir 
efendim. 

Esas gündemimize geçiyoruz. 
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IV — GÖRÜŞ 

1. — 1970 yılı Bütçesi Finansman kanunu 
tasarısı ve Adalet, İçişleri, Maliye ve Plân ko
misyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 38 
No. lu Geçici Komisyon raporu (1/330) (S. Sa
yısı : 197) 

BAŞKAN — Finansman kanunu tasarısının 
müzakeresine başlıyoruz. Hükümet ve komis
yon yerlerini lütfen alsınlar. 

Verginin nisbeti 
Madde 39. — Vergi, 36, 37 ve 38 nci madde

ler gereğince tesbit edilen matrah üzerinden 
aşağıdaki nisbetlerde alınır. 

Verginin nisbeti 
% 

İlk 50 000 lira için 15 
Sonra gelen 50 000 lira için 20 
Sonra gelen 200 000 lira için 30 
Sonra gelen 300 000 lira için 40 
Sonra gelen 400 000 lira için 50 
1 000 001 lira ve daha fazlası için 60 

BAŞKAN — 39 ncu madde üzerinds .n;örüg-
mek istiyen sayın üye?.. Yok. 

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

Tarh, tahakkuk ve ödeme esasları tarh yeri 
Madde 40. — Vergi, gayrimenkulun bulun

duğu yer vergi dairesince tarh olunur. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Beyan esası, beyannamenin şekli ve ödeme süreni 

Madde 41. — Bu kanuna göre vergi, mü
kellefin beyanı üzerine tarh olunur. 

Beyanamenin şekli ve muhtevası Maliye Ba
kanlığınca tesbit ve tâyin olunur. 

Beyanname, gayrimenkulun tapuya tescil 
tarihinden itibaren bir ay içerisinde ilgili vergi 
dairesine verilir; ve vergi aynı süre içinde öde
nir. 

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

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

IÜLEN İŞLER 

Vergi teminatı 
Madde 42. — Mükellefler, devir ve temlik 

dolayısiyle kendilerine ödenecek meblâğın 
(İvazsız intikallerde beyan edecekleri değerin) 
% 10 unu verginin teminatı olarak şekli ve 
muhtevası Maliye Bakanlığınca tesbit olunacak 
bir bildirimle gayrimenkulun bulunduğu yer 
vergi dairesine yatırmaya mecburdurlar. 

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

Sayın Ülker buyurun. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka

daşlarım, Gayrimenkul Kıymet Artış Vergisin
de, bu maddeyle, vergi teminatı ihdas edilmek 
istenmektedir. 

Yalnız, ben şunu anlıyamadım: «Mükellef
ler, (ki, mükellef er verginin mükellefi; bina ve 
arsaları devir ve temlik eden gerçek ve tüzel ki
şilerdir, kabul edilen 34 ncü maddeye göre. Ya
ni devir, temlik eden kimse; satan.) devir ve 
temlik dolayısiyle kendilerine ödenecek meblâ
ğın (ivazsız intikallerde beyan edecekleri değe
rin) % 10 unu verginin teminatı olarak şekli ve 
muhtevası Maliye Bakanlığınca tesbit olunacak 
bir bildirimle gayrimenkulun bulunduğu yer 
vergi dairesine yatırmaya mecburdurlar.» Yani 
10 bin liraya bir yer satılıyor. Böyle bir yeri sa
tabilmek için, 10 bin liranın % 10 u olan 1 000 
lirayı götürecek vergi dairesine yatıracak. Bu
nun böyle olduğu anlaşılıyor. İleride gelecek 
olan 46 ncı madde diyor ki: «Tapu memurları, 
vergi teminatının yatırıldrğını gösteren makbuz 
ibraz edilmedikçe tapu işlemlerini yapamazlar...» 

Şimdi burada önemli olan nokta şu; ben tabiî 
anlıyamadım, izahat verirlerse belki anlarım. 
Eğer bir satış yapılırken bundan dolayı değer 
art151, kıymet artışı vermek icabediyorsa, elbet
te ki bir şey düşünmek gerekebilir, ama bu mad
deleri şöyle bir okuduğunuz zaman bir ayırım 
yapılmamış. Yani kıymet artışı olanla, olmıyan 
yapılmamış. Hangi vatandaş satışa giderse evve
lâ % 10 unu teminat olarak yatıracak. Ben öyle 
anlıyorum. Yanlış anlamıssam, tabiî değerli Ko
misyondan açıklama yapmasını rica edeceğim, 
o zaman elbette ki, üzerinde durmayız. 

Şimdi, ayırım yapmadığınıza göre, tapuya gi
den her vatandaş mal satacak. Mal satan adamm 
elinde umumiyetle para da bulunmaz. Malım sat-

— 625 — 



M. Meclisi B : 108 22 . 6 . 1970 O : 1 

tıktan sonra alacak parayı. Gidecek, bu parayı, 
yani % 10 u yatıracak. Yani bu teminatın huku
kî esasını tam kavnyamıyorum. Şimdi düşünü
yorum ; Gelir Vergisi mükellefiyim, beyanda bu
lunuyorum, ama bu böyle değil. Yani vergi mev
zuuna girip girmediği belli olnııyan bir konu bu. 

Gelir Vergisini kabul edelim. Geiir Vergisi 
için ben diyorum ki, bu seneki kazancım 100 bin 
liradır ve vergisini de cetvelden çıkarıyorum. 
Belki, nisbetleri uymaz, ama diyelim ki, 10 bin li
ra. Böyle olduğu halde ben beyannamemi vergi 
dairesine veriyorum, fakat bunun için bir temi
nat yok. Eğer ödeme zamanı geldiği vakit öde-
mezsem, Âmme alacaklarının tahsili hakkında
ki Kanuna göre % 10 ve ondan sonra da eklene
cek cezalar konuyor ve vergi almıyor. Onda bir 
teminat yok, fakat burada vergiye girip girmi-
yeceği belli olmıyan vatandaş dahi bir para yatı
racak. 

Şimdi bunun bir başka enteresan noktası da 
şu; bir sene zarfında Maliye kendisine tebligat 
yapacak. Bir sene zarfında mahsubunu yapmak 
için müracaat etmezse Maliyeye kalacak gibi, bir 
mâna çıkıyor; bir sene zarfında müracaat et
mezse dediğine göre, kalacak gibi bir mâna çı
kıyor. Ben bu şeyi bağdaştıramadım; evet em
lâk kıymet artışı Vergisi alınması esası üzerinde 
durmuyorum, ama şu tatbikat üzerindeki temi
nat yatırma meselesini anîıyamıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, süreniz bitmiştir 
efendim. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

Kaçarsa vatandaş... Kaçarsa vatandaş bu 
kaçma bütün vergiler için bahis mevzuudur. Ya
ni vatandaş kaçarsa kaçar. Kaçmasının da bir
takım neticeleri vardır. Bu noktaların lütfen 
Komisyon tarafından açıklanmasını ve bizi ten
vir etmelerini istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aygün. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; Sayın Reşit Ülker'in te
reddütlerine ben de iştirak ediyorum. 

41 nci madde geçerken, vergi teminatı altı
na alınacak mı, diye düşündüm. 42 nci maddeye 
% 10 değil de, mademki beyanname verecektir, 
farktan vergi alınacaktır, cetvel de mevcuttur. 
Bu beyanname ile birlikte verginin yatırılmasını 
maddeye ithal etmekte fayda var. O zaman ret, 

geri iade, mahsup olmaz, madde de vuzuha ka
vuşur. Biz bu görüşteyiz. Komisyonun maddeyi 
bu şekilde ıslah ederek tedvin etmesini ve Yüce 
Meclisin huzuruna getirmesini talebediyorum. 
Yoksa % 10 neden alınacak, nasıl alınacak? 
Madem ki farktan vergi alınacaktır. Beyanname 
de vardır. Ne kadar vergi ödiyecekse, o beyan
name mucibince Maliyeye vergiyi yatırır, ondan 
sonra muamele tekemmül eder. Bu suretle vergi
nin geri alınmasına, verilmesine ve mahsubuna 
lüzum kalmaz ve mesele de vuzuha kavuşur. Biz 
bunu bu şekilde anlıyoruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyuran Sayın Maliye Bakanı. 
MALİYE BAKANI MESUT EEEZ (Kütah

ya) — Sayın Balkan, muhterem milletvekilleri, 
bu maddenin mahiyeti şudur; biliyorsunuz ""'İr 
vergiyi tarh edersiniz, tahakkuk ettirirsiniz, bir 
de bu verginin tahsil safhası vardır. Bu madde, 
tahsil safhasının kolaylıkla ikmal edilebilmesi 
için konulmuş bir maddedir. 

Evvelden satış muamelesini tamamlar, tapu
da tescil muamelesini ikmal eder, sonra mükel
leften para alınır, verilir, her şey biter, ondan 
sonra mükelleften bu vergiyi tahsil etmeye teves
sül ederseniz, tahsil muamelesinde büyük güç
lükle karşılaşırsınız. 

Burada dikkat edilecek husus, muamele bit
meden önce verginin tahsilini kolaylaştıracak 
bir tedbir bulabilir miyiz keyfiyetidir. İste bu 
42 nci madde muamelenin tapuda icra edilebil-. 
mesi için, tamamlanabilmesi için mükellefin, sa
tış bedelinin % 10 unu vergi dairesine teminat 
olarak yatırmasını âmirdir. Bu suretle, eğer 
bir vergi tahakkuk ederse beyanname verecek, 
beyannamesi; iktisap değeriyle satış değeri ara
sındaki fark, gayet tabiî bu bir incelemeye va
bestedir, beyannamesi üzerine vergi tahakkuk 
ederse, tahakkuk eden vergiden bunun mahsubu 
yapılacaktır. Eğer verdiği beyannameye göre 
tahakkuk edecek bir vergi yoksa bu teminat iade 
edilecektir. Eğer beyannameye göre tahakkuk 
edecek olan vergi bu % 10 teminattan az ise, 
kalanı mükellefe iade edilecektir. Fazla ise, faz
lası mükelleften ayrıca talebedilecektir. 

Şu halde, muamele ikmal edilsin, ondan son
ra vergi yatırılsm diye düşünecek olursak, ver
ginin tahsilinde büyük güçlükle karşılaşırla. Bu
nu önlemek için konulmuş bir maddedir. 

Saygılarımı sunarım. 
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SALİH AYGÜN (Amasya) — Bir sualim var 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aygün. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Biz de ver

ginin tahsilindeki zorluğu düşündük, fakat tapu
da muamele yapılırken, beyanname verilirken, 
beyannamede matrah ve tarh edilecek ver^i mik
tarı kaç lira üzerindense bu tesbit edilmiş olur 
ve vergi buradan tahsil edilebilir. Sayın Baka
nım bu hususa ne derler? Verginin matrahı be
yannameyle tesbit edilebilir, bir daha da zorluk 
çıkmaz. Sayın Bakanım bu hususta ne düşünür
ler? Bunu rica ediyorum. 

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

vamla) — Şimdi, tapuda, biliyorsunuz Emlak 
Alım Vergisinde muamele yapılırken satış bede
li üzerinden binde 70 nisbetinde Emlâk Alım 
Vergisi alınır. 

Burada bir kolaylık vardır; satış bedeli ma
lûm. Bunun binde 70 i nisbetinde Emlâk Alım 
Vergisi alınacağı için orada şifahi, olarak yapı
lacak beyan ile tapu memuru da makbuzu keser, 
vergiyi tahsil eder. Burada bir iktisap değöii 
meselesi vardır. İktisap değerinin tahkiki; ha
kikaten iktisap değeri o mudur, değil midir, bu
nun tahkiki, beyannamenin doldurulması, mali
yeye gönderilmesi, maliyenin vergiyi tarh etme
si, tahakkuk ettirmesi gibi safhalar tapudaki 
muamelenin intacını geciktirebileceği için, bura
da tapuda muamele çabuk olsun diye, vergiye 
aşağı yukarı tekabül etmesi lâzımgelen % 10 
nisbetindeki bir meblâğın evvelâ teminat olarak 
yatırılıp muamelenin ikmalinin yapılması key
fiyeti tercih olunmuştur. 

Şimdi Sayın Aygün'ün teklif ettiği sistemi 
getirsek; tatbikatta öyle zannediyorum ki, mü-
kellefer, efendim biz bu formaliteyi bekliyeceği-
miz yerde, vergiye mahsuben bir miktar para 
yatırahm da işimiz çabuk görülsün; bilâhara 
eğer vergi tahakkuk etmezse geri alırız veya 
eksik tahakkuk ederse kalanını alırız şeklinde 
belki müracaatta bulunacaklardır diye düşünü
yoruz. O bakımdan tatbikatta bu maddenin da
ha fazla kolaylık sağhyacğını düşündük. 

OEVAT KÜÇÜK (Trabzon) — Bir sorum 
var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bozatlı. 
Bilâhara sorarsınız Sayın Küçük. Belki ce

vap verirler. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım, 42 nci madde vesilesiyle 
konuşan arkadaşların görüşüne katılmamak 
mümkün değil. 

Gayrimenkul alım - satımı güç bir iş. Bütün 
tapu daireleri, istisnasız en küçük kazada da
hi, sabahtan akşama kadar doludur. Sıra bul
mak, bu meseleleri bitirmek zaten mevcut for
maliteler içinde oldukça güç oluyor. 

Şimdi bu yetmezmiş gibi, bir de ayrıca bir 
teminat yatırma mükellefiyetine tabi olup bir 
yıl bekle, bu teminatın mahsubunu yaptır, bir 
yıl içinde istediğiniz tarihte paranın iadesini 
iste... Bu mevcut mükellefiyetlere, mevcut güç
lüklere bir o kadar daha güçlük ekleme şeklin
dedir. Bunu lütfetsin, gereği gibi takdir etsin 
komisyon ve Sayın Bakan. Bu kadar ağır bir 
mükellefiyeti, her gün yüzlerce, binlerce insa
nın omuzlarına yüklemenin gereği yoktur. Bu
nun için başka teminatlar bulunabilir. Bu bir 
gayrimenkuldur, tapuda müsecceldir. Gerekir
se bu gayrimenkul üzerinde her hangi bir hak 
tesis edilerek âmmenin alacağı, Maliyenin ala
cağı garanti edilebilir. Böyle bir meblâğın yatı
rılması çok güçtür. Bilhassa birçok muamele
ler bedelsiz yapılıyor, hibe yapılıyor. 

Malûmunuz olduğu üzere, mevcut kanun hi
be suretiyle yapılan alım - satımlarda da vergi 
ihdas etmektedir. Hibe yapan bir kimsenin hiç
bir hazırlığı yokken, takdir edilecek muayyen 
bir miktarı götürüp yatırmakla mükellef tut
manın gereği yok. Çünkü ileride belki de bu 
arkadaş bir kuruş dahi vergi vermiyecektir. 
Gerçek hibe yapan, gerçek bedel almıyan, bir 
değer artışı yapmıyan hüsnüniyetli kimseleri 
peşinen suiniyetli kabul etmek, peşinen vergi 
mükellefi kabul etmek hukukun temel prensip
lerine aykırı düşer. Bunun için yeni bir şekil, 
yeni bir çare getirsinler veya bunu tamamen çı
karsınlar. İyi bir usul değil, vatandaşın sırtına 
çok ağır bir yük yüklüyor. Biz bunun böylece 
kabulüne taraftar değiliz. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Cevat Küçük, sorunuzu 
sorunuz efendim. 

CEVAT KÜÇÜK (Trabzon) — Efendim, ta
pu muamelesini yürütürken mükellef tapu mu
amelesinin sonunda para alabilecektir. Ondan 
evvel muztar durumda olan tapu mükellefi, 
arazisini satmak istiyen kimse bu yüzde 10 te-
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minatı bulup yatırmakta büyük güçlük çeke
cektir. Bu şahıs tapu devir muamelesinden son
ra parasını alacağına göre bu yüzde 10 temina
tı nereden bulup yatıracaktır ve bu, vatandaş 
için bir külfet teşkil etmiyecek midir? Bunun 
açıklanmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Evet, takrir anında tam para
yı alamıyacağıma göre yüzde 10 teminatı nere
den bulacaktır, diyorlar. 

Buyurun Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURGUT 

TOKER (Ankara) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım ; 

Sayın Bakanın da Yüce Heyete ifade ettiği 
gibi, buradaki yüzde 10 bir teminattır. Burada 
mükellef, yani gayrimenkulu satan kimse satış 
yapıldıktan, tescil muamelesi bittikten sonra 
bir nevi mükellefiyet de sona eriyor. Eğer bir1 

teminat alınmazsa omdan sonra mükellefi bul
mak, bunun tahsilini temin etmek fevkalâde 
güç. 

Değerli arkadaşlarımın vâki sorularından 
şu akla gelebilir : 

Efendim, satış muamelesi cereyan ederken 
eğer artışı ne ise ve bunun üzerinden ne vergi 
alınacaksa o da tahsil edilsin. Bu, yerinde bir 
sorudur ve teminatın getirilmesinin bir sebebi 
de esasen budur. Çünkü mevcudolan Değer Ar
tış Vergisi Kanununun maddeleri tetkik edildi
ği zaman, başlangıçta gayrimenkulunu satan 
kişinin o gayrimenkulunun ne kadar değer ar
tışı kaydettiği, hattâ değer artışı olup olmadı
ğının bir hesaba istinadetmesi gerekiyor. Her 
hal ve kârda mümkündür ki, bir değer artışı
na mevzu dahi teşkil etmiyebilir. Bu takdirde 
peşinen bir teminat almak, o teminat alındık
tan sonra tescil muamelesi yapılmak ve yapıla
cak hesaba göre, bu kanunun tüm hükümleri 
nazan itibara alınmak suretiyle Değer Artış 
Vergisine tabi ise ve hangi nisbet üzerinden 
alınması gerekiyorsa, değer artışının miktarı 
üzerinden esas vergiyi tesbit etmek ve yatırıl
mış olan teminatla bilâhara mahsubunu yap
mak. 

BAŞKAN — Sayın Toker soru o değil efen
dim, soru şu : 

Tapu memuru huzurunda takrir verilmeden, 
alıcı satıcıya parayı ödemez, satış, takrir mua-
melesiyle tekemmül eder. Bu ele geçtiği kabul 

edilen yüzde 10 teminatın bulunması meselesi, 
bu parayı nereden bulup da teminat olarak ev
velâ yatıracak ki, sonra muamele yapılacak. 
Soru bu. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURGUT 
TOKER (Devamla) — Sayın Başkanım, zanne
diyorum ki, soruyla ilgili mâruzâtta bulunuyo
rum. Demek istediğim şu : 

Tapu huzurunda alış - veriş yapılırken, gay-
rimenkule ait değer artışının tesbit edilmesi, 
kanunun sıralanmış tüm hükümleri içinde bir
denbire hesabedilmesi, gayet güç. Eğer bu, 
1 . 3 . 1971 tarihinde, Yüce Meclisçe kabul edil
diği takdirde, yürürlüğe girecek olan Emlâk 
Vergisinde nazarı itibara alınırsa, bilhassa bu 
arada yapılan satışlarda 37 nci madde hükmü
ne ve 37 nci maddede bahsedilen geçici madde 
hükmüne göre bir hesabın yapılması gerekiyor. 
Bu itibarla tescil ânında bu parayı hesabetmek 
mümkün değil, bir hesap yapılması gerekiyor. 

Gelelim diğer tarafına, ki, oraya gelecektim 
Sayın Başkanım, ikaz ettiniz yine teşekkür ede
rim, arkadaşlarım kabul eder M, umumiyetle 
böyle bir gayrimenkul alış - verişinde gayri
menkulu satanın bir avans alması her zaman 
için cari olan ve mümkün olan bir şeydir. Bu 
itibarla yüzde 10 teminatın yatırılması konu
sunda her hangi bir müşkülâtla karşılaşılaca
ğını ileri sürmek biraz güçtür. 

Maruzatım bundan ibaret, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, buyurunuz. 
M. SALÎH YILDIZ (Van) — Söz istiyorum 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Yazdım Sayın Yıldız, size de 

söz vereceğim. 

Buyurunuz Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka

daşlarım;. 
'Sayın Bakana ve Sayın Komisyon Sözcüsü

ne ook teşekkür ederim. Fakat verdikleri izahat 
tatmin edici olmadı. Bilhassa şu nokta üzerin
de duruyorum. 

Bir vatandaş var, gerçekten bir mal satıyor 
ve malda değer artışı var. Bunun üzerinde bir 
şey söyliyecek değilim. Hakikaten bu vatandaş 
değer artışından dolayı memleketine vergi ve
recektir, bu vergi için de bir ölçüde bir teminat 
şekli düşünülebilir. Ama,kanun o şekilde çıkı
yor ki, kim giderse gitsin tapuya, mutlaka yva-
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de 10 teminat verecek. Bir misal ile canlandı
rayım; vaktiyle üç - beş bin liraya istanbul'un 
bir kenar mahallesinden vatandaşın aldığı bir 
yer 300 OOıO lira ediyor, fakat üzerinde harap 
bir bina var, yine kadıncağız orada oturuyor. 
Şimdi, o harap binayı satacak, yani 300 000 
lirası varsa zengindir, diyeceksiniz. 300 000 li
rası var, ama dedesinden kalmış yerde oturu
yor; camı çerçevesi inmiş, üzerinden su akıyor, 
kargalar yuva yapmış, harap vaziyette bir ev. 
Şimdi bu vatandaş da gidecek satış muamelesi 
için tapuya. Gittiği zaman bunun değeri ne? 
300 000 lira. Bu değer üzerinden 30 000 lira bir 
para yatıracak. Çünkü bugün değerler çok yük
sek. Verdiğim bu misal ortalama bir misaldir. 

Bu, büyük bir haksızlıktır. Evet, bu tipteki 
vatandaş için bu, büyük bir haksızlık olacaktır. 
Ayrıca efendim, buna bir avans verilsin. Avans 
vermek de, avans verecek vatandaşlar için sa
kıncalı olacaktır. Vermezler, bir, neden vermez
ler? Onu arz etmek istiyorum. Düşünün, avans 
sereceksiniz, takrir verip vermiyeceği belli de
ğil. Avans vereceksiniz, götürecek yatıracak, 
makbuzunu alacak, tapu memuruna getirecek, 
sonra takrir verecek. Çok kişi böyle bir duru
ma yanaşmak istemiyebilir. 

Ben onun için rica ediyorum; .lütfetsinler bu 
maddeyi geri alsınlar, formüle etsinler, yani 
daha âdil, daha doğru bir şekilversinler. Sayın 
Aygün arkadaşımın söylediğinin de büyük ger
çek payı var, yani ben formüle edemedim, ama 
Aygün arkadaşım çok haklı bir şey söylediler. 
Bir vatandaş satışa geldiği zaman o bilir; ikti
sap değeri nedir, ne değildir. Arkadaşımın de
diği gibi, bir beyanda bulunsun. Desin ki; «hiç
bir farkı yoktur.» Veyahut hakikaten matrah 
teşkil edecek, yani üzerinden vergi alınacak bir 
fark, «50 000 lira farkı vardır» diye peşin bir 
beyanda bulunsun. Bu türlü beyanda bulunan
ların, eğer matrah farkı vardır, yani vergi öde
mesi lâzımdır, diye beyanda bulunursa o zaman 
bir dereceye kadar bir teminat ödesin. Çünkü 
nasıl olsa bir kâr sağlıyor. Bu bir dereceye ka
dar üzerinde düşünülebilecek bir yoldur, yani 
komisyon için söylüyorum. ıBenim, onun hak
kında da tam fikrim yok, çünkü tam düşüneme
dim. Yalnız ben, tereddütlerim vardı, belki yan
lış ifade ediyorum, diye düşünmüştüm, buna bir 
çare bulunması lâzımdır. Ama maliye için çok 
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faydalıdır bu. Milyonlarca lira gelir getirir. Bir 
sene sonra iade edilecek, o da müracaat halin
de, yani alacağına şahin olcaksm. Vatandaştan 
yana tam bir maliye kurduğumuz zaman şu ol
malıdır : 

Nasıl yüzde 10 u teminat olarak yatırttırı-
yorsa «gönderir, kendisine teslim eder» demeli
yiz, eğer tam bir devlet idaresi tesis etmek isti
yorsak; «müracaatı halinde kendisine ödenir.» 
değil, «kendisine ödenir, postayla gönderilir» 
ödenir. Çünkü posta ile vergi ödeniyor. Ama 
maliyenin fazla almış olduğu parayı müracaatı 
halinde kendisine maliye ödiyecek, kimbilir ne 
eziyet çekecek, düyuna mı kalacak, kalmıyacak 
mı, karışık bir iş. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, buyurunuz efen
dim. 

M. SALİH YILDIZ (Van) — Muhterem ar
kadaşlarım ; 

Bir güçlük çıkarmak için konuşmuyorum, 
hakikaten endişelerimizi ifade ediyoruz. Bu 
meblâğı yatırma mecburiyeti iki sebebe dayana
bilir : 

Bunlardan biri; maliyenin biran evvel, yüz
de 10 nisbetinde de olsa, hemen bir gelire ka
vuşması. 

ikincisi; mükellefe karşı olan itimatsızlık 
Her iki hal de adalet sağlamadığı ve tek ta

raflı olduğu için isabetli değildir. Bunu niçin 
yatıracak? Bir vergiye karşılık yüzde 10 temi
nat olarak yatıracak. Henüz ödenmesi belli ol-
mıyan ve bir vergi haline gelmemiş bulunan bir 
meblâğa mahsuben yüzde 10 yatırmak, vergi 
esasına da aykırıdır. Çünkü, vergiyi verip ver
miyeceği belli değil ki, bunun yüzde 10 unu pe
şinen, ilerde mahsubedilmek üzere, alalım. Bu, 
kanaatimce vergi tekniğine aykırıdır ve bu 
hakikaten, bâzı arkadaşlarımın da ifade ettik
leri gibi, büyük güçlüklere sebebolacaktır. Bu 
güçlükler, tapudaki satışları azaltabilir. Birçok
ları bu külfetli muameleye katlanmamak için 
satıştan da, alıştan da vazgeçebilir ve bu, dola-
yısiyle bu kanundan beklediğimiz gelire menfi 
yönden etki yapabilir. 

Binaenaleyh, ben de rica ediyorum; müm
künse bu maddeyi ortadan kaldıralım. Bu kül
feti vatandaşa yüklememek daha isabetli olur 
kanaatindeyim. 
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BAŞKAN — Sayın Bakan buyurun. 
MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Bir vergi koyuyoruz. G-ayet tabiî bu bir mü

kellefiyettir. Konulan verginin tahsilini düşün
mek elbette ki, lâzımdır. Kanunlarla bâzı mü
kellefiyetler koyuyoruz. Şimdi burada beyan 
üzerine muamele ikmal edilsin de vergisi varsa, 
kati olarak o tahsil edilsin, ondan sonra tapuda 
tescil muamelesi yapılsın, dersek, iktisap değe
riyle satış değeri arasındaki fark mukayese 
edileceği için ve bunda da yegâne esas - tapuda 
muamele cereyan ederken bunu yapacağınıza 
göre - beyan olacağına göre, bu beyanın doğru
luğunu nasıl tesbit edeceksiniz Bu vergiyi öde
mek istenıiyen kimse elbette ki - su teminat me
selesini ortadan kaldırırsanız - iktisap değerini 
o şekilde bildirecektir ki, satış değeri ile iktisap 
değerini mukayese ettiğiniz zaman vergi yok
muş gibi veya gayet cüzi bir vergi varmış gibi 
görünecektir; yani o anda insiyatif tamamiyle 
mükellefin elinde olacak. Bu şekilde muamele 
yaparsanız bilâhara yapılacak tetkikat ile ver
ginin zıyaa uğradığı anlaşılır ise, uzun boylu 
muameleler yapılacaktır, yeniden tarhiyatı ya
pılacaktır, mükellefe ceza tertibetmek gereke
cektir, buna itiraz ve saire olacaktır, muamele 
çok uzıyacaktır. Halbuki bakınız, Emlâk Alım 
Vergisinde muamele şöyle oluyor : 

Emlâk Alım Vergisinde tapuda muamele ya
pılırken satış bedeli ne ise onun binde 70 i nis-
betinde bir vergi derhal tahsil edilmektedir. 
Ondan sonra muamele yapılmaktadır. Şimdi bu
rada bir kolaylık vardır. Çünkü, ortada tapu 
tesciline esas olan bir değer mevcuttur, yani sa
tış değeri mevcuttur. O değerin üzerinden ver
giyi hemen tarh edip alıyorsunuz. Bilâhara, o 
değerin kanunda yazılı nisbetlerden daha fazla 
düşülk gösterildiği, tesbit edildiği takdirde ce
zalı muamele yapıyorsunuz. Ama orada bir esas 
var. Orada vergiyi sıfıra indirmek diye bir şey 
mevzuubahsolamaz. Satılan malın elbette ki, bir 
değeri olacaktır ve bu beyan edilecektir. 

Gayrimenkul Değer Artışı Vergisinde ise; 
mesele, Emlâk Alım Vergisinde olduğu gibi ba
sit değildir. Orada iki değeri mukayese etmek 
mecburiyetindesiniz. Binaenaleyh, iktisap değe
rinin doğruluğunu araştıracaksınız. Bu araştır
mak keyfiyeti uzun boylu muameleye vabeste-
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dir. Burada vergi ziyama sebebiyet vermemek 
için, daha elimizde iken, muamele yapılmadan 
îve para henüz ortada iken % 10 nispetinde bir 
teminat alınması bu madde ile derpiş edilmiştir. 
Sonra, yeni bir şey değildir. 

Muhterem arkadaşlar; Veraset ve İntikal 
Vergisinde de buna benler maddeler vardır. 
Şimdi mesele benim hatırımda kaldığına göre; 
müteveffanın bankada mevduatı olsa, bankada
ki mevduatını da vârisleri veraset ilâmına isti
naden bankadan çekmek isteseler, bu mevzuatı 
bıraktığınız zaman Veraset Vergisinin tahsilatı 
güçleşir. Bunu teminat altına allmak için kanun 
demiştir ki; bundan % 15 nisbetinde bir temi
nat tevkif olunur, geri kalanı vârislere tediye 
olunur.» Yani yeni bir şey getirmiyoruz .Bu 
% 15 tevkif at bilâhara tarh olunacak veraset 
vergisinden az da olabilir, çok da olabilir. Eğer 
az ise, bu aradaki fark tekrar takibolunur mü
kelleften, eğer % 15 tevkifat fazla ise mükel
lefe iade olunur. Bu, yeni getirilmiş bir sistem 
de değildir. 

Yalnız, burada dikkat edilecek husus; ver
giye tabi matrah iktisap değeri ile satış değe
ri arasındaki fark olduğu halde, burada % 10 
tevkifata tabi tutulan miktar satış bedelinin 
tamamıdır. Olsa olsa, muhterem arkadaşlarımız, 
burada bu % 10 fazladır diyebilirler; ama ver
ginin tahsilatını kolaylaştıracak olan bu hük
mün tamamiyle tasarıdan çıkarılmasının müna-
sibolmadığı kanaatindeyim. 

Saygılarımı sunarım. 

CEVAT KÜÇÜK (Trabzon) — Sual sora
cağım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CEVAT KÜÇÜK (Trabzon) — Şimdi efen-

. dim, madem ki satış bedeli üzerinden % 10 te
minat olarak yatıracaktır, bunun satış muame
leleri yapıldığı anda % 10 olarak tevkifine gi
dilmeli. Yoksa muamele görmeden önce yatır
ma cihetine gidersek, demin söyledim, yine ay
nen ortaya çıkar. Yani, bir kolaylık, bir imkân 
tanıma bakımından bu % 10 olarak tevkif edil
melidir. 

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

la) — Sayın Başkan, burada haliyle muamele 
takrir verilirken alınıyormuş gibi olacaktır. Bir 
iki saat sonra ikmal edilecek bir muamele için, 
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satış bedeli üzerinden l&zungelen % 10 zaten 
bulunabilecektir satan kimse tarafından. Çün
kü, birkaç saat sonra, saatle ölçülebilecek bir 
zaman sonra satış muamelesi ikmâl edilecektir, ; 
bu zatın eline para geçecektir. 

Binaenaleyh, böyle saatle ölçülebilen bir I 
zaman farkı içerisinde bu paranın tescili sıra- ! 
sında alındığını kabul etmek de mümkündür. 

İ 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bozatlı. İ 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, ! 

değerli arkadaşlarım; Sayın Bakanı dikkatle I 
dinledik. Görüşlerine katılmak çok güç. j 

Arkadaşlarımız çok ivi bilirler ki, vergi i 
müessesesinde, hukukta aslolan berai zimmet
tir. Şimdi, Veraset İntikâl Vergisini misal ver
diler. Dikkat buyurulursa, Veraset İntikâl Ver
gisinde ölümle bu vergi doğuyor, ortada bir 
vergi mükellefi meydana geliyor. Artık Mali
ye istediği safhada bu vergiyi tahsil etmek yo- i 
luna giderse bir haksızlık olmaz. Burada bir , 
teminat isterse bir haksızlık olmaz. 

Bu maddedeki özellik biraz değişik. Bura
da bir değer artışı olacak mı, olmıyacak mı; | 
henüz belli değil. Değer artışının olmadığı yüz- | 
lerce, binlerce muameleyi tasavvur edin, hiç- j 
bir değer artışı yok, aldığı gibi satıyor veya j 
hiçbir menfaati yok, hattâ sıkıştı, zararına sa- j 
tıyor. Şimdi, ortada vergi tahsil edilmesini ge- j 
rektiren hiçbir durum yok, biz bunu ayrıca tu- ! 
tuyoruz; «Aldığın paranın % 10 unu bir sene | 
müddetle, ilerde mahsup muameleleri bitince- j 
ye kadar yatırmak mecburiyetindesin» liyoruz. j 
Ortada tahakkuk eden, gerçekleşen bir borç i 
yok, nasıl bir mükellefiyet tahmil ediyoruz? j 
Bütün gayrimenkul sahiplerine satış sırasında j 
yeni bir mükellefiyet ihdas ediyoruz; vergi ile j 
mükellef olsun olmasın, bir fazla değer doğ- i 
sun doğmasın... Bu doğru değil arkadaşlar. Bu- i 
nu yapamaymız. j 

Ancak şu olabilir: Devlet vergisini tahsil et- ! 
mek, fazla değerleri var mı yok mu, kendi im- j 
kânlarına, kendi resmî kayıtlarına göre tesbit i 
etmek mecburiyetinde, alacağını tahsil edecek. 
Tapu Dairesi, o günkü mevcut vesikalarına, 
resmî belgelerine, satış sırasında yapacağı tan- j 
kikata göre bir fazla değer tesbit edebiliyor
sa, onun için tesbit ettiği fazla değerinin % 10 
unu, hattâ % 15 ini yatırsın, ona taraftarız. ; 

Yanlış anlaşılmasın, mevcut resmî belgelere 
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göre, elde mevcut beyanlara göre bir fazla 
değer varsa, elbet orada ilerde artması ihtima
li de olacağını, vergiye tahsil güçleşeceğini he-
sabederek, % 10, % 15 onun için yatırtsm. Ama, 
ortada vergi alınacağına dair en küçük bir ema
re yoktur, vergi mükellefi olduğuna dair en kü
çük bir belge yoktur, «sen gayrimenkul 
alım - satımı yapıyorsun, aldığı paranın % 10 
unu tıpkı tas&rruf bonosu bedeli verir gibi ve
ya G-elir Vergisi verir gibi ödiyeceksin» demek 
doğru bir şey değildir. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Alaca, buyurun. 
İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Muhte

rem Başkanım, muhterem arkadaşlarım; konu
şan milletvekili arkadaşlar «ortada bir vergi
nin tarhını icabettirecek bir muamele yoktur 
ki, bir d 9 teminatı alınsın vatandaştan» diye 
buyurdular. 

Hadizatmda, kanunun metni, ondan sonra 
verginin mahiyeti göz önünde tutulursa, bu 
vergiyi doğuran bir olayla karşı karşıyayız. 
Şimdi ortada bir gayrimenkul sahibi vardır, 
bir de bunun alıcısı vardır, anlaşmışlardır. Bu
rada, gayrimenkulun kıymeti beyan ediliyor. 
Sayın Maliye Vekilinin ariz ve amik izah ettik
leri gibi, beyan üzerine ileri sürülen kıymet 
üzerinden teminat alınmasını kanun istihdaf 
ediyor. 

Halbuki, bu mevzuda, bu müessesede ikti
sap maliyetinin tesbiti kanunun 37 nci madde
siyle muhtelif ahvalde tesbit edilmiştir. 

Bir de istisnaen, Emlâk Vergisi Kanunu yü
rürlüğe girinceye kadar iktisap maliyeti aşağı
daki şekilde tesbit olunan değerlerdir ki, bu 
da geçici 1 nci maddenin muhtelif 
bendlerinde yapılmıştır. Şimdi, bu mu
ameleler kısmen muallâkta bulunduğu için, 
yani iktisap maliyetinin derhal tesbiti müm
kün bulunmadığından ve iktisap maliyetinin 
tesbiti hattâ geçici 1 nci maddenin son fıkrasın
da tarafların bu geçici madde ile derpiş edilen 
kıymet veyahut da başka, Emlâk Alım Vergi-
siyb derpiş edilen kıymetlerden her hangi biri
sini tercih hususunda dahi bir hiyar hakla ken
dilerine verilmiştir. 

Bu hale göre; iktisap maliyetinin tesbiti 
mevzuu muallâkta bulunduğu için ve beri ta
raftan da, tarafların bu alım muamelelerini 
böyle tahkikatın neticesine bağlı kılmak da, bu 
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gibi muamelelerin gecikmesini icabettireceği 
göz önünde tutulduğu takdirde, ki ıSayın Ma
liye Vekillinin beyan ettiği üzere, burada tes
miye edilen bedel hakiki matrahtan her halde, 
fazladır, az değildir. Yani, % 10 teminat alındı
ğı takdirde ive bu matrahın tebiti ve iktisap 
maliyetinin tesbiti göz önünde tutulduğu tak
dirde, maliye tarafından teminat olarak alın
mış bulunan ımeblâğın bir kısmının bu iş sahibi-
ne iadesi daima mukadderdir. 

BAŞKAN — Sayın Alaca, süreniz bitmiştir. 
İSMAİL HAKKI ALACA (Devamla) — 

Hal ve vaziyet böyle olduğuna göre, bu mües
sesenin bekası ve bu verginin tarhı ve tahsili 
hususunda ıda faydalı olur. Ancak, nıislbeti % 10 
iken, % 8 e veyahut ta her hangi ibir aşağı nis-
bete düşürülmesi, o da esaslı bir müsdenidat gö-
irüldüğü takdirde, mümkündür. 

Netice itibariyle ortaya konan hüküm ye
rindedir. Kaldı ki, bâzı arkadaşlar, «Hazineye, 
maliyeye bu para verildiği takdirde, maliye bu
nun iadesinde suhulet gösterir» ki, biz de bu 
fikre de iştirak etmiyoruz. Bir hukuk devletin
de asla böyle şeyler mevzuuba'hsolamaz. Mad
dedeki hüküm yerindedir. 

Hürmetlerimle. 
REŞİT,ÜLKER (istanbul) — Sayın Baş

kan, bir sorum var. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Efendim, bu 

kısımda 35 nci madde var. 35 nci maddede (b) 
fıkrasını bilhassa belirtmek isterim. «Belediye 
sınırlarına mücavir bulunan...» Burada değer 
faiklarının 40 bin lirası vergiden muaftır, de
niyor ve bu madde getirilirken de bilhassa kü
çük yerler v.s. esas alınmış olarak halka ko
laylık düşünülüyor. Şimdi bu halka kolaylık 
gösteren bu madde de bunu önlemiyecek. Çün
kü, evvelâ % 10 yatıracak, sonra olacak gibi 
geliyor. Acaba görüşümüz doğru mudur? Yok-
ra, bir yanlışlık var mıdır? Lütfederlerse mem
nun olurum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON ISÖZCÜSÜ HAYRET

TİN TURGUT TOKER (Ankara) — Sayın 
Başkan; 35 nci maddenin (a) fıkrası, tabi ver
gi doğuran bir olay olmadığı cihetle her hangi 
bir teminat v.s. bahis mevzuu değildUr. (b) ve 
(c) fıkralarında % 10 teminat yatırma külfeti 
x ar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca gö
rüşmek istiyen sayın üye? Yok. Madde üzerin
de verilmiş bulunan takrirler var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
42 nci madedeki % 10 vergi teminatının, Ba

kanın ifadesinde de kabul buyurulduğu veçhi
le, % 5 e lindirilmesini arz ve teklif ©derim. 

İzmir 
Şükrü Akkan 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
42 nci maddenin metinden çıkarılmasını arz 

ve teklif ©derim. 
Reşit Ülker 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
42 nci maddenin Komisyona havalesini öne

ririm. 
istanbul 

Reşit Ülker 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — ıSayın Bas
il- jan, usule aidolduğu için bunun önce konul
ması lâzimdır, takaddüm etmesi lâzımdır. 

BAŞKAN ı— En aykırı çıkaniması değil mi 
efendim? 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Çıkarılması, 
ama bu usule aidolduğu için bunun takaddüm 
etmesi gerekir. 

BAŞKAN — Bir takrir daha var, onu da 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
42 nci maddenin aşağıdaki gibi ıdeğiştirilme-

s:ni arz ederim. 
Madde 42. — Mükellefler, devir ve temlik 

dolayısiyle kendilerine ödenecek meblâğın 
^ivazsısz intikaller hariç) 36 nci maddeye göre 
hesaplanacak matrahın % 10 u teminat olarak 
alınır. 

Van 
M. Salih Yıldız 

BAŞKAN — Maddenin Komisyona iadesi 
ilıakkındaıki takrire komisyon katılıyor mu? Ka
tılmıyor. Takririn dikkate alınmasını oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmemiştir. 

Maddenin metinden çıkarılmasına dair Sa
yın Reşit Ülker'in takririne Komisyon katılı
yor mu? Katılmıyor. Hükümet? Katılmıyor. 

— 632 — 



M. Meclisi B : 108 22 . 6 . 1970 O : 1 

Dikkate alınması hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabuıl 'edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

iSayın Şükrü Akkan'm, nisbetin % 10 dan 
% 5 e indirilmesine dair önergesinle Komisyon 
katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HAYRET
TİN TURGUT TOKER (Ankara) — Sayın Baş
kanım, eğer Sayın Akkan % 7 ye katılırlarsa 
biz de Komisyon olarak kabul ederiz. (C. H. P. 
sıralarından, «öyle pazarlıkla olmaz» sesleri) 

BAŞKAN — Yani bu % 7, tapu harcıyla 
(dengeli olsun diye mi geliyor? 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Sayın Başka
nım, arkadaşlarımın umumi bir arzusu var. Ben 
muhterem komisyona ve muhterem Hükümete 
iştirak etmek isterim, ama rey verecek arkadaş-
Oarımdıa*.. Eğer % 6 ya katıkyorlarsa kabul ede
riz. 

BAŞKAN — Sayın Akkan takririni % 6 ola
rak tadil ettiğini söylüyor. Bu şekildeki tadile 
Komisyon katılıyor mu efendim? Katılıyor. Hü
kümet? Katılıyor. Takririn dikkate alınması 
hususunu oylaranaza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Salih Yıldız Beyin takriri var. Geri mi alı
yorsunuz efendim? 

M. SALİH YILDIZ (Van) — Hayır efen
dim. 

BAŞKAN — Peki efendim. Sayın Salih Yıl-
ths'm önergesini tekrar okutuyorum. 

(Van Milletvekili Salih Yıldız'm önergesi 
*ekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? Katılmıyor. Hükü
met? Katılmıyor. Sayın Salih Yıldız'in takriri
nin dikkate alınlması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi tadil teklifi şekliyle oylarınıza arz 
eriiyorum. Kabul edenler... Etmiyeniler... Kabul 
edilmiştir. 

Asgari vergi 
Madde 43. — Arsa, arazi ve bunlar üzerinde

ki binaların (bağımsız bölümler dahil) hisse üze
rinden veya taksim veya ifraz suretiyle devir ve 
temlik edilmesi halinde, muameleye konu olan 
gayrimenkulun vergisi, gayrimenkulun tümü 
:dm rayiç bedel esas alınmak suretiyle hesapla-
iun verginin, muamele konusu gayrimenkule 

•isabet eden kısmından aşağı olamaz. Bu asgari 
verginin hesaplanmasında; muamele konusu 
gayrimenkulun iktisap maliyetinin, bu gayri
menkulun tümünün iktisap maliyetine olan ora
nı esas alınır. 

Muamele konusu gayrimenkulun iktisap ma
hiyeti ise, bu gayrimenkul karşılığında iktisa-
bolunan değerlerin gayrimenkulun tümünün ra
yiç bedeline oranlanması suretiyle bulunur. 

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

Çeşitli hükümler 
Mahsup 

Madde 44. — Mükellefin kesinleşen vergi
sinden, 42 nci madde gereğince vergi karşılığı 
olarak tevkif edilen para mahsubedilir. Fazlası 
vergi dairesince mükellefe bildirilir. Bildirme 
tarihinden itibaren bir yıl içinde müracaat ha
linde kendisine ret ve iade olunur. 

Bu kanuna göre vergiye tabi değer fark
ları Gelir veya Kurumlar Vergisinin mevzuuna 
girdiği takdirde, 42 nci madde gereğince vergi 
teminatı alınmakla iktifa olunur. Teminat ola
rak alınan bu vergi Gelir ve Kurumlar Vergi
sinden tamamen mahsubedilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Buyurun Sayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Önerge veri 
yorum efendim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Buyurun Sayın Asutay. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkanım bir soru sormak istiyorum; «Bir 
yıl içinde müracaat edildiği takdirde kendisine 
iade edilir.» deniyor. Müracaat tarihinden ne 
kadar müddet sonra para iade edilir? Bir mü
racaat olur da, iadesi 1 - 2 seneye bağlı olabi
lir. Bir saraJhat yok; müracaat tarihinden ne 
kadar müddet sonra bu para iade edilir? 

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

ya) — Derhal iade edilir. Bir yıl içerisinde mü
racaat etmesi lâzımgelir. Bir yıl içerisinde 
müracaat etmez ise bu hakkından vazgeçmiş 
olduğu anlaşılır mânasındadır. 
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BAŞKAN — Sayın Ülker'in önergesini oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
44 noü maddenin birinci fıkrasındaki «Mü

racaat halinde» ibaresinin çıkarılmasını öneri
rim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Komisyon bu takrire katılıyor 
mu? Katılmıyor. Hükümet? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü
tahya) — Sayın Başkan burada «fazlası vergi 
dairesince mükellefe bildirilir.» diyor. Şu hal
de vergi dairesine bir mükellefiyet veriyor; 
eğer bu tevkif olunan miktar vergiden fazla 
ise veyalhut da vergi mevzuu yok da fuzulen 
bu miktar tevkif edilmiş ise, vergi dairesince1 

kendisine bildirilecek. Bu bildirime rağmen bir 
yıl içerisinde «ben paramı almak istiyorum» 
diye müracaat ederse para kendisine iade olu
nur. Bu bildirime rağmen müracaat etmez ise 
para irat kaydedilecektir. Bu sebeple takrire 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Ülker'in vermiş bulun
duğu takrire Hükümet ve Komisyon katılmı
yor. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Saym Balka
nım bir soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun 
takriri oylıyayım. Artık bu mesele oylarınızla 
halledilecektir. 

'Takririn dikkate alınıp alınmamasını oyla
rınıza arz ediyorum. Dikkate1 alınmasını kabul 
edenler... Etmiyenler.. Dikkate alınması redde-
dilmiiştir. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başka
nım bir soru sormak istiyorum. Zapta geçme
sinde fayda vardır. 

BAŞKAN — Muhterem milletvekillerinden 
zamanında söz istemelerini istirham ediyorum. 
«Madde üzerinde görüşmek istiyen saym üye 
var mı » diye iki defa hatırlattım. Ondan son
ra Saym Ülker oturduğu yerden «Takririm 
var» dedi. Böylece takriri oya koydum. Oyla
ma esnasında söz verilmez, biliyorsunuz ve der
hal oylamaya geçilir. Bu sebeple yapılacak bir 
işlem yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. Usul 
her şeyin önünde gelir. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Usulsüzlük 
yaptınız Saym Başkanım, müsaade edin ye
rimden arz edeyim. 

BAŞKAN — Neyi arz edeceksiniz? 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Şimdi Sayın 

Başkanlık şu oylamada usulsüzlük yaptı. Yap
tığınız muamelenin usulüne uygun olduğunu 
kabul ediyorsanız, söz verin usulsüz olduğunu 
izah edeyim. Çok rica ederim. 

BAŞKAN — Efendim yaptığım muamele
yi açıkça izah ettim. «44 ncü madde üzerinde 
görüşmek istiyen sayın üye var mı?» diye iki 
defa sordum. Sayın Reşit Ülker takririm var 
dedi, takrir oylandı Hükümet ve Komisyona 
sordum, katılmadıklarını beyan ettikten sonra 
yapılacak işlem oya sunulmaktı Saym Bozatlı. 
Bu arada oylama esnasında söz verilmez, 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Söz isteme
dim, meseleyi soru ile halledelim dedim. Soru 
sormak istedim, söz istemedim. 

BAŞKAN — Soru, söz aynı müessesedir. 
Vergi Usul ve Emlâk Alım Vergisi kamumja-

ıının luyguOıanması 
Madde 45. — Bu kanun hükümleri mahfuz 

olmak üzere, Vergi Usul Kanunu dile emlâk alım 
vergisi Kanununun 12, 13, 14 ve 15 inci maddele
ri 'hükümleri bu vergi hakkımda da uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye vaırmı?.. Yok. Maddeyi oylarını
za arz ©diyorum. Kabul edenler... Eıtmiyemtar... 
Kabufl. edilmiştir. 

Tapu memurlarımın görevi 
Madde 46. — Tapu mıemurları, ^vergi temina

tının yatırıldığını gösteren makbuz ibraz ©dil
medikçe, tapu işlemlerini yapamazlar. Gerekli 
teminatın tamamen yatırılmasından önce mua
mele yapan tapu memurları vergi teminatımın 
ödenmesinden mükellefler ile birlikte (müteselsi
le n sorumludurlar. 

İlgili memurlar bu madde gereğince ödeme
ye mecbur oldukları meblağlar içim mükellef
lere rücu edehiliriler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Geçici Madde 1. — Bu kanunum uygulanma
sında, Emlâk Vergisi Kanunu yürürlüğe girin-
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ceye kadar iktisap ımaliyeti (aşağıdaki sakilde 
tesbit olunan değerlerdir : 

a) Bina Vergisi tarhına esas gayrisâfi irat
ları veya Arazi Vergisi tarhına 'esas değerleri 
1 . 1 . 1947 iden önce tahrir veya takdir edilmek 
suretiyle konulmuş olan g'ayrimeaıkııller için 
Vergi Usul Kanununun 268 nci maddesinde gös
terilen vergi değerlerinin 12 katı, 

b) Gayrisâfi iratları veya değerleri 
1 . İl . 1947 - 1 . 1 . 1959 tarihleri arasında ko
nulmuş bulunan gayrimenkuller için, Vergi 
Usul Kanununun 268 nci maddesinde gösterilen 
değerdim 8 katı, 

c) Gayrisâfi iratları veya değerleri 
1 . 1 . 1959 - 1 . 1 . 1965 tarihleri arasında ko-
nuüimuş gayrimenkuller için V. U. K. nun 
268 noi maddesinde gösterilen değerin 5 katı, 

d) Gayrisâfi iratları veya değerleri 
1 . 1 . 1965 - 1 . 1 . 1968 tarihleri arasında 
konulmuş gayrimenkuller için V. U. K. nun 268 
nci ımade&inde gösterilen değerin 2 katı, 

e) Gayrisâfi iratları veya değerleri 
1.1.1968 den sonra konulmuş gayrimenkuller 
için V. U. K. nun 268 nci maddesinde gösteri
len değerin bir buçuk katı. 

Ancak, yukarıdaki misiller uygulanarak bu
lunacak değerleırden yjiksek bir iktisap değeri 
mevcutsa bu değerin iktisap maliyeti olarak be
yanı ihtiyarîdir. 

Bu takdirde ihtiyaren beyan olunacak de
ğerin ivazsız intikallerde Veraset ve intikal Ver
gisinin ivazlı intikallerde Emlâk Alım Vergisi 
veya tapu devir harçlarının matrahının teshi
line esas olmuş değer olması şarttır. 

BAŞKAN — G-eçici madde üzerinde (buyu
run Sayın Akkan. 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Muhterem Baş
kan, sayın milletvekilleri; (bu geçici madde Hü
kümet tasarısında yoktur. (Sonradan komisyon 
isabetle bunu metne almış. 

Şimdi 1947 den evvelki iradi gayrisâfiler ve 
değerler 12 kata çıkarılıyor. Zannediyorum Tür
kiye'nin birçok yerlerinde (böyledir. Eğemde tah
riri arazi 1936 (senesinde icra edilmiştir. 1936 
senesi ise dünya iktisadi buhran yıllarını taki-
beden senedir ve bina ve arazi vergileri çok dü
şüktür. O sebeple 1936 vergi esasına 12 katını 
koymak bir defa kifayetsizdir. 

Kaldı ki, tatbikatta durum şudur : Hâlâ 

adamın tarlası vergi idaresinde tarla olarak 
gösterildiği halde sonradan üzerine bağ yetiştir
miştir. Fakat tashihini yaptırmamıştır. Yetiştir
diği bağın da bugünkü kıymeti çok yüksektir. 
Böyle bir tarlanın, misal olarak veriyorum, İz
mir sınırlan içerisinde yüz lira değer taşıması 
pek mümkündür o günkü kıymetlere göre ve 
ekseriyettedir. Ama yıllar yıllı üzerine yaptığı 
masraflarla adam bugün bu gayrimenkulun de
ğerini onıbinlerle, yüzbinlerle ifadesini bulacak 
şekle getirmiştir. Bu sebeple bu 12 kat bunu 
karşılamaz. Beyanda bulunacaktır. Beyanda bu
lunurken benim anladığıma göre yetiştirme 
masraflarının da iktisap maliyetinin içinde ol
ması lâzımgelir. îktisap bedelini tesbit edecek, 
yetiştirme masraflarını, böyle (bir şey melhuz ol
madığı için, tesbit etmemiştir ve mutlak surette 
yetiştirme masraflarını değerlendirmek imkânı 
içinde olmıyacaktır. Sonradan yeminlli Maliye 
memurları bunu tahkik edecektir. Beyanla bu 
tahkik neticesi arasında büyük farklar olacak
tır. Belki mükellef cezalı yoldan vergiye tabi tu
tulmak yoluna gidilecektir. Bunun için bu mad
de çok önemli bir maddedir. Bu maddenin de 
daha açıklığa kavuşması icabeder. \ 

Ben muhterem komisyondan ve muhterem 
Hükümetten bu maddeyi geriye çekmesini rica 
ediyorum. (Benim bir emsal olarak verdiğim bir 
bağdaki gibi, bir zeytinlikte de olabilir; adam 
bir deHcelik satmalmıştır, belki vergideki değe
ri elli liradır, fakat yıllar yılı çalışmıştır, kökü
nü kökletmiştir, aşısını yaptırmıştır, bakımını 
yapmıştır, suilamıştır ve yıllar yılı sarf ettiği 
emek neticesinde, değer artışlarını da naızan 
itibara almak suretiyle yüzbin liraya çıkmıştır. 
Ama bunu beyan şeklinde bildirdiği takdirde 
ispatlaması biraz müşküldür. O sebeple yetiştir
me masraflarının da maddede yer almış olması, 
açıklığa kavuşması bakımından, mutlaka lâzım 
gedmektedir. Vergide hâlâ tarla gözüken, hâlâ 
delicelik gözüken gayrimenkuller arz üzerinde 
bugün zeytinliktir, bağdır, bahçeliktir, fındık
lıktır, narenciye bahçeleridir, sebze bahçeleri
dir. Bu sebeple değerleri çoktur. îktisap mali
yeti elbette ki, yetiştirme masraflarının da, eme
ğinin de zam ve ilâvesiyle elde edilecek bedel 
olacaktır. iBunun tashihinde mükellef lehine za
ruretler vardır. Benim istirhamın ve bu madde 
üzerindeki görüşüm bundan ibarettir. 

Hürmetlerimi sunarım. 
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BAŞKAN — Buyurun, Sayın Uzunoğlu. 
BAHATTÎN UZUNOĞLU (Samsun) — Sa

yın Başkan, muhterem milletvekilleri; Arazi ve 
Emlâk Vergisi 'bundan evvel şöyle takdir edili
yordu : Ya iradi gayrisâfi üzerinden veyahut 
icara verilen Ibir yer, diğer emsali ile kıyaslan
mak suretiyle. 

Şimdi şu geçici maddede dikkatimi çeken bir 
husus oldu. Evet, daha evvelki kıymet takdir
leri düşüktür, ama 1959 - 1960 dan sonra yapı
lan emlâklerdeki kıymet takdirleri bugüne gö
re pek düşük değildir. Bir mükellef tasavvur 
edelim, 'bir mülkü var, 'bunu icara vermiş ve 
doğru 'beyanda (bulunmuş. O gün mahallî idare
ler, özel idare, beyan ettiği miktar üzerinden 
buna vergi tarh etmiş, % 12 Bina Vergisi, % 8 
Millî 'Savunma, % 4 Buhran ve nihayet beledi
ye gelirlerini ilgilendiren tenvirat tanzifatla ge
lirinin % 28 ini vergi olarak vermektedir. Eğer 
mükellef doğru beyanda bulunmuş ise aldığı 
icarın % 28 ini bugün vergi vermektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 1900 senesinden 
bugüne kadar, doğru beyanda bulunan mükel
leflerin kıymetlerinde fazla bir artış olmamıştır 
ki, beş kat buna ilâve yapılsın. Beş kat ilâve ya
pıldığı zaman, eski verdiği verginin beş katı 
>olunca aldığı gelirin, yani mal sahibine getirdi
ği gelirin aşağı - yukarı yarısından fazlasını 
vergi olarak vermiş olacaktır. Binaenaleyh bu 
maddenin 1960 dan 1965 e kadar olan ve ondan 
sonraki kısmı adaletsizdir. Bunun kabul edilme
si bu durumda olan mükellefleri ook müşkül du
rumda bırakacaktır. Maddenin kaldırılmasını 
istirham edeceğim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu, takririniz var 
mı? 

(BAHATTÎN UZUNOĞLU (Samsun) — Ve
riyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Asutay. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Geçici maddedeki vergi artışının 1965 sene

sine kadar kabulü mümkündür. 1965 senesine 
kadar artış makbul olarak karşılanabilir. Ama 
1965 senednden sonra 1968 senesine kadar iki 
misli, 1968 senesinden sonra birden birbuçuk 
misli vergide bir artış, kabulü mümkün olmı-
yan bir hâdisedir. Ya biz, mahallî vergi tak

dir komisyonlarında vazifeli olan arkadaşları
mıza itimadetmiyoruz, yeterli derecede bir tak
dir yapamamışlardır. 1968 senesinden sonra ye
ni yapılmış olan binalarda geliri nazarı dikka
te alınmak suretiyle bir vergi takdiri yapılmış
tır. İtirazları vardır, muayyen bir prosedürü 
takibetmek suretiyle kesin bir hükme bağlan
mıştır. Tüm müracaat yerlerinde, tüm mü
racaat noktalan bitmiştir. Neticede vergi tarhı 
tesbit edilmiştir. Şimdi biz, 1968 senesinden 
sonra yeni yapılan binalar üzerinde yeniden bir 
vergi mükellefiyeti koyuyoruz. O halde komis
yonlarda vazife gören arkadaşlara itimadetmi
yoruz veya onların ters yolda bir muamele gör
düğünü Yüce Mecliste kabul etmiş oluyoruz. 

Nitekim, Sayın Şükrü Akkan arkadaşımı
zın dediği gibi, 6188 sayılı Kanunu nazarı dik
kate almak (suretiyle muhtelif cemiyetlere bele
diyeler tarafından verilmiş ve tahsis edilmiş olan 
arsaların tapu kıymetleri on kuruştan başlıyor, 
beş kuruştan başlıyan arsalar var. Geçmiş yıl
lar için takdir edilmiş olan 12 misil çok az ol
makla beraber, 1965 senesinden sonra mükel
lefin hiçbir hususu yokken yepyeni yapmış ol
duğu bir bina üzerinde bir vergi mükel
lefiyeti koymak adaletle kabili telif olmaz. 

Ben Yüce Meclise arz ediyorum; tapuda ya
pılmış olan satış muamelelerinin % 99,9 u esa
sa dayanmamaktadır. Yüzbin liraya satmış ol
duğu malı beş bin liraya satmış gibi tapuda mu
amele yapılmaktadır. Ama bu geçmiş seneler 
için. 1968 senesinden sonra yepyeni bir bina, 
yepyeni bir komisyon, yepyeni bir tesbit, yepye
ni bir vergi tarhı; ondan sonra da biz bugün 
1933 senesinden sonra da 1,5 katı glibi bir ver
gi tahmil ediyoruz. Bu çok adaletsiz olur. Bir 
örnek vereyim. 

işçi Sigortaları Kurumundan 50 bin lira kre
di ile almış olduğumuz bir mesken var. Altı-
yüz lira kira getirir diye takdir ettiler, dört-
yiiz liraya kiraya verildi. Şimdi altıyüz lira 
kira getirir diye bir vergi tarhı yapmışız, elli-
bin liraya mal olmuş olan bir binayı hiçbir ye
niden tetkikat yapmadan 1 200 lira kira getirir 
diye yeniden bir vergi mükellefiyeti altına so
kacağız. işçi Sigortaları Kurumundan ev almış 
olan bir işçi arkadaşımız bu vergiyi vermediği 
gibi bu binayı satacak insan da bulamaz. Onun 
için arkadaşlarımızın işaret ettiği gibi, komis-
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yon bu hususu geriye almalı, yeniden tetkik et
meli, sene esasını nazarı dikkate almak suretiy
le 1968 senesi ve sonrası yapılmış olan her tür
lü takdiri esas almak suretiyle bu seneden son
ra bu binalara yeniden bir vergi mükellefiyeti 
tahmil etmemelidir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Salih Yıldız, buyurun 
efendim. 

SALİH YILDIZ (Van) — Muhterem arka
daşlarım, özür dilerim, bende hâsıl olan kanaat, 
bâzı sayın arkadaşlarımızın bu maddeyi yanlış 
ianlamış olmaları merkezindedir. Bu devamlı 
bir vergi ihdası mahiyetinde değildir. «Bu ka
nunun uygulanmasında, Emlâk Vergisi Kanu
nu yürürlüğe girinceye kadar iktisap maliyeti 
aşağıdaki şekilde hesabolunur.» denir. Emlâk 
Kanunu da tahmin ediyorum, tabiî kanunlaştı
ğı takdirde, 1 . 3 .1971 tarihinde yürürlüğe gi
recektir. Bu arada yapılacak satışlarda eğer 
artışı vergisine matrah olacak esası nasıl he-
saplıyacağız? O takdirde de işte iktisap maliye
ti bu şekilde hesabedilecek, satış değeri ile ikti
sap değeri arasındaki fark vergiye matrah ola
caktır. Yani bu devamlılık arz eden, vergileri 
artıran müstakil, bağımsız bir madde değildir. 
Ancak şu söylenebilir; buradaki unsurlar ha
kikaten biraz karışık. Bunun hesabı, tatbikata 
uymıyan tarafları olabilir. Binaenaleyh ben 
şahsan şunun benimsenmesini istirham ediyo
rum: Bu kanunda iktisap değerinin nasıl he
saplanacağına dair bir esas getirilmiş. O esası 
aynen buraya almak mümkün. Bu kanunda ikti
sap değerinin nasıl hesabedileceği görüşüldü, 
onu almak lâzım. Yani bu geçici maddeyi ge
çici bir hüküm olarak 1971 e kadar o şekilde 
kabul edeceğiz. Ama maddede kabul ettiğimiz 
unsurları da bu geçici devreye tatbik etmek 
mümkündür. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Salih Aygün. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; bizim görüşümüze 
göre arkadaşım konuyu izah ettiler. Ben de ken
disi ile aynı kanaatteyim. Burada bir vergi tar
hı ve saire mevzuu bahis değil. 

Madde gayet açık: «Emlâk Vergisi Kanunu 
yürürlüğe girinceye kadar iktisap maliyeti aşa
ğıdaki şekilde hesabedilir.» diyor. Bunu basit
çe izah edeyim. 

1936 veyahut 1938 de her hangi bir bedel 
tâyin edilmiş, bunun gayrisâfi iradı 100 lira 
denmişse, bunun 12 misli alınacak, bu da 
1 200 lira eder. Bunu, bugün satarsa 1 200 li
ra ile aradaki farkın vergisini ödiyecek. Benim 
görüşüm bu ve ben bu maddeden bunu anlıyo
rum, komisyon nasıl anlar bunu bilmiyorum. 
Konu bu şekilde vuzuha kavuşmalı, yoksa bu
rada vergi tarhı v. s. mevzuu bahis değil. 

E... 1960 da, 1965 te... 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Ya 
üç ay sonra satarsa? 

SALİH AYGÜN (Devamla) — Üç ay sonra 
satarsa, bunun da kolayı var, ben komisyona 
bunun çaresini getiriyorum. Şu madde ile be
raber gayrimenkul sahipleri, üç ay veyahut altı 
ay zarfında gayrimenkullerinin bedellerini gün
lük rayice göre beyan etsinler, özel idareye tes-
bit ettirsinler. Ondan sonra satış yapılırsa me
sele kendiliğinden halledilir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Sözcüsü Tur
gut Toker, buyurun efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HAYRET
TİN TURGUT TOKER (Ankara) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Sayın Akkan'in da belirttiği gibi; geçici 
madde komisyonumuzda konmuştur. Yıldız ar
kadaşım dâhil diğer iki arkadaşımın da üzerin
de durdukları gibi, bu, devamlı vergi mükellefi
yeti getiren bir madde değildir. Esasında, De
ğer Artış Vergisi, devamlı vergi mükellefiyeti 
getiren bir kanun değildir. Ancak, bir menkul 
veya gayrimenkul satıldığı zaman iktisabında-
ki değere nazaran satış değeri arasında bir 
fark var ise, o fark bu kanundaki usul ve riis-
betler dâhilinde vergilenecek. Biz, burada ge
çici maddeyi mükellefin lehine getirmişiz. Mü
kellefin aleyhine getirilmiş gibi bir hüküm ve 
mâna çıkarılmaya çalışıldı ki, yanlıştır. Sayın 
Bakan, kanunun tümü üzerinde görüşmeler ce
reyan ederken de gayet güzel belirttiler. Bu 
Değer Artış Vergisi Kanunu, Finansman Ka
nunu müzakeresinden sonra yüksek huzurunu
za gelecek olan Emlâk Vergisi Kanunu, Yüce 
heyetlerce ^kabul edilirse 1 . 3 . 1971 tarihinde 
yürürlüğe girecek. 

Bütün mesele; Finansman Kanunu ve bu ka
nun içindeki Değer Artış Vergisi Kanununun 
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yürürlük tarihi ile, 1 . 3 .1971 tarihinde 
yürürlüğe girecek Emlâk Vergisi Kanunu ara
sındaki geçecek sürede, bu kanuna göre emlâ
kini satmak suretiyle Değer Artış Vergisine 
tabi olacak vatandaşlarımızı fazla mutazarrır 
etmemek için TDU geçici madde getirildi. 

1947 tarihinden önce ve 1947 yılma naza
ran şimdiki duruma göre, burada kıymet na
zara alınırsa 12 misli, gayrisafiyat nazara alı
nırsa 120 mislidir. Bu itibarla şöyle bir misalle 
hesap yapayım, zannediyorum kî  arkadaşla
rımla beraber daha açık bir sonuca varmış ola
cağız. Biz, buradaki 8 veya 12 katı nereden bul
duk, bunu açıklıyayım. 

Maliye Bakanlığı Gelirleri Genel Müdürlü
ğü ve teknik uzmanları muhtelif tetkikler yap
mışlar, 1947 de gayrimenkulun değeri ne idi, 
bugün nedir? 1947 de gayrimenkul ne getirdi, 
aynı değerdeki gayrimengul bugün ne getiriyor 
gibi. Ve şu neticeye varılmış ki, 8 ile 16 kat 
arasında değişiyor, 1947 ye nazaran bugün ge
len veyahut o gayrimengulün iktisabettiği de
ğer. Bu itibarla biz ortalamasını alarak 1947 
için 12 koymuşuz. Şimdi buradan ne gibi bir ne
tice çıkar? Yine Maliye Bakanlığının yapmış 
olduğu tetkiklere göre, 1947 de 30 lira getiren 
bir gayrimenkul veya bir ev düşünelim. Bu, o 
yapılmış tetkikler sonucu düzenlenmiş çizelge
ye göre bugün 1 000 lira getiriyor ve aşağı 
yukarı değeri de 100 bin lira. 

Biz, Emlâk Vergisinin, 1 . 3 . 1971 tarihin
de yürürlüğe gireceğini nazarı itibara alarak 
gayrimenkul sahiplerini zarardide etmemek için 
bu geçici madde ile şunu getiriyoruz. 30 lirayı 
12 ile çarpacağız, senede 360 lira getiriyor, bu 
çıkan neticeyi de 10 ile çarpıp safisini bulaca
ğız, aşağı yukarı 4 000 lira ediyor, 4 000 in 12 
mislini alacağız 48 000 lira. 

Değer Artış Vergisi matrahını tesbit eder
ken bu kanunun 38 nci maddesini nazarı itiba
ra alacağız. 38 nci maddede de şunlar var: 
Aşağıda gösterilen giderler matrahtan tenzil 
olunur...» Zannediyorum ki, Sayın Akkan arka
daşıma da buradaki izahatına göre bir cevap 
verme imkânını bulmuş olacağım. «Gayrimen
kulun iktisabı için ödenmiş bulunan her türlü 
aynî vergi, resim ve harçlarla faiz, Gider Ver
gisi, komisyon ve benzeri bütün masraflar» 
yekûn edilecek ve o da 48 000 liraya ilâve edi-

— 638 

22 . 6 . 1970 O : 1 

lecek. Kaldı ki, 38 nci maddenin (b) fıkrası 
var, «İktisaptan itibaren her yıl için iktisap 
maliyetinin % 5 i oranında hesaplanacak gö
türü gidei' ile bina ve arazi için ödenmiş bulu
nan Bina ve Arazi vergileri» de ayrıca buna 
ilâve edilerek değer bulunacak. 

48 000 liranın elde edilmiş olduğunu kabul 
edelim, yani bulduğumuz hesaba göre bugünkü 
değeri 48 000 lira, yüzde 5 üzerinden - 38 nci 
maddenin (b) fıkrasına göre - götürüyü hesa-
bettiğimiz zaman 23 senede 57 000 lira da bu 
tutar ve ikisi eder 105 000 lira. Bu 105 000 li
raya da (a) fıkrasında belirtilen «Gayrimen
kulun iktisabı için ödenmiş bulunan her türlü 
aynî vergi, resim ve harçlarla faiz, Gider Ver
gisi, komisyon ve benzeri masraflar» da ilâve 
edilir ve ayrıca arazi için ödenmiş bulunan Bi
na ve Arazi vergileri de ödenirse, hemen he
men bu gayrimenkul, 1947 de iktisabettiği de
ğere bugün satılacak olsa, geçici madde ve 
38 nci maddeye göre yapılacak olan hesapla 
Değer Artış Vergisine matrah olacak her hangi 
bir değer artışı aşağı yukarı ortada kalmıyor. 
Kaldı ki bu, şehir içinde ise 5 000 lirası muaf, 
mücavir sahada 25 000 lirası ve mücavir saha
nın dışında ise 40 000 lirası da muahtır. 

Bu itibarla değerli arkadaşlarım, getirilmiş 
olan geçici madde tamamiyle mükellefin lehine
dir ve sadece 1 . 3 . 1971 tarihine kadar geçen 
zaman için de mükellefi korumaya matuf, ol
dukça objektif hesaplara istinadettirilmiştir. 

Takdir buyurursunuz ki, bir kanunu tedvin 
ederken her bölgenin hususiyetine göre ayrı 
ayrı madde koymaya da imkân yoktur. Falan 
yerde arazinin değeri bir başkadır, filân yerde 
bir başkadır diyemeyiz, ama biz kanunları ob
jektif, umumi yapmak mecburiyetindeyiz. 

Zannediyorum iki arkadaşım «beyan esasın
da bulunulsun» eledi. 

Yeni kabul edilecek Emlâk Vergisi Kanu
nunda beyan esası olacak ve bu beyanın mak
sadı da gayrimenkul için beyan verdiği tarihte 
değer ne ise, gerçek üzerinden vergisini vere
bilmesini temin maksadına matuftur. Burada 
bir beyan esası kabul edildiği takdirde bunun 
bir kıymeti olmıyacaktır. Buradaki Değer Ar
tış Vergisinin bütün fonksiyonu, 1 . 3 . 1971 ta
rihinde yürürlüğe girecek olan Emlâk Vergisi 
Kanununda, mükellefi, gayrimenkul sahibini, 
ister arazi sahibi, ister arsa sahibi olsun ve is-
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ter bina sahibi olsun, gerçek değeri üzerinde 
vergi vermeye zorlıyan bir hüküm olacaktır. 

Mâruzâtım bu kadardır. Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurunuz Saym Akkan. 
ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Takririm de 

var Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Takririniz var, arzu ederseniz 
takririnizi okutayım ve ondan sonra kısaca izah 
sadedinde konuşursunuz. 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Hay hay efen
dim. 

BAŞKAN — Başkaca görüşmek istiyen sa
yın üye?... Yok. 

İki takrir vardır, okutuyorum. 
BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Sa

yın Başkan, ben takririmi geri alıyorum. 
BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu takririni ge

ri almıştır. Sayın Akkan'm takririni lütfen 
okuyunuz. 

Sayın Başkanlığa 
Geçici madde 1 in (e) bendinin 2 nci fık

rasının aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Şükrü Akkan 
İzmir Milletvekili 

«Ancak, imar ve ihya giderleri de göz önün
de tutulmak kaydiyle, yukardaki misiller uy
gulanarak bulunacak değerlerden yüksek bir 
iktisap değeri mevcutsa bu değerin iktisap ma
liyeti olarak beyanı ihtiyaridir.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HAYRET

TİN TURGUT TOKER (Ankara) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılmıyor. 
Sayın Akkan, takririnizi izah etmek üzere 

buyurunuz. 
ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri; 
Saym komisyon sözcüsünü dikkatle dinle

dim. Ben, bu maddenin mükellefin aleyhine ge
tirildiğini kabul etmedim. Bâzı arkadaşlarım da 
bu yolda konuşmadılar zannediyorum. Evet, 
mükellefin lehine getirilmiştir, fakat noksan

dır. Kendilerinin yaptığı rakamlar üzerinde he
sap doğrudur. Fakat ben gerçekleri söylüyo
rum. 

izmir'de 50 lira değerinde - 1936 yılındaki 
arazi tahririne göre - bir tarla 12 kat oluyor ki 
600 lira. Bunun her yıl yüzde 5 muahfaza mas
rafları var. Aradan 30 yıl geçtiğini kabul ede
lim 900 lira ve cem'an 1 500 liradır. Beyanda 
bulunmazsa 1 500, beyanda bulunursa, imar ve 
ihya masrafları belirtilmemiştir, mükellefin 
aleyhine olur. imar ve ihya masraflarının de
ğerlendirileceği maddede gösterilmemiştir. Kal
dı ki, bir vergi memuru imar ve ihya masraf
larını tesbit edemez. Bu, bir bilirkişi meselesi
dir. 

Ben önergemde şöyle bir teklif yaptım: 
Ben, bütün vergilerin cüz'i vergiler olduğunu, 
3 kuruş, 5 kuruş vergiler olduğunu kabul edi
yorum, belediye sınırları dışında olan 40 000 
liralık muafiyeti de kabul ediyorum. Fakat 50 
liralık 1936 yılındaki vergi değeri olan bir tar
lanın bugün 150 000 liralık bir bağ olmadığını 
kimse temin edemez. Bu vardır. Binaenaleyh, 
şu yaptığım hesaba göre, 1 500 lirası şu kat-
lariyle ve yüzde 5 i ile olacaktır. Buna 300 - 500 
liralık da Arazi Vergisi koyabilirsiniz, 2 000 li
ra edecektir, 40 000 lira da muaf tutacaksınız 
42 000 lira, imar ve ihya masraflarının ilâve 
edileceğine dair maddede bir hüküm olmadığı 
için adam, 150 000 liralık inalı için 42 bin litfa 
çıktıktan sonra 108 000 lira üzerinden vergiye 
tabi tutulacaktır. 

Halbuki, benim çok ufak bir ibare ile tek
lif ettiğim değiştirge kabul edilirse; «Ancak, 
imar ve ihya giderleri de göz önünde tutulmak 
kaydiyle, yukardaki misiller uygulanarak bulu
nacak değerden yüksek bir iktisap değeri mev
cutsa bu değerin iktisat maliyeti olarak beya
nı ihtiyaridir.» şeklinde getirildiği takdirde bu 
fıkra, mükellef, imar ve ihya masraflarını da 
göstermek hakkını kazanacaktır. 

Bu sebeple bir gerçeğin ifadesini bulan bu 
önergeye iştirak edeceğinizi tahmin eder, hür
metlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Akkan'm takririne Hü
kümet ve komisyon katılmıyorlar. Saym Ak
kan, takririni izah etti. Dikkate alınıp alınma
ması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Dikka
te alınmasını arzu edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

— 639 — 
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Sayın Asutay tarafından verilmiş bir tak
rir vardır, onu okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Geçici maddenin (e) fıkrasının metinden çı

karılmasının oylanmasını arz ve rica ederim. 
İzmir 

Burhanettin Asutay 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HAYRET
TİN TURGUT TOKER (Ankara) — Katılmıyo
ruz. 

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

ya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Dikkate alınıp, alınmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Geçici madde 1 i oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Spor - Toto Vergisi : 

Mevzuu 
Madde 47. — Spor - Toto oyunu, Spor - To

to Vergisine tabidir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-

tiyen sayın üye?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

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

Mükellef, matrah, nisbet 
Mükellef 

Madde 48. — Spor - Toto Verdisini Spor - To
to idaresi Öder. 

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

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

Matrah 
Madde 49. — Spor - Toto Vergisinin matra

hı, Spor - Toto kuponlarında doldurulan ko
lon başına alınan ücrettir. 

Spor - Toto Vergisi matraha ayrıca katıl
maz ve tarifedeki ücret haricinde aksettirilmez. 

Matrahtan gider ve vergi adı ile başka her 
hangi bir indirim yapılamaz. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum... Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Nisbet 
Madde 50. — Spor - Toto Vergisinin nisbe-

ti % 20 dir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Nuri 

Eroğan tarafından verilmiş bir önerge vardır. 
Sayın Eroğan, acaba kısaca izah eder misi

niz, gerekçe çok uzun, çünkü. 
NURİ EROĞAN (istanbul) — Okunsun, 

efendim. 
BAŞKAN — içtüzüğün deyimine aykırı bir 

gerekçe, çok uzun. içtüzüğümüz kısaca izah edi
lir, diyor. Kısa olmamış. 

önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
50 nci maddede yazılı Spor - Toto Vergisi

nin % 20 olan nisbetinin % İd a, indirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
istanbul 

Nuri Eroğan 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takri-
re katılmıyorlar mı, efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HAYRET-
TİN TURGUT TOKER (Ankara) — Katılmıyor 
ruz. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl-
salardı önergenin gerekçe kısmını, zaman kay
betmemek için okutmayacaktım; katılmadıkla
rına göre gerekçeyi okutuyorum. 

«50 nci maddenin tadiline ait not : 
Tasarıda Spor - Toto oyunun da vergiye ta

bi tutulmuştur ve tasarının 49 ncu maddesinde 
verginin matrahı Spor - Toto kuponlarında dol
durulan kolon başına alman ücret olarak ka
bul edilmiştir. 50 nci maddede ise verginin nis-
beti % 20 olarak gösterilmiştir. Haddizatın
da Devlet (Hazine) esasen bugün, bu tasarıda 
gösterilenden haricolmak üzere Spor - To
to oyunundan hasılatın % 50 sine yakın bir 
meblâğı muhtelif namlarda hisse veya vergi 
olarak almaktadır. Çünkü, Spor - Toto oyna
tılmasına dair olan 7258 sayılı Kanunun 3 ncü 



M. Meclisi İB : 108 22 . 6 . 1970 O : 1 

maddesinde Spor - Totodan elde edilecek hası
lattan zaruri masraflar çıktıktan sonda bakiye
nin ne miktarının kazanan bilet sahiplerine, ne 
miktarının Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
ne aidolacağı bir nizamname ile tesbit oluna
cağı kabul edilmiştir. Bu maddeye istinaden 
çıkarılan Tüzüğün 31 nci maddesi gereğince de 
(Müşterek bahislerden elde edilecek hasılattan 
masraflar çıktıktan sonra kalanının % 40 nın 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne aidiyeti) 
kabul edilmiştir. Bu suretle de mezkûr % 40 
lardan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, do-
layısiyle Hazine her sene vasati 80 milyona ya
kın bir meblâğı Spor - Toto oyunundan almak
tadır. Bundan ayrı olarak halen Hazine, Spor -
Toto ikramiyelerinden Veraset • intikâl Vergi
si, Damga Resmî ve Tasarruf Bonosu almakta
dır. Bunlardan ayrı olarak da 351 sayılı Kanu
na istinaden ikramiyelerden % 10 nisbetinde 
Yurtlar Kurumuna kesinti yapılmaktadır. Bu 
vergi ve kesintilere, işletme için zaruri masraf
lar ile kulüplere ödenen isim hakları da ilâve 
edilince iştirakçiye ödenen ikramiye nisbeti 
maateesüf bugün dahi çok az kalmaktadır. 

Malûm olduğu üzere, spor - toto oynıyacak ' 
kimse, oynanan meblâğın ne kadar çok nisbeti 
ikramiye olarak dağıtılacak olursa o nisbette 
fazla iştirak eden yani fazla oynar, ikramiye 
nisbeti düştükçe mühim kısmı yukarda açık
landığı üzere vergi ve sair namlar altında ke
sintiye tabi tutulmakta ve iştirakçiye ikramiye 
olarak ödenen meblâğ nisbeti çok düşük olmak
tadır. Ve iştirakçiler bundan müştekidirler. Bu 
sayılanlardan hariç olarak işbu tasarıda öngö
rülen % 20 nisbetinde ayrıca bir de Spor - To
to Vergisi konulduğu takdirde iştirakçiye öde
necek ikramiye nisbeti daha da kısıtlanmış ola
caktır. Bu suretle de spor - totoya iştirak aza
lacak ve binnetice hasılat da azalacaktır. Ve 
bundan da gene en başta Hazine ziyen edecek
tir. Çünkü belki bir miktar Spor - Toto Vergi
si namı altında bir meblâğ elde edecek ve fa
kat yukarda açıklanan hisse ve sair namlar al
tında bugün almakta olduğu meblâğda fazlaca 
bir düşüklük olacaktır. Ve tasarıdaki vergi ile 
elde edilmek istenilen gaye tahakkuk etmemiş 
olacaktır. Onun için bu verginin tasarıdan çı
karılması veya hiç olmazsa tasarıda gösterilen 
% 20 vergi riisbetinin hiç olmazsa % 10 a in
dirilmesi uygun olacaktır.» 

BAŞKAN — Saym Nuri Eroğan tarafından 
verilen takrir ve takririn gerekçesi okunarak 
Genel Kurulun bilgilerine arz olunmuştur. 

Komisyon ve Hükümet bu takrire katılma
dıklarını beyan etmişlerdi; dikkate alınıp alın
maması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Dik
kate alınmasını kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Bu arada iki önerge daha gelmiştir, onları 
da okutup oylarınıza arz edeceğim. 

Sayın Başkanlığa 
50 nci maddede yazılı miktarın yüzde 30 a 

çıkmasını arz ederim. 
Kars 

Musa Doğan 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takrire 
katılıyorlar mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HAYRET
TİN TURGUT TOKER (Ankara) — Katılmıyo
ruz. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Takririn dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Saym Baha Müderrisoğlu'nun önergesini 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Spor - toto nisbetinin yüzde 40 a çıkarılma

sını arz ederim. 
Konya Milletvekili 

Baha Müderrisoğlu 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner
geye katılıyorlar mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HAYRET
TİN TURGUT TOKER (Ankara) — Katılmıyo
ruz. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ fKütah-
ya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve Hükü
met katılmıyor. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Verginin tarhı 
Beyan esası 

Madde 51. — Spor - Toto Vergisi Spor - To
to Müdürlüğünün beyanı üzerine tarh olunur. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Beyannamenin şekil ve muhtevası ile verilme 

zamanı ve yeri 
Madde 52. — Beyanda kullanılacak beyan

namenin şekil ve muhtevası Maliye Bakanlığın
ca tesbit olunur. 

Spor - Toto Müdürlüğü 1 ay içinde nakden 
veya hesaben aldığı ücretlerin beyannamesini 
ertesi aynı 20 nci günü akşamına kadar bu
lunduğu yer vergi dairesine vermek mecburi
yetindedir. 

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

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, bir sorum var. 

BAŞKAN — Buyurun. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, bir noktayı öğrenmek istiyorum. 
Spor - toto her hafta oynanan bir oyun. Her 

hafta iştirakçi parasını verir ve Spor - Toto Mü
dürlüğü parayı o hafta tahsil eder. Bu madde
de getirdiğimiz hükümle dört hafta parayı tah
sil edecek, dört hafta da bekletecek. Bu çok 
uzun bir müddettir. Parayı tahsil ettikten son
ra Maliyeye yatırmalıdır. Her hafta para tahsil 
edilecek ve maddedeki hükümle sekiz hafta 
bekletilecek. Bu niçin düşünülmüştür, izahını 
rica ederim. 

BAŞKAN — Komisyon veya Hükümet. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HAYRET

TİN TURGUT TOKER (Ankara) — Sayın 
Başkan tabiî bu, Sayın Asutay'm ifade buyur
duğu doğrudur, ama bunlar bayiler tarafından 
tahsil edilir. Burada mükellef Spor - Toto Ge
nel Müdürlüğü, para orada toplanacaktır, Ma
liye oradan alacaktır. O itibarla bir ay denmiş
tir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmitşir. 
Ödeme süresi 

Madde 53. — Spor - Toto Müdürlüğü be
yanname üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen 
vergileri beyanname verme süresi içinde ödeme
ye mecburdur. 

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

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

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HAYRET
TİN TURGUT TOKER (Ankara) — Sayın Baş
kanım, Taşıt Alımları Vergisi, Kanunumuzun 
birinci kısmını teşkil ediyordu; Hükümet tasa
rısındaki 950 kg. ve daha aşağı taşıt alımların-
ca yüzde 50 indirim yapılmıştı, 2 500 diye gidi
yordu. Yavuz Acar arkadaşımız vermiş olduğu 
önerge ile sadece 950 kg. ve daha aşağı vasıta
larda Hükümet tasarısındaki miktarı, yani 
5 000, 4 500 şeklinde olmasını teklif etmişti. 

BAŞKAN — Anladım, efendim. Sayın Ya
vuz Acar'jn vermiş olduğu takrirde diyorsunuz 
M, yalnız 950 ve daha aşağı kiloların yüzde 50 
olarak komisyonca yapılan indirimin refedilme-
si, Hükümet teklifinin kabulü teklif ediliyordu. 
Ben de aynı kanıda idim; fakat takrir o kadar 
muğlâk yazılmıştı ki, Sayın Acar'a üç defa bu
radan Hükümet teklifini ve listesini mi kabul 
buyurursunuz, şeklinde takririni tavzih ettir
dim, tavzih veçhile oyladım. Orada 11 nci yaş
tan ileride bulunanlara da, zannederim üç ka
lemde vergi yükliyen bir hüküm vardır. 

Bu husus kanunun müzakeresinin sonunda, 
kanunun tümü bittikten sonra sayın takrir sa
hibi İçtüzüğün 109 ncu maddesine göre bir ter
tip hatası olarak düzeltilmesini istiyetoilir. Bu 
hususu en sonunda düşünürüz. 

Fasıl başına geldik, saat da hulul etmiş bu
lunuyor. 23 Haziran 1970 Sah gfünü saat 15,00 te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,00 

....>».. >&< . . < . . . 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Ay-

bar'ın, İstanbul ve Kocaeli'nde meydana 
gelen olaylar dolayısiyle T. B. M. Liceli
sinin 17 . 6 . 1970 tarihli toplantısında, olay
lar görüşülürken kamu oyunu yanıltacak be
yanlarda bulundukları iddiasiyle Başbakan ve 
İçişleri Bakanı haklarında Anayasanın 89 ucu 
maddesi uyarınca gensoru açılmasına dair 
önergesi. (11/6) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

fi 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞTI-
RıLAN IŞLER 

1. — îsttaılbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
23 . 2 .1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesiyle eklenen ek maddenin birinci fıkra
sının değiştirilmesine, İçel Milletvekili Celâl 
Kargılı'nm, 5434 sayıh T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul üyesi Mebrure Akso-
ıey'hı, 15 . 1 .1943 gün ve 4379 sayılı Maaş Ka
nununa ek Kanunun 10 . 3 . 1950 gün ve 5585 
sayılı Kanunla değişik birinci maddesine bir 
fıkra ile kanuna bir geçici madde eklenmesine 
dair kanun teklifleri ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/176, 2/215, 2/245) (S. Sa
yısı : 127) (Dağıtma tarihi : 7 . 5 . 1970) 

X 2. — 1970 yılı Bütçesi Finansman kanu
nu tasarısı ve Adalet, İçişleri, Maliye ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 eı* üyeden kurulu 
38 No.lu Geçici Komisyon raporu (1/330) (S. 
Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 17 . fi . 1970) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Hendek kazası Kemaliye Mahallesi nü

fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik özer'in bakiye cezasının affı hakkındaki 
kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gönderme 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (1/149) 
(S. Sayısı : 24) (Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1970) 
(M. Meclisi Dönem II : 1/244, S. Sayısı : 172) 
(C. Senatosu : 1/594, S. Sayısı : 714) 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve iki arkadaşının petrolle ilgili 8957 numaralı 
Kararnamenin meydana getirdiği tesirleri tesibit 
etmek üzere bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi ve Meclis Araştırma Komisyonu 
raporu. (10/2) (ıS. Sayısı : 156) (Dağıtma tari
hi : 16 . 5 . 1970) 

3. — Su Ürünleri kanunu tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu. 
(1/174) (S. Sayısı : 157) (Dağıtma tarihi : 
20 . 5 . 1970) 

4. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, eg-
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
İstanbul Milletvekili Ilhami Sancar'ın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergeleri ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (Millet Meclisi 5 /3 ; Cumhuriyet Senatosu 
4/66) (Millet Meclisi S. Sayısı : 171, Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi: 
26 . 5 . 1970) 

5. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve-
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lindeki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/2; Cumhu
riyet Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayısı: 
172) (Cumhuriyet Senatosu IS. Sayısı : 523) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 5 . 1970) 

6. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 'Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
173, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 5 . 1970) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Vehbi 
Ermi ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 22.5.1961 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 5/6; 
Cumhuriyet Senatosu 4/74) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 174, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
784, 784 e 1 nci, 784 e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 28 . 5 . 1970) 

8. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporları (Millet Meclisi 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu 4/76) (Millet Meclisi S. Sayısı : 175) 
(Cumhuriyet (Senatosu ,S. Sayısı : 898) (Dağıt
ma tarihi : 26 . 5 . 1970) 

V 
1KÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Salihli İlçesinin Eskicami mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu, 
Ayşe'den doğma 20.10.1945 doğumlu Kâmil Ak-
man'ın, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/46) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 
3 . 2 . 1970) 

2. — 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de

ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı : 
27) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1970) 

3. — Van'ım Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Işıkpınar Köyü hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka
yıtlı Necmettinoğlu, Emine'den olma 1 . 1 . 1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'm, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/45) (S. Sa
yısı : 46) (Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

4. — Akyazı ilçesi Merkez Yeniköy'ü hane 
18, cilt 8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı Hüseyin-
oğlu, Fatma'dan olma 13 . 3 . 1940 doğumlu 
Kemal Uluköylü'nün, ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/47) (S. Sayısı : 47) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

5. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuı/a geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/27) (S. 
Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 27 . 2 1970) 

6. — İzmir iline bağlı Çeşme ilçesinin Mer
kez Çiftlik köyü nüfusunun 101 hane, 7 cilt ve 
45 nci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan 
doğma 10 . 8 . 1929 doğumlu Mahmut Yel'in. 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/51) 
(S. Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1970) 

7. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü hane 90 
cilt 22 sayfa 146 da nüfusa kayıtlı, Ali Osman-
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu Hü
seyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/159) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 3 .1970) 

8. — Tekel Genel Müdürlüğü kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 4036 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleri ile 4896 sayılı Kanuna bağlı (2) ve 
6939 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvellerin 
değiştirilmesi ve 4036 sayılı Kanuna bir madde 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Gümrük 
ve Tekel ve Plân komisyonları raporları (1/147) 
(S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1970) 

9. — Harb okulları kanunu tasarısı ile 
istanbul Milletvekili llhami Sancar ve 15 arka
daşının, Harb okulları kanunu teklifi ve Millî 



Savunma, Maliye ve Plân komisyonlarından 
üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/160, 2/142) (S. Sayısı : 107) (Dağıtma tari
hi : 7 . 4 . 1970) 

10. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder ve 
9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk 
Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve "Ev Eko
nomisi Araştırma ve Yayın Enstitüsü ile Kürk 
Hayvanları Yetiştirme ve Yayın Çiftliği İşlet
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (2/54) (S. Sayısı : 
109) (Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1970) 

11. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel 
Müdürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleriyle bâzı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân 
komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı : 110) 
(Dağıtma tarihi : 9 . 4 . 1970) 

X 12. — Vatandaşlarla vatandaş olmıyan 
kimselere sosyal güvenlik konusunda eşit mua
mele yapılması hakkındaki Sözleşmenin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları 
(1/105) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 
9 . 4 . 1970) 

X 13. — Sosyal güvenliğin asgari normları 
hakkındaki Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Çalışma komisyonları raporları (1/153) (S. Sa
yısı : 112) (Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1970) 

14. — 111.1 sayılı Askerlik Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair 8 . 8 . 1961 tarihli 
ve 341 sayılı Kanun ile 3201 sayılı Emniyet 
Teşkilât Kanununa geçici üç madde eklenmesine 
dair 8 . 8 . 1961 tarihli ve 342 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı 

ve Millî Savunma ve İçişleri komisyonları ra
porları (1/184) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tari
hi : 11 . 4 . 1970) 

15. — 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif 
Teşkilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Uşak Mil
letvekili M. Fahri Uğrasızoğlu'nun teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu raporu (1/227, 2/178) 
(S. Sayısı : 119) (Dağıtma tarihi: 15 . 4 . 1970) 

16. — O. Senatosu Tabii Üyesi Mehmet öz
gün eş ve 2 arkadaşının, Millî Hâkimiyetin Ku
ruluşunun 50 nci yılı münasebetiyle Cumhuri
yet Senatosu ve Millet Meclisi memur ve hiz
metlileri ile görevlilerine birer maaş tutarında 
ikramiye verilmesine dair ve Ankara Milletve
kili Kem al Ataman'ın, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin açılışının 50 nci yıl münasebetiyle 
C. Senatosu ve M. Meclisi personeline ikramiye 
verilmesi hakkında Kanun teklifleri ve Plân 
Komisyonu rapora (2/327; 2/329) (S. Sayısı : 
122) (Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1970) 

17. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/80) (S. Sayısı : 
123) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1970) 

18. — Bursa Milletvekili Kasım Önadınıîn, 
Çırak, kalfa ve ustalık kanun teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
7 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/14) 
(S. Sayısı : 126) (Dağıtma tarihi : 22 .4 . 1970) 

19. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/234) (S. Sayısı : 129) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 5 . 1970) 

20. — Bursa Milletvekili Kasını Önadım'm, 
Ticari işletme rehni kanun teklifi ve Ticaret ve 
Adalet komisyonları raporları (2/17) (S. Sa
yısı: 128) (Dağıtma tarihi: 11 . 5 . 1970) 

X 2.1. — Noterlik kanun tasarısı ve Çalışına, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından seçi
len 4 er üyeden kurulan 9 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/92) (S. Sayısı : 130) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 5 . 1970) 

22. — 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı 
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ve imar ve iskân, içişleri ve Plân komisyon- ı 
larmdan 4 er üye seçilerek kurulan 17 numaralı { 
Geçici Komisyon raporu (1/161) (S. Sayısı : 
137) (Dağıtma tarihi : 14 . 5 . 1970) 

23. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadrola
rı hakkındaki 5239 ve 1054 sayılı kanunlara ek 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları (1/273) (S. Sayısı : 138) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 5 . 1970) 

24. — ıSakarya ilime bağlı Akyazı kazası
nın Kanlıçay köyü 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa 
numarasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu Selfinaz-
dan doğma 1927 Şavşat doğumlu Mevlût Balcı 
ile Sakarya ilinin Erenler köyü 581 hane, 88/107 
cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nuri
oğlu, Selfinaz'dan doğma 1939 Şavşat doğum
lu Zekeriya Balcı'nm ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu. (3/44) (ıS. Sayısı : 159) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1970 

25. — Turgutlu'mun, Hamidiye Mahallesi 846 
hane, cilt 27 ve sayfa 20 de nüfusa kayıtlı olup, 
Kurtuluş Mahallesi, Yasemin Sokak 8 numara
da oturur Yakupoğlu Yaşa'dan doğma 1.9.1936 
doğumlu Faik Vartekli, Turgutlu Hamidiye 
Mahallesi 846 hane, cilt 27, sayfa 20 de nüfusa 
kayıtlı olup, evlilik dolayısiyle Hamidiye Ma
hallesi 295 haneye gitmiş Kurtuluş Mahallesi, 
Yasemin Sokak 8 numarada oturur Yakup kızı 
Yaşa'dan doğma 1 . 4 . 1947 doğumlu Kadriye 
Partici'nin ölüm cezasına çarptırılmaları hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu. (3/204) (S. Sayısı : 160) (Dağıt
ma tarihi : 18 . 5 . 1970) 

26. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice'
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'm affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu. (2/196) (8. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 18 . 5 . 1970) 

27. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve içişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/113) (S. 
Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1970) 

X 28. •—• Bursa Milletvekili Kasnın Önadım'm, 
507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 

bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, içişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulu 8 numaralı Geçici Komisyon raporu. 
(2/15) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
20 . 5 . 1970) 

X 29. — Kara Avcılığı kanunu tasarısı ile 
Bursa Milletvekili Kasım önadım ve 12 arkada
şt ım Kara Avcılığı kanun teklifi ve içişleri, Tu
rizm ve Tanıtma,'Adalet, Tarım ve Plân komis
yonlarından seçilen 2 şer üyeden kurulan 4 nu
maralı Geçici Komisyon raporu (1/118, 2/53) 
(S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi: 25 . 5 . 1970) 

30. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Tamtekoğlu Kâzım Kap'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/48) (S. Sayısı: 164) (Da
ğıtma tarihi: 26 . 5 .1970) 

31. — Osman .Salımaııkurt'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/204) (S. Sayısı: 165) (Dağıtma tarihi: 
26 . 5 . 1970) 

32. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 9 
arkadaşının, Şabanoğlu islâm Kul aç'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/87) (S. Sayısı: 166) (Dağıtma ta
rihi: 26 . 5 .1970) 

33. — Makbule kızı Ferdiye Demiroğlu'ma 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/212) (S. Sayısı: 167) (Da
ğıtma tarihi: 26 . 5 . 1970) 

X 34. — 13.5.1961 tarihinde 299 sayılı Ka
nunla yürürlüğe giren «Nükleer Enerji alanın
da hukukî mesuliyete dair Sözleşme1» de yer al
madığı anlaşılan 11 nci maddenin tasdiki hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/121) (S. Sa
yısı : 170) (Dağıtma tarihi 26 . 5 . 1970) 

X 35. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekle
ri ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ka-
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nun teklifi ve Ticaret, Saınayi, Millî Savunma, 
Ulaştırma, Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonla
rından seçilen 3 er üyeden kurulu 16 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/155, 2/43) (S. Sayı
sı: 162) (Dağıtma tarihi: 26 . 5 . 1970) 

X 36. — 5237 sayılı Btelediye Gelirleri Kamu-. 
n.unda değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Maliye, İçişleri ve Plân komisyonları 
raporları (1/263) (S. Sayısı: 169) (Dağıtma ta
rihi: 26 . 5 .1970) 

37. — İstanbul 'Milletvekili İsmail Hakkı Te-
kinel'in, Türk Ceza Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve bâzı maddelerine fık
ralar ilâvesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/357) (S. Sayısı : 177) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 6 .1970) 

38. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna iki 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 

25 Nolu Geçici Komisyon raporu (1/103) (S. Sa
yısı : 179) (Dağıtma tarihi : 5 . 6 . 1970) 

39. — 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve 818 sayılı Borçlar Kanununun 
316 ve 317 nci maddelerinin kaldırılması hak
kında kanun tasarısı ile Yozgat Milletvekili 
Abdullah Baştürk ve 4 arkadaşının, Zonguldak 
Milletvekili Ahmet Güner'in ve İstanbul Mil
letvekili Rıza Kuas'ın, aynı mahiyette kanını 
teklifleri ve Adalet, Çalışma ve Plân komisyon
larından 3 er üyeden kurulu 23 nolu Geçici Ko
misyon raporu (1/193, 2/139, 2/240, 2/288) (S. 
Sayısı : 180) (Dağıtma tarihi: 12 . 6 . 1970 

40. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş ilinin adımın kaJhraman Maraş olarak de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/162, 2/168) (iS. Sayısı : 
W2) (Dağıtma tarihi : 15 . 6 .1970) 

(108 nci Birleşim) 




