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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Demokratik Parti Millet Meclisi Grubu adı
na Sakarya Milletvekili Vedat Onsa!'m; demok
ratik hukuk devletinin gereklerine uymadığı, 
Anayasa dışı fiilî durumların ve siyasî 'buhran
ların meydana gelmesine sebebolduğu iddiasıy-
le, Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca, Baş
bakan Nihat Erim hakkında gensoru açılması
na dair önergesi okundu ve 10 Nisan 1972 Pa
zartesi günü yapılacak birleşimde gündeme alı
nıp alınmaması hususunun görüşüleceği bildi
rildi. 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ragıp 
Üner'in, 6972 sayılı Korunmaya muhtaç çocuk
lar hakkındaki Kanunun 8 nci maddesinde de
ğişiklik yapılmasına dair olan kanun teklifinin, 
sosyal hizmetler kuruluş kanunu teklifini gö
rüşmek üzere kurulmuş bulunan Geçici Komis
yona havalesi hakkındaki Sağlık ve Sosyal Far
dım Komisyonu Başkanlığı, 

Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibey-
oğlu ve Sinop Milletvekili T. Fikret övet'in; 
5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek ka
nun teklifinin, (53 numaralı) Geçici Komisyo
na, Orman Komisyonundan da 5 üye alınarak, 
havalesine dair İçişleri Komisyonu Başkanlığı 
tezkereleri kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Gaziantep üyesi Sa
lih Tanyeri ve 74 arkadaşının 6831 sayılı Or
man Kaıra-ıunun bazı maddelerinin değiştiril-
mesmo v: Lir ek madde ile bir geçici madde ilâ
vesine, 5237, 5422, G36D, 7336 ve 756 sayılı ka
nunlara konu gelinlerin kaynak olacağı orman 
köylerini kalkındırma fonu teşkiliyle, orman 
köylerini kalkındırma kooperatifleri kurulması 
hakkında kanun teklifinin (73 numaralı) Geçi
ci Komisyona, İçişleri ve Tarım komisyonların
dan da üçer üye alınarak havalesine dair içiş
leri Komisyonu Başkanlığı teskeresi okundu, 73 
numaralı Geçici Komisyonun durumunun Baş
kanlıkça tetkik edildikten sonra bu konunun 
Genel Kurula getirileceği bildirildi. 

. Denizyatağı ve okyanus dibi ile bunların al
tındaki topraklara nükleer silâhların ve diğer 
kitle imha silâhlarının yerleştirilmesinin yasak
lanmasına dair Ândlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısının 
ikinci defa yapılan açık oylaması sonunda Mil
let Meclisince kabul edildiği bildirildi. 

Sayıştay Genel Kurulunca Sayıştayda mün
hal bulunan 5 üyelik için seçilen 10 adayın 832 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince nihai 
secimin yapılması hakkında Sayıştay Başkan
lığı teskeresi ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru. okundu ve adaylardan Bütçe Karma Komis
yonunca seçilenler Genel Kurulun tasvibine su
nularak nihai seçim işlemi kesinleşti. 

4 . 1 . 1961 tarih ve 211 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 87 ve 88 nci 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı bir süre görüşüldü. 

Malî Denge Vergisi kanunu tasarısının mad
deleri kabul ediüerek tümü açık oya sunuldu. 
Birleşim sonunda açıklanan oylama sonucuna 
göre çoğunluk sağlanamadığı ve gelecek birle
şimde açık oylamanın tekrarlanacağı bildirildi. 

29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Emlâk 
Vergisi Kanununun bazı maddelerinin kaldırıl
ması, değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hüküm
ler eklenmesi hakkında kanun tasarısının tümü 
bir süre görüşüldü. 

Çalışma süresinin dolması nedeniyle : 
7 Nisan 1972 Cuma günü saat 15,00'te top

lanılmak üzere, birleşime saat 19,33'te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 
Nurettin Ok Tufan Doyan Avsargü 

Kâtip 
Sivas 

Enver Akova 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saf yi : 15,00 

BAŞKAN : Başkan sekili Nurettin Ok 

'KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayse: i), Tufan Doğan Avşargil (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclislinin 69 neu Birle sim ini açıyorum. 

II. — YOICLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın Milletvekillerinin beyaz düğ
melere basmalarını rica ederim. , 

(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz vardır, 

müzakerelere başlıyoruz. 

IIL — BAŞKANLIK DİVANININ ı'.ŞENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Aydın Milletvekili Yüksel Menderes'in ! 
vefat ettiğine dair Başbakanlık tezkeresi (3/789) \ 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, simii 
büyük bir teessür içinde, çek değerli arkadaşı
mız kıymetli insan Yüksel Menderes'in elim 
kaybını bildiren Başbakanlık tezkeresini takdim 
edeceğim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
. Aydın Milletvekili Yüksel Menderesin 

8 . 3 . 1972 günü evinde ölü olarak bulunduğu, 
içişleri Bakanlığının 29 . 3 . 1972 tarihli ve 
3.23302/64 - 3142 ..sayılı tezkeresi ile bildirili mis
tir. 

Teessürle arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erlim 

Başbakan 

BAŞKAN — Maalesef artık cismi aramızda 
bulunmayacak olan •&wz arkadaşımızın ebedîle-
şen ruhu huzurunuzda sizleri bir daklika saygı 
duruşuma davet ediyorum. 

(Saygı duruşu yapıldı.) 

BAŞKAN — Toprağı bol olsun. 

2. — Kastamonu Milletvekili Hasan TosyaV-
nın, Kastamonu ilinin karayollarının durumu ve 
Kastamonuya gitmeyen fennî gübre Iconularında 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlaırım; bu 
hafta içinde birleşimlerin fevkalâde dolu olma
sı selbebî ile ve arkadaşlarımın gündem dışı sez 
taleplerini yerine getirmemiş olmamdan dolayı 
büyük üzüntü duydum. 

Bugünkü birleşimde, geçen birleşimlerde söz 
\ talebinde bulunup da, dileklerini yerine getire-
! mediğlm bir - iki arkadasuma söz vermek isti-
j yorum. 

I Sayın Yusuf Ziya Yağcı? Yok. 
I Sayın İlyas Kılıç? Yok. 
j Sayın Ali Uslu? Yok. 
i 
1 HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
i Başkan, benim de söz talebim vardı. 
1 BAŞKAN — Sayın Mehmet Kılıç? Yok. 
1 Sıra ıgîeldi size Hasan Tosyalı, buyurun. 
| Eğer bu arkadaşlar olsa idi size söz vermem 
| mümjkün olmayacaktı. 

Sayın Tosyalı; yalnız, sizin konuşmamız iki 
j noktaya temas ediyor, lütfen birisinden birisini 
| tercih edin. Kastamonu bölgesi karayolları du-
! rümu ve hâlâ gitmeyen fennî gübre hakkında 

konuşacaksınız, öyle mi efendim? 

HASAN 
efendim. 

TOSYALI (Kastamonu) — Evet 

BAŞKAN — Peki buyurun. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) 

den de bahsedebilir miyim? 
ikisin-

BAŞKAN — Kısaca bahsedersiniz tabiî. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Millet 

Meclisimizin sayın Başkanı, çok değerli arka
daşlarım; huzurunuzda iki mühim konuyu hem 
Millet Meclisimizin, hem de Sayın Hükümeti
mizin bilgilerine arz edeceğim. 

Bunlardan birincisi; 67 vilâyetimizin içeri
sinde karayolları bakamımdan, YSE hizmetleri 
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bakımından, hastane bakımından, millî eğjtıim 
hizmetleri bakımlından, Devlet Planlamanın ista-
tistıiğıine göre her sahada ff&ri olan Kastamonu 
vilâyetinim karayolları durumunu itakrar dile 
getireceğim. (A. P. ' sıralarından «Bravo» ses
leri) 

3 seneden beri Millet Meclisi -komisyonlar] ıı-
da, müzaikerelerinde ve gündem dışı konuşmala-
rıınıada, Kastamonu vilâyetinin yol bakımından 
67 vilâyetimiz arasında en ^eri olduğunu belirt
tim. 

Sayım Bayındırlık Bakanı bu kürsüden bu
nu. teyidetti. Hal böyle olmasına rağmen, il 
ınerkeai Kastaimonu'dan (230 Km. dir.) Başkent 
Ankara'ya kadar 9 - 1 0 saatte gelenıiyoruz. 13 
ilçesinden Kastamonu merkezine 60 Km. yi, 100 
Km. yi 5 - 6 saatte gelemıiyoruz. 1 200 köyü ckn 
Kastamonu'mun yolsuz olan köylerinin nispeti 
en as % 80'dir. 

Buna rağm;en Kastamonu bölgesinde Kara
yollarına tahsis edilen para miktarı ihtiyaçlarrı-
mızla değil mıütenasip, artık bizim bölgemizle 
alay eder derecede azdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 3 yıl evvel bu kür
süde beyan ettim; 50 yıldan beri seçim bölgem 
Tosya'nın - Kastamonu'nun en büyük kazası
dır, 20 000 nüfusludur. Kazanın tam mevcudu 
56 000 dir. - vilâyet ile irtibatı yoktur ve 50 yıl
dan beri bu yola buldozer, greyder girmemiş
tir dedim. Bu bir hakikattir. 3 seneden beri bu
nu def akitte söylememe rağmen hâlâ Bayındırlık 
Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü ıs
darla inadına devam etmekte, bu yola bir lira 
tahsisat koymamakta, bir tek buldozer tahsis et-
meımektıedir. 

Muhterem arkadaşlarım; hepimizin yüksek 
ıtakdir ve bilgileri olduğu üzere Türkiye'onizin. 
kurtarılmasında 67 vilâyetimiz içinde 70 000 şehi
di ile başta gelen Kastamonu vilâyetinin bil
cümle kalkınma ihtiyaçları tamıamiyle ihmal 
edilmiş, kurtarılan bölgelerimiz kalkLnımış ve 
maalesef kurtaran Kastamonu saMsi ceaalamdı-
nlmışitır. (A. P. sıralaıından «Bravo» sesleri) 

'BAŞKAN — Sayın Tosyalı diğer g'iibre ihti
yacı hakkında lütfen. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım; hükiimetlerimis «Atatürk
çüyüz» diyor, «Atatürk'ün izindeyis» diy^or, Ma
alesef bu, sözde kalıyor, Çünkü İstiklâl Harbi-
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ni bitirip Meclise gelen Yüce Atatürk'ümüz 
Kastamonu vilâyetimin istiklâl HaribcEide yaptı
ğı hizmete karşı şükran borcunu ödenmek için 
şahs-sn verdiği emerıgs ûle ilk kahramanlık, ve
fakârlık, fedakârlık beratını ba^ta- İnebolu ol
mak üzere Eastamıomu'ya varmışla. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri) Ve Meclisimiz 99 ncu 
Birleşim, 1 moi 'dönem milletvekillerinin ayak
ta alkışları arasında bu teklifi .kabul etmiştir. 
inebolu sembol olmak üzere Kastamonu'ya veri
len bu kahramanlık beratı İnebolu'dadır. Biz 
50 yılda yalnız berat aklık; bir karış yol alma
dık, bir fabrika almadık. 

BAŞKAM — Diğer konuya lütfen, uzuyor 
efendim, 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Muhterem 
•arkadaşlarım, Kastamonu'nun makus talihini 
yenmek için, Kastamonu halkı 20 yıldan beri 
bir kağit fabrikasının kurulmasını taleb^tmek-
tedir. Her zaman söylüyorum; Kastamonu'da 
değil bir fabrika, bufümkü 2 milyon metreküp
lük kereste istihsali ile 10 fabrika kurulması lâ-
sımgelirken maalesef hiç birisi İmrulmaımıştır. 

'Greçmiş iktidarın Sayın Başbakanı Süleyman 
Demire!; «8 nei kâğıt fabrikasının bütün etüt
lerinin bittiğimi, envanterinim tespit edildiğini 
ve mutlaka bir yıl sonra Kastamonu'da fabrika
nın inşaatına başlanacağım» söylemiş olmasına 
rağmen, Devletin devamlılık vasfı olmasına 
rağmen, ondan sonraki hükümetler bu hakikati, 
bu beyanatı, bu plan vs envanteri bir kenara 
itmişlerdir. .Böyle Hükümet ve Devlet olmaz, 
(A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, lütfen.,. Rica edi
yorum, bir dakika içerisinde bitiriniz. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Muhterem 
iarkadaşlarım, Kastamonu halkının dert ve ihti
yaçlarını, dileğini Yüce Millet Meclisine »tekrar 
getiriyorum. Hepiniz (ismimiz üzerinde) bu 
milletin milletvekilisiniz, Kastamonu'ya da sa-
hibolmaya Türkiye Büyük Millet Meclisini da
vet ediyorum. («Bravo» sesleri) Ya bu memle
ketin milletvekiliyiz veyahut da bölgelerim mıil-
le.tvekillyiz. («Bravo » sesleri) 

Muhteremi arkadaşlarımı, şimdi lilkinci konu 
olan-fennî .^iibre meselesine geçiyorum. 

Sevgili 'arkadaşlarım, içinde bulunduğumuz 
•şu anda memleketimizin ziraî bölgelerinde kâfi 
miktarda fennî g'übre yoktur. Hükümet fennî 
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gübre noksanını temin etmek için Ziraat Ba- I 
kanlığı eliyle mernleketimizde üç - beş kişi ile 
ithal müsaadesi vermiştir. Azot Sanayiinin istih
sal ettiği gübre miktarı Türkiye da&.yacının 
% 30 unu karşılamaktadır. % 70'inin ithal edil
mesi lâzımdır. Bunu ithal ettirmek için 3 - 5 it
halâtçı firmaya tahsis yapılmış, bu ithalâtçı 
firmalar dövizleri almışlar ve maalesef gübre 
ithal edeceği yerde, ya Avrupa bankalarında bu 
dövMeri kendi namlarına saklamış veyahut da 
başka maddeler ithal e İnmişlerdir. 

•SÜLEYMAN MUTLU (Afyon) —Bravo, 
Haşhaştan bahset. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bu sebep
le, memleketimizin zirai kalkınmaisının, sınai 
kalkınmasının temeli olan zirai istihsalimizi ylik-
selteedk olan fennî gübre; istihsal bölgelerimiz- ı 
de ne yeterince var, ne zamanında var. Ancak, 
karaborsada var. 3 - 5 tane ithalâtçı tüccarın J 
gerek ithalâtta, gerek memleket içi dalavere- I 
sine, karaborsasına Hükümet göz yummaktadır. 
Hükümet ona derler ki; memleketin her tara
fında ve ziraat zamanında yeterince gübre bu
lunduran. («Bravo' sesleri) Buna dahi kudreti 
olmayan bir Hükümete, ben «Hükünust etime 
vasfından yoksundur» derim. Köylüyü, 3 - 5 ta
ne karaborsacı, ithalâtçı, tefeci elinde oyuncak 
•etmemelidir. («Bravo* sesleri) Azot Sanayi 48 
kuruştan gübre verirken, tefecilar ve sıracılar 
110 ilâ 135 kuruşa gübre satmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, Yüce Millet Mecli
si, Sayın Hükümet; köylüye ve ziraıatçiye sahi-
bolalım. Sözlerimi bu şekilde bitirir, saygılar 
sunarım. 

3. —• Gaziantep Milletvekili Mehmet Kılıcın, 
öğretmenlerin intibakı konusunda gündem dışı 
demeci. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Kılıç, öğretmen
lerin intibakı hakkında (konuşacaksınız. Edea 
©derim çok kısa ise buyurun. Çünkü, çok uzım 
bir konuşma oldu. Ona göre, bendin toleransımı 
suiistimal etmeyiniz. 

Buyurunuz efendim. 
MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Sayın 

Başkan, sayın üyeler; 
Bugün, Türkiye'de Personel Kanunu ila hu

zursuz bale gelmeyen öğretmen yoktur, ilk ve 
arta dereceli bir okulda çalışan öğretmenin, 
mevcut intibak ve uygulamalarla nasıl huzursuz 
edildiğini saym üyelere açıklayacağım. j 

I Orta dereceli bir okulda yeni görev alan bir 
öğretmen, 10 ncu derecenin 1 nci kademesinde 
göreve başlar. Her yıl bir kademe ilerlemesi ve 
normal koşullar altında 3 yılda bir derece terfii 
yapılır.. Ya D - 6 - 7 yıllık öğretmen?... O da ye
ni mezun gibi 10 ncu dereceye intibak ettirilir. 
Ancak, Millî Eğitim Bakanlığı bu durumdaki 
öğretmenlerin intibaklarını yaparken 10 ncu de
recenin altında geçen her yıl için bir kademe 
ilerlemesi verir. Saymanlıkların pek çoğu da 
Millî Eğitim Bakanlığının yaptığı intibaklara 
göre öğretmenlerin maaşlarını öder. Ancak, Sa
yıştay murakıplarının illerde yaptıkları denet
lemeler sonunda bu 5, 6, 7 yıllık öğretmenler de 
yeni mezun olanlar gibi 10 ncu derecenin 1 nci 
kademesine indirilir, ayrıca bir yıldan beri al-

l dıkları kademe ücretleri öğretmenlerin üzerine 
zimmet çıkarılır. 'Bu 5, 6, 7 yıllık hizmet ne ol-

I du, nereye gitti? 

7 - 8 yıl önce mezun olarak toplumumuzun 
en önemli işi olan Millî Eğitimde görev almak 
suç mudur? Bu öğretmenlere normal mantığa 
göre, her üç yılda bir derece yükselmesi veril
mesi gerekirken, o verilmemiş; öğretme™ di
key terfii engellenmiştir. Durumu anlayan Mil
lî Eğitim Bakanlığı, bir ölçüde de olsa mağdu
riyeti önlemek için yan kademe ilerlemesi vere
rek bu büyük adaletsizliği ortadan kaldırmaya 
çalışmışsa da Sayıştay murakıplarımca, Bakan
lıkça verilen yan kademeler iptal edilerek öğ
retmen maaşları bir keşmekeş duruma getiril
miştir. ilköğretimde çalışan öğretmenler de bu 
durumdadır. 

Şimdi, illerde binlerce öğretmen, bir yan
dan yan kademeleri indirildiğinden, öte yandaaı 
da geçmiş ayların zimmeti kesildiğinden, dajha 
kısacası; ekmeği ile oynandığından acı acı sız
lanmaktadırlar. 

Eğitim - öğretim çalışmalarının en etkili ol
ması gereken bu aylarda, işimize geldiği zaman 
«irfan ordusu» dediğimiz sayın öğretmenlerimi
zin moralleri bozulmuştur. 

Şimdi, sayın yetkililerden soruyorum: 
1. — Yeni mezun olan bir öğretmenle, 7 - 8 

yıllık bilfiil hizmeti bulunan öğretmenin aynı 
maaşı alması normal karşılanabilir mi? 

2. — Bakanlikîararası koordinasyon sağlana
rak aynı msvzuat ile iki ayrı bakanlığın ayrı 

j ayrı anlayışı giderilemez iri? 
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3. — Mevzuat, ya da kanunun dağişik yo
rumlanmasının günahı, aslında en güç koşullar 
altında, ülkemizin en ücra köselerine kadar ya
yılarak birer vatan görevi yapan öğretrnsnleri-
niiizin boynuna yüklenebilir mi? 

4. — Millî eğitim işi, görev ve yapısı bakı
mından memurluğa benzemez. Onun için asker
ler ve hâkimler gibi ayrı bir barem düşünüle-
rmez mi? 

Yukarda belirttiğiım hususların, sayın öğret
menlerimizi tatmin edecek şekilde alıklığa ka
vuşturulmasını Sayın Millî Eğitim veya Maliye 
Bakanlıklarından rica eder, Yüce Meclisi saygı
larımla selâmlarım. (D. P. sıralarından alkış
lar) 

4. — Devlet Bakanı Doyan Kitaplı'nın; Kas
tamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın Kastamo
nu ilinin karayollarının durumu ve Kastamonu'
ya gitmeyen fennî gübre konularındaki gündem 
dışı demeci ile Gaziantep Milletvekili Mehmet 
Kthç'ın öğretmenlerin intibak konusundaki gün
dem dışı demecine cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, cevap mı ver
mek istiyorsunuz? Buyurunuz efendim, 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (Sam
sun) — Sayın Başkan, ıdeğerli arkadaşlarım; 

Sayın Tosyalı, her zaman olduğu gibi heye
canla Kastamonu'nun meselelerini gene huzuru
nuza getirdiler. Bu arada umumî bir şikâyet 
mevzuu olan gübreden de bahsettiler. 

Türkiye'de bu yıl maalesef bir gübre sıkın
tısı olmuştur. Bunun sebelbi; bu yıl içinde faa
liyeti arızaya uğrayan Kütahya fabrikası ve 
düşünülen zam(anda istihsale geçemeyen Akde
niz Gübre Fabrikalarıdır. Malûmuâliniz, her 
yıl bir gübre ithal ve tevzii programı yapılır ve 
'burada, hangi miktar gübrenin nereden nasıl 
temin edileceği, ne kadar gübrenin de ithal edi
leceği hesabediliir. 

Bu yıl, daman de arz ettiğim gibi Kütahya 
Fabrikası arıza yapmış ve baştaki hesaplarımı
za göre, Kurban Bayramı civarında faaliyete 
geçmesi gerişken Akdeniz Gübre Fabrikaları da 
lıa"?n normal faaliyetine geçememiştir; hu ba
kımdan istemeyerek gübre sıkıntısı 'olmuştur. 
Buna, kış dolayısayle kömür sıkıntısını önle
mek bakımından vagonların o sahaya sevk edil
mesinin de dalhli olmuştur. Halen gübre mesele

si ithalâtı artırmak suretiyle normal seyrine de
vam, e örnektedir. 

Sayın Kılıç, «öğretmen intibaklanndan» 
bahsettiler ve konuşmasının tümünde: «Yeni 
giren öğretmenlerle, 5, 6, 7 ve 8 yıllık öğretmen
lerin, aldıkları maaş bakımından ayniyet oldu
ğunu, dolayısıyle bu intibaklar sebebiyle eski 
öğretmen aleyhine .bir durum meydana çıktığı
nı» ve bunu ifade ederken de, «saymanların 
ödemiş olmasına rağmen, Sayıştay murakıpla
rının bu meseleyi ortaya çıkardığını ve dolayı-
isıyle bundan böyle bu gayri âdil durumun de
vam etmekte olduğunu» ifade ettiler. 

Takdir edersiniz ki, Sayıştay murakıpları 
Yüce Meclis namına faaliyet iora ederler. Gör
dükleri ve 'tespit ettikleri, kanundaki bir du
rumdur ve kanunda tespit edilmiş olan intibak 
işlemimin yanlış yapılmış olmasıdır. 

Bn meseleler huzurunuzda çok zaman tartı
şıldı. Personel Kanunu bakımından intibaklar
da sıkıntımız olduğunu ve eski memurla yeni 
memur sarasında ister istemez bazı farkların ol
duğunu ve olacağını ifade etmiştik ve tespit et
tiğimiz bazı sıkıntılar dolayısıyle de Komisyon
da detayı ile arz etmiştik. Burada da huzuru
nuza geldiği zaman gene bunları tespit edece
ğiz. Yüce Meclislerde, iki yıllık dönem içinde ve 
malî imkânların elverdiği nispette, bir plan için
de bu aksaklıkları gidermeye çalışacağımızı, bu 
iş için de huzurunuza «Yetki Kanunu tasarısı» 
ile geldiğimiz malûmunuzdur. İnşallah bu yetki 
Hükümete verildiği zaman, bu gibi aksaklıfclla-
ıın en kısa zamanda düzelmesi imkânı hâsıl ola
caktır. 

Saygılar sunarım. 

5. — Sayın üyelerden bazılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/788) 

BAŞKAN — Bazı milletvekili larkadaşları-
iimza izin verilmesine dair Başkanlık yazısı tak
dimi olunacak. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekilleri

nin hizalarında gösterilen müddet ve sebepler
le vaki izin talepleri Başkanlık Divanının 
6 . 4 . 1972 tarihli toplantısında uygun mütalâa 
edilmiştir. 

Keyfiyet Yüksek tasviplerine ara olunur. 
Sabit Osman Avcı 

Millat Meclisi Başkanı 
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Denizli Milletvekili Hüdai Oral 10 gün has
talığına binaen 3 . 4 . 1972 tarihinden itibaren. 

Bitlis Millet vekili Abidin inan Gaydalı 29 
gün mazeretine binaen 28 . 3 . 1972 tarihinden 
itibaren. 

Kütahya Milletvekili Mehmet Ersoy 15 gün 
mazeretine binaen 6 . 4 . 1972 tarihinden itiba
ren. 

Kütahya Milletvekili A. Fuat Azmioğlu 15 
gün mazeretine binaen 6 . 4 . 1972 tarihinden iti
baren. 

Yozgat Milletvekili ismet Kapısız 10 gün 
mazeretine binaen 5 . 4 . 1972 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Teker teker okutup, Yüce He
yetin oyuna sunacağım. 

Denizli Milletvekili Hüdai Oral 10 gün has
talığına binaen 3 . 4 . 1972 tarihinden itdbaren. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Malî Denge Vergisi kanunu ta
sarısının geçen birleşimde yapılan açık oylama
sında gerekli çoğunluk sağlanamamıştır. Müsa
ade ederseniz açık oylama muameselesini, bir 
evvelkinde olduğu gibi kupaları sıralar arasın
da dolaştırmak suretiyle yaptıralım; muvafık 
mı efendiım? («Muvafık» sesleri).. Muvafık. 
Kupaları dolaştırınız. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir saatlik 
süre zarfında görüşülecek kanunlara geçiyo
ruz. 

2. — 4 . 1 . 1961 tarih ve 211 saydı Türk Hi
lâldi Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 87 ve 88 
nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(1/501) (S. Sayısı : 473) (1) 

BAŞKAN — Geçen birleşimde kanun tasarı
sının tümü üzerindeki müzakereyi yapmış bulu
nuyorduk. 1 nci madde üzerindeki müzakerede 

(1) 473 S. Sayılı basmayazı 6 . 4 . 1972 tarih
li 67 nci Birleşim tutanağına bağlıdır. 

Bitlis Milletvekili Abidin inan Gaydalı 29 
gün mazeretine binaen 28 . 3 . 1972 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
e&eaier... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kütahya Milletvekili Mehmet Ersoy lö grnı 
mazeretine binaen 6 . 4 . 1972 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kütahya Milletvekili A. Fuat Azmioğlu 15 
gün mazeretine binaen, 6 . 4 . 1972 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yozgat Milletvekili ismet Kapısız 10 gün ma
zeretine binaen; 5 . 4 . 1972 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

şimdiye kadar 7 arkadaşımız konuşmuş bulunu
yorlar ; şu andan itibaren de söz sırasına kay-
dolunmuş arkadaşlarıimı takdim ediyorum: 

Sayın Kadri Eroğan, Bayın Nebil Oktay, Sa
yın Hasan Akçalıoğlu, Sayın Ferda Güley, Sa
yın Şinasi Özdenoğlu, Sayın Esat Kemal Ay-
bar, Sayın Mehmet Ali Aybar, Sayın Ahmet 
Buldamlı. 

Sayın Eroğan buyurunuz efendim. 
KADRİ EROĞAN (Sivas) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
4 . 1 . 1961 tarih ve 211 sayılı Türk Silâhlı 

Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 87 ve 88 nci 
maddelerinin değiştirilmiesine dair kanun tasa
rısının 1 nci maddesi hakkında şahsî görüşleri
mi arz edeceğim. 

Bu husustaki esas fikirlerimi arz etmeden 
evvel, cereyan eden konuşmalardaki intibaları-
mı belirteceğim, ondan sonra da esas hakkında
ki düşüncelerimi sunacağım. 

Biliyorsunuz muhterem arkadaşlar, dün bu 
madde oylanmak üzere iken, daha doğrusu Ko
misyon Başkanı arkadaşımızın bir öncelik - ive
dilik tezkeresiyle tasarının öne alınmış olması 
ve hepimizin bu çatıya gelir gelmez ıttıla kes-
betmemiz yüzünden hakikaten Sayın Başkanı 
da müşkül vaziyette bıraktık; söz isteme keyfi
yeti tekemmül etmiş olmasına rağmen, söz hak-

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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kımızı kullanamadık, bası sualler tevcih edildi, 
eğer o tevcih edilen suallerde Sayın ilikan biz
leri tatmin etmiş olsa idi. belki ayrıca görüş
mek icaibetmeyecekti. Ama, ne kenıdilerinin us 
de Sayın Komisyon Başkanının vermiş oldukla
rı izahat, kürsüden yapmış oldukları tavzih tat
min edici olmadığı için. tekrar söz almış bulunu
yorum, özür diledim. 

Meselâ, bendenizin bir suali olmuştu; 87 nci 
maddenin (e) bendinde, «Bu maddede sayılan 
görevleri yapan askerlere karşı, sözle yapılan 
sataşma veya hareketlerin bertaraf edilmesi sı
rasında mukavemet, taarruz, müessir fiil veya 
tehlikeli bir tehditle karşılaşıldığında» silâh 
kullanılacağı bildiriliyordu. Bunun üzerine 
bendeniz dedim iki, daha 9 ncu ayda, 1971 yılı
nın 9 ncu ayında asayişe müessir fiillerim önlen
mesi için Yüce Meclisiniz bir kanun ısdar etti. 
Adam öldürmek suretiyle dağa çıkan, nizamları, 
Devleti hiçe sayan ve asayişe müessir fiilleri ika 
ve irtikabda devanı, eden şakilerin dahi hemen 
'öldürüiıneınesi, bir ay her çeşit mahallî vasıta, 
radyo, televizyon, basın suretiyle ilân edildikten 
sonra, yine dağ başında jandarmayla karşılaştı
ğı takdirde teslim ol emrine rağmen filhal, fii
len taarruza, müsademeye kalkışırsa o zaman si
lah kullanabilecektir dedik. Bu, hukuk devleti 
olmanın bir haysiyetli ve şerefli 'karşılığıdır. 
Çünkü, Devlet kendisine karşı gelen insanlar
dan kat kat üstündür; muhakkak ki, yapıcıdır, 
pusuya yatmış vaziyette değildir, ikaz edicidir, 
irşıat edicidir, en sonunda yola gelmeyenlere si
lâh kullanır. Çünkü bir insanın hayatının ifna
sı keyfiyeti vardır. Bu bakımdan Sayın. Bakan 
acaba ne lütf edeceklerdir dedik; konuşmaların
da tek kelimeyle dahi lütfedip temas buyurma-
dıkları için, ben şimdi meseleyi 'esasından al
mak zaruretini duydum. 

Aziz ve muhterem arkadaşlarım, müzakere 
etmekte bulunduğumuz kanun, belki her millet
vekili arkadaşımızın tetkikinden geçmemiştir. 
Hayatî ehemmiyette bir kanundur. İnsanların 
ifnasını ^rEkstirmekbedir. O bakımdan yüoe 
diikkatlerioij 1: öylece vazettikten sonra, bunun 
hazırlanış tırzına ve eksiklerine geçiyorum. 

Bu kanun tasarısının gerekçesinde deniyor 
ki, muhtereım arkadaşlar dikkatlerinize arz edi
yorum, «Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 211 sayılı 
iç Hizmet Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca 

toplumun güvenliğini:» dikkat buyurun, topla
mım güvenliğimi, «aynı kanunun 76 ve mütea
kip maddeleri uyarınca da hizmet güvenliğini 
sağlamakla yükümlü bulunduğu tabiîdir.» 

«Ancak 'bu görevleri yapan askerlerin hiz
metin gerektirdiği ahvalde silâhını kullanacağı 
hizmetin tabiî bir karakteri olmakla beraber, 
bu maksat için tedvin edilen merî mevzuatın ye
tersiz olduğu anlaşılmış (bulunmaktadır.» 

«1. — Halen yürürlükte bulunan 211 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 
87 nci maddesi, askerlerin emniyet hizmetlerin
de görev aldıkları sırada hizmetin gerektirdiği 
halterde silâhlarını kııllanaibileceklerM kabul 
etmesine nağmen, silâhın kullanılışında öngörü
len esaslar 'hakkında bir hüküm vaz'etmediği 
gibi silâhın kullanma dereceleri üzerinde de 
herhangi bir görüş kaydetmemiştir.» 

Şimdi, aziz arkadaşlarım burada bir noktayı 
tavzih etmek mecburiyetindeyim. Devletimiz, 
kendisini yıkmak isteyen kanun dışı harekette 
bulunulan bir vasat içerisinde, -hassas bir mev
kide ve günlerde yaşamaktadır. Kanunlara, 
Devlete karşı gelmek suretiyle vaki olacak her 
çeşit tecavüz ve taarruzun önlenmesi bakımın
dan gösterilecek hassasiyetin daima yanında
yım; şiddetle taraftarıyım, çünkü devlet idare
si benim mesleğimdir. Kanun hâkimiyetini sağ
lamadıkça, Devlet otoritesini hâkim kılmadık
ça vatandaşı huzur içinde yaşat amayız. Burada 
benim buna bir itirazım yok. Bazı arkadaşla
rım hissî yönden bazı görüşler arz ettiler; böy
le bir zamanda kanunları çiğnemek isteyen in
sanları himaye eden görüş sahipleri varmış gibi 
bir hassasiyete büründüler. Bir defa bu noktayı 
tespit etmeye mecburuz. 

Yalnız, ben burada tasarının eksik olarak 
hazırlandığını, komisyonlardan iyice incelenme
den geçtiğini ispatlamak istiyorum. Komisyon
daki arkadaşlarıma hürmetim vardır, Yüce 
Meclise niyabeten vazife görmüşlerdir, ama ni
hayet komisyonlardan eksik olarak gelen mev
zular Yüce Heyetinizde olgunlaşacaktır, eksik
leri tamamlanacaktır. Benim bu bakımdan mü
talâa serdettiğimi lütfen fcalb'.ıl sekler. 

Şimdi, ne diyoruz? 211 sayılı Kanunun 86 ncı 
maddesindeki boşluğu doldurmak için getirmi
şiz. Ölçüyorum 211 sayılı Kanunun 86 ncı mad
desini. 
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«Askerler asayişi temin için Silâhlı Kuvvet
lerin masıl kullanılacağı - dikkat buyurun, asa
yişi tamik iğin Silâlılı Kuvvetlerin nasıl kulla
nılacağı; salâhların nasıl kullanılacağı değil; 
dikkatinize arz ediyorum - «Asayişi temin için 
Silâhlı Kuvvetlerin araşıl kullanılacağı ve örfî 
idare ilânı faalinde askerlerin vazife ve 'salâhi
yetten. hususi kanunları hükümlerine £"öre yürü
tülür.» 

Şimdi aziz iarkadaşlanm, yine bir yanlı? izah 
var takdimde. Asker umumî emniyetle, Devle
tin emniyetiyle, emniyet ve asayiş işleriyle gö
revi değildir; alâkası yoktur. Bu, içişleri Ba
kanlığına mevdu bir keyfiyettir. Ancak ne za
man askerlere lüzum hâsıl olur da emniyet ve 
asayiş işlerinde istihdam edilir, kanun onu tes
pit etmiş. Hangi kanun tespit etmiş? 5442 sayı
lı Kanunun 11 nci maddesinin (d) fıkrası. Ne 
diyor o? Malum, izaha lüzum yok. «Vali Devle
tin ve Hükümetin temsilcisi sıfatiyle, vilâyeti 
miüitıakasındaki vatandaşların emniyetini, asayi
şini huzur ve sükûn içinde yaşarmasını sağla
makla görevlidir.» Bunu normal olarak elimde
ki zabıta kuvvetleriyle yapar. Kanun bunu tes
pit etmiş; 5442 sayılı Kanunun 11 nci madde
siyle uzun uzun saymış, (id) fıkrasına gelmiş. 
Ne diye ı (d) fitasında! «Vali, il içindeki kol
luk kuvvetleriyle baıstırilamayacaık olağanüstü 
ve anî hadiselerin cereyanı karşısında kalırsa en 
yaikın askerî (Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri) 
komutanlarınla mümkün olan en seri vasıtalar
la müracaat ederek yardım, ister ve bunu yazı 
ile de teyideder. Bu talep derhal yerine getiri
lir.» 

Bu okuduğum sivil bir kanun, il idaresi ka
nunu. Normal olarak Devletin emniyeti, asayişi 
Dahiliye Vekiline, ona izafeten valilere bırakıl
mıştır. Ordunun vazifesi değil bu. Ama, elinde
ki jandarması, polisi kâfi gelmezse en yakın aıs-
kerî birliğe derhal keyfiyeti biklirecak vs kuv
vet isteyecek. O da derhal bu emri yerine geti
recek, kuvveti verecek. Amia, aziz arkadaşlarım 
işte takıldığımız nokta, ist? burada başlıyor. 
Tasarının eksik olarak kabul ettiğim, üzerinde 
ciddiyetle durulmayan noktası bu. Nedir'o? 

•Burada gelen askerlerin, birliğin, farz edin 
ki, Urfa Valisi Kadri Eroğaıı Suriye sınırın:!::-, 
olağanüstü bir hadiseyle karşılaştı, ayaklanma 
oldu, hemen oradaki tümen kanmianından, -ko
lordu komutanından «Bana aman bir alay pa

şam» diye istekte bulundu, yazdı istedi. &elmee 
bu birliği, bu general yahut albay 'komutasında
ki birliği vali kendisi mi sevk ve idare edecek, 
•ona mı talbi olacak, oradaki alay kumandanı mı 
(asayişten sorumlu olan) yapacak, yoksa gelen 
kumandan mı kendiliğinden bir vazife, program, 
bir tatbikat yapacak? 

işte bu yok. Bu kanunda boşluk olan bu. Hal
buki buna yeni .tasarıda katiyen temas edilme
miş. Yeni tasarıda temas eldilmemiş; ne den
miş? -Gayet muğlak bir şekilde yalnız bir keli
me ; «Asayiş» kelimesi geçiyor. 

Bakın beyefendiler, 87 nei madde nasıl baş
lıyor: «Askerler; karakol, karakol nöbetçisi, 
devriye ve naMyat muhafazası hizmetlerinde...» 
Bu, t-amaımen askerîdir. Mevcut ve meri kanun
da; ne yaparsa yapsın, cephaneyi nasıl korursa 
korusun, müstahkem mevkii nasıl korursa koru
sun buna hiçıoir diyeceğim yok. Hepimiz gör
müşüzdür, işitmişizdir; parolayı vermeyen ge
nerali bir er kalkmış öldürmüştür. Böyle olay
lar pek çoktur. Bu, tamamen askerî bir iştir ve 
buna bir diyeceğim yok; ama benim itirazını şu: 
87 nci madde değiştirilerek; «Askerler; karakol, 
karakol nöbetçisi, devriye, nakliyat muhafazası 
hizmetlerinde veya asayişi t&min için görevlen
dirildiklerinde aşağıda gösterilen hallerde silâh 
kullanmaya yetkilidirler...» deniyor. 

Asayişi temin için ne zaman yetkili, vazifeli 
kılıyorlar? Ya vali isteyecek veyahut sıkıyöne
tim... Sıkıyönetim, haddizatında askerî bir idare 
değildir. Anayasanın tesis ettiği bir müessese
dir ve Başbakana bağlıdır. Başbakana bağlı bir 
müessesedir; ama sıkıyönetim komutanları,, bu 
mamleketşümul, mühim hadiseleri en kısa za
manda önlemek için, Devletin zabıta kuvvevtle-
rine yardım etmek kin hususi kanunlarına göre 
ordudan, dilediği kadar birlik talebeder. Ayrı 
bir statüsü vardır. 

I Muhterem arkadaşlarım, daha 13 . 5 . 1971 
tarihinde 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununu çı
kardık. 4 ncü maddesinde şüyle bir hüküm vaz'-
ettiniz: «.Sıkıyönetim Komutanlığı emrinde ge
re vli asker ile polis ve jandarma, kendilerine 

I verilen görevlerin yerine Estirilmesi sırasında, 
i Türk Silâhlı Kuvvetleri i$ Hizmet Kanun ve 
I Yönetmeliği, Polis Vazife ve Salâhiyet Kanu-
] xm, Jandarma Teşkilât ve Vazife Nizamname-
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sinde silâh kullanmayı ieaibettirem hal ve şart
lardan herhangi birinim tahakkuku halimde silâh 
'kullanıma yetkemi bakddrler. 

•Silâh kullanmayı gerektiren hail erde münfe-
ı-it hizmet görenler kemdi 'başlarına, topluca hiz
met görenler olay yerinde başlarında bulunan 
§ •mirin emriyle .silahlarını kullanırlar.» 

Aziz arkadaşlarını, simdi bu tasarı nevama, 
-.Ordu her zaman umumî emniyet ve asayişle 
vazifeli ve gcnavliymiş» gibi bir espri içeririn
de getirilmiş. Bu benim şahsî bir buluşum değil, 
aynen kendi gerekçelerinde yer almış. Bakın 
gerekçede ne diyor: 

«1. — Halen yürürlükte bulunan 211 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 
87 nci m;îddesi, askerlerin emniyet hizmetlerin
de görev aldıkları sırada hizımetim gerektirdıiği 
hallerde...» Yani ha'ddıizatında Millî Savunma 
Bakanlığının, ordu mems ıralarımın emniyet ve 
asayİF - Sayın Bakamdan tekrar istirham. ediyo
rum, bunu tavzih etımeleni lâzım. Yani ben arz 
edemediğim için üsülüyoruım, kendileri tebes
süm ediyorlar - hizmetlerimde kullanıldıkları, 
görevlendirildikleri saman nasıl vazife görecek
lerine dair bir kanun getirmesi lâzım iken, «Na
sıl silâh kullanılacağı» diye bambaşka bir isti
kamette bir kanun getirilmiştir. 

Aziz arkadaşlarım, bu kanun böyle çıksa 
acaba ne olur? Çıksa bir felâket olur. Acaba 
bu şahsî, indî bir mütalaa mı yoksa bir anlık 
hata ile, kanunlaştığı zaman telâfisi mümkün ol
mayan bir netice doğuracak mı? 

Muhterem arkadaşlanm, tasarıdaki 87 nci 
maddenin (e) fıkrası bakın ne diyor: «Bu mad
dede sayılan görevleri yapan askerlere karsı, 
sözle yapılan sataşma veya hakaretlerin berta
raf edilmesi sırasında, mukavemet, taarruz, mü
essir fiil ve tehlikeli bir tehditle karşılaşıldığın
da bu halleri gidermek için» 

Ne yapacak?.. Evvelâ silâhını çevirecek. 
Şimdi arkadaşlarım diyecekler ki, «Şartlar var 
Eroğan, .niye telâşlanıyorsun» Şartlar şu: Evve
lâ silâhını tevcih edecek, kabzasını, dipçiğini 
kullanacak, havaya atacak, sonra derhal ateş 
edecek ve öldürecek. Sıra bu... Bu husus, tered
düt hâsıl olacak bir izaha lütfen bağlanmasın. 

'Meımleketiıinizde sıkıyönetim var; gece saat 
0û,3ö'dan sonra sokağa çıkmak yasak. Saat 01,00 
de tertemiz bir vatanda? - kötü insanlarla hiç 
alâkam yok, ki onu da öldüremeyiz ya - karan

lıkta gidiyor, görevli; «Kaçma, gitme» filân de
di, havaya axeş elti ve neticede öldürdü. Suçlu? 
Yok? Niye?.. «Efendim, ben kuvvetli bir teh-
d;tlo karşılaştım» Ceza Kanununda böyle bir 
şey bulamadım. Nasıl icadetmişler bilmiyorum. 
Tehdit? Var işte... Tehlikeli bir tehdit, en tehli
keli tehdit... Bir sarhoşa raslamış, «gitme, gel
me» demiş, adam dönmüş «Yerim seni» filân de
miş. Bundan daha tehlikelisi var mı? (!) «Efen
dimi, öyle bir tahdit etti ki., öldürecekti benli; 
«Yerim» dedi. Tehlikeli tehdidi kim takdir ede
cek? Bizzat kendisi. Nereden- çıkıyor bu? İşte 
tasarının 1 nci maddesinin ÎV - 2 nci fıkrası : 
«Âteş emri verilmemiş olsa dahi her asker silâ
hını 'kullanabilir. Ancak, silâhını kullanacağı 
zamanın ve kullanma derece ve tarzının tayini 
her olayın cereyan ettiği haller ve şartlar göz 
önünde tutularak, silâhını kullanacak asker ta
rafından bizzat takdir olunur» 

Çok istirham ediyorum; Devletin nizamını 
ayakta tutalım, Devletin şerefine, haysiyetline 
halel getirtmeyelim; buralarda varım. Arz et
tim; mesleğim icabı hassasiyetim asgarî sizinki 
kadardır, ama bir erin şahsî takdiriyle bir insa
nın ifna edilmesine gidetmeyiz, bu mümkün de
ğildir. 

Aziz arkadaşlarım, burada bir şeyde tered-
düdedilmiş. - sakat bar tasarı - Bir taraftan aske
rî hizmetler tadadedilmiş; karakol hizmetleri, 
depo muhafazası, cephanelik muhafazası, - de-
ınıin arz ettim, oralarda hiçbir sözüm yok - ama 
diğer silâh kullanma esprisi, 'ayaklanma halini 
önlemek için düşünülen bir hava içinde hazır
lanmış. Diyelim ki, 10 binlerce insan ayaklanmış, 
«Dur» diyors-ıın durmuyor, «Sus» diyorsun sus
muyor... Elbette buna bir çare bulunacak; ama 
onun şartı da ayrı, onun maddesi de ayrı ted
vin edilmeli, unsurları da ayrı tespit edilmeli. 

Bir insan husumet yüzünden sakır şakır 
adam öldürürse hâkimin kimim suçlu, kimin 
suçsuz olduğunu tespit 'etmesine imkân yok. 
«Efendim, ben takdir ettim, öldürdüm» «Niçin 
öldürdün?» «Dur dedim, durmadı, tehdit etti, 
mukavemet gösterdi, öldürdüm» Hayır... Bu 
mümkün değil arkadaşlarım. 

Yüce Heyetinize tekrar arz ediyorum; vebal 
sizdedir. Tek insanım takdiriyle insan, ifnası ol
maz. 'Biz Devleti yeni kurmadık. 600 senelik 
İmparatorluktan gelen kanunda da vardı, 50 



M. Meclisi B ; 68 7 . 4 . 1972 O : 1 

senelik Cumhuriyette de var. Polis Vazife ve 
Salâhiyet Kanununda da var. Trampetler çalı
nırdı, ikazlar edilirdi, tembihler yapılırdı, rica
lar yapılırdı, eğer bunların hiç birisi fayda et
mezse havaya ateş açılır, eğer o da olmazsa aya
ğına atılır, o da olmazsa hedef gözetmeden atı
lırdı yani her şey gidiyorsa... Fakat burada biz
zat bir erin, şahsî takdiriyle insan öldürmesi 
mümkün değildir. 

Aziz arkadaşlarım, bilhassa bu hususa dik
katlimizi çektim. Eski 87 nci maddenin (b) fık
rasında, «... başka çare kalmamışsa» deniyor
du. Bu, eski kanunda düşünülmüş: Şu yapılır, 
şu yapılır, şu yapılır, başka bir çare kalmamış
sa deniyordu. Burada o da yok, o çare de kal
dırılmış. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi) — Var 
var. 

KADRİ EROĞAN (Devamla) — Var mı? 
Pardon. Hangisi efendim o? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — «Başka 
ıçare kalmamışsa, zaruret 'hâsıl olmuşsa» diye 
yasıyor. Eski maddenin aynı. 

KAE31 EROĞAN (Devamla) — Evet efen
dim, ben görmedim, kendileri izah ederlerse 
memnun olurum. Ben burada göremiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, Millî Savunma 
Bakanı olsaydınız Ibunu c&vaplanidırırdımız, ol
madığınıza göre Sayın Millî Savunma Bakanı
mız cevaplandırır. 

KADRİ EROĞAN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, bir de «Sorumluluk» fıkrası var 
ki, bazı arkadaşlarım temas etti ona «Sorum
suzluk» fıkrası demek lâzım, «Her olayın cere
yan ettiği haller ve şartlar gözönünde tutulmak 
kaydıyla silâhını kullanan askere ve silâh kul
lanma emrini veren birlik komutanına sorumlu
luk yüklenmez» demiyor. Bu, zaten yııkardaki 
izahların bir neticesi oluyor. 88 nci maddede, 
«Silâh kullanma yetkisini haiz bulunan her as
ker veya silâh kullanma emrini vermeye yetkili 
her komutan, kanunun tayin etmiş olduğu mü
saadeleri yerinde ve zamanında kullammaz ve
ya. silâhlarından tanıamiyle istifade erimezse fii
lin maOıiyatinj g'öre cezalandırılır» deniyor. Ya
ni burada, öldürjrazse cezakîi dinliyor. 

Vazife verilen bir insanın vazifesini yapabil
mesi için yetkiyle teçhiz edilmesi şarttır, ona bir 
diyeceğimiz yok: fakat suçlarla müeyyidelerin 
fj^enkli olması lâzımdır. 

Ceza kanununda fiilî müessirin cezası 1 ay
dan 6 aya kadar ise veya suç dana müessir olur
sa ceza 1 sene isê  burada ölüme kadar göıtürül-
mek gibi, ceza kanununun umumî prensiplerini 
bir tarafa iterek böylesine ağır bir hüküm koy
mak mümün değildir. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Ne ya
palım? 

KADRİ EROĞAN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, şimdi yapılacak iş: Günün şart
larına uygun olarak 211 sayılı Kanunun 86 ncı 
maddesine göre mevcudolan boşlukları da dol
durmak esas olduğuna göre, - çok samimî ola
rak arz ediyorum - bana g'öre 211 sayılı Kanu
nun istihdaf ettiği, emrettiği vazifemin hiç biri
sini kapsamayan, eksik olarak yapılmış bulu
nan bu tasarının, geri alınıp, yeni baştan ıslah 
edilmesi lâzımdır. Hatta bir gariplik ıhıissediyo-
rum, 'Sayın Bakanın bunu da izah etmesi lâzım
dır. Bundan evvel çıkardığımız Asayişe Müessir 
Fiillerin önlenmesi hakkındaki kanun, hem iç
işleri Komisyonundan, hem de Adalet Komisyo
nundan geçti. Aynı vazife için yapılan bir ka
nun, gerçi bunun askerî bir tarafı var. ordu iç 
hizmet vazifesi var, o elbette ki. Millî Savunma 
Komisyonundan geçecektir, ama umumî asayişe 
müessir görevin ifasını tazammun ettiği için el
bette ki, bu, ihtisas komisyonu olan içişleri Ko
misyonundan ve (insanların ifna edilmesine ka
dar varan, Ceza Kanununu yüzde yüz alâkadar 
eden bu mevzuun) Adalet Komisyonundan geçi
rilmeden, yalnız Millî Savunma Komisyonumdan 
geçirilerek huzurunuza getirilmiş olması da bir 
noksanlıktır. 

Her bakımdan bu tasarı noksandır, ilerde 
telâfisi gayri kabil neticeler doğuracaktır; ivaz
sız garazsız, sırf hizmetin ve vatandaşın lehine 
olmak üzere bu tasarının bir kere daha komis
yona alınmasını yüksek takdirlerinize arz ediyo
rum. 

Hürmetler sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, .1 noi 
madde üzerinde müzakerenin yeterli görüldüğü
ne dair önerge gelmiştir, ancak Hükümet veya 
Komisyon... 
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FSîlDA ÖÜLEY (Ordu) — Aleyhte... 
'BAŞKAM — Bir dakika «.fendim, bir dakika 

Sayın CHüûy. 
Hükümet veya Komisyon, konuşmak arzu 

•ediyorsa, İm kadar münakaşa konusu olan bu 
(maddenin daha ook vuzuha erinmesini temin 
dçin kendilerine söz vereceğim. 

Sayın Millî Savunma Bakanı, buyurunuz 
©f cildim. 

•MİLLÎ SÂ¥ÜMMâ BAKANI FEBİ'D ME
LEN (O. Eeııatosu Van Üyesi) — Sayın Baş
kan, muhterisim arkadaşlarım; 

Bundan evvelki oturumda arkadaşlarımı tat
min edamemis olduğum için üzgünüm. Bu vazi
feyi simidi yapmaya çalışacağım,. Üaijidediyoruım 
ki, bu izahatımdan sonra bir tereddüt noktası 
kalmayacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, evvelâ, getirdiğtiırniz 
tasarı yeni bir müessese getirmiyor. Bu, gerek
çede de izah edilmiştir ve dünkü msaruzatrmda 
da buna temas ettim. Mevcut bir müessesedeki 
boşlukları, eksiklikleri, tereddüt noktalarını or
tadan kaldırmak üzere bir tasarı getirmiş bulu
nuyoruz. Yine, mıeıvcut tasarıdaki, mevcut ka-
mumdaki hükümleri şiddetlendirımek asla meıv-
.'auuıbajhis değildir. ı&aıdeoe iarz ettiğim gibi, aynı 
yetkiler devam ediyor, yetkileri artırma mevzu-
ulbahis değil, hu yetkililerin, hangi hallerde, han
gi şartlar içerisinde, ne şekillide kullanılacağı te-
ferruatiyle hükme bağlamıyor. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 211 sayılı iç Hiz
met 'Kanununun 76 ncı maddesine göre, Silâhlı 
'Kuvvetler bir defa kendi iç güvenliği bakımın
dan bazı hallerde silâh kullanma mecburiy&tin-
dsdir. 

ikincisi: toplum güvenliği bakımından silâh 
kullanma mecburiyetindedir. 

Silâhlı Kuvvetler otomatik olarak, toplum 
güvenliğini sağlamak için kendiliklerinden va
zife almaklar. Biraz evvel burada konuşan, vak
tiyle valilik yapmış bir arkadaşımız da tefer-
ruatiyle izah etti. Bazı hallerde ve yetkili ma
kamların daveti üzerine veyahut Sıkıyönetim 
hallerinde Silâhlı Kuvvetler toplum güvenliği 
vazifesiyle görevlendirilirler. 

Şimdi, gerek kendi iç güvenliği için, gerek
se, toplum güvenliğinde vazifelendirilen asker
lerin, gerektiği hallerde silâh kullanması tabiî
dir ve görevin kalbidir. Silâhlı Kuvvetlere gö
rev, icabında silâh kullanılmasını sağlamak için 
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vi^ilir. Aksi halde, Silâhlı Kuvvetlere ihtiyaç 
kalmaz ve bu görev Silâhlı Kuvvetler yerine bir 
ba ;ka organa verilebilir. 

Demek ki, silâh kullanılmasını, zor kulla
nılmalını gerektiren hallerde Silâhlı Kuvvetlere 
görev verilebilir. 

Bu sebeple, bu görevleri yapan askerlerin arz 
ettiğim gibi gerekli hallerde silâh kullanması 
görevin taibiî bir gereği sayılmak lâzım. Mev
cut Kanunumuzda eksiklik nelerdir onu arz 
edeyim. 

Dün konuşan arkadaşlarımız da temas etti
ler, bugün konuşan Sayın Kadri Eroğan da te
mas buyurdular; «ö-emişletilme var mı?» dedi
ler. 

Muhterem arkadaşlar, mevcut iç Hizmet 
Kanunumuzun 86, 87 ve 88 nci maddeleri si
lâh kullanma hallerine ait hükümleri ihtiva et
mektedir. izin verirseniz bu maddeleri açıkla
yayım. 

87 nci maddesindeki, (Askerlerin Silâh Kul
lanma yetkileri) mevcut hükmü okuyorum: 

«Askerler, karakol nöbetçisi, devriye ve nak
liye muhafazası hizmetlerinde ikem, aşağıdaki 
gösterilen hallerde silâh kullanmaya mezundur
lar.» 

Yeni kanunla burada neyi ilâve ediyoruz? 
Asayiş. Şekle göre asayiş vazifesiyle görevlen
dirme hallerinde. 

Muhterem arkadaşlar, halen asayiş vazife
siyle görevlendirilen Silâhlı Kuvvetlerimiz, si
lâh kullanma imkânına sahiptirler, ama hu hük
me dayanarak değil, eğer polisle birlikte bu hiz
meti yapmaya memur edilmişlerse, Polis Vazife 
ve Salâhiyetleri Kanunundaki hükme dayanarak 
silâh kullanmaktadırlar. Sıkıyönetim Kanununa 
güre vazifelendirilmişlerse, Sıkıyönetim Kanu
nundaki hükümlere dayanarak silâh kullanmak
tadırlar. Eğer jandarma ile birlikte vazifelen-
dirilmişlerse, jandarmanın vazife ve salâhiyetle
rine dair nizamnamede buna ait maddedeki hük
me dayanarak silâh kullanmaktadırlar. 

Şu halde bugün silâh kullanma yetkisi, va
zifesinin çeşidine göre ayrı ayrı hükümlere da
yanıyor. Eğer kendi iç güvenliği için, yani as
kerî hizmetlerde ise İç Hizmet Kanununa 
göre; asayiş hizmetlerinde çalışıyorsa, arz etti
ğim gibi ya, Polis ve Vazife ve Salâhiyetleri Ka
nununa göre veyahut jandarma vazife ve sala-
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niyetlerine ait nizamname hükümlerine göre. 
Gerek Polis Vazife ve Salâhiyetleri Kanununda, 
gerekse jandarmaya ait nizamnamede, bugün 
getirdiğimiz hükümlere mütenazır, benzer hü
kümler mevcuttur; ama eksik, ama fazla. Hatta 
bunların bir kısmında olan hükümler ötekisin
de yok, biraz farklı şeyler de ihtiva ediyor. As
lında bunların hepsini birleştirmek lâzım. Hep
sini birleştirecek mevzuat yapmak doğru olur
du; fakat, işte ayrı ayrı tedvin edilmiş. 

Şimdi biz bu tasarıyle, Palis Vazife ve Sa
lâhiyetleri Kanunu veyahut Jandarma Nizam
namesi yerine; asker, asayiş hizmetleriyle va
zifelendiril diği takdirde bu kanun carî olsun 
diyoruz. Bu kanun carî olsun derken namen arz 
edeyim, şiddetlendirmiyoruz, öteki hükümlerle 
karşılıklı mukayese ederek okursanız görecek
siniz ki, yeni kanunumuzda asla şiddetlendirme 
ve silâh kullanma halini genişletme diye bir 
mevzu da yoktur. Orada ne varsa, burada da o 
vardır. Sadece burada, daha teferruatlı olarak 
çerçevelenmiştir ve sayılmıştır haller. Keşke 
öteki kanunlar da buna mütenazır hale gelse, 
o vakit hakikaten, silâh hanlgi hallerde kulla
nılabilir ve hem kullanan için - dün de arz et
miştim - hem de silâh kullanmasına maruz ola
nı korumak için daha hududu, şümulü belli olan 
ve icabında sorumluluğun tespitine imkân ve
ren yeni hükümler getirilmiştir, ondan ibaret
tir. 

Muhterem arkadaşlar, mevcut- İç Hizmet Ka
nunumuzda ve jandarmaya ait kanunda da ba
zı eksiklikler var. Silâh kullanmanın hangi hal
lerde olacağı yazılmıştır; fakat «Silâh kulllan-
manm derecesi, silâhı kullanma tarzı, ateş emri 
ve kendiliğinden ateş etme halleri, ateş emrini 
vermeye yetkili olanlar» bunlar mevcut kanun
larda, bilhassa iç Hizmet Kanununda teferrua-
tiyle tespit edilmediği içindir ki, bu, hükmü 
getirdik. 

Şimdi iç Hizmet Kanununun (a) fıkrasını 
okuyorum: 

«a) Bu hizmetlerden birini yaparken mü
essir bir fiil ile taarruza uğranıldığı» arkadaşı
mız söylüyor ya, taarruza uğranıldığı diye hü
küm var, yeni hüküm değil eskiden, «veyahut 
müessir bir fiil veya tehlikeli bir tehdit ile bu 
hizmetlerin yapılmasına mukavemet edildiği 
takdirde, bu taarruzları ve bu mukavemetleri 

gidermek için başkaca bir çare kalmamışsa silâh 
kullanılır. 

b) Bu taarruz ve mukavemete hazırlanan 
ve silâhını veya mukavemete elverişli bir aleti 
bırakmaya davet edildiği halde, bu davete der
hal itaat etmeyen veyahut bıraktığı silâhı veya 
aleti tekrar eline alan kimseye, itaata icbar için 
başka çare kalmamışsa yine silâh kullanılır. 

80 ve 81 nci madde mucibince, muvakkaten 
yakalanan bir şaihıs veyahut muhafaza veyahut 
şevki kendisine tevdi edilmiş olan bir mevkuf 
veya mahkûm kaçar veya kaçmaya teşebbüs 
eder ve verilecek dur emrini dinlemediği görü
lür ve başka türlü ele geçirilmesi kabil olmaz
sa silâh kullanılır. 

Kendi muhafazasına tevdi edilmiş olan in
san ve her türlü eşyaya karşı vukubulan taarru
zu başka suretle defetmek imkânı kalmamışsa 
silâh kullanılır. 

Yukarda dört halde gösterilen maksatları 
temin için asker lüzumu olacak derecede silâh 
kullanır. Silâh kullanmak mutlaka ateş etmek 
değildir. Ateş etmek, ancak veya bilhassa bu
nun için emir verilmiş olmasına veyahut da bu 
vasıtadan başka çare kalmamasına bağlıdır. 

Silâh kullanılacağı zamanın ve kullanma tar
zının tâyini, her münferit vakanın bulunduğu 
ahval ve şerait nazara alınarak silâh kullana
cak asker tarafından bizzat takdir olunur» bu, 
mevcut hüküm. 

Şimdi ne yapıyoruz bunu? Bunu bütün te-
femıatiyle hudutlandırıp çerçevelendiriyoruz. 
Ne diyoruz? Silâh kullanmayı gerektiren hal
ler. Uzundur, tekrar huzurunuzda okuyarak 
vaktinizi almak istemiyorum. Hangi haller? 
(a), (b), (c), (d), (f) fıkralarıyle belirtilen hal
ler. Burada birkaç cümle ile yuvarlak şekilde 
ifade edileni, biz daha teferruatlı olarak ve ta
rif leriyle birlikte tespit ediyoruz. 

ikincisi; silâhın kullanılma derecesi: 
Arkadaşımız, bir insanın hayatını, bir kim

senin takdiri ile tehlikeye sokmaktan bahsetti. 
Mevcut hükümde olduğu gibi, şimdi daJha etraf
lı olarak hangi hallerde silâh kullanılır? 

«Bu maddede yazılı hizmetlerin yapılması 
sırasında -silâh kullanılması için başkaca bir ça
re kalmaması, (Sayın Eroğan'ın bahsettiği hu
sus var.) veya zaruret olması şarttır. 

Şahıs veya topluluk silâhsız ise; mukavemet, 
taarruz, müessir fiil veya tehdidin derecesine 
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g'Öre asayiş hizmetiyle görevli birlik komutanı 
gerekli uyarmayı yaparak silâh kullanılacağını 
ihtar eder. Bu ihtara itaat edilmezse bunu sağ
layacak dereceden başlamak üzere silâh kulla
nılır.» Ta, itaati sağlaymcaya kadar... Hemen 
ateş etmez; çeşitli dereceleri var. 

«Şahıs veya topluluk silâhlı veya taarruzun 
önemli derecede etkili kılacak şekilde aletleri 
taşıyorsa, silâh veya aletlerin bırakılması ihtar 
•olunur. Tecavüz, taarruz veya mukavemet buna 
rağmen devam ederse itaati sağlayacak dere
ceden başlamak üzere silâh kullanılır.» 

Silâh kullanma tarzı nasıl oluyor? 
«Silâh çeşitlerine göre etkili olabilecek şe

kilde kullanılır. Önce kesici ve dürtücü silâhlar 
ile ateşli silâhlar hedefe tevcih edilir, sonra 
ateşli silâhların dipçik ve kabzaları kullanılır, 
daha sonra kesici ve dürtücü ve ateşli silâhlar 
bilfiil kullanılır. 

Silâh kullanmak mutlaka ateş etmek değil
dir. Ateş etmek son çaredir. Önce havaya ih
tar ateşi yapılır. Sonra ayağa doğru ateş edi
lir...» 

Ateş emri hangi hallerde verilir, ateş emri 
vermeye kimler yetkilidir?... Bütün bunlar mev
cut kanunda teferruatiyle tespit edilmiştir. Tet
kik buyurduğunuz ve madde madde karşılaştır
dığınız takdirde göreceksiniz ki, bir genişletme 
veya şiddetlendirme rnevzuubâhis değildir. Sa
dece tavzih, açıklama mevzuuibahistir; hatta hu-
dutlandırına mevzuubahistir. Öyleki, silâh han
gi hallerde kullanılabilir, rahatlıkla tespit ede
bilsin. Hem kullanan için sorumluluk mevzuu
bahistir, hem de arz ettiğim gibi silâh tehdidine 
maruz kalan için tehlike mevzuuibahistir. 

Muhterem arkadaşlar, arkadaşların bir kıs
mı sorumluluk mevzuuna temas ettiler. Sorum
luluk maddesi büyük bir değişiklik getirmiyor. 
Msvcut hükme nazaran tek bir kelime değiş
miştir. Getirdiğimiz hükmü aynen okuyorum: 

«Her olayın cereyan ettiği haller ve şartlar 
ıgözönünde tutulmak kaydiyle silâhını kullanan 
askere ve kullanma emrini veren birlik komuta
nına sorumluluk yüklenmez.» 

Muhterem arkadaşlar, hangi hallerde ceza 
terettübetmez, Ceza Kanununda buna dair hü
kümler var. Ona mütenazır bir hükümdür bu. 
Hangi şarfclar' içinde ceza terettübetmez? Şimdi 
silâh kullanma yetkisi veriyoruz ve bunun hal 
ve şartlarını tespit ediyoruz; zaruret,olacak, şu 
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olacak, bu olacak... Bu hal ve şartlar içerisinde 
bir kimse silâh kullanırsa, işte o vakit (Ceza 
Kanununun umumi prensibi de odur.) bir sorum
luluk terettübetmez. 

Dün bazı arkadaşlar, «Efendim, bunun tak
dirini yargı organına verelim.» dediler. Ben as-

; lmda hemen «evet», dedim; ama sonra düşün-
\ düm, yargı organına verdiğimiz takdirde, peşi-
f nen yargı organına verdiğimiz takdirde her si-
i lâih kullanma hadisesinin takdirini, silâh kulla-
i nam bir defa behemehal mahkemeye vermek ve 
| ifadesini almak lâzım. Şahitler dinlenecek ve bir 

mahkeme cereyan edecek, sonunda hâkim «Sen 
j burada haklı idin, silâh kullanabilirdin.» diye-
j cek. Bu olmaz ve böyle vazife yapılmaz ve hiç-
I bir kanun bunu istemez, emretmez. Hem vazife 
\ veriyorsunuz, hem de verdiğiniz vazifeyi ife et-
i tiği için kendisini sorgu suale çekiyorsunuz. 
İ 
i Yatfgı organına gitmez mi? Elbette gider; şi

kâyet edildiği zaman gider. Amiri tespit ederse 
| ki «Silâhı bu şartlar içinde kullanmamıştır» 
j diye, gene gider. Bu hallerde gider ama, peşi-
j nen her hadiseyi yargı organına gönderelim der-
\ seniz, o vakit kimseye silâh kullandıramazsınız 
j ve kimseye vazife yaptıramazsınız. Eşkiya gelir, 
( hücum eder, elinden silâhını da alır, onu verme-
• yi tercih eder, çünkü sorgu suale maruz kala-
| çaktır. Bu bakımdan maalesef bunu da uygun 
\ bulamadık. Yoksa ben arkadaşlarımı bu konu-
j da hakikaten tatmin etmek istiyorum. Arz et-
| tiğim. g&i bu getirdiğimiz kanun bir şiddetlen-
j dirine kanunu, bir müeyyideleri artırma kanu-
j mx falan değil, bilâkis işe vuzuh verme ve ko-
| laylaştırma kanunudur bu sebeple arkadaşla-

rımm tereddüde düşmesini istemiyor ve hepsini 
tatmin etmeyi vazife sayıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, biraz evvel konuşan 
Sayın Kadri Eroğan; dün benim kendisine tat
minkâr cevap veremediğimi söylediler. Ben iti
raf edeyim, dünkü söylediklerini pek kavra
yamadım. Pek kısa cümlelerle izah ettiler. Umu
mi izahatım sırasında kendilerini de cevaplan
dırmış olduğumu zannettim. Bugün anlıyorum 
ki, kendisini tatmin edememişim. Şimdi burada 
isalı ettiği meseleler üzerinde durarak arkada
şınım tereddütlerini gidermeye çalışacağım. 

Arkadaşımız bir önemli noktaya işaret edi
yorlar, diyorlar ki, «Asayişe müessir fiiller ka
nunda kabul ettik, şakilerin dahi birdenbire 
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öldürülm-3-mesinin esaslarını koyduk Teslim ol
ma emri verilir, ona rağmen taarruz edilirse 
silâh kullanılır. Burada daha şiddetli hükümler 
getiriliyor.» 

Ben biraz evvel akudum, daha şiddetli hüküm 
neresinde bu kanunun Bilâkis, burada da söyle
diklerinin hemen hepsi var, hangi hallerde silâh 
kullanılır, ilân edilir, ihtar edilir, birçok şeye 
başvurulduktan sonra nihayet silâh kullanılır, 
o da bazı derecelerden geçtikten sonra... Bina
enaleyh, o kanundan daha şiddetli olan tarafı 
olacağını sanmıyorum. Mukayese ettiğimiz tak
dirde bu açıkça g'örülür. 

Sayın arkadaşımız, «Devlet otoritesini, ka
nun hâkimiyetini sağlamak şarttır, buna itira
zımız yok.» diyorlar. Doğrudur. 

Sayın arkadaşım 211 sayılı Kanunun 86 ncı 
maddesinde asayişi temin için SilâMı Kuvvet
lerin nasıl kullanılacağını hükme bağlamış ve 
bunun dayandığı kanun da, 5442 sayılı iller ida
resi Kanunudur. Bu kanundaki şartlar içinde 
'kullanılır, doğrudur. Vali ister veyahut da Sı
kıyönetim ilân edilir, bu hallerde kullanılır. 

Şimdi arkadaşımız burada eksiklik görüyor 
ve diyor ki, «Burada getirilen kanun bu Silâh
lı Kuvvetlerin asayiş için nasıl kullanılacağını 
göstermesi lâzımgelirken silâhların nasıl kulla
nılacağını gösteren bir kanun getirmiştir.» 

Muhterem arkadaşlarım, bunda tereddüdü-
dümüz yok. Onu iller İdaresi Kanununun 11 nci 
maddesi etraflıca tespit etmiştir. Silâhlı Kuv
vetlere emir verildiği takdirde, asayişi temin için 
kimin emrine girecekse, (En büyük mülkî amirin 
veya kaymakamın, kimin emrine girecekse) on
ların emrinde ne şekilde # çalışacağı, nasıl kul
lanılacağı açıkça tespit edilmiştir. Bunu değiş
tirmeye ihtiyaç görmedik, lüzum da yok. Asıl 
tereddüt, silâh nasıl kullanlıır noktasında idi. 
Bu sebeple biz bunu getirdik. Eğer arkadaşımız 
burada bir açıklık görüyorsa lütfetsinler, bir 
teklif getirsinler, biz de memnun oluruz, ama 
Hükümet buna ihtiyaç görmedi; fakat tetkik 
edelim, varsa arzusunu yerine getiririz. Boş
luklar varsa, onu dolduracak hükümler getirin. 
Çünkü Hükümetimiz yeni bir iller idaresi Ka
nunu getirmek niyetindedir; memlekette idare
nin bilhassa kuvvetlendirilmesi, güçlendirilmesi, 
valilerin yetkilerinin tahkimi için. Çünkü bu 
anarşiyi Önlemek için Devleti güçlendirmekten 
başka çare yoktur. Getireceğimiz İller İdaresi 
Kanununda, buradaki açıkları tamamlamak 
mümkündür; fakat, bizim mevzuumuz şu anda 
o değildir. Biz sadece bu hallerde silâh nasıl 
kullanılır, ona ait hükümlere açıklık getirmeye 
çalışıyoruz. 

Arkadaşımız bilhassa «Bir erin şahsî takdi
riyle bir insanın ifnası olmaz, bunun şartlarını 
ve unsurlarını tespit etmemiz lâzımdır.» dedi
ler. 

Bu fikre iştirak ediyorum, doğrudur, biz 
de bu kanaatteyiz. Bu hüküm ile, bazı hallerde 
bir erin takdiri ile silâh kullanma kararı veri
lir; doğrudur. Öyle haller olur ki, amirinden 
emii' almaya imkân bulamaz. Düşünün; beş - on 
tane idam mahkûmunu götürürken anî olarak 
bir yerden yolu kesilip mahkûmları elinden al
mak istediler. O anda subayı nereden bulacak? 
Onları kaçırtmamak için gerekirse silâhını kul
lanacaktır. Bu bir takdir işidir ve hadisesine 
göre bu takdiri yerinde kullanmış mı kullanma
mış mı, bunu önceden kanunla tespit etmeye im
kan da yoktur. Bu, hadiseye göre tayin ve tes-
pi edilecek bir iştir. Mevcut kanunda da böyle-

«Kanun eksiktir, komisyonlarda incelenme
miştir.» diyorlar. Komisyonda incelenmiş olup 
olmadığının takdiri şüphesiz bana ait değildir, 
komisyon adına gerekirse izahat verilir. Yalnız, 
«Başka komisyonlara gitmemiş, bir komisyonda 
müzakere ettirilerek getirilmiştir.» derler ki, o 
bize ait bir görev değildir. Meclis Başkanlığı 
hangi komisyona havale etmişse o komisyon tet
kik eder ve onun tetkiki ile huzurunuza gelir. 
Ama, burada Yüksek Meclisler olarak kanaat 
getirmez, bir başka komisyon daha görsün, de
nirse, onun emrine uyularak tetkik ettirilir. 
Onun cevabını vermek bize düşmez. Ama, be
nim gördüğüme göre bu konu komisyonda et
raflıca tetkik edilmiştir. Birçok itirazlar ileri 
sürülmüştür. Hatta dün burada mevzuubahis 
edildi, arkadaşlarımız tekliflerde bulundular; 
bu tekliflere uygun metinler emredilmiştir Ba
kanlık mümessiline. Onlar da arkadaşlarımızın 
istedikleri şekilde yeni metinler hazırlamışlar
dır; fakat bu metinler komisyonun çoğunluğu 
tarafından kabul edilmemiş ve Hükümetin getir
diği şekilde kalmasını tercih etmişlerdir. Yok
sa, Savunma Komisyonu her yönüyle meseleyi 
enine, boyuna tetkik etmiştir, kanaatime göre. 

— 271 -



M. Meclisi B ; 63 
dır. iç Hizmet Kanunundaki hüküm de böyle
dir; yeni bir hüküm değil, eski hükmün tekra
rından übarettir. Polis Vazife ve Salâhiyetleri 
Kanununda da aynı hüküm vardır. Jandarma 
Nisanınamesinde de aynı hüküm bulunmaktadır. 
İşin, görevin icalbı da budur. Başka türlü düşü
nürdeniz o vakit her görevli erin yanibaşına bir 
de ona emir verecek birini koymak lâzımdır ki, 
«Şurada silâh kullan, burada kullanma.» desin. 
Buna, takdir edersiniz ki imkân yoktur; bu, hâ
disesine göre takdir edilebilir. 

Arkadaşımız, «Eski kanunda, başka çare kal
mamışsa, hükmü vardır,» diyorlar. Burada da 
vardır aynı hüküm, gözlerinden kaçmış olsa 
gerektir. 

Arkadaşımız sorumluluk bahsi üzerinde dur
dular, dün de başka arkadaşlarımız durmuş'lar-
dı. Biraz önce de izah ettim, sorumluluk veya 
sorumsuzluk... Şimdi burada kanun sorumsuz
luğu tespit ediyor, ama bu bir bakıma aynı za
manda sorumluluğu tâyindir. Çünkü şartlara 
riayet etmişse sorumsuzdur; ama bu şartlara 
riayet etmemişse, silâhı kullanmaması gereken 
bir halde kullanmışsa, o vakit sorumluluk mev-
zuubahistir. 

Yani bunun ters ifadesi budur ve ifade tar
zında bir eksiklik varsa arkadaşlar bir önerge 
verirler ve bu ifadeye daha açık bir şekil veri
lebilir; ama bize göre bundan daha iyisini yap
mak sanıyorum ki, mümkün değildir. Umumî 
Ceza Kanunu prensiplerine de uygundur. Arz 
ettiğim gibi, Ceza Kanunu hangi hallerde so
rumsuzluk olduğunu tespit eder ve o hallerde 
de o fiilî yapan hakkında herhangi bir muame
le yapılmaz. 

88 nci madde üzerinde durdular arkadaşla
rımız: «Silâh kullanma yetkisini hâiz bulunan 
har asker veya silâh kullanma emrini vermeye-
yetkiîi her komutan tâyin etmiş olduğu müsaa
deleri yerinde ve zamanında kullanmaz veya si-
lâhlarmdan tamamiyle istifade etmezse fiilin 
mâhiyetine göre cezalandırılır.» 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu, eski hükmün tekrarıdır. Badece bir ke

lime değiştirilmiştir. Eski metinde; «fiilinden 
dolayı hiçbir suretle mazur tutulamaz» ibaresi 
yerine; «fiilin mahiyetine göre cezalandırılır» 
demiştir. Yani Ceza Kanununda buna taallûk 
eden; ihmal mi, terâhi mi, kusur mu ne ise ona 
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[ göiâ buna taallûk eden ceza verilir demektir 
j bu. Eski kanundan farkı, sadece bundan ibaret-
[ tir. 
| Buna ihtiyaç var mı? Elbette ihtiyaç var 
\ muhterem arkadaşlarım. Düşününüz bir kere; 
i bir hapishaneyi muhafazaya memur bir kimse 
\ hapishaneden kağanlara karşı silâhını kullanma-
| mr? ve o yüzden hepsi gitmiş. Silâhını kullanıp 
| birisini ayağından vursa, veya korkutsa hiçbi-
\ risi gitmeyecekti. O vakit, bunu cezalandırmaz-
| sjıınz bu vazifeli kolay kolay silâh kullanmaz. 
j Verilen bir vazifeden müeyyidesi olmak lâzım-
I dır. Nerede vazife varsa, orada müeyyide olmaz

sa o vazife yerine getirilmez ve getirilmediği 
takdirde de bir muamele yapılamaz. Bu onun 

i müeyyidesidir ve bir zarurettir, bundan evvel
ki kanunda da mevcuttur. 

Sanıyorum ki; bu maruzatımla arkadaşları
mın üzerinde durdukları tereddütlü noktaları 
izah etmiş oluyorum. Başında da arz ettim, bu 
kanun bir şiddetlendirme kanunu değildir, ge
nişletme kanunu değildir. Konuya vuzuh geti
ren ve mevcut hükümleri ıslah eden bir kanun
dur. Bu sebeple kabul etmenizi rica edeceğim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Millî Savunma Bakanı 

bir dakikanızı rica edeceğim. Sayın Kadri Er-
oğan kısa bir sual sormak istiyorlar zatıâlinize, 

Buyurunuz Sayın Eroğan. 
KADRİ EROĞAN (Sivas) — Efendim, yan

lış anlaşıldı. Sayın Bakan, 86 ncı madde aynen 
şöyledir: «Asayişi temin için Silâhlı Kuvvetle
rin nasıl kullanılacağı...» Silâhların nasıl kulla
nılacağı değil kanun metnini aynen okuyorum: 
«Asayişi temin için Silâhlı Kuvvetlerin nasıl 

; kullanılacağı» hakkındaki kanunun hazırlanma
sı icalbederkon, silâhların nasıl kullanılacağı ko
nusu bir... 

ikincisi; askerî hizmetlere taallûk eden hu
suslardan dolayı hiçbir ihtilâfım yok Sayın Ba
kan ile, tasarı bakımından da yok. 

Ancak; şu anda bu akşam Sıkıyönetimde gö-
l revli olan iki devriye eri, gece yasağında gezer-
| ken bir vatandaşa Jhtaren emir verdi; «Gitme, 

kanma, dur» dedi ve o anda silâhını savurmak 
istedi, dipçik savurmak istedi, havaya attı ve 
öldürdü. Burada kalkar da o er: «(e) fıkrasına 
göre tehlikeli bir tehdit altında kaldım, öldür
düm» dediği zaman hâkim onu mahkûm ede
bilir mi? 
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MİLLÎ SAVUNMA BAKANI PERlD ME
LEN (Devamla) — Bir defa sayın arkadaşıma 
şu hususiı arz etmek isterim ki; biz 86 ncı mad
deye ait bir değişiklik getirmedik. 

86 nci madde ne diyor? «Onu özel hüküm
ler tâyin eder» Arz ettim, iller idaresi Kanu
nunun 11 nci maddesinde o hüküm var, onu de
ğiştirmeye ihtiyaç görmedik. Yani bu tasarı ile 
onun bir ilgisi yok, onu değiştirmiyoruz. 87 ve 
88 nci maddeleri değiştiriyoruz. 

ikinci hadiseye gelince: Tasarı önümüzde; 
devriye gezen er iki tane adam görmüş, ihtar 
etmiş, dinlememişler. Eğer bu hal silah kullan
mayı gerektiren bir hal ise ki, anlattığınız va
ziyete göre ve mevcut kanuna göre bu, hemen 
ateş etmeyi gerektiren bir hal değildir. İhtar 
edecek, bağıracak, havaya ateş edecek... Birçok 
silâh kullanma tarzları var ve bunları birer, bi
rer kanun saymış. Hatta; «Silâh kullanma he
men ateş etmek değildir» de demiş. Dipçik kul
lanma ve saire çeşitli haller var. Onun dışında 
bu hükümlere giriyorsa ateş edecektir. 

Ben size bir hatıramı anlatayım: 21 Mayıs 
ayaklanmasında ben Millî Savunma Bakanvekili 
idim. Sayın İlhami Sancar vazifeli olarak Ka
nada'ya gitmişti, ona vekâlet ediyordum ve o 
günde ayaklanma oldu ve ertesi gece bazı emir
leri imza ettirmek gerekiyordu. Beni misafir ol
duğum bir yerden aldılar, orada münasip gör
medim dosyayı tetkik etmeyi ve karımla bera
ber yoldan geçerken Genelkurmaya uğramak is
tedik o kâğıtları imza etmek üzere. Nöbetçiler 
emir almışlar: «Kim olursa olsun, buraya gire
mez. Girene ateş edin» diye. 

O günün şartları onu gerektiriyordu. Çünkü 
yeni bir ayaklanma ihtimali var ve ayaklanan 
insanlar resmî kıyafetlerde de gelmiyorlar. Çe
şitli kıyafetlerden, çeşitli vasıtalardan istifade 
ederek geliyorlar. Genelkurmayın bahçesine gi
rer girmez, tomsonları göğsümüze dayadılar. 
Bereket versin yanımızda bir kurmay albay var
dı ve bağırdı, çağırdı nihayet bizim kim oldu
ğumuzu anlattı ve ondan sonra bizi bıraktılar. 
Bir şey yapmış olsaydı, vazifesini yapmış olur
du. Çünkü; o şartların gerektirdiği hal budur. 
Buna bir şey denemez. 

Bunlar hal ve vaziyete göre takdir edilecek 
konulardır. 

Hürmetler ederim. 

7 . 4 . 1972 O : 1 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Komisyon adına Sayın Mustafa Tayyar, bu

yurunuz efendim. 

'MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKA
NI MUSTAFA TAYYAR (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Dünden beri görüşülmekte bulunan İç Hiz
met 'Kanun ve tadilâtının 87 ve 88 nci madde
lerinin değiştirilmesi hakkındaki müzakere şu 
ana kadar devam etti. 

211 sayılı Kanun, 1961 senesinde değişikliğe 
tabi tutulmuş ve o 'haliyle bugüne kadar gelmiş
tir. Bu maddelerin değiştirilmesini öngören ha
diselere bir gozatmamız yerinde olacaktır. 

Görüyoruz ki; konuşmacı arkadaşlarımızın 
bir çoğu geçirmiş bulunduğumuz çok buhran
lı anları, anarşik hâdiselerin sıcaklığını unut
muş bulunmaktadırlar. 15 - 16 Haziran İstan
bul - Kocaeli hadiselerinde (ki, Kanunun 87 ve 
88 nci mailelerinin değiştirilmesi esprisi bu 
hadiseler muvacehesinde doğmuş ve o zaman 
vaka mahallinde bulunan komutanlar, askerî 
savcı ve askerî 'hâkimler ve subaylar bu kanu
nun bu maddelerinin kâfi gelmediği kanaati
ne varmışlar ve kanunun değiştirilmesi ve açık
lık verilmesi hakkında teşebbüse geçmişler
dir.) hatırlarsınız; 15 -16 Haziran hâdiselerinde 
askerî jeepler devrilmiş, GMC'ler devrilmiş, su
bay ve assübaylara tasallut edilmiş, sadece as
kerî disiplin ve İç Hizmet Kanununa değil, in
sanlığa yakışmayacak şekilde hareketler ya
pılmıştır. Ayrıca Orta Doğu Üniversitesinde bir 
jandarma üsteğmeninin vurulmuş olduğunu, 
bir erin 'şeihit edildiğini, hadiselerin böylesine 
genişlemesine bu İç Hizmet Kanununun 87 ve 
88 nci maddelerinin kifayet etmeyeceği saraha
tine varılmıştır. Nihayet Hacettepe Üniversite
sindeki hâdiseler ve son olarak da Ünye'de bir 
üsteğmen elbisesi ile bir eve giren anarşitier 
İngiliz'leri ve memleketimizde misafir bulu
nan konukları o üniforma ve o baskı altında 
tutarak götürmüştür. Hâdiseler bundan evvel 
İç Hizmet Kanununun bize gösterdiği şekilde 
değil, geniş imkânlar, geniş şekiller, elbise 
değişiklikleri, makyajlar, değişik hüviyet cüz
danları almak suretiyle muhtelif şekilde karşı
mıza çıkmaktadırlar eylemciler ve anarşistler. 

Yüce Meclisinizin şu geniş manâsı ile hadi
selerin ne tarzda cereyan ettiğini ve bundan 



M. Meclisi B : 68 7 . 4 . 1972 O : 1 

sonra da ne şekilde cereyan edeceğini düşünüp 
şu değerlendirmeyi yapmasını rica ediyorum: 
Bütün kanunî yetkiler, 'bütün usul ve kaideler 
kullanıldıktan sonra kademe ile havaya, aya
ğına- veya öldürmeyecek yerine ateş etmek su
retiyle ikaz edilmesine rağmen anarşik eylem
ci durdurulamıyorsa; Devletimizin yüksek men
faatleri, Cumhuriyetin korunması, Anayasanın 
korunması için Yüce Meclisten vermiş bulun
duğunuz salâhiyetle bir Mehmetçik ancak bu 
yolda kullanabilme imkânına salhibolacaktır. 

ı'Bu kanun tasarısı içinde üç nokta mühim
dir ; bunlardan 'bir tanesi: Silâlhmı kullanma yet-
Ikisi bulunan kumandan ve er evvelâ Anayasayı, 
Türkiye Cumhuriyetini korumak vazifesini gör
mektedir. 

ikincisi anarşistleri yola getirmek, ikaz et
mek anlara ihtarda bulunmak suretiyle der
leyip, toparlamak, yolunu şaşırmış olanlara da 
istikâmet vermektir. 

Üçüncü moele de; nefsini korumakla mü
kellef bulunan .gahis, kendi nefsini koruyacak, 
dolayısıyle kendine mevdu görevi de mahallin
de tam nıanasıyle yapabilme salâhiyetini haiz 
olacaktır. 

Şu arz ettiğim eylemler içerisinde öyle ha
diseler olmuştur ki; er ve kumandan, silâhı kul
lanmakta İç Hizmet Kanunu ve Talimatının 87 
r-,?,i maddesinin eksik kısımları bulunması do
layısıyle tereddütlere düşmüştür ve netice iti-
hariylo edlî âmirler ve kumandanlar tarafından 
da kendilerine sual açılmıştır. Bu kanun bazı sa
yın üyelerin söyledikleri gibi sellemehüsselâm; 
«jiur .kimdir o» deyip, «durmadı kimdir o» demek 
suretiyle üzerine ateış edip ifna etme kanunu de
ğildir. 

ıSayın Bakanın gayet açıklıkla ifade ettiği 
gibi; tasarının içinde birtakım kademeler mev
cuttur. Silâhlı gelen topluma karşı başka ha
reket tanzim edilmiştir, silâhsız olan toplu
ma karşı 'başka bir hareketin tanzimi düşünül
müştür. Burada sureti katiyede arkada-şların 
dediği gibi, tetiği çekmek suretiyle vatandaşın 
canını, hayatını yok edecek bir mahiyet yoktur. 
Burada mesele Devleti, Cumhuriyeti korumak ve 
dolayısıyle anarşiyi kanunî yollardan ikaz etmek 
esasına dayanıyor. Çünkü; bildiğiniz şekilde anar
şist, ilkokul mezunu değil maalesef, gördüğümüz 
şekilde yüksek tahsil içinden gelmekte ve bir

takım eğitimlere tabi tutularak, anarşik mem
leketlerde gerillâcılık hüviyetini tam bir as
kerî eğitim İçinde alarak muhtelif ve modern 
silâhları kullanmak 'suretiyle sahaya çıkmak
tadır. Buıgün evvelden olduğu gibi cephanelik
te nöbet bekleyen bir erin durumu gibi değil
dir. Kargımıza çıkanlar her türlü harekete mü-
'heyya, yıkıcı, taihribsdici şekilde gelmektedir
ler. 

Bu vaziyet karşısında kanun, bütün arka
daşlarımızın beyan ektiği gübi ve Sayın Baka
nın da maddeleriyle burada izah ettiği şekil
de yalnız öldürmek, ortadan kaldırmak, Dev
letin asayişini yok etmek mahiyetinde değildir. 

Son askerî mahkemelerde askerî hâkimle
re, savcılara ve orada bulunan muhafız subay
lara karşı yapılan hareketler, eylemler tahkir 
edercesine vardırılmış ve birtakım fiilî hareket
lere geçilmiş olduğunu arkadaşlarımız duymuş
lardır. Bunlara karşı İç Hizmet Kanunu ve Tali
matı içerisinde 'bir madde konmamıştır. 

Konu; doğrudan doğruya askerî birliğe he
pimizin bildiği şelıilde bir yetkili makam tara
fından emir verilmektedir. Askerî birlik kendi 
ıgücüne göre o eylem saihasma giderek vazifeyi 
ifa etmektedir. Başında subayı mevcuttur. Su
bay mevcudolduğ*u müddetçe ateş emri verme 
yetkisi subaydadır. Erler vazife sahası içine 
dağıldıkları takdirde, her er, hâdisenin vukuu
na, zaman ve zemin içindeki şartlara göre ka
rar verecektir. 

Değerli arkadaşlarım, hepinizin bildiği gi
bi, erlerimizin kültür seviyesi eskiye nazaran 
çok üstündür. Bugün manga komutanlarının 
lise mezunu, İngilizce bilen kimselerden müte
şekkil olduğunu görmekteyiz. İçlerinde orta
okul mezunları da vardır. Binaenaleyh, bunlar 
'bölüklerde eğitilmişlerdir; nasıl hareket ede
ceklerini tam manasıyle esaslı olarak öğren
miş 'bulunmaktadırlar.. Hadisede gelişigüzel, 
«iBen ona kızıyorum, işte karşıma çıktı; şun
dan istifade edeyim», şeklinde bir keyfiyet mev
cut değil. 

'O halde, kanun tasarısı büyük bir boşluğu 
dolduracaktır. Arz ettiğini eylem ve anarşist 
(hareketlerden edinilen tecrübe ile hasırlanmış, 
Askerî Şûradan geçmiş; Bakanlar Kurulundan 
geçtikten sonra on'beş üyenin hazır bulundu
ğu Komisyonda tetkik edilmiş; derinliğine ve 
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genişliğine görüşülmüş; yedi arkadaşımızın | 
olumlu oyu ile ve dört arkadaşımızın da söz ' 
hakkı baki kalmak şartiyle Yüce Heyetinize 
takdim edilmiştir. 

Kanun tasarısı Komisyonda lâyiki veçhile tet
kik edildi, tıer arkadaşın ifadesi muteber ad
dedilerek sükunetle dinlendiği; her tünü ça
reye başvuruldu. 

Ayrıca, 'hepinizin de bildiği şekilde, liseler
de askerlik derslerinde, askerlik öğretmenleri 
tarafından bu hâdiseler, eylemlere iştirak et
miş bütün üniversite öğrencilerine ve er dâhi 
olsa hâdiselerin içinde yaşamış olan erlere de 
askerliklerinde öğretilmiştir. Bunun artık şek 
ve şüphesi kalmamıştır. Devleti yıkmak veya 
kendilerine göre bir idare kurmak niyetinde 
olanların eylemleri müsamaha ile karşılanacak 
durumda değildir. 

Tasarı, Türkiye Cumhuriyetinin huzur ve sü
kûnunu sağlamak için, erinden subayına ka
dar, verilmesi gereken yetkiyi ve silâhı kullan
ma şeklini ihtiva edecek tarzda hazırlanmıştır. 
Kanun tasarısı, hiçbir zaman bir cana kıymak, 
gelişigüzel ateş etmek maksadıyle hazırlan
mamıştır. Tecrübelerden istifade edilerek, geti
rilmiş bir tasarıdır. Yüce Meclisinizce bu espri 
içerisinde tasarının aynen kabul edilmesi, Or
dumuzun bu işlerde meşgul olacak subay, as-
subay ve erlerine karşı bir sorumluluktan kur
tarma salâhiyetini vermiş bulunacaktır. Vazi
fenin ifasında da, geçmiş olan hadiselerin ışığı 
altında ders verilecektir. 

88 nci maddedeki, silâhını kullanmayanla
ra sorumluluk hakkı verilmesi keyfiyeti de 
yine edinilmiş tecrübelerdendir. Hâdiseyi iyi 
mu'hakeme edememiş, durumu anlayamamış, 
dolayısıyle kaçan kaçırılmış veya soyulan so
yulmuş, depolardan silâhlar, tomsonlar kaçı
rılmış; bunlar için de ayrıca sorumluluk yet
kisi verilmiştir. 

Kanun bütün şümulüyle iyi tedvin edilmiş
tir. Tasarının kabulünü rica ederim. 

Beni dinlemek lütfunda bulunan değerli ar
kadaşlarıma saygılarımı sunar, hürmetlerimi arz 
ederim. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

CENGÎZHAN YORULMAZ (Ankara) — Sa
yın 'Başkan, bir şey öğrenebilirmiyim Sayın Ko
misyon Başkanından? 
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BAŞKAN — Sayın Tayyar, bir sual sormak 
isterler. Lütfediniz. 

CENGÎZHAN YORULMAZ (Ankara) — Çok 
Sayın Komisyon Başkanı izahat verirlerken, 
bu tasarının gelişini anarşistlerle ilgili olarak 
tavsif etiller ve «Memleketi yakıp yıkanlar, 
anarşistler» diye İsrar ettiler. Bendeniz kanun 
tasarısının hiçbir bölümünde anarşistlerle ilgi
li kesim görmedim. Ya anarşistler kelimesinde 
Sayın Başkanla anlaşamıyoruz, veyahut da ken
dilerinin bu konuda bildikleri var. Evvelâ şunu 
istirham edeceğim: 

Bir vilâyette grev olur; İller İdaresi Kanu
nuna göre valinin emrine o yerin askerî bir
liği verilir. O grev yapanları bastırmak için 
askerî birlik gider. Çok Sayın Komisyon Baş
kanının belirttikleri bir yön, şuradaki anar
şistler midir, değil midir Orada da bu kanun 
tatbik edilecek midir, edilmeyecek midir? Tat
bik edilecekse o zaman anlaşmamız mümkün 
olacak. Bunu istirham ediyorum, sonra diğer 
sualleri soracağım. 

BAŞKAN — Suallerinizi bu cevaba göre 
sormayınız. Rica ederim varsa şimdi sorunuz. 

OENGÎZHAN YORULMAZ (Ankara) — Ook 
Sayın Komisyon Başkanı dediler ki, Orta Doğu, 
Üniversitesinde hadiseler oldu, Ünye alayları 
oldu, anarşistler, caniler var. Doğru. Oralarda 
silâh kullanılmadı mı? Elbette kullanıldı. O As
kerî birliklerimiz elbette silâh kullanacaklar
dır. Şu halde, bu kanun o gibi yerler için gel
di dediler. Halen mevcut mevzuatla kullanıl
dığına göre, neden buna lüzum gördüler? Lüt
fen bunu izah etsinler. 

BAŞKAN — Buyurunuz, oturunuz. 
GENGÎSHAN YORULMAZ (Ankara) — Bir 

sorum daha var. 
BAŞKAN — Lütfediniz, buyurunuz. 
OENGÎZHAN YORULMAZ (Ankara) — Yi

ne çok Sayın Komisyon Başkamı buyurdular ki; 
«Sııgün bizim Türk Ordusunda erler cahil de
ğildir». Bu, çok sevindiğim bir haber oldu. «Lise 
mezunları, ortaokul mezunları onbaşıdır» dedi
ler. Çok iyi bir şey. Fakat bir gerçeğe üzülü
yorum ki Türkiye'nin yüzde ellisi okumamış
tır. Bu yüzde ellinin içinden de askere alınan
lar olduğuna göre, askere alınanlardan okur 
yazar olmayanlar da olacağına göre, bu kanu
nu onlar tatbik etmeyecekler midir? 
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BAŞKAN — Peki efendim, buyurunuz, otu
runuz. 

MUSTAFA TAYYAR (Devamla) — Sayın 
Başkan, kanunun hazırlanmasındaki espriyi bü
tün üyelerin bilmesi ica'bettiği kanaatiyle o ke
lime kullanılmıştır. Devletin temelini yıkma
ya çalışan ve hadiselere suiiniyetle giren her
kes anarşisttir. İBu tasarının içerisinde, anar
şist olarak bir zümre değil, daha geniş mana
da; eyleme iştirak etmiş ulaştırma halinde 
kaçan, mulhafaza altında olanların hepsi var
dır. Onun için, yalnız «Anarşist» kelimesiyle 
değil, hadiselerden edinilen tecrübeye göre 
yapılmıştır. 

Bahsettiğimiz Ünye olaylarında neler oldu
ğunu hepinizin bildiği üzere kısa zaman içeri
sinde arz ettim. Bunları değerlendirecek oldu
ğunuz takdirde de, taşarının ne kadar haklı ola
rak getirilmiş olduğu, ne kadar yerli yerinde 
silâlh kullanma ve sorumluluk yüklediği aşikâr
dır. (Bunun üzerine başka bir şey söyleyecek 
değilim. 

Teşekkür ederim. 

03MAN SO&UKPINAB (Ankara) — Sayın 
Başkan, Sayın Cenıgîzhan Yorulmaz'in Sayın 
Komisyon Başkanından sorduğu soruya açık
lık getirilmedi. İşçi grevleriyle ilgili sualleri 
olmuştur. 

BAŞKAN — Mümkündür efendim. Tatmin 
olan olur, tatmin olmayan olur; onu biz sağla
yamayız. 

IMÜSTAFA TAYYAR (Devamla) — îşçi 
grevleri konumuzun dışındadır. Kanun Dev
letin bütünlüğüne kastedenlere karşıdır. Grev 
hukukî bir eylem içerisinde ifa edilmektedir. 
Ama, grevle başlayıp da iş anarşiye döküldü
ğü takdirde kanun elbette ki onlara karşı da 
kullanılacaktır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şim
di mz sırası ISayın Nebil Oktay'da ve fakat bir 
saatlik süre dolmuş bulunduğu için, müsaade
nizle bu kanunu geçiyorum. 

İBSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, 
grup adına... 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, grup adına söz 
istiyorsunuz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, 
tadarının bir maddesi kaldı. Bir kanun bu ka
dar sürüncemede kalmaz. Kifayet de verildi. 

1 (Müsaade ederseniz bir önerge veriyorum ve 
bitinceye kadar bu kanun tasarısının müzake
resini talebediyorum. İlgililer her hafta gelip 
burada bir saat oturup gidiyorlar. İşleri güç
leri var Devlet erkânının. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim. Bir 
protokolle tespit edilmiş olduğu cihetle, bu ka
nun bir saatlik süre zarfında görüşülecek bir 
kanundur ve Komisyon Başkanının çok konuş
muş olman dolayısıyle o bir saati de büyük 
çapta geçmiş bulunmaktayız, Bir üye konuşa
cak; zatiâliniz, «jGrııp adına» dediniz, onu işaret 
ettim. Onu takiben yeterlik önergesinin kabul 
edilip edilmeyeceği belli değil. Ondan sonra da 
birçok değişiklik önergeleri var. Binaenaley de
vam edecek olursak bu kanunu bulgünkü Bir
leşimin sonuna kadar ancak çıkarabiliriz. Bu 
sebeple, mevcut protokolü biz kendi arzumuz
la değiştirme yetkisini haiz değiliz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Genel 
Kurulun kararı var. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, bası hallerde 
Millî Savunma Bakanı gibi, bazı hallerde de 
Meclis Başkanı yerine konuşuyorsunuz. Müsaa
de edin, Meclisi ben idare ediyorum efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, bir üye olarak bu kanunun bitinceye kadar 
müzakeresinin devamına dair önerge vermek 
yetkim var mı, yok mu? 

BAŞKAN — Şu anda yok efendim. Çünkü 
idaha evvel bu, protokolle tespit edilmiştir. 
Gruplar tarafından mamulünbihtir. Bir saat
lik süre zarfında görüşülecek kanunlar tâyin 
edilmiştir. O bir saatlik süre geçtiği zaman 
normal gündeme geçeceğimiz derkârdır ve ka
rarlaştırılmıştır. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Ama bunun 
teamülleri vardır, onu da hatırlatırım tabiî. 

BAŞKAN — Şimdiye kadar bu yönlü hiç 
bir uygulama vuku bulmamıştır. Eğer bir tek 
uygulama olmuş olsa idi, ona tabaen uygula
mayı da yapardım. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) ^- Bir dahaki 
toplantıda arz edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Meclis Başkanı arka
nızda, lütfen görüşünüz. Rica ediyorum. 

3. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Em-
| lâk Vergisi Kanununun "bazı maddelerinin kal-
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dırılması, değiştirilmesi ve bu kanunu bazı 
hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
59 No. lu Geçici Komisyon raporu. (1/546) (S. 
tf ayısı : 472) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şim
di Emlâk Vergisi Kanunu üzerinde, dünkü bir
leşimde bağlamış olduğumuz müzakereye de
vam ediyorum. 

Açık oylamada oylarını kullanmayan arka
daşlarımız lütfen oylarını kullansınlar. 

Hükümet ve Komisyon lütfen yerini alsın. 
Hükümet adına Sayın Adnan Kafaoğlu, ya

zılı yetkiyi ihtiva ediyorsunuz, öyle mi efen
dim? 

MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL 
MÜDÜRÜ ADNAN KAFAOĞLU — Evet. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına 
Sayın Ahmet Buldanlı, buyurunuz efendim. 

A. P. GRUBU ADINA AHMET BULDAN
LI (Muğla) — Sayın Başkan, Meclisimizin de
ğerli üyeleri; Emlâk Vergisi Kanununun mü
zakerelerinde A. P. Grubu adına söz almış bu
lunuyorum. 

29 . 6 . 1970 tarihinde çıkarılıp, bugün ye
niden tadilen huzurunuzda müzakere edilmek
te olan Emlâk Vergisi Kanunu üzerinde ileri 
geri konuşulmakta ve üzerinde âdeta speküla
tif hareketler yaratılmak istenmektedir. 

Bu kanunun A. P. Hükümeti zamanında çı
karılmış olması, o zaman da bunun aleyhinde 
bulunulması, şu veya bu şekilde üzerinde mü
talâa beyanı bahane edilerek, bilhassa Sayın 
Genel Başkanımızın ismi zikredilmek suretiyle 
ve tahtında müstetir mâna içinde, «Biz vergile
re karşıyız, ama Adalet Partisi vergi getiri
yor, veya vergilere arka çıkıyor» demeye geti
riliyor. 

Şu hususun sarahaten bilinmesinde zaruret 
vardır. Evvelâ şunu soralım ve cevabını ala
lım: 

Vergisiz yaşayabilen bir Devlet tanıyor mu
sunuz? Pujadizm hariç... (Denizli Milletvekili 
Sami Aslan alkışladı) Müftü efendi, müsaade 
et de ben burada konuşayım. Yaa.. 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı, devam buyu
runuz efendim. 

AHMET BULDANLI (Devamla) — 
Tanıyorsanız, burası neresidir?. Yoksa, ver

giyi kimden ve nasıl alacaksınız? işte mesele
nin düğümü buradadır. 
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Adalet Partisinin bilinmeyen veya bilinme
sine lüzum görülmeyen düşüncesi nedir? Bu
nu bilmeden, öğrenmeden konuşmak doğru de
ğildir. Gerek seçim beyannamemizde ve har 
fırsatta, hattâ gerekse komisyonlarda yaptı
ğımız beyanlarda anlattığımız şekilde taah
hütlerimize sadıkız. Yani «Verginin, Devlet faa
liyetlerinin devamını ve sürekliliğini temin 
bakımından âdil bir sistem içinde alınmasına, 
verginin, ödeme gücü olmadan tahsil olunma
sına, yani vergiyi fakir fukaradan değil, ka
zanandan ve ödeme gücü olandan alacağız de
dik ve bugün de bu fikrimizde ısrar ediyoruz. 

Vergi reformu Komisyonunun hazırladığı ve 
hepimize de tevzi edilen raporlarını biz de oku
duk. Vergi mevzuatı taa menşeden başlamak üze
re günümüze kadar doktrin er bir açıdan, her 
türlü fikirlere yer verilerek izah olunmakta
dır. 

ıSiz, isinize gelen bir pasajı alacaklınız, 
ama raporun fikrî beraberliği veya mâna be
raberliği kaybolacakmış, bunları kale alma-
yacaik, beğendiğiniz üç beş fikir veya cümle 
üzerinde bir düşünce manzumesi bina edecek
siniz ve bu mantalite içerisinde bize bühtan 
edeceksiniz. Biz, Türkiye'nin yeri kalmışlıktan 
kurtarılması, Atatürk'ün ideal ve prensibola-
rak tarif ettiği muasır medeniyet seviyesine 
ulaştırmak merhalesine varabilmek için sü
ratle yatırımlara gidilmesi, bürokrasinden kur
tulup fizikî kalkınmayı hızlandırmaya önveril-
mesi anlayıp içindeyiz. Bu hizmetler manzu
mesinin, yani evvelâ altyapı tesisleri demek 
olan yol, su, enerji problemlerini halletmek, 
bilâihara, süratle büyüyen nüfus artışını da 
içine alıp massedecek bir sanayileşme gerçe
ğine ulaşabilmek hususunu gerçekleştirebil
mek için, bugün adına reform denen, zamanı
mızda ıslâh olarak görülen ve tatbike konan 
vergi ziyamı önleyici tedbirler, vergi idare
sini İslah edici çalışmalar, 1 300 senelik bir 
toprak rejiminin vergilendirilmesine dair olan 
usulleri yeniden ele alma çalışmalarına gir
dik. Yalnız, burada dikkat ettiğimiz husus, 
daima 'vatandaşımıza; hassaten köylü, kü
çük esnaf, dar gelirli zümrelerle, düşük ücret
li işçi, çiftçi ve memurlarımıza büyük külfet
ler tahmil etmeyecek şekilde realize edilen 
kanunlar ısdarına çalıştık. 
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İşte 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanunu, bu 
maksatla kabul edilmiştir. Bugün konuşu
lan tasan, ariz amik tetkik edilirse görüle
cektir ki, eski- kanuna nispetle yepyeni bir 
sistem ve sistematik içinde yeni usuller ge
tirmektedir. Eski taJhrir usulü t erke dilmekte 
ve yerine beyan usulü ikâme olunmaktadır. 
Yası vatandaş, malının hakiki değerini bizzat 
kendi tayin etmekte, tahrir usulünde görülen 
idare ile mükellef arasındaki sürtüşmeleri ön
leyici mahiyette karara bağlamaktadır. Asıl 
mühimi, düşük gelirli grublarınıızm emlâki
ni birçok yani muafiyet hükümlerine tabi tut
muştur. Peki, 'bu kanun, yani Adalet Partisi
nin çıkardığı Emlâk Vergisi Kanunu k'itü 
idiyse, bunun kabulü sırasında Demokratik Par
tili muhterem arkadaşlarımızdan birkaç tanesi 
niçin buna rey vermişlerdir? 

•CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Hepsini red
dettik, kırmızı oy verdik, 

AHMET BULDANLI (Devamla) — -Sayın 
hemşehrim, şimdi sana isini vereceğim. Lütfen 
okuduğum yerin şayiasını açınız ve kimlerin 
bu kanuna beyaz rey verdiğini sarahaten gö
rünüz. 28 . 9 . 1970 tarihli Tutanak Dergisi, 
115 nci Birleşim, sayfa 391 - 392. Emlâk Kanu
nunu kanunlaştırma, başlığı alcında; 

1. Gaziantep Milletvekili 'Mehmet Kılıç. 
iSAıMET -GÜLE'OĞAN (Elâzığ) — O zaman 

sizde idi. 
AHMET BULDANLI (Devamla) — Demek 

bizdeyken başka, oradayken başka rey.. 

2. Giresun Milletvekili Abdullah İzmeıı. 
3. İstanbul Milletvekili 'Sayın Sadettin Bil

giç. 
(0. H. P. sıralarından, «Yalnız birisi mi sa

yın?.» sesi) 
4. Konya Milletvekili, çok Sayın üstadını 

OBalhri Dağdaş. 
'Halk Partili arkadaşlarımız da var, onla

rı okumayacağım. Onların grubunu dinleyeyim, 
sonra onlar hakkında da beyanda bulunacağım. 

ıSA'MET GÜLDOĞAN (Elâzığ) — Siz mil
letin emaneti olan iktidarı ne yaptınız? 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, sây-ı âlinizde diyeceğim, üzü
leceksiniz. Neyse, yine kusuru biz kabul edelim. 
iSây-ı âlinizde iktidarı o hale getirdik. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Gükloğan, şu âdet
ten vazgeçelim. Burası muhasebe yeri değil, 
müzakere yeri. Müzakerelerde hatip konuşur, 
milletvekili dinler. Rica ediyorum. 

Emlak Vergisi 'Kanunu hakkındaki mütalaa
nıza devam buyurunuz efendim. 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Muhte-
; rem arkadaşlar, bazı parti grublarjmın sözcü

leri tarafından Malî Denge Kanunu gibi, Emlâk 
Vergisi Kanunu da doktriner açıdan ele alınıp, 
Türk iktisadî ve malî politikası tenkide tabi 
tutulmuştur. Biz, böyle bir anlayışın içine gir
meden, .münhasıran Emlâk Vergisi Kanunu üze
rindeki görüşlerimizi arz edeceğiz. 

'Muhterem arkadaşlar, 29 . 7 . 1970 gün, 1319 
sayı ile meriyete giren Emlâk Vergisi kanunu 
44 maddeden ibarettir. Bugün bu kanunun 28 
maddesinin tadilâta uğratılarak yeniden huzu
runuza getirildiği göf üimektedir. Daha tatbika
ta konmamış, mahzurları görülmemiş bir kanunun 
bugün münhasıran Hazineye finansman te
mini maksadıyle tadilâta tabi tutulmak is
tendiği kabule şayan görmüyoruz. Ancak, ka
nun tasarısı bir realite olarak önümüzde bu
lunduğuna göre, bu tasarının milletimize, hal
kımıza büyük külfetler tahmil etmeyecek şe
kilde yukardan beri izah ettiğimiz şekilde, 
tasarıyı ıslâh edici şekilde tadil tekliflerimiz 
olacaktır. Maddelere sıra geldiği zaman, bu ta
dil tekliflerimizi ayrıca heyete arz edeceğiz. 

Şu hususu saraihaten arz ederiz ki, Adalet 
Partisi bu tasarının elimizde bulunan şekilde 
Çıkarılmasına, bazı maddelerinin değiştirilerek 
yeni şekilde tedvinine çalışacaktır. Adalet Par
tisi olarak biz; 

1. 1319 sayılı Emlâk Kanunu ile kabul et
tiğimiz muafiyet hükümlerinin eski kanunda
ki şekilde muhafaza edilmesine, 

2. Arazi ve binalardaki vergi nispetleri
nin düşürülmesini istiyoruz. 

Ayrıca, araziden alınacak vergi için tak
dir olunacak matrahın, arazinin değer bedeli 
değil, arazinin gelir bedeli olmasını istiyoruz. 

Yine yüksek malûmunuzdur ki, 1319 sayılı 
Kanununa göre Gelir Vergisi mükellef

lerinin bina vergileri, gelir vergisinden düşü
rülmekteydi. Halbuki bu kanunla kabul edi
len şekil kabili müdafaa değildir Yani bina 
vergisi, gelir vergisinden düşürülmekte, ancak 
masraf kaydedilmekte, bu suretle bir mevzu 
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ikinci kere vergiye esas tutulmaktadır. Bu hu
susun da eski 'hale getirilmesi lüzumuna ina
nıyoruz. 

Bir de şu hususun tashihine imkân veril
mesine çalışılmasını istiyoruz. O da şudur: Bi
liyordunuz eski kanunda zeytinlik, antep fıs
tığı, 'bağ, narenciye gibi kesimler ayrı ayrı 
vergilendiriyordu. Doğrusu da budur. Çünkü, 
bütün bu bağ ve bahçelerin yetişmeleri ve ge
lir getirici hale inkilâbı usun senelere vabes
tedir. Narenciye mahsulü beş senede zeytin 
mahsulü on senede, antep fıstığı onbeş - yir
mi senede ancak nema verir, verim verir ha
le gelir. Bunları tasrih etmenin ve bunu eski 
faalinde muhafaza etmenin lüzumuna inanı
yoruz. 

!Bu yeni kanunda bu husus Maliye Bakan
lığına bırakılmaktadır. Bunun da tashihini is
tiyoruz. Bu suretle, ileride tahaddüs edecek 
çekişmeler bugünden önlenmiş olacaktır. Son
ra da, bir hususu bugünden göstermek ve ver
gi idaremizde vatandaşı iki düşmanmış gibi 
karşı karşıya getir.eeek davranışlara düşürmek 
için gelir idaremizin yeniden düzenleyip teş
kilâta gönderdiği bir yönetmelikten bahset
mek istiyorum. 

IMalümunıızdıır ki, kanun vergide beyan usu
lüne istinadetmektedir. îşte vergi idaremiz, va
tandaşın yapacağı beyanın nasıl değerlendiri
leceğini bir usule bağlamış. Nasıl bağlamış 
IBuna akıl ve sır ermiyor. Bu kadar karışık, bu 
kadar anlaşılmaz bir yönetmelik ne görülmüş 
ve ne de duyulmuştur. Muhterem arkadaşlar, 
vatandaş bilmece çözer gibi, evim kaçıncı sı
nıf caddededir, lüks inşaat mıdır, güneş görür 
mü, -görmez mi? Karkas yapı mıdır, yığma ya
pı mıdır? Ve buna mümasil yüzlerce sualin 
karşısında şaşırıp kalmaktadır. Vatandaş, bu 
gibi karışık işlerle niçin işgal edilsin? Bu yö
netmelik niçin basit ve her sınıf vatandaşın 
anladığı bir şekilde tanzim edilmez? Kötü ni
yetli bazı vergi memurlarının bu anlaşılmaz ve 
girift yönetmelikle vatandaşı ızrar edeceği ha
tırdan çıkarılmamalıdır. Eğer bu yönetmelik 
tatbik edilirse, vatandaşlarımız ızrar edilecek, 
hattâ zulme uğrayacaktır Bu hususu anlat
maktan maksadım, bu kanunla beraber yö
netmeliğin de düzeltilmesinin icabettiğidir Ak
si halde, Türkiye'de vergi idaresiyle mükellef 
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karşı karşıya gelecektir. Bu hususta söyleye
cek barJka sözümüz olmadığı için değil, bugüne 
kadar Türk Parlamento hayatında teessüs et
miş prosedüre uyarak mevzuun dışına çıkma
mak lüzum ve ehemmiyetine inanarak sözleri
mi burada kesiyor ve maddelerde söz almak 
üzere saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN —Sayın Salih Aygün, buyurunuz 
efendim, Emlâk Vergisi Kanununun tümü üze
rinde. 

Sayın Aygün bu Komisyonun üyesi ve fa
kat «'Söz hakkım mahfuzdur» diye beyanda bu
lunmuş. O sebeple konuşuyor. 

Buyurunuz. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Vergi reformu ile ilgili bütün kurumlar ve 

bu münakaşaya katılan teşekküllerin her bütçe 
ile yeni vergiler ihdas ettiği, mevcut vergi 
kapsamını Hükümetin genişlettiği, tarifeleri 
ağırlaştırdığı, taman.'en doğru. Bu, efkârı umu-
miyeye maledilmiş, ilim adamları t arazili dan 
tespit edilmiş, vergi mükellefleri tarafından tes
cil edilmiş bir vakıadır. Bunu hiç kimse inkâr 
edemez. 

Diğer taraftan, bütçe gelir - gider dengisi 
daima hükümet tasafından gelir açısından ele 
alınmış, maalesef giderlerin rasyonelleştirilmesi 
hususunda gelmiş geçmiş bütün hükümetler ibir 
çaba gösterememişlerdir. Bunu da vergi mükel
lefi kesin olarak tespit etmiş, Parlamento da 
bütün müzakere ve münakaşalarında fon derde 
parmak basmıştır. Bu da hakikatin ta ken
disidir. 

Vergi psikolojisi ve vergiye karşı mukave
met konularına önem verilmediği de bir haki
kattir. Vergi hasılatının optimal bir seviyeye 
çıkartılması hususunda idare ile mükellef ara
sındaki ilişkilerin demokratik esaslara göre, ibir 
işbirliği zihniyeti içerisinde tespit ©dilemediği 
İ3İr vakıadır, hakikatin ta kendisidir. Hükü
met ve mükellef daima karşı karşıyadır. Hükü
meti zalim mükellefi mazlum, bazen de mü
kellefi zalim Hükümeti mazlum olarak, vergi 
mükellefleri veya 'bilim adamları tespit ve tescil 
etmektedirler. 

Burada şayanı şükran bir noktaya temas 
etmede fayda mütalâa ediyorum. Bu vergi ko
nusunda fikir ve mütalâası alınması gereken 
vergi mükelleflerinin fikrine müracaat edil-
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mistir. Münakaşa ve müzakerenin halka, mat
buata ve fikir adamlarına açık bulunduğu
nu komisyonda tespit ve tescil etmişizdir. GBu 
hususta (bütün vergi mükellefleri komisyonda 
dinlenmiş, fikir olgunlaştırıldıktan sonra fay
dalı olduğuna kanaat getirdiğimiz anda dikka
te alınmış ve komisyonun gücü yettiği nispette 
vergi üzerinde ıslâhat yapmıştır. Böylece mad
deler üzerinde de ıslahat yapma imkânı bulun
muştur kanaatindeyim. 

Bu sese komisyonun kulak vermiş olması 
elbetteki fcüyük bir tekâmüldür ve kanunun iyi 
ve güzel çıkmasına hizmet edecektir, görüşün
deyiz. Burada önemli bir noktaya temas etmek 
istiyorum. 

Vergiyi tam ödeyenlerle vergiden içtinap im
kânları bulanlar arasındaki sosyal adalet ilke
sini zedelememek gerekir. Komisyon bu ilkenin 
ışığı altında müzakerelerini devam ettirmiştir. 
Verginin düzenleyici rolünün ve etkisinin azal-
tılmamasma çalışılmıştır. Vergi mükellefi ağır 
vergi yükü altında bırakılmamak için, komis
yon elinden geldiği kadar tedbirleri almış bu
lunmaktadır. Özel mülkiyeti, hür teşebbüsü in
kâr etmeyen, onu zedelemeyen ve Anayasa 
esprisi içerisinde reform niteliğinde olan de
vamlı vergiler cesaretle savunulmak istenmiştir. 

Bu vergiler (savunulmadığı takdirde, Dev
letin gelir kaynakları ortadan kalkar ve mem
leketin kalkınması hayal olur. Vergiyi rasyo-
nal bir şekilde yatırıma intikal ettirmek gere
kir. Böylece istihdam hacminin genişlemesi 
mümkün olur. Vergi savunulmadığı takdirde bu 
istihdam 'hacminin genişleme imkânının bulu
namayacağı ortaya çıkar. 

Bugün üzerinde ısrarla durduğumuz alt ge
lir gruplarının hayat seviyelerini yükseltmek, 
istihdam hacmini artırmak; özel ve kamu yatı
rımlarını gerçekleştirmek için elbetteki malî 
kaynaklara imkân yaratmak gerekir. Malî kay
nak bulamadığınız takdirde, milleti açlıktan, 
sefaletten, yoksulluktan kurtarma imkânı da 
olamaz. 

Memleket gerçeklerine uygun bir vergi po
litikası mutlak surette gerekir, işte Emlâk Ver
gisi de, mahallî idareler bakımından önemli
dir. Onların kalkınması bakımından önemli bir 
adım niteliğinde olduğunu (burada tespit etmek
te fayda vardır. Bizim için önemli olan nokta, 
Emlâk Vergisinden alınacak gelirin ancak yüz-
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de 20'sinin Hazineye intikal etmesi ve yüzde 
80'ninin de muayyen oranlar altında belediye
lerin ve özel idarelerin, mahallî ihtiyaçlarını 
karşılamak bakımından bütçelerine aktarılma
sıdır. İBu açık realite karşısında Emlâk Vergi
sinden alınacak paralar muvazene bütçesinde 
yerini almayacak, ancak, maliye tahsil masraf
larını karşılamak için bu gelirin yüzde 20'sini 
alacak, yüzde 80'ni mahallî teşkilâta intikal 
edecektir. Buna göre, verginin nedeni ve fay
dasını da burada açıkça tespit etmek istiyorum. 
Bütün dikkatten kaçan nokta da budur benim 
görüşüme göre tabiî arkadaşlarım bu konuşma
larımda lıata bulabilirler, benim görüşüm bu
dur. Çünkü bu gelirin mahallî idarelere akta
rılmasının büyük faydası 'olduğu inancı içinde
yim. öyle tahmin ediyorum ki, Parlamentodaki 
arkadaşlarım da mahallî idarelere yapılan ibu 
yardımla kendi çevrelerine büyük hizmetler 
kazandıracaklardır. 

Arkadaşlarım, vergi elbetteki, umumî tarife 
göre Devletin millî gelir içerisinden cebrî his
sesini almasıdır. Ama bu cebir, vatandaşı hiçbir 
saman ızrar edecek nitelikte olmamalıdır. Onu 
seve seve vermek ve bu mükellefin seve seve 
kabul edeceği nitelikte olması gerekir, kanısın
dayım. 

Şimdi meselenin kendi gör üşüme göre teknik 
yönüne gelmeyi düşündüm. Yıllardan beri Bi
na Vergisi, binaların tahrir ve takdir yolu ile 
bulunan gayri safi iratları üzerinden, Arazi Ver
gisi ise yine aynı yoldan tespit edilen Arazi 
Vergisi değeri üzerinden hesaplanmaktaydı. 
Tahrirde, yıllar hesaba katılarak, muayyen yıl
larda yapılan tahrirlerde muayyen emsaller ka
bul edilerek vergi tahsili bugüne kadar devam 
edegelmiştir. Şimdi ise önemli bir değişikliğe 
uğramış, Emlâk Vergisinin konusunu teşkil 
eden Bina ve Arazi Vergisinde ise matrah mü
kellefin beyanına bırakılmış, yani rayiç değer 
esa^ alınmıştır. 

O halde tahrir mi beyan mı, konusu Parla
mentoyu önsafhada ilgilendiren bir mesele ha
line gelmiştir. Burada Vergi Reformu Komis
yonunun bir mütalâasını 'kısaca arz etmede fay
da mülâhaza ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Vergi Reformu Ko
misyonu 1963 yılında hazırlamış olduğu rapor
da tahrire iltifat etmesine rağmen, 1966 yılın-
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da Emlâk Vergisi 'Kanun tasarısı hakkındaki 
mütalaasında tahrire iltifat etmemiştir. 

Halk Partisi Milletvekillerinden maliyeci ar
kadaşımız Sayın Adalan, Komisyonumuzda ken
di tecrübesine, bilgisine istinaden çok değerli 
beyanlarda bulunmuş, komisyon üyesi olmadığı 
halde memleket menfaatini önplanda tutmak 
suretiyle vergiler hususunda komisyonu - eski 
'bir maliyeci Bakan olarak - elinden geldiği ka
dar ikaz etmiş ve mütalaalarını serdetmiştir. 
Eu bakımdaıı değerli arkadaşımız Sayın Ada
lan'a -'ben şahsım adına teşekkürlerimi bu kür
süden ifade etmeyi hakikaten zevkli bir vacibe 
sayarım. 

Yalnız, önemli bir noktada aramızda bir ih
tilâf hâsıl oldu. Tahrir üzerine sıkı sıkıya sarıl
dılar, rayiç bedele itiraz ettiler. Şimdi, tahrir. 
mi rayiç mi? !Çünkü benim bunun üzerinde ıs
rarla durmamın sebebi, verginin matrahında 
hareket noktasını bu teşkil etmektedir. 

Şimdi komisyonun bu husustaki mütalâası
nı kısaca okuyorum, 1863 yılında serdettiği mü
talaa ve Saym Adalan ile hem fikirdir. «Takrir 
muhakkak yapılmalıdır» diyor. Fakat 1966'da 
bu mütalaadan rücu etmiş, yeni bir görüş getir
miştir, bu görüşü burada tespit etmede fayda 
vardır. 

«Bilindiği gibi, Emlâk Vergisine tekabül 
eden Bina ve Arazi Vergilerinde ilkin değer 
üzerinden gidilmiş, sonraları binalarda daha 
dinamik olan ve tespiti daha kolay bulunan 
irad esasına geçilmiştir. 

Bu merhaleye varılmasında ve bizim de bu 
usule geçmemizde Lâtin Avrupa'nın, bilhassa 
Fransa'nın bu usulü uygulamakta bulunmuş ol
masının önemli tesiri olmuştur. 

Ancak, o zamanın şartlarına göre gerçek pa
yı bulunan bu görüşün bugün için değerini ge
niş ölçüde kaybettiğini ileri sürmek mümkün
dür. Emlâk Vergisi, yukarıda açıklandığı gibi 
zamanımızda reel karekteri ile obje ayn üze
rinden alınan gayri şahsî (bir mükellefiyet ola
rak ortaya çıkmaktadır. Bu itibarla bu reel ver
gide obje ile gelir arasında bir münasebet ara
yacak yerde, vergileme bakımından objenin de
ğeri üzerinde durulmasının, bu mükellefiyetin 
karakterine daha uygun düşeceğini kabul et
mek iktiza eder.» demek suretiyle eski fikrin

den rücu etmiş, yeni bir prensip va'zetmiş bu
lunmaktadır. Bizim görüşümüz, Hükümet görü
şüne tamamen uygun düşmektedir. 

Meselenin esas pürüzlü noktasını şu teşkil 
etmektedir : Tarirde zorluk vardır. Eh, tah
rirde zorluk olduğu gibi tahriri yapan - bugün 
yine aynı mahzurlak vardır - komisyonu teşkil 
eden üyelerin bir de yetersizliği meselesi vardır. 
Bu yetersizlik meselesi 'her iki şekilde de, bu
günkü vergi sisteminde de, o günkü vergi sis
teminde de vardır. E, pahalı da; her gün itiraz
la karşı karşıya geleceksiniz, tahrirde. 

Bizim görüşümüz; bugünkü mükellefin daha 
rahat hareket edeceği ve serbest (beyanda bu
lunmak suretiyle daha doğru, daha esaslı bir 
beyanda bulunacağı düşüncesi içindeyiz. Bu 
bakımdan Komisyonun Emlâk Vergisine getir
miş olduğu bu prensibin, yani rayiç bedel pren
sibinin, bazı kusurlarını gidermek suretiyle, 
(şimdi beyan edeceğim) faydalı olduğu inancı 
içindeyiz. 

Konu buraya gelmişken hemen, beyandaki 
zorluk üzerine birkaç söz söylemek gerekir ka
naatindeyim. 

Değerli arkadaşlarım, il ve ilçelerde mesele 
gayet kolay. Acaba köylerde bu mesele nasıl 
olacak? Kolay mı zor mu? Bazı arkadaşlarımın 
beyanına göre kolay, bazı arkadaşlarımın beya
nına göre zor. 

Burada hareket noktası şudur : Vatandaş 
bu vergiyi benimsediği takdirde, hakikaten 
yaygın, adalet prensiplerine uygun !bir vergi ge
tirdiğiniz takdirde köylünün ibu beyanı vermesi 
gayet kolay. Benim görüşüm o. Çünkü burada 
mühim olan şey beyan değil, köylünün vergiyi 
ödeme 'hususundaki psikolojik arzusudur. Biz 
köylüye : «Bu vergi haktır, bu vergi doğrudur, 
bu vergi yerindedir» dedirttirebilirsek beyan 
gayet kolay ve rahatlıkla verilebilecektir. 

Yalnız önemli bir noktayı işaret etmek isti
yorum. Komisyonda bir 'hususa temas ettik, ar
kadaşlarımıza dedik ki, «Beyanı köylerde kö
yün muhtarları alacağına göre, köy muhtarları
na malî mesuliyet veya cezaî mesuliyet yüklet
meyin» Ancak «Bu imza, bu beyanı verene ait
tir» şeklinde köy muhtarının bir tasdik şerhi bu
lunması gerektiği ve bunun dışında muhtarın 
hiçbir mesuliyeti olmaması inancı içindeyiz biz. 
Bu bakımdan kanunun bu noktasının mutlak 
surette düzeltilmesi gerekir. Çünkü para ver-
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meyeceksiniz, beyanda mesuliyet deruhte et di
yeceksiniz, arkadaşlarım olmaz bu. Beyanı şa
hıstan alıyorsunuz. Köy muhtarının herkesin 
arazisini bilmesine ve bunun doğru veya yanlış 
olduğunu tespit etmesine imkân var mı? Bu ba
kımdan köy muhtarlarına verilecek yetki de 
- (ki benim muhalefet ettiğim hususlardan biri
si budur saten; - saym komisyon başkanı ve 
üyesi olan arkadaşlarımdan istirhamım bu) yal
nız beyanı veren şahsın imzasını tasdik olmalı
dır. Muhtara verilecek yetkinin bu şekilde dü
zeltilmesinde fayda vardır. 

Şimdi önemli bir nokta olan muafiyetler 
meselesine geliyorum. 

Değerli arkadaşlarım; kanundaki turizm hu
susundaki muafiyeti gayet yerinde ve isabetli 
buluyoruz; fakat tabiî kanunun tatbikatında 
gene bir aksaklık olmazsa, 

Tabiî âfetler hususunda getirilen muafiyet
lerde isabetlidir, bizim görüşümüze göre yerin
dedir eğer noksanlıkları varsa muafiyet husu
sunu genişletmede fayda vardır. 

Burada önemli bir nokta üzerinde durmak 
istiyorum. O da kanunda getirilen binalar hu
susundaki muafiyettir. Hükümet, binalar husu
sunda muafiyeti getirirken sosyal mesken üze
rinde durmuş, sosyal meskende bir muafiyet ta
nınmasının gerektiğini tespit etmiştir. Biz ko
misyon olarak meskenlerin sosyal mesken, veya 
sosyal mesken değil şeklindeki tefrikine iltifat 
etmedik. Etmemede haklıydık, çünkü sosyal 
meskenin niteliğini tespit mümkün değil. Arka
daşlarımın büyük bir kısmı olarak; bunu tes
pitte ihtilâflar olacağı ve bu ihtilâfların uzun 
süre Vergi İtiraz Komisyonlarını, vergi ile il
gili mahkemeleri işgal edeceği inancı içindey
dik. Çünkü bu memleketin zengini de, fakiri 
de - köylünün dışında tutuyorum - hepsi de bi-

.nadan istifade etmektedirler ve bu memlekete 
herkesin faydası bulunmaktadır kendi çapında. 
Bu bakımdan vergide bu şekilde muafiyeti ge
tirmekle vatandaşın vergi vermesinde fayda mü
lâhaza etmedik. Hepsine seyyanen kanun hü
kümlerinin tatbikini uygun bulduk ve bu şekiL 
de herhalde iyi bir hizmet yaptığımız inancı 
içimdeyiz. 

Nispetler üzerinde meseleyi biraz derinleş
tirmekte fayda vardır arkadaşlarım. Benim gö
rüşüme göre tahrirden sonra ikinci önemli nok
ta, Emlâk Verisinde nispetler meselesidir. Nis

petlerin tek nispete indirilmesi gayet isabetli ol
muştur. Tabiî ben şahsım adına 'konuştuğum için 
şahsî görüşümü arz ediyorum. Ancak, bazı arka
daşlarım bu nispetlerden mütevellit zengin olan
ların, çok arazi sahibi bulunanların vergi ver
meyeceği inancı içindedir. Ben tamamen bunun 
yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu nis
pet sabit tutulduğu takdirde, - matematik bir 
hesaptır bu - çok arazi sahibi olan ve değeri 
yüksek arazi sahibi olan çok vergi verecek, az 
arazi sahibi olan bu nispete göre az vergi vere
cektir. Bu bakımdan vergi nispetinin tek oluşu 
yerinde ve isabetlidir. Ancak, arazide tanınan 
binde 6 nispet binde 10 olarak getirilmişti ben 
şahsen arazide bu binde 6 olan nispetin de çok 
olduğu inancı içindeyim. Binde 6 nispetinin 
binde dörde düşürülmesini uygun buluyorum. 
Maddeler geldiği zaman bu hususta görüşümü 
ve takririmi belki de arkadaşlarımızla beraber 

ı takdim edeceğiz. 

Yalnız araside amortisman meselesi mevzu-
bahsolmadığı için, arazideki istisnayı ben şah
sım adma uygun bulmuyorum. Bazı konuşmacı 
arkadaşlarımız arazide istisnadan bahsettiler. 
İstisna ne getireceksiniz? 25 bin lira... Ne geti
receksiniz? 50 bin lira. 50 'bin liralık bir arazi 
sahibinin % 4!ten 200 lira vergi vermesinde 
fayda vardır kanaatindeyim. Benim şahsî görü
şüme göre, vergi mükellefi ile hükümet arasın
da vergi ödeme bakımından irtibat katbedil-
memelidir. Yani vergi ödeme de o anda olabi
lir, 200 lirası var mıdır yok mudur?.. Bu benim 
şahsî görüşüm, siz itiraz edebilirsiniz, muafiyet 
getirebilirsiniz, onlar ayrı bir konu. Bu, vatan
daşın vergi ödeme psikolojisinin devamı niteli
ğindedir. Eğer vatandaşı tamamen vergiden is
tisna tutarsanız o zaman mesele tamamen çap
raşık bir hale gelir, görüşündeyim. Tabiî takdir 
gene Yüc3 Meclisin olacaktır. 

Bina Vergisi üzerindeki görüşlerimize değin
mek istiyorum. 

Köylerde Bina Vergisindeki istisnaya taraf
tarım. Ancak, burada önemli bir noktaya temas 
etmek istiyorum. Kendi malı olup mesken ola
rak kullanılan binalarda binde 5 vergi tarh 
edilmiştir, buna Tenzifat ve Tenvirat Vergisi 
de eklendiği takdirde binde 7'ye çıkacaktır, bu 
çoktur. Bunun için kendi maliki bulunduğu bi-

I nada oturan, (icara vermeyen bizzat oturan) 
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şahıslardan bu binde 5 nispetinin de mutlak su
rette düşürülmesi gerekir görüşü içindeyim. 

Şimdi yönetmelik meselesi üzerinde biraz 
durmada fayda var. Ve yönetmelikte tespit edi
len bir hususun kanun metnine alınması gerek
tiğini burada izah etmek istiyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EİSAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Daha yönetmelik 
çıkmadı 'Sayın Aygiin, bu tüzük. 

ISALİH AYGÜN (Devamla) — Efendim, 
evet tüzük. 

Şimdi, tüzük çıkarsa da bu kanun metninde 
yar alması gerekir. Burada Meclisi önemli ola
rak ilgilendiren bir noktaya işaret etmek isti
yorum. Bu da, arazide rayiç bedel üzerinden 
vergi tarh edildiği zaman geliri ile kıyaslanın
ca-, beş senelik geliri çok az olan arazide vergi
nin nasıl alınacağı meselesidir. Tüzük bunu tes
pit etti ama tüzüğe bırakılması uygun değil bu
nun. Kamın metni olarak bunun mutlak surette 
tespitinin faydalı olacağı inancı içindeyim. Bu
nu bir misalle izah etmekte fayda vardır. 

Dönümü 10 bin lira olan bir arazinin beş se
nelik geliri 3 000 lira ise, rayiç bedeli ile geliri 
arasında muazzam bir fark var, bu farka •% 25 
eklendiği zaman, gelirin % 251 3 750 lira eder, 
o zaman gelir üzerinden vergi alınacaktır. 
önemli olan nokta bu [hususu tüzüğe bırakma
maktır. Bu şekilde rayiç bedelle gelir arasın
da büyük ıbir fark varsa, bu farkın kanun met
ninde nasıl vergilendirileceği mutlak surette 
tespit edilmelidir. 

Kamulaştırılan hususlarda mutlak surette, 
Devletin el koyduğu yetkili kurulları tarafın
dan kamulaştırılan yerlerden onda bir vergi 
de alamazsınız. Çünkü hem intifadan menede-
ceksiniz, hem de vergi alacaksınız, bu da ada
let prensiplerine uygun değildir. 

EKREM DÎKMEN (Trabzon) — Hep bun
ları müdafaa ettiniz Komisyonda.. Şimdi, bu, 
tekriri müzakere oluyor. 

ISALÎH AYGÜN (Devamla) — Sayın Ekrem 
Dikmen; ben söylediğim sözleri Komisyonda 
müdafaa ettim. 

BAŞKAN — Devam buyurunuz efendim. 
SALÎH AYGÜN (Devamla) — Ettim. Siz 

de biliyorsunuz ki ben bunun aleyhinde idim. 
Gayet güzel müdafaa ettim; ama ne yapalım... 
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| BAŞKAN — Sayın Aygün, müdahaleyi kar
şılamayınız. Sayın Dikmen siz de müdahale et
meyiniz. 

EKREM DÎKMEN (Trabzon) — Başüstü-
ne. 

BAŞKAN — Buyurun. 

SALİH AYGÜN (Devamla) — Şimdi bura
da, pürüzlü gördüğüm önemli bir nokta daha 
var benim için şahsan. 

Şimdi, Bina Vergisinde ve Arazi Vergisinde, 
Gelir Vergisi mükellefi olan ve beyannameye 
tabi bulunan şahıslar, vermiş oldukları vergile
ri Gelir Vergisinden mahsubcdecekler. (Arazi 
de öyle, eğer ziraî işletmelere tabi ise, benim 
anladığıma göre..) Gelir Vergisi beyannamesine 
tabi olan ve Gelir Vergisi veren, arazide ziraî 
işletmelere sahibolup Ziraî İşletme Vergisi ve
renler, verdikleri vergiyi mahsubedecek. Fakat, 
diğer şekilde Gelir Vergisi mükellefi olmayan 
şahıslar bunu mahsubedemeyecekler. Bu nasıl 
olacak, nasıl halledilecek? Benim görüşüme gö
re bu da bir pürüzdür. 

Muhterem arkadaşlarını, meselenin bizim 
görüşümüze göre iki düğüm noktası var. Bun
lardan birisi «Takrir mi, rayiç mi» bir tanesi 

I de «nispetler» meselesidir, üçüncü mesele de 
«mua,fiyet» meselesidir. Bu hususta kanun ta
sarısı hakkındaki görüşlerimizi kısaca arz et
miş bulunuyoruz, önemli olan nokta; Hüküme
tin vergi mükellefi ile, vergi ödeme bakımından, 
gayet iyi, anlayışlı bir. münasebet kurmasıdır. 
Şayet bu psikolojik hava, bu anlayış vatan sat
hına yayılmadığı, vergi mükellefi âdil, yaygın 
bir vergi ödediği inancı içine girmediği müd
detçe vergiler çok zor tahsil edilecek, daima 
ıbir vergi mukavemeti ile hükümet karşı karşı
ya gelecek ve Parlamenter her gittiği yerde bu 
sorunun cevabını vermek zorunda kalacaktır. 
Mühim olan mesele; vergilerin gayet anlayışlı 
olması ve vatandaşın, bu vergileri ödemeye evet 
diyeceği inancı içerisinde çıkması gerektiğidir. 
Arazi Vergisi ve Bina Vergisinin müzakeresin
de, bu verginin % 80'inin de mahallî idarelere 
intikal edeceği hiçbir zaman unutulmamalıdır, 
çünkü bu, o çevreye büyük hizmet götürecek
tir. 

Benim umumî hatları ile görüşüm bundan 
I ibarettir, Yüce Meclise saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Açık oylamada oylarını kullan
mayan arkadaşımız varsa, lütfen oylarını kullan
sınlar. 

Sayın İbrahim öztürk, buyurunuz efendim. 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Maraş) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; 
Emllâk Vergisi Kanununun bazı maddeleri

nin kaldırılması, değiştirilmesi ve kanuna bazı 
hükümler eklenmesi hakkındaki tasarı üzerin
de şahsî görüş ve düşünüşlerimi arz ederken, 
bugünkü Hükümetin izlemekte olduğu vergi po
litikasına da değineceğim. 

1567 sayılı Kanunla kabul buyurduğunuz 
1972 yılı bütçesinin gider ve gelir dengesi şöy
ledir : 

Cari harcamalar için 24 170 243 789 TL., ya
tırım harcamaları için 4 365 926 087 TL., 
sermaye teşkili ve transfer harcamaları için 
21 775 909 167 TL. olmak üzere, toplanı; 
50 312 079 043 lira ödenek ayrılmıştır. 

Buna karşılık 49 612 079 042 lirası normal 
kaynaklardan, 700 000 001 lirası da özel kay
naklardan olmak üzere, 50 312 079 043 lira ge
lir tahmin edilerek bütçe denkleştirilmiştir. 

(B) cetveline göre, uygulanmakta olan ge
leneksel vergilerden başka, gayrimenkul değer 
artış Vergisinden 150 milyon, Malî Denge Ver
gisinden 3 milyar, Emlâk Vergisinden 740 mil
yon, Bina inşaat Vergisinden 80 milyon, işletme 
Verigsinden 870 milyon, Gayrimenkul Değer Ar
tış Vergisinden 150 milyon gelir sağlanacaktır. 
Belediye gelirlerinden sağlanacak transferler 
ise, 600 milyondur. 

1971 bütçesine göre büyük bir artışla bağ
lanan 1972 bütçesinin 15 milyar liralık farkının 
8 milyarı normal gelişme ile, 7 milyarının da 
yeni vergilerle kapatılacağı anlaşılmaktadır. 
Böylece, 1972 yılı fakir halkımız için vergi fır
tınalarının çatılan uçurduğu bir yıl olacaktır. 

Bir yandan yeni vergiler ve çekilmez hale 
belen hayat pahalılığı, öte yandan işsizlik ve 
rejim bunalımları 1972'yi halk hafızasına unu
tulmaz biçimde yerleştirecektir. 

Bütçe açıklarını kapatmada en kolay yol 
olan yeni vergi getirmek usulü, maalesef bizim 
Maliyemizin eskiden beri kabul ettiği bir metot 
olmuştur. 

Vergi kayıplarını ve kaçaklarını önlemek, 
cari masrafları kısacak tedbirler almak ve ör
neğin; ölü yatırımlardan, fuzulî personel tayin

lerinden, araba ve sekreter saltanatından vaz 
geçmek, lüzumlu pahalı dış gezileri, ziyafet ve 
kokteylleri kısmak, lüks tefrişi önlemek gibi 
tedbirler, Hükümetin itibar edeceği bir politika 
olmalıdır. Oysa, reformcu nitelikte olduğunu ile
ri süren ikinci Erim Hükümetinde resmî israf 
artarak süregelmektedir. Meselâ; biz beklerdik 
ki, Sayın Başbakan ve Bakanları, 12 Mart'm aç
tığı yeni dönemde resmî israfla mücadelede biz
zat kendileri örnek olsunlar. Böyle bir örneği 
göremediğimiz gibi, devirlerinde israf vs tanta
na daha da artmıştır. Bizce, bilimsel esaslara 
göre bir vergi politikası, ekonomi politikası çer
çevesi içinde tutarlı bir biçimde düzenlenmeli ve 
bütçe açıkları yeni vergi kanunları ile değil, 
mevcut kanunlardaki tarife ayarlamaları ile, 
vergi kayıp ve kaçaklarını önleme üe ve israfa 
son vermekle karşılanmalıdır. 

Her saye ve her alana vergi konursa, bütçe 
açıkları ve artan masraflar için kaynak buluna
mayacaktır. Bunun için, ilerdeki ihtimaller de 
dikkate alınmalı ve ihtiyat vergi kaynakları bı
rakılmalıdır. 

Şimdi, üzerinde konuşulmakta olan Emlâk 
Vergisi kanun tasarısına geliyorum: 1319 sayılı 
Emlâk Vergisi Kanununun 1971 Mart'ında yü
rürlüğe girmesi gerekirken, ortaya çıkan mah
zurlar ve politik mülâhazalar sonucu uygulama
sı durdurulmuş ve bu tasarı ile bazı değişiklik
ler yapılması öngörülmüştür. Bir kanun, daha 
uygulanmaya konmadan hangi nedenlerle ikinci 
bir değişikliğe lüzum görülmüştür? Çünkü, 
uzunca bir tatbikat süresi geçmelidir ki; bir ka
nunun mahzurları ortaya çıksın ve bu boşlukla
rı doldurmaya ihtiyaç hasıl olsun. Bu cihet, ge
rekçede açıkseçik izah edilmemiştir, öte yandan, 
özel idarelerin başlıca gelir kaynağı olan Bina 
ve Arazi vergilerinin yerine geçecek olan bu ka
nun tasarısı ile hizmetlerin bölüşülmesi ve malî 
tevzin prensibi de ihlâl edilmiştir. Çünkü, de
mokratik halk idaresinin gereklerinden ve daya
naklarından birisi olan mahallî idareleri mali 
kaynaklardan yoksun bırakmak, demokrasiye ve 
ademi merkeziyet prensibine uygun değildir. 
Bugün mahallî idarelerin içinde bulunduğu sı
kıntı, buna karşılık bu idarelere yüklenen ağır 
ve çeşitli hizmetlerin yerine getirilememesi yal
nız mahallî idareleri değil, Devleti de yıprat
maktadır. 
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Bina ve Arazi vergileri de, bir nispet içinde 
olsa dahi Hazineye intikal ettikten sonra il özel 
idaresinin vergi almak fonksiyonu kalmayacak
tır. Binaenaleyh; vergi reformları yapılırken, 
her şeyden önce hizmetlerin bölüşülmesi ve ge
lirlerin tevzini prensibi ciddî olarak çözümlen
meli ve mahallî kolektiviteler felce uğratılmama
lıdır, yani Devlet egoist bir baba durumuna düş
memelidir. 

1972 bütçesi ile Bina ve Arazi vergilerinden 
740 milyon lira sağlanacaktır; bu, 50 milyarlık 
bir bütçe içinde büyük bir meblâğ teşkil etmez. 
Devletin buna öl atmaması gerekirdi. Nitekim, 
Vergi Reform Komisyonunun mütalaası da bu 
yöndedL\ 

Yine, Vergi Reform Komisyonunun raporla
rına göre, Bina ve Arazi Vergisi genel tahrir ve 
kira rejimine sıkı bir surette bağlıdır. Genel tah
rir yapılmadan ve kira rejimi ıslah edilmeden bu 
verginin kesin ve rasyonel olarak çözümlenmesi 
mümkün değildir. 

Şimdi, kanun tasarısı tahrir ve takdir usulü 
yerine, Gelir, Kurumlar ve Gider vergilerinde 
olduğu gibi, beyan usulünü getirmektedir. Ya
ni vemi takdiri, idareden alınmış, mükelleflerin 
beyanına bırakılmıştır. Beyan ise rayiç değer 
üzerinden yapılacak, mükellefin kendi mülkünün 
değeri kendisine takdir ettirilecektir. Bunda, yü
kümlünün objektif hareket etmesi oldukça güç
tür. Hissî sebeplerle yanlış takdirleri ihtiva 
eden onbinlerce beyannameyi vergi dairelerinin 
incelemesi, yanlış veya kasıtlı beyanları mahal
linde tespit ve re'sen takdir edilmesi uzun zaman 
alacağı gibi, pekçok anlaşmazlıkların da doğma
sına yol açacaktır. 

Diğer bir husus; 1319 sayılı Kanunun yürür
lüğe girmesi ve o tarihe kadar olan dönemle il
gili tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin özel 
idarelerce yürütülmesi keyfiyetidir. Kanun, 
1 . 3 . 1970 tarihinde yürürlüğe girmiş ve bu 
tarihe kadarki işlemler özel idarelerce yürütül
müştür. 1971 Mart'mdan sonraki tarh, tahakkuk 
ve tahsil işlemleri bugüne kadar, yani tam bir 
yıldan beri yine özel idarelerce yürütülmekte
dir. özel idareler bu görevi, 1440 sayılı Kanun 
gereğince yapıyorsa da, kanun, artık aslî görev
leri dışında kaldığı ve özel idare gelir dairele
rinde çalışan memurlann geleceği meçhul oldu
ğu için hizmetler geniş ölçüde aksamış ve tahsi
lat nispeti düşmüştür. 
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Binaenaleyh; artık bu konu kesin olarak ele 
alınmalı, kanunun uygulanması durdurulmamalı 
ve özel idarelerde çalışan personelin geleceği te
minat altına alınmalıdır. 

ilke olarak, Bina ve Arazi vergilerinden elde 
edilecek gelirin tamamının mahallî idarelere tev
zii, Bina Vergisinde lüks binalardan daha çok, 
sosyal mesken ve gecekondulardan az vergi alın
ması, Arazi Vergisinde 1319 sayılı Kanunun 13 
ncı maddesince kabul edilen 50 000 liralık istis
nanın aynen korunması; seyyanen değil, müte
rakki olarak tahsil edilmesi tarafımızdan benim
senen hususlardır, takdir Yüce Meclisindir. 

Heyetinizi saygılarımla selâmlarım. 
BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, buyurunuz 

efendim.. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka

daşlarım ; 
İlerde üzerinde çok tartışma olacak ve halka 

çok hesap verme durumunda olacağımız bir ver
gi kanununu görüşmekteyiz. 

Tasarının tümü üzerinde benden önce konu
şan arkadaşlarım, çok değerli fikirler belirt
tiler ve esas itibariyle bir gerçek ortaya çıktı. 
Hemen hemen, Parlamento içinde her partiye 
mensup arkadaşlar bir noktada birleştiler. O 
nokta da, Ibu kanunun tatbikatında bir endişe 
olduğudur. Konuyu muhtelif açılardan her ar
kadaşımız ele aldı, fakat müşterek bir nokta
da birleşildi. Bunun uygulamasında, tatbika
tında büyük güçlükler, büyük haksızlıklar 
olacaktır. 

Daha evvel arkadaşlarım çok güzel anlat
tıkları için, ıben de kısaca bir defa daha bu ko
nulara temas etmek istiyorum. 

Bir defa daha derken iki anlamı kasdet-
mekteyiım. Bu kanun evvelce geldiği zaman 
da çıkmış bu kürsüde konuşmuştum. Bilhassa 
kanunun belkemiğini teşkil eden beyan esası
nın çok tehlikeli olacağını ifade etmiştim. Şim
di bir bu, bir de arkadaşlarımın söylediklerini) 
tekrar etmek var; evvelce söylediklerimi tekrar 
edeceğim, arkadaşlarımın söylediğini tekrar 
edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, 
Evvelâ, kanun yapılırken bizim, Türk Par

lamentosu olarak, hangi ölçülerle hareket et
memiz lâzımdır? Bunda bir ittifakımız olması 
lâzungelir. Bu noktada bir birleşmemiz olması 
lâzımgelir. 
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Benim kanaatimce, Türk Parlamontosu Türk 
Milletinin, Türk topraklarının, Türk halkının 
ihtiyaçlarına uygun kanular yapar. Bu kanun
ları yaparken ileri memleketlerin kanunlarını 
alır, inceler, onlara bakar; fakat yine de yap
tığı kanun Türk topraklarına, Türk halkına, 
yaşadığımız toplumun gerçeklerine uygun bir 
kanun olmak zorunJdadır. Yani, millî kanun 
yapmak mevkiindeyiz; Türk Milletine uygun 
millî kanun yapmak mevkiindeyiz... 

Bir prensip bir başka toplumda fevkalâde 
yararlıdır; çok güzeldir, çok güzel neticeler 
verebilir. Aynı prensip bir başka toplumda 
tam zıttına, tam tersine neticeler verebilir, öy
leyse, bütün toplumlara uygulanacak kanunlar 
yoktur, özünde benzerlikler olabilir. Eğer 
bütün toplumlara uygulanacak kanunlar olsay
dı işlerimiz çok kolaylaşırdı. Toplanılırdı, ya
pılırdı bir kanun, bütün memleketler onun 
ikopyasım alır, kendileri tatbik ederlerdi. Hal
buki, her memlekette uzmanlar vardır; millî 
uzmanlar vardır, o memleketi bilen uzmanlar 
vardır. Her memlekette, o memleketin nabzını 
elinde tutan parlamentolar vardır. Parlamen
tolar o uzmanlarla birlikte o kanunları kendi 
bünyelerine göre yaparlar. 

Bununla şunu demek istiyorum: Nazarî ola
rak fevkalâde mantıkî gözüken bir teklif, bir 
düşünce, bir kanun şekli uygulamada o toplu
ma uymuyorsa, nazarî güzelliğine rağmen, fev
kalâde kötü neticeler yaratabilir. 

işte, şahsî kanıma göre, önümüzdeki kanun 
böyle bir kanundur. Bu nitelikte olan ve bü
tün memleket sathında, -bu satıh manevî an
lamda değil- her karış toprakta, arazi ve bi
nada tatbik edilecek bir kanun çok önemli bir 
kanundur. Yani, bunda istisna yoktur. Bü
tün vatan toprağı üzerindeki bina ve araziye 
uygulama yapacaktır, yani şümullü bir ka
nundur. Bazı kanunlar vardır, belli vatan
daşın belli bir kesimine hitabeder; çok şümullü 
değildir, umumî anlam taşır; fakat hitabettiği 
vatandaş kütlesinin sayısı düşüktür, ama bu 
önümüzdeki kanun bütün vatandaşları ilgilen
diren, çok şümullü olan ve etkisi çok olan bir 
kanundur. 

Bu nitelikteki bir kanun mutlaka ciddî araş
tırmalardan, ciddî tetkiklerden geçtikten son
ra ve bu ciddî tetkikler de üniversitelerin, bu 
işlerle ilgili uzman kuruluşların görüşleri alın

dıktan sonra, ayrıca kamu oyunda da geniş öl
çüde üzerinde tartışmalar yapıldıktan sonra 
üzerinde bir karara varılması demokratik re
jimlerin icabıdır. Kanunları yapmanın da bir 
usulü vardır. 

Geçmiş toplantılarda ifade ettiğim gibi, 
Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasından sonra 
üzerinde en çok titrenen meslek gruplarından 
birisi Türk Maliyesi olmuştur. Osmanlı Dev
letinde maliyeden çekilmiş olan sıkıntının bir 
neticesi olarak, Türk Maliyesi ilk ele alınan ku
ruluşlardan biri olmuştur ve gerçekten de, ya
rım yüz yıllık süre içerisinde hem yurt içinde, 
hem yurt dışında sayılır, güvenilir, örnek gös
terilir bir teşkilât haline gelmiştir. 

Şimdi, burada bir üzüntümü belirtmek isti
yorum. ister istemez, alelacele, günlük ih
tiyaçlarla ilgili olarak getirilen bu kanunlar 
Türk Maliyesinin itibarını zedelemektedir, ar
kadaşlar. Üzerinde titrememiz lâzım gelen 
Türk Maliyesinin itibarını zedeleyebilecek nite
liktedir. Alelacele getirilmiştir. 

Evvelce ifade ettik, benden evvel konuşan 
çok değerli arkadaşlarım da ifade ettiler, daha 
yürürlüğe girmeyen bir kanun, yani tatbikat 
görmemiş, tatbikat sonuçlan alınmamış, bir 
kanun değiştiriliyor burada. Bu kesin bir du
rumdur. Bunun tartışması, münakaşası ola
maz. Ya önümüze gelen doğrudur, ya bir ev
velki doğrudur. İkisinin birden doğru olma
sına imkân yoktur. Birincisi doğru ise bu 
yanlıştır, bu doğru ise birincisi yanlıştır. De
mek ki, biz bu kadar önemli bir kanunu, nis
petler dahil bu kadar önemli bir kanunu alela
cele çıkarıvermişiz. 

Tabiî şunu ifade etmeye mecburum. Mali
yeciler de siyasî iktidarların emrinde hizmet 
ederler. Bu bir hakikattir, bütün memleket
lerde bu böyledir ve başka türlüsü de düşünü
lemez. Siyasî iktidar acele görür, menfaatma 
uygun görür, acele getirmek ister, fakat ma
liyeciler de bu aceleliğin tehlikelerini, netice
lerini ve Türk Maliyesine getireceği neticeleri 
hesaplamak mecburiyetindedirler. Hesaplamaz
larsa, ileride toplum bunların kıymetini takdir 
eder ve verir., Tabiîdir ki, bu kıymetler bize 
ait kıymetler, Türk toplumuna ait kıymetler 
olduğu için, zarar eden biz oluruz. Bizim 
Parlamento kürsüsünden söylediklerimizle hak-
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lı çıkmış olmamız önemli değildir, kanunların 
doğru çıkmış olması önemlidir. Bizim burada 
haklı çıkmış olmamız hiç önemli değildir. Biz 
burada bir çekişme yapmıyoruz; Türk Milleti
ne en güzel, en uygun, en âdil kanunları yap
mak peşindeyiz. 

Dimdi, değerli arkadaşlarım; 
Beyan esası Türk Milletinin bünyesine uy

mayan, uymayacak olan bir esastır. Yani, bu
günkü toplumumuzun bünyesine uymayacak 
bir esastır. Beyan, malî alanda ilke olarak, he
sabını tutar adam Gtelir Vergisinde, toplamını 
yapar ve bunu beyan eder. Bu kendi topla
dığı bir hesaptır, ama kendi dışında, toprak 
üzerimde duran arazi, bina var... Neyi beyan 
edecek? Bu arazi ve bina onun topladığı, he-
sabettiği, onun bilmesi lâzımgelen bir şey de
ğildir. Yalnız onun bilmesi lâzımgelen bir şey 
değildir, onun dışında, arz üzerinde yeri 
olan bir varlıktır. Şimdi bu objektif varlığı 
beyan ettiriyorsunuz. Ne diyorsunuz? Rayiç 
bedeli söyleyeceksin, diyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, 
Her gün her birimiz hayat içinde kıymetle

rin ne kadar değiştiğini, ne kadar birbirinden 
farklı olduğunu, ne kadar değişik ölçülere ta
bi tutulduğunu biliriz. Şimdi, bir kanun çıka
cak ve vatandaş kendi yerini değerini beyan 
edecek... Ne olacak? Bu beyanla bir vergiye 
esas olacak bir değeri bildirmiş olacak, ama 
bu doğru mudur, değil midir? Ha! Bunun 
doğru olup olmadığını kamu idaresi elindeki 
ölçülerle, usullerle tekrar tespit edecek... 

Şimdi, bugünkü kamu idaresinin ne durum
da olduğunu hepimiz biliyoruz. Toplumumu
zun içinde bulunduğu durumu biliyoruz, kamu 
idaresinin nasıl işlediğini biliyoruz. Beş yıllık 
planlarda bahsedilen reformlardan birisi de, 
Maliye idaresinde reform yapılmasıdır. 

Şimdi, bu beyan üzerine ne olacak? Hazin© 
açısından mütalâa ediyor, fazla gelir sağlıya-
cağımızı düşünüyorum; bunların hepsi kontrol 
edilecek. Peki, soruyorum: Bunların hepsi
nin kontrol edilmesi tahrir değil midir? Yani 
teker teker beyan edilmiş olanların her birisi
nin idare tarafından kıymetinin takdir edilme
si bir nevi tahrir değil midir? Hepsini yapa
mıyoruz, ancak bir kısmını yapabiliyoruz. E! 
O zaman?... Bugün bir idda var, hani üzerinde 
ittifak edilmiş bir iddia; Maliye, beyannamele

rin ancak yüzde çok küçük bir kısmını tetkik 
edebilmekte, üst tarafını tetkik edemediği için 
vergi kaçırılmaktadır,, bu kaçırılan miktar se
nede 4 - 5 milyarı bulmaktadır. Resmî kuru
luşların beyanlarıdır bunlar arkadaşlar. Bu, 
ifade edilmektedir. 

Şimdi, hepsinin tahririni yaptığımızı kabul 
edelim, kısa zamanda hepsini kontrol ettiği
mizi kabul edelim, o zaman bir tahrir esası 
oluyor, öyle ise, hepsini kısa zamanda; her 
bir arazinin ve binanın kıymetini süratle tes
pit edecek isek, vatandaşı idareyle ihtilâfa dü
şürecek bir çıkmaza sokacak bir işe neye giri
yoruz? Bunlar çok uzun zamanda yapılır, ger
çek de budur, uzun zamanda yapılır, «Bunlar 
çok uzun zamanda yapılır. Biz bu beyanı alı
rız, işimizi yürütürüz, sonra öbürküleri de ta
mamlarız.» diyorsunuz. Ee, ne oldu o zaman? 
Bu yaptığınız iş ne oldu? Geçen sene ilk kanun 
konuşulduğu zaman ifade etmiştim; «Sizin ace
le paraya ihtiyacınız var, onun için siz beyan 
esasını getiriyorsunuz; fakat bu kanunu kolay 
kolay tatbik edemeyeceksiniz» demiştim. Şimdi 
rahatlıkla konuşuyorum, fakat haklı çıktığı
mız için üzüntüdeyiz. Çünkü çok arkadaşları
mız da söylemiştir bunu.. Nitekim, bugün o 
kanun (Acele çıkaralım, beyan üzerine vergi 
alalım diye çıkarılan kanun) yürürlüğe gireme
di. işte izah edilecek, şöyle yürürlüğe girdi 
de filân diye... ayır, vatandaştan vergi alın
dığı zaman yürürlüğe girer kanun. Yürürlüğe 
girmedi bu kanun. Alınmadı, girmedi, gireme
zdi ve biz münakaşasını yapıyoruz. Bu esaslar 
dâhilinde çıkarsa, yarın da gelecek meclislere, 
belki biz gelecek sene de, bu aynı kanun üze
rinde uzun uzun konuşacağız; Personel Kanu
nunda konuştuğumuz ve içinden çıkamadığımız 
gibi. Bu kanun, böyle bir nitelik taşımaktadı-

D eğerli arkadaşlarım, idarenin içinde bu
lunanlar, «idarenin içinde bulunanlar» demi-
yeyim, bir durumun içinde bulunanlar ister 
istemez kenidi açılarından o durumu hoş görme
ye başlarlar. Yani meselâ, bir kimse memur-
sa memur açısından dünyayı görür, meseleleri
ni anlatır. Memurluktan çıkıp sade vatandaş 
durumuna geçtiği zaman, o sade vatandaş du
rumunda açıklamaya başlar bu sefer dertlerini, 
meselelerini. Bu, insan tabiatında saklı olan 
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bir şeydir, insan tabiatında vardır. Milletve
kili olur, milletvekili gibi görmeye başlar. 

Şimdi, idarede bulunan kamu maliyesinde 
bulunan arkadaşlarımız, haklı olarak, (kı
nayarak söylemiyorum) elbetteki Devleti yö
netmek için paraya ihtiyaç vardır. Vergi alı
nacaktır ve bir iş yapılmaktadır, vatandaş sız
lanır, kimse para vermek istemez... Kamu ida
resinin personeli de durumu o açıdan görmeye 
başlar; kendisini hazırlar, her dakika şikâyet, 
şekva ve saire, bir zaman sonra o şikâyet ve 
şekvalar günlük hayatında ona tabiî gelmeye 
başlar, onu göremez. Ama biz parlamenterler, 
vatandaşlarla her dakika temas eden, onlara 
doğrudan doğruya hesap vermek zorunda olan 
kişileriz. Vatandaş gidip ilgililere soramaz. 
Sorduğu zaman cevap veriyorlar zaten: «Git 
kanunu yapanlara sor» diyorlar. Sorduğu za
man söylüyorlar. Evet, evet.. «Bunu biz yap
madık, git kardeşim kanunu yapana sor» di
yorlar. «Ee, ben ibunu nasıl düzeltirim?» deyin
ce «Git Ankara'ya bakan emir verirse düzelir.» 
diyorlar. Yığınla vatandaş buraya harıl harıl, 
aşağıdan ses getiren vatandaş bize geliyor. 
«Kim söyledi kardeşim sana bunu?» «Valla Ba
kana söylerseniz, Bakan bir emir verirse ya
parmış.» Nasıl verecek Bakan emri?.. Ha, şim
di biz vatandaşla doğrudan (doğruya alış - ve
rişteyiz, hesaptayız arkadaşlar. Vatandaş bi
ze bunları soruyor. Binaenaleyh ben kamu ma
liyesi ile vatandaşlann kendi açılarından - ki 
bizim açımızdır o, Devlete para sağlamak açı
sıdır - bir ayniyet içinde olmalarını tabiî görü
rüm; fakat bunun tatbikatı?. Bunun tatbikatı 
neticesinde milyonlarca dava açılacak arka
daşlar, milyonlarca dâva... Bütün vatandaş, 
mahkemelerde, itiraz komisyonlarında, temyiz 
komisyonlarında; biz ise buralarda Şûrayı Dev
lete yeni daireler ilâve etmeye çalışacağız, bil
mem neler neler?.. Yani bu işlerin altından çık
mak için korkunç bir kargaşalık olacak. Bu
nu görmemeye imkân yok, çünkü basit. 

Şimdi bir sokak düşünün. Sokakta Fatma 
hanım var, yaşlı bir kadın, beyanda buluna
cak. Nasıl beyanda bulunacak? Yani kimden?.. 
Komşusuna soracak veya sormayacak, yanlış 
beyanda bulunacak. Fatma hanım fazla beyan
da bulundu mu, itiraz ve saire de etmedi mi, 
orada bir beyan çıkacak ortaya; hakikatle il
gisi olmayan bir beyan. Çünkü Fatma hanım 

bunun uzmanı değil ki. Mahkemeler çıkamıyor 
bu işin içinden, hâkim çıkamıyor, bilirkişi 
getiriliyor, bilirkişi de çıkamıyor. Biz her 
zaman istimlâk dâvalarında ve sairede şikâ
yetleri dinleımişizdir, başınızdan da geçmiştir. 
Şimdi bir sade vatandaşın sırtına bunu yükle
yeceksiniz. Mesleği sabahtan akşama kadar 
adalet dağıtmak olan bir hâkimin içinden çı
kamadığı, onun yanında her gün arazi ve bina 
ile meşgul olan uzmanların içinden çıkamadığı 
bir konuda bir vatandaşa beyanda bulundura
caksınız. Ee, o vatandaşın beyanı itiraz ve 
saire olmadan kesinleştiği zaman (yani, bir 
kesin beyan haline geliyor; beyan edince onun 
itirazı falan da yok, kendi beyan etti çünkü 
bunu.) O da emsal olacak. Yani bunun altın
dan çıkmaya imkân yc^ıtur. Bu, elinizde de
ğil. Tabiî bir maliye memuru, o sokağın üze
rinde Fatma hanımın beyan ettiği yüksek bedel 
örnek olarak dururken nasıl olup da itiraz et
meyecek sizinkine?... O anlaşılır şey değil ya
ni, şekli itibariyle çok karışık, çok dağdağalı 
bir sistem. Bilhassa üzerinde durmak istedi
ğim husus; vatandaşa yapamayacağı bir şeyi 
söylüyoruz. Rayiç bedel her dakika oynayan 
bir şeydir. Bugün böyledir, yarın öyledir, 
öbürgün öyledir, her gün değişir. Sizin komis
yonlarınız geldiği zaman o zamanki rayiç bedeli 
araştıracak. Bunların altından çıkmaya imkân 
olmayacaktır. 

Binaenaleyh, her hangi bir vatandaştan 
ancak o vatandaşın kendi kudreti içinde olan 
bir şey istenebilir. Kendi kudreti içinde olma
yan bir şey için beyana zorlanması neticesinde 
ya düşük beyanda bulunacaklar, (yani kanu
nun tatbikatına geçtiğimiz zaman göreceğiz na
sıl olacak.) ya yüksek beyanda bulunacaklar. 
Yüksek beyanda bulunurlarsa perişan olacak
lar. Evleri barkları satılacak. Düşük beyanda 
bulunurlarsa Devlet zarar görecek. Velhasıl, 
bir çıkmazın içerisine girilecek. 

Geçen sefer de ifade ettim; yani özür dile
yerek ifade ediyorum, halen müzakere ettiğimiz 
bu kanun, Malî Denge Vergisi Kanununa benze
miyor. Malî Denge Vergisi Kanununda bir çık
maz içinde idik. Bir taraftan tasarruf bonoları
na bir çare bulmak lâzımdı, bir taraftan Hazi
neye para bulmak lâzımdı, bir taraftan da ka
nunu çıkarmak lâzımdı. Diğer Gelir Vergisin
deki tadilâtı bekleyelim dedik de, gene kendi-
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miz, «Güçtür bu iş ve saire» diye kanunu kabul 
ettik. Ama buradaki durum öyle değil; bunda 
acele etmeyelim. Zaten acelenin para etmediği 
gözüküyor, bunun tatbik edilmemesiyle gözü
küyor. Bunun önce ciddî olarak prensibini ko
yalım; beyan esası kalacak mı, kalmayacak mı? 
Kalmasına imkân yoktur arkadaşlar, beyan esa
sının muhafaza edilmesine imkân yok. 

Bu beyan esasını hangi memleketler tatbik 
ediyor? Varsa bunu tatbik eden memleket, o 
memlekette okuma - yazma oranı her halde yüz
de yüzdür. O memleketin sosyal şartları, sevi
yesi bambaşkadır. Varsa eğer öyle bir memle
ket, belki o memlekette herkesin gelir seviyesi 
yüksektir, kim bilir kaç dolardır yıllık geliri 
vardır. Beyan edeceği zaman, o memleketin en 
küçük kasabasında dahi bir vergi uzmanı bul
mak, ona danışmak imkânları vardır belki. Yani 
tasavvur edemiyorum, nasil^olabilir bu böyle, 
hangi memleket bunu yapabilir? Her halde şart
ları böyle olan bir memlekette belki vatandaş 
o araçlardan istifade ederek, okur - yazarlığın
dan, kültür seviyesinden, cebinde parasının ol
masından, her köy ve kasabasında bir maliye 
uzmanı bulmasına dayanarak belki böyle bir 
şeye gidebilir ama, bizim vatandaşımız dilekçe 
yazamıyor. Çok zaman biz vatandaşa dilekçe 
yazıyoruz. Şuraya gelen vatandaşların çoğu ce
haletten gelmektedirler. Eğer bilen bir kişiye 
çok evvel raslamış olsalar Ankara'ya gelmele
rine bile lüzum yok. Ta nereden, otobüslere, 
trenlere binerek, günlerce seyahat ederek, otel 
paraları vererek gayet basit bir bilgiyi, buraya 
gelip öğrenmektedirler, bizden öğrenmektedir
ler, yahut dairelerden öğrenmektedirler. Böyle 
bir memlekette biz bu sistemi tatbik edeceğiz. 
Bendeniz bu sistemin kolay tatbik edileceği inan
cını taşımıyorum. 

Avrupa'ya ve saireye... 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Av

rupa'da yok bu tatbikat. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Efendim?... 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Av

rupa'da böyle bir tatbikat yok. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Evet, arka

daşlarımı dinledim; o şekilde değil de, ben genel 
bir beyanda bulunuyorum, millî kanun diye bah
settim. Her memleketin bünyesine göre kanun 
yapılması lâzımgelir. Her hangi bir memlekette 
varsa bile her halde o memleketin seviyesi de

min söylediğim şartları taşımaktadır. O gün, 
Türkiye'de de o vaziyete geldiği zaman burada 
onu konuşalım; böyle bir beyan esasının getiril
mesini o zaman konuşalım. Mutlak olarak be
yan esası tatbik edilemez lâfını söylemiyorum. 
Belki on - yirmi sene sonra okuma - yazma ora
nı yüzde yüze çıkar, zengin bir ülke, fabrikalar, 
vatandaşlar zengin olur, o zaman belki böyle 
bir kanunu konuşurlar. Ben bunları, bir millet
vekili olarak, otuz sene sonrası için, elli sene 
sonrası için bir engel, azgörürlülük göstermiş 
olmayayım diye ifade ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, diğer bir noktaya ge
lince : 

Burada nispet üzerinde değişiklik yapıldı, 
yani kabul buyurursanız yapılacak. Evvelce ka
bul edilmiş bir sistem var, onun üzerinde uzun 
münakaşalar yapıldı. Yani o sistemin sistemi ba
kımından söylüyorum, rakamları bakımından söy
lemiyorum ; maddeler gelince onun üzerinde ko
nuşuruz. Şimdi sabit rakamlar alıyoruz biz. Bi
nada binde 8 diyoruz, arazide binde 6, arsada 
binde 15... Sabit rakamlar alıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu da adaletli bir sis
tem değildir. Gerçi bazı arkadaşlarımız, «Bu, 
yüzde oranı ile olduğuna göre, yüzde oranı bü
yük meblâğlar daha büyük olacaktır.» diye ifa
de buyurdular; fakat kanatimce burada Ana
yasanın 61 nci maddesini nazarı itibara almak 
lâzımdır. «Her vatandaş malî gücüne göre ver
gi verir.» Malî güce göre vergi de, müterakki-
yet esası içerisinde çok daha iyi olarak ifade 
edilebilir. Bir kimsenin on bin liralık malının 
üzerinden belli bir nispette vergi vermesiyle bir 
milyon sahibi bir insanın bir milyonun üzerinden 
vergi vermesi arasında, malî güç bakımından, 
sosyal adalet bakımından, (Anayasamız bu esas
ları kabul etmiş) büyük farklar vardır. Yani 
bunda da tereddütler olduğu anlaşılıyor... Bun
lar basit şey değil, bir kanun yapıyoruz, o nis
pet daha uygulanmadan diğer bir nispete geçi
yoruz; müterakkiyet usulünü terk ediyoruz, sa
bit bir rakama gidiyoruz. Yani bir kanunun tü
mü üzerinde konuşmanın anlamı, maddelere ge
çinceye kadar parlamenterler, uzmanlar ve ko
misyon konuyu düşünsün, diyedir. Tümü üzerin
deki konuşmamın anlamı bu; konu üzerinde 
düşünelim, daha iyi bir yol bulmak imkânı var
sa, bulunsun anlamını taşır. Biz de maddelere 
geçinceye kadar düşünelim. Meclis olarak bir 
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buçuk, iki sena evvel bir şey ifade ediyoruz, mü
terakki olduğunu kabul ediyoruz; bir buçuk, 
iki sene sonra sabit bir rakama getiriyoruz. Bun
lar, bizim dışımızda, hangisinin sosyal adalete 
ve Anayasanın öngördüğü malî güce daha yat
kın olduğu bilimsel olarak çözülmüş meseleler
dir. Biz bugün Gelir Vergisi Kanununda müte-
rakkiyet usulünü kabul ediyoruz. E, niye kabul 
ediyoruz? Müterakkiyeti reddetmek için ciddî 
sebepler söylemek lâzımdır; onları göstermek 
lâzımdır, ondan sonra, eğer bu sistemi geçmek 
uygun ise, bu sisteme geçmek lâzımdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Tümü üzerindeki konuşmamda bir noktaya 

gene dikkatinizi çekerek sözlerime son vermek 
istiyorum. 

O da; bu kanun çıktıktan sonra eski eser ni
teliğini taşıyan, yapılardır. Ecdat yadigârı ta
rihî eser anlamına söylemiyorum, tarihî eser
leri, biliyorsunuz bir kurul var, o kurul tespit 
ediyor; fakat bir memisketin muhafaza edec3gi 
değerler, yalnızca Tarihî Eserler Kurulunun tes
pit edeceği, gerçekten tarihî eserlerinden ibaret 
değildir. Bir memleketlin kendine has özel bir 
mimarî tarzı vardır, yapıları vardır. Dedenizden 
kalmış bir binayı olduğu gibi muhafaza etmek 
istersiniz. Bir yerde, bir katlı bir binayı muha
faza etmek istersiniz, onlar ecdadınızdan kal
mıştır, güzellikler taşımaktadır, yıkmamak is
tersiniz. Yıkanlara bir şey diyen yok, yıkmak 
isteyenler yıkarlar, fakat yıkmamak istersiniz. 
Muhafaza etmek isteyenler çıkar, insanlara zen
ginlik geldikten sonra, böyle şeyleri de düşü
nürler. Bütün gezdiğ'iniz memleketlerde, Batı 
memleketlerinde hatta Batıdan daha bu tarafa 
gelen memleketlerde, koskoca büyük şehirlerin 
ortasında ahşap binalar, düz saraylar, küçük 
göl kenarında binalar görürsünüz, hiç kimse 
bunları yıkmamış, bunları yıkıp da yerine gök
delen yapmamış. Ha., şimdi, ben başka bir şey 
söylüyorum. Bu kanun kesin olarak, bir kim
senin kocasından veya dedesinden kalmış bir 
evde, ölünceye kadar orada oturmasına veya 
torunlarının orada oturmasına müsaade etmiyor. 
Hepsi yıkılacak arkadaşlar... Evvelce de söyle
dim, vergi gelecek, vergiyi ödeyemeyecek, mec
bur olacak elinden çıkaracak, satacak. Yani, bu 
kanun çıktıktan 50 sene sonra (zaten biz fiilen 
yapıyoruz, yani bu kanuna yüklemek niyetinde 
değilim her şeyi, bugün fiilen yapılmaktadır) 

bütün Türk şehir ve kasabaları beton yığınları 
haline gelecektir. İstanbul Boğazı dahil, bu 
memlekette bir yığın beton binalar görecekler, 
diyecekler ki; demek ki, Türklerin böyle bir şey
leri yokmuş. Yani, binalar, o güzel Türk millî 
mimarisi tarzında yapılmış saçaklar, o güzel 
pencereler, o güzel küpeşteler, o güzel kafesler
den hiçbirisi kalmayacak; ha, demek ki, Türk
lerin hiçbir şeyleri yokmuş, diyecekler. 

Halbuki, yabancı memleketlere gittiğiniz za
man hepsini göreceksiniz. Geçen sefer de söyle
dim, o zaman bir Türk kalkıp Yugoslavya'ya 
gidecek ve Ohıl Gölünün kenarında, kendi ec
dadının, Yugoslav hükümetleri tarafından mu
hafaza edilmiş Türk mahallesini seyredecek. 
Türkiye'de Türk mahallesi olmayacak; kitaplar 
da, Ohri Gölünün kenarında kaç yüz sene evvel 
yapılmış ve aynen bugün muhafaza edilen ma
halleleri örnek gösterecekler, istirham ediyorum 
komisyondan, ben komisyondaki arkadaşları
mın ve Sayın Bakanın da ayrı düşüneceği kanı
sında değilim. Ama bunun için de bir şey bula
lım. Vergi kaçmasın kabul, vergi kaybolmasın 
kabul, ama ecdadımızdan kalan şeyler de kay
bolmasın. Mukaddesatımıza bağlılığımızı muha
faza edelim. Teşekkür ederim efendim. 

Saygılarımla, 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı?.. Yok. 
Komisyon, söz mü istiyorsunuz efendim? Bu

yurun. 
Sayın Uzunoğlu size komisyondan sonra sıra 

geliyor. 
Açık oylamada oyunu kullanmayan arkadaş 

var mı efendim?. Lütfen kullanınız. 
Buyurun Sayın Aybar. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ESAT KE

MAL AYBAR (Mardin) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; 

1319 sayılı Kanunu tadıl eden tasarı Yüce 
Mecliste görüşülürken, söz alan değerli millet
vekili arkadaşlarımız, genellikle 1319 sayılı Ka
nun hakkında kıymetli fikirlerini ileri sürmüş 
bulunuyorlar. 

Şimdi, 1319 sayılı Kanun genellikle değerli 
konuşmacı arkadaşlarımız tarafından o derece 
kötülendi ki, kanunun getirdiklerini, kanunun 
asıl mahiyetini ve hükümlerini bilmeyen sade 
vatandaş dahi, bu kanuna peşinen kem bir göz
le bakmak durumu ile karşı karşıya kaldı. 
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Biz, tadil tasarısı üzerinde komisyonun icra
atını ve görüşünü arz etmeden önce, değerli ar
kadaşlarımızın burada yaptıkları gibi 1319 sa
yılı Kanunun ne olduğunu, bu kanunun neler 
getirdiğini, neleri götürdüğünü, bu kanunun ne
reye oturduğunu, kanunun uygulanmasından 
önce mer'i olan kanunlarda hukukî durumun ne 
olduğunu kısaca yüksek huzurlarınıza arz et
mek ile görüşümüzü beyan edeceğiz. 

Bir kere şu kadarını arz edeyim; 1319 sayılı 
Kanun, Hazineye, Maliyeye gelir sağlamak için 
çıkarılmış bir kanun değildir. Çünkü; kanunun 
getirdiği vergiler, Hazineye gitmiyor. Burada 
gelir, özel idare, belediye ve Hazine arasında 
taksim edilmiştir. Hazinenin bundaki hissesi 
'% 20'dir, özel idarelerin % 35'tir, geriye kalan 
% 45'te belediyelerindir. 

Hazine bu kanunun uygulaması külfetini 
üzerine almıştır, büyük bir memur kadrosu is
tihdam etmiştir, kanunun uygulaması vs vergi
lerin toplanması dolayısiyle bir masrafa girmiş
tir, aldığı % 20 pay, belki bu masraflarını kar
şılayabilecek miktardadır. Bu itibarla bu kanu
na, Hazineye gelir getirecek bir kanun nazarı 
ile bakmak yanlıştır. 

Değerli arkadaşlarım; çok iyi bilirler; bele
diyelerimiz bugün perişan durumdadır. Bilhas
sa küçük vilâyetler ve kazalar belediyelerinin 
kendilerine kanunla tevdi edilen hizmeti göre
meyecek durumda bulunduklarını inkâr edecek 
bir arkadaşımın bulunduğunu kabul etmiyorum. 
En basit bir su tesisi, bir içme suyu, bir elektrik 
tesisi, basit bir belediye hizmeti için, bir şehir 
hizmeti için iller Bankasına gelmekte, borçlan
manın yoluna bakmakta, alabileceği 30, 40 bin 
lira borç paranın yarısını da buraya gelen bele
diye mümessili harcırah olarak tüketmekte ve 
neticede belediyeleri büyük bir yük altına soka
cak borçlanma ile ancak personelin bir, iki ay
lık ihtiyacını karşılayabilmektedir ki, bu ihti
yacı karşılayabilen belediye reislerimiz, mesut 
olarak kendi vilâyetlerine ve kazalarına dön
mektedirler. 

Bu kanun, toplanacak vergilerin % 45'ini 
belediyelere bırakmaktadır. Bu kanundan önce 
meri olan mevzuatımıza göre, belediyelerin pa
yı % 25 idi. Demek ki, bu kanun, belediye his
sesini % 45'e çıkarmıştır. 

Özel idarelerimizden şikâyet etmeyen bir ar
kadaşımın bulunabileceğini de kabul etmiyo
rum. Türkiye'de bir taraftan maliye teşkilâtı 
vardır, muhasibi vardır, saymanı vardır, tahsil
darı vardır, yetişmiş elemanları vardır; diğer 
taraftan da özel idarelerde memur statüsüne da
hi geçirilememiş personel ile vergicilik yapıl
makta, vergiler tahsil edilmekte, vergi tahsil 
usulünün gerektirdiği hizmetler, böylece dağıl
mış bulunmaktadır. 

Kanun bunu da önlüyor, özel idarelerdeki, 
maliyeye nazaran ehliyetsiz oldukları açık olan 
bir eleman grubundan bu yetkiyi alıyor ve Ma
liye Bakanlığının yetişmiş elemanlarına bunu 
devrediyor. 

Şimdi, kanunun asıl esprisi Bina ve Arazi 
Vergisini yükseltmek değildir. Bugün bilhassa 
Bina Vergisi, yeni yapılar ile eskiden yapılmış 
binalar arasında büyük bir adaletsizliği yaşat
mış bulunuyordu, eski mevzuatımız. Bu kanım, 
bu pürüzleri ortadan kaldırıyor; vergi ödeme
yecek derecede düşük seviyede vergi ödeyen bi
naların vergisini bir miktar artırıyor; fakat çok 
fazla vergi ödeyen (çünkü bu vergi nihayet 
Bina Vergisidir) binaların vergisi de azalmış 
oluyor. 

Demek ki bir kısım binaların vergisi yükseli
yor, bir kısım binaların vergisi daha azalıyor 
ve bir düzeyde birleşiyor. Eşit şartlar içinde, 
eşit evsafı haiz bina ve araziler içerisinde vergi 
denkliği, geliyor. 

Değerli arkadaşlarım; bu reform değil de 
nedir? 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Köy
lüler nasıl ödeyecek? Samanlığının, kerpiç evi-
ninkini nasıl ödeyecek? 

ESAT KEMAL AYBAR (Devamla) — Biraz 
dikkat buyurursanız, esaslarını arz ederken zan
nediyorum bu sözünüzü geri alacaksınız. 

Şimdi bu kanun, 1837 sayılı ve 1931 tarihli 
Bina Vergileri Kanunu ve (buna ek tadilleri ile 
1833 sayılı Arazi Vergisi Kanunu ile ilgili ta
dillerin yerine oturmaktadır. 

1931 tarih ve 1837 sayılı Bina Vergisi Ka
nunu irat esası üzerine müessesti. 1833 sayılı 
Arazi Vergisi Kanunu da değer esası üzerine 
oturmuştu. Burada da esas olan birinde değer, 
diğerinde de irat idi. Yeni 1319 sayılı Ka-
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nunda değer esası kabul edilmiştir. Değer esa
sının kabul edilmesi doğru mudur, yanlış mı
dır, o ayrı bir konu. Ben getirilen yenilikleri 
arz ediyorum ve eski kanunla da mukayesesini 
yapmak için bu konuları arz ediyorum. Ka
nun ayrıca tahrir ©sası yerine beyan esasını ge
tirmiştir. Belli başlı yenilikler bunlardan iba
rettir. Kanunda teknik yönden başka hususlar 
vardır, fakat gözebaran ve konuşan bütün ar
kadaşlarımızın ittifakla üzerinde durdukları bu 
iki konu mevcuttur. Bu konular üzerinde de 
görüşlerimizi arz etmek istiyoruz. 

Şimdi, tahrir usulü nedir, beyan usulü ne
dir? 

Eğer, arazi veya emlâkte, vergiye esas olan 
irat veya değeri ise, ister tahrir, ister beya
nın amacı bu değer veya bu iradı tespit etmek
ten ibarettir. Usul öyle. 

Şimdi, tahrir usulünde ise, bir tahrir ko
misyonu gidiyor kendi keyfine göre tespit ya
pıyor. Kabul ettiğiniz, hususiyle eski ilga edi
len kanunların arz ediyorum; meselâ kabul bu
yurduğunuz esas, binada irat esası olduğuna 
göre, tahrir komisyonu da gidecek bu binanın 
iradını tespit edecek arazide de o arazinin 
kıymetini tespit edecek. Tabiî bu tespit ettiği 
hususu ilgiliye tebliğ edecek, ilgilinin de itiraz 
hakkı doğacak ve böylece bu itirazlar yürüye
cek, bir noktada bunlar çözülecek. 

Şimdi, beyan esasında ne oluyor ona baka
lım: Beyan esasında tahrir komisyonu mükel
lefin dışında tespit ettiği bir değerlendirmeyi 
size yaptırıyor. Biz itiraz ediyorsunuz; «Benim 
gayri menkulümün değeri 1 000 lira değildir, 
500 liradır» diyorsunuz ve bu dediğinizi ger
çekleştirmek için itiraz komisyonuna gidiyor
sunuz. Halbuki, beyan usulü size bu itirazın dı
şında, sizin kabul ettiğiniz, takdir ettiğinizi kıy
met olarak gösterme imkânını veriyor. Bu mu 
daha ileri bir sistem, yoksa tahrir esası mı? 
Bunu değerli arkadaşlarımızın takdirlerine arz 
ediyorum. 

Tahrir usûlünde başkası tespit yapıyor, siz 
itiraz ediyorsunuz «Hayır, benim binamın 1 000 
lira değil, 500 lira iradı var» diyorsunuz. Beyan 
esasında mükellefe «Buyurun, bunun değerini 
kendiniz tespit edin, itiraza da snahal bırakma
yın» diyoruz, ama işin bir püf noktası var. öte
den beri arkadaşlarımızın komisyonlarda, Yü
ce 'Mecliste ve basında ileri sürdükleri bir ko-
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nu var, o da vergi ziyamdan yakınmadır, işte 
mükellef hakikaten bu beyanı vergi ziyamı so
nuçlandırmak, vergi ziyamı kendi lehine temin 
etmek maksadıyle hareket etmişse, elbette Dev
let eli kolu bağlı olarak onu seyretmeyecek ve 
doğru beyana kendisini götürecektir. 

Şimdi, tahrir usulünde bir başka güçlük ıda-
ha var. 'Bizim kanunumuza göre aslında on se
nede bir tahrir yapılmak icabediyor. Zannedi
yorum, son tahrir 1936 yılında başlamıştır, 1941, 
1942'de ancak bitirilebilmiştir. Bunun yalnız 
tahrir olan kısmı, büyük bir memur kadrosunun 
köy köy dolaşmasını, tarla tarla dolaşmasını 
icabettirir. 1941 yılında sonu alman tahrir yaz
ma keyfiyeti üzerine yapılan itirazların bugü
ne kadar sonuçlandırılmayanı vardır. Şimdi, 
asıl orada itirazlar fazlalaşacak ve vatandaş 
itiraz komisyonlarını işgal edecektir. 

Şimdi, tahrir usulünde bir başka konu daha 
var: ISizin binanızın değeri veya iradı 1936'da 
yapılan tahrirdeki rayice göre tespit «ediliyor; 
aradan 10 3ene geçiyor, 20 sene geçiyor sizin 
binanızın vergisi değişmiyor, ama sosyal hayat 
ilerliyor, ekonomik ibre değişiyor, fiyatlarda 
yükselme oluyor, Devlet harcamaları çoğalıyor, 
sizin (ödemekle mükellef olduğunuz vergi de 
sabit kalıyor, işte işin püf noktası burası. Şim
di kanunlarımıza göre de tahrir yapabilmek 
için Maliye Bakanlığının «Evet» demesi, ©mir 
vermesi, bir teşkilâtı harekete geçirmesi ve 
özel idarelerin de bu tahrire başlaması icaibedi-
yor. Bu sistem büyük güçlük getiriyor. Bu sis
tem geniş çapta vergi ziyama sebeboluyor ve 
bu vergiler de Hazineden ziyade belediyeleri ve 
özel idareleri mağdur ediyor, özel idareler ne 
iş yapar hepimiz biliriz, işte; köye hizmet, köy
lüye hizmet, köy yolları, mahallî hizmetler özel 
idarenin imkânlariyle yapılacaktır. Siz bu im
kânı özel idarelerin elinden alırsanız, belediye
lerin elinden alırsanız bilhassa küçük yerlerde 
bunlar kendi beldesine ve vatandaşına hangi 
imkânlarla hizmet edecektir? Burada doğrudan 
doğruya vergi ziyaı sadece küçük belediyeleri 
ve özel idareleri mağdur edecek ve onların hiz
metlerini aksatacaktır. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Şim
diye kadar hiç bir özel idare bunları yapmış 
mı? 
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ESAT KEMAL AYBAR (Devamla) — Ne 
konuşuyorsunuz Doktor Bey, îben kanunun esas
larını izaJh ediyorum, rica ederim. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Ben 
de size soruyorum, yani. Konuştuğumuz konu 
malum... 

ESAT KEMAL AYBAR (Devamla) — Sa
yın Başkanım... 

BAŞKAN — Evet efendim, müdahalede bu
lunmayın, hatip rahatça konuşsun; özel idare, 
köy yolu yapmamışsa, başka şey yapmıştır de
mek istiyor, Sayın Aybar. Farkctmez yani. Bazı 
hizmetler yapıyor, diyor. Tabiî yolların nasıl 
yapıldığı maltım; YSE. yapıyor. 

Devam buyurun. 
ESAT KEMAL AYBAR (Devamla) — Şim

diye kadar özel idareler ve belediyeler kanunla 
kendilerine tevdi edilen hizmeti yapmamışlarsa 
her halde kusur bu vergi kanununda, yeni ge
tirilmek istenen çok mükemmel ileri bir siste
min esaslarında ve kurallarında değildir, sayın 
arkadaşım. 

Şimdi, demek oluyor ki, beyan usulü ileri 
bir usuldür. Bu verginin % 20'si Hazineye dev
redilmiştir. Hazine bu % 20 imkân ile geniş bir 
uzman kadrosu yetiştirecek ve 'bu hizmeti lâyıkı 
ile görecektir. Bu % 20 hisse karşılığı, Maliye, 
yüklendiği külfeti yetiştirdiği uzman kadrosu 
ile milyonlara hitabeden bu verginin beyanna
melerini inceleyecek ve kanunun gerektirdiği 
hizmetleri ifa edecektir ve böylece özel idarele
rin şimdiye kadar lâyıkı ile başaramadıkları bir 
hizmet yerine getirilecek ve gergisini dürüst 
olarak ödeme kararında olan vatandaşıda ür
kütmeyecek bir sistem içerisinde vergi ödene
cektir. Yani, demek oluyor ki, beyan sistemiyle 
tahrir sistemi arasındaki fark şudur : Beyan 
sisteminde sık sık değişen fiyatlara uygun ola
rak vergiyi ayarlamak ve haklı bir oranda ver
gi almak imkânı vardır. Tahrir usulü çalışma
dığı için, senelere yayıldığı için ve hemen biti
minde ikinci 10 - 15 sene gibi bir devreye ya
yıldığı için, 15 sene sonra yeniden tahrir yapma 
-mecburiyetinde kalsanız dahi 15 senelik fiyat 
farkları bugünkü hayat seviyesine ve oluşan 
olaylara uygun düşmediği için tahrir sistemi 
geri bir sistem, beyan sistemi modern bir sis
temdir. Bunun külfetini zaten Maliyenin hazır
ladığı teknik kadro üzerine alacaktır. Elbette 
zordur; bu bir reform kanunudur. Reform ka-

ı nununu uygulamak sordur, müşkülâtı vardır. 
Şimdiye kadar vatanda} alışmadığı bir sistem 
ile karşı karşıya kalacak, ama bu sistemin ger
çek yüzünü anladığı zaman kendilerine karnı 
ağır bir külfet yüklenmek istenilmediğini ve 
doğrudan doğruya verginin eşitliği ve adaleti 
üzerinde durulduğunu anlayacaklardır. 

Basit bir mukayese daha yapayım : Şimdi 
arazide vergi, kıymet üzerinden almıyor. 1833 
sayılı Kanuna göre arazide vergi nispeti katlı
larda % 0,10, iratsızlarda % 0,5 idi. Şimdi kıy
met esası üzerinden % 0,10 almıyor. Tahrir yapıl
dığı zaman yine tahrir, kıymetin bulunmasına yö
neleceğine göre, yüzde 10 nispetini biz çok ağır 
görmüş bulunuyoruz. Kabul ettiğimiz çeşitli 
muafiyetlerin yanında, biz arazi vergisini binde 
altıya düşürmüş bulunuyoruz; binde 10 iken 
binde 6'ya düşmüş oluyor. Bu, herhalde mü
kellefin lehine olan bir konudur. Lehine olma
yan konu şu : Bu, binde 6 rayiç bedelinin binde 
6'sı dır. Bugün alınmakta olan binde 10, 1938 
yılında arazinin getirdiği gelirin binde İO'udur; 
ki, o da haksız bir vaziyettir. 1936 yılındaki 
gelir bugün bire beş, bire on, bire onbes değiş
miş olduğuna göre, kazancı arlan, iradı artan 
bir arsanın, bir arazinin vergisini de illâ 30 se
ne önceki irat üzerinden vereceksin diye bir 
prensibi savunmanın haklılığı yoktur değerli 
arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Açık oylamada oyunu kııllan-
| mayan arkadaşımız var mı?. Yok. Oylama işle

mi bitmiştir, kupa kaldırılacaktır. 
Devam buyurunuz sayın hatip. 

ESAT KEMAL AYBAR (Devamla) — Şim
di, bu binde 6, komisyonda bulunan bir oran
dır. Yüce Heyetiniz tensibederse bunu çoğalta
bileceği gibi azaltabilir de.. Bu, bizim Komis
yonda vardığımız bir orandır. 

Arsaların vergisinin binde 15'e çıkarılmış 
olmasının da sebebi gayet aşikârdır. En çok şi
kâyet edilen haksız kazançların arsa spekülâs
yonunda olduğunu bilmeyen yoktur. Bilhassa 

i büyük şehirlerde bunlara mani olmak ve mes
keni olmayan vatandaşları meskene kavuştur
malı, mesken politikasını biraz daha sosyal ada
let ilkesine yaklaşık olarak tanzim etmek anıa-
cıyle getirilmiş bir hükümdür. Binde 15'te ko-

J misyonun takdir ettiği bir rakamdır. Bu da 
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Yüksek Heyetiniz tarafından takdir edilecek
tir, fazlası eksiği üzerinde bir iddiamız da yok
tur. 

Bir önemli konu da, 1931 tarih ve 1837 sayı
lı Bina Kanununda da ortaya çıkar. Gerçi ora
da da vergiye esas olan binanın geliridir, ama 
bizde binanın geliri ile kıymeti arasında fazla bir 
fark yoktur. Nitekim, Maliye Bakanlığının ha
zırladığı tüzük ve yönetmelikte de bu yaklaşık 
olarak bir noktada birleştirilmiştir. Bizde, bir 
binanın, bir gayri menkulün normal değeri, 10 
yıllık geliridir; aşağı-yukarı normali budur. 
Nitekim, rayiç bedelin tespit edilmediği haller
de de tüzük buna işaret etmiştir. 

Şöyle bir tabloyu yüksek nazarlarınıza arz 
etmek istiyorum : 1837 sayılı Bina Kanununda 
vergi oranı, verginin gerekli masrafı olan yüz
de 20 - bu yüzde 20 kabul edilmiş şeklidir - in
dirildikten sonra geri kalan kısmın yüzde 12'si
dir. Demek ki, yüz liradan yirmi lira çıkaracak 
olursak seksen lira kalır; yüzde 12 almıyor ve 
yüz lirada aşağı - yukarı 9,6 bir vergi ödeniyor 
bugünkü Vergi Kanunumuza göre. Buna ilâve
ten, kiraya verilmeyen bina ve katlardan, bu 
9,6'nm üçte biri olan 3,20 buhran vergisi, 3,20'-
de bina Bina savunma Vergisi almıyor ve böy
lece bu oran yüzde 16'ya çıkıyor. Bu bina ve 
apartman katının kiraya verilmesi halinde, 
9,6lık rakamın üçte 2'si Buhran Vergisi, üçte 
2'si de Bina Savunma Vergisi olarak ödeniyor 
ve bu oran yüzde 22,40'a varıyor bugünkü sis
temde. 

Şimdi, bina ticarethane ise, bu takdirde yine 
9,6 - esasında kanunda yüzde 12'dir, fakat 9,6 
net rakamdır - Bina Vergisi, bunun üçte ikisi 
Buhran Vergisi 6,40. Bunun yüzde yüzü Savun
ma Vergisi 9,6 daha binnetice yüzde 25,6 gibi 
bir orana varıyor bugünkü Mer'i Kanunumuza 
göre verilmesi gereken vergiler. 

Ne var ki, bugünkü bina ve katların vergi
sine esas olan matrah, 1936 yılında tespit edi
len irad olduğu için, bu oran yüksek olmasına 
rağmen masaya konduğu zamanda küçük bir 
meblağa tekabül ediyor. 

Şimdi bu, 1936 yılından önce yapılmış bina
lar için böyle; yeni yapılan binalara bakıyor
sunuz, bu yüzde 25,6 bugünkü rayiç üzerinden 
aynen uygulanıyor. Yan yana iki ticarethane 
olduğunu kabul edelim: Aynı vasıfta, aynı ka
litede, aynı büyüklükte, aynı semtte, ikisi de ki

rada ikisi de yüzde 25,6 lık vergiyo tabi, ama 1936 
yılında yapılmış olan ticarethane 1936 senesinin 
kirası üzerinden yüzde 25,6 ödediği için 300 
lira vergi veriyor, onun yanındaki ticaretha
ne 1960 yılından sonra inşa edildiği için aynı 
semtte olmasına rağmen 300 lira yerine 3 000 
lira vergi veriyor. Bu eşitsizliği gidermek re
form dsğil de nedir?... Burada yapılan şey, 
1936 yılında yapılmış olan binanın vergisi bi
raz yükseliyor, 1960 yılından sonra inşa edil
miş olan bir binanın vergisi azalıyor ve onlar 
âdil bir düzeyde birleşiyorlar, işte kanunda 
yapılan budur değerli arkadaşlarım. 

Onun için şu kadarını arz edeyim. Bazı ar
kadaşlarımız: «Bu kanunu Adalet Partisi Hü
kümeti çıkardı, bu kanunu Adalet Partililer 
şevketti», gibi bir eleştiri de yaptılar. Buna ce
vap vermek Komisyon ISözcüsü olarak bana 
düşmez, fakat şu kadarını söyleyeyim; kanunu 
Hükümetler yapmaz, kanunu ancak Hükümet
ler teklif ederler. İSayın milletvekilerinin de 
teklif yetkileri vardır. Kanun, kanuniyet 
kesbedince Yüce Meclislerin malı olur. Eleş
tiri, kanunu sevkedene değil, kanunu kabul 
edene yönelir. Bu itibarla, muayyen bir grubu 
veya muayyen bir siyasî teşekülü küçük dü
şürme maksadıyle sarfedilmiş olan bu sözler, 
aslında Yüce Meclisi yüceltmez; yüceltmeye 
yönelen bir eleştiri olmadığı gibi bu yönden 
doğru da değildir. Bu kanunun oylamasında 
ben bulunmadım, bulunamadığım için de rey 
vermemiş bulunuyorum, ama bugün böyle 
bir oylama yapılsa, rahatlıkla, vicdan huzuruy
la bu kanuna da rey veririm. Bu kanun, bu
güne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
çıkardığı reform kanunlarının en iyisi, en ile
risidir. 

Kanunun aksak tarafları olabilir. Bu ara
da Hükümet de aksak taraflarını görmüş ve 
tespit etmiştir. Onu da birlikte inceler, işleme
yen kısımlarını, vatandaşın, Devletin menfa
atlerini, mükellefle Maliyenin menfaatlerini 
bir düzeyde birleştirmek suretiyle onu düzel
tebiliriz; o ayrı bir konudur, kanunun heyeti 
umumiyesinin getirdiği espri ayrı bir konu
dur. 

Şimdi biraz da Hükümetin getirdiği deği
şiklik üzerinde Komisyonun görüşünü arz et
mek istiyorum: «Bu kanun 29 . 7 . 1970 ta
rihinde kabul edildiği halde bugüne kadar 
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uygulanamamıştır, uygulanmadan da Hükü
met tarafından değiştirilmek istenmiştir» bu
yurdular. Aynca bu konuyu kanun için «ta
lihsizlik» olarak tavsif edenler de oldu. 

Değerli arkadaşlarım, 1319 sayılı Kanun 
Tasarısı incelendiği takdirde görülecektir ki, 
bu kanun Hükümet tarafından 1969 seçimle
rini müteakip gönderilmiştir. 1970 yılında be
yannamelerin alınacağı, 1972' de de kanunun 
uygulanacağı derpiş edilmişti. 

Şimdi, milyonlara hitaben kanun, ile mil
yonlardan beyanname alacaksınız. (Siz bu kad
royu ihzar etmeden, kanunu önce uzmanları
nıza iyice tanıtmadan, halk ile karşı karşıya 
gelecek uzman kadrosuna gerekli eğitimi ver
meden bu kanunu uygulamaya kalkmış olsa
nız, bu beyannameleri nereye vereceksiniz? Be
yannameleri vereceksiniz, «vergi dairesine gö
türüp beyannamelerinizi verin» diyeceksiniz. 
Bu takdirde vergi dairelerinin aldıkları beyan
nameler üzerinde özel idareler vergi tahakkuk 
ettirecek; beyanname bir tarafta, vergi ta
hakkuku bir tarafta... Asıl bu kanuna göre 
vergi ödemek icap ettiği zaman tekrar beyan
name alacaksınız... Bir kere bu teknik bir 
külfettir, başarılması güç bir iştir. 'Sonra, mil
yonlardan bsyanname alacaksınız. Bu köklü 
reformu gerçekleştirecek kadroyu ihzar etmek 
kolay değildir. Maliye Bakanlığı, kanunun 
tehirini bu yönden arzu etmiştir. Kanunda 
beyanname alma konusunu tehir etmiş ve 
gerekli uzman kadrosunu da ihzar etmiştir. 
Bu bir noksanlık sayılmasa gerektir. 

Maliye Bakanlığı bu süre ertelemesini ya
parken, elbette teknik bir kadro ile, çıkan 
kanunun üzerine eğilmiştir. Bazı aksak taraf
larını görmüştür, teknik yönden yürümeyen 
taraflarını tepit etmiştir, tatbikatta güçlük 
çıkaracak noktalarını bulmuştur. Bunların 
değiştirilmesini teklif etmesi memnuniyet ve
rici bir konudur. Bu teklifi yapmış olmaları 
dolayısıyla Maliye Bakanlığı ve idareyi kına
mamak icap eder; aksine teşekkür etmek lâ-
zımgelir. Yüce Heyetin tasviplerine iktiran 
eden bu kanundaki bazı noktalar zuhulen 
geçmiştir, Yüksek Meclisin tasvibine mazhar 
olarak da bu hatalar ile geçmiştir. Maliye Ba
kanlığı bunlan düzeltmek için bir kanun ta
sarısı getirmişse, bu, iyi niyetin bir ifadesidir. 

Şimdi, tasarının özelliklerini ve getirdiği 
değişiklikleri, sırasiyle maddeler görüşüldü
ğünde burada münakaşa mevzuu edeceğiz. De
ğişikliklerin bir kısmı çok önemlidir, bir kısmı 
tekniktir; bazı terim hataları düzeltilmek 
istenmektedir, muafiyetler genişletilmiştir. Ya
ni, 1319 sayılı Kanunu bugünkü durumda 
uygulanmak durumunda olan bir maliye teşkilâ
tı bu kanunu vatandaşların çok daha lehine ye
ni değişikliklerle uygulamak istemektedir, bu ge
tirilen kanun tasarısıyle. Bu tasarı reddedildi
ği takdirde, aslında 1319 sayılı Kanun yürürlük
te olacaktır ve mükellefler bu tasarının reddiy
le bir şey kazanmayacak, aksine, bu kanunla 
gösterilmek istenen kolaylıklardan mahrum ola
caktır. Bu itibarla, tasarı gayet yerinde sevkedil-
miştir.Bir-iki değişiklik konularını da yüksek hu
zurunuzda kısaca arz etmekle sözlerimi biti
receğim. 

Tasarının 1 nci maddesiyle değiştirilmesi 
istenen 1319 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 
(B), (C) ve (F) fıkraları, bina vergisinde 
daimî muaflıklarla ilgilidir. 

1319 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 
(B) fıkrası, il özel idarelerine, belediyelere ve 
köylere; köyler ile bunların teşkil ettikleri bir-
likkler ve bunlara bağlı müesseselere ait bi
naların vergiden muaf olduğunu kabul etmiş
tir. 

Bu ifadede, yukarıda sayılan mahallî ida
relerin kurdukları birliklere ait binaların 
muaflıktan faydalanabilmeleri için, birlik
lerde bir tarafın mutlaka köy olması gerek
tiği anlamı çıkmaktadır. Böyle bir anlamadan, 
belediye ile özel idarelerin kurdukları birlik
lere ait binaların muaflıktan faydalanama
yacağı konusu doğmaktadır. Değişiklikle (B) 
fıkrasına açıklık getirilmiştir. Mahallî idare
lerin kurdukları binalara açıklıkla muafiyet 
getirilmiş olmaktadır. Bu kanunun getirdiği 
birinci değişiklik budur, 

(C) fıkrasında, köylere ve kurdukları bir
liklere ait tarım işletme binalarını sayarken; so
ğuk hava deposunu, içmeleri, kaplıcaları gereksiz 
bir parantez içine almıştır. Bu tasarı ile bu pa
rantez açılmaktadır, ifadeye daha vuzuh veril
miş bulunuyor. 

Komisyon buna bir (O) fıkrası da ilâve et
miştir. Gelir ve Kurumlar Vergisine tabi olma
yan amatör spor kulüplerine ait binaları da 
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vergi muafiyeti içine almıştır. Bu değişikliğe 
itiraz edecek bir değerli arkadaşımın bulunabi
leceğini de zannetmiyorum. 

Tasarının 2 nci maddesiyle 1319 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesinin (C) fıkrasında değişik
lik istenmiştir. 5 nci madde, geçici muaflıkla il
gilidir. (C) fıkrası, âfete uğrayan binalara ge
çici muaflık tanımıştır. Değişiklik ile (C) fık
rasının kapsamı genişletilmiş, âfet tehlikesi kar
şısında tmar ve İskân Bakanlığınca tahliye et
tirilen bina sahiplerinin gösterilecek yerlerde 
yeni yapacakları binaları da bu muafiyetin içi
ne almıştır. 

Değerli arkadaşlarım şimdi, Yüce Meclisten 
bir kanun çıkmış bulunuyordu. Bir bölge âfete 
uğramasa bile, âfete uğraması muhtemel oldu
ğu takdirde tmar ve iskân Bakanlığı, o bölgeyi 
tahliye ettirip sakinlerini başka bir yere nakle
debiliyor ve ona yardımda da bulunabiliyor. Bu 
hallerde gösterilen yerlerde bina yapacak va
tandaşların da bu muaflıktan faydalanmalarını 
temin edecek şekilde vatandaş lehine bir deği
şiklik yapılmış bulunuyor. 

4 ncü maddede bir teknik düzeltme yapıl
mıştır. O da beyannamelerin birleştirilmesi ve 
beyan şekliyle ilgilidir. Yine 6 nci maddede ve 9 
ncu maddenin (A) bendinde teknik yönden bir 
düzeltme yapılmıştır. -Keza, 7 nci maddede de 
teknik yönden bir düzeltme yapılmış ve bir fık
ra ilâve edilmiştir. Bununla, bir vergi dairesi
nin faaliyet bölgesi içinde bir mükellefe ait bi
naların, aynı beyannamede birleştirilerek beyan 
edilmesi sağlanmıştır - ki vergi memurlarına ko
laylık sağlayıcı bir değişikliktir. 

Tasarının 8 nci maddesiyle. 1319 sayılı Ka
nunun 12 nci maddesinde değişiklik getirilmiş
tir. 1319 sayılı Kanunun 12 nci maddesi; par
sellenmiş olmasına rağmen, hangi arazinin arsa 
sayılabileceğinin imar ve iskân Bakanlığının 
mütalâası alındıktan sonra Maliye Bakanlığınca 
çıkarılacak bir yönetmelikle düzeltilmesini ön
görmektedir. Getirilen değişiklik ile adı geçen 
tespitte, yönetmelik yerine, yazışmaları önle
mek amacıyle Bakanlar Kurulunun kararı ika
me edilmiştir ve böylece daha kestirme yoldan 
sonuca gitmek imkânı sağlanmak istenmekte
dir. 

Şimdi, tasarının 9 ncu maddesiyle de, 1319 
sayılı Kanunun, arazide geçici vergi muafiye-

tiyle ilgili 15 nci maddesine değişiklik getiril
miştir. 

Hükümet, toprak özellikleri ve erozyon gibi 
sebeplerle kültür bitkilerinin yetişmesine imkân 
olmayan arazide ıslah suretiyle bitki yetiştiril
mesi keyfiyetini, kültür bitkisine elverişli ara
zide bitki yetiştirmesinden ayırmış ve birinci 
halde 10 yıl, ikinci halde de azamî 10 yıl vergi 
muafiyetinin tanınmasını istemiştir. Komisyon, 
bu 10 yıllık süreyi 15'e çıkarmıştır. Böylece, yi
ne mükellef lehine bir değişiklik yapmış olmak
tadır. 

Tasarının 11 nci ve 13 ncü maddesinde de, 
yine teknik yönden değişiklikler yapılmıştır. 
Bilhassa 13 ncü maddesinde, 1319 sayılı Kanu
nun 19 ncu maddesinde teknik yönden düzelt
me yapılmakla beraber, ayrıca yangın, su bas
ması ve deprem gibi hallerde iki yıllık yeni bir 
vergi muafiyeti getirilmiş bulunuyor. Bu, çok 
daha ileriye bir gidiştir ve mükellef lehine bir 
değişiklik teklifidir. 

Şimdi, tasarının getirdiği bazı önemli deği
şiklikler vardır. Şimdiye kadar arz ettiğim ko
nuları, hususları maddeler geldikçe ayrıca 
yüce huzurunuzda tartışma imkânını bulacağız. 
Tasarının getirdiği bazı önemli değişikliklere 
de kısaca dokunmak istiyorum. 

Tasarının 2 nci maddesi ile 1319 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesinin (A) ve (C) fıkraları
nın değiştirilmesi istenmiştir. 1319 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesi; bina veya apartman katla
rında uygulanacak geçici muaflıkla ilgilidir. 
5 nci maddenin (A) fıkrası; bina veya apart
man katları için uygulanacak geçici muaflık 
için, bina veya apartman katlarının değeri esas 
tutulmak ve mesken olarak kullanılmak şar-
tiyle vergi değeri 50 bin liraya kadar olan bina 
katlarında 10 yıl, 100 bin liraya kadar olan bi
na ve katlarda 50 bin lirası 10 yıl, 150 bin lira
ya kadar olan bina ve katlarda 25 bin lirasına 
10 yıl için muafiyet getirmiş idi. Hükümet, de
ğer yerine faydalı olan esasını koymuştur. Ko
misyon 10 yıllık geçici muafiyeti 5 yıla indir
miş ve muafiyeti, meskenlerde 50 bin lira için 
kabul etmiştir. 

Burada yapılan bir yenilikte, değer esası 
kalkıyor. Bir vatandaş, bir mükellef kendine 
bir ev yapmak istediği zaman, kendi ailevî du
rumuna ve nüfusuna göre bir ev yapacak ve 
oturacaktır. Bunun, artık büyük olması, küçük 
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olması, pahalı olması, ucuz olması arasında bir ] 
fark yoktur. Aslında vatandaş, mükellef orada 
oturmaktadır. Bu bakımdan miktar böylece tes
pit edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Esat Kemal Aybar, lüt
fen biraz daha toparlayabilirseniz memnun 
olurum. Çünkü, bazı konularda maddeler ara
sında vermiş olduğunuz izahatı, esasen ileride 
her madde müstakilin tetkik konusu olduğu 
zaman vermek imkânını naizsiniz. I 

ESAT KEMAL AYBAR (Devamla) — Sa
yın Başkanım, ıben de zaten böyle yapıyordum 
ve konuşmamı biraz sonra bitireceğim. 

Bir önemli konu da vergi oranının tespitinde 
getirilmiştir. Gerçekten, değerü arkadaşlarımı
zın buyurdukları gibi, 1319 sayılı Kanunda, ge
rek arazide ve gerekse emlâkte kabul edilen 
müterakki sistemden vazgeçmiş ve sabit bir oran 
üzerinde durmuştur. Komisyon bu oranlan 
azaltmıştır. Kendi evinde oturan, binasını mes
ken olarak kullanan vatandaşlar için vergi ora
nını binde 5'e indirmiştir. 

Müterakki sistemden vazgeçmek, Bina Ver
gisi Kanununun mahiyetinden doğmaktadır. Bu 
vergi, şahsi bir vergi değildir, kazanca dayanan 
bir vergi değildir. Burada vergiyi bina ödüyor. 
Bir adamın kıymetli bir binaya sahibolması, o 
bina için müterakki sisteme dayanan bir vergi 
esasına tabi olmasını gerektirmez. Bu, aynî Ibir 
vergi. 

Şimdi, aslında o kimse, geliri var ise, geli
rinden vergi ödüyor. Gelirinden ödediği vergi
de sosyal adalet politikası uygulanır; Devle
tin, maliyenin imalı yönde izlediği politikaya 
uygun olarak, planlı kalkınma döneminde ise 
plana uygun olarak, hedeflere uygun olarak 
oranlar tespit edilir. Fakat, burada gelire da
yanan bir vergi olmadığı için, bir taraftan şah
sî vergisini müterakki sisteme göre ödeyen bir 
mükellefe burada da müterakkilik esasına da
yanan bir vergi ödeyeceksin, gibi, bir nevî, 
sahibolduğu servetten dolayı, fazla servetten 
dolayı tecziye etme gibi bir durum da doğar. 
Vergiyi bina öder, vergiyi arazi öder, vergiyi 
arsa öder. Arsa ne kadarsa o kadar vergi alı
nır. Bir adamın bir arsaya sahibolması, muay
yen bir varlığa sahibolması demektir. Eğer, o 
kimsenin ayrıca bir geliri yoksa, sırf bu arsa
lara sahilboldu diye, arsayı, araziyi, binayı biran | 
evvel elinden çıkarma gibi bir politika üzerin- i 

i de olmanın gereği de yoktur. Dünyanın her 
tarafında bina vergisi, arazi vergisi aynî vergi 
olarak kabul edilir, Vasıtalı Vergi durumunda
dır. O binaya sahibolduğu için bu vergiyi öde
mektedir ve orada da müterakkilik sistemi tat
bik edilmemektedir. 

Getirilen değişiklik budur. Ama, arazide bin
de 6'ya mdirilmiştir. Bu oran da, sırası geldik
çe münakaşa edilecektir. Tasan ile getirilen 
değişiklikler, 1319 sayılı Kanunun esaslarını 
verginin mahiyetine uygun olarak düzeltmiş 
bulunmaktadır. Değişiklik mükellef lehinedir. 
Kanun, bazı değerli arkadaşlarımın beyan ettik
leri gibi, mükellefi mutlaka Maliye ve Mali
yecilerle karşı karşıya getirmek ve ondan müm
kün mertebe biraz dalha fazla vergi almak esası 
ile getirilmemiş, 1319 sayılı Kanun da bu esas 
ile hazırlanmamış ve çıkarılmamıştır. 

Bu kanun, arazi, emlâk ve bina ve arsada 
vergiyi âdil ölçüler içerisinde eşitliğe kavuştur
makta ve böylece şimdiye kadar çok sembolik, 
âdeta gülünç bir değer içerisinde ödenen ver
gileri de lâyıkı haddine götürmektedir. Değeri 
bugün 1 milyona yakın öyle binalar vardır ki, 
Devlete 1 000 lira vergi ödememektedirler. Bu
nu bütün vatandaşlar da biliyor. Bu vergiyi 
böyle takdim etmek lâzımdır. 

Saygılarımı sunarım. 

SAMİ ARSLAN (Denizli) — Sual soraca
ğım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müzakere 
devam ediyor. Siz istersiniz, konuşabilirsiniz. 
Eğer söz istiyorsanız, isminizi kaydedeyim. 

SAMİ ARSLAN (Denizli) — Komisyon 
Sözcüsünün izahatından tatmin olmadım. Onun 
için çok kısa bir sual soracağım. 

BAŞKAN — Çok kısa bir sual ise vereyim. 
Ama, söz almak imkânının bahis konusu oldu
ğu bir zamanda ve yeterlik önergesi gelmemiş 
olduğu bir anda, - sorunuz çok kısa ise vere
yim - eğer uzun bir sual ise ona mesağ yok, ve
remem. İsminizi kaydedeyim, gelin buradan 
söyleyeceğinizi söyleyin. 

SAMİ ARSLAN (Denizli) — Söz söylemek 
hakkım varsa, soru da sorabilirim. 

BAŞKAN — Söz söylemek hakkınız var, 
sıraya yazayım. 

I SAMİ ARSLAN (Denizli) — Soru sormak 
i hakkım yok mu? 
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BAŞKAN — Çok kısa olarak yerinizden 
sual sormak hakkınız var. Elinizde bir kâğıt 
var; sorunuzun çok uzun olduğunu işrabediyor. 

Buyurun. 
S.AMİ ARSLAN (Denizli) — Soru 1. Sayın 

Başkan, Komisyon Sözcüsü dedi ki; «Beyan ve 
rayiç Ibedel Emlâk Vergisi sistemi, modern sis
temdir» Acaba, bu modern sistemi kullanan 
Devlet var mıdır, varsa isimlerini sayarlar mı? 

BAŞKAN — Devam ediniz, sorularınızı so
runuz, cevabını sonra alırsınız. 

SAMİ ARSLAN (Denizli) — Soru 2. Rayiç 
bedel esasına dayanan, «Beyan» esasına daya
nan verginin, Varlık Vergisi ile veya diğer bir 
adı «IServet Vergisi» olan vergi ile bir alâkası 
var mıdır? 

ıSoru 3. Toprağı az köylerde bir dönüm tar
la 10 000 liradır, iki senede bir ekilir. 20 dönüm 
tarlası olan bir vatandaş 1 200 lira vergi vere
cektir. 10 dönüm tarladan; 5 çocuk, 2 öküz, 1 
merkep ile bir çiftçi ailesi yılda 5 000 liralık 
mahsul alırsa, bundan 1 200 lira vergi verme
sini, sosyal adalet prensibine uygun bulur mu
sunuz. 

Soru 4. Arsa karaborsasını önlemek yerin
dedir. Ama, gerek Almanya'da çalışan, gerekse 
şehre yerleşmek isteyen ve kirada oturan bir 
vatandaşın 10 000 liraya aldığı arsanın, bugün
kü bedeli 100 000 liradır. 

BAŞKAN — Bu soru değil, bu tavsif.. 
SAMİ ARSLAN (Denizli) — Kısa soruyo

rum. 
Buraya ev yapması için parası yoktur. Hiç

bir geliri olmayan bu arsadan binde 15 üzerin
den vergi alındığı zamanda, bunun adı «Re
form» mudur? 

BAŞKAN — Tamam. Sayın Aybar cevabınız 
çok kısa ise, cevabınızı veriniz de bitirelim. 

ESAT KEMAL AYBAR (Devamla) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlar: 

Yüksek huzurlarınızı fazla işgal etmemek 
için - zaten bazı konuları da maddeler görüşül

düğü zaman arz etmek üzere - maddeler üze
rindeki izahatımı geriye bırakmış bulunuyor
dum. Şimdi bu vesile ile şunu arz edeyim. 

Şimdi «bu tasarı ile küçük çiftçi muafiyeti 
gibi bir muafiyet kaldırılmış bulunuyor» dendi 
ve bu gerçekten de doğrudur. «Küçük Çiftçi 
Muafiyeti» başlıklı olan bir maddeyi, huzuru
nuzu işgal etmemek için okumak istemiyorum. 
O maddede, bundan faydalananlar küçük çift
çiler değildir. Bütün çiftçilerin tarlalarından 
50 000 liralık bir miktarı vergi dışı bırakıl
mıştır. Maddenin başlığı «Küçük Çiftçi Muafi
yeti» dir. Maddenin içine baktığımız zaman, 
bütün arazilerin değerlerinin 50 000 lirası ver
gi dışında kalmaktadır. Biz bunu ortadan kal
dırdık. Zaten küçük çiftçiler kanunlarımızda 
himaye edilmiştir. 30 000 liralık geliri, hası
latı Gelir Vergisi dışıdır. O, sayın arkadaşımın 
düşündükleri çiftçi ailesinin yıllık hâsılatı 
30 000 lirayı aşmıyorsa, Gelir Vergisi ödemiyor
lar. 20 000 liralık bir tarlası var ise - ki bu bir 
varlık demektir - bunun binde 6'sı ne yapar? 
Vatandaş bu vergiyi, Osmanlı Devletinin ku
rulduğu günden bugüne kadar ödemektedir; 3 
veya 5 kuruş ödemektedir. Bu, yeni bir vergi 
değildir. 

Şimdi, kendisinden Gelir Vergisi almaya
caksınız, kendisini himaye edeceksiniz. Kendi 
çocuklarına okul, yol, içme suyu yapmak için 
köylerine harcayacağınız paraları toplarken, 
kendisini de bir vatandaş olarak 20 veya 30 lira 
gibi bir mükellefiyetle karşı karşıya getirdiği
niz zaman da, itiraz etmiş olmasını kabul et
meye, mantıken imkân yoktur. 20 000 liralık 
gayri menkulü olan bir köylü vatandaşımız bu 
ödeyeceği 20 - 30 - 50 lirayı seve seve öder. 
Yeterki siz bu parayı alırken, gerçekten ihtiya
cı olan köydeki okulunu, içme suyunu, yolu
nu yapınız. Bu paralar toplansın, o hizmetlere 
harcansın. O da 50 lirasını seve seve size ver
sin. Bu düşünce ile de o muafiyeti kaldırmış 
bulunuyoruz. 
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Diğer soruların tasarı ile hiçbir alâkası 
yoktur, Sayın Başkanım. Onlara da ayrıca ce
vap vermek ihtiyacını duymuyorum. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşla

rım, saat 19,30'u geçmiş bulunduğu için, Birle
şimi burada kapatacağım. 

Söz sırasında Sayın Bahattin Uzunoğlu, 
:Sayın Sabahattin Savcı, Sayın Hüsamettin Ba-
şer, Sayın Hasan Tosyalı el'an yazılı bulunmak
tadır. Sayın Müderrisoğlu'da söz istemişlerdir. 

• • man&im 

7 . 4 . 1972 O : 1 

Malî Denge Vergisi kanunu tasarısının (Sı
ra sayısı : 474'de kayıtlı) yapılan açık oylama
sına 232 milletvekili katılmıştır. 190 kabul, 39 
ret, 3 çekinser oy çıkmıştır. Bu şekli ile kanun 
tasarısı Meclisimizce kabul edilmiş bulunmakta
dır. 

Vaktin gecikmiş olması münasebetiyle 10 
Nisan 1972 Pazartesi günü saat 15,00'te topla
nılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19,38 

• * - • -
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Malî Denge Vergisi Kanun tasarısına verilen açık oyların sonucu: 

(Kabul edilmiştir) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 232 

Kabul edenler : 190 
Reddedenler : 39 

Çckinserler : 3 
Oya Katılmıyanlar : 209 

Açık üyelikler : 9 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Ali Cavit Oral 
Emir H. Postacı 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
M. Zeöri Adıyaman 
Kâmil Kınkoğlu 
Ali Avni Tunamlı 

AFYON KAKAHÎSAB 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Diruçer 
Şevki Güler 
İ J i İhsan Uluhahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Musa Kâzım Coşkun 
Mustafa Maden 
H. Turgut Toker 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Ongizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcaaı 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahdt Menteşe 
İsmet Sezgin 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunba§ 
İbrahim Aytaç 
öihat Bilgeihan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Etfdam 
Mehmet Niyazi Gürer 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
M. Şükrü Kiykıoğ-lu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Nadir Yavuzfcan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrul Mat 
Kasım önadım 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Arslan Topçuba§ı 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Veli Gülkan 

ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Naci Gacıroğlu 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEPIİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfî öztürk 
M. Şemsettin Sönmpz 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Erdem Ocak 
Muhittin Saym 

GİRESUN 
1. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Kösooğlu 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Sezai Orkunt 
llhami Sancar 
Hasan Türkay 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Muzaffer Fazla Arm»ç 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
Şinasi Osma 
Akın özdemîr 
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KARS 
Lâtif Aküzüm 
lamail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tuıfan Doğan Avsargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
FeyzuTlah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
irfan Baran 
Sezai Ergun 

AFYON KARAHlSAR 
Hamdi Hamaımcıoğlu 

ANKARA 
Kermal Ataman 
Şinasi özdenoğlu 
Osman Soğukpınar 
Suna Tural 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
M. Kemal Yılmaz 

BlTLlS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BURSA 
Mehmet Turgut 

Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öz tun a 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâaniü Şahinoğlu ' 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
Ali Döğerli 
izzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

DENİZLİ 
Sami Arşlara 

ELAZIĞ 
Samet Güldoğan 

ERZURUM 
Cevat önder 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Abdullah Izmen 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Aybar 
Ferrııh Bozbeyli 
İbrahim Elmalı 
Nuri Eroğan 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 

RÎZE 
Salih Zeki Köaeoğlu ! 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 

SAMSUN 
Mustafa Boyar i 
Nihat Kale J 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
ismet Yalçıner 

SİNOP | 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı I 
Yusuf Ziya önder 
M. Kemal PaJaoğlu 

TOKAT 
ismet Hilmi Balcı 

İZMÎR 
Şükrü Akkan 
Burhanettün Asutay 
Şeref Bakşık 
Coşkun Karagözoğlu 

KARS 
Turgut Artaç 
Kemal Okyay 

KONYA 
Baıhri Dagdaş 
Mustafa Kulbilay Imer 
Necati Kalaycıoğlu 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 

ismail Hakkı Birler 
Osman HacıbaloğTu. 
Vlehmet Kazova 
Reşit önder 

TRABZON 
Mehmet Aralantürk 
Ahmet Şener' 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Göklü 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Fuat Türkoğiu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Abdullah Raştürik 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akm 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Cahit Karafcaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedim oğlu 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Bahattin Uzunoğlu 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 

SİVAS 
Kadri Eroğan 
Mustafa Timisi 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 

ZONGULDAK 
Ahmet Güner 
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[Çekinserler] 
ADANA UŞAK 

Hüsamettin Uslu Adil Turam 
Turgut Topaloğlu 

[Oya katılmıyanlar] 
ADANA 

Cevdet Akç,alı 
Faaıi Güleç 
Ali Rıza GHillüoğlu 
M. SaRâhattin Kıflıç 
Kemal Satır 
Alpaslan Türkeş 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHÎSAR 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bay azıt 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Sinan Bosna 
Osman Rölükbaşı 
İbrahim Cüceoğlu 
Orhan Eren 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiç erimez 

Emin P&ksüt 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 

ANTALYA 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Sabit Osman ATCI 
(Başkam) 

AYDIN 
Kemal Ziya öztürk 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Mehmet Er gül 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BÎTLÎS 
Abidin İnan Gaydalı 
(D 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Nail Atlı 
Barlas Küıntay 
İbrahim Öktem 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok 
Bşk. V.) 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tombuş 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalm 
Mehmet Emin Durul 
Hasan Korfanazcan 

Hüdai Ora] (İ.) 
DİYARBAKIR 

Hasan Değen* 
EDİRNE 

Cevat Sayın 
ELÂZIĞ 

Mehmet Aytuğ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turbam Bilgin 
Rasim Cünisli 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
I. Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Lûtfi Söyleme? 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
(1. A.) 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nurettin Özdemir 
Ekrem Saatli 

H A T A f 
Abdullah Çilli 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirel 

I^EL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 

Çetin Yılmaz 
İSTANBUL 

İbrahim Abak 
İsmail Arar (B.) 
Sadettin Bilgiç 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 
M. Kâzım Özeke 
Osman Özer 
Akgün SiMvrili 
İsmail Hakiki Tdkinel 
Naime ikbal Tokgöz 
A. Turgut Topaloğlu 
Necdet Uğur 

İZMİR 
Mustafa Akan 
İhsan Gürsan 
Nihad Kürşad 
Talât Orhon . 
Kemal önder 
Orhan Demıir Sorguç 
Ali Nakd Üner 

KASTAMONU 
Musaffer Akdoğanlı 
Salbri Keskin 
Melhmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Yüceler 
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KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Ha«an Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Mustafa Kemal Güneş 

KOOABLt 
Vehbi Engiz 

KONYA 
Necmettin Erbakan (I) 
ihsan Kabadayı 
î. Etem Kılıçoğlu 
Sadi Koçaş (İ.) 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Faruk Süfcan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
(î.) 
Mesut Erez (B.) 
Mehmet Ersoy (İ.) 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
ismet inönü 
Mustafa Kaftan 
ismail Hakkı Şenguİer 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Vehbi Sınmaz 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Mehmet özdal 
ibrahim öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Seyfi Güneş tan 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdüükadir özmen 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

MUŞ 
Kasım EıUre 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
Haydar Özalp (B.) 

ORDU 
Ata "RfiflıiT 
i l l a İ̂ L/LILAL 

Oengiz Ekinci 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

[Açık ü% 

Aydın 1 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Ediraıe 1 
Elâzığ 1 
Hatay 1 

RİZE 
ErolAkçal(B.) 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Kâmran Evliyaoğlu 
îlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 

SllRT 
Zeki Çelilkser 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Tevfük Fikret Övet 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltam 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 

telikler] 

Kocaeü/i 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

—. 
Yekûn 9 

Orham öztrak 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Ahmet ihsan Bdrmcioğlu 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ali Rıza Uzuııer (B.) 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Necati Aksoy 
BaShxi Karakeçili 
Vehbi Melik 

U§AK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
tsmaül Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız (1.) 
Celâl Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 

- . .>«. \>m<t "•*** 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

68 NOt ©ÜBÜEŞİM 

7 . 4 . 1972 Culna 

Saat : 15,00 

I 
A -3AŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B • İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — İMalı Denge Vergisi kanunu tasarısı 
ve 59 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/585) 
(S. Sayısı : 474) »(Dağıtma tarühi : 14 . 2 . 1972) 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

X 2. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşanan, 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 €etveKnin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Ticaret, Sanayi, Milli Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık Te 
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 : 
102 -ve 162 ye 1 nci ek) (Birinci dağıtma tarihi: 
26 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 4 . 6 .1971) 

3. — 4 . 1 . 1961 tarih ve 211 sayılı Türk Si
lâhla 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) (Damıtma tarihi : 
14 .2 .1972) 

X 4 — 20 , 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin kal
dırılması, değistâcilmesi 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) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B . TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375 ve 375 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 .7 .1971, 29.12.1971) 

2. — İgel 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 KomlsyoTro rapora (2/491) (S. Sayısı : 413 
ve-413 e 1 nci ek) (Dağrtma tarihleri : 17.S.1971; 
^29.12.1971) 

3. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice-
den doğma 1389 dpjpımlu Nevşehir Yenimahal
le 10 banede kayıtlı Mustafa Parmaksız'im affı 
.hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/1%) (ıS. Sayısı : 161,161 e 1 nci>ek ve 
161 e 2 Jiçi ek) (Dağıtma tarihleri 18 . 4 . 1970, 
21 . 6 . 1971 ve 4..2.1972) 

4. — İçel M£Uet»eMli Celâl Kangıh, Ankara 
Milietvekiü «Sıuna Tura! ile Siaop Milletve
kili Hilmi İggüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh-

m 
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-
jmsyonlanndan 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
mici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 



ki Engiz'in, Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 2/482) (S. 
Sayıları : 353 ve 353 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri 15 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 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 .teklif i 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 kan, kocanın ayrıl
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. Sayılan : 361 ve 361 
e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 16 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'-
mn, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında (ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayılan 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 
©ezalarının affına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu rapoıru (2/135) (ıS. ıSayılan : 367 ve 
367 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21.6.1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

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

11. — Burdur MMletvekîli Mİehmet özbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırılmalan hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayıiıa-
n : 369 ve 369 a 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 
21 . <6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tünce! Üyesi 
Arslan Bora'nın, Türk Ceza Kanununun 480 
nci maddesine son fıkra olarak bir fıkra ekLem-

mesi hakkında kanun teklifii 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) 

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

14. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nei mad
delerinin yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/388) (S. Sayılan : 377 ve 377 ye 1 nei 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 (tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayılan : 378 
ve 378 e 1 nci ek) (Dağıtma, tarihleri: 6 . 7 . 1 9 7 1 
ve 4 . 2 . 1972) 

16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurlan Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilin esine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayılan : 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 kadran teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 2 .1972) 

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

19. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay 
ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma 
Kurumu Kuraluş 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
iki Esatoğlu ve 8 arkadaşının ve îçel Milletveki
li Celâl Kangılı ve 6 arkadaşının, ölüm cezası
nın kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. 
Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi' : 10 . 3 . 1972) 

X 21. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri 
gönderme tezkeresi ve 19 Numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/594) (S. Sayısı : 311 e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım önadım'-
ın, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kamı 
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesinle ve bâ 
zı maddelerime fıkralar eklenmesine dair kanur 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Birinci dağıtma tari
hi : 20.5.1970; ikinci dağıtma tarihi : 18.3.1971) 

ıX 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 ilişkiler ve Plân komis
yonlarından 2 şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 
öztürkçine'nin Toptancı halleri kanun teklifle 
ri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Adalet ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 57 numara

lı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) (S. 
Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 1971) 

4. — Gayrimenkul EsM Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 
2 Temmuz 1961 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin birinci fıkrası «K> (bendinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri, Turizm ve Tanıtma ve Millî Eğitim 
komisyonları raporları. (1/305) (S. Sayısı : 417 
ve 417 ye birinci ek) (Birinei dağıltma tarihi : 
23.8.1971, ikfcıci 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 arkadaşınım, Türkiye Jeologlar Oda
sı kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Plâoı komisyonları raporları 
(2/197) (S. Sayısı : 362 ve 362 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

7. — Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkında kanun tasarısı ve Orman ve Plân 
komisyonları raporları (1/511) (S. Sayısı : 
427 ve 427 ye 1 nci ek) (Dağıtma 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 tariihli ve 
195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair Ka
nunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412 ve 412 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 17 . 8~. 1971; 29 . 12 . 1971) 

9. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
raar köyü hane 1, etüt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma, 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin Kızı, Fatmadan doğma, 1928 doğumlu 
Zehra Yama'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 Ören'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/48) 
(S. Sayısı : 347 ve 347 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 .1971 ve 1 . 2 . 1972) 

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

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

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

1 4 . — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 te kayıtlı, 
Aüoğlu, Hanım 'dan doğma, 1935 doğumlu Abi-
dm D'eımirbağ'ın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis yo-
nu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351 ve 351 e 
1 nci ek) (Dağiitma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

1'5. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyükde-
re Dedekorkut Sokak, hane 313, cilt 37 ve sayfa 
111 de nüfusa kayıtlı, Saffetoğlu, Havva'dan 
doğma,. 8; . 6 . 1943 doğumlu Selâmi Kodal'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı..:: 352 ve 852 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

X 16. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yo
rulmaz ve 17 arkadaşının, Ankara 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 ok) (Dağıtma tarihleri: 18 . 10 . 1971, 
2 . 2 . 1 9 7 2 ) 

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

18. — 1076 sayılı Yedek subay ve yedek 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 taşanları 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 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri 8 . 3 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

X 20. — Mardi» 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 11 İdaresi Kanununun 8 
nci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve içişleri 
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 tariki : 4 . 2 .1972) 

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

24. — 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) 

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

26. — Bartın ilçesinin lEsenyunt 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 Başbaikanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 510) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

27. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye mahallesinin hane 1, cilt 13 ve 
ısayfa 92 numarasında nüfus siciliue kayıtlı 
Eyüp oğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 do
ğumlu Adil Kalfa'nın ölüm cezasına çarptırıl
masına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/9S4) (S. Sayısı : 511) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

X 28. — Toprak ve Tarım reformu önted-
•birler kanunu tasarısı ve 55 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/609) (S. Sayısı : 513) (Da
ğıtma tarihi : 15 . 3 .1972) 

29. — Anayasa 'Mahkemesine Yasama Mec
lislerinden seçilecek asıl ve yedek üyelikler için 
adaylığa başvurma, seçim esas ve usulü hakkın
da kanun tasarısı ve Adalet ve Anayasa komis-
yoıılaiTi raporları (1/591) (S. Sayısı 514) (Da
ğıtma tarihi : 4 . 4 .1972) 

30. — 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 
bir maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâ
zı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/588) (S. Sayısı : 515) (Dağıtma ta
rihi : 4 . 4 . 1972) 

(Millet Meclisi 68 nci Birleşim) 




