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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İçişleri Bakanı Ferit Kubat, Ünye radar 
üssünde teknisyen olarak çalışan 1 Kanadalı 
ve 2 İngiliz uzmanın anarşistler tarafından ka
çırılmasından sonra, 30 Mart 1972 Perşembe 
günü akşamına kadar cereyan eden olaylar 
hakkında Genel Kurula bilgi vermek üzere; 

Aynı konuda Uşak Milletvekili Fahri Uğ-
rasızoğlu, D. P. Grubu adına (Sakarya Millet-
letvekili M. Vedat önsal, M. G. P. Grubu 
adına Konya Milletvekili Vefa Tanır. A. P. 
Grubu adına İzmir Milltvekili A. Naili Er
dem, 0. H. P. Grubu adına Bolu Milletve
kili Kemal Demir gündem dışı birer demeçte 
bulundular. 

Konya Milletvekili özer ölçmen'in, üç ya
bancı teknisyenin hunharca katlinden du
yulan derin üzüntünün ailelerine, ingiliz ve 
Kanada milletlerine iletilmesine, ayrıca vatan 
hainlerinin yakalanmalarında cansiparane, faa
liyetleri dolayısıyle güvenlik kuvvetlerine 
Türk Milletinin sevgi ve takdirlerinin iblâğı
na karar alınmasına dair önergesi ile aynı 
konuda Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
lu'nun önergesi okundu ve gereğinin Başkan
lıkça yapılacağı bildirildi, 

Tasarılar 
1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü

dürlüğü görev ve kuruluşu hakkındaki 5433 
sayılı Kanunun 11 nci maddesinde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı (1/645) 
(Tarım ve Plan komisyonlarına) 

2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1970 bütçe yılı Kesinhesap ka
nunu tasarısı. (1/646) (ISayıştay Komisyonu
na) 

3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1970 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı. 
(1/647) (ISayıştay Komisyonuna) 

4. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1970 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasansı (1/648) (Sa
yıştay Komisyonuna)) 

5. — Tekel Genel Müdürlüğü 1970 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/649) (ISa
yıştay Komisyonuna) 

Sayın üyelerden bazılarına, Başkanlık tez
keresinde gösterilen müddet ve sebeplerle izin 
verilmesine, 

Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılı içinde 
iki aydan fazla izin alan İçel Milletvekili Çe
tin Yılmaz'a ödeneğinin verilmesin© dair Baş
kanlık tezkereleri kabul edildi. 

Malî Denge Vergisi kanunu tasarısının 
maddeleri üzerinde bir süre görüşüldü. 

Beş milletvekilinin çoğunluk kalmadığını 
ileri sürmesi nedeniyle ad okunmak suretiyle 
yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda 
çoğunluğun kalmadığı anlaşıldığınşdan, 

3 Nisan 1972 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanmak üzere Birleşime saat 19.08 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
BaşkanveMli Tunceli 

Kemal Ziya Öztürk Hüseyin Yeniptnar 

Kâtip 
ıSivas 

Enver Akova 

Teklifler 

6. — Cumhuriyet ISenatosu istanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, 15 . 4 . 1969 tarihli ve 
1145 sayılı Kanuna bazı ek maddeler eklen-
mesi ve geçici bir madde ilâve edilmesi hak
kında kanun teklifi (2/652) (Maliye, içişleri, 
Millî ISavunma ve plan komisyonlarına) 

7. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, fındık tarım bölgelerinin saptanma
sına ve bu bölgeler dışında kalan yerlerde fın
dık tarımının izne bağlı olduğuna dair kanun 
teklifi (2/653) (Tarım, Ticaret ve Plan ko
misyonlarına) 

Tezkereler 

8. — istanbul Teknik Üniversitesi 1968 
bütçe yılı Kesinhesabma dair genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair ıSayıştay Baş-

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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kanlığı tezkeresi (3/782) (Sayıştay Komisyo
nuna) 

9. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 
1968 bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi (3/783) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

10. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 bütçe 
yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiri-

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerden beyaz düğmelere 
basarak yoklamaya iştiraklerini rica ediyorum. 

1. — Adana Milletvekili Selâhattin Kîhç'ın, 
NATO'nun kuruluş yıl dönümü münasebetiyle 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Adana Milletvekili Sayın Selâ
hattin Kılıç, «NATO nun kuruluşu vesilesiyle» 
gündem dışı söz talebinde bulunmuşsunuz, bu
yurunuz efendim. 

SELÂHATTİN KILIÇ (Adana) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

4 Nisan 1949 tarihinde kurulan Kuzey At
lantik ittifakı Teşkilâtı, kısa deyimiyle NATO, 
23 ncü yılını tamamlamaktadır. Türkiye'nin 18 
Şubat 1952 tarihinde katıldığı ve bugün 15 Batı 
ülkesinin üye olduğu NATO, insanlık tarihinde 

minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi (3/784) (Sayıştay Komisyonuna) 

t Rapor 
11. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö

revleri hakkında kanım ile Cumhurbaşkanlığı 
geri gönderme tezkeresi ve 19 Numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/594) (IS. Sayısı : 
311 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1972) 
(GÜNDEME) 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz vardır, 

müzakerelere başlıyoruz. 

kurulan en büyük ve en güçlü beynelmilel sa
vunma teşkilâtıdır. 

Yeneni ve yenileniyle ikinci Dünya Savaşın
dan büyük yaralarla çıkan Avrupa devletleri
nin, ekonomik ve sosyal tahribatı tamir ve kal
kınmayı sağlayabilmek için barış ve İstikrara 
ihtiyaçları vardı. Bu memleketler, uzun bir har
bin yıkıntılarının sonucu olarak, sosyal bünye
lerindeki huzursuzluklara ilâveten, komünist 
blokun tehditlerine de maruzdular. Harb sonu 
Avrupasmda birçok ülke, askerî işgal ve türlü 
politik oyunlarla bağımsızlıklarını kaybetmiş 
ve demirperde gerisine düşmüştü; soğuk harb 
de bütün şiddetiyle devam ediyordu. İşte bu 
şartların karşılanması için güçlü bir ittifaka ih
tiyaç vardı. Böyle bir ihtiyaçtan doğan NATO, 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Nurettin Ok. 
KÂTİPLER : M. Şevket Doğan (Kayseri), Âdil Turan (Uşak) 

—- » 
BAŞKAN — Millet Meclisinin 65 nci Birleşimini açıyorum. 

III — YOKLAMA 

IV — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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bugüne kadar kıtamızda barışı, sulh ve sükûnu 
koruyabilmiş, muhafaza edebilmiştir. 

NATO, güçlü olduğu oranda caydırıcılık 
vasfı kazanmış, muhtemel bir mütecavizin saldı
rısını önlemiş ve böylece üye ülkelerin güvenlik 
duygusu içinde ekonomik kalkınmalarına ve 
sosyal problemlerinin çözümlenmesine imkân 
vermiştir. Bilindiği gibi yurdumuz, 18 Şubat 
1952'de o zamanki Hükümetin gerçekçi bir gö--

rüşüne dayanan müracaatiyle NATO ittifak 
manzumesine katılmıştır. Türkiye'nin NATO 
üyesi olması, seçtiği demokratik rejimle ve yurt 
savunması ihtiyacıyle doğrudan doğruya ilgili
dir. Yurdumuzun aldığı tarihî dersleri, jeopo
litik durumunu da bu sebeplere ilâve edersek, 
NATO üyesi oluşumuzu, en geniş mânasiyle mil
letimizin seçtiği hayat tarzının tabiî bir icabı 
olarak nitelendirmek, değerlendirmek mümkün
dür. Türkiye, NATO üyesi olarak kazandığı 
munzam savunma gücünü, komşularına karşı 
bir tahrik vasıtası değil, tam aksine bu gücü, 
küremizin bu bölgesinde sulh ve sükûn, istikrar 
vasıtası olarak kullanmıştır. 

NATO nun, muhtemel saldırganı caydırmak 
ve üyelerinin bağımsızlık ve toprak bütünlüğü
nü korumak olan anamaksadmdan fedakârlık 
etmeksizin, değişen siyasî şartlar, kuvvetler 
dengesi ve nihayet gelişen nükleer silâhlar mu
vacehesinde oynak bir strateji takibi bahis ko
nusu olabilir. Bu genel kaide doğru olmakla be
raber, her türlü strateji içinde de memleketimi
zin NATO ortak savunmasının önemli ve vazge
çilmez bir unsuru olduğu inanç ve güvencine 
gölge düşmemelidir. Esasen, NATO nun Türki
ye'ye ve Türkiye'nin NATO ya izafe ettiği de
ğerler karşılıklı olduğu, aynı sebeplere istina-
dettlği oranda geçerlidir ve itimada şayandır. 

NATO nun kuruluşundan bu yana geçen 23 
yıl içinde, bir arada yaşama fikrinde gelişmeler, 
siyasî ilişkilerde gevşeme ve komünizmin ikin
ci bir kutbu olarak Pekin'in meydana çıkması 
ve özellikle Birleşik Amerika'nın komünist blok
larla ilişkisi, önemli beynelmilel değişiklikler 
olarak ifade edilebilir. Değişmeyen husus, ko
münizmin beynelmilelciliği ve yayılma gayret
leridir. Dünün işgal ve soğuk harb stratejisinin 
yerini, aynı maksadı sağlamak üzere bugün ide
olojik saldın, soğuk harb, anarşi tahrikleri ve 
siyasî oyunlar almıştır. NATO ve komünist blok 

etrafındaki ittifak manzumelerinin, komüniz
min yayılmasını önleyebilmesi, zinciri teşkil 
eden üye memleketlerin güçlü olmasına bağlı
dır. Bu zincirin halkalarını teşkil eden devlet
lerin güçsüz hale düşürülmesi veya kopartıl
ması, tümüyle ittifak manzumesini zayıf kılar. 
Türkiye'mizin bu zincirin en güçlü halkaların
dan birini teşkil etmesi, son yıllarda maruz kal
dığı komünist saldırılarının asıl sebebidir. Gün 
olmuştur komünist işbirlikçiler, Türkiye'nin 
NATO İle ilişkilerine karşı demirperde gerisin
de imal edilen bütün sloganları ve suçlamaları 
kullanmışlardır. Bu slogan ve suçlamaların, her
hangi bir Varşova Paktı üyesi memlekette 
NATO ve üyelerine karşı kullanılanlardan zer
rece farkı yoktur. Bu saldırılar, milletimizin 
hür iradesiyle seçilen parlamentoya dayalı hü
kümetlerin kendi tercihleriyle katıldıkları ve 
devam ettirdikleri NATO üyeliğini, bağımsız
lıkla kabili telif görmeyecek kadar akıl sınırları 
dışına çıkmıştır. 

Sırası gelmişken şurasını memnunlukla be
lirtmeliyim ki, 1952'den beri değişik siyasî par
tilere" dayanan Türk hükümetleri, Türkiye -
NATO ilişkilerinde aynı aslî politikayı takibe-
degelmişlerdir. NATO nun, savunma alanında 
olduğu kadar siyasî alanda da faaliyet çerçeve
sini büyük oranda birlik ve tesanüt içinde yü
rütebilmesi, üyeler arasındaki istişareye verdiği 
önemle izah edilebilir. Filhakika Türkiye, önem
li gördüğü her. konuyu istişare için NATO ya 
götürmüştür ve götürmektedir. Buna mukabil 
bazan, çok önemli konuların birinci derecede 
ilgili devletler tarafından NATO da istişare ko
nusu yapılmadığına dair beynelmilel basında 
yorumlar görmekteyiz, özellikle Amerika Bir
leşik Devletleri Başkanı Nixson'ın 22 Mayısta 
Moskova'ya yapacağı resmî ziyaretten evvel 
Sovyetlerle yapılacak görüşmeler hakkında 
Amerikalıların NATO dahilinde istişarede bu
lunmaları ve bu ziyaretten sonra bilgi vermele
rini, yalnız Türkiye'nin değil, fakat ittifakın 
diğer üyelerinin de tehalükle bekledikleri kana
atimi özellikle belirtmek istiyorum. 

Beni sabırla dinleyen Yüce Meclisin değerli 
üyelerine ve konuşmama imkân veren Sayın 
Başkana saygılar sunarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 
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BAŞKAN — Sayın Ekrem Kangal, gündem 
dışı söz talebinde bulunmuşsunuz. Sayın Kan
gal burada mı?., Yok. 

2. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör, Bulgaristan'daki soydaşlarımızın isim
lerinin Bulgar isimleri ile değiştirilmesi için alı
nan karar hakkında; gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sayın 
Mustafa Fevzi Güngör, «Bulgaristan'da Türkçe 
tâbirlerin ve sıfatların kaldırıldığına» dair kısa 
beyanda bulunmak istiyorsunuz, buyurunuz 
efendim. 

MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (istanbul) — 
Yüoe Meclisimizin Sayın Başkan ve saygı değer 
üyeleri; 

Bulgaristan'da bulunan soydaşlarımızın 
isimlerinin Bulgar isimleriyle değiştirilmesi 
hakkında çok kısa olarak Sayın Başkanımızın 
izniyle gündem dışı söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Bulgaristan Komü
nist Partisi Merkez Komitesi ve Bulgar Halk
ları Cumhuriyeti Devlet Şûrası tarafından alı
nan bir kararla Bulgaristan'da bulunan soydaş
larımızın isimlerinin, Bulgar isimleriyle değişti
rilmesine karar verilmiştir. Bu üzücü olayda 
Bulgaristan'da bulunan 700 bine yakın Türk'ün 
isimlerinin, Bulgar isimleriyle değiştirilerek na
sıl ki, camilerin kapatılması, okulların kapatıl
ması, Türkçe tedrisatın kaldırılması gibi, isim
lerinin de Bulgarlaştırılarak, Türklüğü burada 
yok etmek İstemeleri dost ve komşu devletimi
zin almış olduğu bu kararı kınadığımı huzurla
rınızda arz ediyorum. 

Bunu bir telgrafla iSayın Hükümet Başkanı 
Nihat Erim Beye, Amerika'ya hareketinden ev
vel Yüce Meclisimizin bir hafta ara vermesi do-
layısiyle Meclis kanalıyle aksettiremediğim 
için, bildirmiştim. 

Bu karar üzerine Halk Meclisleri, Bulgaris
tan'da bulunan Türklere davetiye çıkararak 
«Sayın bay ve bayan yoldaş» diyerek davet et
mektedirler ve bu davete üç gün içerisinde ica
bet etmelerini kesin olarak bildirmektedirler. 
Pek tabu M, Devletimizin ve Hükümetimizin 
bundan haberi vardır. Ama bugüne kadar ara
dan 20 gün geçmesine rağmen bir açıklama ve
ya herhangi bir cevap alamamış durumdayım. 
Yüce Meclisimizin huzurunda bir kere daha Hü

kümetimizi uyarmayı, ikaz etmeyi bir vazife bi
liyorum. 

Burada çıkan günlük Yeni Işık Gazetesinin 
Türkçe Lâtin harfleriyle çıkarılmasına mani 
olunmuş ve bunun Rus kiril harfleriyle çıkarıl
masına başlanmıştır. 

Buradaki soydaşlarımızın Türklüklerinin 
muhafazası için Hükümetimizin, Hariciyemizin 
biran evvel gerekli temasları yapmasını arzu 
ediyoruz. 

Bugün için Türkiye'nin içerisinde bulundu
ğu olağanüstü bir durumdan, pek tabiî ki hari
cî devletlerin istifadeye kalkışacakları hepimi
zin malûmudur. Ancak, Türk Devletinin, Yüce 
Meclisinin, ordusunun, ve milletinin bir birlik 
halinde bulunduğunu bugün bir kere daha ka
muoyuna ve bütün dünyaya hatırlatır, hepinize 
saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

3. — Konya Milletvekili Baka Müderrisoğlu'-
nun komşu memleketlerde görülen ve yurdumuza 
sıçraması mümkün olan çiçek hastalığı hakkında 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Baha Müderrisoğlu, Irak, 
Suriye ve Yugoslavya'da meydana gelen ve her 
an yurdumuza da sıçraması ihtimali bulunan çi
çek hastalığına karşı alınması gereken tedbirler 
hakkında gündem dışı söz istiyorsunuz, buyu
runuz. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

'Günlerden beri gazeteler ve radyolar, kom
şularımız olan Suriye, ' Irak ve Yugoslavya'
da bulunan çiçek hastalığından ve bu hastalığın 
bize de her an sıçramasından endişe ile bah
setmektedirler. Bu vesile ile Sayın Sağlık Ba
kanı Güney, Güney - Doğu ve Doğudaki 17 
ilimizin vali, belediye reisleri, sağlık müdürleri, 
hastane baştabipleriyle, ilgili kuruluşlarla Ada-
na'da toplantı yapmaktadır. 

Bu hastalık hakkındaki alınacak tedbirleri 
ve bugüne kadar bu hastalığın memleketimiz
de yaptığı tahribatı kısaca arz etmek isterim. 

Çiçek hastalığı, yaptığı büyük tehlike ve 
epidemilerle insanları korkutan, dehşet veren 
virütük bir enfeksiyondur. Ateşle başlar, ciltde 
papülo şeklinde olup, deride yaygm medbeler 
bırakan, tedavisi olmayan bir hastalıktır. 

Bu hastalık Milâttan 122 yıl önce Çin'de gö
rülmüş ve bu tarihlerde Hindistan'da ve Afri
ka'da aynı şekilde tespit edilmiştir. 
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Hastalığın ilk vatanı Asya ve Afrika'dır. 
Buradan bütün dünyaya yayılmıştır. Mısır ye 
Çin Ordularında büyük tahribat yapmıştır. 
Kristof Kolomb'un seyahatiyle Amerika'ya geç
miş, burada fevkalâde epidemiler ve tahribat 
yapmıştır. 

Bu hastalığa karşı ilk aşı Türkler tarafın
dan geliştirilmiş ve bugünkü şeklini almıştır. 

istatistiklere göre 1929 - 1930 - 1940'da 
memleketimizde salgınlar olmuştur. 1943'te 
memleketimizdeki epidemide 12 395 hastalık 
görülmüş, bunun 380'i ölmüş ve 1944'de de 6093 
hastalığa yakalanma, 678 ölüm olmuştur. 

Bu tarihten sonra 1957'ye kadar hastalık 
görülmemiş, bu tarihte de Hakkâri^de, Çukur
ca'da, BeytûlşebaJb'da ve Kirnat'da görülmüş, 
1925ten 1957 arasında memleketimizde 27 755 
kişi bu hastalığa tutulmuş, 4 039 kişi de vefat 
etmiştir." 1957'den sonra memleketimizde hiçbir 
çiçek hastalığı vakası - bugün de dahil olanak 
üzere - görülmemiş, bu suretle çiçek hastalığı
nın kökü kazınmıştır. Bu durum Dünya Sağlık 
Teşkilâtınca da bilinmektedir. 

Çiçek hastalığı mevsimle ilgili değildir. Çi
çeğe her yaştaki ve her cinsteki insanlar tutu
labilirler. Hassasiyet umumidir ve her cinsteki 
insanlar tutulabilir. Çocuk ve ihtiyarlarda ağır 
seyreder. 

Çiçek ve koleranın menbaı ve sıçradığı, da
ğıldığı yer Hindistan ve Pakistan'dır. Pas ha
riç, bütün Afrika ve Asya'da mevcuttur. 

Çiçek hastalığına karşı en müessir tedbir ve 
korunma, çiçek aşısıdır. Çiçek salgınlarında 
veya tehlikeli anlarında en iyisi, yetişkinleri 
aşılamaktır. Buna tıpta «Revaksinasyon» der
ler. Buna göre, evvelâ aşının yeter miktarda 
istihsal edilmesi lâzımdır. Bunun için de aşıyı 
yapan müessesenin yetişmiş elemanının olması 
lâzımdır ki, aşı yapılan Hıfzıssıhha Enstitüsün
de yetişmiş, yeteri kadar eleman bulunmadığını 
Hıfzıssihha Enstitüsü Müdürünün, uzun zaman
dan beri de olmadığını arz etmek isterim. Bu 
vesile ile bir kere daha, senede 10 milyon civa
rında aşı ithal ettiğimizi arz edersem, bu mü
essesenin çalışma kapasitesi hakkında bir fikir 
vermiş olurum. Yine, bu müessesede hekimler
den ziyade, hekim olmayanlar ekseriyettedir. 

Kanaatimce ikinci müessir çare: Merkez teş
kilatındaki elemanların bu aşılama mücadele 

işini yürütecek ehliyette yetişmiş ve yeter mik
tarda olması lâzımdır. Esefle arz edeyim ki, 
merkezde bu işi yürütecek yetişmiş elemanla
rın adedi kâfi değildir. 4 bin hekimden, 1 000 
adedi ancak koruyucu hekimlikte çalışmakta
dır. 

Üçüncü müessir tedbir: 36 milyon insanı 
aşılayabilecek aşı stokunun olması, mevcut de
ğilse bu kadar şahsı aşılayacak aşı ithal edil
mesi gerekmektedir. 

Dördüncü müessir bir çare: Aşı tatbik ede
cek miktarı kâfi sağlık personelinin bulunması 
ve harekete geçmesi lâzımdır. Aşının dayanık
sız gliserindeki solüsyonundan ziyade, kurutul
muş aşının ithali ve kullanılması yerindedir. 

Bunların dışında, çiçeğe karşı yalnız Gü
ney ve Güney - Doğu illerimizde tedbir alın
ması yeterli değildir. Kara, deniz ve bütün 
hava limanlarında sıkı güvenilir tedbirlerin 
alınması zaruridir. 

IBizden fazla imkânlara sahip ülkelerde dahi 
çiçek hastalığının girişi önlenememiştir. Batı 
Almanya'da ve son zamanlarda Yugoslavya'da 
hastalık epidemi halini almıştır. 141 hastanın 
mevcut olduğu, bunun 21 inin öldüğü, 811 vaka
nın da şüpheli bulunduğu bildirilmiştir. Bugü
ne kadar yurdumuzda yayılma istidadı göste
ren salgın hastalıklar, sağlık personelinin can
siperane çalışmalariyie önlenebilmiştir. 

Sayın Sağlık Bakanının, her türlü tedbir
lerin alındığını söylemesi, kanaatimce erken 
ve ileri bir iyimserliğin ifadesidir. Bu beyan 
yuvarlak ve gevşetici niteliktedir, 

36 milyon insanı aşılayacak miktarda aşı 
stoku var mıdır? 

Aşı istihsal eden müessesenin çalışması ye
terli midir? 

Kâfi miktarda koruyucu hekim var mıdır? 
Aşı tatbik edecsk eleman ne kadardır? 
Sağlık Bakanı, bunların hiçbirine müspet 

cevap vermemiş ve bunların üzerinde durma
mıştır. Sayın Bakandan, acilen gerçek tedbir
lerin alınmasını hassaten istirham ederim. 

Muhterem arkadaşlar, Milletlerarası Nizam
nameye göre ilk aşıdan 8 gün sonra başlamak 
üzere veya mükerrer aşı tatbik edildiği andan 
itibaren 3 sene ve bizim Umumî Hıfzıssihha Ka
nununa göre de 5 sene müddetle muafiyet ka
zanır. 
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1591 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 
88, 89, 90, 91, 92, 93 ve 94 nçü maddeleri, çi
çek aşısı ile ilgili hükümleri ihtiva eder. 

88 nci madde, Türkiye'de her ferdin çiçek 
aşısiyle mükerren aşılanmaya mecbur tutmak
tadır. 90 ncı madde, 30 yaşına kadar olan her 
şahsın çiçek aşısını 5 senede bir yaptırmayı mec
bur etmektedir. 94 ncü madde ise, kanunî müd
det zarfında aşılanmayanların Devlet, beledi-

1. — Denizyatağı ve Okyanus dibi ile bun
ların altındaki topraklara nükleer silâhların ve 
diğer kütle imha silâhlarının yerleştirilmesinin 
yasaklanmasına dair Andla§manın onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/484) (S. Sayısı : 497) (1) 

BAŞKAN — Bür saatlik süre zarfında görü
şülmesi gereken kanunlara geçiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, (bir saatlik süre 
zarfında, gündemin birinci görüşmesi yapılacak 
işler bölümünde yer alan S. Sayısı 497'de ka
yıtlı Denizyatağı ve Okyanus dibi ile bunların 
altındaki topraklara nükleer silahların ve di
ğer kütle imha silâhlarının yerleştirilmesinin 
yasaklanmasına dair Andlaşmanın onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı
nın önemine binaen, gündemdeki diğer işlere 
takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesi, 
Dışişleri Komisyonu Başkanı Orhan Alp tara
fından teklif edilmektedir. Teklifi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Gereği buna göre intacolunacaktır. 
İlgili Komisyon ve Hükümet lütfen yerle

rini alsınlar. 
Bu hususta düzenlenmiş bulunan raporu 

takdim ediyorum. 
(Rapor okundu.) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen sa
yın üye? 

<t.(l) 497 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir.» 

ye hizmetlerine, hususî ve umumî ticaret ve 
sanayi müesseselerine büyük çiftliklere ve mek
teplere kabulünü yasaklamaktadır. 

Görülüyor ki, bu hastalıktan korunmak için 
yegâne tedbir, - kanunlarımızın da emrettiği 
gibi - aşılanmaktır. 

Durumu ıttılaınıza arz eder, saygılarımı su
narım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 
Denizyatağı ve Okyanus tabanı ile bunların 

altındaki topraklara nükleer silâhların ve diğer 
kitle imha silâhlarının yerleştirilmesinin yasak
lanmasına dair andlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları rapor
ları üzerinde birkaç söz söylemek istiyorum. 

Bu andlaşma 25 Şubat 1971 tarihinde Lond
ra, Washington ve Moskova'da imzalanmıştır. 
17 . 5 . 1971 tarihinde Bakanlar Kurulunca 
Türkiye Büyük Millet Meclisine arzına karar 
verilmiş; 18 . 5 . 1971 tarihinde de Meclise 
sevkedümiştir. Millî Savunma Bakanının da bu
lunduğu Komisyonda, 23 . 6 . 1971 de konuşul
muş ve raporu yazılmıştır. Dışişleri Komisyonu 
aynı konuyu, 19 . 2 . 1972 de bazı değişiklik
lerle kabul etmiştir. Bu andlaşma ile genel ola
rak, karasularının 12 millik bölgesinin dışında 
denizyatağı ve okyanus dibi ile bunların altın
daki topraklara nükleer silâh veya başka nev'i 
kitle imha silâhlarının, özellikle bu silâhların 
depolanması, denenmesi veya kullanılmasına 
mahsus yapılar, atış rampaları veya başka her
hangi tesisler yerleştirilmemesi ve kurulmaması 
taaihhüdedilmektedir. 

Dünya yüzeyinin 3/4'üne yakını deniz ve 
okyanuslarla kaplıdır. Genellikle «karasularının 
ötesinde, açık denizlerin serbestliği» kuralı câ
ridir. Son yıllarda denizyatağı ve deniz taba
nının ve genel olarak açık denizlerin, özellikle 
zengin gıda, petrol, maden ve saireyi ihtiva 

V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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ettiği ve bu itibarla büyük önem taşıdığı orta- / 
ya çıkmıştır. Bu alanların, insanlığın ortak zen
ginliği olarak kabul etmek zorunluğu duyul
muştur. 

Bu konuda uzun yıllardan beri ciddî çalış
malar yapılmaktadır. Avrupa Konseyi, deniz-
yatağı ve deniz tabanının araştırılması üzerin
de 3 - 5 Aralık 1970 tarihinde Strazburg'da bir 
sinpozyum tertiplemiştir. Uzmanlar tarafından 
tebliğler yapılmış ve konu enine boyuna tartı
şılmıştır. insanlığın bugünü ve geleceği bakı
mından bunların hayatî önemi bir defa daha 
teyidedilmiştir. 

Yine bu arada ifade etmek gerekir ki; açık 
denizlerde korsan radyolar, suni adalar, maden 
ve petrol araştırması için yüzen adalar ve saire 
gibi tesisler dolayısıyle açık denizlerin büyük 
bir önemi ortaya çıkmıştır. Üç tarafı denizlerle 
çevrili olan Türkiye bakımından, gerek bu and-
laşmanın, gerekse deniz gibi, denizyatağı ve 
denizin üzerinde suni yapıların büyük bir önemi 
vardır. Bu gün bu konular tartışma halindedir. 
Türkiye bu tartışmalara başından itibaren ka
tılmalıdır, katılmaktadır, büyük önem vermesi 
lâzımdır. Çünkü bu kaynaklardan kıyılarla 
ilgili olarak, kıyıları bu kaynaklara açılan ve 
buralarda egemenliği olan devletlerin istifade
si asıl olmalı, prensip olmalıdır. Bu bakımdan 
Türkiye için de çok büyük önemi haiz bulun
maktadır. 

5 Ağustos 1963 tarihinde Moskova'da imza
lanan «Atmosferde, fezada ve su altında nük
leer silâh denemesinin yasaklanması hakkm-
ki andlaşmadan... (Bu sırada salonda elektrik 
kesilmesinden dolayı lâmbalar söndü ve mikro- I 
fon çalışmadı.) 

BAŞKAN — Sayın Ülker, lütfen konuşma
nızı bir ara kesiniz, zapta da geçmiyor. (Bir da- I 
kika sonra elektrik gelmesiyle mikrofon çalıştı) 
Şimdi devam buyurunuz, zapta da şimdi geçer. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — hakkın
daki Andlaşmadan sonra, ki biz bunu 2.4.1965 
gün ve 559 sayılı Kanunla uygun bulmuşuz, bu 
andlaşma, şimdi huzurunuzda bulunan andlaş- I 
ma, en ileri bir durumu getirmektedir. Türki- I 
ye'yi ve doğrudan doğruya Türkiye'nin savun- I 
masını ilgilendirmektedir. I 

Millî yetki dışındaki denizyatağı ve okya- I 
nus diplerinin, nükleer ve diğer kitle silâhla- j 

I rından annması, esas itibariyle memleketimize 
bu sahalardan yöneltilebilecek tehdidi bertaraf 
etmesi bakımından, millî güvenlik çıkarlarımı
za uygundur. Dünya barışının, kuvvetlendiril
mesi, uluslararası gerginliğin azaltılması ve 
uluslararası ilişkilerde güven ve işbirliğinin 
yerleşmesine hizmet edeceğine inanmaktayız. 

Bu kadar önemli olan böyle bir kanunun, 
biran evvel kabul edilmesinde yararlar vardır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza su

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesi teklifi var
dır. Teklifi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 
Denizyatağı ve Okyanus Tabanı ile Bunların 
Altındaki Topraklara Nükleer Silâhların ve Di
ğer Kitle İmha Silâhlarının Yerleştirilmesinin 
Yasaklanmasına dair Andlaşmanm onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — Hükümetimiz tarafından 25 
Şubat 1971 tarihinde Londra, Waşington ve 
Moskova'da imzalanan «Denizyatağı ve Okya
nus Tabanı ile Bunların Altındaki Topraklara 
Nükleer Silâhların ve Diğer Kitle imha Silâh
larının Yerleştirilmesinin Yasaklanmasına dair 
Andlaşmanm onaylanması uygun bulunmuştur. 

I BAŞKAN — 1 nci made hakkında söz iste
yen? Yok. 1 nci madeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 2 nci madde hakkında söz is
teyen? Yok. 2 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — 3 ncü madde hakkında söz iste
yen? Yok. 3 ncü madeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Aynen ka
bul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde lethe, aleyhte, oyu
nu izhar yönünde söz isteyen? Yok. Kanun tü-

I mü itibariyle açık. oylamaya tabidir. Müsaade 
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ederseniz, açık oylama muamelesin^ oy kupa
sını sıralar arasında dolaştırmak suretiyle ya
pacağız. Muvafık mı efendim? («Kabul» sesleri) 
Muvafık. 

2. — Atatürk Üniversitesi kumlusu hakkın
daki 6990 say ıh Kanuna ek Çukurova Tıp Fa
kültesi kuruluş kanun tasarısı hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plan Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/590; Cumhuriyet Senatosu 
1/65) (Millet Meclisi S. Sayısı : 495'e 1 nci ek; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 81) (1) 

BAŞKAN — Yine, «Bir saatlik işler» arasın
da görüşülmesi öngörülen ve gündemin 21 nci 
maddesindeki konu üzerinde müzakereye geçil
mesini öngören bir önerge var, önergeyi tak
dim ediyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Gündemin «Tüzük gereğince bir defa görüşü

lecek işler» in 21 nci sırasında bulunan, Ata
türk Üniversitesi kuruluşu hakkındaki 6990 
sayılı kanun tasarısının, gündemdeki bütün iş
lere takdiimen, öncelikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Bütçe Plan Komisyonu Başkanı 
Balıkesir 

Cihat Bilgehan Y. 
Ankara 

Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. Gereği buna göre yapı
lacaktır. 

Komisyon lütfen yerini alsın. Raporu tak
dim ediyorum. 

Tasan daha önce Meclisimizce kabul edil
miş, Cumhuriyet Senatosuna gitmiş, vaki deği
şiklik Komisyonca benimsenmiştir. Bütçe Plan 
Komisyonunun raporunu takdim ediyorum. 

(Bütçe Plan Komisyonunun raporu okundu). 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen? 
Yok. 

(1) 495'e 1 nci ek tutanağın sonuna eklidir. 

Değiştirilmesi Cumhuriyet Senatosunca ön
görülen ve Komisyonca benimsenmiş bulunan 
değişik 2 nci madde metnini takdim ediyorum: 
Atatürk Üniversitesi Kuruluşu hakkındaki 6990 

sayılı Kanuna ek Çukurova Tıp Fakültesi 
kuruluş kanunu tasarısı 

Madde 2. — Çukurova Tıp Fakültesine ait 
ilişik (1) ve (2) sayılı cetvellerde yazılı kadro
lar Atatürk Üniversitesi kuruluş kadroları hak
kındaki 6990 sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sa
yılı cetvellere (Çukurova Tıp Fakültesi) baş
lığı altında eklenmiştir. 

ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 1972 
yılı içinde kullanılamaz. 

BAŞKAN — 2 nci madde Cumhuriyet Sena
tosunca bu şekilde değiştirilmiş ve Komisyonu
muzca da benimsenmiş bulunmaktadır. Madde 
üzerinde söz isteyen? Yok. Benimseme hususu
nu Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Benimseme kaibul 
edilmiştir. 

Bu şekliyle, kanun 2 nci maddenin bu deği
şik şekliyle kabul edilmesi tahtında, Meclisimiz
ce de kabul edilerek, Cumhurbaşkanının ona
yına sunulacak hale gelmiştir. 

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

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım; 
daha önce alınmış karar gereğince, Gündemin 
«Bîr saatlik süre zarfında görüşülecek işler» in 
dışında kalan işlere geçiyoruz. 

Bu konuda daha önce yapılan müzakereler
de, Malî Denge Vergisi Kanunu tasarısının mü
zakeresi intacolunmuştu ve 8 nci madde üzerin
de müzakereler cereyan ederken, Meclis sona 
ermişti. 

Şimdi, 8 nci madde üzerinden görüşmeye de
vam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini al
sınlar. 

8 nci madde üzerinde yapılan müzakere so
nunda, konuşmalar sona ermiş, bir önergenin 
oylanması.. 

(1) 474 S. Sayılı basmayazı 1.3. 1972 ta
rihli 54 ncü Birleşim tutanağının sonuna ek
lenmiştir. 
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HÜİSAMETTİN BAŞEB (Nevşehir) — öner-
gemi geri alıyorum. 

IBAŞKAN — önergenizi geri alıyorsunuz. 
Sayın Zeki Adıyaman; bu önergeyi Sayın 

Hüsamettin Başer geri alıyor; siz de geri alı
yor musunuz? 

MEHMET ZEKİ ADIYAMAN (Adıyaman) 
— Ben de geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Adıyaman da geri alı
yor. Sayın Kâzım Coşkun?. Yok. Bulunmadığı
na göre önergesini okutacağız. 

Sayın Başkanlığa 
Malî Denge Vergisi kanun tasarısının 8 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde tâdilini arz ve 
teklif ederiz. 

Kars Bursa 
Musa Doğan Kasım önadım 

Maraş 
Zekeriya Kürşad 

«Madde 8. — Nispet; Malî Denge Vergisi
nin nispeti yüzde 2 dir.» 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değişik
lik önergesini Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge 
kabul edilmemiştir. 

Tasarının 8 nci maddesi üzerinde verilmiş 
başka önerge yoktur. Olmadığına gföre 8 nci 
maddeyi tasarı metninde yazılı şekliyle oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... 8 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
9 ncu madeyi okutuyorum. 

Ödeme ve kesinti süresi : 
Madde 9. — a) Malî Denge Vergisi Öde

mesi, Gelir, Kurumlar ve Veraset ve İntikal 
Vergilerinin ilk taksi dinin tediyesi gereken sü
re içinde, gayri menkul intikallerinde Emlâk 
Alım Vergisinin tediyesi sırasında defaten ilgili 
vergi dairesine ödenil*. 

b) ikinci maddenin (a), (b) ve (c) bentle
rine göre yapılacak Malî Denge Vergisi ke
sintisi, ilgili Gelir veya Kurumlar Vergilerinin 
tevkifi gereken süre içinde yapılır ve bahis ko
nusu vergilerin ödenmesi gereken süre içinde 
ilgili vergi dairesine yatırılır. 

3 . 4 . 1972 0 : 1 

c) 2 nci maddenin (d) bendin© göre yapı-
laoak Malî Denge Vergisi kesintisi, bahis konu
su ikramiyelerin tediyesi sırasında icra olunur 
ve kesintinin yapıldığı ayı takibeden ayın 20 nci 
günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine ya
tırılır. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz is
teyen?. Yok. 

9 ncu madde üzerinde verilmiş değişiklik 
önergesi de yok. 9 ncu maddeyi tasan metnin
de yazılı ve şimdi okunan şekliyle Yüce He
yetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler.. Aynen kabul edilmiştir. 

Bildirim esasları : 
Madde 10. — Malî Denge Vergisi ödeme 

ve kesintisi yapmaya mecbur olanların yapa
cakları bildirimlerin şekil ve muhtevası Mali
ye Bakanlığınca tespit olunur. 

Malî Denge Vergisi karşılığında kesinti ya
panlar bu kesintileri kayıt ve hesaplarında ayrı 
olarak gösterirler. 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz 
isteyen? Yok. 10 ncu maddeyi tasan metninde 
yazılı şekli ile oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Çeşitli hükümler : 
Tapu memurlarının görevi : 
Madde 11. — Tapu idareleri muamele yap

madan önce gayri menkullerin ivaz mukabili 
intikali ile ilgili Malî Denge Vergisinin öden
diğini gösterir belgeleri incelemeye ve muhafa
zaya mecburdurlar. 

Mezkûr belgeler, muhtevası Maliye Bakan
lığınca tespit olunacak cetvellere dökülerek mu
amelelerin yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 
gün içinde döküm cetvelleri ile birlikte ilgili 
vergi dairesine gönderilir. 

Söz konusu belgelerin şekil ve muhtevasını 
Maliye Bakanlığı tâyin eder. 

BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde söz 
isteyen? Yok. Maddeyi tasan metninde yazılı 
şekli ile oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Tapu memurlarının sorumluluğu : 
Madde 12. — Gerekli verginin tamamen 

ödenmesinden önce muamele yapan tapu me-
murlan verginin ödenmesinden mükellefler ile 
müteselsilen sorumludurlar. 
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Tapu memurları bu madde gereğince öde
meye mecbur oldukları vergiler için mükellef
lere rücu edebilirler. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz is
teyen? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Aynen kaJbul edil
miştir. 

Vergi usul ve amme alacaklarının tahsil 
usulü hakkındaki kanunların uygulanması : 

Madde 13. — Bu kanun hükümleri mahfuz 
olmak üzere, Vergi Usul Kanunu ile Âmme 
Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki Kanun 
hükümleri bu vergi hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde söz is
teyen? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kaldırılan hükümler : 
Madde 14. — 5 . 1 . 1961 gün ve 223 sayılı, 

27 . 7 . 1967 gün ve 930 sayılı kanunlar yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde söz is
teyen? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Aynen kabul edil
miştir. 

Muhterem arkadaşlar; bu şekli ile Malî Den
ge Vergisi Kanununun 6 ncı madde hariç olmak 
üzere esas numarayı taşımış olan diğer madde
leri kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Şimdi geçici maddelere geçeceğim. Ancak, 
eğer geçici maddeler 6 ncı maddeyle irtibat ha
linde ise önce 6 ncı maddenin müzakeresini ve 
oylamasını intaç edelim. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — öyle efen
dim. 

BAŞKAN — öyle mi efendim. Peki. O halde 
6 ncı madde üzerinde komisyon bir esasa var
mış ve bunu bir rapor halinde düzenlemiş bulun
maktadır. Yüce Heyetiniz takdir eder ki, geçen 
birleşimde 6 ncı madde üzerinde verilmiş bulu
nan bir değişiklik önergesi dikkat nazara almak 
kaydı ile Meclisçe kabul edilmiş ve Komisyon 
bunun üzerine maddeyi Meclisin kararı ile ge
liverilme talebi içerisinde kendisine çekmişti. 
Bunun üzerine madde üzerinde Komisyonun tek
rar İsrar hakkı vardı ve bu madde üzerinde ye
niden hazırlamış olduğu görüşü ve metni Yüce 
Meclisin ıttılaına ulaştırıyorum. 

Onu takiben madde üzerinde eski müzakere
yi bir tarafa bırakarak yeniden müzakere aça
cağım. 

Okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 31 . 3 . 1972 tarihli 64 

ncü Birleşiminde görüşülen Malî Denge kanun 
tasarısının 6 ncı maddesi üzerinde Trabzon Mil
letvekili Sayın Ekrem Dikmen tarafından veri
len değiştirge önergelerinin dikkate alınmasına 
karar verilmiş ve Komisyonumuzun isteği üze
rine Malî Denge Vergisi kanun tasarısının 6 ncı 
maddesi değiştirge önergeleri ile birlikte Ko
misyonumuza tevdi edilmekle durum yeniden 
gözden geçirilmiştir. Şöyle ki : 

1. Komisyonumuzca kabul edilen gerekçede 
açıkça belirtildiği gibi 5 . 1 . 1961 tarih ve 223 
sayılı Tasarruf Bonosunun ihracına izin veren 
Kanunun yürürlükten kaldırılması zorunluğu 
duyulmuş ve bu kanunun yürürlükten kaldırıl
masından sonra Hazinenin ödemeye mecbur ol
duğu tasarruf bonosu, anapara ve faizleri ba
kımından büyük bir külfetle karşı karşıya kalın
mış ve yıllık gelirlerinden de mahrum olunmuş
tur. 

Hazineyi bu külfetten kurtarmak için Malî 
Denge Vergisinin kabulünde zaruret mütalâa 
edilmiş ve Malî Denge Vergisi kanun tasarısı ile 
bir milyar iki yüz milyon liralık gelir düşünül
müş olup Sayın Ekrem Dikmen'in bahse konu 
önergelerinin kabulü halinde bir milyar 200 mil
yon liralık gelirin 500 milyon liraya düşeceği 
hesaplanmıştır. Bu takdirde tasarının amacına 
aykırı bir sonuç ile karşı karşıya kalınacaktır. 

2. Malî Denge Vergisi Kanunu tasarısı 10 
yıldan beri uygulanan tasarruf bonosu yerine 
girecektir, önerge, 10 yıldan beri uygulanan 
tasarruf bonosu sistemi ve kuralını değiştirece
ğinden idarî uygulamada çözümü güç teknik 
karışıklıklara yol açacaktır. 

3. Tasarruf Bonosu Kanununun bütçeye 
tahmil ettiği anapara ve faiz ödemeleri sebebi 
ile plan tatbikatı bakımından ve gelecek yılla
rın program finansmanı yönünden güçlükler do
ğuracak, ekonomik istikrarın ve bütçe denkliği
nin bozulmasına da yol açacaktır. 
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Yukarıdaki hususlar gözönünde bulundurul
makla Malî Denge Vergisi kanun tasarısının Ko
misyonumuzca kabul edilmiş metninde ısrara ka
rar verilmiştir. 

Keyfiyeti bilgilerinize saygı ile arz ederiz. 
59 No. lu Geçici Komisyon 

Sözcüsü 
Mardin Kars 

Esat Kemal Aybar i. H. Alaca 
Amasya Kütahya 

Salih Aygün Fuat Azmioğlu 
Sivas Muğla 

Muhalifim Ahmet Buldanlı 
T. Koraltan 
Adıyaman Giresun 

A. Avni Turanlı H. ipek 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; tasa
rı metninde daha önce mevcut bulunan ve Ko
misyonun talebi, buna zâmimeten Meclisin kara
rı ile Komisyona iade edilmiş bulunan 6 ncı mad
denin müzakereye tabi olmak üzere tasan met
nine ithalini Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi 6 ncı madde üzerinde Komisyon eski 
görüşünde İsrar etmekte ve eski 6 ncı maddenin 
oylamaya tabi tutulmasını talebetmektedir. Mü
zakere açıyorum. Söz isteyen? 

Buyurun Sayın Dikmen. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Muhterem 
arkadaşlar; geçen celsede Malî Denge Vergisi
nin 6 ncı maddesi üzerinde birinci fıkra ile ilgi
li istisnanın diğer fıkralara da teşmil edilmesi 
hususunda önerge vermiştim. Ve bu önergelerin 
üzerinde de söz almak suretiyle fikrimi izah et
miştim. Yüce Meclis de hiçbir parti gözetmeksi
zin bu önergeleri kabul etmiş ve Komisyon da 
önergelerin ışığı altında maddeyi tedvin etmek 
üzere önergeleri geri almıştı. 

Şimdi ise Komisyon Meclisin vermiş olduğu 
bu kararı hürmete şayan görmemiş ve maddede 
aynen İsrar etmek suretiyle huzura gelmiştir. O 
itibarla geçen def aki maruzatımı bir plâk sada-
katiyle nakletmeme imkân yok tabiî, hafızamda 
tutamam. Ancak, bir kısım arkadaşlarımızın 
mevcut olmayışı sebebiyle mümkün mertebe nak
letmeye çalışacağım. Ve bu hususta şahsî bir şi
kâyetim de var, onu buradan ifade etmekte fay
da buluyorum. 

Bu TRT Kanunu çıktıktan sonra acaba tele
vizyon Hükümetin emrine mi girdi tamamen di
ye bir evhama kapıldım. Zira, ben burada bir 
çeyreklik, 20 dakikalık zaman içerisinde bu mad
de ile ilgili, vergi mevzuu ile ilgili umumî bir
takım fikirler söylememe rağmen, radyoda din
leyen arkadaşlarımın ifadesine göre, «komünizm 
âfeti ile vergi âfeti yan yana getirilmiştir.» gi
bi bir cümle ile konuşmam geçiştirilmiş. Konuş
mamdan hiç bahsedilmemiş olmasından daha çok 
memnun olurdum. Yani konuştum da radyo 
verdi, vermedi bu gibi şeyleri benim aklım, man
tığım almaz, benim kitabımda böyle bir şey yaz
mıyor. Fakat bir tek cümle ile bu tarzda veril
miş olmasını da bir endişe ve tereddütten değil, 
bunu biraz mübalâğalı buldum, radyonun bu ifa
desini. Acaba hakikaten TRT Kanunu çıktık
tan sonra Hükümetin emrine mi soktuk biz 
TRT'yi diye şüphelendim. 

Şimdi muhterem milletvekilleri; bu 6 ncı 
maddenin 1 nci fıkrasında, Gelir Vergisi mükel
leflerinden maaş ve ücretlere ait olan matrah
lardan Gelir Vergisi düştükten sonra Malî 
Denge Vergisi kesiliyor, 1 nci fıkrada. Yani 10 
bin lira ücret alan insanın ücretinden Gelir Ver
gisini çıkaracaksınız, Gelir Vergisi çıkarıldıktan 
sonra Malî Denge Vergisi hesaplanacak. Diğer 
fıkralara geçiyoruz, Kurumlar Vergisi, Veraset 
ve intikal Vergisi, diğer Emlâk Alım Verigsine 
esas değerlerde bu vergiler düşülmeden bürüt 
olarak, global rakam üzerinden Malî Denge Ver
gisi kesilecek. Bu arada hemen işaret edeyim, 
hakikaten miktarlar yükseldikçe O. H. P. den 
istanbul Milletvekili Sayın Reşit önder, «Nispet
ler yükseldikçe miktar azalıyor.» dedi Malî Den
ge Verigsinde, tersine bir terakki oluyor. 

BAŞKAN — Yalnız Sayın Dikmen, Sayın 
Reşit önder de olmasa gerek. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Başkan, 
bununla ilgili, bir istismar için değil, yani umu
mî... 

BAŞKAN — Efendim, siz benim sözümü an
lamadınız. Sayın Dikmen; Sayın Reşit önder 
değil, zapta geçiyor yanlış, Reşit Ülker olsa ge
rek. Dinleyin ondun sonra söyleyin. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Afedersi-
niz, teşekkür ederim, ben yanlış anladım Sayın 
Başkan. 

Sayın. Reşit Ülker, dilimler yükselince vergi 
miktarının azaldığından bahisle bu yüksek di-
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limler için kanun geri alınsın, ilgili Gelir Ver
gisi Kanunu tadilleri de getirilsin ve bu yüksek 
dilimler için bir adaletli formül bulunsun, de
diler. Hattâ, biz bu görüşe iştirak etmemize im
kân yoktur, dedim. 

Türkiye'de vergi nispetleri bir hayli yük
sektir, sosyalist İsveç'ten misal verdik, % 65; 
bizde ise % 70'i buluyor, dedik. Hatta bazı mem
leketlerde vergi nispetlerinde azaltma var, ikti
sadî hayatın, sanayileşmenin gelişmesi bakımın
dan. O itibarla alt dilimlerde eğer bir fazlalık 
varsa, adaletsizlik varsa alt dilimlerdeki nispet
leri düzeltelim diye söylemiştim. 

Sonra şunu söyledim: TRT'de televizyonda 
kanun çıkarken bütün gruplar iktidarı, muhale
feti yok bunun, yani muhalefet etmek için filân 
bunlarla da ilgisi yok, teşekkülleri; Ziraat Oda
ları, Ticaret ve Sanayi Odaları diğer halkın iş
tirak halinde olduğu teşekkülleri de TRT'yi mil
letin TRT'sidir diyebilmek için onun idare he
yetine sokalım diye partiler önergeler vermişti, 
dedim. 

Vergi mevzuunda da bu yükü çekenleri, bir 
fıkra naklederek, bu yükü çekenlerin şikâyetle
rini, dertlerini de bir dinleyelim dedim. Vergi
ye de bir millî hüviyet verelim. Yani, bugüne 
kadar eğer her gelen vergi getiriyorsa biraz da 
Maliyenin buna alışmış olmasındandır. Bu ver
gilerde biz mümkün mertebe insaf ölçüsü içe
risinde diretmezsek Hükümet her bütçede artık 
vergi getirmeye alışmıştır. Ticaret ve Sanayi 
Odalarından bir misal verdim. Şimdi yazısı da 
yanımda, okuyayım, o zaman irticalen söyle
miştim. 

Radf Onger, Türkiye Odalar Birliği Başkanı 
ne diyor bu vergi çıktığı zaman, görüşülürken 
Mecliste? 

«Bir ülkede vergi alınamıyorsa orada Hükü
met yok demektir.» Yani vergisiz de Devlet ol
muyor, Hükümet edilmiyor, kabul. «Bir ülkede 
% 100 vergi alınıyorsa orada hür teşebbüs yok 
demektir.» Yani % 100 de vergi alınamıyor, bu
nun bir hududu olacak, halk taşıyabilecek. 

İkrazlarda % 9 faiz veriyorsunuz, bankada
ki mevduatın müddeti 9 ayı geçince, bir sene de 
değil 9 ayi geçtiği takdirde vadeli mevduattan 
sayıyor., % 9 faiz veriyor. Vergi yükünü eğer 
% 9 'a yakın bir kazanç bırakacak seviyeye yük
seltirsek hiç kimse tozun, toprağın içinde, alet

lerin, maMnaların içinde çalışmaz, mağazasın-
daki malların arasında sıkıntıya kalmaz, ona da 
bir kâr payını bırakmak mecburiyetindeyiz. Çok 
uzun bunun misalleri var, asgarî geçim indiri
mi alay edilecek bir seviyededir. Meselâ, siz 
3 - 4 tane çocuğunu mektepte okutan bir tüc
carın, bir iş adamının asgarî geçim indirimini de 
ayırmışsınız. Bunun kârının hepsini yutacak ha
le gelirsek 'adama ticaret yaptıramayız. 

Şimdi onu söylüyor, % 100 vergi alınıyorsa 
orada hür teşebbüs yoktur, hür teşebbüs ise bu
gün sıkıntısını çektiğimiz, saat birde de okunan 
muhtıraların hepsinin havası içerisinde söylü
yorum, hür teşebbüs de bu rejimin nefesidir. Ci
ğerlerimize almak istediğimiz nefes ne ise hür 
teşebbüs de odur. Ve bugünkü Türkiye'de, bu-
günki hadiselerin içerisinde eğer bu vergi ka
nunlarını olduğu gibi çıkarırsak mevcut Tür
kiye'nin ortamının da tersine hareket etmiş olu
ruz kanaatimiz bu. 

«Şimdi bu durumda» diyor, «Verginin bir 
denge içerisinde olması icabeder» devam ediyor; 
«mühim, büyük şehirlerimizde büyük iş yapan 
40 - 50 firmayı sayarak, bütün özel sektörü para 
kazanan, refah içinde yaşayan insanlar olarak 
görmek hatalıdır.» diyor. «Anadolumuzda, kü
çük şehirlerde birçok tüccar ve işadamı maişe
tini zor çıkarmakta ve bugün % 70'e varan ver
gi yükünü - bunlar çıkmadan evvelki nispet bu -
ödeyebilecek bir tasarrufta dahi bulunamamak
tadır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ka
yıtlı firmaların % 80'i vergi yükü altında ezil
mektedir. Malî Denge Vergisi kanun tasarısın
da % 3 olarak kabul edilen nispette, memurla
rın net maaşlarından, ücretlilerin net ücretinden 
alınırken, tüccarların ise brüt kazancından ke
silecektir. Bu nispet tamamen eşitliği bozan 
bir durumdur. Mevcut Personel Kanununa göre 
ayda 7 000 liraya kadar maaş alan memurlar 
vardır. Günde 12 saat çalışarak emeğini ve ser
mayesini işine vererek, yılda bir ay bile tatil 
yapamayan küçük tacirlerimizin, ayda 5 000 li
rayı bulmayan brüt gelirleri üzerinden % 3 Ma
lî Denge Vergisi alınması, bunları yıkar. Bunun 
yanında, İşletme Vergisi tatbikatına yetiyor, o 
kanun gelecek. 

Şimdi; zaten kanun tasarılarının heyeti mec
muası Meclise intikal etmeden parça parça geti
rildiği içindir M, biz hattâ Malî Denge Vergisi 
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kanun tasarısı üzerinde acı - tatlı, vergilerin 
umumî durumu itibariyle konuşmak mecburiye
tinde kaldık ve arada bir sadet dışına çıkmış ol
duk. Fakat Başkanlık da bu hususta bize müsa
maha gösterdi. Çünkü, buraya alelacele geldiği 
için komisyonlardan hepsi bir anda geçirileme
di ve biran evvel müstaceliyet kesbederek çık
ması düşünüldüğü için parç'a parça gelerek gö
rüşülüyor. 

Şimdi vatandaş, yağ küleklerinin arasında, 
sabun torbalarının arasında - Trabzon'da, Erzu
rum'da, Sakarya'da - dolaşacak, geliri ayda 
3 500 lirayı bulmayacak ve biz bunun bürüt 
olarak üzerinden Gelir Vergisini düşmeden Malî 
Denge Vergisi keseceğiz. Ama, lüksü ve israfı 
had seviyeye getirmiş, vatandaşın bu emeği mu
kabili kazancının büyük bir kısmını vergi ola
rak alıp, müsavi bir memur maaşı ve ücreti hali
ne getirecek derecede bütçe hazırlar hale gelen 
Devlet idaresi ise bunun dışında kalacak. Nasıl 
kalacak? Gelir Vergisi çıktıktan sonra kalacak. 

«Sinemaların, tiyatroların kapılarında kırmı
zı plâkalı arabalar çoluk - çocuğu ile bekliyor.» 
dedim. Buna hakkımız yok. Merkez teşkilâtla
rında, merkez emrine alınmış adamlar vatanda
şa ne hizmet veriyor, biz onlara da bu ücreti ve
riyoruz. Lüksün ve israfın arasında, en zengin 
insanın evinde bulunmayan maroken koltuklar... 
Bundan sonra Emlâk Vergisi kanun tasarısı ge
lecek. Emlâk daireleri aylardır faaliyettedir, ka
nun çıkmadan herkese mevkii dağıtılmıştır ve 
bu memurlara maaşlar veriliyor. Bu israfı yapa
caksınız ve bütün bu israfların arasında gele
ceksiniz, kazada, vilâyette, ayda 3 000 - 4 000 li
rayı kazanamayan, çuvalların arasında dolaşa
rak çoluk çocuğunun rızkını çıkarmaya çalışan 
insanın bürüt gelirinden Malî Denge Vergisi ke
seceksiniz. Ama, bu israfı, vatandaşın emeğini, 
neredeyse ona bir şey vermeden almaya çalışa
caksınız. Diyeceksiniz ki, işte Devlet otorite ku
ruyor, onu koruyor. Vatandaşa bir tek bunlar 
değil ki. Sırası geliyor vatandaş kendi kendini 
kolluyor icabında bir kazada. Emniyetini ken
di kendine temin eder hale geliyor. Vatandaşı 
korumak, kollamak Devletin aslî vazifesidir, 
ama biz, içinde bulunduğumuz bu buhranlı dev
rede, bu kanunları bu kadar gayri âdil çıkartır
sak iş adamını ürkütürüz, ticaret adamını ürkü
türüz dedim ve ekledim. - tşte o radyonunkine 

I geliyor şdmdi - Türkiye için nasıl komünizm âfe
ti varsa, eğer vergileri de vatandaşı zorlar hale 
getirir, nispetlerin üzerine çıkarır ve tatbikata 
gayri âdil bir şekilde koyarsak, her türlü anla
yıştan uzak olarak iktisadî felâketi getiririz. 
Vergi felâketi iktisadî felâketi getirir ve o da 
komünizmin bir ayağı olur. Bunu bu kadar ek-
sajere mi ediyorsun, diyeceksiniz. Hayır. Mad-

I de sarih, Türkiye'de vergi nispetleri belli. Bugü-
I ne kadar eğri, doğru, kimimizce yanlış olduğu

na yüzde yüz inandığımız tasarruflar olmuş. 
Yukarıda Bütçe Komisyonu var, ilgililer burada 
çıkar itiraf eder, yine kalır. Bütçe Komisyonun
da, Personel Kanunu ile ilgili olarak yetki ka
nunu isteniyor. Muhterem arkadaşlarım, orada 
140 tane madde var. Hükümet bu 140 madde 
üzerinde yetki istiyor. Demek M, bu kanunun el
le tutulur tarafı yok. Ama, buradan bir arka-

I daşımız çıkıp gayet rahat olarak, işte, «Türk 
I memurunu ilk defa işçi seviyesine çıkardık» di-
I ye konuşabilir. Yani, çok mu gördünüz diye

ceksiniz. Hayır, onu çok gören yok. Bunu Sa^ 
ym Bayar söyledi. 

I Şimdi, Sayın Bayar - afedersiniz isminizi ve
rerek konuştum. - bu çok güzel ama, işte Per-

I sonel Kanununun yukarıda 140 maddesi hakkın
da bizden yetki istiyorlar, yani «teşriî organın 
vazifesini Hükümetimize verin» diyorlar. Bugün 
de bir muhtıra okundu, - hafezanallah - «parti 
faaliyetlerini tatil edelim». Bütün bu ortamın 
içinde bir kısım çevreler kendilerini haklı gös
termek içerisindedirler. 

Burada şimdi, Hükümetin başına soruyorum: 
Hükümet Başkanı da, muayyen mercilere bu 
vergilerden şikâyet etmektedir. «Bu Meclis, re
formları çıkarmıyor.» demektedir. Muhterem 
milletvekilleri, Sayın Nihat Erim, bunların hep-

I sinin adına reform demiştir. Biz bu kürsüde mil
let namına, ki milletten rey alıp geldik, yarın 

I buradan gidebiliriz de, bu mühim değil. Mil
letin reyi ile gelmek mümkünse geliriz, değilse 
gelmeyiz. Ama, Sayın Erim bunların hepsine 
«reform» demiştir. Bununla, Meclisi veya bir kı
sım partileri veyahut.da bir kısım hatipleri şi
kâyet etmektedir, reformları çıkarttırmıyor di
ye ve bizim kulağımızın yetmediği yerlerde Sa
yın Erim içinde bulunduğu mücadelelerin hak-

[ kından gelemiyorsa, birtakım sözler etmektedir. 
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BAŞKAN — Sayın Dikmen, 10 dakikalık 
müddetinim sona erdi, lütfediniz bağlayınız efen
dim. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — öyle mi Sa
yın Başkanım? 

BAŞKAN — Bu konuşmaların 10'ar dakika 
ile kayıtlanması hakkında daha önce bir karar 
verilmişti, buna göre konuşmanız gerekiyor efen
dim. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Pekiyi 
efendim. 

Biraz sonra reform adı altında Emlâk Ver
gisi kanun tasarısı gelecek, bunun arkasından, 
365 günde 7 defa perakende satış vesikası kes
meyen işletme Vergisine tabi mükellef gelecek 
ve eğer vesikanın tarihini unutmuşsa, o da tu
tulmamış sayılacak. 

Şimdi, Malî Denge Vergisi kanun tasarısının 
6 ncı maddesi görüşülüyor, 10 000 lira ücreti 
ve maaşı istisna tutuyoruz. O vatandaşımızın 
vergi yükü % 70'i bulmuş, ödeyemiyor, ödemek 
için tasarrufu yok. Müşkilât içinde, bir de 
brüt gelirinden Malî Denge Vergisi keseceğiz ve 
siz bunlara reform diyeceksiniz, ondan sonra gi
dip ya üniformalıya şikâyet edeceksiniz, ya da 
Riyaseti Cumhura. Bunun adına ne Başvekil
lik ve ne de reform denilir, bu mümkün değil. 
(Demokratik Parti sıralarından alkışlar.) 

Muhterem milletvekilleri; - çok af edersiniz -
bugün biraz da üzüldüğüm için bu kısmını da 
dile getirmek zaruretini duydum. Yükü çeke
bilmek lâzımdır. Her sandalye oturulur halde 
değildir. Sandalye kimisine ateş gibi gelir, kimi
sine vız gelir. O itibarla... 

BAŞKAN — 6 ncı madde hakkında lütfen. 
EKREM DİKMEN (Devamla) — Geliniz... 

Yüce Meclis 6 ncı maddenin bu birinci fıkrası
nın istisnasının diğer fıkralara da teşmili husu
sunda, geçen defa zamanın müsaadesi nispetin
de yaptığım ve bulunduğum maruzat muvacehe
sinde istisnanın bu fırkalara da teşmiMni kabul 
etmişti, geliniz bu fikrimizde İsrar edelim. Bun
dan sonra diğer kanun taşanlarında çok daha 
enteresan maddeler gelecektir, geldiği gibi geçir
meyelim, milleti sızlandırmayalım ve bu vergiyi 
de Türkiye'de ikinci bir âfet haline getirmeye
lim, derim. Benim maruzatım bundan ibaret. 
Yüce Heyetinizi muhalif, muvafık saygı ile se
lâmlarım. (Demokratik Parti sıralarından al
kışlar, «Bravo» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Salih Aygün, buyurunuz. 
ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Bravo Ekrem, 

bravo. Erkekçe konuştun. 
BAŞKAN — Sayın Şükrü Akkan... 
ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Ben hissiyatı

mı söylüyorum. 
BAŞKAN — O kadar yüksek sesle değil, 

çok yakınınıza geldi, orada kulağına veya yü
züne söyleyin, biz duymayalım. Buyurun Sayın 
Aygün... 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Söyledim işte. 
Meclis duysun diye, qjüm yok ya bunun ucun
da. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 6 ncı madde komisyonda 
müzakere edilirken, ki raporda muhalefet şer
himiz vardır, vergideki adaletin, eşitliğin, vergi 
mükellefi arasındaki farklılığın devamına, biz 
de taraftar değildik. Oylarımızı değişiklik öner
gesinin aleyhinde kullandık. Sayım Ekrem Dik-
men'in görüşüne, düşünüş şekline iltifat etme
mek mümkün değil. Ancak, biz o arkadaşımızla 
aynı fikirde değiliz. Şu bakımdan aynı fikirde 
değiliz: Kanun maddesinin o yönde değil yani, 
memurlar ve ücretlilerden kesilmesi düşünülen 
net gelirden değil de, memurlara da bürüt ge
lirden Malî Denge Vergisinin tatibiki suretiyle 
tüccar ve esnaftan alınan vergi ile aynı usul içe
risinde ve aynı şartlarla tahsiline taraftarım. 
Ve nitekim, bu yönde de bir önerge verdik. 

Burada önemli olan bir noktaya işaret etmek 
istiyorum. Çok kazanç sahibinden, eğer Sayın 
Dikmenin teklif ettiği şekilde Malî Denge Ver
gisi tahsili cihetine gidilirse, az gelir sahibin
den de çak vergi alınacaktı. Bunun üzerinde bil
hassa durmak istiyorum. 

Diğer taraftan, kanun tasarısının 5 nci mad
desinde az gelir sahibi mükellef korunmuştur 
da, burada ücretleri günlük 40 lira, haftalık 280 
lira, aylık 1 200 lira, yıllık 14 000 lira olan gelir 
sahiplerinden Malî Denge Vergisi de alınmaya
caktır. Şu şartlar altında az gelirli mükellef, Ma
lî Denge Vergisinden muaf tutulduğuna göre, 
bunun üzerinde ücret alan ücret sahibinden ay
nı zamanda vergi mükellefinden, Malî Denge 
Vergisi alınması bizim görüşümüze ve anlayışı
mıza göre gayet normal, hakkaniyete uygun, 
eşitlik prensiplerine uygun bir görüş ve usul 
tarzıdır inancı içindeyiz. 
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Diğer taraftan, bir noktaya temas etmek is
tiyorum. Sayın Parlamenter arkadaşlarım va
tan sathında tasarruf bonosu mükellefleriyle 
karşılaştıkları zaman, bu arkadaşlarımızın, «ar
tık bu meselenin sona ermesi gerektiğini, bunun 
vergi olarak tahsilinde hiçbir mahzur görmedik
lerini» can ve gönülden ifade etmiş bulunmak
tadırlar. Kaldı ki, Sayın Hükümet erkânı bu
nun bir veya iki sene sonra tamamen kaldırıla
cağını da ifade etmiş olduğuna göre, bu şekilde 
bugünkü şartlar altında 1972 malî yılı bütçesi
nin finansman kaynakları arasında bulunan 1,2 
milyarlık bir gelir tahmini ile bu şekilde tarhı 
düşünülen bir verginin, Sayın Dikmen arkada
şımın teklifi üzerine 0,5 milyar liraya, yani 
500 milyon liraya düşürülmesinin de çok sakın
calı olacağını ifade etmede fayda mülahaza edi
yorum. 

Komisyon bu maddede İsrar etmemelidir. 
Komisyon, bu maddede Hükümetin görüşüne uy
gun ve tarafımızdan verilen takrire iltifat et
mek suretiyle bu çelişkiye ve bizim görüşümüz 
de, Hükümetin görüşüne paralel olduğuna göre, 
bu meseleyi kökünden halletmelidir inancı içeri
sindeyim. Parlamenter arkadaşlarımın bu fark
lılığı giderecek olan bizim önergemize iltifat 
buyuracağı inancı içinde bulunuyorum. Zaten, 
arkadaşlarımın da bu şekilde hareket edeceği
ni zannediyorum. Farklı bir tatbikat, vatandaşı 
üzer. Eğer, herkesten seyyanen yaygın bir ver
gi alınırsa hiç kimse kimseyi kınamayacağı gibi, 
Hükümetin bu tatbikatından da üzüntü duy
maz. Ama, kanun tasarısı bu şekilde çıkarsa 
mutlak surette, vatandaş, bir kuruş farklı ver
gi de verse, yine de sızlanacaktır ve Hükümet
ten, bu adaletsizlikten mutlak surette şikâyet 
edecektir. 

Komisyon lütfetsin, bizim takdim ettiğimiz 
önergeye iltifat etmek suretiyle bu değişiklik 
güç tatbikatı ortadan kaldırsın. Yüksek gelirli
den az vergi alınacak, az gelirliden çok vergi alı
nacak şeklindeki tatbikata son versin. Maruza
tım bundan ibarettir, Komisyonun bu anlayış 
içerisinde önergemize iltihak edeceğini zan ve 
tahmin ediyorum. Yüce Meclise saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde buyurun 
Sayın Dikmen. 

| EKREM DİKMEN (Trabzon) — Muhterem 
arkadaşlarım, komisyonda 6 ncı madde müza
kere edilirken ben de, naçizane Komisyon üyesi 
olarak, 6 ncı maddenin (A) fıkrasındaki Gelir 
Vergisi düşüldükten sonra Malî Denge Vergisi 
alınsın teklifine müspet rey vermiştim. Çünkü, 
başka türlü bunu mantıkla, adalet ölçüsüyle, 
vergi prensipleriyle dağdaştırmaya imkân yok
tu muhterem arkadaşlar. Aksi takdirde Gelir 
Vergisinden de Malî Denge Vergisini ödemek 
durumunda bırakacaktık mükellefi ve ben 
ümidetmiştim ki, diğer fıkralarda da aynı şe
kilde, ilgili matrahların ilgili vergileri düşül
dükten sonra geri kalan kısımdan Malî Denge 
Vergisi kesilir. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, bir defa ka
nunun heyeti umumiyesi üzerinde konuşurken 
hepimiz ittifak halinde idik; her partiden söz 
alan her milletvekili arkadaşımız gayri âdil ol
duğunda ittifak etmişti. Hattâ ben buradan bu 
vergi bir salmadır dediğim zaman komisyonda 
vazifeli olanlar bile «haklı bu noktada» demiş
lerdi; kendi kendilerine öyle diyorlardı. Bunla
rın hepsi bir yana, mazide bunun kaldırılmış 
numuneleri de var. Maziyi de bir yana bıraka
lım; iktisadî bakımdan da hiç geri kalınmamış 
kaldırıldığı zaman bunun emsalleri. Her devrin 
hakkını yeri geldiğinde vermek lâzım; ne istis
marı için, ne övünmek için, ne oradan bir pay, 
bir hisse kapmak için. Muvazene Vergisi kal
dırıldı bu Mecliste, 1956'da. Yanında buhran 
v. s. kaldırıldı, ama iktisaden de memleket bir 
felâkette değildi, rahattı. Felâket gösterenleri
miz de oldu, borçlandık diye, kulakları çınla
sın Sayın İsmail Rüştü Beyin, ama ondan sonra, 
1960 senesinden sonra Kurucu Meclis kuruldu, 
3 sene geçti aradan baktık ki dış borçlarımız 3 
misline çıkmış, 4 senede. Bunların hepsi olur. 
Kaldırılmış ama demekki böyle bir vergi getir
memekle Türk iktisadî hayatının yıkılması, ze
delenmesi, körlenmesi gibi bir netice doğmaz. 
Benim söylemek istediğim esas o. Hiçbir devir
den pay kapmak için değil. Yani, bu vergiyi ge
tirmemekle, bu vergi gelmemekle Türk iktisadî 
hayatı kötüye gider diye bir durum mevzuuba-
his değil. Niçin değil? Mecburum arz etmeye. 
Yukarda bu vergiler dolayısiyle vergi komis
yonu ara verdi, Bütçe Komisyonunda bir görüş
me yapıldı, «Tasarrufa gidilebilir mi?» diye. Bu 
tasarrufun % 10 nispetinde yapılması istendi; 
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ama sonra bir önerge temin edildi, yetki Hükü
mete bırakıldı. 

Muhterem arkadaşlarım, 51 milyar liralık 
bütçede Malî Denge Vergisinin nispeti de ola
cak bakın; 3 100 000 000 lira bekleniyordu, % 3'e 
indirilmesiyle bu miktar, Sayın Adnan Kafa-
oğlu arkadaşımızın ifadesiyle komisyonda, 750 
milyon liraya indi. 750 milyon lira, 51 milyar 
lirada yüzde yarımı bulmuyor tasarrufu olarak. 
Bu yüzde yarımlık bir tasarrufu yapmak imkâ
nından mahrum mu Hükümet? Maliye Vekili
nin beyanları var, Başvekilin beyanları var; is
raf vardır diye hâlâ en yakın zamana kadar her 
iki mesul vekil ve Başvekil söyledi; Komisyonda 
Komisyon Başkanı muhterem arkadaşımız gaze
telere beyanat verdi, bu bu kadar dile dolandı. 
Diğer vergileri görüşelim, nispetlerini indiririz, 
indirmeyiz, kabul ederiz; fakat su vergi bun-
ların içinde en gayri âdil olanı: Yüzde yarım bir 
tasarrufu yapmayı mı tercih edersiniz, bu gayri 
âdil vergiyi, 1956 senesinde kaldırılmış bir mu
vazene vergisi gibi vergiyi vergi sistemimize mi 
sokalım? 

Şimdi, diyor ki raporda Komisyon, «Efen
dim bu gelir 500 milyon liraya iniyor bu teklif
le» A... dostum 200 milyon liradan bir şey çık
maz ki, 51 milyar liralık bütçede; 500 milyon 
liraya iniyorsa, tamam, kaldıralım bunu ve o 
tasarrufu temin edelim, kanunlar getirilsin, gö
rüşülsün, çıksın; acelesi de varsa ki, acele edi
liyor. 

Şimdi, muhterem arkadaşımız Salih Aygün 
bey çok güzel konuştular. Yalnız, birinci fıkra
ya da teşmil edelim, istisnasını kaldıralım dedi
ler. Arkadaşlar, vergi prensiplerini, vergi ada
letini o zaman ayağımızın altına almış oluyoruz. 
Yani, mantığımızla hareket etmiş durumda ola
cak mıyız, olmayacak mıyız diye ben endişeli
yim. Niçin? Gelir Vergisinin vergisini alacaksı
nız, Veraset Vergisinin vergisini alacaksınız. 
Kurumlar Vergisi tadilleri geliyor, iyice sıkışa
cak kurumlar; arkasından da sermaye piyasası 
kanunu var yukarıda. Yani, çok affedersiniz 
bir krizli devrenin içine girdik diye kanun tasa
rıları öyle gelmiş ki komisyonlara, Maliye Teş
kilâtı yeniden şimdi düzenlenecek; nerede ise 
maliye memurlarına tabanca vereceğiz, şu ka
nunların tatbikatından dolayı. Çok enteresan ge
liyor, gelecek. Sermaye piyasası kanunu, ama 

sermaye piyasası kanunu ki daha ilk günü, umu
mi görüş alındı, ticaret odasından gelen adam 
diyor ki, «Bu vergi kanunlarını düzeltmeseniz, 
aynen çıkartırsanız sermaye piyasası kanununu 
görüşmenize lüzum yoktur Komisyonda.» 

Şimdi, herkes bir işgüzarlığın içine girmiş 
duruma geliyor. Biz Meclis olarak, şartlar ne 
olursa olsun, mümkün mertebe bu işlerin üze
rine biraz vicdan terazisiyle eğilmeye mecbu
ruz muhterem arkadaşlar. Verginin vergisi ol
maz. 500 milyon liraya iniyor da % 3'e indir
diğiniz zaman 3 milyar liradan 750 milyon li
raya iniyor diye niye şikâyetçi olmadınız, 
olmadık hep beraber? Hiç kimseyi tenkit et
miyorum, Vallahi muhalefet meselesiyle, endi
şesiyle konuşmuyorum. Yani şu meselede vic
danen rahatsızım; rahatsızım vicdanen. Belki 
diğerlerinde konuşurken istismar ediyorsun, 
mulhalefet yapıyorsun diyebilirsiniz; belki tü
mü üzerinde konuşurken diyebilirsiniz. Fa
kat şu madde üzerinde vicdanen rahatsız ol
mamaya imikân yek. Geliniz verginin vergisi
ni almayalım; geçen defa Meclisimizin kabul 
ettiği karara itibar etmek suretiyle böyle 
bir haksızlığı önleyelim derim. 

Maruzatım bundan ibarettir. Teşekkür ede
rim efendim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen 6 ncı madde 
üzerinde?... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Komisyon adına. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon adına Sa
yın Esat Kemal Aybar. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; 31 . 3 . 1972 tarihli 64 ncü 
Birleşimde Sayın Trabzon Milletvekili Ekrem 
Dikmen tarafından verilen değiştirge öner
gesi üzerindeki Komisyonumuzun kararını bir 
raporla Yüksek ıttılaınıza sunmuş bulunu
yoruz. 

Madde üzerinde ileri - geri konuşulmamış 
olsa idi, belki bu rapor ile iktifa edecektik. 
Fakat durumu bir kere daha aydınlığa kavuş
turmak ihtiyacını duyuyoruz. Malî Denge Ver
gisi kanunu tasarısının gerekçesinde açıkça 
arz edildiği gibi, 223 sayılı Tasarruf Bonosu
nun İhracına İzin Veren Kanunun yürürlükten 
kaldırılması zorunlu görülmüştür. Kalkınma 
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çabasında olan bir ülkede, gelecek nesilleri, 
ülkenin geleceğini refaha götürecek, her ge
çen yıl artan bir borcu daha sonraki nesil
lere aktarmak suretiyle gününü gün etmek 
zihniyetinin kalkınmayla hiçbir ilgisi yok
tur. 223 sayılı Kanun ekonomik hayatımızda 
gelişme yerine, ileride taşınmaz bir yük ge
tirecektir. Hükümet bu kanunun yürürlükten 
Ikaldırılmasım talebe tmiş tir, Komisyonumuz 
memnuniyetle benimsemiştir; gerçekten bu bir 
reform görüşüdür. 

Şimdi, 223 sayılı Kanun yürürlükten kal
kınca geride bir boşluk kalacaktır. Bir kere, 
aşağı yukarı yılda 1 200 030 000 lira civarın
da ve ekonomik gelişmeyle orantılı olarak 2 
milyar ve daha yukarı seviyelerde yıllık ge
lir sağlayacak olan bir kanun yürürlükten kal
kınca, bütçe bir kaynaktan mahrum olacak
tır. Bir kere bütçe için bir finansman olayı zu
hur edecektir. Ondan da sarfı nazar, bütçenin 
geliri azalmış olacak ve, bugüne kadar ta
sarruf bonosunun yapılmış olan tatbikatın
dan doğan Hazine borcunu da Hazine ödemek
le karşı karşıya gelecektir. Bir taraftan geliri 
kaybedecek, diğer taraftan da geçen yıllarda 
aldığı paranın anasını ve faizini iade etmek 
durumuyla karşı karşıya kalacaktır, ki bu bir 
külfettir. Bu külfeti geciktirmek lâzımdır; Ma
lî Denge Vergisi kanunu tasarısını bu yönüyle 
biz benimsemiş ve yüksek ruhuzuruna sevket-
miş bulunuyoruz. Hatta kanun tasarısının ge
nel görüşmesi sırasında yapılan konuşmaları 
cevaplarken, Komisyon olarak bir temennimi
zi arz etmiştik; temenni bu kanunun biran ev
vel yürürlükten kaldırılması temennisini de 
iletmiştik. 

Aslında Malî Denge Vergisi bugün bir za
rureti karşılayacaktır. İleride kurumlar Ver
gisi hakkındaki reform geldiği zaman da, 
kurumlara müteallik olan Malî Denge Vergi
sinin kaldırılması öngörülecek; GS-elir Vergisi 
üzerindeki reformlar geldiği zaman da gelir 
vergisine inhisar eden kısmı yürürlükten kal
dırılacak ve böylece bir zarureti karşılamak 
üzere konmuş, olan Malî Denge Vergisinin kısa 
bir süre içerisinde yerini bulması sağlanmış 
olacaktır ki, bu temenni Komisyonda yapıl
mıştır; bunu da biz burada Komisyonun gö
rüşüne uygun olarak arz etmiş idik. 

223 sayılı Kanunla beklenen yıllık gelir 
1 300 000 000 lira civarında; ücretliler için is
tisnaî bir hüküm getirildi, Komisyonun kabul 
ettiği şekliyle tasarı konunlaştığı takdirde 
yıllık geliri 1 200 000 000 lira civarında olacak. 
Sayın Ekrem Dikmenin vermiş bulunduğu 
önerge kabul edildiği takdirde beklenen 
1 200 000 000 liralık bütçe geliri 500 milyona 
inecektir ki, kanunun amacına aykırıdır, bu 
kanunla giderilmesi düşünülen zaruret gide
rilmemi.] olacaktır. 

ŞÖKRÜ AKKAN (İzmir) — O zaman bizim
kileri de burtten yapın da eşitlik olsun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ E1SAT KE
MAL AYBAR (Devamla) — Bu kanun yeni bir 
vergi kanunu değildir, 223 sayılı Kanunun ye
rine oturacaktır, hatta daha geniş olan 223 
sayılı Kanun biraz daha daraltılmıştır, ücret
liler için bazı muafiyetler tanınmak suretiyle. 
Bayın Ekrem Dikmen arkadaşımızın beyan et
tikleri gibi mütemadiyen yeni külfetler geti
ren bir kanunda değildir, vatandaş buna da 
alışmıştır, 10 yıllık tatbikatı vardır; o tatbikat 
bir nevi davam edecek gibi bir durumla kar
şı karşıya bulunuyoruz. 

Şimdi Komisyonda bir değişiklik yapıl
mıştır. Bu değişiklik; ücretlilerden, Malî Den
ge Vergisinin brüt değil de, net ücreti üzerin
den kesilmesi konusudur. Bu konuda bir öner
ge vardır. Komisyon bu konuyu 2 defa mü
zakere etmiştir. Birinci defasında tasarıda 
yazılı olduğu şekilde kabul edilmiş, bilâhare 
tekriri müzakere istenmiş, tekriri müzakere so
nunda da Malî Denge Vergisinin, ücretlilerin 
net gelirleri üzerinden kesilmesi hususu ten
sibe dilmiştir. 

Sayın Ekrem Dikmen arkadaşımızın be
yan ettiği gibi, Malî Denge Vergisinin, geliri 
7 bin liraya, 10 bin liraya varan ücretlerin net 
gelirleri üzerinden kesilmesi diye ortada böy
le katî bir görüş yoktur. 

Ücretliler ve memurlar da 2 kısımda müta
lâa edilmiştir. Bir kısım memur ve ücretliler 
vardır ki, geliri yalnız maaşına ve ücretine 
inhisar eder, hiç/bir yan geliri yoktur. Onlar 
bu kanunun kapsamına alınmıştır. Yan geliri 
olan, bir gayri menkul iradı, gelir vergisinin 
tatbikatında başka türlü yan geliri olan me
murların aldıkları ücretin neti değil, brüt 
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tutarı üzerinden Malî Denge Vergisinin kesil
mesi öngörülmüştür. Burada biraz da malî du
rumu daha düşük olan, mahdut olan memur
lar için istisnai bir hüküm getirilmiştir. Bu
nun sebepleri vardır; bu hususlar Komisyon
da konuşuldu. 

İşletmeye tabi olan, bilançoya tabi olan 
tüccar, masraflarını işletme defterine, bilan
çosuna işler; ama memurun işleyecek masrafı 
yok, tuttuğu bir defter yok. Zaten memurun 
durumu diğerlerine nazaran dalha istisnaî bir 
vaziyet arz ediyor. Komisyon bütün bunları 
gözönünde tututarak, sosyal adalet ilkesine de 
dayalı bir sisteme gitmek istemiştir. Mama-
fi!h Komisyonun almış olduğu karar kesin de
ğildir; takdir yine Yüce Heyetindir. 

Şimdi Komisyon olarak bizim de bir şikâ
yetimiz var: Komisyon adına konuşurken müm
kün mertebe polemiğe girmemeye, politik gö
rüşlere cevap vermemeye gayret ediyoruz; 
ama bası arkadaşlarımız ısrarla bu konularda 
bir münakaşa yolunu seçmektedirler. 

BAŞKAN — Sayın Aybar, eğer sadet dışı 
birtakım beyanlar olmuşsa Komisyon olarak 
onlara cevap vermek mecburiyetinde değil
siniz. 

ESAT KEMAL AYBAR (Devamla) — Sa
yın Başkan, aynı seviyede cevap vermeyece
ğim, bir kelimeyle geçiştireceğim. 

BAŞKAN — Sadedi tekrar bozmayın. 
ESAT KEMAL AYBAR (Devamla) — Ko

misyon olarakâ vergiler konusu geldiği za
man, alabildiğine rahatça istismar edilecek 
olan bu konunun politik çkarlarla istismar 
edilmesinin; memleketi, Maliyeyi ve Devleti tah-
ribedeceği görüşünü taşımaktayız. Bu bakım
dan da arkadaşlarımızın sadece siyasî istismar 
gayretiyle değil, ekonomik kalkınmamızı sağ
layacak âdil ölçüler içerisinde konuşmaları 
ve reylerini bu istikâmette vermeleri gerekli
dir. 

'Saygılarımı arz ederim. 
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Söz istiyo

rum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Muhterem 

milletvekilleri, 
Huzurunuzu 3 ncü defa işgal ettiğim için 

özür dilerim. Aslında istismar edilmeden ko-
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i nusulan tek madde olmasına rağmen, Komis
yon sözcüsü arkadaşımız nedense «Siyasî is
tismar ve polemik önde tutuluyor» gibi bir izah
ta bulundu; onu da bir tarafa koyuyorum. 

Muhterem milletvekilleri, «Bu istisna diğer 
fıkralarda da tatbik edildiği takdirde Malî 

I Denge Vergisiyle sağlanacak olan gelir 500 
| milyon liraya inecektir» deniliyor. 
1 Komisyon kendi görüşünü savunuyor, yani 

Salih Aygün Bey arkadaşımızın, Hükümet ta
sarısında, istisnaları hiçbir fıkraya sokma
yan tarzda, doğma şekliyle kabul etmiyor, ken
di teklifinde ısrar ediyor ve takdire bırakıyor. 
Yani aslında burada o fıkrayla vergiden vergi 
almanın - mükerrer verginin - adaletsizlik ol
duğu zımrnen ifade edilmiş oluyor. 

«500 milyon liraya iniyor» deniyor Maaş ve 
ücretlere ait Gelir Vergisi istisna edildikten 
sonra Malî Denge Vergisinin alınması halinde, 
kurumlar ve diğer 2 vergiyle ilgili matrahlar
dan o yergiler düşüldükten sonra, yani aynı 
istisna uygulanmak suretiyle vergi alınması 
halinde Malî Denge Vergisinin 1 20€ 000 000 
liradan 500 milyon liraya inmesi mümkün de
ğildir. Biraz evvel ifade ettim; eğer o zaman 
yanlış ifade etmedilerse, Sayın Adnan Kafa-
oğlu, kanun bu şekillere kadar gelince % 3 
nispetinde, Hükümet tasarısında % 8 idi, yani 
insafsız bir nispetti... 

NURİ BAYAR (Sakarya) — O akıl dışıydı. 
EKRElM DİKMEN (Devamla) —O reform

du Sayın Bayar, mantık dışı değil. Affedersiniz, 
sarfettiğiniz o kelimeyi söylemeyiyim. Mantık 
dışıydı, o reformdu ve bugün şikâyetleri yapı
lıyor. 

BAŞKAN — Heyeti Urnumiyeye hitabedin. 
EKREM DİKMEN (Devamla) — Affedersi

niz. 
Muhterem milletvekilleri, bildiğimiz şey

ler var. Bu meselelerin şikâyetleri yapılıyor. 
İnanın birkaç gündür Allah rızası için konu
şuyorum. Çünkü bu müessese, bu müessesede 
oturan arkadaşlarımız zaten kâfi derecede 
yıpratılmış. Hâlâ şikâyet halindedir. Hiç ha
beri olmadan evinin misafir odasnda, notu
nu, kitabını okuyan, mektubunu yazan arka
daşımız bilsin ki; Devleti idare edenler ta
rafından, başı tarafından şikâyet halindedir. 

I Eğer şikâyet edilecek yer varsa, bu iş sikâ-
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yetlere kalmışsa, bu şikâyette bir ölçü olma
lıdır. Ben neticesini bilmiyorum, yani kürsü
den ifade etmek istemiyorum. Belki arkadaşla
rımın fikirleri başkadır, kim'senin fikrine te
cavüz etmeye hakkım yok. 

'Kafaoğlu, «O değişikliklerden sonra Malî 
Denige Vergisinden toplanacak olan gelir 750 
milyon liradır» dedi. 750 milyon liraya inince, 
«Gelin bu tasarıyı geri alın, böyle bir vergi 
tasarısını görüşmeyelim, diğerlerini görüşelim; 
akıllı bir yol bulalım» dedim. 

•Bütçe Komisyonuylada teşriki mesai ku
rulmuş, Niye kurulmuştur?.. Hatta Sayın Ba-
yar arkadaşım dahi «Yatırımlara dokunmaya
lım» demiştir. Halbuki Sayın Bayar bilir; Büt
çe Komisyonunda üyedirler. Belki «Yatırımla
rın da karişısındadır» şeklinde istismar ederler 
diye korkmuştur. - Ali Şakir Ağanoğlu da da-
Ihil -Biz, yatırımlara da tatbik edilmesini is
tedik. Çünkü bu yatırımların içerisinde ne ka
dar fuzulî masrafların olduğunu, bütçeleri 
az - çok didiklemiş insanlar olarak bilirsiniz. 
Millete, çekemeyeceği bir yükü yüklemekten-
se, ehven-i şer olan durumları kabul etmekte 
fayda vardır. 

Sayın Kafaoğlu'nun o günkü ifadesi muva
cehesinde, benim teklifimle 750 milyondan 500 
milyona iniyor. Yoksa muhterem arkadaşla
rımın yerlerinden söyledikleri gibi, 1 200 000 000 
liradan 500 milyon liraya inmesi mümkün de. 
ğil. 

(Muhterem Aybar, «Bu bir yeni vergi kanu
nu değildir» diyorlar. Yeni bir vergi kanunu
dur Sayın Aybar. 1961 'deki kafaları getirin, on
lardan da hesap sorulsun. Yani memlekeite 
muayyen insandan hesap sor, onu al - bunu 
al, muhtıra filân... Ama bunların bir ölçüsünü 
bulmaya mecburuz. 

Tasarruf Bonosunu icadedenler o zaman ne
ye Ihizmet etmişler? Onlar da bunu büyük sınaî 
yatırımlara yatıracağız demişler ve vatandaşa 
borçlanmışlar; ama sınaî yatırımlara yatırıl-
mamış, Devletin umumî cari giderleri içeri
sinde bütçede yer almış ve bu tatbikat 10 se
neden beri devam ediyor, Tabiî ki, bunun gü
nahlısı bunu tatbike koyanlardır. Niye?.. Sa
vun IKurdaş o zaman geliyor - Maliye Vekili 
- iniyor hava alanına ve memurun maaşına % 
30 zam yapacağım diyor. Maliye Vekâletine gi

dip oturmamış.. Bugün de Orta Doğu Teknik 
Üniversite3inden dolayı muhakemeler harıl ha
rıl devam ediyor; insanlar vuruluyor, asılıyor, 
adalet tecelli ediyor, cemiyet koruınacak, şu -
bu... Ama Kemal Kurdaş'ın ismini eden yok. 

Süleyman Demirel'e herkes hücum etti; ama 
Kemal Kurdaş'ın ismi geçmedi. Muhterem A. 
P. Tiler Kemal Kurdaş'ta birleştiler. Hepsinin 
günâhı - kendi günâhını çekmesi yetmiyor
muş gibi - sizin liderinizin omzuna çöktü. 

Bu ifadeler yerinde olan ifadeler değil. 
Tasarruf bonosu o zaman yatırım maksadıyle 
getirilmişti. 

«Yeni vergi değildir bu» diyorlar. Yeni ver
gi getiriyoruz; Malî Denge Vergisi... O zaman 
vatandaş alacaklıydı, hatta memurların, üc
retlilerin hanımları Sümerbanka gidip, ço
cuklarına önlük ve saire almak için bunun 
faiz kuponlarını kullanıyorlardı, hepiniz bili
yorsunuz. Bu, bal gibi yepyeni bir vergi, ver
gi de değil salmadır. Adaletsiz bir şey.. Tarih
te misali var, kaldırılmış üstelik. 

Şimdi Sayın Aybar «ücretli ve memurun bir 
'kısmını düşündük» diyor. Sayın Aybar - beni 
mazur görsün - haksızdır. Müdafaası mümkün 
değil. Diyor ki, «Geliri yalnız maaş ve ücrete 
inhisar edenler... Yoksa Ekrem Dikmen'in söy
lediği gibi 10 bin lira ücret alanlar değil» 

Arkadaşlar, maaş ve ücreti başka gelirle 
birleşenlerin durumu malûm; ama yalnız üc
reti 10 bin lira olan adam - benim dediğim 
adam işte - öteki vatandaş da Mardin'de yağ 
torbalarının arasında ayda 3 hin lirayı doğ
rultamıyor diyorum. Gelir Vergisine tabi, ve 
sair vergiye tabi, ondan mükerrer vergi alıyo
ruz. İnsaf edelim muhterem arkadaşlarım. 

Arkadaşım bunu getirip siyasî istismara, 
polemiğe bağlamasaydı belki 3 ncü defa hu
zurlarını işgal etmeyecektim; fakat konuşmak 
zaruretini duydum, onun için istedim. Rahatça 
istismar edilecek bu konunun politik çıkarlara 
âlet edilmesi halinde, Maliyenin altı - üstüne 
gelir diyor. 

Muhterem arkadaşlar, bugüne kadar kimin 
kulağına kim ne dedi?... Bunu Cumhuriyet Halk 
Partisindeki mebus arkadaştan alırım, biz
den alırım, sizden alırım; çok misaller ver
mek mümkün, Bu maddede konuştuğumuz 
bu değil, o husus ayrı. Kulaklara fısıldanacak 
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şeyler de değil. Maliyeyi de altüst edecek şey 
değil. Biraz evvel söyledim; Emlâk Vergisi he
nüz tatbikata girmemiş, kanunu çıkmamış, bir 
sürü tayin, bir sürü masraf.. Binaların duru
mu meydanda, hapsini kiralamışlar, Kiralan
sın kabul; ama gelin % 0,5 bir tasarruftan do
layı şu kanunu Türk vergi sisteminin içerisine 
sokmayalım diyorum. 

Arkadaşımız «Sosyal adalet» diyor. İstirham 
ederim sosyal adalet bunun neresinde? Eğer 
benim savunduğum husus kabul edilirseymiş 
- Muihterem Reşit Ülker de söyledi - alt dilim
ler dalha çok verirmiş. Alt dilimlerin ona göre 
istisnasını koyuyorsunuz, «şu kadara kadar is
tisnadır» diyorsunuz. O istisnayı çıkardıktan 
sonra da fazla tütüyorsa, onun tekniğini Ma
liye bilir. Ben burada teknik hesabını yapa
cak değilim. Burası siyasî tercih yeridir. Va
tandaşın nabzını dinleyecek, derdini dinleye
cek, çekebileceği yükü bilecek, ona göre hep 
beraber siyasî tercih yapacağız. Yoksa, % 1 
nispetine geliyorsa onu yine Maliye teşkilâtı 
tespit edip getirecek; ama kanunları getirir
ken zaten bu hesaplar yapılmamış ki.. Altı -
üstü hesap edilmeden, dibi - budağı hesap edil
meden getirilmiş. 

«Reform» denmiş, şikâyet ediliyoruz. Bir 
sürü dertleneni var; Ama burada bir tane 
vekil yoktur. İstismar için söylüyorsam kahro-
layım. Burada bir tek vekil yok, Hükümet yok, 
gidiliyor Reisicumhura ve saireye kimbilir de
niyor ki, «Meclis çalışmıyor, toplanmıyor» 

Nihat Erim Meclise ne getirmişse hepsi çık
mıştır arkadaşlar. Her şeyin adına raform der
seniz olmaz. 

Türkiye'deki toprağı bütün topraksız va
tandaşa değıttığınız zaman 7,5 dönüm tutar. 
Genelkurmay Başkanı Attila Karaosmanoğlu'na 
- kulakları çınlasın - sormuştur.. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, bu, toprak re
formu.. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — «7,5 dö
nüm doğru mu» 

«Efendim, çıkarcıların istismarı» demiştir. 
Rakam doğru mu diye sorulunca, «evet efen
dim» demiştir. 

İşte, getirilen reformlar da bu tarzda bazı 
kulaklara üfleniliyor. Onun için zaruret duy
dum. 

BAŞKAN —Sayın Dikmen, lütfen bağlayı
nız efendim. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Sayın Baş
kan, bitiriyorum efendim. 

Netice; dertlerin hepsi bir tarafa, geli
niz şu önümüzdeki maddenin istisnaların 
haklı olarak, adaletli olarak kabul ettiğimin 
ıgeçen defaki Meclis kararı şeklinde tasdik 
edelim. 

Saygılar sunarım. (D. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Salih Aygiin, büyünü
nüz efendim. 

(SALİH AYGÜN (Amasya) — Saym Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Ben ikinci defa söz almayı düşünmüyor
dum. Ancak, Sayın Ekrem Dikmenle bir ko
nuda aynı düşünce içindeyim, onun için söz 
aldım. Bu konu, şikâyet konusudur. 

Şunu tespit etmek istiyorum. Bu Parla
mento kime şikâyet edilirse edilsin, vicdanı
nın sesine uyarak inancı doğrultusunda gelen 
kanun teklif ve tasarılarını bu Meclisten ge
çirir, Cenabı Allah'tan başka hiç kimseden 
korkmaz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşların^ şim

di 6 ncı madde üzerinde daha önceki birle
şimlerde yapılan müzakere sonunda, değişik
lik önergeleri Yüce Heyetinize takdim edil
miş ve aykırılıkları itibariyle, en aykırısı olan
dan itibaren sırasiyle oylamaya tabi tutul
muştu. 

Bu arada, Sayın Ekrem Dikmen tarafından 
verilmiş bulunan bir değişildik önergesi, en 
aykırı önerge olduğu cihetle ilk önce oya su
nulmuş ve Yüce Meclisin dikkat nazara alma 
kaydı ile kabul edilmiş idi. Bunun üzerine, 
İçtüzüğün 119 ncu maddesi delaletiyle, Ko
misyon mevcut önergeyi ve buna inzimamen 
maddeyi geri istemiş bulunmakta idi. Madde
nin Komisyona gönderilebilmesi Meclisin ka
rarına vabeste idi, Meclis bu kararı remûş 
bulunuyordu ve dolayısiyle 6 ncı madde Komis
yona iade edilmşiti. 

Bu Birleşimde ise, tekrar Yüce Meclisin ka
ran ile 6 ncı maddeyi tasarı metnine ithal 
etmiş bulunuyoruz. Bunun üzerine, 6 ncı mad-
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de üzerinde yapılan . görüşmeler şu anda so
na ermiş bulunmaktadır. ; 

Şimdi tekrar 6 ncı madde üzerimde verilmiş 
bulunan değişiklik önergelerini Yüce Heyeti
nizin oyuna sunacağım. 

İSaym Ekrem Dikmen tarafından verilmiş 
bulunan önerge okutulup, oya sunulduğunda 
tekrar kabul edildiği takdirde, artık bir da
ha Komisyona iadesi ve ona göre muamele 
cereyanı mümkün değil. Komisyon, o zaman 
Meclisin eğilimine uymaya mecbur bulunmak
tadır. Çünkü, Komisyonunun bir defa ısrar 
hakkı vardır, ikinci defa aynı önergeyi Mec
lis dikkat nazara almak kaydiyle kabul ettiği 
takdirde, Komısiyonun ısrar hakkı yoktur. Eğer 
kabul edilirse, buna göre maddeyi düzenle
meye redakte etmeye mecburdur. Diğer öner
geler için aynı hüküm şu anda bahis konusu 
değilidr. 

Şimdi, Sayın Ekrem Dikmen tarafından ve
rilmiş bulunan önergeyi tekrar takdim edi
yorum. Bunun takiben diğer önergeler de var, 
aykırılık itibariyle onları da sırasıyle okutup 
Yüce Meclisin oyuna sunacağım. 

Başkanlığa 
Madde 6'nın «1 nci ödemede» kısmındaki 

(a) fıkrasının aşağıdaki şekilde tadilini arz 
ve teklif ederim. 

a) Gelir Vergisi mükelleflerinin, Gelir Ver
gisi matrahlarından, (götürü matrahları da
hil) bu matrahlara ait Gelir Vergisi düşüldük
ten sonra geriye kalan miktarı. 

Trabzon 
Ekrem Dikmen 

6 ncı maddenin «1 nci ödemede» kısmında 
(b) fıkrasının; 

b) Kurumlar Vergisi Kanununa göre ve
rilen beyannamelerde gösterilen Kurumlar 
Vergisine tabi matralhlardan bu matrahlara 
ait Kurumlar Vergisi düşüldükten sonra ge
riye kalan miktarı. 

(c) fıkrasının; 
c) Veraset ve İntikâl Vergisi Kanununa 

göre verilen, beyannamelerde gösterilen Vera

set ve intikâl Vergisine tabi matrahlardan, bu 
matrahlara ait Veraset ve intikâl Vergisi dü-
düşüldükten sonra geriye kalan miktarı. 

(d) fıkrasının; 
d) Gayri menkul intikâllerinde Emlâk Ver

gisine esas olan değerlerden bu değerlere ait 
Emlâk Vergisi düşüldükten sonra kalan mik
tarı. 

(e) fıkrasının; 
e) Vergi Usul Kanununun hükümlerine 

gör'e ikmalen, re'sen veya sair suretlerle ida
rece tarh olunan Gelir, Kurumlar, Emlâk Alım 
ve Veraset ve İntikâl vergilerinden tahsili müm
kün hale gelmiş bulunanlara ait matrahlardan 
bu verigileri düşüldükten sonra geriye kalan 
miktarları, şeklinde değiştirilmesini ve «2 nci 
kesintide» kısmının da buna göre düzeltilme
sini arz ve teklif ederim. 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul ,edenler... Kabul etmeyen
ler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi takdim ediyorum: 

Sayın iBaşkanlığa 
iMalî Denge Vergisi tasarısının 6 ncı mad

desinin son fıkrasının metinden çıkarılmasını 
saygı ile arz ederim. 

Muğla 
Ahmet Buldanlı 

BAŞKAN — Komisyon, son fıkranın kal
dırılmasını öngören bu önergeye katılıyor mu
sunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi... 
(Demokratik Parti milletvekillerinden Şük

rü Akkan, Mustafa Vedat önsal, M. Kubilay, 
îmer, RaJsim Cinisli, İlhan Darendelioğlu aya
ğa kalkarak yoklama isteminde bulundular) 

ıSEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Ayıp, ayıp. 

NAÎME İKBAL TOKGÖZ (İstanbul) — Bu 
yaptığınız ayıp. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir da
kika. Açık oylamada oyunu kulanmayan ar
kadaşımız var mı efendim 
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MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Geçen sefer kabul edersiniz, bu sefer kabul et
mezsiniz, talimat mı aldınız, ne yaptınız? 

BAŞKAN — Açık oylamada oyunu kullan
mayan arkadaşların lütfen acsle etmelerini rica 

ediyorum, bir muameleyi kesmeye mecbur kalı
yorum. 

Açık oylama muamelesi sona ermiştir, ku
payı kaldırınız. 

III. - YOKLAMA 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Ahmet Buldanh tarafından verilmiş bulunan 
önergenin oylanmasına geçtiğim sırada, Sayın 
Şükrü Akkan, Sayın Süleyman Çiloğlu, Sayın 
Vedat Önsal, Sayın Kubilây imer, Sayın ilhan 
Darendelioğlu, Sayın Easim Cinisli arkadaşla
rımız, çoğunluğun olmadığı iddiasıyle yoklama 
yapılmasını öngören teklifte bulunmuşlardır. 
Buna göre, yoklama muamelesini İçtüzüğün ver
miş olduğu hakka istinaden talebetmişlerdir. 

Bir oylama sırasında böyle bir iddia mesmu 
olursa, Başkanlıkça yerine getirilmesi gerek
mektedir. Bu sebeple yoklamayı yapıyorum. 

(Ad okunmak suretiyle yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yapılan yoklama sonunda ge

rekli çoğunluğumuz olmadığı anlaşılmıştır... 
ALİ NAİLİ ERDEM (İzmir) — Heyeti Umu-

miyede kaç üye var lütfeder misiniz Sayın Baş
kan? 

BAŞKAN — Heyeti ümumiyede 211 sayın 
üyenin mevcudolduğu tespit edilmiştir. 

Buna göre muhterem arkadaşlarım, 5 Nisan 
1972 Çarşamba günü yapılacak olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Birleşimini takiben toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma saati : 17,28) 

i>Q<t 

VI — DÜZELTİŞ 

14 . 1 . 1972 tarihli 28 nci Birleşimde aşağıdaki düzeltiş yapılacaktır: 
Sayfa Sütün Satır Yanlış Doğru 

292 9 Şinasi özdenoğlu Şinasi Çolakoğlu 

I g l l » 
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Danizyatağı ve Okyanus tabanı ile bunların altın daki topraklara nükleer silâhların ve diğer kitle 
imlha silahlarının yerleştirilmesinin yasaklanmasına dair Andlaşmanın onaylanmasının uygun bu

lunduğu hakkındaki kanun tasa ısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
M. Salâhattin Kılıç 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Hasan Dinç er 
Ali İhsan Ukıbahşi 

AMASYA 
Salih Aygün 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Şinasi Özdenoğlu 
Suna Tural 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan AtaÖv 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çil oğlu 
Ömer Eken 
Hasan Ali Gül e an 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgdhan 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 17G 

Kabul edenler : 176) 
Reddedenler : 0 

Çe'kinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 2G(> 

Açık üyelikler : 8 

[Kabul edenler] 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erldem 
Mebm'et Niyazi Gürer 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osıman Tan 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak ' 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesult Hulki önür 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Kemal Demirer 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Belızat Egilli 

Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
İlhama Ertem 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Rasim öinisli 
Naci Gacıroğlu 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
1. Kayhan Naipoğlu 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akfföl 

Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İSTANBUL 
İhsan (Egemen) i)a-
rendeflioğlu 
İbrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Nuri 'Enoğan 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adaları 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
M. Hulûsa Çakır 

ihsan Gürsan 
KARS 

Lâtif Aküzüm 
ismail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 
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KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Naıkiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Muetaia Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
İrfan Baran 
Sezai Ergun 
Mustafa Kuıbilay Imer 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öztuna 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Kâmil Şahinıoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdulkadir Özmen 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Baş er 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 

Mevlüt Ocakçıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hım 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
İsmet Yalçmer 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kaızova 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Cevat Küçük 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Necati Aksoy 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Dcttigiz 
Âdil Turan 

VAN 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güne* 
Kevni Nedimoğılu 

[Açık üyelihUr] 

Bursa 
Diyarbakır 
Edirn* 
Elâzığ 
Hatay 

Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

— 469 — 





Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

65 NCİ BİRLEŞİM 

3 . 4 . 1972 Pazartesi 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

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 İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında 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 ÎŞLER 

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 . 1971, 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 Tevfikoğlu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'un affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (8. Sayısı : 161, 161 e 1 nci ek ve 
161 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri 18 . 4 . 1970,. 
2 1 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Ankara 
Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Engiz'iıı, Gendi 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 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. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Eşinden beş sene ayrı kalan karı, kocanın ayrıl
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. (Sayıları : 361 ve 361 
e 1 ncd ek) (Dağıtma tarihleri 16 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

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

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

10. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türk Ceza Kianıınunun 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 
cezalandırıiLmaları 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 
Arştan Bora'nın, Türk Ceza Kanununun 480 
nci maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/155) (S. Sayılan : 370 ve 370 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

1 3 , — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Ellerinde sağlık muayene 
fişi bıılunmıyan İstiklâl Madalyalı muharip ga
zilerle, diğer bütün muharip gazilere Millî Sa
vunma Bakanlığınca sağlık muayene fişi ve
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/301) (S. Sayı
ları : 372 ve 372 ye 1 nci dk) (Dağıtma tarih
leri 26 . 6 . 1971 ve 4 .2 .1972) 

14./— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci mad-

2 -
I delerinin yürürlükten kaldırılması hakkında 

kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/388) (S. Sayıları : 377 ve 377 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 6 . 7 .1971 ve 4 .2 .1972) 

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

16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
pora (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 136 nci 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 1930 tarih ve 1580 sayılı Be
lediye Kanununun 62 ve 77 nci ma'ddelerirıin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493) 
(Dağıtma tarihi : 16 .2 .1972) 

19. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asııt.;y 
ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve İsçi 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) 

20. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşının ve İçel Milletveki
li Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının, ölüm cezası
nın kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/2&6, 2/578) (S. 

[ Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1972) 



21. — Atatürk Üniversitesi kuruluşu hakkın
daki 6990 sayılı Kanuna ek Çukurova Tıp Fa
kültesi kuruluş kanun tasarısı hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi İ/590; Cumhuriyet Senatosu 
1/65) (Millet Meclisi S. Sayısı : 495 e 1 nci ek; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 81) (Dağıt
ma tarihi : 3 1 . 3.1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım Ön adım'-
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanuE 
teklifi ve Adalet, içişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 13G ya l 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 İhsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve T]ân 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 C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 
öztürkçine'nin Toptancı halleri kanun teklifle
ri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Adalet ko-
misyonların'dan 5 er üyöden 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 teşMOjuıe ve vazifelerine dair 
2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 «ayılı Kanunun 
2 aıci maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde 
değişiklik yapılması hakkımda kanun tasarısı 
ve İçişleri, Turizm ve Tanıtma ve Millî Eğitim 
komisyonları raporlan. (1/365) (S. Sayışı : 417 

ve 4-17 ye birinci ek) (Birinci dağıitma tarihi : 
23.8.1971, iMaci 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 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) 
(S. Sayısı : 343 ve 343 e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 11 . 6 . 1971; 19 . 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 raporlan 
(2/197) (S. Sayısı : 362 ve 362 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . G . 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 tarihleri : 
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 nei 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 Oömlekpı-
nar köyü hane 1, oilıt 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 Yarna'nın ölüm cezalarına çarptırılmaları 
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 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 numa
rasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe'den 
doğma, 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin Örenin 
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) 



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

.12. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 ııci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı, Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma, 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Güm üş'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, Hüseyinoğiu, Fikriye'den doğma, 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında 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, cilt 35, sayfa 73 te kayıtlı, 
Alioğlu, Hanım'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) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

15. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyükde••• 
re Deddkorkut 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) (S. Sayısı : 352 ve 352 ye 1 nci ©k) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

X 16. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yo
rulmaz ve 17 arkadaşının, Anikara iline bağlı 
Kırıkkale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il 
kurulması hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plân komisyonlarından 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 . 1972) 

17. — Fazla fiyatla bilet satanların ceza
landırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayıları : 1.58 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 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) (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 :nei ek) (Da
ğıtma tarihleri 8 . 3 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

X 20. — Mardiıa 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'nun, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 8 
nci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Millî 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 kanun 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 
(1/23.1) (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 ncı 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 
bunların altındaki topraklara nükleer silâhların 
ve diğer 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. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
Nail Ath'nın, 394 sayılı Hafta Tatili hakkında 

5 -

I 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) 

29. — 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) 

30. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Söliımiye mahallesinin hane 1, cilt 13 ve 
ısayfa 9»2 numarasın'da nüfus siciliae kayıtlı 
Eyüp oğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 do
ğumlu Adil Kalfa'nın ölüm cezasına çarptırıl
masına dair Ba§Sbafcanlık tezkeresi ve Adalett 
Komisyonu raporu (3/9184) (S. Sayısı : 5111) 

I (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 
X 31. — Toprak ve Tarım reformu ön ted

birler kanunu tasarısı ve 55 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/609) (S. Sayısı : 513) (Da
ğıtma tarihi : 15 . 3 .1972) 

<»•» >«-

(Millet Meclisi 65 nci Birleşim) 





55-tî,;. MİLLET MECLİSI SSay,w 495 e | nci ek 
Atatürk Üniversitesi kuruluşu hakkındaki 6990 sayılı Kanuna ek 
Çukurova Tıp Fakültesi kuruluş kanun tasarısı hakkında C. Senatosu 

Başkanlığı tezkeresi ve Ç. Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında M. Meclisi Plân Komisyonu raporu 

(M. Meclisi : 1/590; C. Senatosu : 1/65) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : Sİ) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel SekreİerUği İS . 3 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 363 -1/65 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 28 . 2 . 1972 gün ve 5063 sayılı yazınız : 
Atatürk. Üniversitesi Kuruluşu hakkındaki 6990 sayılı Kanuna ek Çukurova Tıp Fakültesi ku

ruluş kanunu tasarısının, Millet Meclisince kajbul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
rulunun 14 . 3 . 1972 tarihli 41 nerBirleşiminde değiştirilerek ve açık oyla kalbul edilmiş, dosya 
ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıhurun 
Cutanuriydt S$nat'o»u Başkanı 

Açık oy Neticesi : 124 
( , 1 ; 

Kalbul - " i 123 
Ret : 1 

Bütçe Plân Komisytonu raporu 
' Millet Meclisi 

Bütçe Plân KonifoyonÜ 28 . 3 . 1972 
MâsNo:: İ/590 Ü. S. "İ/63"''" 

Karar No. : 126 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 27 . 2 .,;_19.72; tarihli 51 nci Birleşiminde görüşülerek kabul edilen ve fakat 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 14 . 3 . 1972 tarihli 41 nci Birleşiminde değigiirilepek kaîbul 
edilen (Atatürk Üniversitesi Kuruluşu hakkındaki 6990 sayılı Kanuna ek. Çukurova Tıp Fakültesi 
Kuruluş kanun tasarısı) üzerinde yapılan değiştoirişler, Hükümet ilgili t e s t ç i l e r in in de hazır bu
lundukları birleşimde g'ömfüidü. 



— .a — 
İlgililerin verdikleri izahat muvacehesinde Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca kadro cet-' 

velleriyle ilgili 2 nci madde metninde bahis konusu (L) cetvelini (3) sayılı cetvel olarak değiştir
mek ve bu şekliyle taısarıya bağlamak, bağlı (1) sayılı cetvelde tadaıdedilen «Öğretijm Üyeleri» ile 
«Öğretim üye yardımcıları» na ait adetleri tezyidetımek, ve her üç cetvele ballık olarak (Çukuro
va Tıp Fakültesi) ibaresini ilâve etmek suretiyle yapılan tüm değişjtirişler, Kkanisyonuaııuzea ay
nen benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

C. BÜgehan 

•Afyon K. 
II. Hamamcıoğlu 

Aydın 
N. Menteşe 

İzmir 
K. Önder 

Konya 
N. Kalay cıoğlu 

(Sakarya 
N. Bay ar 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Amasya 
Y. Acar 

Diyarbakır 
S. .Savcı 

J m zad a bulunanı ad ı 

İzmir 
A. N. Üner 

Konya 
B. Müderrisoğlu 

Sivas 
E. Kangal 

Kâtip 
Malatya 

A. Karaaslau 

Amasya 
S. Ay gün 

Erzurum 
R. Cinisli 

Kars 
K. Okyay 

Ndğde 
X. Kodmnanoğlu 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Adana 
8. Kılıç 

Ankara 
/ / . Balan 

Hatay 
H. Özkan 

Kayseri 
M. Yüceler 

Bize 
S: Z. Köseoğlu 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Atatürk Üniversitesi Kurulusu hakkındaki 6990 
saydı Kanuna ek Çukurova Tıp Fakültesi 

kuruluş kanunu tasarısı 

MADDE 2. — Çukurova Tıp Fakültesine ait 
ilişik (L) işaretli ve (1) ve (2) sayılı cetvel
lerde yazılı kadrolar Atatürk Üniversitesi ku
ruluş kadroları hakkındaki 6990 sayılı Kanuna 
bağlı (L) cetveli ve (1) ve (2) sayılı cetvellere 
(Çukurova Tıp Fakültesi) başlığı altında ek
lenmiştir. 

ilişik (L) işaretli cetvelde yazılı kadrolar 
1972 yılı içinde kullanılamaz. 

CUMHÜRtYET SENATOSUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Atatürk Üniversitesi Kurutucu hakkındaki 6990 
sayılı Kanuna ek Çukurova Tıp Fakültesi 

kuruluş kanunu tasarısı 

MADDE 2. — Çukurova Tıp Fakültesine ait 
ilişik (1) ve (2) sayılı cetvellerde yazılı kadro
lar Atatürk Üniversitesi kuruluş kadroları hak
kındaki 6990 sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sa
yılı cetvellere (Çukurova Tıp Fakültesi) baş
lığı altında eklenmiştir. 

İlişik (3) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 1972 
yılı içinde kullanılamaz, 

Millet Meclisi .(S. Sayısı : 491 e 1 nci ek) 
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BÜTÇE PLÂN KOMİSYONUNUN TAVStYELEBt 

Atatürk Üniversitesi Kuruluşu hakkındaki 6990 saydı Kanuna ek Çukurova Tıp Fakültesi 
kuruluş kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 2. — Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca yapılan degiştdriş benimsenmiştir. 

MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 4. — Kesinleşmiştir. " >{ 

MADDE 5. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 6. — Kesinleşmiştir. 

D. Görevin çeşidi 

M. Meclisinin kabul ettiği metne bağlı cetveller 

Çukurova Tıp Fakültesi 

(1) SAYILI CETVEL 

Adet Aylık | 1). 

a) Öğretim üyeleri 
Profesör 

Doçent 
» 
» 

b) öğretim üye yardımcıları 
Asistan 25 

8 Asistan 25 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
1 250 
1 100 
950 
800 

800 
700 

ı D . 
I 

'9 
10 
7 

8 
9 

10 
6 
7 
8 
8 
9 

10 

Görevin 

Asistan 
» 

Teknik Asistan 

çeşidi 

(Sağlık Bi-
limleri Fakültesi mezunu) 

» 
» 
» 

Okutman 
» 
» 

Uzman 
» 
» 

» 
» 
» 

.--

Adet 

30 
30 

2 
>> 
o 

3 
) 
2 
2 
2 

2 
2 

Aylık 

600 
500 

800 
700 
G00 
500 
950 
800 
700 
700 
600 
500 

Çukurova Tıp Fakültesi 

(2) SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Adet Aylık 

Dekan 
Dekan Yardımcısı 

210 
210 

Millet Meclisi ,(S. Sayısı : 491 e 1 nci ek) 



D. Görevin çeşidi 
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Çukurova Tıp Fakültesi 

(L) CETVELİ 

Adet Aylık i I). 

a) Öğretim üyeleri 

» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

b) Öğretim üye yardımcıları 
Asistan 20 
Asistan ' '" 20 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
1 250 
1 100 
950 
800 

800 
700 

'9 
10 

" 1 

8 
9 

10 
6 
7 
8 
8 
9 

10 

Görevin çeşidi 

Asistan 
» 

Teknik Asistan (Sağlık Bi
limleri Fakültesi mezunu). 

» » 
» » 
» » 

Okutman 
» 
» 

ITzınan 
» 
» 

Adet 

• 2 5 - . 

35 

• 2 

2 
3 
o -' 

3 
2 
2 
2 
*) 

2 

Aylık 

;• ; 6ÖO 

500 

800 
.700 
600 

-1300 
950 
800 
700 
700 
600 
500 

D. 

0. Senatosunun kaJbul ettiği metae bağlı cetveller 
Çukurova Tıp Fakültesi 

Görevin ceddi 

(1) 

Adet 

a) Öğretim üyeleri 
Profesör 

» 
» 
» 
» 

Doçent 

b) Öğretim Üye Yardımcıları 
Aaislban 45 

SAJYILI CETVEL 

Aylık i D. 

5 
15 
6 

14 
8 
9 
7 
7 

15 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
1 250 
1 100 

950 
800 

8 iAtsistoan 45 
,8O0 
700 ! 10 

19 
10 
7 

8 
9 

10 
6 
7 

Görevin çeşidi 

Asistan 
» 

Teknik Asistan (Sağlık Bi-
•îkıülcni F'aiküilttasi Mezunu) 

Okutman 
» 

18 Uziman 
9 » 

Adet Aylık 

65 

4 
4 
6 
6 
6 
4 
"4 
4 
4 
4 

60O 
500 

800 
700 
600 
500 
950 
800 
700 
700 
600 
500 

Çukurova Tıp Fakültesi 

(2) SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Adet Aylık 

Dekan 
Dekan yardımcısı 

'Millet Meclisi 

210 
210 

(;S. Sayısı : 491. e 1 nci ek) 
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D. Görevin cesidi 

Çukurova Tıp Fakültesi 

(3) SAYILI CETVEL 

Adet Aylık D. 

a) öğretim üyeleri 
Profesör 3 

» 3 
» 3 
» 6 
» 3 

Doçent 4 
» 2 
» 2 
» 7 

b) öğretim üye yardımcıları 
7 Asistan 20 
8 Asistan 20 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
1 250 
1 100 
950 
800 

800 
700 

'9 
10 
7 

8 
9 

10 
6 
7 
8 
8 
9 

10 

Görevin cesidi 

Asistan 
» 

Teknik Asistan (Sağlık Bi
limleri Fakültesi mezunu) 

Okutman 
» 
» 

Uzman 
» 

Adet 

25 
35 

2 
2 
3 
3 
o 
Kİ 

2 
2 
2 
2 
2 

Aylık 

600 
500 

800 
700 
600 
500 
950 
800 
700 
700 
600 
500 

CETVELLER 

(.1), (2) ve (3) 'sayılı leetvellerde ıCumshuri-
yet 'Settatosunca yapılan 'değişiklikler aynen 
tb enim senmiştir. 

f>tb<t 
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D. 

Çukurova Tıp Fakültesi 

(3) SAYILI CETVEL 

Görevin eesidi Adet Aylık 

a) Öğretim üyeleri 
Profesör 

Doeent 

b) öğretim üye yardımcıları 
Asistan 20 
Asistan 20 

000 
750 

1 500 
250 
100 

1 250 
1 100 

950 
800 

800 
700 

I). 

'9 
10 
7 

Görevin eesidi 

Asistan 
» 

Teknik Asistan (Sağlık Bi
limleri Fakültesi mezunu) 

9 » 
10 » 

6 Okutman 
7 » 
8 » 
8 Uzman 
9 » 

10 » 

Adet 

25 
35 

2 
2 
3 
3 
o 
2 
2 
2 
2 
2 

Aylık 

600 
500 

800 
700 
600 
500 
950 
800 
700 
700 
600 
500 

CETVELLER 

(.1), ('2) ve (3) sayılı leetivellerde 'Curahuri-
yet sSeuatosunca yapılan 'değişiklikler aynen 
(benimsenmiştir. 
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Dönem : 3 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Denizyatağı ve Okyanus dibi ile bunların altındaki topraklara 
nükleer silâhların ve diğer kitle imha silâhlarının yerleştirilme
sinin yasaklanmasına dair and 1 aşmanın onaylanmasının uygun 

bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1 /484) 

T. C. 
Başbakanlık 18 . o . 1971 

Kanunlar ve kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1202/6733 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
17 . 5 . 1971 tarihinde kararlaştırılan «Deniz yatağı ve Okyanus dibi ile bunların altındaki top
raklara ıriMeer siüâJhlanaı ve diğer kitle imha silâhlarının yerleştirilmesinin yasaklanmasına dair 
Andlaşmanm onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı» ve gerekçe ile Andlaş-
manın Türkçe ve ingilizce metinleri ilişik olarak sunulmuştur, 

G-ereğinin yapılmasını rica ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

GENEL CrEREKOE 

Denizyatağının sırf barışçı maksatlara tahsisi ve bu sahaların nükleer ve diğer kitle imh'a 
silâhlarından arındırılması aınaciyle milletlerarası bir andlaşlma akdi konuşumda Birleşmiş Millet
lerde, Cenevre Silâhsızlanıma Komitesinde son üç yıl zarfında yoğun çalışımatlar yapılmıştır. 
Çetin müzakereler neticesinde varılan «Denizyatağı ve Okyanus Dibi ile bunların Altındaki 
Topraklara Nükleer ve diğer kitle imha silâhlarının yerleştirilmesinin yasaklanjmasma müte
dair andlaşma», sahillerden itibaren 12 millik bir şeridin dışında kalan denizyatağı ve okya
nus dipleri ile bunların altındaki topraklara nükleer silâh ve başka nevi» kütle taihrip silâhlarının 
yerleştirilmesini ve özellikle bu silâMarm depolaniması, denenmesi, veya kullanılması amacına 
matuf yapıların, atış rampalarının veya her hangi başka tesislerin kurulmasını yasaklamaktadır. 
Ancalk, andlaşma memleketimizin millî yetkisi içinde bulunan kara suları ve bitişik bölgeler ile 
kıta sahanlığı üzerindeki hukukunu ve açık denizlerin serbestliği prensibini hiçbir şekilde etki
le,-nem ektedir. 

Mezkûr andlaşma, dünya yüzeyinin dörtte üçüne yakın bir sahayı kaplıyan deniz ve okya
nusların altındaki topraklan nükleer silâhlanma yarışının dışında tutmak suretiyle bu sahalar* 
daki kaynakların barışçı maksatlarla sırf insanlığın yararına kullanılması gayesine yönelmek
tedir. 

Bütün insanlığın bekâsını tehdideden nükleer silâhların deniz yatağında konuşlandırılmasına 
önlemeye matuf gayretleri memleketimiz başlangıçtan beri olumlu karşdayarak desteklemiştir. 

497 
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25 Şubat 1971 tarihinde andlaşmayı imzalıyan Hükümetimiz, mezkûr andlaşmayı silâhlanma 

yarışının durdurul/ması istikaımetinde alınması lüzumlu tedbirlerden biri olarak mütalâa etmekte 
ve bunun sıkı ve müessir bir milletlerarası kontrol altında gerçekleştirilebilecek genel ve tam 
bir silâhsızlanmaya doğru atıflımış olumlu yeni bir adını teşkil ettiğine inanmaktadır. 

Millî yetki dışındaki denizyatağı ve oikyanus diplerinin nükleer ve diğer kitle tahrip silâhların
dan arındırılması, c s a s itibariyle memleketimize İra sahalardan yöneltilecek tehdidi bertaraf et
mesi ıbakımından milî güvenlik menfaatlerimize uygundur. Bundan başka dünya barışının tarsi
nine, milletlerarası gerginliğin azaltılmasına ve milletlerarası ilişkilerde itimi ait ve işbirliğinin yer
leşmesi gayelerine hizmet edeceği inanciyle Hükümetimiz mezkûr andlaşmanın onaylanmasını 
desteklemektedir. Bu maksatla, Büyük Millet Meclisinin tasvibine arz edilmek üzere ilişikte su
nulan kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

•MADDELERİN GEREKÇESİ 

Madde 1. — «Denizyatağı ve Okyanus dibi ile bunların altındaki topraklara nükleer silâh
lar ve diğer kitle imha silâhlarının yerleştirilme sinin yasaklanmasına mütedair andlaşmanın» 
onaylanmasının uygun bulunduğunu hükme bağlamalktadır. Madde metni 244 sayılı Kanun hü
kümlerine uygun olarak kaleme alınmıştır. 

Madde 2. — Kanunun yürürlük maddesidir ve mezkûr kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe 
gireceğini belirtmektedir. 

Madde 3. — Madde ile kanun hükümlerini yürütmeye Balkanlar Kurutlu yetkili kılınmıştır. 

Millî Savunma Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu .23 . 6 -1971 

Esas No: 1/484 
Karar No: 31 

Yüksek Başkanlığa 

Denizyatağı ve okyanus dibi ile bunların altında/ki topraklara nükleer silâhların ve diğer kitle 
imha silâhlarının yerleştirilmesinin yasaklanmasına dair Andlaşmanın onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle Komisyonumuzda 
tetkik ve müzakere olundu. 

Gerekçede arz ve izah edildiği veçhile Cenevre Silâhsızlanma Komitesince hazırlanıp üye dev
letlerin onayına sunulan dünya barışının tarsinine ve millî güvenlik menfaatlerimize de uygun olan 
«Denizyatağı ve Okyanus dibi ile bunların altılıdaki topraklara nükleer ve diğer kitle imha silâh
larının yerleştirilmesinin yasaklanmasına mütedair Anlaşma Demirci Hükümeti tarafından 244 sa
yılı Kanun hükümlerine göre kaleme alman tasan metni 25 Şubat 1971 tarihinde imzalanmıştı. 

Komisyonumuzca dâ bu Andlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasa
rısı yerinde görülerek mevcudun ittifakiyle aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Dışişleri Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan yerine Sözcü Kâtip 
Bursa Manisa Bingöl Giresun 

Mustafa Tayyar (7. Selçuk Gümüşpala Mehmet Bilgin Hidayet İpek 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 497) 
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İstanbul 
Orhan Kabibay 

İstanbul 
İlhamı Sancar 

Van 
Kinyas Kartal 

İmzada bulunamadı 

İstanbul 
S. Orkunt 

Van 
Fuat Türkoğhı 

Maraş 
Z eh e. riya Kür şad 

Dışişleri Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No: 1/484 
Karar No: 13 

19 .2 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Denizyatağı ve okyanus dibi ile bunların altındaki topraklara nükleer silâhların ve diğer kitle 
imha silâhlarının yerleştirilmesinin yasaklanmasına dair Andlaşmanın onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görü
şüldü: 

Tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonunda, gerekçede de etraflıca belirtilmiş olduğu üzere, De
nizyatağı ve Okyanus tabanında nükleer silâhlanmanın önlenmesiyle dünya banşınm muhafazasına 
ve devletler arasında dostane münasebetlerin takviyesi maksadına matuf olarak yapılan Andlaşma
nın onaylanması hakkında hazırlanmış bulunan tasarı, prensip itibariyle Komisyonumuzca ela uy
gun mütalâa edilerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Maddelerin tetkiki esnasında müşahede olunan tercüme hataları sebebiyle, Aıullaşma metni, tat
bikatta her hangi bir yanlış anlayışa mahal bırakmamak gayesiyle, İngilizce aslına uygun olarak. 
Dışişleri Bakanlığı temsilcilerine yeniden tercüme ettirilmiş ve Andlaşma metninde yapılan düzelt
melere mütenazır olarak tasarı metni kanun ballığı ile 1 nci maddedeki (dibi) kelimesi, (tabanı) 
kelimesi sekimde değiştirilmiş, 2 ve 3 ncü maddeler tasarıda olduğu gibi bırakılmış ve yapılan 
bu değişikliklerle tasarı kabul edilmiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Dışişleri Komisyonu 
Başkanı 
Ankara 

Orhan Alp 

Afyon Karahisar 
Bua Çercel 

İstanbul 
İlhami Sancar 

Bu Rapor Sözcüsü 
İstanbul 

Sezai Orkunt 

Bursa 
Cemal Külâhlı 

İstanbul 
Naime İkbal Tokgöz 

Kâtip 
Balıkesir 

Ahmet îhsan Kırımlı 

Diyarbakır 
Behzat Eğilli 

İstanbul 
Mehmet Yardımcı 

Adamı 
Ali .Rıza Güllüoğlu 
İmzada buluna.madı 

, İstanbul 
Orhau Kabibay 

İzmir 
Şevket A d ajan 

tamir 
Nihad Kürşad 

İmzada bulunamadı 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 497): 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Denizyatağı ve Okyanus Dibi 
ile Bunların Altındaki Toprak
lara Nükleer Silâhların ve Di
ğer Kitle imha Silâhlarının 
Yerleştirilmesinin Yasaklanma
sına dair Andlaşmamn onay
lanmasının uygun bulunduğu 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetimiz 
tarafından 25 Şubat 1971 tari-
hiimdıe Londra, Wıa§fogtoın ve 
Moskova'da imzalanan «Deniz
yatağı ve Okyanus Dibi ile Bun
ların Altındaki Topraklara 
Nükleer Silâhların ve Diğer 
Kitle İmha Silâhlarının Yer
leştirilmesinin Yasaklanmasına 
dair Andlaşma» nın onaylan
ması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. ' 

MADDE 3. — Bu kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

17 . 6 . 1971 
Baıgfibafcain 
N. Erim 

Devlet Baıkaaıı 
Baiglbalkaıı Yardımcım 

S. Koça§ 
DavJkrti (Baikanı 

Barbakan Ya/rdumteiBi 
A. Karaosmanoğlu 

Devlelti Bakanı 
M. özgüneş 

Dovtletö (Bakanı 
D. KitapU 

Adalet Balkanı 
1. Arar 

Millî Savunum Balkanı 
F. Melen 

İçişleri Bıaikanı 
H. ömeroğlu 

DışişLerî Bakanı 
O. Olcay 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİS
YONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Denizyatağı ve Okyanus Dibi 
ile Bunların Altındaki Toprak
lara Nükleer Silâhların ve Di
ğer Kitle İmha Silâhlarının 
Yeı-leştirilmesinin Yasaklanma
sına dair Andlaşmamn onay
lanmasının uygun bulunduğu 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 
1 nei maddesi Komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 
2 nci maddesi Komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 
3 ncü maddesi Komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYON UNUN 
DEĞİŞTİBİŞİ 

Denizyatağı ve Okyanus Taba
nı ile Bunların Altındaki Top
raklara Nükleer Silâhların ve 
Diğer Kitle İmha Silâhları
nın Yerleştirilmesinin Yasak
lanmasına dair Andlaşmamn 
onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetimiz 
tarafından 25 Şubat 1971 tari
hinde Londra, Vaşimgton ve 
Moskova'da imzalanan «De
nizyatağı ve Okyanus Tabam 
ile Bunların Altındaki Toprak
lara Nükleer Silâhların ve Di
ğer Kitle İmha Silâhlarının 
Yerleştirilmesinin Yas'aklanma-
sınıa dair Andlaşnıa'nun onay
lanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Tasarının 
2 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Tasarının 
3 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Maliye Bakanı 
8. N. Ergin 

Millî Eğitim Bakanı 
§. Orel 

Bayındırlık Bakanı 
C. Karakaş 

Dış Ekonomik 
İlişkiler Bakanı 

Ö. Derbil 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
T. Akyol 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/ / . Özalp 

Tarım Bakanı 
M. O, Dikmen 

Ulaştırma Bakanı 
II. Arık 

Çalışma Bakanı 
A. Sav 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Çilingiroğlu 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
/ . Topaloğlu 

Turizm ve Tan. Balkanı 
E. Akçal 

İmar ve İskân Balkanı 
S. Babüroğlu 

Köy İşleri Bakanı 
C. Aykan -

Orman Bakanı 
S. İnal 

Genç. ve Spor Balkanı 
S. Ergun 
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DENİZYATAĞI VE OKYANUS DİBİ ÎLE BUNLARIN ALTINDAKİ TOPRAKLARA NÜKLEER 
SİLAHLARIN VE DİĞER KİTLE İMHA SİLÂHLARININ YERLEŞTİRİLMESİNİN 

YASAKLANMASINA MÜTEDAİR ANDLAŞMA 

İşbu Andlaşmaya Taraf olan Devletler, 

Denizyatağmm ve Okyanus dibinin araştırılması ve barışçı amaçlarla kullanılmasında kaydedi
len ilerlemeleri insanlığın müşterek menfaatine olduğunu kabul ederek, 

Denizyatağı ve Okyanus dibinde nükleer silâhlanma yarışının önlenmesinin, dünya barışının 
muhafazasına, milletlerarası gerginliğin azaltılmasına ve devletler arasında dostane münasebetlerin 
takviyesine yararlı olacağını göz önünde tutarak, 

İşbu Andlaşmanm, denizyatağı ve Okyanus dibi ile bunların altındaki toprakların silâhlanma 
yarışının dışında tutulması yolunda bir adım teşkil ettiğine kaani olarak, 

İşbu Andlaşmanm sıkı ve etkili bir milletlerarası kontrol altında genel ve tam bir silâhsızlan
maya doğru bir adım teşkil ettiğine kaani ve bu amaçla müzakerelere devama azimli bulunarak, 

İşbu Andlaşmanm, devletler hukuku esaslarına uygun olarak ve açık denizlerin serbestliğini 
ihlâl etmeksizin, Birleşmiş Milletler Yasasının amaç. ve prensiplerini tervicedeceğine kaani olarak, 

Aşağıdaki hususlar üzerinde mutabakata varmışlardır : 

Madde : I 

1. İşbu Andlaşmaya Taraf olan Devletler, Andlaşmanm II. maddesinde tarif edilen denizyatağı 
bölgesinin dış sınırı Ötesinde, denizyatağı ve Okyanus dibi ile bunların altındaki topraklara nük
leer silâh veya başka nevi kitlfc imha silâhlarını özellikle bu silâhların depolanması, denenmesi ve
ya kullanılması amacına mahsus yapılar, atış rampaları veya her hangi başka tesisleri yerleştirme
meyi ve kurmamayı taahhüdederler. 

2. İşbu maddenin 1 nci fıkrasındaki taahhütler, aynı fıkrada temas edilen denizyatağı bölge
sini de kapsıyacak, ancak, bu denizyatağı bölgesi içinde sahildar devlete ve karasuları altındaki 
denizyatağma uygulanmıyacaktır. 

3. İşbu Andlaşmaya Taraf olan devletler, her hangi bir Devletin işbu maddenin 1 nci fıkrasın
da bahse konu faaliyetlerde bulunmasına yardım, teşvik ve imale de bulunmamayı ve diğer her 
hangi bir şekilde bu gibi faaliyetlere katılmamayı taahhüdederler. 

Madde : II 

İşbu Andlaşma bakımından, denizyatağı bölgesinin 1 nci maddede bahse konu dış sınırı, 29 Ni
san 1958 de Cenevre'de imzalanan Karasuları ve Bitişik Bölge hakkındaki Sözleşmenin II nci kıs
mında zikredilen 12 millik bölgenin dış sınırı ile aynı hatta nihayete erecek ve mezkûr Sözleşme
nin 1 nci kısmının II nci bölümündeki hükümlere ve devletler hukukuna uygun olarak ölçülecek
tir. 

Madde : III 

1. İşbu Andlaşmanm amaçlarını terviç ve hükümlerine riayeti temin etmek üzere, Andlaşma
ya Taraf olan her Devlet, Andlaşmaya Taraf olan diğer devletlerin, I nci maddede belirtilen sınır
ların ötesinde, denizyatağı ve Okyanus dibi ve bunların altındaki topraklardaki faaliyetlerini, bu 
faaliyetleri engellememek şartiyle, gözlem yoluyla denetlemek hakkına sahibolacaktır. 

2. Bu nevi gözlemlerden sonra da, Andlaşma ile kabul edilen taahhütlerin yerine getirilmedi
ği hususunda mâkul şüpheler baki kalırsa, şüpheleri olan Taraf Devletle şüphe doğuran faaliyet
lerden sorumlu olan Taraf Devlet, bu şüpheleri izale maksadiyle istişarelerde bulunacaklardır. 
Şüpheler devam ettiği takdirde, böyle şüphelere sahibolan Taraf Devlet diğer Taraf Devletleri 
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durumdan haberdar edecek ve ilgili Taraflar eşyaların, yapıların, tesislerin ve normal olarak 
I nci madde kapsamına dâhil edilebilecek diğer imkân ve vasıtaların gereği şekilde teftişi de dâ
hil olmak üzere, mutabık kalınacak denetleme usulleri üzerinde işbirliği', yapacaklardır.' Faali
yet bölgesinde bulunan Taraflar ile her hangi bir sahildar Devlet veya bu yolda talepte bulunan 
her Taraf bu istişarelere ve işbirliğine katılmak hakkına sahiptir. Munzam denetleme tedbirleri
nin tamamlanmasını mütaakıp bu prosedürü başlatan Tarafça diğer Taraflara gerekli rapor da
ğıtılacaktır. 

3. Mâkul şüphelere sebebolaıı faaliyetlerden sorunlu olan Devletin kimliği eşya, yapı, tesis 
veya diğer imkân ve vasıtaların gözetlenmesi yoluyla tesbit edilemezse şüpheleri olan Taraf, faa
liyet bölgesinde bulunan Taraf Devletleri veya diğer her hangi bir Taraf Devleti durumdan ha
berdar edecek ve bu Taraf Devletler nezelinde gerekli tahkikatta bulunacaktır. Tahkikat sonunda 
belli bir Taraf Devletin bu faaliyetlerden sorumlu olduğu tesbit edilirse, bu Taraf Devlet diğer Ta
raflarla işbu maddenin 2 ne i fıkrası uyarınca istişare ve işbirliğinde bulunacaktır. Tahkikat so
nunda bahis konusu faaliyetlerden sorumlu olan Devletin kimliği tesbit edilemezse bu takdirde 
tahkikatta bulunan Taraf Devlet, faaliyet bölgesinde bulunan Taraflar ile, işbirliği arzusu izhar 
eden her sahildar Devleti veya her hangi diğer bir Tarafı davet etmek suretiyle teftiş usulü de 
dâhil olmak üzere munzam denetleme usullerine başvurabilecektir. 

4. îşbu maddenin 2 nci ve 3 ncü fıkraları uyarınca yapılan istişare ve işbirliği, bahse konu fa
aliyetlerle ilgili şüpheleri izale etmez ve Andlaşrna ile kabul edilen taahhütlerin yerine getirilme
diği hususunda cidelî bir istifham kalırsa. Taraf Devletlerden her biri Birleşmiş Milletler Yasası 
hükümleri gereğince meseleyi Yasaya göre karar alabilecek olan Güvenlik Konseyi önüne götüre
bilir. 

5. Bu madde uyarınca yapılacak denetleme Taraf Devletlerin kendi imkân veya vasıtalariyle 
veya diğer her hangi bir Taraf Devletin tam veya kısmi yardımı ile veyahut da Birleşmiş Milletler 
çerçevesi' içinde uygun görülebilen milletlerarası usullerle ve Yasaya uygun olarak yürütülebilir. 

fi. Bu Andlaşrna uyarınca yapılacak elenetleme faaliyetleri diğer Taraf Devletlerin faaliyet
lerini engeliemiyecek ve açık denizlerin serbestliği ve sahildar Devletlerin kıta sahanlıklarını araş
tırına ve işletme faaliyetlerine ilişkin hakları 'dâhil olmak üzere devletler hukukunca tanınan hak
lara riayet edilerek yürütülecektir. 

Madde : IV 

Bu, Andlaşniıanın hiçbir hükmü her hangi bir Taraf Devletin, karasuları ve bitişik bölge hak
kındaki 1958 sözleşmesi de dâhil, mevcut milletlerarası sözleşmeler muvacehesindeki veya böyle 
Taraf bir Devletin, sahillerinin açıklarındaki sular üzerinde, bu araıda karasuları ve bitişik böl
geler veya kıta sahanlıkları dâhil olmak üzere denizyi&tağı ve okyanus dibine dair ileri sürdüğü 
halk ve taleplerin veyahut ela diğer bir Devlet tarafından öne sürülen hak ve taleplerin tanınıp 
tanınmaıması ile ilgili tutumunu destekler veya haleldar eder şekilde yorumlanamaz. 

Madde : V 

Bu Andlaşmaya Taraf olan Devletler, denizyatağı, okyanus dibi ve bunların altındaki toprak
lar üzerinde silâhlanımıa yarışının önlenmesi için, silâhsızlanma alanında alınabilecek diğer tedbir
ler hakkında iyi niyetle müzakere! eve devam etmeyi taahhüde derler. 

Maâjde : VI 

Andlaşmaya Taraf her Devlet Aiiıdlaşmada değişiklik yapılmasını teklif edebilir. Değişiklikler, 
bunları kabul eden Taraf Devletler için Andlaşmıaya Taraf Devletlerin çoğunluğu bu değişikliği 
kabul ettiğinde, bundan sonra kabul eden Taraf Devletler için de kabul tarihinelen itibaren yü
rürlüğe girecektir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 497) 



— 7 — 

Madde : VII 

Bu Aııdlaşmauın yürürlüğe girmesinden beş yıl sonra, dibacede belirtilen amaçların ve And-
laşma hükümlerinim gerçekleşmekte olup olmadığını tesbit maksadiyle Andlaşmanm işleyiş şekli
ni gözden geçirmek üzere İsviçre'nin Cenevre şehrinde Andlaşmıaya Taraf olan Devletlerden müte1-* 
şekkil bir konferans akdedilecektir. Bu inceleme teknolojik gelişmeleri, dikkate alacaktır, incele
me konferansı, konferansa iştirak eden Tarafların çoğunluğunun görüşüne uygun olarak yeni 
bir konferansın toplanıp toplanmamasına karar verecek ve toplanmasına karar verildiği takdir
de bunun zamanını tâyin edecektir. 

Madde : VIII 

Andlaşmaya Taraf her Devlet, Andlaşma konusuna giren olağanüstü olayların ülkesinin yük
sek menfaatlerini tehlikeye düşürdüğüne karar verirse, millî egemenliğini kullanarak Andlaşma-
dan çekilmek hakkına sahibolacaktır. Bu takdirde Andlaşmaya Taraf bütün Devletlere ve Birleş
miş Milletler Güvenlik Konseyine çekilme kararı hakkımda üç ay önceden ihbarda burunacafktır. 
Söz konusu ihbar Taraf Devletin yüksek menfaatlerini tehlikeye sokmuş saydığı olağanüstü olaylar 
hakkında bir beyanı ihtiva edecektir. 

Madde : IX 

Bu Andlaşmanm hükümleri, Andlaşmaya Taraf olan Devletlerin nükleer silâhlardan arınmış 
bölgeler tesis eden milletlerarası Andlaşmal ardan doğan vecibelerini hiçbir şekilde etkilemjye-
ceiktir. 

Madde : X 

1. Bu Andlaşma bütün Devletlerin imzasına açık olacaktır, Andlaşmayı işbu maddenin 3 ncü 
fıkrası uyarınca yürürlüğe girmesinden evvel imzalamıyan her. Devlet Andlaşmaya her zaman ka
tılabilir. 

2. Bu Andlaşma, mümzi Devletlerin onayına tabi olacaktır. Onay veya katılma belgeleri işbu 
Andlaşmada Depoziter Hükümetler olarak tâyin edilen Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Britan
ya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği hükümetlerine 
tevdi edilecektir. 

3. Bu Andlaşma Hükümetleri Depoziter olarak tâyin edilen Devletler dâhil yirmiilki hüküme
tin onay belgelerini tevdiini mütaakıp yürürlüğe girecektir. 

4. Onay veya katılma belgelerini Andlaşmanm yürürlüğe girmesinden sonra tevdi eden Dev
letler için Andlaşma onay veya katılma belgelerinin tevdii tarihinden itibaren yürürlüğe gire
cektir. 

5. Depoziter Hükümetler, Andlaşmayı onaylamış ve Andlaşmaya katılmış bulunan bütün hü
kümetleri, her imza tarihi, her onay veya katılma belgesinin tevdii tarihleri, işbu Andlaşmanın 
yürürlüğe giriş tarihi ve diğer ihbarların alınış tarihleri hakkında vakit geçirmeden haberdar 
edeceklerdir. 

6. İşbu Andlaşma Depoziter Hükümetler tarafından Birleşmiş Milletler Yasasının 102 nci 
maddesi uyarınca tescil ettirilecektir. 
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Madde : XI 

•Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca metinleri aynı derecede geçerli olan işbu And-
laşma Depoziter Hükümetlerin arşivlerinde muhafaza edilecekitir. İşbu Andlaşmıaınm usulüne uy
gun olaralk taşıdık edilmiş suretleri Depoziter Hükümetler tarafından Andlaşmayı imaalıyan ve 

Jt katılan Devletlere gönderilecektir. 
ıBu hususları mübeyyin olarak, aşağıda imzalan, bulunan yetkili temsilciler Andlaşmayı imza

lamışlardır. 
1971 yılının Şubat ayının onbirinci günü Londra, Moskova ve Washington'da üç nüsha olarak 

düzenlenmiştir. 
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