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1. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kam Nezih Devresin, Parlamento üyeleri
ne davranışı konusunda izmir Milletvekili 
Akm özdemir'in '55 nci Birleşimde gün
dem dışı yapmış olduğu konuşmaya ce
vabı. 76:77 

2. — Konya Milletvekili özer ölç-
men'in, Timotihy adlı ingiliz gencinin 
mahkûmiyeti nedeniyle İngiliz basını 
ve siyasî çeivrelerindn tutumu konusunda 
gündem dışı demeci. 77:78 

'3. — Erzurum Milletvekili Turhan Bil-
gin'in, Timsothy adlı ingiliz gencinin 
mahkûmiyeti nedeniyle ingiliz basını ve 
siyasî çevrelerinin tutumu konusunda 
gündem dışı demeci. 78:79 

Sayfa 
4. — İçel Milletvekili Turhan özgü-

nerln, Timıothy adlı İngiliz gencinin mah
kûmiyeti nedeniyle ingiliz basını ve si
yasî çeıvrelerinin tutumu konusunda gün
dem dışı demeci. • 79:81 

5. — Diyarbakır Milletvekili Sabahat
tin Savcı'nın, ziraatte kullanılan sunî 
gübrenin imal, ithal ve tevzii konusunda 
gündem dışı demeci. 81:82 

6. — Dışişleri Bakanı Halûk Bavul
ken'in; Konya Milletvekili özer ölçmen, 
Erzurum Milletvekili Turhan Bilgin ve 
İçel Milletvekili Turhan özgünerln Ti-
mothy adlı ingiliz gencinin mahkûmi
yeti nedeniyle ingiliz basını ve siyasî 
çevrelerinin tutumu konusunda yaptık
ları gündem dışı konuşmalara cövalbı. 82:84 

7. — Vazife ile yurt dışına gidecek 
olan Millî Eğitim Bakanı İsmail Arar'ın 
dönüşüne kadar; Millî Eğitim Bakanlığı
na, Bayındırlık Bakanı Mukadder özte*-
<kin'in vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi. (3/793) ®4 
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Sayfa 
8. — Vazife ile yurt dışına gidecek 

lolan Adalet Bakanı Suat Biljge'nin dlö-
riüşüne kadar; Aidalet Bakanlığına, 
Dışişleri Bakanı Halûk Bavülken'in ve
killik etmesinin uyigun görülmlüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/752) 84 

9. — 1642 sayılı Kanunu, gerekçede 
[belirtilen sebeplerden dolayı uyigun bul-

İzmir Milletvekili Akın özdemir, Enerji ve 
TaMî Kaynaklar Bakanı Nezih Devres'in Par
lâmento üyelerine vaki davranışı hakkında, 

(Bitlis Milletvekili Albidin inan Gaydalı, pi
yasada bulunmayan emsülin ve diyabetler ko
nusunda, gündem dişi Ibirer demeçte bulun
dular. 

iSerbest Malî Müşavirlik kanun tasarısının 
ha/vale edilmiş bulunduğu komisyonlardan se-
ıçilecek beşer üyeden müteşekkil geçici bir 
komisyonda görüşülmesinle dair Maliye Bakanı 
iSait Naci Erigin'in, 

1/11*8 sayılı Kara Avcılığı, 
1/91 sayılı Millî Parklar, 
6831 sayılı Orman Kanununun bazı madde

lerinin değiştirilmesi ve kanuna bir ek mad
de eklenmesine dair kanun tasarılarının ha
vale edilmiş oldukları komisyonlardan seçi
lecek üçer üyenin iştirakiyle kurulacak birer 
geçici komisyonda görüşülmelerine dair Or
man Bakanı Selâhattin inal'm, 

Askerî Yüksek idare Mahkemesi kanun ta
sarısının havale edilmiş bulunduğu komisyon
lardan seçilecek beşer üyeden kurulacak bir 
geçici komisyonda görüşülmesine dair Millî 
Savunma Bakanı Ferid Melen in, 

Maliiye Bakanlığı teşkilât ve vazifeleri hak
kında 29 . 5 . 19(36 tarih ve ve 2996 sayılı Ka
nuna ek kanun tasarısının 59 numaralı Ge
çici Komisyonda görüşülmesine dair Maliye 
Bakanı Sait Naci Engin'in, 

Sayfa 
madığından, Anayasanın 93 ncü maddesi 
gereğince bir daha görüşülmek üzere 
takdim ettiğine dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/754) 84:85 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 85 

1. — Malî Denge Vergisi kanunu ta
sarısı ve 59 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/585) (IS. Sayısı : 474) 35:95 

ISinop Milletvekili Fikret övet ile Tekir
dağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, 1318 sa
yılı Finansman Kanununun 67 nci maddesinin 
2 nci Eik maddesi 1 mci fıkrasının değiştiril
mesine dair kanun tekliflerinin 50 numaralı 
Geçici Komisyonda görürşülmesine dair Ma
liye Komisyonu Başkanı Ahmet Buldanlı'nın, 

Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez ve 58 
arkadaşınım, Türkiye Belediyeler, İl özel ida
releri, iktisadî Devlet Kuruluşları ve Devlet 
Memurları Yardımlaşma Kurumu (MEYAK) 
kanun teklifinin, Memur Yardımlaşma Kuru
mu kanun tasarısını görüşmek üzere kurul
muş bulunan Geçici Komisyonda görüşülmesi
ne dair Adalet Komisyonu Başkanı i. Hakkı 
Tekinel'dın önergeleri kabul edildi. 

Malî Denge Vergisi kanun tasarısının tü
mü üzerinde bir süre görüşüldü. 

Beş üyenin istemi üzerine yapılan yoklama 
sonunda Genel Kurulda çoğunluğun kalmadığı 
anlaşıldığından : 

6 Mart 1972 Pazartesi günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 18,35'te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 

Fikret Turhcingil Şevket Doğan 
Kâtip 
Uşak 

Âdil Turan 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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II - GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — Üniversiteler kanunu tasarısı (1/622) 

(Millî Eğitim ve Plan komisyonlarına) 

Teklif 

2. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu ve 36.arkadaşının, 6309 sayılı 
Maden Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi, aynı kanuna bazı ek ve geçici maddeler 
eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/640) 
(Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plan komisyon
larına) 

Tezkere 

3. — İsparta ili Şarkikaraağaç ilçesi Köprü 
köyü hane 13, cilt 6, sayfa 20 de nüfusa kayıtlı 
Muratoğlu, Havva'dan doğma 23 . 4 . 1943 do-
dumlu Muharrem Gürbüz ile aynı köy hane 13, 
cilt 6, sayfa 20 de nüfusa kayıtlı Muratoğlu, 
Havva'dan doğma aslı 12 . 4 .1924 iken tashihan 
12 . 4 . 1950 doğumlu Bayram Gürbüz'ün ölüm 

cezasına çarptırılmalarına dair Başbakanlık tez
keresi. (3/749) (Adalet Komisyonuna) 

Raporlar 
4. — Çalışma Bakanlığının kuruluş ve görev

leri hakkındaki 4841 sayılı Kanununun 864 sa
yılı Kanunla değişik 6 ncı maddesinin (D) fık
rasının ve bu kanunla eklenen ek 5, 6 ve 8nci 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
madde ile bir geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Çalışma ve Plan ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu (68) 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/607) (S. 
:Sayısı : 506) ( Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1972) 
(Gündeme) 

5. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
Nail Atlı'nın, 394 sayılı Hafta Tatili hakkında 
Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi • 
ne dair kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu ra
poru (2/614) (S. Sayısı' : 507) (Dağıtma ta
rihi : 4 . 3 . 1972) (Gündeme) 

*>m<t 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Enver Akova (Sivas), Şevket Doğan (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 56 ncı Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır, sayın üyelerin beyaz düğmelere 
basmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Adalet Komisyonu Başkanının 

Başkanlığımıza gönderdiği tezkereye göre, Ko-

1. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ne
zih Devres'in, Parlamento üyelerine davranışı 
konusunda İzmir Milletvekili Akın Özdemir'in 
55 nci Birleşimde gündem dışı yapmış olduğu 
konuşmaya cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Nezih Devres, sayın izmir Milletve
kili Akın Özdemir'm 3 . 3 1972 günü gündem 
dışı görüşmelerine cevap vermek üzere söz is
temiş bulunmaktadır. 

Buyurun sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NEZİH DEVRES — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Sayın izmir milletvekili Akın özdemir'in, 
3 Mart 1972 günü bu kürsüden yapmış olduğu 
gündem dışı konuşmada ileri sürülen husus
lara değinmek üzere huzurunuza gelmiş bulu
nuyorum. 

Bu konuşmalarında sayın Milletvekili, be
nim, Bakanlığımda mesai saatleri dışında me
sai kabul etmediğimi ve Parlamentoya ters 
düştüğümü öne sürmüşlerdir. Konuya açıklık 
getirmede büyük fayda olduğu kanısındayım. 

Bir Hükümetin, bir bakanın ve bakanlık
lar ileri gelenlerinin belirli mesai saatleri ol
madığı ve olamıyacağı kanısındayım. Ve esasen, 
Devlet hizmetinde şimdiye kadar geçmiş olan 
bütün iş hayatımda aynı anlayışla çalışmış bir 
arkadaşınızım. 

misyonda filhal 18 üyenin çalışmakta bulun
duğu ifade edilmiştir. Yapılan yoklama ne

ticesinde Genel Kurulda çoğunluğumuzun bu
lunduğu anlaşılmıştır, görüşmelere başlıyoruz 
efendim. 

Sayın özdemir, Petrol Kanunu Reform 
Tasarısiyle ilgili bir toplantıya gitmek üzere 
bulunduğum sırada bakanlığa geldikleri halde, 
kendilerini kabul ettim ve görüştüm. Sayın mil
letvekili, seçim bölgesi içindeki bir belediyenin 
otobüs ücretlerine zam yapılmasıyle ilgili tale
bini takip etmek için ve ilgili belediye başkanı 
ile birlikte bana gelmişlerdi. Konu ile ilgili ya
zının bende olmadığını kendilerine bildirdim. 
Onun nerede bulunabileceğini sordular. «Ener
ji ve Su Hatları Dairesindedir ama, bu saatte 
mesai bittiği için yazıyı, yarın o daireden 
taki'bedersiniz» dedim. Sayın Milletvekili ben
den başkaca birşey sormadılar ve ayrıca bir is
tekte bulunmadılar. 

ıSaym Başkan, sayın milletvekilleri; 
Bilindiği gibi Bakanlıkların kanunla sınır

lanmış belli bir mesai sati vardır ve Bakanlık
lardaki memurların yürüttüğü hizmetler, mesai 
saatinin bitiminde ertesi güne bırakılır. Ben 
sayın izmir Milletvekiline bunu ifade etmek 
istedim. Bu ifademin ve bana yapılan ziyare
tin Parlamento - Hükümet ilişkileriyle ölçüle
cek bir yönü bulunmadığını her halde takdir 
edersiniz. Parlamentoya içten saygılı ve inanmış 

| bir kişi olarak, sayın özdemir'in haksız iddia
sı karşısında durumu yüksek huzurlarınızda 
açıklamak zorunluğunu duydum. 

Yüce Meclise bu vesile ile içten inancımı 
bir kez daha belirtmeyi görev sayar, hepinize 
saygılar sunanm. 

j Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININÜENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 76 — 



M. (Meclisi B : 56 

AKIN ÖZDEMİR (izmir) — Sayın Başkan, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
usulümüz değil. Günden dışı... 

AKIN ÖZDEMİR (izmir) — Sataşma var 
sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sataşma yok efendim. 
AKIN ÖZDEMİR (izmir) — Ben ısrar edi

yorum sayın Başkan, sataşma vardır. Çünkü sa
yın Bakan hadiseyi yanlış ifade ettiler. 

IBAŞKAN — Efendim, Zatıâliniz de Çarşam
ba günü bunu izaih imkânına sahipsiniz. Baş
kanlık bir sataşma olduğuna kani değildir. 
Çarşamba günü gene gündem dışı görüşmeleri
miz var, orada lütfediniz sayın Akın. Tahmin 
ediyorum, sizin hakkınız hiçbir zaman ketme-
dilmeyecektir. 

2. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, Ti
mothy adlı İngiliz gencinin mahkûmiyeti nede
niyle İngiliz basını ve siyasî çevrelerinin tutu
mu konusunda gündem dışı demeci. 

[BAŞKAN — Timothy Davey isimli ingiliz 
gencinin Türk mahkemelerince hükümlü hale 
getirilmesinden mütevellit, ingiliz Basını ve si
yasî çevrelerinin tartışması üzerinde sayın Kon
ya milletvekili özer ölçmen gündem dışı söz 
İstemişlerdir. 

Sayın ölçmen, buyurun efendim. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 
Demokratik rejimi kabul etmiş olan ülkeler, 

kendi yasama organlarının çıkardıkları kanun
larla idare olunurlar. Milletin kendi içinden 
seçtiği temsilcilerinin hazırlayacağı bu kanun
lar da bitabiî o milletin sosyal yapısını, kültü
rünü, örfünü âdetini yansıtacak nitelikte ol
maktadırlar. Meselâ, kanunî mevzuat yönünden 
aynı cinsiyetten kişilerin birbirleriyle evlen
mesine dahi müsaade eden veya bu cinsten ki
şilerin birbirleriyle münasebetinin cezaî müey
yidelere tabi olmadığı Batılı ülkeler mevcut
tur. Bu mevzuat, demokratik yollarla o top
lumların bünyesine uygun bir formasyona so
kulmuştur. 

Bu görüş açısından Türkiye'mizde de, insan
lık için büyük bir tahrip vasıtası olan uyuştu
rucu maddeler tehlikesine karşı, mevcut büyük 
nefrete paralel olarak bu maddelerin imalâtına, 
satışına mani olacak kanunlar vazedilmiş bu-

— 77 
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lunmaktadır. Bunun dışında ülkemizde bu zehi-
rhı müptelâsı yok denecek kadar az iken, sırf 
karakter za'fı ile malul bir kısım Batı gençliği
ni koruyabilmek amaciyle, fakir bölgelerimizde
ki Türk çiftçisinin yegâne kazanç kaynağı olan 
ve bambaşka gayelerle yetiştirdiği haşhaşı ek
mesini dahi yasaklamış durumdayız. 

Hal böyle iken, istanbul'umuza turist hüvi
yeti içinde girip kanun dışı faaliyetlere tevessül 
eden hippiler meyanında, bundan bir süre önce 
Timothy Davey isimli bir ingiliz vatandaşı, an
nesinin jigolosu ile birlikte 26 kilogram esrar sa
tarken, uyanık Türk polisi tarafından suçüstü 
yakalanarak tutuklanmıştır. Âdi bir zabıta va
kası hüviyetinde görülen olaya, bu noktadan 
sonra kökü ve gayesi müphem birtakım müda
haleler vukubulmaya başlamıştır ve bazı ingiliz 
gazeteleri, Türk makamları ve hatta Türk Mil
leti hakkında ağır ve ithamkâr ifadeler kulla
nan bir kampanyaya sokulmuştur. Bu kampan
yaya bilerek veya bilmeyerek ve kısmen alet ol
duğu intibaını uyandıran bir istanbul gazetesi
nin de bilâhara dahil olduğu uyanık ve hassas 
Türk basını, radyosu ve televizyonu birkaç gün
dür Türk kamuoyunun, kendisine yapılan hak
sız ithamlara karşı sert reaksiyonunu dile ge
tirmeye başlamış ve bunu da başarmıştır. 

Bu memnuniyet verici tutumun aksine, res
mî görevli Basın Yayın Umum Müdürünün, Yü
ce Meclise ait bir af yetkisi hakkında mesuliye
ti ile bağdaşmayan tavsiyelerde bulunması olay
ların seyrine ters düşmüştür. 

Anayasamıza göre, Türk Milleti adına yargı 
yetkisini kullanan ve hiçbir makamın, merciin 
ve kişinin talimat veya tavsiye verme hakkına 
haiz olmadığı Türk mahkemesi; kanuna göre 
suçlunun yaşının küçüklüğünü de mütalâa ede
rek, kanunda öngörülen cezanın asgarisini ver
miş olmasına rağmen, bir kısım İngiliz mehafili 
tarafından muaheze edilme cüreti gösterilmek
tedir. 

Olayın en fazla üzücü olan yönü, bu kısmî 
kanalize neşriyata NATO, OENTO, Ortak Pa
zar ortağımız ve müttefikimiz ingiliz Devlet 
adamlarınım da iltifat etmiş görünmeleridir. 
Muhterem İngiliz Devlet adamlarını, Kıbrıs'ın 
bir cephanelik haline getirildiği, tansiyonun her 
an arttığı şu günlerde, gayet sağlam temeller 
üzerine oturtulmuş Türk - İngiliz dostluğunum 
bozulmasından kimlerin fayda göreceğinin bir 
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tezekkürüne davet etmek isterim. (D. P. sırala
rından «IBravo» sesleri.) 

Türkiye ide bu ve benzeri suçlardan düzine
lerle ingiliz ve ecneibî genç cezasını çekmekte 
iken ve bunlar için bir teşebbüs vaki olmamış 
iken, ailesinin asosyal menfî durumundan baş
ka bir özelliği olmayan bu İngiliz vatandaşı 
için açılan kampanyanın altında, hangi siyasî 
maksatların ve sermayelerin yattığını iyi araş
tırmak gereklidir. (D. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri.) 

Maruzatımı bitirirken, Amerika gezisinde 
aktarma mahalli olarak seçtiği Londra'yı iptal 
eden Sayın Başbakanı bu kararından dolayı 
tebrik eder ve milletim için «Barbar» sıfatını 
kullanan, haddini bilmezlere milletin bu kürsü
sünden, Türk'ün geleneksel nezaketi içinde bu 
sıfatı aynen iade ederim. 

Saygılarımla (D. P. sıralarından alkışlar) 

3. — Erzurum Milletvekili Turhan Bilgin'in, 
Timothy adlı İngiliz gencinin mahkûmiyeti ne
deniyle İngiliz basım ve siyası çevrelerinin tutu
mu konusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Aynı konu üzerinde Sayın Tur
han Bilgin de söz istemişlerdir. 

.Buyurunuz efendim. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Muhterem 
arkadaşlar; 

Eğer son günlerde Türk Devletinin ve ada
letinin bağımsızlığı ile ilgili bazı tecavüzler ol
masa idi, Yüksek huzurlarınızı işgal etmeye
cektim. Bahsetmek istediğim mesele, bir ingiliz 
gencinin esrar kaçırırken yakalanıp hüküm giy
mesi üzerine İngiltere'de yayılmak istenen Türk 
düşmanlığı ve Türkiye'deki bazı müesseselere 
tecavüze kadar varan hareketlerin başlamış ol
masıdır. 

Bunlardan bir kısmı basın tarafından yapı
lan yayınlarda kendini göstermektedir. Hür bir 
basının mevcudolduğu her memlekette gazete
lerde çıkan yazılardan dolayı, o yazıların çıktı
ğı memleketin siyasî iktidarının suçlanmasına 
imkân olmadığı aşikârdır. Ancak, gene de hü
kümetlere, bahusus tecavüze maruz kalan mem
leketlerin hükümetlerine düşen bazı vazifeler 
bulunduğunu gözden uzak tutamayız. Hadise
nin ne olduğu hemen herkes tarafından bilin
mektedir. 
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I Timothy adındaki 14 - 15 yaşlarında bir ço
cuk, Türkiye'ye nereden getirdiği bilinmeyen 
25 kilo kadar esrarı polislere satmak isterken 
yakalanmış ve yapılan mahkemesi sonunda 6,5 
yıla yakın müddetle hapsine karar verilmiştir. 
İşte bu karardan önce, ingiltere'de başlatılan 
kampanya, kararın açıklanmasından sonra hız
landırılarak devam ettirilmektedir. 

Mahkemenin verdiği kararı protesto eden 
ve bu karar dolayısıyle Türkiye hakkında düş
manca hücumlarda bulunanlar sadece gazeteler 
değildir. Gelen haberlerden öğrendiğimize göre, 
Majeste Kraliçenin sadık muhalefetinin lideri 
H*rold Wilson da kampanyaya katılmış ve Baş
bakan Edward Heath'e yazdığı bir mektupta 
kararı «canavarlık» olarak tavsif etmiştir. Baş
kan Heath'm de, aynı görüşe katıldığını ifade 
eder tarzda bir cevap verdiği bildirilmektedir. 
Burada iki nokta üzerinde durmak lâzımdır. 

Başbakana mesajı yollayan, Majeste Kraliçe
nin sade, sıfatsız bir teb'ası değildir. Birkaç yıl 
öncesine kadar İngiltere Hükümetinin Başba
kanlığını yapmıştır ve belki önümüzdeki seçim
lerden birinde yeniden iktidara geçebilecek bir 
partinin lideridir. 

Böyle bir kimsenin, bir başka memleketin 
içişlerine müdahale mahiyetinde bulunan bu 
davranışa nasıl başvurduğunu anlamak gerçek
ten mümkün değildir. Eğer doğru ise, Başbakan 
Heath'in cevabı kelimenin tam manasıyle bir 
diplomatik skandaldir. 

Türkiye müstakil bir devlettir. Tıpkı diğer 
memleketler gibi yaptığı kanunları kendi hü
kümranlığı altındaki topraklarda tatbik etmek 
hakkına sahiptir. Türkiye, uyuşturucu madde
lerle mücadele edebilmek için, bunun zararını 
çeken birçok memleketten daha fazla gayret 
sarf etmekte, fedakârlıkta bulunmaktadır. Tür
kiye, Ceza Kanunlarına, uyuşturucu maddelerle 
mücadelede başarılı olmak için, idama kadar va
ran cezalar koymuştur. Türkiye, uyuşturucu 
maddelerle mücadele için, insanî davranışın pek 
aşırı, pek mübalâğalı örneğini de vermiş ve haş
haş ekilen yerlerde, haşhaş ekimini yasaklaya
rak vatandaşına yüz yıllardır alıştığının dışın
da mahsul yetiştirme mecburiyeti koymuştur. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu kelimenin üstüne basarak söylüyorum; 

I pek aşırı, pek mübalâğalı tahditler konulmuştur. 
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Bütün bunları yaparken gözönünde bulun- I 
durduğu tek hedef, insanlığın uyuşturucu mad
delerle mücadelesine katılmaktır. Yoksa, Tür
kiye'de uyuşturucu madde kullanılması birçok 
gelişmiş Batı dünyasındaki gibi tehlike teşkil 1 
eden çapta değildir. Çok şükür, memleketimiz
de ne fakir sınıf, ne gençliğimiz, ne c\e o sosye
tik zengin sınıf Türkiye'de V;, müptelâya düş
müş değildir, bu alışk*;iinğın içerisinde değildir. 
Yani Türkiye'de Vır esrar veyahut uyuşturucu 
maddeden 7^ r a r görülen kitleler bahis konusu 
değild^. Türkiye'de tehlike olmayan bir insan-
YiS. meselesine karşı gösterdiğimiz bu yakın ilgi, 
bugün zaman zaman Türkiye'de esrar kaçakçılı
ğı yapan bazı yabancıların hüküm giymeleri 
üzerine sert tenkitlere uğramaktadır. Bütün 
bunlar Türkiye'yi, bugüne kadar takibettiği 
politikayı tekrar gözden geçirmeye sevk etme
lidir. 

Bu vesile ile bazı noktalar üzerinde durulma
ya değer. Nasıl olur da Türkiye adına konuşan 
bir büyükelçi, mevcut kanunlar ortada iken; 
«Ben cezalandırılması yerine hudut harici edil
mesini tavsiye etmiştim.» diyebilir. Bu söz doğ
ru mudur, gazetelerde çıkıyor? Hükümet hiç ol
mazsa bu konuda tahkikat yapmalıdır. Yoksa 
Türkiye'nin dışarıya gönderdiği elçiler Türk 
kanunlarının nasıl tatbik edileceğini ve Türk 
mahkemelerinin ellerindeki kanunlara göre hü
küm vereceğini unutmakta mıdırlar? Nasıl olur I 
da Türk Hükümeti adına konuşmak durumun
da bulunan bir umum müdür kalkıp da, karar 
daha kesinleşmeden, âdeta taviz verircesine, bir 
Özel af çıkacağını ima eder tarzda konuşabilir? 
Ve nasıl olur da bu kadar geniş kampanya ya
pılırken, Hükümet adına bir çıkış yapılıp, du
rum bütün çıplaklığı ile ve her cephesi ile orta
ya konulmaz? I 

Yapılmak istenilen, suç işlemiş bir çocuğun 
affedilmesini temin etmek değil, yaptığını suç 
vasfından çıkarmaktır, ingiltere'de de aynı şey 
suçtur, aynı fiil suçtur ve esrar kaçırırken ya
kalananlar baklanda çeşitli müeyyideler uygu
lanmaktadır. Şimdiye kadar bu tarz muamele
ye maruz kalanlar arasında hiç şüphesiz yaban
cılar da vardır. Fakat bunlardan hiç biri dola-
yısiyle majestelerinin mahkemesine değil haka
ret edildiğini, tarizde bile bulunabildiğini san
mıyoruz. O kadar sanmıyoruz ki, karnını do- 1 
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yurmak için İngiltere'ye gidip, orada İngiliz va
tandaşları tarafından insanî şartlar altında ça
lıştırılırken yakalanıp hapse atılan Türklere 
karşı girişilen muamelelere bile ses çıkartma
makta, bu meseleler ingiltere'de olduğuna göre, 
elbette İngiliz kanunlarına göre hareket edile
cek, diyoruz. 

öyle anlaşılıyor ki, bugüne kadar böyle ha
reket etmekle yanlış bir yol tutmuş bulunuyo
ruz. Zira herkesin anlayacağı muamele kendi 
davranışlarıdır. Yani bundan sonra, ingiltere'
de kaçak çalıştığı için, bir kısım Türk işçisi ya
kalandığı zaman yapacağımız şey, bunun vah
şet olduğunu, karnını doyurmak için mücadele 
eden kimselere karşı böyle davranılmasmm ci
nayet olduğunu, söylemek olmalıdır. Hükümetin 
bu mesele dolayısıyle tutumunda, Türkiye'nin 
şeref ve itibariyle kabili telif olacak şekilde cid
dî olmasını temenni ediyorum. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri) 

Gazeteler bir tarafa, ingiltere Büyükelçisi 
davet edilerek Başbakanın katıldığı hususların 
neler olduğu sorulabilir. Evet, muhalefet lideri
nin yazmış olduğu bu mektupta, Türk - İngiliz 
dostluğundan da bahsedilmektedir. Bu mektuba 
katıldığını belirttiği zaman, vahşet kelimesine 
katılmıyor, sadece buna katılıyor veyahut vah
şet kelimesine katılıyor, diğerine katılmıyor gi
bi bir yanlış düşünceye kimse kendisini sevk 
edemez. 

Muhterem arkadaşlar, 
Gazetelere intikal eden ve Sayın Başbakanın 

Amerika seyahatinde, Londra seyahatini yap
maması şeklindeki bir hareketin, Türk Milleti
ni, onun müesseselerini ve adaletini canavarlık
la tavsif eden bir tutuma karşı kâfi cevap oldu
ğu kanaatinde değilim. 

Yüce Türk Milletinin hemen hemen tamamı
nın hissine tercüman olarak Hükümetin bu ko
nuda daha ciddî, Türk Milletinin itibarına daha 
yakışan bir tutum içerisine girmesini temenni 
ediyor ve beni dinlemek lütfunda bulunduğu
nuz için Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. 
(A. P. sıralarından alkışlar.) 

4. —• İçel Milletvekili Turhan Özgüncr'in, Ti-
mothy adlı İngiliz gencinin mahkûmiyeti nede
niyle İngiliz basını ve siyasî çevrelerinin tutumu 
konusunda gündem dışı demeci. 



M. (Meclisi B : 56 6 . 3 . Î972 O : 1 

BAŞKAN — Aym konu üzerinde Sayın Tur
han özgüner de söz istemifbulunmaktadır, bu
yurunuz. 

TURHAN ÖZGÜNEK (içel) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Kamuoyunu yakından ilgilendiren bir konu 
üzerinde arkadaşlarımızın ayrı ayrı görüşlerine 
şüphesiz ilâve yapmak dahi gerekmez. Ancak, 
Yüce Meclisin hislerine tercüman olduğumuz ve 
bu tercüme görevinin son zincirini teşkil etti
ğim kanısındayım. 

Arkadaşlarım, uyuşturucu maddelerle haki
katen mücadele edildiği bir dönemde, özellikle 
Türkiye'mizde, bir. ölçüde baskı diyebüeceğimiz 
bir ağırlıkla geçimini ancak bundan temin eden 
bir büyük müstahsil kitlesine «Ekim yapmaya
caksın» şeklinde bir emir çıkarılır, ama arkasın
dan bununla mücadelede güçlü olan Türkiye'de 
kanunların tatbikatında ne idüğü belirsiz. 14 ya
şındaki bir çocuğun - ne sıfatla ve ne şekilde 
Türkiye ide bulunduğu bir arkadaşım tarafından 
söylendiği için tekrar etmiyorum - 25 kiloluk 
bir esrarı polislere, Türk görevlilerine satmak 
üezre iken suçüstü yakalanması ve neticede 6 
sene 3 ay mahkûmiyeti kızılca kıyamet kopma
sına sefbeTüolur. 

Arkadaşlarım, Timofthy Davey adındaki bu 
14 yaşındaki çocuğun 24 kiloluk bir esrarı şüp
hesiz masumane Türkiye içerisinde satmak iste
diği iddia olunamaz. Ancak, bu böyle iken böy
lesine ağır suç addedilebilecek durumdayken, 
Türkiye'mizde kanunun tatbikatını yapan hâ
kim çocuğun yaşını ve tahfif sebeplerini de na
zarı itibara alarak daha fazla ceza vermesi ge
reken yerde cezanın azamisini değil, asgarisin
den tutmak suretiyle 6 yıl 3 ay vermiş olduğu, 
halde, İngiltere basını ve İngiltere basınına ka
tılan İngiltere'nin yetkili birçok ağızları - sayın 
arkadaşım belirtti - Türkiye aleyhine hakaret 
kampanyasına devam ederler. 

Arkadaşlarım, hakaretler arasında, - şüphe
siz dile getirmek gerekmez.- ingiliz basınının bu 
denli şımarıklığı arasında «barbarlık», «cana
varlık» «vahşiyane karar ve hareket» deyimleri 
yar. 

Şimdi, gene ingiliz basınından tercüme edile
rek Türkiye'de gazetelere aksetmek suretiyle 
bizim öğrenebildiğimiz bir diğer gerçeğe göre, 
Amerikan baskısı ile Türkiye'de bu Timothy 
Davey'e 6 yıl 3 ay ceza verilmiştir, aynı baskı 

temin edilmek suretiyle Temyiz Mahkemesinde 
kararın bozulması temin edilecektir, iddiası da 
yapılmaktadır. 

Arkadaşlarım, keza İngiliz Parlamentosu 
Türk Parlamentosuna baskı yapmak için davet 
edilmektedir. Keza, ingiliz kamuoyu Türkiye'
de b'C denli vahşiyane hareketi önlemek ve bu 
çocuğun rİ*urk adliyesinden, Türk emniyetinden 
ve hapisanesinderi J<urtarmak için para topla
maktadır. 

Arkadaşlarım, bu derece agl?> b u derece 
densiz iddia ve hakaretler karşısında !TÜ3& ka
muoyunun susamayacağı hakikatti. 

Arkadaşlarım, kan ve can pahasına elde edil
miş Misakı Millînin hudutları dahilinde Türk 
adliyesi Türk Milleti adına tarafsız görev yap
maktadır. Türk Milleti adına bağımsız görev 
yapmakta olan ve Anayasanın 7 nci maddesin
de «yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız 
mahkemelerce kullanılır» denilen Türkiye'de de
ğil herhangi bir dış baskının, iç baskının dahi 
netice vermeyeceği bilinen bir gerçektir. 

Arkadaşlarım, değil bir esrar kaçakçısı ço
cuğun, Türkiye'de Türk kanunları karşısında 
Sayın Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın dahi eşit 
muamele göreceği herkesin bildiği bir gerçek
tir, ama ne var ki, ingiltere ve ingiltere basını 
bunu bilmiyorsa, yapmak istedikleri bütün bas
kıya rağmen, Türk Milleti tek vücut halinde 
dimdik ve Atatürklerin yetiştiği Türkiye ola
rak cevabını verecektir ve vermektedir. 

Kıymetli arkadaşlarım, Timothy Davey de
nilen bu şahsın bu şekilde açık ve seçik suçüstü 
yakalanması karşısındaki mahkûmiyeti hukuk
çular olarak şüphesiz münakaşa edilmeyecek 
kadar basit bir hadisedir. Suçüstü yakalanmış
tır ve Türkiye'deki mevzuat bunu böylesine ce» 
zalandırmıştır, üstelik Türk hâkimi bunu âza
misine doğru cezalandırmak hakkına da sahip
ken, asgarisini vermiştir. Ancak, buna rağmen 
kullanılan «Barbarca,» «canavarca,» «vahşiya
ne» kelimeleri ve deyimleri şüphesiz vahşetten 
ve barbarlıktan bahsedenlerin uzak değil, Ça
nakkale'de giriştikleri binbir vahşet, mezalim ve 
barbarlıklarının sonucunda yedikleri ağır sopa
nın acısını hâlâ unutamanuş olmalarının ezikli
ği içerisindeki hareketleri şeklinde nitelendirile
bilir. 
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Büyük devlet fobisi içerisindeki ingiltere 
bilsin ki, karşısında bir koca Türk Milleti var, 
büyük millet var. Bu büyük millet ve onun ba
ğımsız adliyesi hiçbir şekil ve suretle ne dış, ne 
iç etki altında kalmamıştır, kalamaz. «Vahşiya-
ne,» «canavarca,» «Baskı altında alınmış bar
barca karar» deyimine Sayın Özer ölçmenin de
diği gibi ancak nezaketle «kendilerine yakışır, 
kendilerine lâyıktır» diyerek iade edilmek şek
linde bizden cevap alabilirler. 

Arkadaşlarım, bunu bir kere de ben dile ge
tirmiş olmaktan mutluyum. Türkiye'de kamuo
yuna intikal etmiş ve şüphesiz hiçbir şekilde 
tel'inden öteye cevap alamayacağı tabiî bulu
nan bu hareketin İngiliz Milletini ve basınını 
intibaha davet edeceğini ümideder, Yüce Mecli
se saygılar sunarım. (Alkışlar) 

5. — Diyarbakır Milletvekili Sabahattin Sav-
cı'nın, ziraatle kullanılan sunî gübrenin imal, it
hal ve tevzii konusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Ziraatte kullanılan sunî gübre
nin imali, ithali ve tevzii kokuşunda gündem 
dışı, Sayın Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
Savcı kısa bir görüşme istemektedir. 

Buyurunuz. 
SABAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Tarım sektöründe zirai faaliyetlerin başarı

ya ulaşması için kullanılan en önemli unsurlar
dan biri de şüphesiz ki, ticarî gübrelerdir. 

Bugün Türk çiftçisinin çekmiş olduğu sıkın
tı dolayısiyle, bu konuda gündem dışı söz almak 
mecburiyetini hissederek huzurunuza çıkmış bu
lunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, kabul etmek gerekir 
ki, bitkisel ürünle topraktan kaldırılan besin 
maddelerinin tekrar toprağa verilmesi şarttır. 
Hele memleketimizde bir ihtiyaç olarak kendisi
ni gösteren bu durum daha çok son yıllarda 24 
milyon ton gübre ihtiyacı olarak karşımıza çık
maktadır, ama bugün bunun ancak % 10'una 
ulaşmak imkânı sağlanmıştır. Tüketimin bu ka
dar düşük olması sebebinin çiftçinin gübreleme 
işlemini benimsememesinden değil, daha çok 
bunun tedariki, tevzii, fiyat ve kredi durumu
nun yetersizliklerinden ileri geldiğini söyleme
miz mümkündür. İşte bu maksatla bu ihtiyacı 
giderecek tedbirler meyanında söz almış bulu
nuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, malûm olduğu üzere 
kalkınma planlarında da ticarî gübre üretimine 
önemli bir yer verilmiş, Mersin, Samsun, Elâzığ 
tesisleri kurulmuş olmasına rağmen henüz tam 
manasiyle istihsale girememişlerdir. Diğer fab
rikaların tevsiî projeleri de son safhaya gelmiş
se de fiyat ve miktar bakımından bunlar yeter
li seviyeye ulaşamamış, yine de dışarıya muhtaç 
durumda kalınmıştır. 

Fosforlu gübre imalinde hammadde temini 
için ithal zarureti vardır. Çünkü, henüz asit sül
fürik problemi halledilememiştir. 

Meselâ 1970 gübre üretim programına göre, 
1 149 361 ton gübreden ancak 691 357 tonu ger
çekleşebilmiştir. Geri kalan kısım ithal yoluyla 
tedarik edilmektedir. 

Gübre kullanmada önemli hususlardan biri 
de, bunun zamanında ve istenilen cins ve mik
tarda toprağa verilmesi ve bunun için de lüzum
lu alet ve makinaların çiftçilerimize teminidir. 
Bu arada toprak analizi sonuçlarının da dikkat 
nazarına alınması gerelar. 

Türkiye'de gübre tüketimi 1963 yılından 
sonra artmaya başlamıştirr. 1969 yılında 2,5 mil
yon ton tüketim sağlandığını görmekteyiz. 

Diğer ülkelere oranla bugün Türkiye'de çift
çi gübrem 2 - 3 misli daha fazla bir bedel öde
mektedir. öyle ki, bazı ahvalde gübrelerin ka
raborsaya intikal ettiği £c görülmektedir, yani 
fiyatlarda yüksek bir durum rftfdır. Yerli güb
re fiyatları bazı ahvalde ithal gübresinden de 
fazla bir seviyede satılmaktadır. 

Görülüyor ki, bu durum karşısında tarım
sal üretimde maliyeti düşünerek üretimin artı
rılması için gübre probleminin de hassasiyetle 
ele alınması gerekir. Bugün Sanayi ve Tarım 
bakanlıklarının bu konu üzerine hassasiyetle 
eğilmeleri zarureti vardır ve bilhassa Türkiye 
Ziraat Odaları Birliği ile koordine bir çalışma 
yapmanın zaruretine inanmaktayız. Bu balam
dan ilgili bakanlıkların, çiftçilerimizin men
faatine uygun olarak tedbirleri zamanında alma
ları ve bu meselenin zamanla mukayyedolması 
dolayısıyle önemle üzerinde durmaları ve bu ko
nuda Yüce Meclisi tenvir etmeleri zaruretini de 
duyuyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 1972 icra planına gö
re durumu şöyle gözden geçirecek olursak görü
lür ki, 1972 yılı ihtiyacı; 1 800 000 ton azotlu, 
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2 milyon ton fosforlu, 45 bin ton potaslı olmak 
üzere 3 845 000 tondur. Programa göre % 21'-
lik azotlu gübre üretiminin ancak 1 100 000 to
nunun memleketimizden temini düşünülmüş; 
Elâzığ, Samsun, Akdeniz gübre fabrikalarının 
tam kapasiteyle faaliyete geçememelerinden do
layı da gerçekleşememiştir. Diğer taraftan yine 
icra planına göre ithalât tahminlerinin de 
% 21'lik azotlu gübre için 700 000 ton, % 18'lik 
fosforlu gübre için 830 000 ton, potaslı gübre 
için de 45 000 ton olarak realize edilmesi gerek
mektedir. Bu duruma göre asıl büyük sıkıntı, 
700 000 tonluk azotlu gübre ithalâtının henüz 
realize edilmediği hakikatından ortaya çıkmak
tadır. 

Muhterem arkadaşlar, bu konuda ilgili mem
leketlerle de anlaşmalar yapılabilir; fakat şu 
muhakkaktır ki, Türkiye'de millî istihsale mü
essir olacak gübrenin zamanında tedariki şart
tır. Bu konuda nakliye imkânları mutlaka da
ha önceden düşünülmelidir ve çiftçinin eline 
geçmesini sağlayacak tedbirlerin, ilgili bakan
lıkların çiftçi teşkilâtlarıyle de işbirliği yapmak 
suretiyle koordineli bir şekilde sağlanması za
rureti vardır. 

Bu bakımdan, bu konunun önemine binaen 
bugün çiftçimizin içinde bulunduğu sıkıntıyı 
belirtmek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyo
rum. ümidederim ki, ilgiii bakanlıklar bu konu
da gerekli toplantıyı yapmak suretiyle bu ihti
yacı, bu darlığı gidermiş olacaklardır. 

S'd vesileyle Yüce Heyetinizi saygılarımla 
selâmlarım. 

6. — Dışişleri Bakam Halûk Bayülken'in; 
Konya Milletvekili Özer Ölçmen, Erzurum Mil
letvekili Turhan Bilgin ve İçel Milletvekili Tur
han ' Özgün er'in Timothy adlı İngiliz gencinin 
mahkûmiyeti nedeniyle İngiliz hasım ve siyasî 
çevrelerinin tulumu konusunda yaptıkları gün
dem dışı konuşmalara cevabı. 

BAŞKAN — Saym özer ölçmen, Sayın Tur
han Bilgin ve Sayın Turhan özgüner'in gündem 
dışı Genel Kurula getirdikleri husus hakkında 
Dışişleri Bakanı Sayın Halûk Bayülken cevap 
vereceklerdir. 

Buyurunuz efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HALÛK BAYÜLKEN 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Biraz evvel söz almış olan Sayın ölçmen ve 

Sayın Bilgin arkadaşlarımız bendenizin gündem 
dışı bir konuşma yaparak Yüce Meclise malû
mat vermek arzumun bir fırsatını bana sağladı
lar, kendilerine teşekkür ederim. 

Şimdi bahis konusu ve bizi çok üzmüş olan 
durum hakkında arzı malûmat ediyorum. 

Meselenin özü Yüksek Heyetçe malûmdur. 
24 kilo esrarı satarken yakalanan bir ingiliz ço
cuğu hakkında Türk adliyesinin ve Türk kanun
larının normal yollarla vukubulmuş olan tatbi
katı içerisinde gereken işlem yapılmış, mah
keme normal usullerimize, kanunlarımıza göre 
cereyan etmiş ve bildiğiniz gibi bundan iki - üç 
gün evvel mahkûmiyet kararı sâdır olmuştur. 
Mahkeme bu kararı verirken, tutuklunun esba
bı muhaffefe arasında sayılan durumunu, yaşı
nı dikkate almış ve verdiği hükmü ve cezayı bu
na göre ayarlamıştır. Şüphesiz ki, her memle
kette olduğu gibi bizim memleketimizde de hiç
bir veçhile mahkemenin kararlarına ve bu kara
rı almadan evvel cereyan etmiş olan tahkikata 
tesir icra edebilecek bir şekilde içerden ve dı
şardan hiçbir tesir, hiçbir teşebbüs bahis mev
zuu olamaz. 

Bazı yayın araçlarında ifade edilmiş olan 
haberlere rağmen, şunu Yüksek Meclise arz et
mek isterim ki, mahkeme safahatının intacına 
değin bize ne Londra'da, ne Ankara'da ingilte
re Hükümeti tarafından hiçbir resmî teşebbüs 
olmamıştır. Sadece, her memleketin, her harici
yenin yaptığı gibi gayri resmî surette bir mem
leketin kanunları ve suçu bahis mevzuu olan ki
şinin özellikleri dolayısıyle ne gibi adlî usuller 
mevcudolduğu ne gibi müracaat yolları buluna
bileceği ve saire şeklinde normal malûmat temi
nine tevessül edilmiştir. Bu da her yerde bu şe
kilde cereyan eder; sizin hariciyeniz de, böyle 
bir durumda vatandaşlarınızdan biri mevzuu-
bahsolduğu takdirde aynı şekilde gayri resmî 
malûmat teminine tevessül eyler. 

Esas itibariyle neşredilen haberler, muhake
me safahati sırasında da tutuklunun ve bilâha-
ra hükümlünün bilhassa çocuk olması söbebiyle 
biraz daha heyecanlı hava yaratmıştı, fakat mah
kemenin kararından sonra ortaya çıkan yayın
lar, iki sayın arkadaşımızın belirttiği üzere Türk 
basınından gerekli cevabı olmış olduğu gibi, bü
yük bir kısmiyle ölçüsüz, dengesiz ve yakışıksız 
şekilde olmuştur. 
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Yalnız şunu da Yüksek Heyetinize belirtmek 
isterim ki, bu yayınlar içerisinde ağırbaşlı olan
lar, Türkiye'nin uyuşturucu maddelerin istima
lini önlemek için gerek milletlerarası anlaşmalar 
tahtmda, gerek res'en almış olduğu müessir 
tedbirleri öven ve hatta bundan dolayı mevzu-
ııbahis tutuklunun daha ağır cezalara çarptırıl
masının mümkün olduğunu da kaydeden yayın
lar yapılmıştır. Nitekim bu yayınlar hakkında 
c?.a basınımız tarafından kâfi derecede malû-
rna-u verilmiştir zannındayım. Ama, arz ettiğim 
gibi mühim bir kısmiyle basında ve hatta hiç 
arzu edilmeyecek bir şekilde az - çok resmiyeti 
olduğu daima iddia edilegelen radyolarında da
hi mevzuubahsettiği konu, bizi rencide edecek 
bazı ölçülere varmıştır. 

Bu yorumların ağırbaşlı olanlarını ve bahse 
konu suçlunun sinni rüşte varmamış bir çocuk 
olması dolayısiyle, şefkat, atıfet hislerine müte
veccih olanlarını, ondan mütevellit olanlarını 
şüphesiz ki, anlamamaya imkân yoktur; üstelik 
bunu bize anlatmaya da lüzum yoktur. Esasen 
Türk Milletinin şefkait, merhamet ve atıfet hu
susunda kimseden ders almaya ihtiyacı yoktur. 
(Şiddetli alkışlar «Bravo» sesleri) 

Sayın milletvekilleri, her ülkenin kanunları, 
o ülkede tatbik olunur. Adlî istiklâl, üzerine 
gölge düşürülemeyeoek ve Türk Milletince, Dev
letince her -zaman baş üstünde tutulan bir konu
dur. Binaenaleyh, bizim kanunlarımızın tatbi 
katında, adliyemizin istiklâlinde bize gölge dü
şürücü, izzetinefsimizi rencide edici beyanları, 
Yüksek Meclis üyelerinin biraz evvel ifade et
miş oldukları gibi bütün Türk Milleti ve hepi
miz derin bir üzüntü ve esefle karşıladık. Hiç 
şüphe yok ki, esas itibariyle bir memlekette 
kendi kanunlarının tatbiki dolayısiyle cereyan 
eden hadisat hakkında o memleketin kimseye 
hesap verme mecburiyeti yoktur. Binaenaleyh, 
bütün bu hususlar gözönünde bulundurularak 
mahkememizde cereyan eden hususların, nasıl, 
ne şekilde olduğunu yüksek huzurunuzda arz 
etmeyi zait buluyoruz. Türk mahkemeleri en 
medenî şekillerde, en medenî usullerle ve tama-
miyle Türk adliyesinin istiklâline uygun olarak 
karar verirler ve öyle karar vermişlerdir. 

Üzüntümüzü belirttikten .sonra, arkadaşları
mızın sözleri arasında yine aynı derin teessürün 
bir neticesi olarak Londra Büyükelçimizin bazı 
ifadelerinden ve bir genel müdürün özel af ko-

I nusuna değinen beyanlarından bahis buyurduk
larını tespit etmiş bulunuyorum. Bendeniz, hiç 
bir hazırlığım olmadan ve fakat hadisatı, bütün 
yayınları, resmî ve açık bütün telgrafları her 
saat ve her dakika okumakta olan bir arkadaşı
nız sıfatiyle karşınızda bulunuyorum. Şimdiye 
kadar elime geçmiş olan her türlü haJber ve ve
sikadan, Büyükelçinin bahsi edilen şekilde bir 
konuşma yaptığı kanaatine varmış değilim. Şu 
anda elimde mevcudolmayan bilgiler dolayısiy
le sadece bir tahmin olarak kendisinin, küçük 
bir çocuğun mahkûmiyetinden sonra, mahkûmi
yet kararının verilmesinden sonra istikbalde af
fedilmesi konusunun bizim merî usullerimize 

I göre Yüksek Meclisimizin takdir hakları arasın
da bulunduğunu söylemiş olabileceğini ifade 

I edebilirim. Mamafih, bu konuyu da diğer konu
larla beraber tahkik etmekteyim; bilâhara gere-

I kirşe Yüksek Meclise arzı malûmat edeceğim. 
Diğer taraftan, Sayın ölçmen, Sayın Bilgin 

ve Sayın özgüner'in belirttikleri gibi Hariciye-
I niz, dışarda şu veya bu memlekette tutuklu ve

ya işledikleri bir suç dolayısiyle o memleketin 
I kanunlarına göre haklarında hüküm verilmiş 
j bulunan vatandaşlarımızla yakından alâkadar 

olmaktadır. Durumları bu şekilde olan vatan
daşlarımızın ingiltere'de ne kadar olduğu, her
hangi bir şikâyetleri bulunup bulunmadığı ko
nusu bu hadiselerden çok daha evvel tahkik 
mevzuu edilmiştir; elde edeceğimiz malûmatı 

I yine bir vesileyle Yüksek Heyetinize arz edece
ğim. 

Hükümetin tutumuna gelince; biz, tarihin 
derinliklerine giden ve yüzyıllarda değil, binler
ce yılda ifadesini bulan büyük bir milletin ev
lâtlarıyız. Binaenaleyh, bizim bu hüviyetimizi, 
her hadise karşısında azimli, ağırbaşlı, hakşiaas 
ve bilhassa istiklâl ve hükümranlık haklarına 
büyük titizlikle dikkat eden bir millet olduğu
muzu sizlere teyidetmfcme şüphesiz ki, lüzum 
yoktur. Bu sebeple Hükümetiniz ve Hariciyeniz, 
vermiş olduğunuz vazifenin mesuliyetini taşır
ken bu hissiyatla, bu düşüncelerle her konuyu 
kendi değerinde, kendi ölçüsünde tartmakta ve 
memleket ve milletimizin âlî menfaatlerini zer
resine kadar, milimetresine kadar icabeden 
usullerle, medenî usullerle, bize yakışan usul
lerle, milletlerarası hukuka uyan usullerle taki-
betmektedir, takibedecektir; bundan şüpheniz 

I olmasın. 
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Teşekkür ederim efendim. (Sürekli alkışlar) 
BAŞKAN — Dört arkadaşımız daha gündem 

dışı söz talebinde bulunmuştur, dileklerinin 
Çarşamba günü is'af edilebileceğini arz ederim. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

7. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî 
Eğitim Bakanı İsmail Arar'ın dönüşüne kadar; 
Millî Eğitim Bakanlığına, Bayındırlık Bakanı 
Mukadder Öztekin'in vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî 

Eğitim Bakanı ismail Arar'm dönüşüne kadar; 
Millî Eğitim Bakanlığına, Bayındırlık Bakanı 
Mukadder öztekin'in vekillik etmesinin, uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAfr^N — Genel Kurulun bilgilerine arz 
olunmuştur. 

8. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ada
let Bakanı Suat Bilge'nin dönüşüne kadar; Ada
let Bakanlığına, Dışişleri Bakanı Halûk Bayül-
ken'in vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Adalet 

Bakanı Prof. Suat Bilge'nin dönüşüne kadar; 
Adalet Bakanlığına, Dışişleri Bakanı Halûk Ba-
yüjken'in vekillik etmesinin, uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
olunmuştur. 

9. — 1542 sayılı Kanunu, gerekçede belirtilen 
sebeplerden dolayı uygun bulmadığından, Ana
yasanın 93 ncü maddesi gereğince bir daha gö
rüşülmek üzere takdim ettiğine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 24 Şubat 1972 tarihli ve 3584 - 27049 

sayılı yazınız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 

j kabul olunduğu bildirilen 1543 numaralı Kanu-
j nu, ekli gerekçede belirtilen sebeplerden dolayı 
I uygun bulmadığımdan, ilişik olarak takdim edi-
; yorum. 
| Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 ncü 
• maddesi gereğince bir daha görüşülmesini rica 
: ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

GEREKÇE 
Bazı orman suçlarının affına ve bunlardan 

mütevellit idare şahsî haklarının düşürülmesine 
dair 1542 sayılı Kanunun : 

1. — Bu kanuna dahil edilen suçları işlemiş 
bulunanlar, Devlete diğer alanlarda aynı değer
de zarar vermiş olan suçlulara ve daha önce çı
karılan af kanunlarına nazaran imtiyazlı bir 
muameleye mazhar kıldığı için, Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının eşitlik ilkesini koyan 12 
nci maddesine, 

2. — 10 dönüme kadar (10 dönüm dahil) aç
maların suçlularını affederek; ormanların top
rak dağıtımına müncer olacak şekilde küçülme
sine ve dolayısiyle sınırlarının daralmasına se
bebiyet verdiği, aynı zamanda ormanların ko
runması ve geliştirilmesi ilkesine riayeti bozdu
ğu için, Anayasanın 37 nci ve 131 nci maddele
rine, 

3. — Konu ile ilgili maddelerinde bir deği
şikliği amir olmadığı için, Borçlar Kanunu ile 
Türk Ceza Kanununa, 

Aykırı bir mahiyet taşıdığı görülmektedir. 
Ve bu mahiyeti ile, hedefi olan suçluları affet
mekten başka maddî bakımdan âdeta mükâfat
landırmakta; Devleti ise, terkin ve ödeme duru
muna soktuğu takriben 258 milyon liralık malî 
külfet ve zararla, âdeta mahkum etmektedir. 

Ayrıca; 1542 sayılı Kanun, 6831 sayılı Ka
nunun atıfta bulunduğu yasaklama ve müeyyi
de maddeleri ile bu maddelerin uygulanmasın
da varılan sonuçlar üzerinde tesis edilmiş olan 
içtihatları, öngördüğü affa imkân verecek bir 
şekilde değiştirmeden af sağlamayı amaç tuttu
ğu için, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının, 
1255 sayılı tadil Kanunu çıkarılmadan önceki 
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(yani; 17 Nisan 1070 tarihinden önceki) 131 
nci maddenin «Orman suçlan için genel af çıka
rılamaz.» ibaresinin hüküm sürdüğü dönem üze
rinde de bir geçerlik taşıyamaz. 

Bu sebeplerle; Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının 93 ncü maddesine dayanarak, tedvin 
edildiği kapsamda yayınlanması Hükümetçe ve 

kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşla
rınca da mahzurlu görülen 1543 sayılı Kanunu, 
bir daha görüşülmek üzere geri gönderiyorum. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
olunmuştur. 

V - GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Malî Denge Vergisi kanunu tasarısı ve 
59 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/585) (S, 
Sayısı : 474) (1) 

BAŞKAN — Malî Denge Vergisi Kanununun 
müzakeresine geçiyoruz. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Sayın Başkan, bir sorum var elendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ön?al. 
MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 

Geçen oturumda, konuşmaların gruplar adıma 
20 dakika, şahıslar adına 10 da&ika ile tahdide-
dilmesi mevzuunda bir önerge oylanmış idi. Öner
genin oylanması sırasında biz, salonda çoğun
luğun olmadığını iddia etmiştik Zatıâliniz 
önergeyi oyladınız ve önerge kabul edildi. Zan
nediyorum M, «Çoğunluk olmadığı için oturu
ma ara veriyorum» dediniz. 

Şimdi, bu oturumda ve bundan sonraki otu
rumlarda arkadaşların konuşmalarında; grub-
lar adıma 20 dakika, şahıslar adına 10 dakika 
ile tahdidedilmiş olarak işlem yapılacak mıdır? 
Bunu öğrenmek istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN* — Takrire bakayım okuyayım 
efendim. Belki tümü üzerinde idi, belki mad
delerle ilgili idi, onu bilmiyorum.. Yalnız, bir ka
rar verildi. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Maddeler yahut tümü değil de «Bundan böyle» 
diyor. 

BAŞKAN — Etfenıdim, ben bir bakayım da, 
hata etmiş olmayalım. Çünkü okundu, tam oya 
arz edeceğim bir esnada tarafınızdan vaki ol
du; işlemi bitirdim, ondan soma talebinizi or
taya koydum. 

«Bundan böyle bu kanun üzerinde gruplar 
adına...» 

(1) 474 S. Sayılı basmayazı I . .9 . 1972 tarih
li 54 ncü Birleşim tutanağına eklidir. 

«Bundan böyle» dediğine göre, vuzuh taşıma
maktadır. Fakat, «bundan böyle» ifadesi kanu
nun müzakeresi üzerinde cereyan elden bütün 
işlem hakkında, anlamını taşır. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Yani konuşmalar tahditti olacak. 

BAŞKAN — Evet, tahditli olacak efendim. 
MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 

Bu, kanunun iptali için bir sebeptir, de, onun 
için zabıtlara geçmesi bakımından ifade ediyo
rum. 

BAŞKAN — O hak her zaman kullanılır 
efendim, o hak kısıtlanamaz. 

Gruplar adıma görüşmeler bitmiştir, şahıslar 
adına konuşmalara geçiyorum. 

Sayın Salih Aygün, buyurunuz efendim. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Raporda, «Söz hakkım mahfuz» dememin se

bebi, 6 ncı maddedeki istisna içindi ve konuş
mamı da bu yöne tevcih edecek idim; fakat ko
nunun tamamen başka bir mecraya dökülmüş 
olması sebebiyle bazı hususlarda şahsi görüşle
rimi arz etmede fayda mülâhaza ediyorum. An
cak, konuya girmeden önce, burada beyanda bu
lunan hatip arkadaşlarımdan bir tanesinin, ko
misyon çalışmalarına değinmek suretiyle komis
yonu, âdeta - benim görüşüme göre - bir ek
seriyetin mevcudiyeti ışığı altında Adalet Par
tisine mensup milletveküleriniın kanunları iste
dikleri gibi çıkardığı şeklinde beyanda bulun
ması, şahsen beni üzmüş bulunmaktadır. 

Komisyonda bulunan arkadaşlarım gayet 
iyi bilirler M, bir kanun geçerken, burada et
tiğimiz yeminim teminatı altında memlekete ve 
millete hangi şekilde kanunun tedvini faydalı 
ise, o yönde fikir ve mütalaada bulunduğumuzu 
ve reylerimizi o istikamette kullandığımızı, bil
hassa zabıtlara tescil ettirmek suretiyle arkada
şa cevap vermeyi faydalı buldum. 
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MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Bütçelerde de öyle miydi? 

SALİH AYGÜN (Devamla) — Evet, bütçe
de de aynı şekilde hareket ettiğimi arkadaşla
rım gayet iyi bilirler. Eğer başka iddiaları var
sa söyleyebilirler de. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Sayın Başkan, grubu adına mı konuşuyor? 

BAŞKAN — Hayır, şahsı adına konuşuyor 
efendim. 

Devam edin Sayın Aygün. 
SALİH AYGÜN (Devamla) — Grup adına 

konuşuyorum, şahsım adına konuşuyorum. Bu
rada tescil ettim, 

Gastonjes'in dediği gibi, masrafların bulun
duğu yerde, bu ma's rafları karşılamak gerekir. 
Elbetteki vergi üzerinde konuşmak çok zor, ama, 
verginin aleyhinde konuşmak gayet kolay. Zor
luk, politik oluşundan. Halk tabakalarına ine
ceksiniz, onun cebine elinizi uzatacaksınız. O 
zaman karşınıza elbette o çıkacak... 

Diğer taraftan, bir arkadaşımın dediği gibi, 
No valisin «insan Devlete vergilerini, sevgilisi
ne bir buket çiçek verir^ gibi vermelidir» sözü
nü, sosyal hayatımızdaki gelişmelerin ışığı al
tında mütalâa edersek, vatandaşa vergi ödemeyi 
benimsetmekle mümkün olacağı inancı içinde, 
bunun gayet güzel bir söz olduğunu da tescil 
etmede fayda mülâhaza ediyorum. 

Tasarruf bonosu ihracı, cebrî istikraz nite
liğinde bünyemize girmiş, ancak bunun istik
raz teorisiyle bağdaşacak yapıda bulunmadığı
nı nevi şahsına münhasır bir mükellefiyet nite
liğinde olduğunu Vergi Komisyonu o zaman 
belirtmiş, en az geçim haddinin üstündeki ge
lirlerle uygulanması gerektiğini de ifade etmiş 
olmasına rağmen, maalesef 1961 yılında bu ka
nun tedvin edilmek suretiyle vatandaşa bir mü
kellefiyet olarak yükseltilmiş bulunmaktadır. 

Islahı hususunda; malî, psikolojik, teknik 
yönlerden vergi konusu sınırlarını aşmış bulun
duğundan, artık yeni vergiyle bu vatandaşı zor
lamanın mümkün olmadığı hususunda birtakım 
mütalâalar serdedilmiş ve aynı zamanda Vergi 
Komisyonu, ya bu sistemi bırakmak veyahut da 
bunu vergiye dönüştürmek gerektiği hususunda 
fikrini açıkça beyan etmiştir. 

Diğer taraftan Ticaret ve Sanayi Odaları ve 
Ticaret Borsaları Birliğinin Malî Denge Ver'gi-

• — m 

si hakkındaki görüşü de, bunun birtakım mah
zurları olmasına rağmen vergiye dönüştürül
mesi şeklindedir. Ancak, bir verginin kanunlaş
ması düşünülüyorsa bu nispetin % 8 değil, % 3 
olmasında bütün Ticaret, Sanayi Odaları ve 
Borsaları Birliği ittifak halinde, kendi neşret
tikleri yazılarla komisyona telkinde bulunmuş, 
komisyon da bu düşüncenin ışığı altında % 8'lik 
oranı % 3'e indirmiş bulunmaktadır. 

Zaten komisyon, alışılagelmiş bir hususiyet 
arz ettiğinden, bono veya vergi olarak tarhının 
mükellef ve Maliye arasında verigi psikolojisi 
bakımından bir direnmeye sebebolacağı kanaa
tine varmamıştır. Diğer raporlarda da bu hu
susta bir sarahat mevcut değildir ve hiçbir su
rette diğer teşekküller bu veıigi aleyhinde bu
lunmamışlardır. Ancak, ben kısaca bir hususa 
değinmekle, meseleyi kısa kesmeye çalışmak is
tiyorum. 

12 Ocak 1961 tarih ve 223 sayılı Kanun gayet 
açık olarak, Türk ekonomisinin istikrar içinde 
gelişmesini sağlamak gayesiyle yapılacak yatı
rımların finansmanında kullanılmak üzere bo
no ihracı üzerinde durmuş, ama bunun gaye
sinden uzaklaşmış olduğunu bu^ün esefle mü
şahede ediyoruz ve Devletin başına bir gaile aç
tığını da tespit etmek zorundayız. 

Mükellefiyetin geniş tutulmuş olması, gelir 
seviyesi düşük ve tasarruf imkânları mahdudo-
lan vatandaşlara teşmil edilmiş olması, tasarruf 
boniolarının nominal kıymetinin altında teda-
vülii devam ederken, acaba arkadaşlarımızın 
nerede olduğunu sormak gerekir kanaatinde
yim. 

Tahminî hesaplara göre 1980 yılında 26 mil
yar lirayı bulacak olan tasarruf bonosu borç
larının nasıl ödenmesi gerektiği de önemli bir 
konu olarak karşımıza dikilmiş bulunmaktadır. 

Demokratik rejimlerde Hükümet, iktidar ik
tisadî icraatının hesabını efkârı umumiyeye 
millî gelirle verir. Ancak, Türkiye'de millî ge
lirden alınacak vergi oranının % 17 civarında 
olduğu, diğer Avrupa devletlerine göre düşük 
bulunduğu bir vakıadır. Fert başına düşen mil
lî gelirin düşük olduğu da bir realitedir, fa
kat bu, Malî Denge Vergisinin tarhında bir kıs
tas olamaz. Bu vergilerde fert başına düşen reel 
gelirin hesabedilmesi gerekir. Mecmu hâsıla, 
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bu hâsılayı yaratan sayıya bölünmek suretiyle î 
reel gelirin hesabı düşünülürse, bu reel gelirin 
çok yüksek olduğu derhal görülebilir. 

Bir memlekette harcamalar yekûnunun, istih
dam ve millî gelir yaratan başlıca kuvvet oldu
ğunu söylemeye lüzum yoktur. Ancak, dikkat- I 
li yürütülmediği takdirde işgücü ve tabiî kay
naklar seferber edileceği yerde, millî ekonomi 
başka yöne tevcih edildiği takdirde, millî eko
nomiyi enflâsyonun kucağına atar, I 

Malî Denge Vergisinin ilkel olduğunu re
form niteliğinde bulunmadığını, maliye poli-
tikasiyle bağdaşmadığını, vergi literatüründe I 
yeri olmadığını burada ifade etmekte fayda mü- I 
lâhaza ediyoruz. Ancak, arkadaşlarımız iki ga
ye ile bu vergiye «Evet» demişlerdir - ben şah
sî görüşümü söylüyorum - Muafiyet ve indirme- I 
ler kanun bünyesine uymak suretiyle ekono
mik ve sosyal hayatı tanzime çalışmak, az gelir
li vatandaşı Malî Denge Vergisinden muaf tut- I 
mak; bu suretle her sosyal müessese gibi vergi I 
de memleketin sosyal ve ekonomik bünye ve 
şartlarına göre şekilleneceğinden, Malî Denge 
Vergisinin de bugün içinde bulunduğumuz or- I 
tamın bir sonucu olduğunu ifade etmekle yeti- I 
niyorunı. I 

İstihsali artırmak, verimli yatırımlara yö- I 
nelmek, istihdam hacmini genişletmek, enflas- I 
yondan kurtulmak isterseniz. O halde, emisyon I 
hacmini mutlak surette daraltmak zorundası- I 
nız. I 

BAŞKAN — Konuşmanızı sonuçlandırmanı- I 
zı rica edeceğim. I 

SALİH AYGÜN (Devamla) — Tamam efen
dim. I 

Aşırı istihlâki tahdidetmek, istihsale yönel- I 
mek mecburiyetindesiniz. Buraya konulan tan- I 
dit ile - uzun konuşmak imkânını bulamadığı- I 
mız için kısa kesiyorum - meselede hiç olmazsa I 
katma değer vergisinin de bir nebze dahi bulun- I 
ması ve enflâsyonist gidişe «dur» denilmesi is- I 
tenmiştir. Aynı zamanda, bütçe açığını da kar- I 
şılamak için bir kaynak olarak kullanılması dü- I 
şüncesi hâkim olmuştur. I 

Ekonomik gelişmede verginin, iyi kullanıl- I 
dığı takdirde teşvik edici bir nitelikte olduğu I 
hiç bir surette inkâr edilemez. I 

Sayın Başkan; vaktimin bitmiş olması hase- I 
biyle önemli bir konu üzerinde durmak istiyo- | 
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rum. Bu da, 6 ncı maddedeki, değişik şekilde 
ücretlerden ayrı, diğer kazançlardan ayrı şekil
de vergi alınması hususudur. Bu hususa Yüce 
Meclisin de dikkat edeceği inancı içinde, sözleri
mi bitiriyorum. 

Malî Denge Vergisinin iptidai olmasına, eko
nomik ve maliye ilmi içerisinde ve vergi litera
türünde yeri bulunmamasına rağmen, mutlak 
surette bütçe açığını kapamak, hiç olmazsa yük
sek gelirli vatandaşlar arasındaki istihlâki ön
lemek bakımından faydalı olduğu inancı içinde 
sözlerimi bitirir, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel
miştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Komisyon adına söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon adına buyurunuz 
efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri: 

Görüşülmekte olan tasarı; yatırımlar finans
man fonu teşkil ve tasarruf bonoları ihracı hak
kındaki 223 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılması ile Malî Denge Vergisi ihdası hususla
rını kapsamaktadır, Şimdi, bu kanun tasarısı 
üzerinde konuşan değerli arkadaşlarım çeşitli 
fikirler serdetmiş bulunuyorlar. Biz, kendilerine 
her söyledikleri husus için cevap vermeyecek; 
sadece, kabul ettiğimiz kanun tasarısının teknik 
yönü ve Hükümetin getirmek istediği değişikli
ğin mahiyetini arz etmeye çalışacağız. 

Türk ekonomisinin istikrar içinde gelişmesi
ni teminen; tarım, sanayi ve ulaştırma sahala
rında yapılacak yatırımların finansmanında kul
lanılmak üzere, 223 sayılı Kanunla bir «Yatı
rımlar finansman fonu» teşkil edilmiştir. Bu fo
nun kaynağı da, bu kanuna göre, ihracedilen 
tasarruf bonolarıdır. Bu 223 sayılı Kanun, Mil
lî Birlik Komitesi tarafından 5 . 1 . 1961 tari
hinde kabul olunan 25 kanundan bir tanesidir. 
Bununla şunu arz etmek istiyorum: Herhalde bir 
gece içinde çok geniş kapsamı olan 25 tane ka
nun üzerinde ayrı ayrı durmak imkânı bulun
madığı maddî bir vakıadır. Gerçekten, kanun 
çok noksan yönlü çıkmış ve kamunun çıkarılış 
sebebi olan, tarım, sanayi ve ulaştırma alanla
rında hangi yatırımların, ne şekilde desteklene-
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ceği belirtilmemiştir. Bu kanunla ne yapılacak
tı? Tasarruf bonosu ile teşekkül eden foaı ile, ay
rı ayrı alanlarda İktisadî Devlet Teşebbüsleri mi 
kurulacaktı? özel sektörün çalışmalarını ve ya
tırımlarını takviye mi edecekti? Nasıl bir yatı
rım yapacaktı? Bunlar bu kanunda yazılı değil
dir. 

Sadece, kanunun 16 ncı maddesinde şöyle 
bir hüküm getirilmiştir: 

«Fonda biriken paraları, bir taraftan gelir büt
çesinde (tasarruf bonoları hâsılatı) adı altında 
açılacak özel bir fasla gelir; mukabilini de gi
der bütçesinin Maliye Bakanlığı kısmında açıla
cak özel bir tertibe sarf ve tevcih tarzı, 1 nci 
maddedeki esaslar dahilinde, Bakanlar Kurulu 
karariyle tespit etmek üzere, tahsisat kaydet
meye veya her malî yıl için fonun muhtemel ge
lirini bidayette tahmin edip, gelir bütçesinde 
toplu olarak göstermeye, Maliye Bakanı mezun 
kılınmıştır.» 

Bu neyi ifade ediyor? Nihayet, tasarruf bo
nosu ile temin edilen gelir; bu kanunda muay
yen yatırımlara - alan belli ama, yatırımlar tas
rih edilmemiş, ne şekilde ve nasıl olacağı tespit 
edilmemiş - bu gelir yatınlmamıştır; yatırılma-
yınca bu gelirlere dayanan özel teşebbüsler, İş
letmeler kurulmamıştır. Kanuna göre, kurulup, 
kurulmayacağı da belli değildir ve geliri de ol
mamıştır. Bugün tasarruf bonosu sadece bir ver
gi olarak telâkki edüegelmistir. Bizim gerekçe
mizde kaydettiğimiz gibi, her yıl Maliye Ba
kanlığı, gelir kaynaklan arasında bu tasarruf 
bonosu hâsılatını da mütalaa etmiş ve bunu ge
nel bütçe içerisinde görmüştür. 

Aslında bu kanun bir nevi - plan demeye
yim de - plancılıktır. Muayyen sahaların kal
kınmasını, tarım, sanayi, ulaştırma alanlarında 
bir yatırım kalkınmasını temin edecek, bir nevi 
küçücük bir plandır. 

Şimdi, müteakiben Anayasamız yürürlüğe 
girince, 129 ncu maddede kalkınmanın nasıl 
yürütüleceği belirtilmiş ve Türkiye'nin kalkın
masının; Devlet Planlama Teşkilâtı tarafından 
tanzim edilecek, Yüce Meclislerin tasvibine su
nulacak toplu kalkınma planları içerisinde yapı
labileceğini öngörmüştür. Bu itibarla bu kanuna 
lüzum bile kalmamıştır. Nitekim 1961 yılından 
bugüne kadar işbaşına gelen Hükümetlerden 
hiçbirisi, tasarruf bonosunun karşılığı parayı 

I bütçeye gelir kaydettiği halde, özel olarak sa
nayi, tarım ve ulaştırma alanlarında bir yatırı
ma gitmemiştir. Aslında arz ettiğimiz gibi, Ana
yasanın 129 ncu maddesi gereğince de, böyle 
özel bir plana da gidemez. 

Şimdi, tasarruf bonosu sistemi 10 yıla ya
kın bir zamandan beri uygulana gelmiştir. Bu 
uygulamanın nasıl bir sonuç verdiğini, ekono
mimize nasıl etkiler yaptığını da kısaca arz et
mek istiyorum : 

Bugün için çıkartılmış olan tasarruf bonola
rı karşılığı, Hazinenin tasarruf bonosu alacak
lılarına olan borcu 7 623 000 000 liradır. Bu
nun yüzde 6 faizini hesabettiğiniz takdirde - faiz 
de 10 seneliği yüzde 60 oluyor - 4 574 000 000 
liraya baliğ oluyor; toplam, 12 197 000 000 lira 
bugün Türk Hazinesi tasarruf bonosundan do
layı, tasarruf bonosu alacaklılarına borçlu du
rumdadır. Tasarruf bonosu sistemini 1 yıl daha 
uzattığınız takdirde anaborç, 8 912 000 000 
lira, faizi 5 317 000 000 lira, toplamı ise 
14 229 000 000 liraya ulaşacaktır. Bu sistemi 
biraz daha devam ettirip 1980 yılma kadar 
sürdürmemiz halinde, Hazinenin borcu 
25 225 000 000 liraya ve bunun faizi de 
10135 000 000 liraya, toplamı ise 35 360 000 000 
liraya yükselecektir. Yine Hükümet veya Dev
let olarak bu sisteme devam edildiği takdirde, 

I 1990 yılında durum şu olacaktır: Hazinenin 
borcu 122 113 000 000 liraya - anapara ola
rak -, faiz de takriben 40 440 000 000 liraya 
ve toplamı da 162 ©33 O00 000 liraya ulaşaoak-

I tır. Buna karşılık, 1990 senesinde tahmin edilen 
I tasarruf bonosu geliri ise, 21 700 000 000 liraya 
I ulaşacaktır. 

I Şimdi Hazinenin borcunu, 10'ar yıllık ara 
I ile 10 yıl sonraki nesillere ağır külfetler altıîı-
I da aktarma yapmak ve borcu mütemadiyen 10 
I yıl sonraki nesile devretme demek olan bu sis-
I metin devamının ileride Devlet Hazinesini sonu 
I gelmez bir uçuruma sürükleyeceği açıkça gö-
I rülmektedir. Sayın Maliye Bakanı ve Bakanlı-
I ğın değerli teknisyenleri bu durumu görmüş, 
i gayet açık bir şekilde, bu sistemin devam ede-
I msyeceğini belirtmiş ve görüşülmekte olan ta-
I sarı ile de, tasarruf bonosunun ihracına imlkân 
[ veren 223 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl-
I masını istemiştir. Komisyon, arz ettiğimiz bu 
I mülâhaza ile de bunu uygun görmüştür. Sayın 
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Maliye Bakanı bu yönde eleştirilmiştir. As
lında bu durumu açıkça, Yüce Meclisin ve yüce 
milletin huzuruna sermiş olmasından dolayı, 
kendisini tebrik etmek icabeder. 

Tasarruf bonosunun kaldırılması bir re
formdur, bir düzeltmedir, daha doğrusu re
formun ilk adımıdır. Hazinenin geleceği bakı
mından, iyiye gidişi bakımından alınacak iyi 
tedbirlerin başlangıcıdır, sonunun da böyle gel
mesini temenni ederim. 

Şimdi; tasarruf bonosu kaldırılınca; sayın 
Maliye Bakanı, Hükümet, Hazine bugün için -
deminden de arz ettiğim gibi - 12 milyar 197 
milyon liralık bir borcu ödemekle karşı karşı
yadır. Ayrıca yıllık tasarruf bonosu hâsılatın
dan da mahrum olacaktır, bütçe buna göre inşa 
edilmiştir ve Hazine ağır bir külfetle karşı kar
şıyadır. Filhakika, Gelir Vergisinde ve diğer 
vergi sistemlerimizde, kanunlarımızda yapıla
cak reformlar ile Hazinenin bu güç durumu 
izale edilecektir. Ancak, o kanunların çıkarıl
ması uzun bir zamana bağlı olduğundan bugün 
için Hazine, bir taraftan tasarruf bonosunun 
karşılığını ödemek, diğer taraftan da tasarruf 
bonosu İle bütçede öngörülen gelirleri alarıa-
mak gibi bir durumla karşı karşıya kalınca ger
çekten bu güç durum üzerine eğilmek icabeder. 

Şimdiye kadarki, maruzatımızla tasarruf 
bonosu sisteminin devam etmesi gerektiği veya 
hiç değilse bir yıl daha bu tatbikata gidilmesi
nin uylgunı bulunduğu yolunda görüş serd eden 
değerli hatiplere cevap verdiğimi tahmin edi
yorum. Şimdi, Malî Denge Vergisi kanun tasa
rısını getirmişlerdir. 

Malî Denge Vergisi kanun tasarısının neden 
getirildiği burada uzun uzun konuşuldu. Bu 
konuşmalarda Komisyonun Adalet Partili üye
leri betahsis itham edildi, çok hızlı oldukların
dan bahsedildi. Komisyonda çalışan arkadaş'a-
rm bir gurur içine girdikleri, nasıl olsa Ko
misyonda tespit edecekleri görüşlerin Heyeti 
Umumiyede kabul edileceği gibi bir haleti ru-
hiyenin içine girdikleri ileri sürüldü, daha baş
ka tarizlerde de bulunuldu; fakat biz o kadar 
derine gitmiyoruz. 

Aslında mecbur olmadığı halde 2-2,5 saat 
g'ibi uz.un bir süre bu kanun tasarısı üzerimde 
konuşma tabiyesinin uygulanmasını seçen vr-
kadaşlarımızın da böyle arada sırada sürcü li-
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] sanda bulunacaklarını da şimdiden kabul et

mek istiyorum. Bu bakımdan da her konudnki 
görüşlerine cevap vermek ihtiyacını duymuyo
rum. Ancak; sayın bir sözcü, «Bu kanun tasarı
sı sadece Hazineyi ağır bir külfetten kurtarmak 
için çıkarılmıştır» diye eleştirilerde bulundu ye 
Komisyonun hazırladığı raporu da gerekçe 
olarak burada okudular. Doğru, Hazineyi ağır 
bir külfetten kurmak için bu Malî Denge Ver
gisi kanun tasarısı kabul edilmiştir, ama Hazi
neyi ağır bir külfetten kurtarmak Yüce Mecli
sin görevidir. 

Ortaya bir fikir attılar; «Efendim, Devlet
te israf var, bunu araba saltanatı takibediyor, 
bunları önlesinler» dendi. Devletin, milletin 
tahsisatını, parasını israf etmek bir suçtur. 
Araba saltanatını devam ettirmek bir suçtur, 
böyle bir iddiada bulunan sayın bir üye arka
daşımın bu suçu kovalaması lâzım. Araştırma 
önergesi, gensoru, Meclis soruşturması gibi 
yollarla bu ircafın mevcudiyetini ortaya koy
sunlar, bu bizim konumuzun dışındadır. 

Maliye Bakan: «Ağır bir külfet ile karşı 
karşıyayım, bütçe bu yükü kaldıramıyor» diyor. 
Buna, Yüce Meclis adına Komisyonda görev 
yapan üye arkadaşlarımız lakayt kalamaz. Ka
lamaz çünkü, konuyu biraz daha açalım; her
kesin, köylü vatandaşlarımızın, esnaf vatandaş
larımızın, tüccar vatandaşlarıınızn ve verginin 
hitabettiği mükelleflerin daha açık anlayabil
meleri için bu konuyu daha da açalım : 

Ne olacak Hazine büyük külfetle karşı kar
şıya kalırsa? önce yatırımları kısacak. Siz ona 
âdil, meşru bir kaynak bulmazsanız yatırımla
rı kısacak. Yatırımları kısmakla ne olacak? Kö
ye yol gitmeyecek, köye okul yapılamayacak, 
köye su gitmeyecek, köye cami yapılmayacak, 
imam kadrosu gitmeyecek, fabrika gitmeyecek, 
ibaraj yapılamayacak, hidbir şey yapılamaya
cak. Her halde bu, Yüce Meclisimizin sayın üye
lerinin arzu ettiği bir sonuç değil ve Hükümet 
bu yolu seçmiyor, seçmediği için de büyük bir 
görev ifa ediyor. E, daha da sıkıştırırsanız ya
tırımları kıstıktan sonra bu sefer personel üc
retlerini ödeyemeyecek duruma gelecek ve da
ha da sıkışırsa itibarını kaybetmemek için 
emisyona gidecek, para basacak. E, şimdi Hü
kümet açıkça; «Ben para basma yolunu da çok 
tehlikeli görüyorum» diyor. Esasına bakarsanız, 
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para basma sonuç itibariyle vergiden de pek 
farklı değil. Para basılırken vatandaşların iş
tirak gücünün bir kısmının Hazineye aktarıl
ması kastediliyor, ama öyle oluyor ki, bu iştira 
gücünü devreden vatandaşlar varlıklı vatandaş
lar değil, sadece ceplerinde veya tasarruSfların-
da nakit para, banknot para bulunduran vatan
daşlar bir kısım iştira gücünü Devlete devret
miş oluyor. Malı olan, gayrimenkulu olan altını 
olan, eşyası olan kişiler bundan zarar görmü
yor, hemen artacak fiyat seviyesine göre duru
munu uyduruyor ve binnetice onlar vergi dışı 
kalıyor, varlıklı kişiler vergi dışı kalıyor. 3 - 5 
kuruş biriktirmiş orta tabaka, köylü vatandaşı
mız, dar gelirli vatandaşımız ise biriktirdiği 
bu paranın bir kısmını Devlete devretme gibi 
bir sonuçla karşı karşıya geliyor. Bu da vergi
nin sonucunu doğuran bir işlem, ama bunun 
âdil olduğu ileri sürülebilir mi? işte fiyatların 
artması, işte enflasyonun ta kendisi... Hükü
met; «Bu yiola da başvurmuyorum» diyor, baş
vurmamakta da kararlı. E, bu takdirde ne ola
cak? Elbette vergileri koyacaksınız. Vergileri 
koyarken üzerinde durulması gereken nokta, 
vergiyi ödeyebilecek kişilerden verginin alın
ması ve koyacağımız vergide mümkün mertebe 
adaletli davranmamızdır. 

Malî Denge Vergisi kamun tasarısının getir
diği hükümler arasındaki vergi mükellefine ba
kıyoruz: «Gelir ve Kurumlar, Veraset ve İnti
kâl Vergisine tabiî gerçek veya tüzel kişiler». 
deniyor. Geliri olanlar, gelirliler, kurumlar, öde
yebilecek kişiler, gayri menkulünü ivaz muka
bilinde satanlar, spor - toto, piyango ve banka
lardan ikramiye kazananlar, yani bu tür mü
kellefiyetin, ödeyemeyecek kişilere yiikletildiği-
mi kabul etmeye imkân yok, bunu iddia etmeye 
de imkân yok. Bu vergi pek yeni de sayılmıyor, 
tasarruf bonosunu vatandaşlarımız Devlete ver
gi olarak ödemeye alışmış. Efendim; bir va
ziyet var, orada verginin konduğu bir matrah 
da var, psikolojik bakımdan pek fazla bir et
ki de yapmıyor; hani şimdiye kadar devam 
edegelmiş bir yoldur ve bu alınıyor.. Şimdi, bu 
verginin bu şekilde konmasının, emisyona git
mekten daha şayanı tercih olduğunu, kalkın
mayı durdurmadan çok dalha faydalı bulundu
ğunu iddia ediyor ve aksini savunabilecek bir 
sayın üyenin de çıkabileceğini kabul etmiyo
rum. 

Kaldı ki, Hükümet bu vergiyi % 3'ten % 8'e 
kadar bir oran içerisinde tespit etmek üzere 
istemiş ve Komisyon bu vergiyi sadece %3'te 
bırakmak suretiyle, şimdiye kadar ödemekte 
olan tasarruf bonosunun .muadilinde tutmak is
temiştir. 

Bir yenilik daha yapmıştır, o da ücretlerde
dir. Filhakika; gelirler, genel olarak brüt de
ğeri üzerinden tasarruf bonosu ve dolayısıyle 
Malî Denge Vergisine tabi tutulmuştur ve bu 
arada bu gelirleri çeşitlendirmek icabederse 
bunlar içerisinde dar gelirli memur vatandaş-
larımız da var. Hayat pahalılığı sıkıntısı kar
şısında en büyük zorluğu çeken bir kitle de 
var. Onların, bu denge vergisi konulurken mü
kerrer vergi ödememeleri konusunda Komis
yonda titizlik gösterilmiş ve ücretlerde, ücret
lilerin net değeri üzerinden vergi konulması da
ha münasip görülmüştür. Ayda 5 000 lira brüt 
maaş alan bir memur, bunun 1 500 lirasını ge
lir vergisi olarak ödüyorsa geriye kalan 3 500 
lira üzerinden Malî Denge Vergisi ödesin den
miştir. Brüt miktar üzerinden vergi ödemeye 
mecbur tutulması halinde Devlete ödediği ge
lir vergisinin de vergisini Malî Denge Vergisi 
olarak ödeme gibi bir durumla karşı karşıya 
kalacaktır. Bu tekerrür diğer gelirlerde de ola
bilir ama, ücretlilerin malî durumu nazarı iti
bara alınarak vergi adaletini sağlama ve öde
me yükleri yönünden bu husus Komisyonda 
tartışılmış ve kabul edilmiştir. 

Şunu arz etmek istiyorum; Komisyonda gö
rev yapan Adalet Partili üyeler, hiçbir zaman 
verginin aşığı, taraflısı olmamışlardır; hiçbir 
zaman zaruret olmadıkça Hükümetin, vergi yo
lu ile vatandaşlara külfet tahmilini istememiş
lerdir. Adalet Partili arkadaşlarımız, (bende
niz de dahil olmak üzere) vergi konmamakla 
doğacak mahzur dolayısiyle yatırımların dur
ması; Hükümetin, Hazinenin, Maliyenin para 
bastırma gibi fiyat artırıcı enflasyonist gidi
şi durdurucu bir yola sapmasından ziyade, 
vergi getirmeyi daiha faydalı görmüştür. Bu 
gerçek bir yoldur. Bu; hâdiseleri istismar et
meden, açıkça iyiyi, kötüyle karşı karşıya ge
tirerek vatandaşlarımızın, milletimizin iyiliği
ne olan hususlarda cesur bir şeklide rey kul
lanmak demektir. Yoksa, bize vergilerden ya
naşınız diyen hatip arkadaşlarımıza cevap ver-
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mek istiyorum; biz vergilerden yana değil, 
memleketin, milletin menfaatlerinden yanayız. 
Memleketin', milletin, Hazinenin menfaatini o 
yolda gördüğümüz için buna reyimizi verdik. 
Mamafih sözümü bitirmeden şunu da ilâve ede
yim, Malî Denge Vergisinin getireceği gelirin, 
ileride vergi reformu yapıldığında ve gelir
ler üzerinde düzeltmeler yapıldığında içine 
alınmak suretiyle geçici bir süre için uygu
lanmasını temenni eder, saygılarımı sunarım. 

(BAŞKAN — Sayın sözcü Sayın Turgut soru 
soracaklar efendim; bir dakika Sayın Aybar. 
Sayın Turgut buyurun efendim. 

MEHMET TURGUT (Bursa) — Efendim 
şimdi sayım. Komisyon Sözcüsü kürsüye gelir
ken bendeniz, burada bütün partili arkadaşla
rın, grupları adına konuşan konuşmacı arka
daşların konuşmalarını dinledikten sonra Hü
kümetin konuşup bu kanun teklifini geri aldık
larını ifade edeceklerini zannediyordum. Ko
nuşmalarından anladığıma göre böyle bir ka
naatte değiller. 

Şimdi bir sual sormak istiyorum. Acaba Yü
ce Komisyon şöyle bir formül üzerinde dü
şünmüş müdür: Yine tasarruf bonolarından 
kesilen bu % 31er kesilecek, bu kesilen % 31er-
le bir yatırım holdingi kurulacak ve bu yatır-
rım holdingi de Türkiye'de büyük yatırımlara 
girecek ve bu % 3lerin kesildiği şahıslara da 
bu yatırım holdinginin hisse senetleri verile
cektir. Böyle bir formüle gittikleri zaman ar
kadaşlarımızın kürsüden izah ettikleri bütün 
maJhzurlar ortadan kalkacağı gibi, Devlet geliri 
olarak bu paraların Hükümetçe cari masraf
lara hacanması da ortadan kalkmış olacak ve 
bu vesileyle Türkiye'de büyük halk kütleleri
nin katıldığı, memurlar ve işçilerle bütün iş 
muhitlerinden, yani bütün vatandaşlardan ke
silen bu paralarla bütün vatandaşların hisse
dar olduğu büyük bir şirket kurulmuş olacak
tır. Bu mevzu üzerinde Komisyonda düşünül
müş müdür? Bu mevzuda Komisyonun kararı 
nedir? Bu hususu açıklamalarını rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sözcü. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ESAT KE

MAL AYBAR (Devamla) — Sayın Başkan, ko
misyonlar kendilerine havale edilen konular
da karar alırlar. Tasarruf bonosunun ihracına 

i imkân veren 223 sayılı Kanunun tadili konu
sunda bir şey gelmedi Komisyona. Sadece yürür
lükten kaldırılması var. Bu daha çok Hükü
met işidir. Bu, her milletvekili sayın arkada
şımızın yapabileceği bir kanun teklifi işidir. 
Daha çok, Hükümette şimdiye kadar görev al-

I mış ve bugün görevli bulunan arkadaşlarımı
zın düşünmeleri gereken bir konu idi bu. Bu ba
kımdan da Komisyon şimdiye kadar bu ko
nuda bir şey düşünmemiştir. 

BAŞKAN — Buyurun ıSaym Turgut; soru 
mu efendim? 

MEHMET TURGUT (Bursa) — Böyle bir 
teklif yapmak istiyorum, bu hususa Komisyon 
iştirak eder mi, etmez mi? 

BAŞKAN — Bunu soramayacağım; teklifi
nizi yaptığınız zaman takririniz okunur, katı
lıp kalmadığı hususunu o zaman sorarım efen
dim. 

Tamam efendim teşekkür ederim. 
Sayın Ekrem Dikmen?.. 
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Grub adı

na söz istiyorum. 
'BAŞKAN — Son söz, tamam efendim. 
iSayın Maliye Bakanı Ergin, buyurun efen

dim. 

MALÎYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(C Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; ben sözlerime bir
kaç cümle okumak suretiyle başlıyorum. Bu 
cümleler şunlar: 

«Türk kamu maliyesinin bugünkü perspek
tifi şöyle gözükmektedir: Devlet gelirleri ihti
yaçlarına göre yeterli değildir. Devlet hraca-
malarmda ciddî israflar vardır. Kaynakların 
küçümsenmeyecek önemli kısımları faydasız 
alanlarda, disiplinsiz yitip gitmektedir. Dev
let, ödemelerini vaktinde yapamamaktadır. Bü
tün bunların düzeltilmesi de yeterli değildir. 

Modern telâkkilere göre kamu maliyesine 
düşen diğer önemli görevler vardır. Memleke
tin sosyal ve ekonomik ilerleyişinde servet bi
rikimine, gelir dağılışına, üretimin değiştiril
mesine ve tüketimin düzenlenmesine, hiçbir 
doktriner eğilime mahal ve imkân bırakma
dan, sadece sosyal adalet kaidelerini benimse
yerek olumlu yönde etkili olmak, keza kamu 

I maliyesinin görevlen içerisindedir.» 
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Sayın arkadaşlarım, bu, aylara evvel Ma
liye Bakanlığının reform çalışmaları için ha
zırladığı dokümanın preambülüdür. Yeni ya
zılmış bir şey değildir. Şu prensipler, Yüksek 
IMecliste konuşulan, ileri sürülen noiktai nazar
ların hiçbir tanesine muhalif düşmemektedir. 
Ama, bir şey var ortada; Devlet gelirleri, ih
tiyaçlarına ıgftre yeterli değildir. O halde Dev
let gelirlerini ihtiyaçlarına göre yeterli kılmak 
lâzımdır. Ama, bunu yeterli kılarken sosyal 
adalet ve deminki saydığım ilkelere riayet et
mek çok iyi bir şeydir. Ama, unutmamak lâ-
zımigelir ki, vergi herşeyden evvel vergidir 
ve vergi Devlet bütçesinin açıklarını kapamak 
için veya amme hizmeti ifa edilmek için alı
nır. 

Binaenaleyh, ya bu amme hizmetinden vaz
geçeceksiniz, ya bu vergiyi alacaksınız veya 
vergilerin en kötüsü olan emisyon ve enflâsyo
na gideceksiniz. Biz emisyon ve enflasyona gi
derek, bu memleket halkından en kötü şekilde 
vergi almayı kabul etmiyoruz ve zaten bunu, 
Türk hükümetlerinden hiçbir tanesi de isteye
rek kabul etmiş değildir. 

O halde iki yol kalıyor. Ya amme hizmetini 
(görmeyeceksiniz, yahut bu vergiyi alacaksı
nız. Amme hizmetini görmemek demek, bir ne
vi manevî vergidir, öyle bir zarurete milleti 
sürüklemektir ki, bunu da yapamayız. O halde, 
vergiyi alacaksınız ve bizim Hükümet olarak 
% 8 nispetiyle getirdiğimiz Malî Denge Ver
gisinin fikri de budur ve bendeniz, hâlâ % 8 
verginin, (eğer kabul buyurulsa idi) çok iyi 
bir şey olacağına kaniim. Ama, «Sosyal adalet» 
diyorlar ve diyorlar ki «Memur zümresini eze
ceksiniz.» Bunun çareleri yok mu idi sayın ar
kadaşlar? Meselâ şöyle hükümler koyamaz mı-
idik?; 

Devlette en yüksek maaş nedir; 8 bin lira
dır, 10 bin liradır. 10 bin liraya kadar % 3; 10 
bin liradan yukarı, şu kadara kadar % 5 ve 
ondan daha fazlası için % S. Sayın arkadaşlarım, 
herhalde bilirsiniz, bugün ayda 50 veya 100 bin 
lira ücretli özel sektör memurları vardır ve 
ben bu özel sektörün sahibi olsam bu memur
lara verilen bu 50 - 100 bin lirayı hiç içim acı
madan veririm. Çünkü, bağlı oldukları müesse
selere milyonları meşru yollardan kazandıra
bilirler, kazandırmaktadırlar. Bunlardan o pa-

; rayı esirgemeyenle m, müessesenin bizzat patro-
j nu olarak. Ama, Devlet olarak müsaade eder-
| seniz bunlardan r/c 8 vergi almak doğru idi ve 
i almak iktiza ederdi. Bu fikrimizde asla yanıl-
! madik ve % 8'i getirirken de öyle getirdik. 
j Buna Malî Denge Vergisi denilmesinin sebe

bi de, her sene bu vergi nispetinin, bütçe açı
ğına göre, bütçeyi denkleştirecek surette yük
seltilip alçaltılma hususiyetindendir. Ama, Yük-

j sek Komisyon, Yüksek Meclisin temayülâtı böy
le olmadı, biz de tabiî başımızın çaresine bas-

İ ka yoldan bakacağız. Yalnız unutmayın ki, ba
şımızın çaresine deyince bu ne bizim şahsî başı
mızın çaresidir, ne şudur ne budur; Devlet büt
çesinin sağlam kaynaklardan finansmanı me
selesidir. Devlet bütçesinin sağlam kaynaklar
dan finansmanı bütün Türk vatandaşlarını ya-
kinen alâkadar eder. Çünkü bunu yapmadığı
nız zaman her vatandaşın cebindeki paradan 
bir miktar, para değerini düşürmek suretiyle, 
çekip alıyorsunuz demektir; bunda adalet ve 
saire yoktur. Bu, tam gözü kapalı bir vergicilik 
olur. Onun içindir ki, sayın arkadaşlarım, (/c 8 

! vergi getirdik diye arkadaşlarım bize pek çatık 
| kaşla bakmasınlar. Elbetteki bunu yapmaya 
j mecburduk ve bu fikirde İsrar ediyoruz, bütçe-
| yi açık yapmamak hususunda israr ediyoruz. 
s Bu olmazsa başka bir çare bulacağız. 

i Şimdi, sayın arkadaşlaınm, 2 nci şıkka geli
yorum. Hükümet tasarruf bonosunu vergi ha-

! İme getirmeyi teklif ediyor. Tasarruf bonosu-
| nun vergiye çevrileceği hususu Birinci Nihat 
| Erim Kabinesinin Programında yazılı idi ve o 
| programda da bu açıkça beyan edilmişti. Se-
1 bep? 
j Sebep gayet basit sayın arkadaşlarım. Dün-
1 yada sonu gelmeyen bir istikraz tasavvur edi-
\ lebilir mi? Tasarruf bonosu böyle bir istikraz-
ı dır ki, bunun sonu gelmez; hiçbir zaman tü-
j kenmeyecektir. Yalnız böyle kalmayacaktır, bu 
; gittikçe çoğalacaktır. Bakamların ilk defa pro-
\ jeksiyonunu yaptırıp da getirttiğimiz zaman, 
\ böyle bir neticeyle karşılaşacağımızı biz de bil-
( miyordük; doğrusu, affedersiniz belkî kaba 
\ bir tâbir ama, afalladık. Çünkü, bu rakam gös-
! tarıyordu ki, 10 sene sonra, yani 1980 de Dev-
I letin borcu 25 milyara; 20 sene sonra, yani 1990' 
\ da da 122 milyara çıkıyordu. Biz çocuklarımıza, 
\ torunlarımıza 122 milyarlık bir borcu vereee-
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ğiz, bugün % 3 vermemek için.. Bunun da ne 
vergi adaletiyle ne de hiçbir şeyle kabili telif 
olmadığı ortadadır. Çocuklar ve torunlar si
zindir; eğer böyle bir yükü onlara yüklemek 
istiyorsanız, tabiatiyle karar verirsiniz, biz de 
boynumuzu eğeriz. Ama, bu bizim vazifemizdi; 
bunu yapmak vazifemizdi ve eski tâbirle söy
leyeyim, ensali âtiyeyi bu kadar ağır yüklerle 
karşı karşıya bırakmamak bizim buynumuzun 
borcu idi ve biliyorsunuz ki, bunu biz yapma
sa idik, hangi Hükümet alsa yapacaktı. Nite
kim, bu müteaddit defalar, eski senelerde de 
çeşitli surette komisyonlarda konuşulmuştur, 
belki kararlara da varılmıştır. Bunun tatbiki 
bizim zamanımıza rasladı; başka bir şey değil, 
övünülecek bir şey değil. Ama, ben arz ediyo
rum, bizim esas maksadımız, katiyen bu değil
di. Biz % 8, ama dereceli % 8; meselâ Devlet 
memurlarının en yüksek maaş alanını bile % 
3'e tabi tutup, ötekileri daha dereceli bir hal
de vergiye tabi tutmak istiyorduk. Fakat Yük
sek Meclisin, tabiî ki kararları bizim için son 
derece şayanı hürmettir; bir şey dediğimiz yok. 

Şmidi, arkadaşlarını, diyorlar ki, «Bu vergi 
bir reform kanunu mudur?» Ben de diyorum 
ki, reform bir gaye değildir, bir vasıtadır. Ga
ye kamu maliyesini kuvvetlendirmek, vergile
rin bünyesini ıslah etmek; âdil olarak sosyal 
adaleti işler hale, hizmetkâr hale getirmek
tir. Ama, bunu getiremediğiniz anda, sadece 
finansman ihtiyaçları dolayısıyle, sadece ma
lî gayelerle vergi almayacak mısınız? Eğer bu 
vergiyi almazsak, bana öyle geliyor ki, âdil bir 
hareket tarzı bulalım derken, bilâkis gayet 
gayri âdil bir enflâsyonun içerisine düşe
riz. 

Yine bazı arkadaşlarım dediler ki, «Demode 
vergi, çağ dışı vergi.» Muhterem arkadaşlarım, 
verginin ne modası olur ne demodesi olur. Vergi 
bir cemiyetin bünyesine en uyan şeydir ve yine 
aynı arkadaşım dediki, «Vergiyi az gelişmiş bir 
memleket olduğumuzu nazara alarak tanzim 
etmelisiniz». Hem diyor ki, demode vergi alı
yorsunuz, demode olmamalı, vergi çağ dışı 
olmamalı; hem de diyor ki, «Verfgiyi, az geliş
miş bir memleket olduğumuzu nazara alarak 
tanzim etmelisiniz» diyor. 

Sayın arkadaşlarım, Türkiye az gelişmiş bir 
memleket midir? Ben bunu hiçbir zaman ka

bul etmedim. Fakir düşmüş bir memleket?.. 
Evet... Az gelişmiş bir memleket?.. Hayır. 

Türlüye'de öyle müesseseler vardır ki, bu 
müesseselere Garb memleketlerinde uygulanan 
en komplike, en ciddî vergi nispetlerini tat
bik edebilirsiniz. Onlar o derece organizedir, 
seviyeleri o derece yüksektir; ama Öyle vergi 
mükellefleri de vardır ki, onlara en iptidaî, en 
çağ dışı vergileri dahi tatbik etmek son derece 
güçtür. Muhterem milletvekilleri memleketimi
zin içtimaî bünyesini, kültürel bünyesini el
bette benden öğrenecek değillerdir, benden daha 
iyi bilirler. 

«Vergi hukuku konusunda ileri memleketle
ri model olarak almamak lâzımdır» diyorlar. 

ıSayın arkadaşlarım, ileri memleketleri mo
del olarak almak iktiza eder. Çünkü vergi, mem
leketin iş hayatını, memleketin iş bünyesini 
mümkün olduğu kadar ileriye doğru sevk et
mek için bir nevi mecburî öğretim yoludur. 

Bendeniz, 1949 yılında Gelir Vergisi ilk de
fa mevzuubahis olduğu zaman kurulan komis
yonda üye idim ve o zaman Gelir Vergisinin, bu
günkü defter tutma sistemini, bugünkü usulleri 
vesaireyi getirip bu memlekete alıştıracağına 
hakikaten inanmıyordum. Gelir Vergisi belki 
muvaffak olmuştur, belki de çok kusurları var
dır; ama memleketin iş hayatına büyük bir te
sir, kültürel bir tesir, yani bir organizasyon te
siri yapmıştır. Bunu asla inkâr edemeyiz ve 
bundan sonra gideceğimiz vergilerde de bu ci
hete doğru zorlayacağız. Yalnız, zorlarken va
tandaşları mustarip etmemek de elbetteki eli
mizden geldiği kadar gayret edeceğimiz bir hu
sustur. Başka bir şey düşünülemez. 

Âdil vergi konusunda bir şey daha ilâve ede
ceğim: Âdil vergi konusu, takdire hiç gelme
yen bir meseledir. Bir vergi koyarsunuz, bu 
vergi eğer bünyeye tevafuk ederse âdildir, na
zariyeye tevafuk ederse âdil değildir. Bünyeye 
tevafuk ettiği zaman o verginin âdil olmaması 
için de hiçbir sebep yoktur. 

Ben başka bir şey daha arz edeyim: Bütçe 
açığını kapatmak, bütçeyi sağlam gelirlere is-
tinadettirmek, bütçeyi, hayat pahalılığını kö-
rüklemeyecek bir hale getirmek kötü şeyler mi
dir? Bunlara, isterseniz «Reform» deyin, is
terseniz «Reform değildir» deyin; ama bunlar 
yapmaya mecbur olduğumuz hususlardır. 

— 93 — 



M. Meclisi B : 56 6 . 3 . 1972 O : 1 

Yine arkadaşım diyor ki, «Trene binmeyen \ 
adamı da vergiye maruz bırakıyorsunuz» 

Sayın arkadaşlarım, bir şey söyleyeyim; yal
nız trene binenler mi trenden istifade eder? İn
safınıza müracaat ederim. En ücra köşelere ka
dar her şey trenle nakledilir ve trenden herkes 
istifade eder. Binaenaleyh bunu unutmamak 
lâzımdır. 

Şimdi, tasarruf bonosunun % 3 vergi haline 
getirilmesi hususunda bir cümle söyleyeceğim ve 
huzurunuzdan ayrılmak için müsaadenizi rica 
edeceğim. 

Sayın arkadaşlarım, bir Devlet için ebedî 
borçlanma sistemi kabili kabul değildir. Borcu 
mutlaka bir noktada, bir yerde itfa etmek lâ
zımdır. Halbuki bugünkü tasarruf bonosu sis
temi eğer değişmezse bu, sureti katiyede bir 
«ebedî devam» ifade eder. Bunu biz değiştir
mezsek başka birisi nasıl olsa değiştirecektir. 

Ayrıca, vaktiyle Tasarruf Bonosu Kanunu 
getirilirken, bu naktai nazarlar ileri sürülerek 
Maliye Bakanlığı tarafından kabul edilmemişti. 

Saygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu soru mu efen

dim? 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 
BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Sa

yın Bakan konuşmalarında 10 bin lira maaş alan 
memurlardan bahis buyurdular. Resmî devair-
de 10 bin lira maaş alan memur var mıdır, var
sa kaç tanedir? 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN (De
vamla) — Sayın Başkanım, ben 10 bin lirayı 
âzami bir had olarak söyledim. Biliyorsunuz, 
Personel Kanununa göre en fazla maaş 7 bin li
radır. 7 bin liradan fazlası belki munzam ola
rak verilebilir. Ben onu, «10 bin liralık bir 
tavan koyarsanız heyeti mecmuasını içine alır» 
manasında söyledim. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Sa
yın Başkan, kamuoyunda 10 bin lira maaş alan 
memurların ve milletvekili maaşlarının propa
gandası yapılıyor. Ben bunun tashihi için söyle
miştim. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ EROİN (De
vamla) — Sayın arkadaşlarım, böyle bir propa
ganda yapılıyorsa, kanunlarımız ortadadır... Biz 
kimseye 10 bin lira maaş vermiyoruz. Bunun 

\ yanlış anlaşılmaması için sayın arkadaşımın 
yaptığı ikaza teşekkür ederim. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — 2 nci 
sualim; Sayın Bakan, «Malî Denge Vergisini 
% 8 olarak getirdik» diye buyurdular. 

Evvelce tasarruf bonosu için Hazine, vatan
daşa % 3 borçlanıyordu, şimdi borçlanmadığı 
gibi üstelik % 3'te vergi alıyor, eder % 6. Ay
rıca tasarruf bonolarının % 6'da faizleri vardı 
bunu da eklersek vatandaşın ödeyeceği vergi 
% 12,ye tekabül etmiyor mu, yani Hazine bu 
suretle % 12 almış olmuyor mu? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN (De

vamla) — Sayın Başkanım, ben bu hesabı anla
yamadım. 

Şimdi, tasarruf bonosunu kaldırıyoruz. Ta
sarruf bonosu kalktı bitti... Artık tasarruf bo
nosu almayacağız, vatandaştan % 3 vergi ala
cağız... 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Va
tandaşa % 3 borçlanıyordunuz şimdi bu % 3'ü 
borçlanmıyorsunuz, % 3'te üstüne vergi alıyor
sunuz % 6 yapıyor. % 6 faiz ödüyordunuz, bunu 
da ilâve edersek % 12 yapar. 

Şimdi Gelir Vergisi mükellefinden, yani o 
«Zavallı» dediğimiz memurdan tutun da 2 500 
lira kazanan bir esnafın dahi kazancından 
% 12'yi (Gelir Vergisi olarak mahsubu da ka
bul etmediğiniz için) alıyorsunuz. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN (De
vamla) — Hayır sayın arkadaşım. Bu hesap... 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Ha
zineye helâl olsun; ama böyledir. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN (De
vamla) — Hayır arkadaşım. Bu hesap katiyen 
böyle değildir. Bunu istediğiniz tarzda müna
kaşa edebiliriz. Biz tasarruf bonosu alıyorduk, 
artık almıyoruz. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Al
mıyorsunuz, ama... 

BAŞKAN — Tamam, bitti... 
Sayın Bakan; «Bizim hesabımız öyle de

ğildir, Malî Denge Vergisi adı altında % 3 ver
gi alıyoruz» diyor. 

Sayın Turgut, buyurun efendim. 
MEHMET TURGUT (Bursa) — Efendim, 

biraz evvel Sayın Komisyon sözcüsünden sordu
ğumuz suali Sayın Bakan da dinledi. Acaba 
Sayın Bakanın bu husustaki fikri nedir? 

— 9 
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BAŞKAN — Yani şu hususu mu sormak is

tiyorsunuz : «Bütün gruplar aleyhte görüşüyor; 
bu kanun tasarısının geriye alınması düşünülü
yor mu?» 

MEHMET TURGUT (Bursa) — Hayır. Sa
yın Bakanın konuşmasından, geriye almayı dü
şünmediği çıkıyor. Onun için bu suali sorma
dım. Saym Komisyona sorduğum sualimi tek
rar ediyorum. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN (De
vamla) — Efendim, zannediyorum ki, sayın mil
letvekili; «Bir holding kuralım, herkese bu 
holdingin hisse senedini verelim ve bu holding-
ten gelecek mebaliği de onlara dağıtalım» di
yorlar. Biz bu vergiyi, finansman gayesiyle, 
bütçe açıklarını kapatmak gayesiyle alıyoruz. 
Böyle bir holding kurmak vesaire gibi bir fik
rimiz yoktur efendim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. 

Buyurunuz Sayın Mehmet Ersoy. 
MEHMET ERSOY (Kütahya) — Saym Baş

kan, bugünkü gazetelerde bir ilgilinin, Malî 
Denge Vergisinin gelecek sene kaldırılacağına 
dair beyanı yer almıştır. Sayın Bakan buna iş
tirak ediyorlar mı? Yani gelecek sene Malî 
Denge Vergisi kaldırılacak mıdır; şayet kaldı-
rılacaksa bu vergi niçin getirilmiştir? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN (De

vamla) — Saym Başkanım, Malî Denge Vergi
sinin gelecek sene kaldırılması, o arkadaşımızın 
halisane bir temennisidir. Keşke bütçe o im
kânı verse de gelecek sene kaldırsak. Eğer iş
letme ve sair vergilerden büyük verim elde eder
sek o takdirde bu Malî Denge Vergisini kaldı
rırız; ama verim vermezse Meclisin huzuruna 
tekrar geliriz, ille de müsaade buyurun biraz 
nispetini yükseltelim deriz. Bunun her ikisi de 
vardır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. 

Saym önder, buyurunuz. 
CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Efendim, 

ben de Saym Bakandan bir hususu cevaplama
larını rica edeceğim : 

Bu ay vergi ayı olduğu için mükellefler be
yanname veriyorlar ve halen tasarruf bonosu 
tevkifatı da yapılıyor. Malî Denge Vergisi de 
meriyete girmiş değil, İleri de meriyete girdiği 
takdirde meydana gelecek karışıklık nasıl önle
necektir? Bu hususu düşünmüşler midir? Bu 
hususta geçici hükümler var mıdır? 

BAŞKAN — Buyurunuz Saym Bakan. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN (De
vamla) — Saym Başkanım, zannediyorum ki, 
bu hususta geçici hükümler konmuştur; ama 
ben saym arkadaşıma - eğer müsaade ederler
se - küçük bir şey söyleyeyim. Bu kanunun 
biran evvel çıkması için bize yardım edin, biran 
evvel bu kanunu çıkartalım ve bu müşküllere 
maruz kalmayalım. (D. P. sıralarından gülüş
meler) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Kifayeti müzakere takriri vardır, okutuyo

rum. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Grup adı
na söz istiyorum. 

BAŞKAN — Grup adına zatiâlinize söz ve
receğim efendim. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Gruplardan 
başkası konuşmadı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Çok haklısınız. Yalnız Saym 
Salih Aygün konuştu. 

Kifayet önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Mevzu aydınlanmıştır; kifayeti müzakere 

kararı alınmasını arz ve teklif ederim. 
Çorum Milletvekili 
Yakup Çağlayan 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni oy
larınıza arz ediyorum. Kabul... (D. P. sırala
rından Sakarya Milletvekili Mustafa Vedat ön-
sal, Bursa Milletvekili Mehmet Turgut, Koca
eli Milletvekili Vehbi Engiz, Elâzığ Milletve
kili Samet Güldoğan, içel Milletvekili Hilmi 
Türkmen ve Konya Milletvekili Bahri Dağdaş 
ayağa kalktılar) 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Salonda ekseriyet yok Saym Başkan. 
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III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririnin 
oya arzı esnasında Sayın Mehmet Turgut, Sa
yın Bahri Dağdaş, Sayın Vehbi Engiz, Sayın 
Samet Güldoğan, Sayın Hilmi Türkmen ve 
Sayın Mustafa Vedat önsal, «Genel Kurulda 
çoğunluk olmadığını» ifade ettiler. 

Yoklama yapılacaktır. 

(Yolama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 

Adalet Komisyonunda 18 üye olduğu bir tez
kere ile bildirilmesine rağmen, Genel Kurulda 
müzakerenin devamına yeter sayı bulunmadığı 
yapılan yoklama sonucu anlaşılmıştır. 

8 Mart 1972 Çarşamba günü saat 15,00'te ya
pılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısından sonra toplanılmak üzere Birle
şimi kapatıyorum. 

(Kapanma saati : 17,35) 

» © - « 
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GÜNDEMİ 

56 NCI BİRLEŞİM 

6 . 3 . 1072 Pazartesi 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SOKULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m 

ÖN0EL1KLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas-
an ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
i" 4 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
karnın teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 

Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 
X 2. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu-

vyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
e 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 

anlamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
dâçdar için yapılacak işlemler hakkında ve Cum-
< ariyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak-
<oley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
''arife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü-
ün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
*- Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
adalet. Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu 24 numaralı Geçici Ko-
nisyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı 

162 ve 162 ye 1 nci ek) (Birinci dağıtma tarihi: 
26 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) 

X 3/—-Malî D^nıge Vergisi kanunu tasarısı 
ve 59 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/585) 
(S. Sayısı : 474) (Dağıtma tarihi: 14.2.1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375 ve 375 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 . 7 . 1 9 7 1 , 29 .12 .1971) 

2. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413 
ve 413 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971; 
29 .12 .1971) 

3. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfîkoğlu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksızın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
rapora (2/196) (ıS. Sayısı : 161, H61 e 1 nci ek ve 
161 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri 18 . 4 . 1970, 
21 . 6 . 1 9 7 1 ve 4 . 2 . 1972) 

4. — İçel Milletvekilli Celâl Kargılı, Ankara 
Milletvekili iSuna 'Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Engiz'in, Geneli af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 2/482) (S. 
Sayıları : 353 ve 353 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri 15 . 6 .1971 ve 4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayıları : 359 ve 359 a İ n c i ek) 
(Dağıtma tarihleri 17 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin Türk Kanunu Medenisinin 
485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayıları : 360 ve 360 a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 



7. — Bundur Milletvekilli Mehmet Özbey'in, 
Eşinden boş sene ayrı kalan kan, kocanın ayrıl
ması hakkında kamım teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. Sayıları : 361 ve 361 
e 1 nci 'elk) (Dağıtmja tarihleri 16 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

8. — Muğla Milletvekili 'Ahmet ûBuldanlı'-
nın, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendimin tadili hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. (Sayıları 366 ve 366 ya 1 nci -elk) (Dağıtma 
tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

9. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 .arkadaşının, iDevlet memurlarının disiplin 
cezalarının affına dıaıir kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/135) (S. Sayıları : 367 ve 
367 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihileri : 21.6.1971 
ve 4 . 2 .1972) 

10. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sa
yıları : 368 ve 368 e 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

11. —• Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türkiye ̂ de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayıla
rı : 369 ve 369 a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
21 . >6\ 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslıan Bora'mm, Türk Ceza Kanununun 480 
nci 'maddesine son fılkra olarak bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/155) (S. Sayıları : 370 ve 370 © 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Ellerinde sağlık muayene 
fişi bulunmayan İstiklâl Madalyalı muharip ga
zilerle diğer bütün muharip gazilere Millî Sa
vunma Bakanlığınca sağlık muayene fişi ve
rilmesi ıhakikında kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Koımisyomu rapora (2/301) (S. Sayı
ları : 372 ve 372 ye 1 nci efe) (Dağıtma tarih
leri 26 . 6 .1971 ve 4 . 2 .1972) 

14. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci mad
delerinin yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 

(2/388) (S. Sayıları : 377 ve 377 ye 1 nci ek) 
(ıDağiitına tarihleri : 6 . 7 .1971 ve 4 .2 .1972) 

15. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci mad
desinin (tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayılan : 378 
ve 378 e 1 nci dk) (Dağıtma tarihleri: 6 . 7 .1971 
ve 4 . 2 . 197:2) 

16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
MeJbrure Aksoloy'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nci 
{maddesinin (E) fıkrasının değiştirilin esine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayıları : 381 ve 381 e 1 nci 
elk) (Dağıtma tarihleri: 12.7.1971 ve 4.2.1972) 

17. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Saliih Tali
ye ri'nin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiye 
Vilâyat Kanununun 118 ve 136 tncı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 2 . 1972) 

18. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 14 Nisan 1030 tarih ve 1580 sayılı Be
lediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayiisı : 493) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1972) 

19. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay 
ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma 
Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Ka
nunun 13 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılmasına dair kanun teklifi ve Çalışma Komis
yonu raporu ile Plân Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi ve Plân Komisyonu raporu (2/403) 
(S. Sayısı : 428 ve 428 e 1 nci ek) (Dağıtma 

tarihleri : 19 . 10 . 1971 ve 23 . 2 . 1972) 
V 

tKi DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLEE 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
X I . — Bursa Milletvekili Kasım önadım'-

m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanış 
numun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bh 
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanım 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
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6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Birinci dağıtma tari
hi : 20.5.1970; ikinci dağıtma tarihi : 18.3.1971) 

,X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy işleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye. 
Tarım, Dış Ekonomik ilişkiler ve Plân komis
yonlarından 2 şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge-
çiei Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — istanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile C. Senatosu istanbul Üyesi Rifat 
Öztürkçine'nin Toptancı halleri kanun teklifle
ri ve Sanayi ve Ticaret, içişleri ve Adalet fco-
misyonların'dan 5 er üyeden kurulu 57 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) (S. 
Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 1971) 

4. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 
2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve içişleri, Turizm ve Tanıtma ve Millî Eğitim 
komisyonları raporları. (1/365) (S. Sayısı : 417 
ve 417 ye birinci ek) (Birinci dağıtma tarihi : 
23.8.1971, ik&i'ci dağıtma tarihi : 29.11.1971) 

5. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih 
ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddemin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasıansı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) 
(S. Sayısı : 343 ve 343 e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 11 . 6 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

6. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Oda
sı kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Ta
biî Kaymaklar ve Plâm komisyonları raporları 
(2/197) (S. Sayısı : 302 ve 362 ye 1 nci ek) 
Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971 ; 9 . 12 . 1971) 

7. — Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkında kanun tasarısı ve Orman ve Plân 
komisyonları raporları (1/511) (S. Sayısı : 
427 ve 427 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
16 . 10 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

8. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 23 
arkadaşının ve izmir Milletvekili Burhanettin 
Asuıtay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli ve 

195 sayılı Basın ilân Kurumu teşkiline dair Ka
nunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve 
içişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412 ve 412 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 17 . 8 . 1971; 29 . 12 . 1971) 

9. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Öömlekpi-
nar köyü hane 1, eilıt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiye''den doğma, 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin Kızı, Fatma'dan doğma, 1928 doğumlu 
Zebra Yama'mm ölüm cezalarına çaktırılmaları 
hakkımda Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu {3/43) (S. Sayısı : 346 ve 346 
ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 
ve 1 . 2 . 1972) 

10. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 numa
rasında nüfusa kayıtlı Mehnıetoğlu, Necibe ̂ den 
doğma, 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin Ören'in 
ölüm cezasına çarptırılması lıaManda Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/48) 
(S. Sayısı : 347 ve 347 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

11. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma, Mehmet Alioğ-
lu, 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı köyünde oturur 
Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/290) («S. Sayısı : 348 ve 348 e 
1 riıei ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

12. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı, Melrnıetoğlu, Güneş'ten 
doğma, 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapora (3/53) (S. 
Sayısı : 349 ve 349 a 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

13. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı, Hüseyinoğlu, Fikriye'dem doğma, 
4 . 3 . 1944 doğumi'lu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasma çarptırılması baklanda Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350 ve 350 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 



14. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, eüt 35, sayfa 73 te kayıtlı, 
Alioğlu, Hanıım'dan doğma, 1935 doğumlu Abi-
din Demirbağ'ın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Korniş yo-
nu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351 ve 351 e 
1 nci ek) (Dağıitma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

1'5. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyükde-
re Dedekorkut Sokak, hane 313, cilt 37 ve sayfa 
111 de nüfusa- kayıtlı, Saffetoğlu, Havva'dan 
doğma, 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmi Kodal'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba-
banlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352 ve 352 ye 1 nci ak) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

X 16. — Ankara Milletvekili Cengizhan .Yo
rulmaz ve 17 arkadaşınım, AnJkara iline bağlı 
Kırıkikale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il 
kurulması hakfkmda kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plân koımisyonilarınıdan seçilen 7 şer üyeden 
kurulu 54 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (Millet Meclisi S. Sayısı: 429 ve 429 a 
1 nci ek) (Dağıtana tarihleri : 18 . 10 . 1971, 
2 . 2 . 1972) 

17. — Fazla fiyatla bilet satanların ceza
landırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Adalet konıisyonları raporları (1/113) 
(S. .Sayıları : 158 ve 158 e 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri 18 . 5 . 1970 ve 4 . 2 .1972) 

18. — 1076 sayılı Yedek suhay ve yddek as
kerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler, 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayıları : 246 ve 
246 ya 1 nci' ek) (Dağutma tarihleri 28.1.1971 
ve 4 . 2 .1972) 

19. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin ku
ruluş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanu
nun 38 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/489) (S. Sayıları 304 ve 304 e 1 inci eik) (Da
ğıtma tarihleri 8 . 3 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

X 20. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, çiftçi mallarının korun-

4 — 
I ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-

hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'num öner
gesi (2/171) (S. Sayıları : 307 ve 307 ye 1 ncıi 
ek) (Dağıitma tarihleri 25.3.1971 ve 4.2.1972) 

21. — • Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğiu'nun, 5442 sayılı Ü İdaresi Kanununun 8 

I nci maddesinin (A) fıkrasının değiştirtmesine 
dair kanun teklifi ve Mil î Eğitim ve İçişleri 
komisyonları raporları (2/224) (S. Sayısı : 
462) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

X 22. — Niğde milletvekilleri Mevlut Ocak-
cıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 

I yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plân kcrtmisryon-
larından seçilen 7 §er üyeden kurulu 54 No. lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı; : 463) 
(Dağıma tarihi : 4 . 2 .1972) 

23. — Boli's Vazife ve Salâhiyet Kanunu
nun 25 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve İçişleri Komisyomii raporu 
(1/231) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 
8 . 2 . 1 9 7 2 ) 

X 24. — 29J7.1970 tarih ve 131'9-sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin kal-

: dırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
; hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 

59 No. lu Geçici Komisyon raporu. (1/546) (S. 
! Sayısı : 472) (Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1972) 

25. — 4 . 1 . 1961 tarih ve 211 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri İç Hkmet Kanununun 87 ve 
88 nci maddelerinin değiştirilmesine dair ka-

I nuıı tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (1/504) (S. Sayısı : 473) (Dağıtma tarihi : 
14 .2 .1972) 

26. — Millî Savunma Bakanlığı Görev ve Teş
kilâtı hafkfkmdaki Kanunun 4 ve 6 nci maddele
rinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/593) (S. 
Sayısı: 496) (Dağıtma tarihi: 25 . 2 . 1972) 

X 27. — Denizyatağı ve Okyanus dibi ile 
J bunların altındaki topraklara nükleer silâhların 
I ve diğer kütle imha silâhlarının yerleştirilmesi

nin yasaklanmasına dair Andiaşmanm onaylan
masının uygun bulunduğu hakkında kanun tasa
rısı ve Milî Savunma ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/484) (S. Sayısı : 497) (Dağıtma 

I tarihi : 25 . 2 .1972) 


