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GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Askerî Yargıtay kanun tasarısıyla Askerî 
Hâkimler kanun tasarısının Askerî Yüksek 
İdare Mahkemesi kanun tasarısını incelemek 
üzere kurulmuş bulunan 74 numarlı Ge
çici Komisyonda görüşülmesine dair Millî (Sa
vunma Bakanı Ferid Melen'in önergesi ka
bul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Rif at 
öztürkçine'nin, halen 50 No. lu Geçici Komis
yonda bulunan 2/291 esas numaralı kanun 
teklifini geri aldığına dair önergesi okundu 
ve adı geçen kanun teklifinin geri verildiği 
bildirildi. 

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin 
inan'm, ölüm cezalarına çarptırılmasına dair 

Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu öncelikle görüşülerek, ad okunmak su
retiyle yapılan açık oylama sonunda kanun 
teklifinin kabul edildiği bildirildi. 

13 Mart 1972 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime 11 . 3 . 1972 Cu
martesi günü saat 0,55 te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Fikret Turhangü 

Kâtip 
Urfa 

Bahri Karala 

Kâtip 
(Sivas 

Enver Alaova 

. 
ecdli 

II. — GELEN KİĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Ankara Üniversitesi Kuruluş kadro

ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ve 1054 sa
yılı Diyarbakır Tıp Fakültesi kuruluşu hak
kındaki kanuna ek kanun tasarısı. (1/627) 
(Millî Eğitim ve Plan komisyonlarına) 

2. — Ruhsatsız taşman veya bulundurulan 
ateşli silâhların ve bunlara ait mermiler ile 
kanuna göre yasak sayılan bıçakların gü
venlik makamlarına teslimi hakkında kanun 
tasarısı. (1/628) (içişleri ve Adalet komisyon
larına). 

3. — 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet 
Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı. (1/629) (Anayasa, Adalet ve İçiş
leri komisyonlarına) 

4. _ 1970 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı (1/630) (Sayıştay Komisyonuna) 

Tezkereler 

5. — Gaziantep milletvekilleri Lûtfi iSöy-
lemez, Erdem Ocak ve Mehmet Kılıç'in Ya
sama dokunulmazlıklarının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi. (3/757) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
karma komisyona). 

6. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Ay-
bar'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 

hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/758) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona.) 

7. — Sakarya Milletvekili Yaşar Bir'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi. (3/759) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) . 

8. — Urfa Milletvekili Mehmet Aksoy'un 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/759) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) . 

9. — Ankara Üniversitesinin 1968 bütçe 
yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair ISayıştay Başkan
lığı tezkeresi. (3/761) ((Sayıştay Komisyonu
na.) 

10. — Orman Genel Müdürlüğünün 1968 
bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi (3/762) (Sayıştay Komisyo
nuna.) 

11. — Kars - Göle İlçesi Köprülü köyün
de kayıtlı olup, 36 ncı Piyade alayı 2 nci Ta
bur Karargah ve Destek Bölüğü çavuşlarm-
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dan Aslan oğlu 1950 doğumlu Rasim Top
çu'nun ölüm cezasına çarptırılmasına dair Baş
bakanlık tezkeresi. (3/763) (Adalet Komis
yonuna.) 

Rapor 
12. — Nevşehir Milletvekili iSelâhattin 

Hakkı Esatoğlu ve 8 arkadaşının ve içel Mil
letvekili Celâl Eargılı ve 6 arkadaşının, ölüm 
cezasının kaldırılması hakkında kanun teklif-

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır; sayın üyelerin beyaz düğmelere bas
malarını rica ediyorum. 

1. —• Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
tasarı ve tekliflerin görüşülmesi için geçici ko
misyonlar teşkili yoluna gidildiği cihetle ihtisas 
komisyonlarının çalışamadığı konusunda gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — Dört sayın üyenin gündem dışı 
söz talepleri olmuştur. Kısa olması ricasıyle ar
kadaşlarıma söz veriyorum. 

Ancak, Sayın Buldanlı, zatıâliniz «Komisyon 
çalışmaları hakkında» demek suretiyle genel bir 
tabirle gündem dışı söz talebinde bulunuyorsu
nuz. Bunu bir vuzuha kavuşturur musunuz, lüt
fen? 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Baş
kan, komisyonların bir yanlış tutum yüzünden 
çalışamamalarını izah edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim; beş daki
kayı aşmamanızı rica ediyorum. 

leri ve Adalet Komisyonu raporu (2/286, 
2/578) (IS. Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 
10 . 3 .1972) (GÜNDEME) 
CUMHURİYET (SENATOSUNDAN GELEN İŞ 

13. — Ankara Milletvekili Osman Soğuk-
pınar ve 4 arkadaşının 506 sayılı ISosyal Si
gortalar Kanununun 60 ncı maddesine bir 
fıkra eklenmesine ilişkin kanun teklifi (2/513) 
(41 No. lu Geçici Komisyona.) 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz vardır. 

Çalışmalarımıza başlıyoruz. 

Belli bir mesele için, yani bir tasarının veya 
bir teklifin müzakeresiyle ilgili olmamak kay-
diyle... 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Gayet ta
biî... 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

Yüksek malumlarınızdır ki, Yüce Meclise ni-
yabeten vazife görmekte olan komisyonlarımız, 
kendilerine mevdu tasarı ve teklifleri müzake
re etmektedirler. Son zamanlarda. Hükümetin 
yanlış bir tutumu neticesi olarak komisyonlara 
mevdu bütün tasarı ve teklifler bir geçici ko
misyonda toplanmakta ve asıl komisyonlarımı
zın «ihtisas Komisyonu» vasıfları kaybolmakta
dır. Meselâ, bütün vergi kanunu tasarıları bir 
geçici komisyonda toplanmakta, ama mevzu iti
bariyle vergiyle alâkalı olmadığı halde bir teş-

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Kemal Ziya Öztürk 

KÂTİPLER : Tufan Doğan Avşargil (Kayseri), Âdil Turan (Uşak) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 59 ncu Birleşimini açıyorum. 

III — YOKLAMA 

IV — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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kilât kanunu tasarısı dahi bu komisyona havale 
edilmektedir. 

Yüksek malumlarınızdır ki, geçici komisyon
lar muayyen mevzuların hitama ermesine kadar 
vazife ifa ederler; onun dışında her gelen ta
sarı aynı komisyona havale edilecek olursa ih
tisas komisyonlarının manası kalmaz. 

Bu bakımdan bu yanlış tasarrufu, yani ver
gi kanunlarının dışında olan bir teşkilât kanu
nunun dahi 59 No. lu Geçici Komisyona havale 
edilmesi ve burada müzakere edilmesi doğru de
ğildir. Çünkü, tasarının ilgili komisyonu olan 
Maliye Komisyonu, kendisine gelen Maliye ida
resi Gelir idare Teşkilât Kanununu gündemine 
almış ve 17 Mart günü müzakereye başlayaca
ğını üyelerine tebliğ ettiği halde, bir hafta ev
vel bu tasarı Maliye Komisyonundan geri alı
nıp 59 No. lu Geçici Komisyona havale edilmiş
tir. Bu hatadır; bu hatanın Umumî Heyete du
yurulması bakımından söz aldım. 

Teşekkür ederim. 
2. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 

tütün ekicilerinin sorunları hakkında gündem 
dışı demeci 

BAŞKAN — Sayın Vehbi Meşhur «Tütün 
ekicisi» hakkında gündem dışı söz talebinde bu
lunmuşsunuz, buyurunuz efendim. 

VEHBİ MEŞHUR (Amasya) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Tekel maddelerinin tamamen Devletin elin
de olduğu ve fiyatlarının da Tekel tarafından 
tespit edildiği bir gerçektir. Satışları tamamen 
bir elden yapılmaktadır. Devlet bu maddeleri
nin sadece satışını değil, bu maddelerin esas 
kaynağını teşkil eden tütün müstahsıllarınm 
durumunu da dikkate almak mecburiyetinde
dir. 

Türkiye'mizde ortalama 3 milyon vatandaşı
mızın geçim kaynağı olan tütünlerimizin, Tekel
ce alım fiyat politikası 1964'ten bu yana istik
rarlı olmamış, daima zikzaklı dalgalar halinde 
bir fiyat politikası takibedilmistir. Daima ilk 
açılışlarda fiyatlar yüksek tutulmuş, çok az bir 
mubayaadan sonra müstahsil kendi kaderiyle 
başbaşa bırakılmıştır. Orta kaliteli, bazan yük
sek kaliteli tütünler değeri fiyatının altında sa
tılmıştır. Tütün müstahsılları, altı senedir mah
sullerine değeri fiyat verilemediği için emekle
rinin karşılığını alamamanın üzüntüsü, ıstırabı 
içindedirler. Taşova, Hacıköy ve Merzifon'da 

müstahsil, her bölgede olduğu gibi büyük emek 
ve masraflarla elde ettiği mahsulünü 4 ilâ 16 
lira arasında satmaktadır. Temennimiz, inşallah 
bu sene Sayın Hükümetimiz tütün ekicilerinin 
yüzünü güldürecek tedbirleri almış olsun. 

Muhterem arkadaşlarım, tütün ekicisine ye
teri kadar kredi verilememektedir, ekici mağ
dur edilmektedir, Tekelin verdiği kiloda 70 ilâ 
125 kuruş arasında değişen avans müstahsili 
tatmin etmemektedir. Kendilerine büyük güven 
duyduğumuz Sayın Bakanımızdan değişen gü
nün şartlarını dikkate alarak, geçimlerini ve 
kaderlerini tütüne bağlayan 500 bine yaklaşan 
ekici aileye verilen kredi ile Tekel dışında alım 
yaptığı ifade edilen 357 tüccara tanınan kredi 
arasındaki adaletsizliğin giderilmesini, 14 ay 
almteri kurumayan, çoğu sağlığını kaybeden 
tütün ekicisine yeniden bir tespit sonunda tat
min edici avans verilmesini istirham edeceğim. 

Yıllarca önce başlayan br uygulama hâlâ de
vam etmektedir. Hiçbir değişiklik olmayan bu 
tatbikattan tütün müstahsili şikâyetçidir. 

Muhterem arkadaşlarım, Tekel tarafından 
ekiciye verilen avansların, Tekelin arzusuna gö
re değil de, ekicinin ihtiyaç hissettiği ve her 
bölgenin ihtiyaç özelliğine göre verilmesi, tütün 
ekcilerinin talepleri arasındadır. 

Başdöndürücü hayat pahalılığı karşısında, 
geçen yıllardaki fiyatlardan tütün müstahsili 
memnun olmamıştır. Çünkü, maliyetler yüksek
tir. Maliyetin yüksekliği, hayatın pahalılığı kar
şısında tütün ekicisi hakikaten mustariptir, müş
tekidir. Ekicinin eline geçen paranın maliyetten 
az olduğu, bir kilo tütünün maliyetinin 15 lirayı 
geçtiği bir gerçektir. Ekici, Tekelden, emeğini 
değerlendirecek bir ortalama fiyat politikası 
izlemesini, izlenecek ortalama fiyat politikası
nın da çiftçinin tüketim maddelerine yapılan 
zamlarla orantılı olmasını istemektedir. Ekici
nin hesabı Tekel tarafından geç ödenmemeli ve 
14 aylık emek neticesinde elde ettiği ürününü 
Tekele teslim eden çoğu vatandaş emeğinin kar
şılığını zamanında alamadığı için mağdur edil
mektedir. Sayın Bakanımız, bu konuda da ge
rekli tedbiri almıştır kanaatindeyim. 

Yine, tütün piyasasında fiyatlara vaki iti
razların tespitinin aynı eksperler tarafından 
yapılmaması ve âdil bir, ikinci kontrol siste
minin kurulması ve bu komisyonda da ekiciler 
adına temsilci bulunması bence çok yerinde ve 
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haklı bir taleptir; müstahsil da bunu istemek
tedir. 

Tütün piyasasına, alım ve satımlara gereken 
değeri veren, ilgi ve alâkalarını esirgemeyen, 
bozguncu ve fırsatçılara aman vermeyen ve de
ğerli çalışmalarıyle tütün ekicilerinin takdirle
rini toplayan Sayın Bakanımızdan, bölgemdeki 
tütün ekicilerinin istekleri olan yukarda arza 
çalıştığım hususların dikkate alınmasını ve pi
yasanın, geçimin ve günün şartlarını, emeğin 
karşılığını dikkate alarak, ekiciyi mağdur et
meyecek, ağlatmayacak şekilde açılmasını ve 
devamının sağlanmasını rica eder, Yüce Mec
lise saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

3. — Antalya Milletvekili Hasan Akçalıoğlu'-
nun, Alanya'da dövülen öğretmen hakkında gün
dem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Akçalıoğlu, «Alanya'da 
cereyan eden bir olay» hakkında gündem dışı 
söz talebinde bulunmuşsunuz, buyurunuz efen
dim. 

HASAN AKÇALIOĞLU (Antalya) — Sözle
rime, bana konuşma imkânı bahşeden Sayın Baş
kana teşekkürle başlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, huzurlarınızı, demok
rasi tarihinde eşine raslanılması mümkün olma
yan ve fakat maalesef Anayasanın, «insan hak
larına dayalı demokratik bir hukuk devleti» 
olarak tarif ve tavsif ettiği Türkiye Cumhuri
yetinde ve medeniyet asrı dediğimiz 20 nci yüz
yılın ikinci yarısında vukubulan Anayasa, hu
kuk ve insanlık dışı son derece vahim, elim ve 
feci bir hadiseyi dile getirerek vazifelileri hare
kete getirmek için işgal etmiş bulunuyorum. 

Hâdise kısaca şudur : Alanya'da bir öğret
men bayıltılmcaya kadar dövülmüştür. Pek 
haklı olarak denilecektir ki, «Bunun demokrasi 
tarihinde eşine rastlanılmayacak kadar fevka
lâde vahamet ve fecaat neresinde? Türkiye'de 
ilk defa mı bir öğretmen dövülüyor? Şimdiye 
kadar birçok öğretmen dövülmüş, hattâ öldürül
müştür.» Evet; doğrudur. Maalesef birçok öğ
retmen dövülmüş ve öldürülmüştür. Ancak, şim
diye kadarki dövme ve öldürme hâdiseleri., öğ
retmenle lâalettayin bir vatandaş arasındaki 
şahsî, ailevî, fikrî veya ideolojik husumetten 
mütevellitti. Ancak, Alanya'da vukua gelen döv
me hâdisesine, fevkalâde vehamet ve fecaat 

manzarası veren husus, öğretmenin sadece dö
vülüşü değil, dövenler ve dövüldüğü yerdir. 

Dövenler kimlerdir?.. Başta hukuk devleti
nin kazadaki en büyük temsilcisi ve koruyucusu 
kaymakam, vatandaşın can, mal ve ırz emniye
tini sağlamakla görevli emniyet teşkilâtının il
çedeki en büyük temsilcisi emniyet amiri, yav
rularımıza ve vatandaşlara ilim, irfan, ahlâk, 
fazilet, hak adalet, insanlara sevgi - saygı ve 
merhamet hisleri aşılamakla görevli millî eğiti
min en büyük temsilcisi ilköğretim müdürü. 
Dövüldüğü yer; haksızlığa uğrayan ve kendini 
emin hissetmeyen insanların ilk müracaat ede
cekleri ve sığınacakları yer olan emniyet amir
liği binasıdır. 

Sayın arkadaşlarım, gerek bu kısa mâruzâ
tımdan ve gerekse Anayasayı ve Anayasaya gö
re kurulmuş demokratik hukuk devletini yık
mak, yerine komünist bir rejim kurmak ve ni
hayet, Türkiye'yi ezelî ve ebedî düşmanımız 
moskoflara bir peyk yapmak için teşkilâtlanıp 
silâhlanan, memleketi bir anarşi ve hatta bir 
muharebe sahası haline getiren, bu menfur 
emellerini tahakkuk ettirebilmek için banka so
yan, elçi kaçıran, adam öldüren ve hatta Dev
letin asayiş ve emniyet kuvvetlerine, şanlı Or
dumuzun mensuplarına bile amansız ve perva
sızca saldıran ve birçoğunu yaralayıp öldüren, 
örfî idare mahkemelerinde çekinmeden «Ben 
Marksistim, Lenâııi&tim, Maocuyum» diyen, 
mahkeme heyetine dille, elle saldıranlara da
hi, hukukun dışında hissî en ufak bir muame
le dahi yapılmayan, kanunun suçluya bahşet
tiği bütün hakları sonuna kadar noksansız, hat
ta benim ölçü ve anlayışıma göre f azlasıyle kul
lanmasına müsaade ve müsamaha edilen bir ül
kede, vatan ve milletine bağlılıktan başka bir 
suçu olmayan bir öğretmenin, kanunların ken
disine bahşettiği hakları kullandırmamak için, 
kanunları tatbik etmek mevki ve mesuliyetinde 
olanlar tarafından bayıltılmcaya kadar dövül
mesi hadisesini tavsifte mübalâğa yapmadığımı 
takdir buyuracaksınız. 

Sayın milletvekilleri, müsaade buyurursa
nız şimdi kısaca hadisenin oluş şeklini arz et
mek istiyorum. Hâdisenin cereyan şeklinden 
önce kısaca, 12 Marttan sonra Antalya'da Millî 
Eğitim Müdürlüğünün tutum ve davranışların
dan bahsetmeyi faydalı buluyorum. Antalya'
da 12 Marttan sonra işbaşına getirilen kadro, 
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12 Mart Muhtırasının esprisine tamamen aykı
rı bir zihniyet ve davranışla anarşi hareketle
rini körükleyen ve hattâ fiilen anarşik hareket
lere ka,tılan TÖS mensubu ve komünist zanlısı 
öğretmenler aşırı bir müsamaha ve müsamaha
dan da öte himaye görürken, hiç bir anarşik 
hâdiseye adı karışmayan Milliyetçi öğretmen
ler Federasyonu mensubu öğretmenler, kış or
tasında yaprak dökümü gibi sağa sola dağıtılı
yordu. Ayrıca, komünizm propagandası yap
tığından, Gündoğmuş ilköğretim Müdürü ta
rafından savcılığa şikâyet edilerek savcılıkça 
mahkemeye sevk edilen öğretmen Lütfü Üre
men halanda hiç bir idarî işlem yapılmazken, 
aynı öğretmen tarafından şikâyet edilip savcı
lıkça takipsizlik kararı verilen Gündoğmuş ilk
öğretim Müdürü, il Disiplin Kurulu kararıyle 
usulsüz olarak Korkuteli'nin köylerine, bir staj
yer öğretmenin maiyetine tâyin edilmiştir. Ke
za, Antalya'daki Milliyetçi öğretmenler Fede
rasyonuna mensulbolan DuraH Demirci Sivas'a, 
fakat bilâhara Danıştay kararıyle durdurulmuş
tur. Mustafa... 

BAŞKAN — Sayın Akçalıoğlu, ben zatıâli-
nize Alanya'daki olayla ilgili olarak söz verdim. 
Konuyu çok genişletiyorsunuz, lütfen tamam
layınız efendim. 

HASAN AKÇALIOĞLU (Devamla) — Hâ
disenin nasıl cereyan ettiğini, oraya geliş şek
lini arz ediyorum Sayın Başkanım. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — öğret
menlere haksız olarak sataşılıyor Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — öğretmenler şeklinde umumî 
bir ifade yok efendim, konuşmayı taikibediyo-
rum. 

Sayın Akçalıoğlu, lütfen konu üzerinde ko
nuşunuz. 

HASAN AKÇALIOĞLU (Devamla) — Bu 
meyanda, yine Milliyetçi öğretmenler Federas
yonuna mensubolan Alanya'nın Karaboynuzlar 
köyü ilkokul öğretmeni Ömer Türkyılmaz adın
daki arkadaş bundan bir müddet evvel Kasta
monu'ya tâyin edilir. Harcırahı gelmediği hal
de, derhal tâyin mahalline hareket etmesi için 
vilâyetten itibaren Kaymaikamlıık ve ilçe ilköğ
retim Müdürlüğü çeşitli yollarla öğretmene taz
yik ederler, öğretmen, henüz harcırah gelme
diğinden bahisle emri tebellüğden imtina eder. 
Jandarma vasıtasıyle tebliğ için teşebbüs edi

lir. Araya Şubat sömestri girer, sömestr sonuna 
doğru 20 gün istirahat alır. istirahatını tanı
mak istemezler. Nihayet hâdiseye takaddüm 
eden günlerde bir çocuğu dünyaya gelir. Do
ğum parasını aldırmak için tayin ettiği vekile 
parayı vermezler. 29 Şubat günü emniyet jee-
pine Polis Memuru Mustafa, ilköğretim Mü
dürlüğü hademesi ile daha iki kişiyi bindirip 
öğretmeni apar - topar emniyet binasına geti
rirler. Emniyet Âmiri Kaymakama «Seninki 
geldi» diye telefon açar. Kaymakam hemen 
gelir; Emniyet Âmiri, ilköğretim Müdürü üçü 
birlikte öğretmeni bir odaya alırlar. Kayma
kam lalettayin bir kimsenin bile ağzına alama
yacağı ve benim buradan tekrarına teeddübet-
tiğim galiz küfürlerle «Ulan sen Türk değil
sin. Burada Anayasa sökmez. Şimdi de kaç, 
emri tebellüğ etme de senin nereni ne yapa
yım» diye küfürlerle üzerine saldırır. Tekme -
tokat üçü birlikte öğretimteni dövmeye başlar
lar. Feryadını etraftan duymasınlar diye bir 
ara mahzene alırlar; işte orada kimsenin duy
ması korkusundan da kurtulunca gözleri büs
bütün dönen mütecaviz ve mütecasirler öğret
menin üzerine tekenelerle su döküp, hortum sı
karak ıslatıp ıslatıp, bayıltıncaya ve sadist 
ruhlarını tatmin edinceye kadar döğmüşlerdir. 
Neticede Hükümet Tabibini celbedip, ayıltıl-
ması için iğne yapmasını istemişler; Hükümet 
Tabibi tedavinin burada yapılamayacağını, an
cak hastanede yapılabileceğini söyleyerek, has
taneye kaldırmış bu suretle öğretmen, gözü 
dönmüş, zalim ve «Neron» tabiatlı, sadist ruh
luların elinden ve belki de bir ölümden kurtul
muş olur. Ama ne var ki, Hükümet Tabibine 
rapor verdirilmez. Manavgat Savcısına müra
caat eden öğretmen, Hükümet Tabipliğinden, 
«darptan mütevellit 5 gün vazife göremez, 10 
günde şifa bulur» raporu alır. 

Sayın arkadaşlar; kanunları tatbik mevkiin
de olan kimselerin «burada Anayasa sökmez» 
diye, kanunlarla istihza ve istihfaf ederek, Ana
yasanın «Kimseye eziyet edilemez, işkence ya
pılamaz. insan haysiyetiyle bağdaşmayan ce
za konulamaz» emrini; Türk Ceza Kanununun 
1 ncî maddesinin, «Kimseye kanunun suç say
madığı bir şeyden dolayı ceza verilemez. Kim
seye işlediği suçtan dolayı kanunda yazılı olan
dan başka ceza verilemez» katî hükmünü, elle
rinin tersiyle bir kenara iterek, «Anayasa, ka-
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nun da, Devlet de benim» diyen bir derefbeyi 
veya nevzuhur bir halk kurtuluş ordusu ku
mandanı odasıyla, kendi kafasından kanunlar 
yapar ve bu kanunlara göre mahkemeler kura
rak, gayrî insanînin de ötesinde vayrî ahlaki, 
engizisyon usulleri ile... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Kullanı
lan sıfatlara bakınız. 

BAŞKAN — Süreniz doldu, Sayın Akçalı-
oğlu. 

HASAN AKÇALIOĞLU (Devamla) — ...ile 
emir tebliğ etmeleri, elbette ki demokrasi tari
hinde eşine ender rastlanacak ve keza Türk de
mokrasi tarihine yüzkarası olarak geçecek bir 
hâdisedir. Temenni ederiz ki, bu ilk ve son 
olsun. Şunu da hemen arz ve ilâve edelim ki, 
sadece üzülmek ve temenni etmeMe hâdiselerin 
önünün alınmayacağını elbette takdir edersi
niz. Bu, bizlerin ve bilhasisa mesul makamlda-
kilerin takınacakları tavıra ve kanunları tat
bikte gösterecekleri hassasiyete bağlıdır. 

Bu vesile ile bir hususa daha temas etmek 
istiyorum: 

Hafızalarınızı biraz yokladığınız zaman ko
layca hatırlayacaksınız. 1965 - 1969 dönemin
de bazı öğretmenleri işledikleri çeşitli suçlar
dan dolayı, haklarında idarî ve adlî tahkikat 
yapılmıştı. O zaman sol basın, TRT, sol genç
lik teşekkülleri, TÖS, İLKSEN gibi öğretmen 
sendikaları, üniversitelerin sol cenahı, bazı si
yasî partiler, «öğretmen kıyımı» diye ayağa 
kalkmışlar, Meclis araştırması istenilmiştir, 
mitingler, yürüyüşler tertilbedilmiş, gökkubbe 
iktidarın başına geçirilmek istenilmişti. Haki
katte ise, kıyılan kimse filân yoktu. Hâdise, 
idarenin kanunlar dairesinde yaptığı, nihayet 
tayin, işten el çektirme, maaş kat'ı, gibi, ka
nunlarda yeri olan hususlardı. Belki olsa ol
sa, yapılan işlemde bir isabetsizlik mevzuu-
ibahsolabilirdi. «öğretmen kıyımı», kelimenin 
hem mecazî değil, hakikî manasiyle bu men
fur hâdisedir. Yine hatırlayacaksınız; bir öğ
retmene bir vaiz tarafından «kâfir» denildiği 
iddiası, basını, Meclisi aylarca işgal etti, hat
ta bütçe müzakerelerine kadar getirildi. 

Şeni hadisenin üzerinden 10 günü müteca
viz bir zaman geçtiği ve anımda ilgililere, ba
sına bildirildiği halde, ben hiç bir taraftan en 
ufak bir harekete şahidolmadım. Temenni 
ederim ki, ben haberdar olmamış olayım. 

Kendi kendime soruyorum: Bunun sebebi 
nedir? Aklıma, öğretmenin örfî idare tarafın
dan çok isabetli bir kararla kapatılmış, TöS'e 
mensubolmayışmdan başka bir şey gelmiyor. 
Yine tahminimde yanılmış olmayı, çok arzu 
ve temenni ederim. 

Netice : 
Halen suçlular, ellerini kollarını sallayarak 

gezmektedirler. Sayın Başbakandan, İçişleri ve 
Millî Eğitim Bakanından, bu fecî hadise ile 
ehemmiyet ve hassasiyetle alâkadar olarak, de
mokratik huikuk devletinin icabını yerine getir* 
melerini, neticenin de Türk Milletini tatmin 
edecek sekilide umumî efkâra açıklanmasını, 
bir milletvekili olarak ciddiyet ve ehemmiyetle 
talebediyorum. Menfur ve meşum hadisenin 
müellif, rejisör, perde önü ve perde arkası ak
törlerini, Milletin kürsüsünden Millet adına 
şiddet ve nefretle tel'in ediyor, Yüce Heyeti
nize saygılar sunuyorum. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

4. -— Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Dazkırı ilçesine bağlı iki köyün içme 
suyu konusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Mutlu, bir köy içme su
yu hakkında gündem dışı söz istiyorsunuz, kı
sa olmasını rica ediyorum. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım : 

Dazkırı ilçemize bağlı, Aşağı Yenice ve Yü-
reğil köyleri vardır; bu köylerin nüfusu 5 000 
kişidir. Bu köyler Acıgöl'ün kenarında kurul
muştur ki, bu Acıgöl'ün kenarında sinek dahi 
uçamas. Çünkü bu Acıgöl'ün yapısı arsenik ve 
iyotula doyurulmuş bir haldedir. Yabancı bir 
şirket buradan bu maddeleri üretmektedir. 

tşte arkadaşlarım; bu köyün halkı uzun za
mandır Acıgöl'ün bu zehirli sularından içmek
tedirler; daha ne kadar ve kaç sene içecekleri 
de şüphelidir, içme suyu, bu köyün yakınında 
mevcudolduğu halde, sayın Bakanlıklar plana, 
programa almışlar. Sonra, yine bu Bakanlık 
teşkilâtlarının köyleri birbirine kışkırtmasıyle, 
Danıştaylık bir mevzu yaratmışlar. Danıştayın 
kararı da ortada olduğu halde, 7 yıldır uygu
lanmamaktadır. 

Bu köylerin içme sularıyle 7 seneden beri 
meşgul olmayan Köy İşleri Bakanlığını ve Dev
let Su işleri Genel Müdürlüğünün bünyesinde 
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bulundurmakla Bayındırlık Bakanlığını Yüce 
Meclise şikâyet ediyorum arkadaşlarım. 

Saygılarımla. (C.H.P. sıralarından alkış
lar.) 

5. — Bingöl Milletvekili Mehmet Sıddık Ay-
dar'ın, yasama dokunulmazlığı ile ilgili dosya-
nin geri gönderilmesine dair Başbakanlık tezke
resi. (3/169) 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlığın sunuşla
rı vardır, arz ediyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 29 . 1 . 1970 tarihli ve 6/2 - 858 sayı

lı yazımız. 

Bingöl Milletvekili Mehmet Sıddık Aydar'-
ın yasama dokunulmazlığı ile ilgili soruşturma 
evrakının tetkik edilmek üzere gönderilmesine 
dair, bu kere Adalet Bakanlığından alman 
6 . 3 . 1972 tarihli ve 9946 sayılı tezkerenin 
sureti bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerinize arz ederim. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efen
dim. 

6*. — 24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sayılı Ka
nunla bazı maddeleri değiştirilmiş bulunan 
22 . 4 . 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkim
ler Kurulu Kanununun, adı ile bazı maddeleri
nin değiştirilmesine, bazı maddelerinin kaldırıl
masına ve yeni geçici maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısı ile îstanbıd Milletvekili İsmail 
Hakkı TekineVin 45 sayüı Yüksek Hâkimler Ku
rulu Kanununa 31 ve 53 ncü maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifinin komisyona 
iadesine dair Anayasa Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi. 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonu Başkan
lığı tezkeresini okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sayılı Kanunla 

bazı maddeleri değiştirilmiş bulunan 22.4.1962 
tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu 
Kanunun, adı ile bazı maddelerinin değiştiril
mesine, bazı maddelerinin kaldırılmasına ve ye
ni geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasarı
sı ile istanbul Milletvekili ismail Hakkı Tekinel'-
in 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu
nun 31 ve 53 ncü maddelerimin değiştirilmesine 
dair kanun teklifleri Millet Meclisi Gündemine 
(S. Sayısı : 508) olarak intikal etmiş bulun
maktadır. 

işbu tasarı ve kanun tekliflerinin ve Adalet 
Komisyonunca kabul edilen metnin bazı nok
talarının Anayasaya aykırı olduğu ve bilhassa 
geçici 15 nci maddesinin Anayasanın 139 ncu 
maddesine aykırı düştüğü Komisyonumuz üye
lerinden bazıları tarafından bize bildirilmiştir. 

Komisyonumuz üyelerinin ishar ettikleri bu 
kanaat bizce de dikkate alınmaya değer görül
müştür. Millet Meclisi içtüzüğünün 28 nci mad
desinin 2 ve müteakip fıkraları gereğince, bu 
kanun ve tasarıları hakkında Komisyonumuz 
mütalaasının belirtilmesinin uygun olacağı gö
rüşüne varılmıştır. 

Komisyonumuz görüşünün beyan edilmesini 
temin maksadıyle adı geçen tasan ve kanun 
tekliflerinin Komisyonumuza havalesini saygıy-
le arz ederim. 

Anayasa Komisyonu 
Başkanı 

Cevdet Akçalı 

BAŞKAN — Efendim, Anayasa Komisyonu 
Başkanının isteğini oylannıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. Gereği yapılacaktır efendim. 
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V — GÖRÜ 

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

BAŞKAN — Gündemimizin 3 ncü sırasında 
yer alan, Malî Denge Vergisi kanunu tasarısı
nın müzakeresine devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Verilen yeterlik önergesi, Sayın Dikmen'in 

konuşma hakkı kabul edilerek okutulmuştur. 
Sayın Dikmen, son söz sizin oluyor, buyurunuz 
efendim. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri : 

«Vergi Reformu» adı altında bir demet ha
linde, Meclise İkinci Erim Kabinesi tarafından 
sevk edilen vergi kanunu tasanlan birer birer 
görüşülmeye başlandı. Birinci olarak, Malî Den
ge Vergisi kanunu tasansı ele alındı. O vesile 
ile de, biz Demokratik Parti Grubu adına; ev
velâ vergilerin tümü ile ilgili olarak, gerek plan 
ve programlar, gerekse bütçelerimiz ve mevcut 
vergi sistemimiz açısından umumî görüşlerimizi 
arz etmiş; bilâhare de Malî Denge Vergisi üze
rindeki fikirlerimizi izaha çalışmış idik. 

Geçen celsedeki müzakerat sırasında, Komis
yon Sözcüsü Sayın Esat Kemal Aybar, çeşitli 
hatiplerin konuşmalarını komisyon adına ce
vaplandırmış, bizim konuşmalanmızla da ilgili 
olarak bazı cevaplarda bulunmuş idi. Gerek Söz
cü ve gerekse Sayın Maliye Bakanı, evvel emir
de bu kanunda reform niteliği bulunduğu üze
rinde fikir serd etmişlerdi. Ancak, Sayın Mali
ye Bakanı meseleyi muhtelif nedenlere müm
kün mertebe bağlamadan, bütçe açığı sebebiyle 
bu vergiye ihtiyacolduğunu, ifade etmişlerdi. 
Bu şekilde açık konuşmalan bakımından kendi
lerini bir bakıma tebrik etmek gerekiyor. Çün
kü, muhtelif nedenlere bağlamak gibi bir yola 
sapmamış, böyle bir düşünüşü tercih etmemiş
lerdir. Halbuki Sayın Komisyon Sözcüsü, evve
lâ bunu bir «reform» olarak müdafaa etti. On
dan sonra da çok güzel, kendi mantığına göre 
bir sebebe bağladı. Bizim de iki saatlik umumî 
konuşmamızı «bir sürçü lisan» olarak tavsif etti. 

(1) 474 S. Sayılı basmayazı 1.3. 1972 ta
rihli 54 ncü Birleşim tutanağına eklidir. 

&LEN İŞLER 

«Sürçü lisan» 1ar ise ortadadır. Köyün yo
lu, köyün suyu - ki, bu bir bakıma halkın da öğ
rendiği politikalardır artık; yani halka bazı po
litikaları, bazı pek iknaı mümkün olmayan, bir 
ihata zinciri halinde bulunmayan fikirleri em
poze etmenin zamanının da çoktan geçtiği ka
naatindeyiz - köyün yolu, köyün suyu, köyün 
camiinin imamının tayini, eğer bu Malî Denge 
Vergisi çıkmazsa, mümkün olamayacak veya 
maaşlı veya ücretlilerin maaşlan, personelin 
maaşı, ücreti aksi takdirde verilemeyecektir. 
Yani «ya vergi veya bu ifası mümkün olmayan 
iki durum ile karşı karşıyayız» gibi bir izah tar
zına girdiler. 

Şimdi Komisyon Sözcüsüne soruyorum. Ta
biî tarihî hâdiseleri sadece meselelerimizi aydın
latmak bakımından ele alıyoruz. Kendisini ka
bul ettirmiş devrelerin veya insanların veya si
yasî fikirlerin müdafaası da bize düşmez. Ka
dirşinaslık ayn şey. Muvazene Vergisi vardı. 
1956 senesinde bu kaldırıldı. Bu halkın dilinde 
sinek parası idi. Şimdi, sayın sözcüye soruyo
rum : Bu vergi kaldırıldığı halde personel maaş-
sız mı kaldı, köy imamsız mı kaldı, köye su yolu 
yapılmadı mı? Zaten o felsefe hepimize köyü ta
nıttı. O felsefe; her partiye, her vatandaşa, her 
milletvekiline köyü tanıttı, Köyün imamını ta
nıttı, köyün camiini, okulunu, suyunu tanıttı. 
Türk köylüsü omuzuna su borusunu alıp veya 
kamyonuna yükleyip köye getirmeye ve şml şı
rıl çeşmeden akan temiz suyunu içmeye o felse
fe ile başladı. 

Demek M, Malî Denge Vergisi kanun tasan
sı ile bu verginin alınıp alınmamasını sayın söz
cünün köyün imamına, köyün suyuna, köyün 
yoluna bağlaması sadece bir politikadır ve sırf 
kanun tasarısını çıkarabilmek endişesi ile sarf 
edilmiş istismarvari sözlerdir. Biz, bir kere bu
nu reddediyoruz ve tek kelime ile de reform sö
züne cevap veriyorum; Malî Denge Vergisi, 
Türk vergi sistemi ve iktisadî hayatında bir ir
ticadır. öyle yağma yok. irtica kelimesini her
kes, işine geldiği yerde kullansın, bu mümkün 
değil. Ama bu, vergide irticadır ve Avrupa se
viyesinde olan ve bazı bakımlardan Avrupa'dan 
da üstün olan, bazı bakımlarından da Avrupa'-
nınkine yakın olan Türk vergi sistemini yarala
maktadır. 
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Maliye Vekili «% 8 nispet getirdik» dediler. 
Hatta Hüküni|8it adına, Hükümeti temsilıem ge
lenler yani Maliye Bakanlığı, Maliye Bakanı
nın kendisimi temsil ettiği arkadaşlar söylüyor
du. «Efendim, bumun ayarını her sene için % 3 
ilâ % 8 olarak Hükümete bırakmazsanız veya 
bu yolu terk eder % 3'te sabit tutarsanız, Hü
kümet fiyatların kontrolünü temim edemez, fi
yat yükselişlerine mani olamayız» gilbi bir esba
bı mucibe öne sürmüşlerdi. 

Muhterem arkadaşlarım, yani mümkün olup 
da, Hükümete % 8'i verirseniz, bu süratle fiyat
ların yükselmesini önlemiş olursunuz. Maliye 
Vekili, gelir Ticaret Vekili gelir fiyatların yük-
sel'nesini önlemek, enflasyonu durdurmak, ya
tırımları geri. bırakmamak maksadıyle ve şunu 
la bir kadirşinaslık olarak söyleyelim ki, Mali
ye Bakanı bütçe açığını teslim etmiştir. Ya.ni, 
açığı kapatmak için bunu çıkarmaya mecburuz 
diyor. Doğrusu da bu. Bu açığın sebeplerime ge
lince; bunun izahımı saatlerce burada yaptık, 
bugünün tatbikatı değil. Artış, cari giderlerde 
% 35'ti, vebalini bugünün Hükümetine de yı
kamayız, iki senelik tatbikatı cine sürdük ve sa
yın dostumuz Mesut Erez'in Maliye Vekilliği 
zamanından ta 1970 Haziranından aldık, o za
man Meclise sundukları bir demet halindeki 
vergi tasarılarımla bağladık. Bu da ikincisi. On
lara göre o da bir reform idij bu da bunlara gö
re bir reform. 

Sayın sözcünün sözleri bir şeye daha uyuyor. 
Mensubolduğu partinin genel 'başkanı, «Bu ver
gi, servet vergisi halini almasın» deımişti. Kaldı 
ki, eğer bu vergiler servet vergisi ise, bu 1970 
Haziranında çıkmıştı. Üstelik bir fevkalâdelik, 
bir yenilik daha çıkmıştı ve beyan esasını «getir
mişlerdi. Hatta 1970 senesinde getirilen kanun
ların bazı caddelerimin tashisi de vardı bu ka
nun taşanlarınım içimde. 

Arkadaşlar hakşinas olmak lâzım. Türk Mil
leti, Türkiye'de çalışacak, vergi verecek, siz, 
«Bu vergi müsavidir, Türk Milleti çalışıyor» 
diyeceksiniz. Türkiye'de maaş ücretli sınıfıma 
böyle bir felsefeyi getiremezsiniz, bu ımümkün 
değildir ve bumu köyün camisine, suyuna, oku
luna bağlamak gibi ufak hesaplara da sığdıra-
mazsınız. Sizin bu konuşmalarınıza, köyde rad
yosunun başında dinleyenler bile güler. Üstelik 
«'bu nasıl hesaptır» der. Politikacılığa olan 
hürmetsizliği de teşvik edersiniz. Meselemin esa

sını ortaya koyup, «yalan» dam başka nedenle
rini aramaya lüzum yok, mümkün değil. 

'Sayın sözcü, «Tasarruf 'bonoları külfet oldu 
ve faizleri ile bildikte milyarları buluyor. Bu, 
altımdan çıkılmaz bir yük oldu. Binaenaleyh, 
birinci «etapta bunun bir çaresini bulmak ve bir 
yere bağlamak lâzım» diyor. Bu bir noktada ar
tık kabul edilir hale geldi. Yol bulunsun, Sebe-
bi eski. 1961 senesinde veya 1961'i müteakip ta
sarruf bonosu icadedildi. Bunlar «falan sabada, 
falan sektörlerde yatırımı hızlandırmak ama-
cıyle» demdi. Ama senelerden, beri ibütçemiın cari 
masraf kalemleri arasımda sarf edildi gitti. 

Eskiden de söylemiştim, kulakları çınlasın 
Sayım Reşat özarda bu meseleye ilk defa par
mak basmış bir arkadaştı. Bu mesele «Anaya-
yasaya aykırıdır» dısmjşti ve haklı idi. Bu konu 
bugüne kadar devam etti; fakat, «şimdi bunu 
durduruyoruz» diyor ve onu bir reform olarak 
sayıyor. Sayın sözcü Malî Denge Vergisini de 
bir reform sayıyor ve biraz evvel söylediğimiz 
sebeplere 'bağlıyor. Acaba Malî Denge Vergisi 
kamum tasarısı buradan çıkarsa, bu vergi fiyat
lara tesir etmeyecek mi? Bu vergiler Türk ver
gi ve iktisadî hayatımda inikas edecek yerler 
bulamayacak mı? Hemen bulacaktır. 

Bir şeye daha temas ettik ve dedik ki, «Ge
lir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Veraset ve in
tikal vergilerinim nispetlerime, oranlarına zam-
dır bu.» Halbuki bu nispetler Türkiye'de had 
noktaya gelmiştir. Sözcünün mensubolduğu 
partinin lideri «Türkiye'de vergi lim,:;tıi dolmuş
tur» diyordu. Ama, 10 gün sonra Sayım Demirel 
«Vergiler çıikarılmadam tatile girilmemelidir» 
diyordu. Sözcü de âdeta o yolda bunu bir re
form kabul ediyor. Bu kanun, vergilere yapılan 
zamdır. 1961 yılından itibaren, hatta 1950 - 1960 
arasımı alarak, 1948 yılımı alarak biz burada 
Türk iktisadî hayatımın esasını çizdik. Ne seyir 
halimde yürlüdüğümü tespit ettik. Nihayet Bi
rinci, ikinci ve Üçüncü Beş Yıllık planlarda ten
kit ettiğiniz ve beğenmediğiniz; Birinci Erim 
Kabinesinden sayın sözcünün partisine mıeınsup 
vekillerin çekilme sebebi olan kimseler dahi bir 
kısmı 1961 tede Türkiye'de vardılar. Planlama
da idiler. Onların yaptıkları Birinci Beş Yıllık 
Planda dahi; isim de vereyim, Attilâ Karaos-
manoğlu'nun bulunduğu Planlama Teşkilâtının, 
1961 yılında yaptığı Birinci Beş Yıllık Planda 
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bile özel sermayeye - hem yerli, hem yabancı -
Vıe özel sektör yatırımlarının plan devreleri iça-
risinde artırılması gayesiyle planlar hazırlan
mıştır. 

Temcit pilavı gaibi tazeleanek için de değil 
ama, biır hata-, biır felsefeyi töptian inkâr edecek 
tarzda yapılmışsa söylemeye mecburuz. Hadise
leri değerlendirmek meoburiyetiındeyiz. 

1970 senesi kanunları ile özel sektör yatırım
larını Devlet sektörüne kaydırınız. Saym söz
cünün mensuibolduğu Adalet Partisinin, Sayın 
Ayibar'm partisimiın programında «özel sektör» 
yazar, «ağırlığı o teşkil edecek» der. Ama, 1970 
senesinde getirdiğimiz verdiler özel sektörü pe
rişan etmiştir. Sınaî yatırımlarda da, inşaat ya
tırımlarında da, ve sairede de. 

Şimdi, bu defa % 3 Malî Denge Vergisi re
formdur demdi.. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Dikmen 
D. P. sinin tüzüğünü görüşmüyoruz. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Vergi ka
nununu konuşuyoruz Saym Sezgin... 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Evet, Adalet 
Partisinin progra<ım değil. 

BAŞKAN — Sayın Sezgim, müdahale etme
yiniz efendim. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Partiler 
programları ile millete &'6z verirler.. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Hükümet par
tisiz, Adalet Partisinin değildi. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Efendim, 
partisiz Hükümet öyle mi? Vekillerinizi çekip 
itimat oyu verimezsiniz... 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Adalet Partisi
nin sorumluluğu yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, siz de cevap 
vermeyiniz efendim sataşkanlara. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Hüküme
tin hukukan size düşen sorumluluk hissesini ta
şıyorsunuz. Vergi komisyonunda yarış ettiniz. 
Komisyonda Halk Partililer de bunun karşısın
da idi, siz Vergi Komisyonunda yarış halindesi
niz. özel sektörcüsünüz... 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Bunu niye so
ruyorsunuz bize. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — O zaman 
programlarınızı değiştirmek mecburiyetindesi
niz. Türk Milletine yalan söylemeye, yalancılığa 
lüzum yok. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — O bizim bilece
nimiz iş, sizi ilgilendirmez. 

BAŞKAN — Saym Sezgin, müdahale etme
yiniz efendim. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Hepimizin 
bileceği iş. Türk Milletini hepimiz temsil ediyo
ruz, bunun inhisarı sizde değil. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Bizim progra
mımızla senin ne ilgin var? 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyiniz 
lütfen. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — O zaman 
sizin Türkiye Büyük Millet Meclisinde yeriniz 
re? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz, Başkan 
gereğini yapar efendim, sizin müdahalenizle de-
ffil. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Sizin prog
ramınızla ilgilenmezsek, Türkiye Büyük Millet 
Meclisindeki yerinizi nasıl bulacağız? 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Mecburduk, 
Adalet Partisinin programı değildi. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — 'Saym Sez
gin, gelirsiniz bu kürsüye, buradan mukabelede 
bulunursunuz. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, devam ediniz 
etendim. 

HASAN KORKMAZDAN (Denizli) — Sa
yın Dikmen, cevap vermeye değmez. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Her halde ce
vap verecekler. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — İnşallah, 
inşallah. Her sahada cevap verme durumuna 
gireceksiniz ama bakalım nasıl olacak. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Cevap vereme
yeceğimiz bir tek nokta yoktur. 

BAŞKAN — Saym Sezgin, Sayın Sezgin bu 
tarzda müdahale edemezsiniz. Millet Meclisin
de bulunuyoruz efendim. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Cevap ve
remediğiniz meselelerin başında Türk Milleti
nin hakkı hukuku geliyor, yolsuzluklarınız ge
liyor. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen siz de cevap ver
meyiniz efendim. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Siz de iş
tirak ediyordunuz o yolsuzluklara. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — O yolsuz
luklara iştirakimizi tespit edersiniz, ibakalım 
hangi bankadan krediyi çektik. (D. P. sıraların-
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dan «Bravo» sesleri) Hanigi taşın altoda Dik
men soyadı var? Demirdi soyadı var her taşıcı 
altımda, müsaade edin konuşalım. (D. P. ısırala-
rından «Bravo» sesleri.) (A. P. sıralarından gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Dikmen rica ©diyorum, 
sataşmalara cevap vermeyiniz efendim. 

EKREM DİKMEN (Devamla) .— Sataşma
sınlar efendim, ikaz ©din konuşmayalım. 

BAŞKAN — Siz görüşmenize devam eldin 
efendim. 

(A. P. sıralarından «Hatibi bu şekilde ko-
nuşturamazsınız Başkan, mani olunuz.» sesleri.) 
Elendim, tahrikler olursa, her şey hu mecraya 
girer, herşey. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, 
tahriki hatip yapıyor. (A. P. sıralarından «Ha
tibi ikaz edin, konuşturmayın» sesleri.) 

BAŞKAN — Efendim, hatibin konuşmasının 
takdiri Başkana ait, size ait değT 

AHMET BULDANLI (Mug^a) — Muhatabı 
biziz, bize hitabediyor. 

BAŞKAN — Beyefendi, bu kürsüde ibir baş
ka parlamenter, 'bir haska partinin, hir başka 
Hükümetin tutumunu hiç eleşitirmsdi mi? 

TAHSİN YILMAZ ÖZTÜNA (Konya) — 
Edepsizliklerini bilmiyor muyuz? 

BAŞKAN — Beyefendi size bir ihtar veriyo
rum. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Edepsiz 
sizsiniz, edepsizlik; kendisine Meclisin dahi hır
sız diye sehpa tuttuğu zaman da hu kürsüde 
konuşan kimseye «edepsiz» ıdiyecek kadar hâlâ 
yüzsüz olmaktır. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, Sayın Dikmen, 
müdahale etmeyiniz efendim. (A. P. ve D. P. sı
ralarından karşılıklı gürültüler.) 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Sözünü ge
ri alsın, sözünü geri alsın. 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Rize) — 
Memleketi komünistlere teslim ettiniz. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sa
yın Başkan, hatip sözünü geri alsın. (D. P. sıra
larından yer yer ayağa kalkmalar, bağırışmalar 
ve «sözünü geri alsın» sesleri.) 

BAŞKAN — Yerinize oturunuz lütfen, yeri
nize oturunuz efendim. (Gürültüler), (A. P. ve 
D. P. sıralarından karşılıklı ve anlaşılmayan söz
ler, bu arada Demokratik Parti milletvekillerin

den bir grup ayağa kalktarak A. P. sıralarına 
doğru yürüdüler.) 

BAŞKAN — İdareci Üyeleri göreve davet 
ediyorum. (Gürültüler.) 

Efendim, lütfen yerinize oturunuz. 
HASAN KORMAZCAN (Denizli) — Sayın 

Başkan, sözünü geri alsın. 
BAŞKAN — Efendim, Başkanlık, Sayın öz-

tuna'nın Meclis içerisinde sarf ettiği sözden ötü
rü gerekli cezasını tayin ve tespit etmiş ve ken
disine tebliğ etmiştir. Sayın Dikmen siz görüş
menize devam ediniz, 3 dakikanız kaldı efendim. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Sayın Baş
kan, bu kürsüde namus yemini yaptık, o yemi
nin istikametinde vazifemizi yapıyoruz. Eğer bir 
edepsizlik mevzuubahis ise, edepsizlik; «Milletin 
hakkına tecavüz etmektir.» (Demokratik Parti 
sıralarından «Bravo» sesleri.) Milletin hakkına 
tcavüz edildiği zaman bunun hesabını vermek
tir. Ben Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'im, 
benim ismim hiçbir yerde «kredi yolsuzluğu ve
ya milletin hakkını, hukukunu yedi» diye çık
madı. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, rica ederim, bu 
konuyu hallettik efendim. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Kürsüde 
konuşan hatibe «Edepsiz» sözünü söyleyen arka
daşa, bunu ayner iade ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlık bu konuyu 
halletmiştir, lütfen siz konuşmanıza devam edi
nil. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — % 3 Malî 
Denge Vergisiyle, köyün yolu, suyu, imam kad
rosu halledilecek değildir. Meseleyi bu istismar 
yönüne dökmek suretiyle kanunun müdafaasını 
yapmak da mümkün değildir. Bütçe açıktır; 
% 35 cari giderler artmıştır; Hükümet bu mec
ranın içine girmek mecburiyetinde kalmıştır de
nildiği zaman; buna itirazımız yoktur ve böyle 
bir vergiyi de reform olarak kabul etmeye im
kân yoktur. Vergide irticadır bu. Muvazene 
Vergisine dönüştür bu. Gayri âdil, iptidaî ver
giyi Türk vergi sisteminin içerisine sokmaktır 
bu ve bu Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Ve
raset Vergisi gibi vergilerin nispetlerine zamdır. 
O takdirde Hükümet bu tasarıyı geri alır, bu 
vergilere zam yapmak suretiyle meselesini hal
leder. Kaldı ki, nispet % 8'den % 3'e indirilmek 
suretiyle ve maaş ve ücretlerden Gelir Vergisi 
düşüldükten sonra alınması kabul edildikten 
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sonra bu vergiden beklenen 3 milyar liralık ge
lir 700 - 800 milyon liraya inmiştir. 

Bütçe Komisyonu Başkanı Sayın Bilgehan 
gazetelere beyanat vermişti. «Bütçede % 10 ta
sarruf yapıyoruz; cari giderlerde % 10 tasarruf 
yapıyoruz.» diye. Eğer bu yalan değilse, eğer 
Komisyon üyeleri verdikleri kararda samimî ise
ler, bu bütçede % 1 - 1,5 nispetinde yapacağınız 
bir tasarrufla, Hükümetin yapacağı bir tasar
rufla bu kanunun geri alınması ve böyle iptidaî 
bir kanunun Türk vergi sistemi içerisine sokul
maması mümkün olur. Yapılması lâzım gelen 
yol da budur. 

Demokratik Parti olarak iptidaî, gayri âdil, 
geriye dönüş arz eden, irticaî bir mana taşıyan, 
Muvazene Vergisine dönüş olan bu verginin kar
şısında olduğumuzu arz ederim. 

Saygılarımla. (D. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri ve alkışlar.) 

BAŞKAN — Komisyon adına buyurun Sa
yın Aybar. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; Sayın Ekrem Dikmen men-
subolduğumuz siyasî partiye tarizde bulunmak 
için söz almış ve komisyon adına geçen görüş
mede yaptığım maruzatı da vesile ittihaz et
miştir. Banideniz, geçenki görüşmede, komisyon 
adına alınmış olan kararları arz eittim. Mensu-
bolduğum siyasî partinin sözcüsü değilim. Ora
dan herhangi bir talimat da almadım; sadece 
kararlan arz ettim. Bir kere bunu tavzih etmek 
için söz almış bulunuyorum. 

«Komisyondaki Adalet Partili üyeler Hü
kümetten hızlı gidiyorlar» mealinde sözler sarf 
ettiler. Adalet Partili üyeler bu tasarılarda Hü
kümetten daha huzlı gitmemişlerdir; Hükümet
ten gelen teklifi memleket menfaatleri açısın
dan incelemişler ve en uygun gördükleri husus
ları karara bağlamıştır. Kaldıki, geçen oturum
da da arz etmiştim, Malî Denge Vergisinde Hü
kümetin arzuladığı değişiklikten çok daha yu
muşak kararlar alınmış; % 3*ten % 8'e kadar 
istenen Malî Denge Vergisi % 3'e indirilmiş; 
ayrıca ücretliler için de istismıaî muafiyetler ta
nınmıştır. 

Malî Denge Vergisi hakkındaki görüşlerimi
zi komisyon adına arz ederken bu verginin bir 
reform olduğunu beyan etmedim. Komisyon adı
na konuşurken tasarımın 2 hususu kapsadığını 
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belirttim. Birinci hususun 223 sayılı Tasarruf 
Bonosu İhracına Cevaz Veren Kanunun yürür
lükten kaldırılması olduğunu; ikinci hususun, 
da Malî Denge Vergisi ihdasından ilbaret oldu
ğunu arz ettim. Birinci konuya reformdur de
dim. 223 sayılı Kanun, gelecek nesilleri büyük 
külfetlere, büyük borçlar altına sokan bir kanun
dur ve geçen oturumdaki maruzatımda her ge
çen gün bu kanunum ileri nesillere büyük külfet 
tahmil ettiğini; bugün bütçenin açığım kapat
mak için ileriki nesilleri ağır borçlar altına sok
maya hakkımız olmadığım ifade ettim. Bunun 
kaldırılması bir reformdur dedim. Israr ediyo
rum, 223 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl-
mas malî konularda köklü bir değişikliktir ve 
bir ileri değişikliktir; bu konu bir ferom nite
liğindedir. 

Sayın Dikmen arkadaşımız kusura bakmasın
lar, biraz da polemik yaptılar. Malî Denge Ver
gisini raporda açık açık anlattık. Rapor da be
nim kalemimden çıkmıştır. Malî Denge Vergisi, 
Hazinenin karşı karşıya bulunduğu ağır külfet
ten kurtarılması için çıkarılan bir kanundur. Bu 
normal bir bütçe açığı da değildir; arz ettim, 
maruzatım sırasiyle incelenişe idi, belki bu şekil
de konuşmak ihtiyacını da duymazlardı zanne
derim ; onu biraz daha açıklayayım. 

Tasarruf bonosu dolayısıyle Hazine büyük 
bir külfetle karşı karşıya getirilmiştir. Hem 
Hazine bir taraftan onu ödeyecektir, hem de di
ğer taraftan çıkmış olan bütçenin finansmanı 
balhis konusudur. Gerçekten Hazine, böyle bir 
kaynağa gitmeden, hiç değilse tsaarruf bonosu 
karşılığı vatandaşlara karşı olan borcunu öde
yecek durumda değildir. Hükümet de tasarruf 
bonosu dolayısıyle vatandaşların alacaklarını 
ödemekte kararlıdır. 

Şimdi, bir diğer Demokratik Parti sözcüsü 
Hazinenin güç durumdan kurtarılması çabasını 
kınadılar. Bendemizin konuşması oradan geliyor
du. «Hazineyi neden ağır külfetten kurtaralım; 
neden bu konunu çıkarıyoruz, da bütçe açığını 
kapıyoruz?» şeklinde bir yola gittiler de onun 
için arz ettim. Vergiler konuşulurken İstan
bul'daki bir saraydan, geçmiş bir paşalık dev
rinden, mahalle kahvesinde sarf edilen sözler
den bahsettiler; ben, 2,5 saat gi>i bîr sürede 
bir obstrüksiyon lâzimesini yerine getirmekle 
görevli bir arkadaşın, söz söylemekte müşkülat 
çekeceğini nazarı itilbare alarak, bu sözleri ara-
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sunda bir sürgü lisan bulunabileceğini ima et
mek istedim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Cid
dî bir konuşmadır o. 

ESAT KEMAL AYBAR (Devamla) — Hep
sine de cevap vermenin imkânı olmadığını arz 
ettim. Aslında söyledikleri sözlerin hiçbirine 
cevap vermeye de imkân yoktu. Çünkü, konu
şulmakta olan Malî Denge Vergisini ilgilendirir 
bir fikir de ortaya atmadılar. 

Huzurunuza gelmemiş bir Emlâk Vergisi, bir 
isletme Vergisi mevzuunu burada konuşmak, 
herhalde Malî Denge Vergisiyle ilgili bir husus 
değil. Bu arada, istanbul'dan bazı özel misaller 
vermenin, aile toplantılarında, mahalle kahve
lerinde konuşulan şeyleri burada dile getirmenin 
de vergiyle bir ilgisi yok. istismar olur ama 
bu derecesi de olmaz. Biz bunlara cevap ver
mekten kendimizi müstağni gördük; mesele 
bundan ibaretti. 

Şimdi, Hazineyi ağır. külfetten kurtarmaya
lım mı? 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Hazineyi 
kim. soktu o duruma? 

ESAT KEMAL AYBAR (Devamla) — Ha
zineyi ağır külfetten kurtarmak Yüce Mecli
sin görevidir; Yüce Meclislerin görevidir; Ana
yasa kuruluşlarının görevidir; Devleti idare 
edenlerin görevidir. Ancak, Hükümet gerçekten 
kendi kusuru dolayısiyle, kendi kanuna aykırı 
halleri dolayısiyle buna sebebiyet vermişse, bu 
selbebiyelt veren kişiler hakkında da gerekli 'iş
lem yapılmak lâzımdır. Bu ayrı bir konudur, 
berikisi ayrı bir komudur. 

'Sorarım arkadaşıma; «Hazineyi ağır kül
fetten kurtarmak yersizdir.» dediğine göre, be-
ınim ona verecek cevabım nedir? Ben de bunu 
arz ettim ve gayet basite irca ettim. «Ne olacak 
külfetten kurtanlmazsa?» dedim. Hazine en 
basitinden yatırımları yapamaz; daha da ağır 
külfet altında kalırsa ücretleri ödeyemez; daha 
da ağır külfetler altında kalırsa emisyona baş
vurmak mecburiyetinde kalacak; para basa
cak, piyasaya sürecek... Para basma da bir ver
gidir dedim; gerçekten de verginin sonucunu 
doğuran bir olaydır para basmak. Ama Mme 
tesir ediyor? Elinde nakit bulunduranlara tesir 
ediyor. Elinde mal bulunduranlar mallarını ol
duğu gibi muhafaza ediyorlar, ama elinde nakit 
bulunduranlar, nakit değerleri düşeceği için, 
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bir nevi düşen kıymetlerini Devlete devrediyor
lar demektir. Bu da en gayriâdil bir1 yoldur. 
Ben bunu arz ettim. Yatırımlardan maksat; işte 
köy içmesularından, yollarından tutunuz, büyük 
barajlara varıncaya kadarki şeylerdir. Hükü
met de benim gönlüm razı değil diyor; ben pla
nın hedefine gtore yürüyorum diyor; o istika
mette gideceğim ve bir noktada duracağım di
yor. Şimdi, Hükümeti, planlı bir tarafa iterek 
hedefini bir tarafa iterek olduğun yerde dur; 
Hazinede mevcut 5 kuruşla mutlaka idare ede
ceksin şeklinde bir görevle de karşı karşıya ge
tirmek mümkün değildir. 

Devlete israf varsa, değerli arkadaşlanm bu 
bizim konumuzun dışındadır. Bu komisyonu
muz üzerimde durduğu bir konu değildir, israf 
varsa bunun da kanunî yolları vardır. Her tür
lü murakabe unsurlarına girebilirsiniz; Meclis 
soruşturması isteyebilirsiniz; Hükümeti başka 
türlü yollarla denetleyebilirsiniz; araştırma ya
pabilirsiniz. Bunları ortaya koyup, sorumlula
rı hakkında gerekli işlemleri yaptırabilirsiniz. 
Bunları yaptırmamışsınız... Değerli arkadaşım 
bir şey söyleyeceğim gücenmeyin; 1965 senesin
den 1969 senesine kadar Adalet Partisi Hükü
metlerinde bulunanlardan çoğu bugün sizin 
partinin milletvekilleridir, mensuplarıdır. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — O 
zaman A. P. iktidarda idi. 
. ESAT KEMAL AYBAR (Devamla) — Eğer 
bir kusur varsa evvelâ o kusurları kendi arka
daşlarınızda arayınız. D. P. sıralarından gürül
tüler) Neden dönüyor dolaşıyor A. P. şöyle, 
A. P. böyle demek ihtiyacını duyuyorsunuz? 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — O zaman iş
te Malî Denge Vergisi yoktu 

ESAT KEMAL AYBAR (Devamla) — Ku
sura bakmayın hiçbir kastım yok. Sayın arka
daşlarım, hiçbir tariz kastım yok. Kusura bak
mayın ; hiç kimseye tecavüz etmek niyetiyle çık
madık buraya. Sadece Komisyon itham edildi; 
biz şahıs olarak itham edildik, bunların cevabı
nı vermek için; zaJbıtlara geçirmek için burada 
söz almış bulunuyorum. Malî Denge Vergisi 
hakkındaki görüşlerimi arz edip bitirdiğim za
man da bir teemnnide bulunmuştum. O da Ko
misyonda ileri sürülen bir temenni idi. Malî 
Denge Vergisinin biran evvel yürürlükten kal
dırılması da Komisyonda konuşan hatiplerin te-



M. Meclisi B : 59 13 . 3 . 1972 0 : 1 

nıennileri arasında idi. Bunu da ben açıkça hu
zurunuzda arz etmekten çekinmedim. Saygıla
rımı sunarım. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan bir sualim var Hükümetten. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Aybar, bir 
soru talebi var efendim. Buyurun Sayın Ero-
ğan. 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Evvelâ şunu 
belirtmek mecburiyetindeyim ki o uzun konuş
mayı yapan bendim. 

BAŞKAN — Sorunuzu lütfediniz efendim. 
NURİ EROĞAN (İstanbul) — Geliyorum 

'Sayın Bagikan. Ne kahve, ne de saray kelimesini 
telâffuz ettim. Güzel bir demagoji örneği verdi
ler teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim sorunuzu lütfediniz. 
NURİ EROĞAN (İstanbul) — Soruma geli

yorum. Efendim dediler ki, Hazine bir külfetle 
karşı karşıyadır. Kanunun, 223 sayılı Kanunun 
gerekçesi şudur : «Türk ekonomisinin istikrar 
içinde gelişmesini sağlamak gayesiyle yapılacak 
yatırımların finansmanında kullanılmak üzere 
tesis edilen fonun kaynağını teşkil eden tasar
ruf bonoları» Şimdi, sayın sözcü «Eğer bir ge
reği ifa edilmemişse, bunda mesuller varsa ge
rekli işlemler yapılmak icabeder» dediler. 

Şimdi sualimi soruyorum; bu gerekçe dışın
da hareket etmiş olan Maliye Bakanlığı tasar
rufları yatırımlarda kullanmak üzere diye va
tandaşlardan mecburî istikraz yoluyla parayı 
alacak, maaşa veyahut süse dağıtacak. Mesul 
olan Maliye Bakanlığıdır; bu hususta herhangi 
bir şey düşünüyorlar mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EİSAT KE
MAL AYBAR (Devamla) — Komisyonumuzun 
görevine giren bir konu değil efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
EİSAT KEMAL AYBAR (Devamla) — So

ruyu bizim cevaplandırmamız icabeder. 
Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, sizin için 

söz hakkı doğru, buyurunuz efendim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli ar

kadaşlarım, 
Malî Denge Vergisi kanun tasarısı, - yetki

lilerin konuşmalarından anlaşıldığına göre - bir 
taraftan tasarruf bonolarına nihayet verecek, 
yani tasarruf bonosu meselesini çözümleyecek, 

diğer taraftan da 3 milyar lira, değişik şekline 
göre 900 milyon lira gelir sağlayacak. 

10 dakikalık sınırlama içinde konuştuğumuza 
göre bu konunun ancak satırbaşlarına temas 
etmek imkânı var. Bu bakımdan o satırbaşları
na temas etmek istiyorum. 

Malî Denge Vergisi Kanunu, millete 3 mil
yar veya 900 milyon lira vergi getiren - çünkü 
tasarruf bonosu vergi değildi - önemli bir Ka
nundur. 

Vergi »kanunları her millet için tarih boyun
ca önemli olmuştur. Gerek kendi tarihimize bak
tığımız zaman, gerek başka milletlerin tarihle
rine baktığımız zaman, vatandaşların Devletten 
şikâyetlerinin vergi ve asayiş konularında ol
duğunu görürüz, öyleyse bu vergi ile de vatan
daşlarımız doğrudan doğruya ilgilidir. 

Burada bir şeyi daha ifade etmeye mecbu
rum. Türk Devletleri; Selçuklu'lar, ondan sonra 
Osmanlı'lar daima - vergi adaleti dahil - ada
let götürdükleri için birçok yerlerde kapılar 
kendilerine açılmıştır. Adaletli olarak vergi al
dıkları için, insaflı ve ölçülü vergi aldıkları 
için ve bilhassa her ülkenin, her memleketin örf 
ve âdetine göre, örf ve âdetini kanun haline 
getirmek suretiyle vergi aldıkları için birçok 
memleket, Osmanlı'lara kapılarını açmışlardır. 

Macaristan'a bir Parlamento heyeti ile git
tiğimiz zaman cetlerimizin Macarlar üzerinde 
bıraktığı müspet izi. gördük. Kanunî Sultan Sü
leyman zamanında Macaristan'dan alman ver
ginin bir misli oraya hizmet yapılmış. Macar 
tarihçileri bunu rahatlıkla yazıyorlar. Osmanlı
ların Macaristan'ı işgali, onları derebeylerin zul
münden, vergi adaletsizliğinden kurtarmış; bu
nu bütün Macar tarihçileri yazıyorlar. Bu, bizim 
cedlerimizin yaptığı bir şey. 

Şimdi burada Hükümetin durumuna gelin
ce: Hükümet, batmış bir iktisadî vaziyetin üze
rine gelmiştir. Bugünkü... 

NURİ BAYAR (Sakarya) — AaaL 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Evet efen

dim... Herkes kendi kanaatini söyler. Siz de baş
ka türlü söyleyin. 

Hükümet, batmış bir ekonomik durum üze
rine gelmiştir. Bu açıdan elbette ki, büyük zor
luklar içerisindedir. Bunu takdir etmemeye im
kân yok. Kim gelirse gelsin böyle bir zorluğun 
içinde olacaktır. 
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Şimdi burada yine üzerinde durulacak bir 
nokta : Bu gibi önemli kanunların, ta 1967'den 
itibaren bütçe kanunlariyle beraber getirilip, 
«Aman bütçede açık olacak; sabah çalışalım, 
öğleden sonra da çalışalım, bütçe 1 Martta yü
rürlüğe girmeden evvel şunu çarçabuk çıkara
lım» havası içerisinde getirilmesi cidden bahtsız-
hktır; ama bu, gelenlerin sonuncusudur. Bu, 
1967'de başlamıştır. 1965 seçim beyannamesin
de, «Bütün vatan sathında vergi almayacağız» 
diye iktidara gelenlerin nasıl vergi aldıkları or
taya çıkmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, 10 dakika konuşaca
ğım için bir rakamla ifade edeyim; 1965 yılı büt
çe gerekçesinin 11 nci sayfasında 10 294 000 000 
gelir varken, 1971'de 30 milyar gelir... Yani ge
lir artmış değil, bunun büyük bir çoğunluğu; 
vergi konmuştur. Bununla şunu söylemek istiyo
rum: Adalet Partisi, iktidarı 10 milyarda almış, 
30 milyarda bırakmıştır. Rakam olarak, yani 
uzun konuşmaların, 2 saatlik, 1,5 saatlik konuş
maların yanında... 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Propa
ganda yapıyorsun. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Propaganda 
değil, yazıyor. Siz yapmışsınız yani. Buraya 
konmuş, propaganda değil, hakikat... 

10 294 000 000'dan 30 milyara gelmiştir. 
Bunu kim getirmiştir? Millete seçim beyanna
melerinde vergi almayacağını, hattâ vergileri 
indireceğini dolaylı surette ifade eden bir par
ti durumu bu noktaya getirmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, üzüntü ile ifade et
mek istiyorum; bugün elimizde bir Anayasamız 
var. Onun yanında Parlamentomuzu bu Anaya
saya yakın bir nitelikte bağlayan, kendi yaptığı
mız 5 yıllık planlarımız var. Her kanun teklifi 
veya tasarısı, önce bu 5 yıllık planlara uygun 
mu değil mi diye bakılmak gerekir. 

5 yıllık planlara göre, gelirler için bir vergi 
alıyoruz. Şimdi, «Gelir», «Kurumlar» ve saire 
gibi vergiler üzerine bir zam yapıyoruz. Bu, gay
ri âdil bir şeydir. 

Tasarruf bonosu olarak alıyorsunuz. Tasar
ruf bonosu olarak alırken karşılığında, «Al sana 
bin liralık bono veriyorum, % 6 da faizi var, her 
sene gidip faizlerini alacaksın, şu kadar sene son
ra da bu bin liran geri verilecektir» diyorsunuz. 
Şimdi bu bir tarafa bırakılıyor; bu, vergi olu
yor. Vergi olurken Anayasanın 61 nci madde-
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si var. önemli bir madde... Her vatandaşın gü
cüne göre vergi vermesi lâzım; fakat iş acele 
olduğu için Ekinci Beş Yıllık Planda göste
rilen kaynaklar bir tarafa itilarek gayri âdil 
bir şekilde vergilendirmeye gidiyoruz; kimi?.. 
Kimi bulursak onu... Günâh bu. Kimi bulur
sak ondan alıyoruz, kolay bulunandan alıyo
ruz. Bu, haklı ve âdil değil. 

Bakınız ikinci Beş Yıllık Plan ne diyor: 
«... özellikle Gelir Vergisi tarifesinde alt gelir 
dilimleri arasındaki kademeler büyütülecek, 
asgarî geçim indirimi bir vergi indirimi hali
ne getirilerek uygulanacak, düşük gelirlerin 
Gelir Vergisi yükü hafifletilecektir» 

Değerli arkadaşlarım, İkinci Beş Yıllık Plan, 
alt gelir kademelerindeki mükellefin yükünü 
(hafifletileceğini ifade ettiği halde, Gelir Ver-
tgisinde değişiklik emrettiği halde biz, her va
tandaşın şahsî durumunu karşılamayan bir 
zam getiriyoruz, zam niteliğinde bir vergi ge
tiriyoruz. Bunun yanında. 

'BAŞKAN — 2 dakikanız kaldı Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Sayın Başka

nım, şunu da ifade etmek istiyorum: (Yine îkin-
ki (Beş Yıllık Planda) «Tarım sektöründen alı
nan verginin artan gelire paralel olarak yük
seltilmesi ve mevcut mevzuatın, bu amaçla göz
den geçirilmesi gibi tedbirlere ulaşılacaktır» 
diye açık bir hüküm var. 

•Geçen yıl, evvelki yıl burada konuşan A. P. 
sayın sözcüleri tanım kesiminde 700 milyon lira
lık bir potansiyelin yattığını ifade etmişler
dir. İkinci Beş Yıllık Plan da bunu ifade etmiş
tir, buna rağmen tarım gelirlerine dokunma 
yok.. 

Değerli arkadaşlarım, kalkman memleket
lerin ekonomisini tetkik ettiğiniz zaman, on
ların kalkınmasının evvelâ tarıma vergi kom-
masınına borçlu olduklarını görürsünüz. Mese
lâ Japonya... Yani model olarak bu böyle ka
bul ediliyor. Eğer tarımdan vergi almazsanız, 
tarım kesimini vergisiz bırakırsanız kalkın
manız mümkün değildir. İkinci Beş Yıllık Plan
da gerekçe gösterilmemekle beraber, burada 
bunu göstermiştir. Biz bunları bir tarafa bıra
kıyoruz, alelacele bir kanun getirip vatandaş
lara gayri âdil vergiler koyuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bunun yanında bir 
de Türkiye'deki vergi yükü durumu var. Ko-
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nuşma sürem bittiği için rakamlara giremeye
ceğim. Yapılan incelemelere göre, - Sayın Dik
men bunların doğru olmadığını ifade ettiler, 
bir kısmı doğru olmasa bile... - gelir dağılımı 
yönünden dünyada en kötü durumdaki ülke
lerden biriyiz; vaziyetimiz o kadar kötü... Ge
lir dağılımında soısyal adaleti sağlamanın bir ara
cı da vergilendirmedir. Vergilendirme yoluyle 
böyle bir vergi getirdiğimiz zaman bunu sağ
lamak mümkün değildir. Tersine işleyecek bir 
mekanizmayı getirmiş oluyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bir taraftan vatan
daşa bu vergileri vururken - halkın deyimi ile -
öbür taraftan milyarlara varan yatırım indirim
leri yapıldı, teşvikler yapıldı; bunun yanında 
kaçakçılık oldu. 

6 milyar civarında tahsil edilmemiş, vergi 
var. 'Bu, uzun senelerden beri toparlanarak ge
liyor. Ben, tahakkuk etmiş, tahsil edilmesi lâ-
zımgelen bu vergilerin sıfıra ineceği kanaatin
de değilim, daima bir borç hesabı olabilir; 
ama 6 milyar civannda taihsil edilmemiş vergi 
olması yanında, buradan 900 milyon lira almak 
için gayri âdil bir vergi getirmenin doğru ol
duğu kanaatinde de değilim. 

Karayollarının vergilendirilmesi İkinci Beş 
Yıllık Planda tavsiye edilmiş olmasına rağ
men bu husus vergilendirilmemiştir. Demek ki, 
birtakım kaynaklar ortada dururken bu kay
naklara gidilmemekte; bir tek kaynağın üze
rine, belli vatandaşların üzerine, bilhassa üc-

BAŞKAN — 5 sayın üye yoklama istemek
tedirler; yoklama yapılacaktır. 

Ef en&im, Sayın Hasan Değer, Sayın Vedat ön-
sal, Sayın Albayrak, Sayın Engiz ve Sayın Iz-
men yoklama talebinde bulunmuşlardır. 

Efendim, isimlerini okuduğum sayın üye
lerin lütfen yüksek sesle hazır bulunduklarını 
belirtmelerini rica ediyorum. 

(Ad okunmak suretiyle yoklama yapıldı) 

retlerin üzerine yüklenilmektedir. Bu, âdil olan 
bir vergi değildir. 

Yine ifade ediyorum: Bu Hükümet batmış 
bir durumu, batak bir ekonomik durumu dev
ralmıştır, onun üzerine gelmiştir. Durumu güç
tür; ama lütfetsinler bu vergiyi getirmesinler, 
bunun yerine tarım vergisini getirmek suretiy
le, ikinci Beş Yıllık Planın emrettiği, gelir ver
gisindeki düzeltmeleri yapacak olan kanun ta
sarısını getirmek suretiyle, vergi kaçakçılığını 
önlemek suretiyle, tahsil edilememiş vergilere 
biraz daha yüklenmek suretiyle, iltifat etmek 
suretiyle bu işi bu şekilde halletsinler; gayri 
âdil bir vergi getirmesinler. 

Saygılarımla. 
'BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo

rum efendim. 
Yüksek Başkanlığa 

Mevzu aydınlanmıştır; kifayeti müzakere ka
rarı alınmasını arz ve talebe'derim. 

Çorum Milletvekili 
Yakup Çağlayan 

BAŞKAN — Efendim, yapılan yoklamada 
Genel Kurul salonumuzda 124 sayın üyenin ha
zır bulunduğu ve bu suretle çoğunluğumuzun 
olmadığı anlaşılmıştır. 

15 Mart 1972 Çarşamba günü saat 15,00'te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum efen
dim. 

(Kapanma saati : 16,57) 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. (D. P. sıralarından Giresun Millet
vekili Abdullah tzmen, Diyarbakır Milletvekili 
Hasan Değer, Rize Milletvekili Hasan Basri Al
bayrak, (Sakarya Milletvekili Mustafa Vedat ön-
sal, Kocaeli Milletvekili Vehbi Engiz ayağa kalk
tılar) 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Salonda ekseriyet yok Sayın Başkan. 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

nı 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas

lan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun 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
riyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler haikkında ve Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve 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
misyon 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 Denge 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 
içişleri 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 ilişirin 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 
y e 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'ın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (S. Sayısı : 161, 161 e 1 nci ek ve 
161 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri 18 . 4 . 1970, 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

4. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı, Ankara 
Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Engiz'in, Genel 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 . 1972) 

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 1 nci 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 Mililetvıekili Mehmet özbey'in, 
Eşinden beş sene ayrı kalan karı, kocanın ayrıl
ması hakkında kamun teküjifi ve Adıalet Komis
yonu naponu (2/423) (S. iSayıları : 361 ve 361 
e 1 ncd ek) (Dağıtma tarihleri 16 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

8. — Muğla Milletvekilli Ahmet iBulidiajnJı'-
mn, Tıink 'Oeza Kanununun değişik 449 nou 
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında (ka
nun teklifi, ve (Aıdalet Kondisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayıları 366 ve 366 ya 1 nci ek) ('Dağıtma 
tarihleri : 21 . 6 . 1971 vte 4 . 2 . 1972) 

9. — Sakarya Milletvekili Haynettân Uysal 
ve 19 ankadaşının, 'Devlet memurlarının disiplin 
cezalarınım affına daim kanun teklifi ve Adıalet 
Komisyonu napoıru (2/135) ı(ıS. Sayılan : 367 ve 
367 ye 1 nci ek) ((Dağıtma toTİhteri : 21.6.1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

10. — Bundur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türlk Ceza Kanununun 455 nci maöMıes&nin 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. — Bundur Mületvelklüli Mehmet Özbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapıanlıann ölüm cezası ile 
cezai'andınlımaiları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (8. Sayıla
rı : 369 ve 8-69 a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Anslan Bora'nın, Türk Ceza Kanununun 480 
nci nuaddesine son fıkra olarak bir fıkna eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu naporu (2/155) (S. Sayıları : 370 ve 370 e 
1 oıei ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksioley'in, Ellerinde sağlık muayene 
fişi bulunmayan İstiklâl Madalyalı muharip ga
zilerle diğer bütün muharip gazilere Millî Sa
vunma Bakanlığınca sağlık muayene fişi ve
rilmedi hakkında kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/301) (S. Sayı
l a n : '372 ve '372 ye 1 nei ek) (Dağıtma tarih
leri 26 . 6 .1971 ve 4 . 2 .1972) 

14. — İçel Milletvekili Celâl Kangulı'nm, 
Türlk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci mad-
ıdeleninin yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 

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

15. — Adıyaman Milletvekilli M. Zeki Adı
yaman'ın, Tünk Ceza Kanununun 426 nci mad
desinin (tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayılan : 378 
ve 378 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 6 . 7 .1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

16. — Cumhuriyet SenaJtoısu îtstanıbul Üyesi; 
Mebrure Aksioley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine da i r 
(kanun teklifi, ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru < 2/281) (S. Sayıları : 381 ve 381 e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 12.7.1971 ve 4.2.1972) 

17. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiye 
Vilâyat Kanununun 118 ve 1'36 nci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (İS. Sayısı : 492) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 2 . 1972) 

18. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1980 sayılı Be
lediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayası : 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 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'-
in, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, içişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu. 



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 
1 

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

X 3. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile Ç. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 
Öztürkçine'nin Toptancı halleri kanun teklifle
ri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Adalet ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 57 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) (S. 
Sayısı : 433) (Dağıtıma tarihi : 23 . 11 1971) 

4. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 
2 Temmuız 1961 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 inci maddesinin birimci fıkrası «K» bendinde 
değişiklik yapılması hakkımda kanun tasarısı 
ve İçişleri, Turizm ve Tanıtma ve Millî Eğitim 
(komisyonları raporları. (1/865) (S. Sayısı : 417 
ve 4-17 ye birinci ek) (Birinci dağıtana tarilhi : 
23.8.1971, ffltaii dağıtnua tarihi : 29.11.11971) 

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 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı 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 Kaynaklar ve Plân 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 İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli ve 

195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair Ka
nunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve 
İçişleri 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 Çömlekpı-
nar köyü hane 1, öiit 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 
Zehra Yama'nın ölüm cezalarına çarptınlınâları 
hakkında 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 
Uyufcören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 numa
rasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe'den 
doğma, 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin Örendin 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında 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. — Böğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakıh 
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 nci 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, Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma, 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (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'den doğma, 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
"(ıS. 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, cilt 35, sayfa 73 te kayıtlı, 
Alioğlu, Hanım'dan doğma, 1935 doğumlu Abi-
din Demirbağ'm ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis yo
mu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351 ve 351 e 
1 nci ek) (Dağıitma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

15. — 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'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (iS. Sayısı : 352 ve 3Ö2 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

X 16. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yo
rulmaz ve 17 arkadaşınım, Ankara iline bağlı 
Kırıkkale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il 
kurulması hakfkında kanun teklifi ve içişleri ve 
Plân komisyomilaruııdan seçilen 7 şer üyeden 
kurulu 54 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (Millet Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429 a 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 
2 . 2 . 1 9 7 2 ) 

17. — Fazla fiyatla bilet satanların ceza-
landırıllmaları hakkımda kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları 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 subay ve yeidek as
kerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler, 
ilâvesine dair 97 sayıllı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine bir fıkra eMenmesine 
dair kanun tasarıları ve Mil î Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. SaytLarı : 246 ve 
246 ya 1 nci ek) (Dağıtma 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 nci .ek) (Da
ğıtma tarihleri 8 . 3 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

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

ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun öner
gesi (2/171) (S. Sayıları : 307 ve 307 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 25.3.1971 ve 4.2.1972) 

21. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'num, 5442 sayılı t i İdaresi Kanununun 8 
nci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine 
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 Mevlüt Ocak-
cıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kamun teklifi ve İçişleri ve Plân komisyon
larından seçilen 7 şer üyeden kurulu 54 No. lu 
Komisyon raporu' (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

23. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
nun 25 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu 
(1/231) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 
8 . 2 . 1972) 

X 24. — 29.7.1970 tarih ve 1319 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 Hizmet Kanununun 87 ve 
88 nci maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun 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 hakkındaki Kanunun 4 ve 6 nci maddele
rinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Milî Savunma Komisyonu raporu (1/593) (S. 
Sayısı: 496) (Dağıtma tarihi: 25 . 2 . 1972) 

X 27. — Denizyatağı ve Okyanus dibi ile 
bunların altındaki topraklara nükleer silâhların 
ve düğer kütle imha silâhlarının yerleştirilmesi
nin yasaklanmasına dair Andlaşmanm onaylan
masının uygun bulunduğu hakkında kanun tasa
rısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/484) (S. Sayısı : 497) (Dağıtma 
tarihi : 25 . 2 .1972) 



28. — 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 8 nei 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
madde ile bir geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Çalışma ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu (68) 
numaralı Geçici Komisyon raporu (i/607) (S. 
Sayısı : 506) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1972) 

'29. — Bursa Milletvekili Sadrettia Çanga ve 
Nail Ath'nın, 394 sayılı Ha.fta Tatili hakkında I 
Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi- j 
ne dair kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu ra- j 
poru (2/614) (S. Sayısı : 507) (Dağıtma ta- j 

rihi : 4 . 3 . 1972) 

30. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü hane 
47, cilt 20, sayfa 3, numarasında nüfus siciline 
kayıtlı Mustafa oğlu, Hatice'den doğma 1949 
doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına çarptı
rılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 

Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 510) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

31. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye mahallesinin hane 1, eil't 13 ve 
isayfa 9>2 numarasında nüfus sicilfcıe kayıtlı 
Eyüp oğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 do
ğumlu Adil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırıl
masına -dair Başbakanlık teskeresi ve Adaleit 
Komisyonu raporu (3/904) (S. Sayısı : 5111) 
(Dağıtıma tarihi : 8 . 3 . 1(972) 

32. — 24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sayılı Ka
nunla bâzı maddeleri değiştirilmiş bulunan 

! 22 . 4 . 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâ-
i kimler Kurulu Kanununun adı ile bâzı madde-
j leririin değiştirilmesine, bâzı maddelerinin kal-
i ıdırılmasma ve yeni geçici maddeler eklenme

sine dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletve
kili İsmail Hakkı Tekinel'in, 45 sayılı Yüksek 
Hâkimler Kurulu Kanununun 31 ve 53 ncü 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifleri ve Adalet Komisyonu raporu (1/589, 
2/617, 618) (S. Sayısı : 508) (Dağıtma tarihi : 
9 .3 .1972) ' 

(Millet Meclisi 59 ncu Birleşim) 




