
C İ L T : 27 TOPLANTI: 15 

§ 

CUMHURİYET SENATOSU 
• . • 

TUTANAK DERGİSİ 

52 nci Birleşim 

6.4. 1976 Sah 

İÇİNDEKİLER 

I. — Geçen tutanak özeti 

II. — Gelen kâğıtlar 

III. — Yoklamalar 

Sayfa 
334:335 

335 

335,364 

IV. — Başkanlık Divanının Genel Kurula 
sunuşları 335 

1. — Millî Birlik Grupu Başkanı Fahri Öz-
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2. — Siirt Üyesi Süreyya Öner'in, Siirt Kız 
Öğretmen Okulunda cereyan eden olaylar hak
kında gündem dışı demeci. 337 

3. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Hüsamettin 
Çelcbi'nin, bazı gazete bürolarına atılan bom
balarla başlatılan son anarşik eylemler hakkın
da gündem dışı demeci. 337:340 

4. — Kars Üyesi Muzaffer Şâmiloğlu'nun, 
jandarmanın Kars ilçe ve köylerindeki Anaya
sa dışı tutum ve davranışları hakkında gündem 
dışı demeci ve Devlet Bakanı Gıyasettin Kara-
ca'nın cevabı. 340:346 
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Özal'a, Çalışma Bakanı Ahmet Tevfik Paksu' 
nun vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğu
na dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/769) 346:347 

6. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Devlet Bakanı Hasan Aksay'a, Bayındırlık Ba
kanı Fehim Adak'ın vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/770) 347 

7. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'na, İçişleri • 
Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi. (3/771) 347 

8. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Sa
nayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru' 
ya, Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı Nec
mettin Erbakan'ın vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi. (3/768) 347 

9. — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri arasında akdolunan kredi an
laşması konusunda kurulan Senato Araştırması 
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Cuimhuröyieıt Seniajtasu Bütçe ve Plan Körnisyo-ı 
mu raporu (M. Meclisi : 2/301; C. Senatosu : 
2/96) (S. Sayısı : 559) 350:356,368:370,371:373 

2. — Ülkemiz lehine yararlı hizmetlerde bu
lunan Naci Tahir Nuri'nin eşi Rüveyda Tuna 
Tahirova'ya Valflanî Hizmet Tertibinden aylıiki 
bağlanması hakkında kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi : 1/105: C. Senatosu : 1/410) (S. Sayısı : 
562) 356:357 

3. — Alioğlu Asım Gükşken'e Vatanî Hiz-
mvt tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Ko
misyonu raporu (M. Meclisi : 2/297; C. Se
natosu : 2/100) (S. Sayısı : 563) 357 

4. — Anka Ajansı Muhabirlerinden Şehit 
Âdem Yavuz'un ann^iine Vatanî Hizmet Terti-

Sayfa 
binden aylık bağlanması hakkında kanun teklif 
finin, Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyo
nu raporu. (M. Meclisi : 2/293- C. Senatosu : 
2/99) (S. Sayısı : 565) 

5. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 13 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu raporu. (M. Mecli
si : 2/295; C. Senatosu : 2/95) (S. Sayısı : 564) 

VI. — Sorular ve cevaplar 
A) Yazdı sorular ve cevapları 
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Mehmet Feyyat'ın, Doğu Anadolu'da görevli 
Devlet memurlarına ödenmesi gereken mahru
miyet zammına dair soru önergesi ve Devlet 
Bakanı Seyfi Oztürk'ün yazılı cevabı. (7/407) 

358 
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2. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in, 1 Mart 1976 günü Federal Alman
ya'nın Köln şehrinde yapılacak «Karnaval yü
rüyüşüne» dair soru önergesi ve Dışişleri Ba
kanı ihsan Sabri ÇağlayangiF'n yazılı cevabı, 
(7/513) 365:366 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünakh'nın, pamuk mahsulüne anz olan 
Beyaz Sinek afetine dair soru önergesi ve Gı
da - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut 
Özal'ın vazıh cevabı. (7/530.) 366:367 

I. — G E Ç E N T U T A N A K Ö Z E T İ 

Birinci Oturum 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço-
çunluğun bulunmadığı anlaşıldığından, bir saat son
ra toplanılmak üzere Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 

Genel Kurulda çoğunluk bulunmadığından; 6 Ni

san 1976 Salı günü saat 15,GC'te toplanılmak üzere 
Birleşime saat 16,lC'da son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Bakanvekili Urfa 

Kâzım Kangal Abdiilgani Demirkol 
Divan Üyesi 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Bahriye Üçok 
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SORULAR 

Yazdı Sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 

Öztiirk'ün, Öğrenim gençliğinin içinde bulunduğu du
ruma dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gön
derilmiştir. ((7/541) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay'ın, Federal Almanya'nın açacağı krediye dair ya
zılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/542) 

II. G E L E N K Â Ğ I T L A R 

Raporlar 
1. — Anka Ajansı muhabirlerinden Şehit Adem 

Yavuz'un annesine vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında kanun teklifinin Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi: 2/293; 
C. Senatosu: 2/99) (S. Sayısı : 565) (Dağıtma tarihi : 
2 . 4 . 1976) 

2. — 5584 sayılı Posta Kanununun bazı mad

delerinin değiştirilmesi ve bazı maddelerin kaldırıl

ması hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince 

kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayın

dırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân Komisyonu raporu 

(M. Meclisi : 1/176; C. Senatosu: 1/414) (S. Sayısı: 

566) (Tağıtma tarihi: 6.4.1976) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Rahmi Erdem 

KÂTİPLER : Ekrem Kabay (Burdur), Sebaîıattin Savcı (Diyarbakır) 

BAŞKAN — 52 nci Birleşimi açıyorum. 

II!. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN 
re başlıyoruz. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmele-

IV. BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Millî Birlik Grııpu Başkanı Fahri Özdi-
lek'in, son kanlı olaylar ve sabotajlar hakkında gün
dem dışı demeci. 

BAŞKAN — Millî Birlik Grupu Başkanı Fahri 
Özdilek, «Son kanlı olaylar ve sabotajlar konusunda 
bir uyarma yapmak istiyorum, gündem dışı söz ve
rilmesini arz ederim.» diye, gündem dışı konuşmak 
üzere talepte bulunmuşlardır. Kendilerine bu konuda 
gündem dışı söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Özdilek. 

M. B. GRUPU ADINA FAHRİ ÖZDİLEK 
(Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın senatör arkadaş
larım; 

Uzun zamandan beri süregelen ve her gün yurt 
sathında yoğunlaşan kanlı olayların toplumumuz 
üzerindeki kötü tesirini ve bunun siyasî bunalıma 
dönme istidadını sayın Parlamento üyelerimizin dik
katine arz etmek istiyorum. 

Gelecekte yurt hizmetlerini kendilerine devretme
ye hazırlandığımız; fakat şu sıralarda mandırıldık-
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lan düşünce farkı yüzünden «solcu» veya «sağcı» 
diye birbirine karşı olan çocuklarımızın aralarındaki 
çatışmalardan ve bu arada kendilerinden, güvenlik 
mensuplarıyle bu bölgeden geçen yurttaşlardan ya
ralanma ve öldürülmelerden dolayı endişe duymak
tayız. 

Üzüntümüzü artıran husus, perde arkasından 
kışkırtılan bu saldırı ve cinayetlerle yurtta bunalım 
ve toplumda huzursuzluk yaratarak, neticede bir si
yasî- rejim buhranına doğru itilmemize çalışılması 
keyfiyetidir. 

Bu bunalımın sonunda Anayasamız ve onun ge
tirdiği özgürlükle demokratik düzenin bozulacağını 
ve yurdun bir dikta rejimine sürüklene bileceğinden 
kuşku dalmaktayız. 

Görünüşe göre masumane haklar arama arzu
sundan çok değişik maksatlarla çıkarılmakta olan 
olayların mahiyeti ve bunun ortak yaygınlaşma du
rumu dikkate alınırsa, bunların gayelerine \arma 
güdümündeki zaman ölçüleri pek de uzak bir gelece
ğe bağlanamaz. Olayların seyrine dikkatle bakıla
cak olursa, bu saldırı ve cinayetler dış ve iç kaynak
lardan beslenmektedir. Nitekim, 12 Mart Muhtıra
sının verildiği sırada görevli ve görevi bakımından 
selâhiyetli bir arkadaşımızın sonradan yaptığı açık
lama ile dış kaynağa bağlı bir örgütün olay çıkart
mada oynadığı rol belli olmuştur. Biz bu örgütün 
yurttaki faliyetini yıllarca önce ilgililere duyurma
ya çalışmıştık. Aynı teşkilât bugün de kendilerine 
hizmet etmekte olanları daha da güçlendirmek için 
karşı düşüncelileri de takkviye ve tahrik ederek 
olay çıkartmayı tertiplemektedirler. Karışıklık çı
kartmada yarar uman ve boş durmayan diğer dış 
kaynaklı örgütler de arzulan istikâmetinde kendile
rine hizmet edenleri körüklemekte, böylece çeşitli 
yönlerden yurtta huzursuzluk yaratılmakta, asayiş 
bozulmakta, böylece bölünmelere zemin hazırla
mak çabasında bulunmaktadırlar. 

Ayrıca, dikkatle üzerinde durulması gerekli konu 
da var; lise öğrencilerinin bile taşıyabildiği binlerce 
liraya satılmakta olan silâhlar ve bunların mermi
lerini almak için gerekli para ve bunların alınabile
ceği kaynaklar nereden ve ne suretle temin edilmek
tedir? 

Ateşli silâhları kullanmak için eğitime ihtiyaç 
vardır. Çeşitli örgütlere mensup kişiler bunları kul
lanmayı ne suretle vs kimin idaresinde geliştirebil
mektedirler? Görünüşe göre iç etkenler bu olayla
rın gelişmesinde ve genişlemesinde yasalara karşı 

geleceklerin yararlanmalarına yol açmaktadır. Ül
kenin bu ortama gelmesinde idarenin tutumunda
ki zaafı da gözden uzak tutulamaz. 

Demokratik ülkelerde iktidarlar olağanüstü ted
birlere başvurmadan yurttaşlarının huzur ve sükû
nunu kanunların sınırları içerisinde sağlayabilmiş
lerdir. Bizde, yurdun rejim bunalımına itilmesinde, 
idaredeki güçsüzlük bilerek veya bilmeyerek kifa
yetli bir tutumla işe girişilmemiş olması, dış ve iç 
güçlerin işbirliği yapmasına yol açmıştır denile
bilir. 

Anayasanın bazı hürriyetler getirdiği, yasaların 
kifayetsizliği ileri sürülerek görevliler kanunların 
tatbikinde yetersizlik gösterirse, yasalar eşit olma
yan bir tarzda uygulanırsa, bazı örgütler emniyet 
kuvvetlerine destek sayılır ve\a öyle sanıldığı açık
lanırsa, güvenlik kuvvetleri yan tutmaya mecbur 
olduğu kanısına vardırılırsa, Anayasaya aykırı akım
lar ve ideolojik kaba kuvvet gösterileri destekle
nir bir hale girerse, eşkiya yuvalarının -himayesine 
göz yumulduğu duygusunun uyanmasına fırsat ve
rilirse, sağlıklı bir seçim ortamı yok edilir, ülkemiz 
totaliter bir rejime sürüklenmiş olabilir. 

Bu suretle millî birlik ve bütünlüğümüzün par
çalanmasına yol açılmış olur. İdarenin tutum ve dav
ranışında kasıt aramanın yetersizliği, yersizliği ileri 
sürülebilir. Ancak, bu takdirde iktidarın kendine 
has güçsüzlük ve yetersizliği gözönüne getirilmek
ten uzak kalınamaz. Aksi mütalaa ise kamuoyunda 
idarenin bir kasti olduğu kanısını doğurur. Olayla
ra karşı mani tedbir alamamak da aynı kanaatin 
yayılmasına sebep olabilir. 

Geçmişde devlet otoritesinin müessiriyetini yitir
diği zamanlarda olaylar, kısa bir zaman sonra bu oto
rite aleyhinde gelişmeye başlamıştır. Yakın ve uzak 
tarihte bu gibi ters akımların yürütücüleri, zaman
la kuvvetli olduğunu gördükleri kaynaklara arzı hiz
met etmişlerdir. 

Kanunsuz olayları önlemek için tedbir almaya 
zaruret vardır. Tedbir almadan ' muhalefetin haklı 
teklif ve düşünceleri de dikkate alınmalıdır. Bunu 
yapmak için kifayetli bir çoğunduk vücude getirile-
miyorsa, yurtta huzur ve sükûnu tesis edebilmek 
üzere olayların üstesinden gelecek bir iktidarın te
şekkülü için sorumluluk Parlamentoya devredilme
lidir; bunda yarar da vardır. 

Rejime, millî birliğe ve bütünlüğümüze karşı 
girişilen kanlı saldırı ve cinayetlerin önlenmesi için 
kamuoyu önünde Parlamentoyu, anayasal ve özgiir-
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lükcü demokratik düzenin korunması yolunda gere
ken girişimde ' bulunmaya davet eder, Millî Birlik 
Grupu olarak bizim de her türlü girişime hazır bu
lunduğumuzu arz ederim. 

Saygılarımla. (M, B. Grupu, Kontenjan Grupu 
ve C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özdilek. 

2. — Siirt Üyesi Süreyya Öner'in, Siirt Kız Öğ
retmen Okulunda cereyan eden olaylar hakkında gün
dem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi 
Sayın Süreyya Öner, Siirt Kız Öğretmen Okulunda 
bazı yöneticiler tarafından başlatılan ve her geçen 
gün yoğunluk kazanan olaylar hakkında ilgililerin 
dikkatini çekmek üzere gündem dışı söz istemiş bu
lunmaktadır. 

Buyrun Sayın Öner. 
SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Sayın Başkan, Cum

huriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Cephe Hükümetinin açık v e ısrarlı tutumu yüzün
den memlekette anarşik ortamı alabildiğine geniş
lediği, her gün bir gençlik olayının kanlı bir cina
yetle vurgulandığı şu günlerde önemli gördüğüm 
bir konuyu huzurunuza getirmek ve ilgilileri uyar
ma görevimi yerine getirmek üzere gündem dışı söz 
almış bulunuyorum. 

Eğitim ve öğretim özgürlüğünün tamamen yok ol
duğu, gençlerin can güvenliğinin ortadan kaldırıldı
ğı, cinayetlerin âdeta olağan görülmeye başlandığı 
şu sırada arz edeceğim olaylar ilgililerce belki de 
önemsenmeyecektir. Ancak, halen yurdun birçok ye
rinde olduğu gibi, ateş bacayı sarmadan yetkili mer
cilere .uyanda bulunmayı görevimin tabiî bir gereği 
sayıyorum. 

Son vali tayin ve kararnamesi ile Niksar Kay
makamlığından Siirt Valiliğine atanan şahsın göreve 
başlaması ile destek, hız ve güç kazanan faşizan ha
reketler son zamanlarda, özellikle Siirt Kız Öğret
men Lisesinde yoğunluk kazanarak yaratılan olay
lar bugün için patlama noktasına varmış bulunmak
tadır. 

Bir hafta evvel Bakanlık merkez teşkilâtına alın-
rmş olduğunu öğrendiğimiz bu valinin, Siirt'te gö
reve başlamasından hemen sonra ilimizde ülkü ocak
larının bir şubesi derhal kurulmuş ve bu kuruluşun 
mensupları idarenin okşayıcı, teşvik edici davra
nışlarından cesaret alarak baskı ve tecavüzlerim 
pervasız bir şekilde yürütmeye başlamışlardır. 
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Bu ocağın mensubu ve yandaşı Siirt Öğretmen 
Lisesindeki bazı idareci öğretmenler öğrencileri 
ikiye bölerek biribirine düşürme gayretlerine bütün 
güçleri ile hız vermişler, aynı zamanda okulun ida
recisi olan bu öğretmenler; öğrenciler arasında «Türk
çülük», «Kürtçülük» şeklinde çok vahim aynalık 
ve bölücülük yapmakta sakınca görmemişlerdir. Her
hangi bir disiplin soruşturması bahane edilerek öğ
rencilere «Türk müsün, Kürt müsün?» tarzında soru
lar yöneltmiş, okulda kendilerine yakın buldukla
rı yahut not aracını kötüye kullanarak yaklaştıra-
bildikleri öğrenciler vasıtasiyle Bozkurt rozeti da-
ğıttırmakta ve bu rozet takanlara bol keseden ge
çer not vermektedirler. 

Yine aynı okulda matematik öğretmenliği yapan 
bir kişi derste, zorunlu olan kendi ders konularını 
işleyeceğine, asıl görevini bir tarafa bırakarak öğren
cilere kendi sapık fikirlerini yansıtan şiirler oku
makta faşizmi öven dergi, broşür ve kitaplar da
ğıtmaktadır. Ders saatlerinin bu şekilde işgal edil
mesine karşı çıkmak isteyen bir öğrenciye, «Sen bu 
şiiri yazmıyorsan, çık da yerine bir müslüman çocu
ğu gelsin» diyebilmektedir. Bu şekilde devam eden 
olaylar, yukarıda arz ettiğim gibi heran bir patlama 
noktasına varmış bulunmaktadır. 

Huzurunuzda bir kısmını sıraladığım bu olay
lar, valilik makamına resmen intikal ettirilmiş ve 
mahallî basından öğrendiğimize göre, ciddî görülen 
bu şikâyetler için valilikçe bir Bakanlık müfettişi 
istenmiştir. Herkesin birbirine yakın ve akraba ol
duğu nispeten küçük bu ilimizde öğrenciler arasın
da çıkacak bir olayın, dallanarak velileri ve aile
leri karşı karşıya getirmesinden ciddî şekilde endişe 
etmekteyim. 

Siirt'te birkaç görevini bilmez, haddini, hududu
nu bilmez kişi yüzünden kardeş kanı dökülmesini 
istemiyoruz. Bu nedenlerle huzurunuzda Hükümete 
ve Millî Eğitim Bakanına karşı bu uyarı görevimi 
yapmak zorunluğunu duyuyorum. 

Kanun ve nizamların açık ihlâli niteliğinde olan 
bu hareketlerin sorumluları hakkında gerekli işle
min süratle yapılmasını, huzur ve kardeşliğin sağ
lanması ve arzu edilmeyen daha üzücü olayların ön
lenmesi bakımından ilgililerden tekrar rica eder, 
kendilerini göreve çağırırım. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Öner. 
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3. —; Cumhurbaşkanınca S. Ü. Hüsamettin Çelebi' 
nin, bazı gazete bürolarına atılan bombalarla başlatı
lan son anarşik eylemler hakkında gündem dışı de
meci. 

BAŞKAN — Sayın Çelebi, efendim zatiâliniz, 
«İstanbul'da son Havadis Gazetesi binasının dina
mitlenmesi ile başlatılan yeni anarşik eylemler, An
kara'da İçişleri Bakanı ve Başbakanlığa 200 metre 
mesafede bulunan bir ajans ve gazete bürosu bi
nasının dinamitlenmesiyle gelişmiştir. Türkiye Bü
yük Millet Meclisine de yakın mesafedeki son olay
lar can ve mal kaybına yol açmış, Devletimiz ye re
jimimiz yönünden kaygıları arttırmıştır» buyura
rak gündem dışı söz istiyorsunuz. 

Bundan evvel konuşan iki hatibin görüşmeleri sizi 
tatmin etmiş midir?.. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Etmemişse, buyurun efendim. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Bir ara durmuş gibi görünen sağlı - sollu anar

şist, terörist eylemler Martın son günlerinde yeni bir 
aşamaya ulaştı. 

İstanbul'da bir gazete binasına patlayıcı madde 
atılmasıyle başlatılan bu yeni aşamanın Ankara'da-
ki ilk belirtileri, cadde ve duvarların nasılsa temiz 
kalmış yerlerine «30 Mart: Şanlı Kızıldere» gibi ya
zıların yazılması oldu. Yine Ankara'da ertesi gün 
başka bir gazetenin ve bir ajansın Ankara bürola
rının bulunduğu binaya dinamit atıldı. Daha sonra
ki gün ise, Ankara Kızılay Meydanı savaş meyda
nına döndürüldü. 

3 - 4 günlük olaylar zincirinin blançosu: 
Bir gencin ölümü, bir komiserin ağır yaralanma

sı, bazı gençlerin yaralanmaları, bazı işyerlerinin 
tahrip edilmesi. 

Ben bu gündem dışı konuşmayı geçen hafta bu 
olaylar dolayısıyle yapmak istiyordum. Mümkün 
olmadı. Konuşmaya vesile olan eylemlerin güncel
liklerini yitirdikleri, artık konuşulmaması gerekti
ğini düşünenler olabilir; ama önceki hafta olup bi
tenlerin, duvarlara yansıyan ve hâlâ önünden ge
çerken gördüğümüz saiki, Anayasanın 20, 22, 23 ncü 
maddelerine açık saldırı niteliğini taşımaları, bu ko
nuşmamı zorunlu kılmış bulunuyor. 

Bunun yanında Kars, senatörü arkadaşımız Sa
yın Şamiloğlu'nun derin bir elemle yazıldığı anlaşı
lan ve Cuma günü basma dağıtılan demecinde yer 
alan bir iddia da Hükümeti uyarma bakımından, 

Hükümeti göreve çağırma bakımından, bu konuş
mayı zorunlu kılmış bulunuyor. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Ankara'nın cadde ve sokaklarından geçerken, 
bugün de okuduğumuz yazılardan anlaşıldığına gö
re, önceki hafta Ankara'da yaşanılan anarşik, te
rörist eylemler, 30 Martın anılmasını sağlama ama
cına yönelmişti. 30 Mart, bilindiği üzere, bazı genç 
insanların Kızıldere adındaki köyümüzde ödürül-
melerinin yıl dönümü idi. Konuya bu kadar yalın 
yönden, yalın açıdan bakarsak, hayatlarının baha
rında bir kısım genç insanların ölmüş olmalarını, 
arkadaşlarının anmasını tabiî karşılayabiliriz; ama 
bu ölüm olayına gelinceye kadar neler olmuştur?.. 
Onu hatırlarken, ondan önce olanları hatırlamak
ta da toplumumuzun bugünü ve yarını için yarar 
olduğuna inanıyorum: 

Toplumumuzun birikmiş sorunları, bu genç in
sanların heyecanlı ve aceleci duygusallıkları istis
mar edilerek, ağırlığı gittikçe artan rejim suçla
rına itildikleri, 12 Mart rejimine onlar aracıîığıyle 
âdeta davetiye çıkartıldığı unutulmuş değildir. 12 
Mart rejimi bazı iticilerini ve bu gençleri yakala
mış, tutukevine koymuştu. Bu gençler tutukevinin 
duvarını delerek kaçmışlar, daha başka suçlar 
da işlemişlerdi. Yurdumuzda bulunmalar: hangi ne
dene dayanırsa dayansın, nihayet konuk olan in
sanlar, bu gençler tarafından kaçırılmış ve öldürül
müşlerdi. Kızıldere köyünde sıkıştırıldıkları zaman, 
Devletin kolluk kuvvetlerine, polis ve jandarma gö
revlilerine makineli tüfeklerle ateş edenler de yine 
bu gençlerdi. O polis ve jandarmaların hiçbirinin 
bu gençlerin herhangi birisiyle kişisel hiçbir soru
nu, hiçbir geçmişi yoktu. Onlar kamu görevi yapı
yorlardı. 

30 Mart 1976 günü, 5 yıl önce Kızıldere köyün
de ölen gençleri ananların, bu gençler ve onları suç
luluk ortamına itmiş olanların eylemleri yüzün
den toplumumuzun ve rejimimizin pek çok yaralar 
aldığını da hatırlamış olmaları gerekir idi. Bu gere
ğe uyulabilşeydi, Cumhuriyet Gazetesinde Sayın 
Uğur Mumcu'nun haklı olarak belirttiği üzere, ey
lemsizliğin en akıllı eylem çeşitliği sayıldığı günler 
olabileceği» de akla getirilebilirdi. 

Saynı senatörler; 
Şunu söylemek istiyorum: Bazı gençlerin tasvip 

edilemeyecek bir ortam içinde öldürülmüş olma
larım; ama sadece bu durumu hatırlatarak hiçbir dü
şünce ve akım için Türk toplumunda sempati yaratı-
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lamaz. O gençler anılır; ama hangi itişlerle ölüm 
yoluna girdikleri,kimler tarafından itildikleri, itilmiş 
elmalarının toplumumuz için yarattığı acılar da anı
lır. Bu itici muhterislerin hâlâ uslanmadıkları da 
açıklıkla ortaya çıkmış olur; öyle olmuştur. 

istanbul'da dinamitlenen Son Havadis Gazetesi 
ve Ankara'da aynı duruma düşürülen Tercüman 
Gazetesi, ülkemizdeki belli bir siyasal akımı temsil 
ediyorlar. Bu iki gazeteyi çıkaranlar ve yayanlar, 
30 Martı bir Kerbelâ anlayışı içinde anmak iste
yenlerle aynı görüşte değillerdir. Türk Haberler 
Ajansı ise, bugün için, sağlı - sollu tüm Türk bası
nının, Türk yayın organlarının başlıca haber ve fo
toğraf kaynakları arasında bulunuyor. 

Son Havadis Gazetesinin sahibinden ve Türk 
Haberler Ajansının Ankara sorumlusundan aldığım 
bilgiye göre, her iki yayın kuruluşuna daha önce 
telefonlarla ikazlar ve tehditler yağdırılmıştır. Ajans 
sorumlusuna «Çatışmalardan niçin fotoğraf çeki
yorsunuz? Öğrencilerin de tabanca kullandıklarını 
fotoğraflarınızla ve haberlerinizle niçin tespit edi
yorsunuz»? şeklinde sorular sorulmuştur. Anlaşılı
yor ki, Ankara'daki olayda en büyük hasarın bir iş
yerinde meydana getirilmiş olması, bu işyerinin 
değil, aslında Tercüman Gazetesi ve Türk Haberler 
Ajansı bürolarının hedef alındığı gerçeğini sakla-
yamaz. Bu iki büro, daha çok hasar gören işyerinin 
üst katında oldukları için, oraya girilmesi ve patla
ma olmadan çıkılması kolay olmadığı için, patlayı-
cı'madde alt kata konulmuştur. Yani, Tercüman Ga
zetesi ve Türk Haberler Ajansının varlıklarında, İs
tanbul'da Son Havadis Gazetesinin varlığında, Ana
yasamızın düşünce hürriyetiyle ilgili 20 nci mad
desi, basın ve yayınla ilgili 22 nci maddesi, gazete 
ve dergi çıkarma hakkıyle ilgili 23 ncü maddesi, 
ağır bir saldırıya uğramıştır. 

Bir parlamenter ve eski bir basın mensubu ola
rak, bu kürsüden bu saldırıları kınıyorum, protesto 
ediyorum. 

Sayın senatörler; 
Bu kaba saldırı şu gerçeği bir kere daha gözler 

önüne getirmiştir: Cadde ve duvarlarda boş bulduk
ları her yere; «Özgürlük» kelimesini yazanlar, bu öz
gürlüğü sadece ve sadece kendi düşünceleri ve ken
di eylemleri için gerekli sayıyorlar. Bunların, kar
şılarındaki görüşlere yaşama hakkı ve gerçeklere ya
yılma hakkı tanımayacakları bir kere daha gün ışı
ğına çıkmış bulunuyor. 

Sağ veya sol, katı doktrin saplantılarına kapıl
mış her grupun özelliği esasen budur. Bizim aşırı 

sağımızın veya aşırı solumuzun bu kurala istisna 
yaratabilecekleri yolunda bir iyi niyetin sahibi olan 
herkesin, bu gerçeği bir defa daha görmüş olma
sı gerekiyor. 

Şimdi geliyorum, sayın senatörler, Sayın Şamil-
oğlu'nun aciyle haber verdiği ve bana göre millî bir 
suç niteliğinde olan hususa: 

Sayın arkadaşımız, seçim bölgesi olan Kars ili
mizden köy adları vererek, jandarmanın bu köyler
de yaşayan yurttaşlarımızı, «Etnik özelliklerine göre» 
saymaya başladığını haber veriyor. Arkadaşımıza ile
tilen bilgiler doğruysa, bu olay, vatan ve millet bü
tünlüğümüze yöneltilen bölücü çabalardan daha 
büyük bir suçtur. «Halklara özgürlük» gibi, telâf
fuz bile etmek istemediğimiz, her biri nihayet kişi
sel veya grupsal suçlulukları ifade edebilir diye kar
şılayabileceğimiz konuşmalar, sloganlar ve pankart
lar karşısında hepimiz irkiliyoruz. Böyle bir ortam
da, Sayın Şamiloğlu aracılığıyle aldığımız haber, 
her halde bir ihanet teşkil etmektedir. Hükümet 
bu konu üzerine ciddiyetle ve hızla eğilip bir sonu
cu Parlâmentonun huzuruna getirmelidir. 

Haber doğruysa, Vatanımızın bir bölgesinde ya
şayan yurttaşlarımız, yakın bir komşu ülkede ol
duğu gibi, mezhep ayrılıklarını bile dikkate alan 
ve suni sayılabilecek biçimde, (Şu ulustan, şu kay
naktan, şu mezhepten) diye sayılıyor ve bir defte
re yazılıyorsa, bunu yapan veya yapılmasını emre
denler, ihanet suçu işlemişlerdir, işlemektedirler. 

Haber doğru değilse, kendi menfur ayrılık dü
şüncelerini, sırf suçlu duruma düşmemek için, baş
kaları ağzından yaymaya çalışarak, parlamenterlere 
ve basına duyurarak, yayılmasını temin etmeye ça
lışarak sonuç almak isteyenler varsa, Devletin eli 
onların da yakasına süratle yapışmalıdır. Çünkü Sa
yın Başkan, sayın senatörler, hiçbir düşünce, hiçbir 
özgürlük, vatan ve millet bütünlüğümüzden daha kut
sal değildir. 

Sayın Başkanım; 
Toplumumuz, tehlikeli bir sathımaile sokulmuş

tur. 
Kavramlar bilerek karıştırılmakta, anlamlar bile

rek tersyüz edilmekte, politikacıların, yazarlarır, ay
dınların ve özellikle halkımızın konular üzerinde 
açık bilgi edinmeleri bu yolla önlenmek istenmek
tedir. 

Üniversitelerimizden sonra, sokaklarımız da 
can güvenliğinden yoksun hale getirilmiştir. 
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«Yarın ne olacak endişesi?» yaygınlaştırılmakta
dır. 

Bu gidiş dolayısiyle milletimiz; iktidarımızdan, 
muhalefetimizden ve tarafsızlarımızdan; tümüyle 
siyaset kadrosu olarak hepimizden, şikâyetçide. Bu 
şikâyet bugün aile çevrelerinde, bütün toplantılar
da ve topluluklarda dile getiriliyor. 

Yurttaşlarımız, «Hükümet; yani Hükümet parti
leri, muhalefet, şu anarşist eylemler üzerinder. ma
nevî desteklerini çekebilirlerse anarşi bütünüyle 
durabilir» diyorlar. 

Yine halkımız, «Gerek Hükümet partilerinin, ge
rek muhalefet partilerinin anarşinin iki yanından bi
rini telin ettiklerini, öteki yan için konuşmak du
rumunda kalınca da yarım ağızla konuştuklarını» ifa
de ediyor. Radyo - televizyondan, basından böyle 
bir izlenim edilmiş bulunuyor. 

Siyasî kadrolarımız ve basınımız, partilerin dar 
yönetim kadroları ve doküiner saplantılara girmiş 
çevrelerin etkisinden kurtulabildikleri takdirde, hal
ka kulak verebildikleri anda, bu şikâyeti duyacak
lardır. Halkımız diyor ki, «Şikâyet duyulabilir ve 
gerçek görülebilir ise, Parlamentomuz hastalığı teş
histe birleşebilir, tedavisini kolaylıkla bulabilir.» 

Ben bu müşahedenin, bu izlenimin doğru oldu
ğuna inanıyorum ve sanıyorum ki, ilk yapılacak 
iş, siyasî bir konsültasyon yapmaktır. Malûmdur 
ki, konsültasyondan önce doktorlardan her biri 
hastaya başka bir teshiş koymuşlardır ve konsültas
yon ihtiyacı aslında böyle değişik teşhislerden doğ
muştur. Doktorlar bir araya gelip soğukkanlı ola
rak hastayı muayene ettikleri /aman, karşılıklı 
görüşlerini söyleyerek doğruyu ve hastalığın ger
çeğini tespit etmeye çalışmaktadırlar. Bizim parla
menter dilimizde bunun adı «Araştırma» dır. 

Teklif ediyorum: Üniversiteler bünyesinde baş
latılan, giderek yurda yayılmakta olan, çok deği
şik amaçlarla, çok değişik renklerle; Tanrı koru
sun, ülkemizi kardeş kavgasına götürmek istidadı 
gösteren bu hareketlerin, sağlı - sollu, hiçbirini ayır
madan, ama peşin bir suçlama yapmamaya dikkat 
ederek arz ediyorum; bu hareketlerin hangi kay
naktan veya kaynaklardan desteklendiklerini, kay
nak aldıklarını, tespit etmeliyiz, araştırmalıyız. 

Ön yargılardan uzak bir araştırmayla varılacak 
sonuçlar, solda olsun, sağda olsun, Cumhuriyetimizin 
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne iman et
miş bulunan hiçbir siyasî partimize zarar vermez; 
ben buna inanıyorum. Aksine, bazı siyasî partileri

miz üzerinde, belki de haksız olarak dolaştırılan 
kuşku bulutlarını dağıtmaya medar olabilir Hiç di
lemem, ama böyle bir araştırma ile bazı siyasî parti
lerimizin Anayasa çerçevesinin dışma çıktıkları anla
şılırsa, o partilere, demokrasimizin vazgeçilmez un
surları gözüyle bakmayız; yargı önüne götürerek, ke
sin olarak eylem ve işlemlerinin hesaplarını Türk 
yargıcına vermelerini temin ederiz. 

Ayrıca, haksız şekilde bazı siyasî partilerimize 
dayanır görünerek, ülkemiz ve rejimimiz için karan
lık ekibetler planlayanların hep beraber üzerine 
yürümek imkânını buluruz. Bana göre başka bir çı
kar yol yoktur, sayın senatörler. 

Bu yola girmekte geç kalırsak, huzur arayan, 
geliştirilmiş bir sosyal adalet ortamında hep bera
ber mutlu yarınlara erişmekten başka hiçbir dü
şüncesi olmayan halkımız, bilinen veya bilinmemek
le birlikte tahmin edilebilen «Yalancı kurtuluş si
mitlerine» değer verir bir anlayışa yaklaşabilir. Böy
le bir yaklaşımın, böyle bir yönelişin, en çok müm
kün olabildiği ortam ümitsizliğin, güvensizliğin, kor
kunun ve kuşkunun egemen olduğu ortamdır. 

Bugün böyle bir ortama çok yaklaştığımızı savu
nan bir arkadaşımız çıkar ise, kendisinin gerçekler
den uzaklaştığım söylemek, sanıyorum ki, kolaylık
la mümkün olmayacaktır. 

Sayın senatörler; 
Cumhuriyetimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez 

bütünlüğüne, demokratik rejime, bu rejimin gereği 
olan tüm özgürlüklere gerçekten inananları, karşı 
karşıya getirilmek istendiğimiz tehlike üzerinde, 
peşin yargılardan kurtularak, soğukkanlılıkla dü
şünmeye ve işbirliğine davet ediyorum. Bunun somut 
eylemi, yakın zamanda huzurunuza sunacağım bir 
araştırma önergesi olacaktır. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çelebi. 
4. — Kars Üyesi Muzaffer Şûmiloğlu'nun, Jan

darmanın Kars ilçe ve köylerindeki Anayasa dışı tu
tum ve davranışları hakkında gündem dışı demeci 
ve Devlet Bakanı Gıyascttin Karaca'nın cevabı. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 3 sayın üye gündem 
dışı görüşmüş bulunmaktadır. Cumhuriyet Senato
su Kars Üyesi Sayın Muzaffer Şâmiloğlu ve Cum
huriyet Senatosu îçel Üyesi Saynı Lütfi Bilgen'in 
gündem dışı söz talepleri, güncelliğini muhafaza et
tiği takdirde Perşembe günü değerlendirilecektir. 

MUZAFFER ŞÂMİLOĞLU (Kars) — Sayın 
Başkan; olayın önemine binaen istirham ediyorum^ 
Ayrıca ismimden de bahsedildi. 
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BAŞKAN — Sayın Şâmiloğlu, isminizden bahse
dildi. Ancak önergelerin hepsi hemen hemen aynı 
mealde; yani, asayişle ilgili meseleler üzerinde ve
rilmiş bulunmaktadır. 

MUZAFFER ŞÂMİLOĞLU (Kars) — Konuş
mam zaten pek uzun olmayacak. 

BAŞKAN — Kıça bir süre içerisinde bitirebilir 
misiniz; 5 dakika içerisinde toplar mısınız?.. 

MUZAFFER ŞÂMİLOĞLU (Kars) — 10 daki
ka içerisinde bitiririm Saynı Başkan. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Mevzular aynı Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Efendim arz edeyim; 
Bendeniz kendilerine söz vermeyi hiçbir zaman 

taahhüt etmedim. Aksine de kendilerine, bugün görü-
şcmeyeceklerinin muhtemel olduğunu Birleşimden 
evvel arz ettim; fakat Sayın Çelebi'nin konuşmala
rı içerisinde olayların zikredilmiş olması, beni tered
düde şevketti. Bunun için kendilerine söz veriyorum. 

Sayın Şâmiloğlu'nun gündem dışı söz taleplerini 
Yüce Genel Kurulun bilgilerine sunuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Jandarmanın Kars ilçe ve köylerinde Anayasa dışı 

tutum ve davranışlar hakkında görüşlerimi bildi rmek 
bakımından; gündem dışı konuşmama müsaadenizi 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
Kars 

Muzaffer Şâmiloğlu 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şâmiloğlu. 
MUZAFFER ŞÂMİLOĞLU (Kars) — Sayın Baş

kan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
Seçim bölgem olan Kars'ta jandarmanın yasalara 

aykırı tutum ve davranışlarını arz etmek üzere Yük
sek Huzurlarınızı işgal eylemekteyim. 

Sayın senatörler; 
Özellikle son yıllarda, büyük ölçüde bir kavram 

'kargaşası yaşanmaktadır ülkemizde. Özel anlamda göz 
ile görülebilirse de, genel anlamda ele alındığında bu 
durumun, ülkedeki sosyo - ekonomik yapının bir ürü
nü, bir yansıması olduğu gerçeği ortaya çıkar. 

Kavram kargaşası salt bilgisizlikle, yetersizlikle 
açıklanamaz. Bu kargaşayı, asıl yaratanlar, çıkarları 
bozulanlar ve geniş halk kitlelerinin gerçekleri görüp 
anlamasını engellemek isteyenlerdir. 

MC Hükümeti işbaşına geldikten sonra, en çok tar
tışma konusu alan kavram ise milliyetçilikiir. 

Milliyetçi Cepheden başlarsak, tarihsel bir gerçek
tir ki, cephe kavramı, milliyetçilik kavramı bir ülkede, 

hele tarihi boyunca bağımsız yaşamış, hak ve hür
riyetleri için el ele, omuz omuza; kadınıyle erkeğiyle 
genciyle ihtiyariyle savaşmış olan ülkemizde, ancak dış 
ülkelere karşı kullanılabilecek kavramlardır. 

Oysa MC Hükümeti, bu kavramı kasıtlı olarak 
yozlaştırmıştır veya bu kavramı kasıtlı olarak yoz-
laştıran baş, MC Hükümetinin içindedir. 

Gerçek olanı koyalım ortaya : 
Türk devriminin ve Anayasamızın Türk Milliyetçi

liğine verdiği anlam, Türk Ulusunu bütün bireyleriyle 
kaderde, kıvançta ve tasada ortak, bölünmez bir bü
tün halinde; ulusal bilinç ve ülkeler etrafında top
lamaktan ibarettir. Türk Milliyetçiliği ulusal dayanış
manın ifadesidir. Kurtuluş Savaşı, bunun en açık ve 
en güzel örneğidir. 

Türk milliyetçiliği ırkçı ve Turancı değildir. Türk 
milliyetçiliği yapıcı ve yaratıcıdır. Tür'k milliyetçiliği 
emperyalizmin, sömürgeciliğin ve ümmetçiliğin karşı-
smdadır. Bizim anladığımız budur; yani çağdaş Ata
türk milliyetçiliği.. 

Ülkemizde hergün olup biten müessif olaylara ba
kıldığında, kendisine milliyetçi diyen MC Hükümeti
nin, gerçek anlamda milliyetçi esaslara, milliyetçi an
layışa içtenlikle bağlı bulunmadığı dsrhal ve açıkça 
ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki : 

Farklı düşünenler kıyılmakta, kırılmakta, oikuUara 
sokulmamakta, hatta yetkili sayılan ağızlardan, «va
tan haini» diye nitelendirilmekte, karalanmaya çalışıl
makta, sonra da «millî birlik» «millî "tesanüt» gibi, 
çok söylenen göstermelik lâflar edilmektedir. 

Anayasamız, 54 ncü maddesiyle, «Türk Devletine 
vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür» hük
münü amir olup, 12 nci maddesi de Herkes, dil, ırk, 
cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din ve mez
hep ayırımı gözetilmeksizin, kanun önünde eşittir.» 

I ilkesini açıklıkla vazetmiştir. 
Hal böyle iken; son günlerde aldığımız haberlere 

göre: (Haberleri de kısaca arz edeyim:) 

Bu haberleri duyduğumuz anda, Kars Milletvekili
miz Sayın Hasan Yıldırım bey Kars'a kadar, mahal
line kadar gitmiş, olayların doğru olup olmadığını 
mahallinde araştırmış, maalesef doğru olduğunu tet
kik ve tespit ederek dönmüştür. Bir hafta evvel, Millet 
Meclisinde bu konuda gündem dışı bir konuşma yap
mış olmasına rağmen, bugüne kadar Sayın İçişleri 
Bakanı bu hususta cevap vermemiştir. 

Asıl görevinin ne olduğunu bildiğimiz jandarma 
Kars merkez, Susuz ve Kağızman ilçelerine bağlı köy
lerde, hatta Ağrı ve Erzincan illerinde, yurttaşlarımı-. 
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zın etnik yapı ve özelliklerini araştırmakta ve tespit 
etmektedir. Örneğin; Kars merkez Maksutçuk Köyün
de ikâmet etmekte olan 900 nüfusun 100'ü «yerli», 
700-ü «Terekeme», 100'ü «Rus Asıllı» olarak; 

Yine merkeze bağlı Kocabahçe köyünde oturan
ların 352'si «Kürt Badıllı», 75"i «Kürt Celâlî, 37'si 
«Kürt Gelturanlı» 37'si «Terekeme» olarak gruplaştı-
rıîmış; böylece tespit edilmiştir. 

Sayın senatörler; 
Bu dehşet verici olayın Doğu Anadoluda yürütül

mesi, mahallindeki yetkililerin gayretkeşliğinden ol
mayıp, MC İktidarının sebebini merak ettiğimiz emir 
ve direktiflerinden olduğunu ortaya koymaktadır. 
Anayasamızın, arz ettiğim kesin ve açık hükümleri
ne rağmen, Devletin jandarmasının yurttaşlarımızı 
«kurt», «terekeme»;, «yerli», «alevî», «azerî», «Rus 
asıllı» vesaire diyerek gruplaştırması çok üzücü bir 
olaydır, bir ihanettir. 

Bu hususların ne için yapıldığı, neden buna lü
zum ve zaruret duyulduğu, kimden emir alınarak bu 
yola gidildiği Kars yöresinde, Doğu Anadolu'da bü
yük bir merak ve tepki konusu olmuştur. 

İnsaf ile düşünelim; ulusal sınırlar içerisinde, bu 
şekilde davranış, nasıl ve ne şekilde izah edilebilir?.. 

Şimdi de arz eylediğim gibi, halkımızı bölmekte 
MC Hükümetinin gayesi, maksadı nedir ulusal açı
dan?.. 

Çok bilinen bir gerçektir ki, geri bıraktırılmış, 
sömürülen ülkelerde emperyalizmin çok geçerli silâ
hı ve taktiği şudur : «Böl, parçala ve yönet...» MC 
Hükümetinin emperyalizmin bu çok bilinen gerçeği 
karşısında tavrı ne olmaktadır acaba?.. 

Olup bitenlere bakılırsa, (ki, ölçü de bu olmalı
dır) üzülerek belirteyim, bir koca hiç. Kars haikı, 
Doğudaki vatandaşlarımız (Sayın Süreyya Öner'in de 
belirttikleri gibi) bu son günlerde arz ettiğim dehşet 
verici olaym büyük üzüntüsünü, ıstırabını yaşamak
tadırlar. Kars'taki ırkçı, faşist tutum ve uygulama
lar konusunda MC İktidarının İçişleri Bakanı Sayın 
Asiltürk'ün neler düşündüğünü, hangi amaçlar doğ
rultusunda hizmet gördüğünü Kars halkı, Doğu hal
kı ve bizler merak etmekteyiz. 

İnanmak istiyorum ki, Sayın Bakan bu çağ dışı, 
Anayasamıza aykırı düşünce, tutum ve uygulamalara 
derhal son verilmesi için girişimlerde bulunacaktır. 

Sonuç olarak; ülke bölünmezliğine, ulusal bütün
lüğüne, gerçek milliyetçiliğe içtenlikle inanan, gönül 
veren ve bağlanan kişi olarak faşizmi, bölücülüğü 
kınıyor. Hükümeti ve ilgili Bakanı bu konudaki so

rumluluklarını ve ödevlerini yerine getirmeleri yönün
de uyarıyorum. 

Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (C. H. P. sıra
larından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Şamiloğlu. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Erzurum Milletvekili) — Cevap vermek istiyorum 
efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Cevap 
veremez, gündem dışı konuştu. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, müsaade buyu
run efendim. 

Şimdi, eğer gündem dışı konuşacak olan arkadaş
larımız bazı konularda aydınlanmak maksadıyle ko
nuşmuyorlarsa, mesele yok demektir. Eğer bazı ko
nularda bilgi almak, aydınlanmak istiyorlarsa, Hü
kümetin bu bilgileri Yüce Senatoya, Yüce Senatonun 
şahsında Yüce Milletimize sunması normal bir olay 
olmalıdır. Onun için buyurun Sayın Bakan. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — İçişleri 
Bakanı cevap versin. 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun rica ede
rim. 

Yalnız Sayın Bakan, karşılıklı münakaşalara, tar
tışmalara ve zaman kaybına sebep olmayacak şekil
de lütfedin; istirham edeceğim efendim. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Erzurum Milletvekili) — Sayın Başkan, lütfettiğiniz 
konuşmadan dolayı teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Sayın Şamiloğlu arkadaşımızın gündem dışı yap
mış olduğu konuşma-yı huzurlarınızda ben de dikkat
le takip ettim. 

Aynı konuşma, geçen hafta içerisinde Kars Mil
letvekili Sayın Hasan Yıldırım tarafından Millet Mec
lisi kürsüsünde diie getirilmişti. Önada cevap vermiş
tim. Bilâhara kürsüden indikten sonra, saym arka
daşımızın yanma gittim, arkadaşımızdan özel ola
rak, bu mesele hakkında biraz daha detaylı malu
mat rica ettim, kendileride lütfedip o malumatı bi
ze verdiler. Bu arkadaşımızın konuşmasını değerlen
dirirken, izin verirseniz, bu mesele ile de ileri sürü
len bu fikirleri biraz daha aydınlığa kavuşturmak is
tiyorum. 

Sayın senatörler; 
Gündem dışı konuşmalardan maksat, öyle tah

min ediyorum ki,' haksız olarak iktisap edilmiş veya 
haksız olarak irtikâp edilmiş bir suçu veya kanunsuz 

— 342 — 



C. Senatosu B : 52 

bir hareketin önlenmesi veyahut onun bir daha te
kerrür etmemesini temin zımnında yapılmış bir ko
nuşma olarak telakki etmekteyim bendeniz. Bu ko
nuşmalar bu kürsüde yapıldığı zaman, «Hükümetin 
dikkatini celbederiz, Hükümet bu şekil hareketlerin 
bir daha meydana gelmesine katiyen imkân verme
sinler», de derler. Nitekim, bu konuşmalarda da ay
nı sözler tekrar edildi. 

Şimdi arkadaşlarım, maksat; kanunsuz, suç teş
kil eden, memleketin birlik ve beraberliğini bozan bir 
fiil ve hareketin takibini yapmak, suçlularını ortaya 
koymak, onları tevzi etmek ve bu kabil zararlı hare
ketlerin tekrarını önlemek olduğuna göre, sayın ar
kadaşımız 10-15 günden beri ıttılaına kespetmiş ol
duğu bu hadiseyle, ilgili olarak geçen hafta burada 
gündem dışı konuşma talep etti; Senato toplanama
dığı için konuşamadı. Aradan bu kadar zaman geç
ti ve çok önemli, hassas bir nokta olduğuna göre, 
acaba lütfetseydi İçişleri Bakanına, Başbakana veya 
mevcut Bakanlardan herhangi birisine bu konu hak
kında bir bilgi verseydi ve ilgili bakan da bizzat ken
disinin yanında bu konu ile ilgilenmiş olsaydı, belki 
mesele buraya gelmezdi, belki mesele üzerine daha 
dikkatle eğilmek imkân ve fırsatı bulunurdu. 

Benim arkadaşlardan istirhamım şudur : Eğer im
kânı varsa, bu kürsüde konuşma hakları tabiatıyle 
kendilerinin en tabiî tanınmış bir hakkıdır, ama im
kânı varsa bazı konularda hiç olmazsa Hükümet üye
lerinden herhangi birisine veya yetkilisine, makama 
şeref vermek suretiyle durumu anlatsalar; birlikte bu 
meseleyi çözmeye veyahutta suçlusu varsa bunu ara
maya birlikte teşebbüs etsek çok daha iyi olur zan-
nındayım. Arkadaşlarımız çok iyi bilmektedirler ki, 
hangi siyasî partiden olursa olsun, Bakanlıklarımıza 
geldikleri zaman kendilerini dış kapılarda karşılıyo
ruz; o dış kapıya kadar kendilerini uğurluyoruz ve 
her konuda elimizden gelen bütün ilgiyi ve saygıyı 
hiç bir suretle diriğ etmiyoruz. Şimdi bu şartlar içe
risinde konuya girmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sayın Şamiloğlu, kavram kargaşalığı, sosyo - eko

nomik terimlerdeki anlaşmazlık gibi bazı sebepleri 
de bu konulara delil olarak ileri sürdüler. Esasında 
aramızda belki bir kavram kargaşalığı vardır. Kav
ram kargaşalığında, anlaşmış olsak şüphesiz ki, çok 
iyi olur. 

Örneğin- denmektedir ki, «MC Hükümeti, farklı 
düşünenleri kıymaktadır; kıyıma tabi tutmaktadır.» 
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Şimdi arkadaşlarım, bu kıyım tabiri bir defa iyi 
bir tabir değildir. Nasıl ve hangi anlamda kullanıl
dığı ortadadır, ama diyor ki; «farklı düşünceler...»ı 
Ben bir Hükümet üyesi olarak şunu huzurlarınızda 
açıkça söylemek isterim : Biz Türkiye'de bazı konu
larda çok farklı bir düşünce tarzının devam etmesi
nin karşısındayız. Elbetteki bazı konularda çok fark
lı düşünmek, farklı düşündüğünü de tatbik safhası
na koymak bugün Türkiye'de mer'i ve cari kanunlar 
muvacehesinde suç telakki edilmektedir. Bu suç te
lakki edilen farklı düşüncelerin, tatbikat safhasına 
konulmasının Hükümet olarak elbette karşısındayız 
ve karşısında olacağız. Bunların bir daha meydana 
gelmemesi için de elimizden gelen bütün kanunî ted
birleri alacağız. 

Nedir bunlar?... «farklı düşünce.»* Türk milliyet
çiliği, Atatürk'ün ortaya koymuş olduğu Türk milli
yetçiliğinin ta kendisidir. Milliyetçi Hükümet toplu
luğunun meydana getirmiş olduğu, ifade etmiş oldu
ğu milliyetçilik, hem Atatürk milliyetçiliğidir, hem 
de muhtevasını hududunu ve şümulünü bugün yürür
lükte bulunan Anayasanın metninden ve ruhundan 
alan bir milliyetçiliktir, ama bugün Anayasanın ve 
Atatürk'ün ortaya koyduğu milliyetçiliğin dışında ya
ratılmak istenen bir milliyetçiliğin biz Hükümet ola
rak karşısındayız. Hükümetten evvel, muvafıkı ve 
muhalifi bütün parlamenterlerin, Meclisin ve siyasî 
partilerin de karşısında olması tabiîdir. Bir farklı dü
şünüş vardır ki, karşısında olmak mecburiyetinde
yiz. 

Bir misal verelim . Bundan 3 - 5 gün evvel Kızı
lay meydanında, bir grup genç sol elini yukarıya kal
dırmak suretiyle «Kızıldere olaylarının intikamını alı
yoruz, alacağız» demek suretiyle, Devletin güvenlik 
kuvvetlerine mensup birisini de ağır surette yarala
dılar. 

Şimdi arkadaşlarım, bu düşünce farklı bir düşün
cedir. Bu düşünce Türk milliyetçiliğinin düşüncesi 
değildir. Bu düşünce Atatürk milliyetçiliğinin düşün
cesi değildir. Anayasa'nın kastetdiği milliyetçilik de
ğildir. Kimin öcünü kimden alıyorsunuz?.. Kızıldere 
olayları nerede, nasıl, ne şekilde cereyan etti, onlar
la kim mücadele etti?... Sen Kızılderedeki sanıkların 
hakkını kime karşı savaşarak alıyorsun?... Bu savaşı 
Kızılay meydanında kan dökmek suretiyle tatbikat 
safhasına koyan kimselerin karşısına Devlet olarak, 
Hükümet olarak çıkarsak, onları kanunun ve yetkili 
mahkemelerin eline teslim edersek, buna da kıyım 
denirse, artık insaf arkadaşlarım. Ne ile mücadele 
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edeceğiz ve kiminle mücadele edeceğiz. «Kızıldere 
olaylarının intikamım alacağun...» sükut e t . 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Gündem 
dışı konuşmaya cevap veremezsiniz.. (C. H. P. sıra
larından «Sayın Başkan Şâmiloğlu'nun sualinin ce
vabı değil» sesleri). 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, müsaa
de buyurun Sayın arkadaşlarım, rica ediyorum. (Gü
rültüler). 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Onun ko
nuşmasının tamamı hem İçtüzük hem de Anayasaya 
aykırıdır. Hükümet üyesi cevap verebilir. 

BAŞKAN — Sayın Ege, müsaade buyurun be
nim müdahale ettiğim saym üyelere siz müdahalede 
bulunmayın efendim. Görüyorsunuz ben müdahalede 
bulunuyorum efendim. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Şimdi farklı düşüncenin ne olduğunu 
ortaya koymak için söylüyorum saym senatörler. 

BAŞKAN — Saym üyeler, müsaade buyurun.. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Yine aynı hafta içinde Kızılay'da, «Kı
zıldere olaylarının öcünü alacağız», diyen grupun, bir 
gün önce Mühendislik ve Mimarlık akademilerinde 
«Mahir Cayan'ın öcünü alacağız» diye başlattıkları 
hareket, doğrudur, farklı bir düşüncedir. Biz bu fark
lı düşüncenin tatbik safhasına gelişinin karşısındayız 
ve karşısında olacağız arkadaşlarım. 

O bakımdan, memleketin varlığını, Cumhuriyetin 
temelini, demokratik, lâik Cumhuriyeti; onun Ordu
sunu ve onun müesseselerini, Anayasal kuruluşları 
yoketmek için farklı düşüncelerle ortaya çıkanları, 
«Türkiye'de demokratik rejim, demokratik hürriyet
ler vardır diye, onlara boyun eğip de yıkınız, yakı
nız» diyebilecek bir zihniyeti... 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir saniye efendim. Sa
yın Bakan bir saniye müsaade buyurur musunuz? 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Buyurunuz efendim. 

BAŞKAN — Huzurunuzda.. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Niçin Cum

huriyet Halk Partisi konuşurken gürültü çıkmıyor da, 
Bakan konuşurken gürültü çıkıyor. 

BAŞKAN — Huzurunuzda, efendim siz müdaha
le ederseniz biz nasıl konuşuruz sayın üyeler.. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Polis mi ko
mando mu?.. 

BAŞKAN — Sayın Feyyai lütfen müdahale et
meyiniz efendim. 
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Sayın Bakan, efendim bugün yüce Senatonun hu
zuruna muayyen bir bölgede, muayyen olaylar geti
rilmiştir. Genel bir görüşme mahiyetinde değildir. 
Eğer lütfeder de Saym Şâmiloğlu'nun muayyen bir 
bölgede, muayyen olaylar dolayısıyle vermiş oldu
ğu., 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Tutumu
nuz hem içtüzüğe, hem de Anayasaya aykırıdır. 

BAŞKAN — Bir saniye efendim, yani bir hati
bin dahi sözünün kesilmesi ne cevaz vermeyen İçtü
zük de, bir Başkanın konuşmasını bitimini bekleme
den sözünün kesilmesi var mıdır Sayın Ege?. Muay
yen bir tutumum hakkında söz veririm efendim. Mu
ayyen bir konu getirilmiştir, muayyen olaylar geti
rilmiştir. Kars'ta «şu olaylar oluyor» denmiştir, Sa
yın Bakan, «Ben bu olaylar hakkında açıklamalar 
yapacağım, cevap vereceğim», demiştir. Hükümetin.. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Kars'ta 
etnik sayım yapılıyor mu yapılmıyor mu? 

BAŞKAN — Bir saniye efendim, ben konuşuyo
rum. 

Hükümetin Türkiye'deki anarşik olaylarla ilgili 
genel bir bilgi vereceğim, bu konuda genel konuşma 
yapacağım diye bir talebi sepketmemiştir. Böyle bir 
talep sepkettiği takdirde, bu şekilde söz verildiği tak-
de, elbette ki biz bir kısıtlamaya gitmeyiz saym üye
ler. 

istirham ediyorum Sayın Bakan, katiyen sizin gö
rüşmelerinizin insicamına müdahale etmek istemem. 
Sizin de görüşlerinizi açıklıkla söylemenizi rica ede
rim. Yalnız bir noktaya teksif edilirse, muayyen olay
lar var, muayyen oiaylar hakkında bir görüşme ya
pıldı. Lütfederseniz çok daha insicamlı olur ve mü
zakereyi süratle bitirmek imkânını buluruz. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Saym Başkanım, ikazınıza teşekkür 
ederim, konuşmamın başlangıcında da söylediğim gi
bi sayın hatip tarafından, «farklı düşünceye sahip 
olanlar kıyıma tabi tutuluyor» dendi de, farklı düşün
ceyi ortaya koymak için söyledim. 

Şimdi.. (C. H. P. sıralarından gürültüler). 
BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin çok ri

ca ediyorum. Efendim müdahale ederseniz saym üye
ler, bizim vaktimiz, Parlamentonun vakti çok kıymet
lidir. Bir dakikamızın Türk milletine neye mal oldu
ğunun hesabını her halde biliyorsunuz. Çok rica edi
yorum. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Saym senatörler, Hükümet olarak Sa
yın Şâmiloğlu'nun.. 
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İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, çok istirham edeceğim, bir noktayı istirham 
edeceğim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, hatip konuşuyor, 
buyurun Sayın Bakan. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Niçin Cum
huriyet Halk Partililer konuşurken gürültü çıkmıyor 
da, Bakan konuşurken gürültü çıkıyor?.. 

MEHMET FEYYAT (istanbul) — Bakanın be
ceriksizliğinden... 

BAŞKAN — Sayın Ege, benim yırtınmamı, be
nim uğraşmamı görmüyor musunuz? (A. P. sıraların
dan gürültüler). 

Sayın Feyyat, bir saniye efendim, Sayın Feyyat 
Parlamentoda temiz dille konuşulur. Bu şekilde bir 
hareketinizin sepketmesi halinde hakkınızda içtüzü
ğü uygulamak zorunda kalırım, rica ediyorum müda
hale etmeyin ve temiz bir dille konuşun. 

Buyurun Sayın Bakan. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Komünist siste

mi bu.. 
DEVLET BAKANI GIYASETTlN KARACA 

(Devamla) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Sayın ŞâmiJoğlu'nun... 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Nerede 

ise, alkışlıyorsunuz. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, hatip 

konuşsun. 
DEVLET BAKANI GîYASETTıN KARACA 

(Devamla) — Sayın Şâmiloğiu'nun huzurlarınıza ge
tirmiş okluğu konu, hakikaten gerçek ise, ve haki
katen doğru ise, Hükümet olarak bizim kendilerin
den daha çok üzülmememiz için hiç bir sebep yok
tur. Bizim Hükümet olarak görüşümüz bir vatan
daş olarak inanırımız şudur : Türk Devleti ve Türk 
Milleti bir bütündür; parçalanamaz. Türk Milleti 
sınıfsız ve farksız bir millettir. Her türlü sınıf a yırı-
alığının ve bölücülüğünün mutlak surette karşısın
dayız. 

Arkadaşlarımızın bahsettiği konu, fiilayatta ce
reyan etmiş bir işlem değildir arkadaşlarım. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Sizsiniz komünizmi 
davet eden aciz insanlar... 

DEVLET BAKANİ GIYASETTlN KARACA 
(Devamla) — Sayın Hasan Yıldırım da konuştuğu 
zaman, cevap verdikten sonra indim konuştum, ba
na şunları söyledi : «Sayın Bakanım, ben bir vefat 
sebebiyle memlekete gittim, köyde böyle bir dediko
dunun söylendiğini duydum. Bunu araştırmak mak-
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şadı ile de ilgili adı geçen karakolla temasa geçtim, 
konuştum. Bilâhara geldim valiyi ziyaret ettim ma
kamında. Valiye konuyu anlattım. Valinin bana söy
lediği söz aynen şudur : Sayın Yıldıran, sizin anlat
tığınız konuyu ilk defa olarak ben sizden duyuyorum. 
Flükümet olarak Bize vatandaşları etnik gruplarına 
göre veyahutta inanışlarına göre hangi grupa, hangi-
ırkçılığa dayandıklarını tespit ediniz diye bize Hü
kümetten yapılmış, Hükümetten gelmiş ne bir telkin, 
ne bir emir, ne bir talimat namına hiç bir şey intikal 
etmemiştir...» 

MUZAFFER ŞÂMİLOĞLU (Kars) — Jandarma 
ile konuşulduğunu da söyleyin Sayın Bakan... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 

DEVLET BAKANI GIYASETTlN KARACA 
(Devamla) — «... bir vali olarak hiç bir zabıta kuv
vetine hiç bir kimseye bu ve buna benzer hiç bir emir 
ve talimat da vermedim ve ben bu vilâyetin valisi 
olarak, 1 5 - 2 0 günden beri cereyan ettiğini söyledi
ğiniz bu konu hakkında hiç bir kimseden ne bir ih
bar ne bir şikâyet de almadım, bilmiyorum. Iik 
defa bunu ben sizden duydum...» 

MUZAFFER ŞÂMİLOĞLU (Kars) — Zabıtlar 
var Sayın Bakan... 

DEVLET BAKANI GIYASETTlN KARACA 
(Devamla) — Şimdi, arkadaşımızın dediği, şu kadar 
filan ırktan, şu kadar falan ırktan diye, sayısı da tes
pit edilmemiştir; bu da tespit edilmemiştir. Bir jan
darma ilgili arkadaşla konuştuğuna göre, güya «şu 
kadar filan insan, şu kadar da falan insan vardır 
şeklinde bir tespit yapın» diye söylemiş olduğunu mi
sal olarak söylemiş. Yoksa, gidip de herhangi bir 
muhtara, herhangi bir köylüye, herhangi bir vatan
daşa şu kadar Laz, şu kadar Terekeme, şu kadar 
Türkmen vardır diye hiç bir kimsenin üzerinde veya 
muhitinde bir tespit veya tasnif namına bir işlem de 
yapılmamıştır arkadaşlarım. 

Biz bu konuşmayı duyar duymaz derhal İçişleri 
Bakanı ile temasa geçtik, ilgili Kars valisi bulundu, 
kendisi ile görüştü. Böyle bir olayın cereyan edip et
mediğinin bildirilmesi hakkında kesin bir talimat ve
rildi. İlgililer hakkında gerekli tahkikat yapılacak, ta
kibata geçilecek, araştırma derinleştirilecek ve en kı
sa bir zaman içerisinde de sonucu bize bildirilecektir. 
Hükümet olarak re'sen, -adlî mercilere intikal edecek 
kısımları adlî mercilere intikal ettirmek suretiyle ge
rekli bütün tahkikatın en büyük bir sürat içerisinde, 
büyük bir titizlikle yürütülmesi gereğiyle ilgili ola
rak Kars Valisine, Sayın Kars Milletvekilinin gün-
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dem dışı konuşmayı yaptığının akşamında ilgili ta
limat verilmiştir arkadaşlarım. Verilen talimat da her 
iki günde bir, bazan her gün ayrı ayrı telefonla tah
kik edilmek suretiyle konuşuluyor arkadaşlarım. 
Böyle bir şey yoktur, böyle bir şey olmaz. 

Sayın Şâmiloğlu arka'daşımız «Hükümet bunu 
yapar, Hükümet bu emri vermiştir, MC vermiştir,» 
diyor. İnsaf etsinler arkadaşımız. Yani bu kadar bü
yük bir isnadı, bu kadar büyük bir insafsızlığı de
ğil bize, hiç bir kimseye isnat etmemesi lâzımdır. 
Bunlar doğru bir şey değildir arkadaşlarım. Milliyet
çilik duygusunda ve şuurunda hiç birimizin diğerin
den fazla yarış etmeye veyahuttu rekabete girmeye 
hakkımız yoktur. Hepimiz aynı ölçüler ve sınırlar içe
risinde Atatürk milliyetçiliğine ve bugünkü Türkiye 
Cumhuriyetinin Anayasasına sadık insanlarız. 

Bu duygu ve düşünceler içerisinde konuşmamızın 
değerlendirilmesini arz eder, Yüce Heyetinize saygı
larımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; bazı... 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Baş

kan, gündeme geçmeden evvel şu hususu istirham 
edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Baka

nın yakını bir öğretmen... 
BAŞKAN — Efendim, bu konularda müzakere 

yoktur efendim, buyurunuz. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Gündem dı
şı bir talebim var. 

BAŞKAN — Efendim, gündem dışı talep diye 
bir şey yoktur. Buyurun, oturun efendim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Talebimi arz 
edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, arz edemezsiniz 
efendim. Varsa bir konu, gündem dışı konuşma is
tersiniz, o zaman söz veririz efendim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Bakanın ye
ğeni öğretmen var, komandoların. Türkeşçilerin ve
sayeti altında, kurıaramıyor. Mektup yazdık cevap 
vermiyor. 

BAŞKAN — Efendim, size söz vermedim. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Neye cevap 

vermediniz Sayın Bakan?.. (A. P. sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müda
hale etmeyin... 
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I DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Erzurum Milletvekili) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Efendim, bitmiştir. Müzakere.. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Erzurum Milletvekili) — Şimdi, diyor ki, «Sayın 
Bakanın yeğeni... 

BAŞKAN — Efendim, ben bu konuda sayın 
üyeye söz vermedim. Çok rica ediyorum Sayın Ba
kan. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Erzurum Milletvekili) — Müsaade buyurun efen
dim, yerimden bir kelime... 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, ken-
dişini konuşturmadım, size de söz veremem. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Erzurum Milletvekili) — Efendim, isnatta bulunma
yacağım, bir kelime ile ifade edeceğim. 

Yüce Meclisin üzerinde Allah şahittir; yeğenim 
diye bir öğretmen yoktur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim, bitmiştir, 
buyurunuz. 

I MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Kâmran İnan 
Bey şahittir. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat... 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, ciddî 

bir Hükümetle karşı karşıya değiliz. Elim bir durum. 
BAŞKAN — Rica ederim efendim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Hükümet ırk
çılık yapıyor, meşruiyetini yitirmiştir. 

I ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — O sizin takdiri
nizde değil. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — İspat ederim. 
BAŞKAN — Sayın Feyyat, size ihtircla bulunu

yorum. Görüşmelerin selâmetine mani olmayınız. 

5. — Görev ile yurt d'.sına gidecek olan Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özai'a, Çalışma 
Bakanı Ahmet Tevfik Paksu'nun vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (31769) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'ın, dönüşüne ka
dar; Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Ça
lışma Bakanı Ahmet Tevfik Paksu'nun vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
| Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
" SIRRI ATALAY (Kars) — Bitmiş bir Hükümet, 
bitmiş... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — 90 günlük.. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Hırsız olma

yayım da ne olursam olayım. 
ORHAN KOR (İzmir) — Hırsız senin baban. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Kirazlar, hır

sızlar. (A. P. sıralarından şiddetli gürültüler) 
ORHAN KOR (İzmir) — Manyak, ahlâksız. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade edin. 
Sayın Kor, Sayın Kor... (Gürültüler) Efendim, mü

saade buyurun. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bakırköye, Ba

kırköye. Mahkemede savcılık yapmış adamsın. 
BAŞKAN — Efendim, bir saniye.. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — «Hırsızlar» diye ba
ğırıyor Sayın Başkan, niye çağırmıyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Kırlı, bir saniye efendim. 
KASIM KÜFREVİ (Ağrı) — Sayın Başkan, hak

kında Tüzüğü tatbik edin. 
MÜMİN KIRLI (İzmir) — Yaptığı her kötü ha

reketten mesuldür. 
•BAŞKAN — Kendilerine ihtar ettiğimi duydu

nuz her halde. Kendilerine ihtar ettiğim zabnlara 
geçti. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Kovacak
sınız. Tam deli ad am. 

'BAŞKAN — Rica ederim, müsaade buyurun. 

6. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Devle' 
Bakan; Hasarı Aksay'a. Bayındırlık Bakanı Fehinı 
Adak'in vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/770) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev j!e yurt dışına gidecek olan Devlet Baka

nı Flasan Aksay'ın, dönüşüne kadar; Devlet Bakan
lığına, Bayındırlık Bakanı Fehim Adak'm vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
7. — Görev île yurt dışına gidecek olan Adalet 

Bakanı İsmail Müftüoğlu'na, İçişleri Bakanı Oğuz
han Asiltürk'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (31771) 

D AŞKA. N — Bir başka tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına-
Görev ile yurt dışına gidecek olan Adalet Ba

kanı İsmail Müftüoğlu'nun dönüşüne kadar, Adalet 
Bakanlığına, İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
8. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Sanayi 

ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru'ya, Devlet 
Bakanı - Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan 
in vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/768) 

BAŞKAN — Başka bir tezkere var, okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Sanayi ve Tek
noloji Bakanı Abdülkerim Doğru'nun dönüşüne ka
dar; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Devlet Baka
nı - Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Er-
bakan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
9. — Türkive Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 

Devletleri arasında akdolunan kredi anlaşması konu
sunda kurulan Senato Araştırması Komisyonu Baş
kanlığının, Komisyonlarının görev bölümüne dair 
tezkeresi. (31764) 

BAŞKAN — Bir Cumhuriyet Senatosu Araştır
ma Komisyonu tezkeresi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanhğa 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca kurulma

sı uygun görülen. Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri arasında akdolunan kredi anlaş
ması konusundaki Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu 30 . 3 . 1976 günü saat 15.00'te 7 sayın 
üyenin katılmasıyle toplanmış ve Başkanlık Divanı
nı aşağıda yazılı şekilde seçmiştir. 

Arz olunur. 
Komisyon Başkanı 

BAŞKAN : Sadi Irmak 
Sözcü : A. Demir Yüce 
Kâtip : A. Emre İleri 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
10. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni

yazi Unsal'm, bazı vilâyetlerde vuku bulduğu iddia 
edilen işkence olaylarına dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/40) 
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BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üye
si Sayın Niyazi Ünsal'm, bir Cumhuriyet Senatosu 
araştırması yapılması ile ilgili teklifi vardır, okutu
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Son günlerde işkence yapılanların sesi, yeniden 

yükselmeye başladı. Hemen her gün gazete ve dergi
lerde, işkence yapılan bir yurttaşımızın sesini duyu
yoruz. 12 Mart döneminin utanç verici izi silinme
den, işkence sesinin yeniden duyulması, üzerinde du
rulması gereken önemli bir konudur. 

12 Mart döneminde işkence yapılanlann sesi, 
dünyanın hemen her yanında, duyulduğu halde, biz
de etkisini gösteremedi. Yönetimi o dönemde elinde 
bulunduranlar, işkence seslerine, kulaklarını tıkadı 
ve işkence iddialarını yalanlama yarışma girdiler. İş
kence, yapılanların görünen durumuna, sakat kalan 
organlarına ve eldeki tüm kanıtlara rağmen iş, ört
bas edildi. 

İş bununla da kalmadı hepimizin bildiği bir afla 
noktalandı. Yeniden yazmaya üzerinde durmaya, de
ğer bir iş yapılmadı. İşkenceler için o dönemde.. Sa
dece, işkence, işkence edenlerin yanında kâr kaldı. 

Şimdi aynı durumun yeniden başladığını görüyo
ruz. Yine güvenlik kuvvetlerinin eline düşen her 
yurttaşa işkence yaptığı, çirkin fiiller uyguladığı, hatta 
bir kısmını işkence yaparak öldürdüğü söylenmekte
dir. 

Şahsen gördüklerimiz bir yana. okuduğumuz ga
zete, dergi, bildiri, kitap ve mektup bilgilerine, gör
gü tanıklarına bakılırsa durum 12 Mart döneminden 
biraz daha ağır, biraz daha ciddidir. 

Ciddidir, çünkü, işkence ve ölümlere varan ey
lemlere Hükümetin adı karışmaktadır. 

12 Mart döneminde işkencenin işareti Meclis kür
sülerinden verilmişti. Şimdi Hükümetten verilmekte
dir. İşkence yapanlara, yaptn'anlara Hükümet göz 
yummaktadır. İşkencecileri korumakta ve kollamak
tadır. 

Bunun en çirkin, en korkunç örneğini Malatya' 
da verdi Hükümet... Gençleri öldürenlere, ölüleri leş 
gibi ayaklarından tutarak sürüyenlere, başını, kolunu 
gövdeden ayıranlara ve en iğrenç işlemleri yapanlara 
ikramiye vermiştir bu Hükümet. Böylece suçların 
en ağırını, en korkuncunu işleyenlere Hükümet des
tek olmaktadır. Suçu teşvik ve tahrik etmektedir. 
Bundan yüz bulanlar aylarca, bir terör havası es-
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tirmiştir Malatya'da. İlgililer susmuştur, savcılar sus-
muştur bu terör içinde. 3irçok insan ıstırap çekmiş
tir ve çekmektedir. 

Bunların tüm nedenlerini öğreneceğiz. 
Dünyanın hiç bir yerinde, demokratik hiç bir ül

kede adam öldürenlere, ölüleri sürükleyenlere, işken
ce yapanlara, insan onuru ile oynayanlara ödül veril. 
diği görülmemiştir. 

Filmlerde bile görülmeyen bir dram yaşanmakta
dır ülkemizde. 

Erzincan'da içeri alınan 7 liseli gence sarkıntılık 
yapıldığı yayınlarda yer almaktadır. Böylesine çir
kin, böylesine ağır bir iddia karşısında kimse susa-
maz ve güvenlik kuvvetleri denetimsiz kalamaz. 

12 Mart döneminin sakatlarına günbe gün yeni
leri eklenmektedir. O dönemden sağ ve sağlam çıkan
lar bir oluruna getirilip, içeri tıkılıyor ve işkence 
testlerine tutuluyor. 

Konuyu özetlersek, Türkiye'de işkence edilerek 
öldürülen, sakat bırakılan, en hayatî organlarını kay
beden pek çok insan vardır. Ama bunları bu hale 
düşürenlerden, işkence yapanlardan suçlanan, ceza 
verilen kimse yoktur. 

Bu sonucu çok iddialı olarak ortaya koyuyorum. 
Bunun hesabını başta Hükümet vermelidir. İşkence 
yapanlar ve yaptıranlar vermelidir ve bu utanç veri
ci durumun üstündeki perde mutlaka kaLdınlmalıdır.. 
Bu Yüce Senato için kaçınılmaz bir görevdir. 

Bunun için, 12 Mart dönemini de kapsamak üze
re CurrihuHyet Senatosu İçtüzüğünün 133 ncü mad
desi uyarınca işkence konusunda bir Cumhuriyet Se
natörü Araştırması yapılmasını teklif ediyorum. 

Saygılarımla. 
Cumhuriyet Senatosu 

Erzincan Üyesi 
Niyazi Unsal 

BAŞKAN — İçtüzük gereğince gerekli işlem ya
pılacaktır. 

11. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi
ne dair Başkanlık tezkeresi. (3 '772) 

BAŞKAN — Bir Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi vardır, okunacaktır. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu üye

lerinin, hizalarında gösterilen müddetlerle izinli sa
yılmaları hususunda Genel Kurula arzı, Başkanlık 
Divanının 31 . 3 . 1976 tarihli toplantısında karar
laştırılmıştır. 
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Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Macit Zeren 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanvekili 

Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Bekir Sıtkı 
Baykal'ın hastalığına binaen, 25 . 3 . 1976 tarihin
den itibaren 20 gün; 

Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Ruhi Tuna-
kan'ın, hastalığına binaen 22 . 3 . 1976 tarihinden 
itibaren 20 gün; 

Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Doğan'ın, 
mazeretine binaen 25 . 3 . 1976 tarihinden itibaren 
15 gün. 

BAŞKAN — Üç sayın üyenin izinli sayılması hu
susunu ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Bekir Sıtkı 
Baykal'ın, hastalığına binaen, 25 Mart 1976 tarihin
den itibaren 20 gün süreyle izinli sayılmasını oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Sayın Ruhi 
Tunakan'ın, hastalığına binaen, 22 Mart 1976 tari
hinden itibaren 20 gün süreyle izinli sayılmasını oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Sayın Talât Do
ğan'ın, mazeretine binaen, 25 Mart 1976 tarihinden 
itibaren 15 gün süreyle izinli sayılmasını oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Sayın Ni
yazi Unsal'ın, Başkanlığa verilmiş bir önerisi vardır, 
bilgilerinize sunuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosunun normal çalışma günle

rinden Salı günü denetim önergelerinin görüşülme
sine ayrılmıştır. Bir süredir bu kurala uyulmadığını, 
seçim ve diğer çalışmalarla gündemin doldurulduğu
nu görüyoruz. Son iki hafta açılışta ekseriyet oldu
ğu halde, seçimlere geçildiğinde «ekseriyet yoktur» 
nedeniyle çalışmalar ertelenmektedir. 

Bu nedenle, gündem sırasında değişiklik yapıla
rak seçimlerin gündemin son sıralarına alınmasını, 
Salı gününde görüşülmesi gereken soru ve araştırma 
önergelerine öncelik verilmesini arz ve teklif ederim. 
30 . 3 . 1976 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
içtüzüğümüzün çalışma günleri ile ilgili madde

sine değinen bir Başkanlık Divanı kararı vardır. Baş
kanlık Divanının, 9 Aralık 1968 tarih ve 4 numara
lı kararıyle, Salı günleri, soru önergelerine tahsis edil
miş ve soru önergeleri dışında bazı meseleler olduğu 
takdirde görüşülmesi de o kararda derpiş olunmuş
tur. Ancak, takdir buyurduğunuz gibi, kanun teklif 
ve tasarıları Yüce Senatoya geldiğinde her şeye tak-
dimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususu Ko
misyonca önerilmekte ve Yüce Genel Kurul tara
fından bu talepler kabul edildiğinde, olağan olarak, 
evvelemirde kanunların görüşülmesine geçilmekte ve 
kanunların görüşülmesi biterse ondan sonra sorulara 
geçmek imkânı bulunmaktadır. Sayın Unsal'ın buna 
benzer bir önerileri daha vardı, bu önerilerini bun
dan evvelki Başkanlık Divanı toplantısında ele al
dık, görüştük ve Başkanlık Divanı bu konuda, ya
kında yüksek huzurlarınıza bazı teklifler getirecektir. 

Bu hususu, bu vesileyle sayın Yüce Genel Ku
rulun bilgilerine sunarım. 

Cumhuriyet Senatosu Adalet Partisi Grupu Baş
kanı Sayın İskender Cenap Ege; «İstanbul Senatörü 
Mehmet Feyyat, A. P. Grupu sıralarına karşı (Hır
sızlar) diye bağırmıştır. Zabıtlara geçmiş olan bu çir
kin hitap, tarafınızdan da duyulmuştur. Üye. hakkın
da gerekli işlemin yapılmasını arz ve rica ederim» şek
linde bir talepte bulunmaktadır. 

SİRRİ ATALAY (Kars) — A. P Tilere demedi, 
hırsız... 

ÖMER ÜCÜZAL (Eskişehir) — Sen sus, sen avu
katı mısın? 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Hep se

nin başının altından çıkıyor. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. ? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sen teşvik edi
yorsun, sen tahrik ediyorsun. 

BAŞKAN — Efendim; müsaade buyurun; ilgi
lilerden rica ediyorum; zaptın bu kısmını, ilgili tara
fını hemen getirsinler. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Zapta bakınız. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Size söylerlerse 

siz de söyleyin. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, zapta 

bakılsın. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; efendim, müsaade bu

yurun görüşeceğiz. Sayın üyeler; gündemde sırada 
bekleyen kanunlar var, çok istirham ediyorum mü
saade buyurun. 
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V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununu değiş
tiren 202 sayılı Kanununun değişik geçici 4 ncü mad
desinin tadili hakkında kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/301, 
C. Senatosu : 2/96) (S. Sayısı : 559) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; bundan evvelki bir
leşimde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununu değişti
ren 202 sayılı Kanunun değişik 4 ncü maddesinin 
tadili hakkındaki kanun teklifinin birinci maddesinin 
ikinci açık oylaması yapılmıştı; yani, kanunun tümü 
üzerindeki görüşmeler bitmiş, maddelere geçilmesi 
kabul olunmuş ve birinci maddesinin müzakeresi es
nasında bir değişiklik önergesi verilmiş ve bu deği
şiklik önergesinin de açık oy yapmak suretiyle oylan
ması teklif olunmuştu. 

Açık oy talebinde bulunan üyeler buradalarsa 
isimlerini okuyacağım. 

Efendim, Tüzük kaidelerine uyarak açık oylama 
için zil çalıyoruz. 

Sayın Recai Kocaman?.. Yok. 
'SIRRI ATALAY (Kars) — Ben tekabbül ediyo

rum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay, tekabbül ettiler. 
Sayın Fikret Gündoğan?.. Yoklar. 

HASAN FEHMÎ GÜNEŞ (Sakarya) — Ben te
kabbül ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Fehmi Güneş, tekab
bül ettiler. 

Sayın Mustafa Çelik?.. 
ŞEBÎB KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Ben te

kabbül ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Şebib Karamullaoğlu tekab

bül ettiler. 
Sayın Ziya Müezzinoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Erdoğan Bakkalbaşı?.. Yok. 

SOLMAZ BELÜL (İstanbul)) — Ben tekabbül 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Solmaz Belül, tekabbül edi
yorlar. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — 10 kişi var Sa
yın Başkan; okumayın, oylamaya geçelim. 

BAŞKAN — Hayır efendim. 
Sayın Hüseyin Atmaca?.. 

( / ; 559 S. Sayılı basmayan 18 . 3 . 1976 tarihli 
47 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Ben tekabbül ediyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Süreyya Öner, tekabbül edi
yorlar. 

Sayın Hikmet Savaş?.. 
MUZAFFER ŞÂMİLOĞLU (Kars) — Ben te

kabbül ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Fevzi Özer?.. Buradalar. 
Sayın Ziya Gökalp Mülayim?.. Buradalar. 
Sayın Âdil Altay?.. Yok. 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
11 imzalı idi, on kişi vardır, bu sebeple açık oy

lama yapılacaktır. 
Açık oylamaya nereden başlanacağı hususunda 

kura çekiyoruz... Sayın Mustafa Çelik (Afyon Kara-
hisar) 

Sayın üyeler; şimdi açık oylaması yapılacak olan 
önergeyi bir kere daha bilgilerinize sunuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici 4 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değiş

tirilmesini arz ve teklif ederiz. 
«Geçici Madde 4. — Gelir Vergisi Kanununun 

33 ve 55 nci maddeleri hükmüne göre, gerçek usulde 
gelir vergisine tabi bulunan ve kazançları bilanço ve
ya işletme hesabı esasına göre tespit etmek mecbu
riyetinde olan çiftçiler (1962, 1963 1964, 1965, 1966 
1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 
1976) yıllarına ait ziraî kazançları üzerinden diledik
leri takdirde götürü gider usulüne göre vergilendiri
lirler. Mükellefler, bu hususu vergi dairelerine vere
cekleri yıllık beyannamelerinde açık şekilde belirtme
ye mecburdurlar. 

Kayseri Eskişehir 
Ziya Müezzinoğlu Hikmet Savaş 

Trabzon Muğla 
Hasan Güven Fevzi Özer 

BAŞKAN — Sayın üyeler; açık oy isteyen Öner
gede üyelerin, «ret, kabul, çekinser» demek suretiy
le oylarını izhar etmeleri hususu önerilmiş olduğun
dan, bu usule binaen açık oylama yapılacaktır. 

Buyurun efendim. 
(Afyon Karahisar Üyesi Mustafa Çelik'ten baş

lanarak oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oylama esnasında salonda bulun

mayan sayın üyeler lütfen bildirsinler. 
Oyunu kullanmayan başka sayın üye var mı efen

dim?.. Olmadığına göre oylama işi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
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BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Görüşülmekte olan kanunun 1 nci maddesi içe

risindeki geçici 4 ncü maddenin değiştirilmesi hak
kındaki önerge açık oylama sonucunda reddedilmiş
tir. 

Bu konuda verilmiş bir önerge daha vardır, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Madde l'in aşağıda yazılı olduğu şekilde değiş

tirilmesini saygıyle arz ederim. 
Kars 

Sırrı Atalay 

Madde 1. — 19 . 2 . 1963 tarih ve 202 sayılı Ka
nunun 642-890-1132 ve 1631 sayılı Kanunla değşiti-
rilen geçici 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Geçici Madde 4. — Gelir Vergisi Kanununun 53 
ve 55 nci maddeleri hükmüne göre gerçek usulde 
gelir vergisine tabi bulunan ve kazançlarını bilanço 
veya işletme hesabı esasına göre tespit etmek mec
buriyetinde olan çiftçiler 1975 ve 1976 yıllarına ait 
ziraî kazançları üzerinden diledikleri takdirde gö
türü gider usulüne göre vergilendirilirler. 

Mükellefler bu hususu, bu kanunun yayımı tari
hinden itibaren üç ay içinde vergi dairelerine vere
cekleri beyanname ile açık bir şekilde belirtmek su
retiyle 1975 ve 1976 yılları için götürü usulünde ver
gilendirilirler. 

Bu tercihi belirli süre içinde yapmayanlar, hiç 
bir cezaî işlem almadan gerçek usulde vergiye tabi 
olurlar. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Önergemi açıklamak 
üzere söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

SIRRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan; 
Önergem, yasa tekniğine ve verginin amaçlarına 

uygun olduğu gibi, gerçekten çok yanlış ve hatalı 
gelmiş olan ve Komisyonumuzca Millet Meclisi ka
bul metnine uyularak getirilen ve tanzim edilen, baş
tan başa hatalı, yanlış, teknik yönünden kabulü müm
kün olmayan metni düzeltmeye matuf bir değiştir
gedir. 

Geçen gün burada Sayın Maliye Bakan, 1962 -
1963 ve bunu takip eden yılların hiç bir geçerliği ol
mamasına rağmen, metinde muhafazası hakkındaki 
görüşlerimize, «İleride uyuşmazlık olduğu takdirde, 
durum ne olacaktır? Bu nedenle, geçmiş yıllardan 
da bahsetmek zorunluğu vardır» dediler. 

Medenî hukuk doçenti olan Sayın Maliye Baka
nının çok iyi bilmesi gerekli bir husus vardır ki, ya
salar belli amaçlarla çıkarılır ve bu amaçların kap
samı içerisinde yürürlükte bulunduğu süre içerisin
de etki yaptıkları gibi, müddetlerinin dolması veya
hut bir değiştirme ile ömürlerinin son bulması ha
linde, geleceğe herhangi bir şekilde etkili olmayabilir
ler ve olmazlar; ama tanzim ettikleri sahalarda geçer
likleri bitmemiştir. 

Geçmiş yıllarda çıkmış erteleme yasaları hangi 
yılı kapsıyor ise, yeni yıllarda çıkarılan erteleme ya
salarında bunlardan bahsedilmez ve 1962 yılı ile il
gili herhangi bir anlaşmazlık çıktığı takdirde, o yıla 
ait erteleme yasası hükümleri uygulanır. Artık, 1976 
yılında bunu teyit imkânı yoktur. Çünkü, 1962, 1963, 
1971 veya 1972 yıllarında bu vergiyle ilgili herhan
gi bir anlaşmazlıkta uygulanacak hüküm, o ertele
meyi getiren erteleme yasasıdır. Bundan sonra gele
cek erteleme yasaları, tamamen bir haşivden ve bir 
yasanın hatalı kabulünden ibarettir. 

Bir yasama organının, dört kere ertelenen, bir yı
la ait yeniden beşinci bir ertelemeyi getirmesine hu
kuken imkân yoktur. Bunun üzerinde durduk, huku
ken durduk. Nedir bu?.. Daha önce yapılan ertele
melerde bunlar ifade edilmiştir. Örneğin, 1964 veya 
1965 yılında, daha önceki yıllara ait ertelemede yıl
lar geçmiştir, dördüncü ertelemede bunlar devam 
edegelmiştir. 

Vergi mevzuatında görülmüş müdür ki, 15 - 16 
yıla ait gerçek gider yerine, götürü gider kabul edil-

I diği takdirde bir ihtilâf çıkacak da, bu ihtilâfı 15 yıl 
sonra çıkacak bir yasa ile düzenleme yoluna gide
cekler? Hayır, bu hukuken mümkün değildir; ama 
Sayın Bakan geçen Birleşimde (bu teklifin görüşül
düğü Birleşimde) ihtilâflar çıkabileceğinden bahset
tiler. 

Şimdi, kendisi medenî hukuk doçenti olan Sayın 
Bakandan bir şeyi soracağım : 

1962, 1963, 1964 hatta 1974 yılına kadar, her
hangi bir yıla ait bir tek anlaşmazlık örneğini bura
ya getirmek zorundadır; bunu ispat ve ifade için. 

Örneğin, Maliye Bakanlığı, 1963, 1964, 1965 yı
lında 3 7 - 4 0 bin arasındaki bu vergi mükellefleri içe
risinde bir tek örnek buraya getirip gösterecek, on
dan sonra, «İleride muhtemel bir anlaşmazlık ola
cak da biz bunu uygulamak için 1962, 1965, 1970 
yılını beşinci kez ertelemek istiyoruz» diyecek. Ha
yır, bir tek örnek gösteremezler. Çünkü, vergi mev-

| zuatında beş yıllık bir zaman aşımı vardır ve (zaten 
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demin de ifade ettiğim gibi) yasalar (ister ömürle
rini doldursun, ister değiştirilsin; değiştirildi veya 
ömrünü doldurdu diye) daha önceki yıllarda yürür
lüğe ait işlemlerde tatbik görür. Ancak, tatbik müd
deti ne zaman biter ve ondan sonraki olaylara ve 
yıllara ait işlemlerde tatbik edilemezler? 

1965 yılındaki bir ihtilâfa uygulanacak Jıüküm 
1965 yılındaki tercih hakkını mükellefe veren yasa
dır. O yasa 1967, 1968'de yürürlükten kalktıktan son
ra, 1963 yılına ait herhangi bir ihtilâfta elbetteki o 
tatbik edilecektir. Yılı da geçse, ömrü de dolsa tat
bik, hukukun normal kuralıdır. Bu kuralı, burada bir 
medenî hukuk doçentinin ağzından «İşlemez^ diye 
duymanın talihsizliğine uğradık. 

.̂ Olay şudur : 
Bir yanlışlık yapılmıştır. Yıllar yılı dört defa ter

cih imkânını mükellefe tanıyan hükümler gelmiştir 
(1962, 1963 ve devam eden yıllar) ve şimdi gelen 
için de aynı şey; 1962 yılı tekrar önümüze geliyor. 

Maliye Bakanlığı, 1962 yılına ait bir anlaşmazlık 
örneğini buraya getirmediği sürece, Sayın Bakanın 
ileri sürdüğü hususlar açıkta ve muallakta kalacak
tır. Bir tek örnek istiyorum ben Hükümetten; «Fa
lan yerde, falan mükellefin bir anlaşmazlığı devam 
etmektedir...» diye. 1962 hatta 1970 yılına ait bir tek 
örnek istiyorum. Bunlar olmadığına göre, hangi ge
rekçeye ve gerçeğe dayanarak getireceksiniz ve Par
lamento da buna dayanarak, 1962, 1970 yılı ihtilâ
fını dördüncü, beşinci kez tutacak işleme tabi kıla
cak?.. 

Yasama Organının ikinci kanadı olarak Cumhu
riyet Senatosunun görevi zaten budur. Yasaların ya
pımında bir yanlışlık olduğu takdirde, teknik ve hu
kuk yönünden onu düzeltmekten ibarettir. 

Önümüze gelmiş, bunun düzeltilmesini istiyoruz. 
Sayın Bakan, bu teklifin daha önceki Birleşimde gö
rüşülmesi sırasında Yüce Kurul önüne bir hususu 
getirdi. Bir anlaşmazlık ihtimali olabileceğini (mil
yonda bir ihtimaliyle) ifade ettiler. Ben şimdi bunun 
bir örneğini istiyorum. 

Burada, Hükümet adına bir Bakan ve Maliye 
Bakanının yetkili temsilcileri vardır. Soruyorum, 
bir tek örnek; ama gerçek ve geçerli bir örnek ver
mek zorundasınız, Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
rulunda. Örneğin 1964, 1965 yılı için. Çünkü, bun
ların da tehiri istenmektedir. «1964 yılı içerisinde bir 
anlaşmazlık olacak ve bu anlaşmazlık bu tehir olma
dığı müddetçe çözüme gidilmeyecek.» diye bir örnek 
gösterecektir. 

ı Sonra, Hükümet de, Komisyon da bunun bir son 
tercih hakkı verme olabileceğini söylediler ve bunun 
için 1978 yılını gösterdiler. 

Demek ki, gerçek usulde giderin tespitinde bir 
zorunluk görülüyor. Vadede bir anlaşmazlık var. 
Biz bu önerge ile 1975 geçmiş yıldır, artık bir vade 
değildir, mükellefin ceza görmeden tercihini kullan
ması imkânını sağlamak istiyoruz. 1976'da da bu 
imkânı sağlıyoruz. 1977, 1978 yılları için artık hepi
mizin beraber gördüğü gerçeği tespit yoluna gitme
yi Hükümet de zorunlu görüyor, Komisyon da görü
yor, hepimiz görüyoruz; ama vadede 1977, 1978'i ni
çin alıyoruz? «Mükellef henüz hazır değildir.» deni
yor. 

Şimdi, buraya bir nokta koyalım ve üzerinde du
ralım. Şayet, biz kesin bir müddeti burada tanımaz
sak, 1976'dan bir yıl sonraya gidersek, mükellef hiç
bir zaman hazır olmayacaktır. Çünkü, mükellef diye
cektir ki, «Parlamento 1977'yi, 1978'i açık bir çek 
olarak gösterrrtiş. Binaenaleyh, bunu bir kez daha 
getirecektir.» 

Oysa, Parlamento açıkça, kesin olarak vaziye
tini alır, mükellefe; «Ben, 1975 yılını geçmiş bir yıl 
olduğu, 1976 yılı da içinde buluduğum bir yıl olaca
ğı için, hiçbir ceza olmadan, sana tercih hakkını ve
riyorum; ama bundan sonra dokuz aylık bir süre, 
bir yıllık bir süre vardır. Sen yükümlü olarak ted
birini al ve artık bir tercih hakkı değil, gerçek usul
de vergileme yolunda hazırlığını yapacaksın ve er
teleme umudu görmeyeceksin.» 

Aklı başında bir Hükümetin de yapacağı bir baş
ka şey olamaz. 1977, 1978'e uzadığımız takdirde, bi
lesiniz ik, aynı şekilde siz veya biz iktidarda iken yine 
bu teklif gelecek, yine mücadelesi devam edecektir. 
Bir yandan bunun lehinde olanlarla, bir yandan aley-

j hinde olanların mücadelesi devam edecektir. 

Türkiye'de vergi yükümlülüğünü Anayasaya uy-
j gun bir şekilde tanzim etmenin zorunluğu vardır. 
[ Vergi yükümlülüğü en dar gelirli sade vatandaşın, 

yoksul insanm emeğinde ve sırtında olacak; ama 
I bazı nedenlerle imkânları daha elverişli ve müsait 

belli sayıdaki vatandaşları, yükümlüleri geniş im
kânlara, sonsuz bir tarih içerisinde bırakıp götür
menin artık olanağı yoktur. 

Herkes, Anayasa gereğince iktidannea ve kazancı 
hudutları içerisinde bütçenin güçlüklerini, bu mem
leketin kalkınmasını omuzlamak zorundadır, Bunu 
sağlamak zorundayız. Bunun da açık ve seçik yolu 
1977, 1978 yıllarına kadar götürmenin makul ve ger-

352 — 



C. Senatosu B : 52 6 . 4 . 1976 O : 1 

çekçi bir nedenim lütfen gelin verin de, hep beraber 
bunu 1977, 1978 yıllarına kadar götürelim. 

Tek göstereceğiniz sebep, hazır olabilmektedir. 
Yıllardan beri, 15 yıl aradan geçti, • eğer hazır ol
mayacaksa, iki yılda da hazır olmayacaktır. Hukuk 
ve gerçek, inandırıcı bir şekilde çıkabilmektir. İnan
dırıcılığın da yolu kesin bir sınırı çizmekle müm
kündür. Bu sınır da, önergemizde işaret ettiğimiz 
gerçekçilik yoludur; o da 1975 ve 1976 yılları için bir 
imkân tanıyacağız ve bu imkân da, bu yasanın ya
yınlanmasından itibaren yükümlüler üç ay içerisinde 
tercih haklarını kullanacaklardır; 1975 ve 1976 yıl
ları için. Üç ay içerisinde ya gerçek usulde yahut gö
türü usulde ziraî kazançlarını Devlet karşısında tes
pit edeceklerdir. Bu imkânlardan birisini kullana
caklardır; ama gelen teklif nedir? 1975 yılını her
hangi bir şekilde açıkta bırakmaya rağmen, şimdi 
1975 yılı için, geçmiş bir yık olmasına rağmen, bir 
yılda aradan geçmiş; «Uzatalım, 1976'da devam et
sin, 1977 ve 1978'de de devam etsin.» deniyor. 

Bana kanıtını verebilecek misiniz ki, vergi yü
kümlüsü inanacak da, 1978'den sonra bir yeni kanun 
gelmeyecek ve ertelenme olmayacak? Onun için, şim
diden sizin gerekçenize dayanıyorum. Vergi yüküm
lüsü şimdiden alışsın ve hazırlığını yapsın. Şayet, bu 
şekliyle Kabul edilirse, bu gerekçenizin sağlam mes
nedi yoktur. Çünkü, inanmayacaktır, bu inandırıcı 
olmayacaktır. 

Bu değişiklik önergesi kabul edilmediği takdirde, 
getirilen değiş'klik gerekçesi Hükümetin burada söy
lediği hususlarla, Komisyonun savunduğu hususlar 
bir çözüm yolu olmayacaktır. 

Burada yapılan edebiyat; milyonlarca yükümlü
yü ferahlığa kavuşturmak, burada yapılan edebi
yat; milyonlarca Türk çiftçisine imkân arayabilmek. 
Ama, burada unutulan; vergi sisteminde Anayasanın 
öngördüğü eşitlik ilkesi, herkesin gücü nispetinde 
vergi vermesi. 

Bu yasa ile korunan yarar, milyonlarca Türk 
çiftçisinin değil, 5 - 1 0 bin çok geniş ziraî gelire se-
hip ve çok az nispette vergi veren belli sayıda yü
kümlünün gözönünde tutulmasıdır. Milyonlar de
ğil, bir kaç bin geniş imkâna sahip kimseler. Tarım
da çalışan yoksul köylü değil, tarımda el emeği ile 
çalışan insan değil; tarımda işletme gücüne sahip ge
niş imkânları olan kimselerdir. Korunmak istenen 
bunlar. Hep beraber bunları cezaya çarptırmayalım. 
1975 için hiç bir ceza, 1976 için hiç bir ceza yok, 
yine imkânlar; ama 1976 yıhndan sonra da, onlar da 

Anayasa gereğince milyonlarca insan gibi bu rr.em-
leketin kalkınmasında emekleri olsun, göz nurları 
olsun, onlar da katılsınlar, onlar da omuzlarını 
versinler. Bunu sağlamak istiyoruz ve bu imkânı, 
bu önerge getiriyor. Sanıyorum ki, yüreği Anayasa 
ilkeleri üzerinde titreyen her Cumhuriyet Senatosu 
üyesi bu önerge ile beraber olacaktır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Atalay. 
Başka söz isteyen sayın üye var mı efendim?.. 
Komisyon önergeye katılıyorlar mı efendim? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, Sayın, 
Atalay'm önergesine teknik bakımdan katılmak müm
kün değil. 

Bu önerge, biraz önce açık oyla reddedilen öner
genin iki fıkra ilâve edilmiş değişik bir şeklidir. Sa
yın Atalay'ın ilâve ettikleri hükmü tatbik etmek müm
kün değildir. 

Şöyle ki; Gerçek usulde bir mükellefin vergilen-
dirilebilmesi için, en basit manada 1975 malî yılı 
geçmiş, 1975 yılında fatura alması gerekirdi, defter 
tasdik ettirmesi gerekirdi. 1976 yılında yine gerçek 
usulde vergiye tabi olabilmesi için, defter tasdik et
tirmesi lâzımdır, 12 nci ayın sonunda. Bunun üstün
den dört ay geçmiştir, kabili tatbik değildir, teknik 
bakımından mümkün değildir. O itibarla, katılmıyo
ruz ve şunu da hatırlatmak istiyorum, sayın Başkan: 

Önergesini izah etmek maksadıyle kürsüye çık
mış bulunan önerge sahibinin, müzakere açılmadığı 
cihetle, Komisyondan ve Hükümetten sual sormaya 
da hakkı bulunmadığı için, Sayın Atalay'ın Komis
yona ve Hükümete yönelttiği suallerin, Komisyonla 
ilgili kısımlarına da cevap vermeyeceğim. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan; 
Sayın Komisyon Sözcüsü, «Gerçek gider müddeti 

geçmiş.» diyor. Kendileri benim önergemi anlamak 
istemiyorlar veyahut gerçekten tetkik edememişler. 

Yükümlüye gerektiği takdirde götürü usulde be
yanda bulunma hakkını tanıyoruz. İstediği sistemi 
kabul edecek. Gerçek usulde bir zorunluluk yok ki, 
arkadaşımız bu hususta, «Teknik anlamda güçlük 
vardır.» diyorlar. Kaldı ki, «Komisyonlara ve Hükü
mete genel bir konuşma sırasında soru sorulabilir, 
başka hususta soru sorulamaz» diye bir kaide mev
cut değildir. Genel Kurulun belli bir konuda terci
hini kullanabilmesi ve oyunu sağlıkla verebilmesi için 
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bir tek örnek istedim. Ne Komisyon, ne Hükümet 
bir tek örnek gösteremez ki, zaten örnek veremeye
ceğim» demesi lâzımken, «Vermeyeceğim» demesi, 
gerçekleri ne nispette değiştirmek istediğinin örneği
dir Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Hükümet önergeye katılıyorlar mı efen

dim?., 
HÜKÜMET ADINA GELİRLER GENEL MÜ

DÜRÜ ABDULLAH AYKAN DOĞAN — Katıl-
. mıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, değiştirge önergesine 
Komisyon ve Hükümet katılmıyorlar. Değiştirge 
önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Birinci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Bu Kanun 1 . 1 . 1975 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. İkinci maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Maliye 

Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. Üçüncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 

Sayın üyeler, Kanun tasarısının tümü üzerinde iki 
sayın üyemiz söz istemiş bulunmaktadırlar. 

Sayın Sebahattin Savcı, İçtüzüğümüz bir lehte, bir 
aleyhte konuşmacıya konuşma imkânı tanımaktadır. 
Siz lehte mi, aleyhte mi konuşacaksınız? 

SEBAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Lehte 
konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SEBAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Sayın 

Başkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri; 
Bugün şu anda Türk tarımını. Türk çiftçisin; ilgi

lendiren 193 Sayılı Kanunu değiştiren 2C2 Sayılı 
Kanunun Değişik Geçici 4 ncü Maddesinin tadili 
suretiyle bir teklifin kanunlaşmasını Yüce Senatoda 
sağlamış bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Hakikaten vergi, esasında tatlı bir şey değil; fa 

kat onu vatandaş benimsetmedikçe, mal etmedikçe 
uygulamanın da tatlı olmayacağını kabul etmek ge-

j rekir. Esasında vergi denen şey; Devletin millî gelir 
içindeki cebrî bir hissesidir, diyebiliriz. 

Vergi idareleri ıslah edilmedikçe, gerçek vergi 
adaleti kurulmadıkça, vergi zamları ferahlık yarat
maz. Aşırı ve Ölçüsüz vergileme; tasarruf hevesini 
kırabilir, yatırım şevk ve imkânını azaltır, verginin 
verimini değil, baskısını artırır, ekonomide durakla
maya yol açabilir. Devlete gelir sağlayacağız diye. 
vatandaşı huzursuz etmeye de bizim ve Devletin hak
kı olmaması pek tabiîdir. Bilhassa küçük çiftçi, 
esnaf ve dar gelirli vatandaş gruplarını da Yüce Mec
lislerin düşünmesi gerekir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Unutmamak lâzımdır ki, her yeni tedbir mutlaka 

bir yan tesir yaratır. Bir defa, vergiler ağırlaşmca is
tihsalin aynı veya daha fazla olabileceğini temin et
mek zordur. Değeri düşük veya düşecek bir malın 
istihsaline elbette ki kimse yanaşmaz. Huzursuz ve 
mütereddit bir piyasada 'istikrar meydana getirilemez. 

Kabul edelim ki, bu memlekette bir vergi ada
letsizliği vardır; fakat bunu bahane ederek tatbik 
ve tahammül kabiliyeti ve imkânlar gözönünde tutul
madan gelişi güzel vergiler ihdas etmek de doğru 
değildir. Bu bakımdan, Maliye Bakanlığının bu hu
suslarda daha önceden üzerinde durmasında ve bu 
meseleleri teknik açıdan mütalaa etmesinde büyük 
fayda mütalaa ederiz, 

Her şeyden önce, yatırımlar dışında Bütçeyi ve 
onların israfını düşünmemiz gerekir. 

Muhterem arkadaşlar: 
Sözlerimi bitirirken şunu ifade etmek isterim ki; 

birçoğumuzun içerisinden gelmiş bulunduğu Türk 
çiftçi toplumu, elbette ki hiç bir zaman vergiden 
kaçma cihetine gidemez. O, anlayabileceği ve kendini 
töhmetten kurtaracağına inandığı âdil bir vergi sis
temini severek uygulamaya hazırdır. Büyük, küçük 
ve diğer çiftçi işletmeleriyle yapmış olduğumuz te
maslarda da edindiğimiz kanaat, böyle bir vergi sis
temini getirmeyi kabul ettikleri cihetidir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şunu ifade etmek istiyorum ki; çiftçinin vergiyle 

olan ilişkisinde hükümetlerin ve Meclislerin büyük 
sorumluluğu vardır. Bunun âdil, ilmî esaslara uygun 
ve mükelefi zamdan kurtarıcı, kültür seviyemizle 
münasip metotlara dayanan bir sisteme bağlanması 
lâzımdır. 

Kanunun; Türk tarımına, Türk çiftçisine hayırlı ol
masını Cenabı Hak'tan temenni eder, Yüce Heyeti
nizi hürmetle selâmlarım. (A.P. ve M.S.P. sıraların
dan alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Savcı. I 
Oyunun rengini belli etmek üzere söz isteyen ikin

ci sayın üye, Sayın Ziya Müezzinoğlu, aleyhinde ko
nuşmak üzere buyurun efendim. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Görüşülmesi tamamlanmak üzere bulunan Yasa I 
teklifi hakkında aleyhte oy vereceğim ve bunun ne- I 
denlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. I 

Değerli arkadaşlarım; I 

Her şeyden önce şunu bir kere daha belirtmek 
isterim ki, bugün görüşülmekte olan Yasa teklifinin 
tüm Türk çiftçisi ve köylüsüyle herhangi bir ilişkisi 
yoktur. Sayın Adalet Partisi Grupunun bir süre önce 
kamuoyuna ilettiği gibi, bu Yasa teklifiyle vergilen
dirme şekli değiştirilecek ya da bugünkü şekliyle sür- I 
dürülecek olan mükelleflerin sayısı milyonlar değil, 
Devletin resmî yayınlarında ifade edildiği gibi bir kaç 
binden ibarettir. 

Ben de hiç şüphesiz ki, Türk çiftçisinin büyük I 
çoğunluğunu ilgilendiren; küçük çiftçinin, köylünün, 
dar gelirli bu toplum kesminin vergilendirilmesiyle 
ilgili bir kanun söz konusu olsaydı, onun lehinde olur
dum. Fakat, bu Yasa teklifinde söz konusu olan hu
sus, tüm sayısı Devletin resmî istatistiklerine göre 
37 348'den ibaret bulunan, tanm kazançlarından ver
gi veren mükelleflerden yalnız birkaç bininin vergi
lendirme şekli ile ilgilidir. Bu mükelleflerin de, öte
ki mükellefler gibi gerçek kazançları üzerinden ver
gilendirilmeleri yasanın aslında öngörüldüğü halde. 
bu hükmün tatbiki ilgili mükelleflere bir hazırlık dö 
nemi tanımak ve onların bu yeni sisteme alışmaları 
nı sağlamak amacıyle başlangıçta ertelenmişti. 1962 I 
yılı ve onu takip eden yıllar için geçerli sayılabilecek I 
olan bu davranışın, şimdi bugün görüşülmekte olan 
Yasa teklifi ile yeniden dört yıl daha uzatılması ve 
böylece 1978 yılına kadar uygulanmasının ertelenme
si öngörülmektedir. 

Başlangıçta geçerli olan neden, bugün bu kişiliği- I 
ni, bu hüviyetini kaybetmiştir. Bu nedenle bu kanu
na evvelâ aleyhte oy vereceğim. 

İkinci neden olarak; çok önemli bir hususu tek
rar Yüce Senatonun dikkat nazarına arz etmek is
terim. 

Vergi sistemimiz adaletsizdir ve aynı zamanda ve-' 
rimsizdir. Vergi ssitemimizin bu durumu, büyük öl
çüde gelir vergisi içinde gerçek kazançların vergilen
dirilmesi yerine, götürü usulün kabul edilmiş olma
sından ileri gelmektedir. Bunun en yaygın uygulan- | 

dığı alan da, tarım kazançları alanıdır. Yasa teklifi
nin kabul edilmesi ve bu suretle büyük çiftçi ve köy
lülerin kazançlarının, gerçek kazançlar yerine götürü 
şekilde vergilendirilmesi hem gelir vergisi hâsılatını 
olumsuz yönde etkileyecek, hem de gerek bu alanda. 
gerekse tüm vergi sistemi içindeki vergi adaletsizliği
ni sürdürecek ve hatta daha da belirli hale getirecek
tir. 

Arz ettiğim gibi, Türkiye'de tarım kazançların
dan dolayı vergilendirilen mükelleflerin sayısı 37 348' 
den ibarettir ve bu rakam bir anlamda 40 bini aşan 
köylerimizde, her köye yalnız bir mükellef düşüyor 
gibi bir hususu da yansıtmaktadır. Bunlardan büyük 
çiftçi ve büyük işletme durumunda olanların gerçek 
kazançları yerine, götürü şeklinde vergilendirilmele
ri ve şimdiye kadar olduğu gibi, götürü gider oran
larının yüzde 85, 90 ve hatta bunu aşan rakamlar şek
linde öngörülmesi vergi hâsılatını hiç şüphesiz ki olum
suz yönde etkileyecektir. 

Ayrıca, bu tatbikat tarım kesiminde vergi veren
lerle, öteki kesimlerde gerçek kazançları üzerinden 
vergi verenler arasındaki adaletsizliği de yansıtacak
tır. Bununla da kalmayacak, bu adaletsizlik bizzat 
kendi içinde, küçük çiftçi ile büyük çiftçi arasında 
daha belirgin bir hale gelecektir. 

İşte bu nedenle bu kanuna aleyhte oy verece
ğim. 

Başka bir neden olarak, Kalkınma Planında yer 
alan bir hususu Yüce Senatonun dikkatine arz et
mek isterim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde onaylanarak 
yürürlüğe girmiş bulunan Üçüncü Beş Yıllık Kalkın
ma Planının, «Politikalar ve Reformlar» başlığını 
taşıyan 5 nci kesiminde; vergi sistemimizin bugünkü 
durumu çeşitli yönleri ile açıklandıktan sonra, öngö
rülen reformlar ayrıntılı bir şekilde izah edilmekte 
ve bu arada tarım kazançlarının vergilendirilmesi ile 
ilgili olarak aynen şu satırlar yer almış bulunmakta
dır: 

«Tarım kazançlarının daha etkin bir şekilde ver
gilendirilmesi sağlanacak, bu amaçla gerçek usul tam 
olarak uygulanacak ve götürü gider oranı düşürüle
cektir.» 

Yasa teklifinin kabul edilmesi, Anayasamızın yurt
taşların malî gücüne göre vergilendirilmeleri ilkesi 
yanında, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının bi
raz önce arz ettiğim bu ilkesine de ters düşecektir. 

Bu nedenle de söz konusu bulunan Yasa teklifine 
aleyhte oy vereceğimi Yüce Senatonun bilgilerine arz 
ederim. 
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Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. Sayın Müezzinoğ-

lu. 
Sayın üyeler; 
Kanunun tümü üzerindeki görüşmeler bitmiş; bir 

sayın üye lehte, bir sayın üye aleyhte konuşmuştur. 
Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun şimdi açık oylaması yapılacaktır. Açık 
oylama; evvelemirde kürelerin sıralar arasında dolaş
tırılması, ondan sonra da kürsüye konması suretiyle 
yapılacaktır. Küreler dolaştırılsın. 

2. — Ülkemiz lehine yararlı hizmetlerde bulunan 
Naci Tahir Nuri'nin eşi Rüveyda Tuna Tahirova'ya 
Vatanî Hizmet Tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyo
nu raporu (M. Meclisi : 1/105; C. Senatosu : 1/410) 
(S. Sayısı : 562) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Gündemimizin «Birinci Görüşmeleri Yapılacak» 

işler bölümünde olan kanunların, Gündemdeki bü
tün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülme
si hususunda Komisyon tarafından talep vuku bul 
muştur. 

Bu sebeple bu kanun teklif ve tasarılarının görü
şülmelerine başlıyoruz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Açık oy yok mu 
efendim? 

BAŞKAN — Var efendim, küreler gezdiriliyor. 
562 S. Sayılı kanunla ilgili Komisyonun tezkeresi

ni okutuyorum efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbui) — Sayın Baş

kan, biliyorsunuz Gündemimizin ilk sırasında Avrupa 
Konseyi üyeliğine seçim var; bu hususta geç kalına
cak ve belki de Avrupa Konseyine gidilemeyecek bile.. 

BAŞKAN — Efendim, Başbakanlık Divanı kararı
na uyulmak hususunda. Başbakanlık Divanı yeni bir 
karar daha aldılar. Onun için öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi talep olunan konuları evvel görüşüyoruz 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Ülkemiz lehine yararlı hizmetlerde bulunan Naci 

Tahir Nuri'nin eşi Rüveyda Tuna Tahirova'ya vatanî 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında Kanun 
tasarısının, ülkemiz lehine yararlı hizmetlerde bulu-

(1) 562 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 
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nan ve bu uğurda ölüme mahkûm edilen bir kimse
nin yaşlı ve muhtaç durumda bulunan eşinin daha faz
la mağdur olmaması için bir an önce kanunlaşmasın
da yarar gören Komisyonumuz, Genel Kurulda önce
lik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bu
lunulmasını da karar altına almıştır. 

Adı geçen tasarının. Gündemdeki bütün işlert 
takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Başkanı 
Yiğit Köker 

BAŞKAN — 562 S. Sayılı Kanunun, Gündemde
ki bütün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini teklifinin leh ve aleyhinde söz isteyen sayın 
üye var mı efendim?... Yok. Olmadığına göre. 562 
S. Sayılı Kanunun, Gündemdeki bütün işlere takdimen 
öncelikle görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza sunu
yorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanun tasarısı, evvelce bastırılarak sayın üyeleri
mize dağıtılmış bulunmaktadır. Bu sebeple gerekçenin 
ve Kanun tasarısının metninin okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza sunacağım. Okunmasını kabul 
eden üyeler... Okunmamasını kabul eden üyeler... 
Okunmayacaktır efendim. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 

Kanunun tümü üzerinde söz isteyen sayın üye 
var mı efendim?.. Yok. 

Kanunun tümü üzerinde söz isteyen sayın üye 
olmadığına göre. kanunun mdadelerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Ülkemiz lehine yararlı hizmetlerde bulunan Naci Ta
hir Nuri'nin, eşi Rüveyda Tuna Tahirova'ya vatanî 
hizmet tertibinden ayhk bağlanması hakkında kanun 

tasarısı. 

Madde 1. — Ülkemi lehine yararlı hizmetlerde 
bulunan ve bu uğurda ölüme mahkûm edilen Naci 
Tahir Nuri'nin, eşi Rusçuk - 1901 doğumlu Emin kızı 
Rüveyda Tuna Tahirova'ya, vatanî hizmet tertibinden 
(1 000) lira aylık bağlanmıştır. 
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BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?... Yok. İ 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler., j 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. i 

Madde 2. — Bu kanun yayımını izleyen ayba- • 
şında yürürlüğe girer. I 

. i 

BAŞKAN — ikinci made üzerinde söz isteyen sa- \ 
yın üye?... Yok. j 

İkinci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden- j 
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. ! 

Madde 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür, i 
BAŞKAN — Üçüncü madde üzerinde söz isteyen ; 

sayın üye?... Yok. j 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... i 

Kabul etmeyenler.... Kabul edilmiştir. ] 
Kanun tasarısının tümü üzerinde lehte, aleyhte 1 

söz isteyen sayın üye var mı efendim?... Yok. ı 
Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum. ' 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, • 
hayırlı olsun. 

i 

3. — Alioğlu Asım Gülesken'e vatanî hizmet ter- \ 
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifinin Mil- '• 
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu (M. Mec- \ 
lisi : 2/297; C. Senatosu : 2/100) (S. Sayısı : 563) 
d) | 

BAŞKAN — 563 sıra sayısında kayıtlı Kanun tek- ; 
lifinin gündemdeki bütün işlere takdimen öncelik ve , 
ivedilikle görüşülmesi hususundaki tezkereyi okutu
yorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Alioğlu Asım Gülesken'e vatanî hizmet tertibin

den aylık bağlanmasına dair Kanun teklifinin, Milleti
mizi sınırlarımız dışında şerefle temsil eden, bu uğur
da sağlığını kaybederek bugün sefalet içinde bulu
nan bir vatandaşımızın daha fazla mağdur olmaması 
için, bir an önce kanunlaşmasında yarar gördüğümüz
den, Genel Kurulda gündemde bulunan bütün işlere 
takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Başkanı 
Yiğit Köker 

BAŞKAN — 563 sıra sayılı Kanun teklifinin gün
demdeki bütün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle 

(7) 563 S. Sayılı Basmayaz.ı tutanağın sonuna ek
lidir. 

görüşülmesi tekhfinin leh ve aleyhinde söz isteyen sa
yın üye var mı efendim?... Yok. 

563 sıra sayılı Kanun teklifinin gündemdeki bü
tün işlere takdimen öncelikle görüşülmesi hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler...- Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun teklifi daha önce basılıp, sayın üyelere da
ğıtılmış bulunmaktadır. Teklifin gerekçesini ve tekli
fin tümünün okunup okunmaması hususunu oyları
nıza sunuyorum. Okunmasını kabul eden üyeler... 
Okunmamasını kabul eden üyeler.. Okunmaması hu
susu kabul edilmiştir. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde söz isteyen sa
yın üye var mı efendim?... Yok. 

Kanun teklifinin maddelerine geçilmesi hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

AEioğlu Asım Gülesken'e Vatanî Hizmet Tertibinden 
aylık bağlanmasına dair Kanun teklifi. 

Madde 1. — Kore savaşlarına katılan ve halen has
ta ve muhtaç bulunan AMtoğlu 1929 doğumlu Asımı 
Gülesken'e hayatta bulunduğu sürece Vatanî Hizmet 
Terkibinden 1 000 lıira maaş bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye.. . Yok. 

Birinci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihini takibe-
den aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

İkinci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanunu Maliye Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — Üçüncü madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?... Yok. 
Üçüncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanun teklifinin tümünün leh ve aleyhinde söz 

isteyen sayın üye var mı efendim?.... Yok. 
Kanun teklifinin tümünü oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. Hayırlı olsun. 

559 sıra sayılı Kanun tasarısının açık oylamasın
da oy kullanacak sayın üye var mı efendim?... Yok. 
Oy kullanacak sayın üye olmadığına göre 559 sıra sa
yılı Kanun tasarısının açık oylama işlemi bitmiştir. 
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4. — Anka Ajansı Muhabirlerinden Şehit Âdem 
Yavuz'un annesine vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında kanun teklifinin, Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
2/293; C. Senatosu : 2/99) (S. Sayısı : 565) (1) 

BAŞKAN — 565 sıra sayılı Kanun teklifinin gün
demdeki bütün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi hususundaki Bütçe ve Plan Komisyonu 
Başkanlığının tezkeresini okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuz, Anka Ajansı muhabirlerinden 

şehit Âdem Yavuz'un annesine vatanî hizmet terti
binden aylık bağlanması hakkında Kanun teklifinin, 
Kıbrıs'ta şehit düşen bir vatan evlâdının annesine, 
Yüce Milletimizin duyduğu sevgi ve takdirin ifadesi 
olacak iş bu aylığın bir an önce bağlanabilmesi için, 
Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hu
susunda istemde bulunulmasını karar altına almıştır. 

Adı geçen teklifin Genel Kurulda gündemdeki 
bütün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Başkanı 
Yiğit Köker 

BAŞKAN —565 sıra sayılı Kanun teklifinin gün
demdeki bütün işlere takdimen öncelikle ve ivedilikle 
görüşülmesi teklifinin leh ve aleyhinde söz isteyen 
sayın üye var mı efendim. Yok. 

565 sıra sayılı Kanun teklifinin gündemdeki bü
tün işlere takdimen öncelikle görüşülmesi hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanun teklifi daha evvelce bastırılıp sayın üyele
re dağıtılmış bulunmaktadır. Gerekçesinin ve tümü
nün okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunu
yorum. Okunmasını kabul eden üyeler... Okunmama
sını kabul eden üyeler... Okunmaması hususu kabui 
edilmiştir. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde söz isteyen sa
yın üye var mı efendim?... Yok. 

(1) 565 Sıra sayılı Basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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Kanun teklifinin maddelerine geçilmesi hususunu 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Anka Ajansı muhabirlerinden şehit Âdem Yavuz'un 
annesine Vatanî Hizmet Tertibinden aylık bağlanması 

hakkında Kanun teklifi. 

Madde 1. — 20 Ağustos 1974 tarihinde Kıbrıs'ta 
vurularak şehit olan Anka Ajansı muhabirlerinden 
Osmanoğlu 1945 doğumlu Âdem Yavuz'un annesi 
Elif Yavuz'a hayatta kaldığı müddetçe 1 000 lira Va-
rtanii Hizmet Tertibimden aylık bağlanmıştır. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden- ' 
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu Kanun 1 Eylül 1974 tarihinden 
itibaren geçerli olmak üzere, neşri tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanunu Maliye Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?... Yok. 
3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanun teklifinin tümünün lehinde ve aleyhinde 

söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Kanun teklifinin tümünü oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayırlı olsun. 

5. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü 
maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyo
nu raporu (M. Meclisi : 2/295; C. Senatosu : 2/95) 
(S. Sayısı : 564) 

BAŞKAN — Bütçe ve Plan Komisyonu Başkan
lığı tarafından verilen bir önerge var, takdim ediyo
ruz efendirh. 

Yüksek Başkanlığa 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü mad

desinin 1 nci fıkrasının değişöiri'lmıesiine datk kanun 
teklifinin, küçük çiftçilerimizi daha fazla mağdur et-

(1) 564 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 
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memek için bir an önce kanunlaşmasında yarar gör
düğümüzden, Genel Kurulda, gündemdeki bütün iş
lere takdimen, öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
saygıyle arz ve teklif ederiz. 

Bütçe ve Plan Komisyonu 
Başkanı 

Yiğit Köker 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, çok değerli arkadaşlarım; 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmesi istenen kanun 
teklifi. Başkanın sarih beyanlarından da anlaşılacağı 
ve gündemde yazılı olduğu metinden de öğrenileceği 
üzere, bir kanun teklifidir. Oysa, kanun teklifinin 
içerdiği konu, ülkede tüm malî politikaların yönlen
dirilmesinde önemli bir işaret taşıdıı. Bir memleketin 
sosyal sınıflarının vergilendirilmesinde güdülecek si
yasetin, ne olduğu, ne olması lâzım geldiği hakkında, 
parlamentolarda en ciddî biçimde görüşme yapılma
sı gereken konulardan olduğu izahtan varestedir. Oy
sa görülüyor ki, Milliyetçi Cephe Hükümeti, hükü
met olma haysiyetiyle hareket ederek, vergilendirme 
politikalarını bir hükümet politikası olarak yürütme 
yerine, belki özel birtakım maksatlarla, ortaklarının 
rıza ve muvafakati dışında kanun teklifleri arkasına 
sığınarak, vergilendirme politikasını yürütmeye kal
kışmak gibi, hükümet ciddiyetiyle ve haysiyetiyle 
bağdaşmaz bir yola girmiş bulunuyor. 

Geçen Birleşimde yahut bundan önceki birleşim
lerde verdiğimiz önergeyle istirham etmiştik; böy
lesine önemli bir konuda, parlamentoların en cid
dî mesai vermeye mecbur oldukları konularda, ver
gi koymak, vergi kaldırmak gibi, parlamentoların do
ğuş sebeplerini teşkil eden konularda, teklifler ardına 
saklanan hükümetlerin gerçek yüzlerini meydana çı
karmanın, ülke ve ulus yararına hareket olacağı be-
dihîdir. Onun için, kanun teklifini öncelikle ve ive
dilikle görüşelim; ama kiminle görüşelim?... Kendi 
aramızda görüşelim... işte bu vergi koyma veya kal
dırma anlamına gelen bir teklifle meşgul olan Par
lamentoda. behemehal o görüşmede yan olarak, taraf 
alarak Hükümetin temsilcisinin bulunması gerekir. 

Biz bilmeli ve işitmeliyiz ki, Hükümet bu teklife, 
şu malî politikasının icabı, şu iktisadî politikasının 
icabı yandır, taraftır veya değildir. Biz bilmeliyiz ki, 
bugün iktidarı teşkil eden Partilerin her biri bu ka
nunla beraberdir veya değildir. Yoksa, hükümetler 

kendilerini özel maksatlarla, özel çıkarlar peşinde ko
şarak saklamaya kalkarlar, kanun teklifleri arkasına 
gizlenirler, kendilerine özgü bir malî ve iktisadî po
litika yürütemez bir durumda iseler, onlara Par
lamento bu tekliflerin geçirilmesinde izin vermeyebi
lir. Öğrenmeliyiz biz bu Hükümetin politikasını. 

Bu, bir kaç kişinin önerisidir. Ortaya çıkmıştır; 
bir istekten ibarettir, ama bütün Devlet maliyesini, 
iktisadiyatını kapsayan ve kavrayan ölçekte bir ka
nun teklifidir. Hükümet nerededir, Hükümet ne dü
şüncededir bilmek isteriz. Meselâ, burada biz Hükü
metin, halen Millet Meclisi Tarım Komisyonunda 
bulunan bir kanun tasarısı sahibi olduğunu söyledi
ğimizde ve kanun tasarısı içinde bu konuda başka 
başka düşüncelerin ileri sürüldüğünü ortaya koydu
ğumuzda, bize kim cevap verecektir? Bizim muhata
bımız kim olacaktır? Bizim muhatabımızın beheme
hal Hükümet olması şundan dolayı lâzımdır : Bugün 
Parlamentoda belli bir çoğunluğa dayanarak Hükü
met eden Partiler, acaba tamamıyle bu kanun teklifi 
üzerinde mutabık mıdırlar? Yoksa, Hükümeti oluştu
ran Partiler, tasarıda olduğu gibi mi düşünürler? 
Tasarıda ortaya koydukları esaslara mı bağlıdırlar? 
Bunları öğrenmek lâzım gelir. 

Ben şimdi açıkça iddia edeceğim; Adalet Partisi, 
ortaklık kurduğu partilerle, bu konuda ve buna ben
zer daha bir çok mühim konularda tam bir anlaş
ma içinde olmadığından ve kendi politikalarını, ken
di anlayışlarını; daha doğrusu politika ekonomilerini 
yürütmek için bu kanun tekliflerinin ardına sığınıyor. 
Ekonomi politikasından mahrum bir Parti olduğu 
için, politika ekonomisine g;den Parti olduğu için 
bu tekliflerin ardına sığınıyor. 

Soruyorum şimdi : Millî Selâmet Partisi, Milliyet
çi Hareket Partisi, Cumhuriyetçi Güven Partisi ve 
Adalet Partisinden oluşan bu Hükümet acaba bu tek
lifin arkasına sığındığında, tasarıda koyduğu esasla
rı inkâr mı ediyor? Onlardan caydı mı? Caydıysa, 
bütün ortakları aynı düşünce içinde midirler? Bunu 
öğrenmek zorundayız. Binaenaleyh, istirham ediyo
rum, böyle konularda, özellikle Anayasanın Meclis
lere verdiği geniş yetkilerle hareket ettiğimiz bu sı
ralarda, muhatabımızın Hükümet olması lâzım. 

Sayın Başkandan rica ediyorum; öneri olarak ka
bul buyursunlar, hattâ resen karar versinler; kendi
leri nihayet bu Parlamentonun Başkanı olarak, yal
nız bizim söz trafiğimizi idare etmekle yükümlü de
ğiller; kanunların önemini, kanunların tesirini, ka
nunların yapılmasındaki usullerin hangisinin ülke ya-

— 359 — 



C. Senatosu B : 52 6 . 4 . 1976 O : 1 

rarma olacağını takdir buyursunlar ve bize, lütfen 
buraya Hükümetin temsilcisi Bakanı veya Bakanları 
getirsinler. Aksi takdirde biz burada, kendi kendimi
ze, üç - beş arkadaşımızın teklifiyle, Türkiye maliye
sini, malî politikasını belki de iktisadî politikayı ala
bora edeceğiz. 

Bu itibarla, istiyorum ki, burada bu işin ger
çek sahibi, malî politikadan sorumlu Maliye Bakanı 
bulunsun. 

Onun için, acele edilmesin, nasıl olsa çıkacaktır; 
gelsin, görüşelim, doğrudan doğruya bir diyalog ku
ralım, iktidar - muhalefet olarak, ülkemizde hangi 
sosyal sınıfların ne ölçüde vergilerle, nasıl bağdaştı
rılabileceğini, hangi vergilerden muaf olacaklarını, ol
mayacaklarını, bunun haddinin ne olacağını, ciddî 
bir mesaî vererek icra edelim. 

Şimdi, saatin 18.00 olduğu bir zamanda bu ka
nunu böyle getireceğiz, muhatabımız olarak belki 
bir bakan bulunabilecek; ama kendisi de itiraf et
mek zorundadır her halde, kendisinin konusu de
ğildir. Hatta burada, Parlamentomuzda, Millî Selâ
met Partisini temsil eden 5 arkadaşımızın, Cumhuri
yetçi Güven Partisini temsil eden 6 arkadaşımızın 
bulunması gerekmez mi?... 

Bir bakan değil, iki bakan var burada. Ben soru
yorum; Tarım Komisyonunda bekleyen ve bu kanu
nu içeren tasarınıza sahip değil misiniz?... Cevap ve
receklerdir gayet tabiî ve ikisi de ayrı ayrı partiden
dir... Önemli şeylerdir bunlar. 

O itibarla Sayın Başkan, isterseniz böyle, bu cid
dî sebebe dayalı olarak celseyi talik edemezseniz. Ba
kanı getirmeye gücümüz yetmiyorsa, başka bir geçer
li sebep de var; biraz evvel seçim yaptınız, bakınız oy
ların miktarı ne durumdadır, çoğunluk var mıdır, 
yok mudur?.. (Ki, çoğunluğun olmadığı gözüküyor) 
O itibarla, müsaade buyurunuz, konunun cidiyetine, 
konunun ehemmiyetine biz de önem atfederek, çok 
doğru bir hareket yoluna girdiğimiz geçen seferki gi
bi yapalım, Maliye Bakanını buraya getirtelim, ta
sarıları, teklifleri yan yana koyalım, herşey meydana 
çıksın, kamuoyu, neyin yapıldığının farkına varsın, 
kamuoyuna malederek konularımızı halledelim. Yok
sa biz burada «Biz size, işte şu imkânları sağladık? 
diye, Devlet sırtından politika yapma ustalığını bırak
mak istemeyenlere imkân vermeyelim, Parlamentonun 
görevini unutmayalım. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Müsaade eder misiniz 
Sayın Başkan?.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ben de söz isti
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir saniye efendim, sizden evvel söz 
isteyenler de var. 

Buyurun Sayın Köker. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Çok değerli arkadaşla
rım, 

Biraz önce konuşan Sayın Gündoğan arkadaşımız, 
Hükümetin, bu kanun üzerinde bir mutabakatı olma
dığını, Hükümetin büyük bir kanadının bu kanunun 
arkasına saklanmak suretiyle, kendi tasarılarını getire
mediğini ve kendi tasarıları komisyonlarda dururken. 
bu teklife niye sahip çıktığını sordular. 

Değerli arkadaşlarım, ben hemen şunu ifade et
mek istiyorum : Görüşmekte olduğumuz kanun tek
lifi, 7 . 1 1 . 1974 tarihinde, yani Sayın Bülent Ecevit 
Hükümetinin henüz işbaşında bulunduğu dönemde, 
Sayın Aydın Milletvekili Behiç Tozkoparan, İstanbul 
Milletvekili Gülhis Mankut, Kasım Önadım ve Cemal 
Tercan ar/kaJdaşl&rısniz tarafından, MÜlfet Meclisi Baş
kanlığına tevdi edilmiş bulunan bir kanun teklifidir 
ve bu kanun teklifinin Millet Meclisi ve Bütçe Plan 
Komisyonunda müzakeresi sırasında, Sayın Gündo
ğan arkadaşımın bu kürsüdeki beyanları hilâfına, Mil
let Meclisinde Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan -
vekili bulunan, çok değerli arkadaşımız Ali Nejat Öl-
çen'in kabul imzası, Sayın Durakoğlu'nun kabul im
zası ve Cumhuriyet Halk Partili, Millet Meclisi Büt
çe ve Plan Komisyonunda bulunan bütün Cumhuri
yet Halk Partili arkadaşlarımın, Cumhuriyetçi Gü
ven Partili arkadaşlarımın, Millî Selâmet Partili arka
daşlarımın ve Adalet Partili arkadaşlarımın kabul im
zası bulunmaktadır. Bu imzaları muhtevi mazbata bu
radadır. Millet Meclisi Plan Komisyonundan geçerken 
tek bir muhalefet ileri sürülmemiştir. 

Şimdi Cumhuriyet Halk Partisinin Millet Mecli
si Grupu Başkanvekili, Komisyon üyesi sıfatıyle, bu 
kanun teklifine kabul istikametinde oy ve imza kulla
nacak..., 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Fakat, beyefendi... 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

YİĞİT KÖKER (Devamla) — Sayın Güven ifade ede
yim; O zaman Başkanvekili değildi; ama kanunun gö
rüşmesi sırasında Sayın Ali Nejat Ölçen Başkanvekili 
idi. Siz söylemeden, ben ne söylemek istediğinizi söy-
leyim... 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Bütçe ve Plan Ko
misyonu 60 binin üzerinde durdu. 
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BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Devamla) — Miktara gelmedim, 
daha onu konuşmuyoruz Sayın Güven. Miktar üze
rinde görüşmüyoruz, daha sahibini tespit edeceğiz; ki
min, neyin arkasına saklandığını tespit etmeye uğraşı
yorum. 

Değerli arkadaşlarım, hiç bir muhalefet şerhi yok
tur. Sayın Yılmaz Alpaslan'ın imzası var, Sayın Du-
rakoğlu'nun, Sayın Hüseyin A'b'bas'ın, Say m Doğan 
Kitaph'nın ve bütün üyelerin ittifakı ile çıkmış. 

Yine bu Kanun teklifi, Millet Meclisinden geçer 
ken, Cumhuriyet Halk Partisinin herhangi bir itirazı 
vaki olmamıştır. Millî Selâmet Partisi Grupu adına 
konuşan hiç bir arkadaşımız, bu Kanunun aleyhinde 
bulunmamıştır. Yine Millet Meclisindeki müzakere
ler sırasında ne Adalet Partisi, ne Cumhuriyetçi Gü
ven Partisi adına, bu kanun teklifinin aleyhinde her
hangi bir iddia ileri sürülmemiştir. 

Millet Meclisinde, Komisyon raporuna aykırı ola
rak, Sayın Güven arkadaşımın ifade ettiği gibi. Cum
huriyet Halk Partili bazı arkadaşlarımızın vermiş ol 
duğu bir önerge ile muafiyet miktarı, 60 bin liradan 
90 bin liraya yükseltilmiştir ve Millet Meclisi bu öner
geyi kabul etmek suretiyle de kanun teklifi son şek
lini alarak Yüce Senatonun tetkikine sunulmuş bu
lunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Gündoğan'ın fikrini 
bir an için kabul etmek mümkün olsa, o takdirde mil
letvekillerinin, Anayasa ile teminat altına alınmış bu
lunan kanun teklif etme yetkilerini de ortadan kaldır
mak gerekir. İllâ ki, bütün teklifleri, tasan halinde 
hükümetten beklemek fikrinin yanlış olacağını, Ana
yasamız da kabul etmiş ve bu gerekçe iledir ki, mil
letvekilleri ve senatörlere de kanun teklif edebilme sa
lâhiyeti vermiştir. Nitekim, önümüzdeki tetkik etmek
te olduğumuz teklif de Anayasanın tanıdığı bu hakkı 
kullanan milletvekilleri tarafından verilmiş ve Türkiye' 
do b;r ihtiyacı karşılamak maksadıyle getirilmiş olan 
bir değişiklik teklifinden ibarettir. 

Sayın Gündoğan'ın, ısrarla Maliye Bakanının bu
rada bulunması hakkındaki iddiasına gelince; İçtü
zük gayet sarihtir, Sayın Gündoğan bunu çok iyi bi
lirler, kendileri tecrübeli bir parlamenter arakadaşı-
mızdır, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğüne göre, müza
kereler sırasında hükümeti, Başbakan veya onun tev
kil edeceği bir bakan burada temsil edeceğine göre, 
Cumhuriyet Hükümetini temsil eden Sayın Devlet Ba
kanının burada bulunması itibariyle, müzakerelerin de
vamı mümkündür; ama Sayın Gündoğan burada bir 

de kopya verdi, «Sayın Başkan, bir açık oylama yap
tınız, ben öyle görüyorum ki, ekseriyet de yoktur» de
diler. Bunu söyleyeceklerine, 5 arkadaş ayağa kalkınız, 
her zaman yaptığınız gibi, Türk çiftçisinin lehine olan 
bu kanunun da görüşülmemesi için Senatoyu tatil et
tiriniz. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Köker. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Müsaade 

eder misiniz Sayın Başkan?... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, arkadaşımız, bana söylemediğim fikirleri isnat et
tiler. 

Sayın Başkan, sizden doğrusu şunu beklerdim; sa
yın konuşmacı Komisyon Başkanı mıdır, parti sözcü
sü mü anlayamadım?... Ben şahsım adına konuştum; 
ancak biz de bu kanunun, şurada veya burada; şu şe
kil veya bu şekil almış olmasına itiraz etmedik. Ge
çen buna benzer yine başka bir kanunun geçici 4 ncü 
maddesi ile ilgili bir önerge vermiş idik, önerge üze
rine Bakan da gelmiş idi. Bizim, kanunu çıkarmamı
zın ne vakit lâzım geldiği veya gelmediği hususunda. 
Komisyon Başkanının böyle konuşmasını tasvip etme
ye imkân yok. Çünkü, Komisyon Başkanı, güya he
pimize niyabeten iş yapıyor; ama görüyorum ki, yal
nız bir partiyi himaye etmeye çalışıyor. O eski huy
dur. 

Bakan buraya gelsinler; şu elimdeki tasarı ile şim
di arkasına sığınılan teklif arasındaki bu açık farkın 
nereden ileri geldiğini bana anlatsınlar, ben de Parla
mentoda en önemli görevmi olan, vergi koymak, kal
dırmak gibi, özel maddeye bağlanmış yetkimi kullan
makta iç rahatlığına ereyim. 

Şurada oturan arkadaşımız, geçen kanun için ko
nuşurlarken dediler ki, «Bu tasarı halinde gelmeli idi. > 
Kendisi buradadır, işaret ediyorum. Hükümet parti
lerinden birisindendir. 

Bu itibarla, lütfedin Sayın Başkan, Bakan gelsin de 
müzakere ve münakaşalarımızı ulusun yararına olarak 
yapalım ve böyle geçsin. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, biz, İçtüzüğü, Başba
kan veya Başbakanın görevlendirmiş olduğu bir baka
nın bulunması halinde kanun tasarı ve tekliflerinin gö
rüşülebileceği manasında anlıyoruz. Onun için şimdi 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi teklifinin aleyhinde 
Sayın Gündoğan konuştular. 
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Lehinde konuşmak isteyen sayın üye var mı efen
dim?... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ben istiyorum 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Yalnız daha evvel Sayın Yırcalı söz 
istemişlerdi. 

SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Vazgeçtim Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Buyurun Sayın Ucuzal, öncelik ve ivedilikle görü

şülmesinin lehinde. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan de
ğerli arkadaşlarım; 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun müzakereleri 
sırasında her nedense Cumhuriyet Halk Partisi tara
fından 15 yıldan beri devam eden İçtüzük hükümleri 
bir tarafa, tatbikat bir tarafa, teamül bir tarafa atıl
mak suretiyle kendi tabirlerine göre, yeni bir yöntem 
getirmenin gayret ve çabası içerisindeler. 

Bu tutumları bizce malum. Maksatları, biraz evvel 
müzakeresi biten Kanunda olduğu gibi, bunun da ken
di görüşleri istikametinde müzakeresini uzatmak isti
yorlar. 

Şimdi Sayın Başkanım, elimizdeki Tüzüğün hük
mü gayet açık. Bir tasarı ve teklifin görüşülmesi sı
rasında bir bakanın bulunması, onun bulunmadığı hal
lerde onu temsilen yetkili bir Devlet memurunun bu
lunmasına dair hüküm, bir tasarı ve teklifin görüşül
mesine 15 seneden beri imkân vermiştir. 

Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanveki-
li buraya gelip «Efendim, tasarıyı alakadar eden ba
kan burada yoktur» demektedir. 

Değerli arkadaşlarım, evvelâ elimizdeki tasan de
ğildir, bir tekliftir. Teklif, teklif sahibi parlamenter ar
kadaşlarımız tarafından Millet Meclisi Başkanlığına 
verilmiş ve Millet Meclisi İçtüzüğü hükümlerine göre 
komisyonunda, Umumî Heyetinde görüşülerek Cum
huriyet Senatosuna gelmiştri. Teklif, Millet Meclisi 
Plan Komisyonunda görüşülürken, elbette Hükümet 
temsilcisi bulunmuş; bu bakan olarak ve teknik ele
man olarak bulunmak suretiyle teklifin üzerindeki gö
rüşleri ileri sürülmüştür. Bu dönem aşılmış; sayın ar
kadaşım Köker'in dediği gibi, Millet Meclisi Plan 
Komisyonunda Cumhuriyet Halk Partili üyelerin hep
si iştirak etmiş, hepsi de getirilen teklife müspet oy 
kullanmış. Teklif Millet Meclisi Umumî Heyetinde 
müzakere edilmiş; Plan Komisyonunun raporunda, 
teklifte ileri sürülen 90 bin liralık had 60 bin liraya, 
balıkçılar için konulan 120 bin liralık had 75 bin li

raya indirilmiş. Millet Meclisi Genel Kurulundaki mü
zakereler sırasında tekrar çiftçiler için muafiyet 60 
binden 90 bine yükseltilmiş, balıkçılar için 75 bin lira
lık muafiyet 120 bin liraya çıkarılmış ve böylece de 
teklif Millet Meclisinde kabul edilerek Cumhuriyet Se
natosuna gelmiştir. 

Şimdi arkadaşım burada görüşülmemeyi temin et
mek için... 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi lehinde konuşun lütfen. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın Başkanım, 
arkadaşımız birtakım sözler söyledi. İstirham edece
ğim, bunların cevabını alsınlar. «Tekliflerin arkasına 
sığınan hükümet» dediler. Böylesine kurnazlığı biz şid
detle reddediyoruz, Adalet Partisi olarak da, Milliyet
çi Partiler Topluluğu Hükümeti olarak da. Ama, böy
le bir kurnazlık Cumhuriyet Halk Partililer tarafın
dan kullanıla gelmişse, bu bir suçtur, bu bir cesaret
sizliktir; bu, hükümet icra etmek demek değildir, muh
terem arkadaşlarım. 

Hükümetin temsilcisi bulunmadığı iddialarına ge
reken cevap hem Sayın Komisyon Başkanı tarafından 
verildi, hem de demin ben arz ettim. Hükümet or
takları arasında kendilerine göre bir şeyler noktala
maya çalışıyor. Yok arkadaşlar... Daha bir ayın içeri
sinde 3 defa boyunuzun ölçüsünü aldınız. Hükümet 
ortakları arasında bir şey var mı. yok mu?... Gördü
nüz birliği, beraberliği. Kaldı ki elinizdeki teklifte de 
ortağımız bulunan partilerin sayın üyeleri... 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Boyunuz uzadı. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Efendim, 
BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin çok rica 

ediyorum. 
HASAN GÜVEN — (Trabzon) — Boy ölçüsü lâ

fını anlamadıkta. 
BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 
ORHAN KOR (İzmir) — Hükümet konusunda 

aldınız. 
BAŞKAN — Müsaade edin efen dm i. Sayın Kor, 

rica ederim efendim. 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Şaşılacak iş. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Boy ölçüsü, işte 

rakam olarak ortada duruyor. 226, 228, 231. 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Doğru. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Devlet Maliye

sini kökünden sarsan bir teklifmiş. Onun için de 
Maliye Bakanı burada bulunacakmış. 

Değerli arkadaşlarım, bir yer gelir 37 bin gibi 
bir rakamı küçümserseniz ve bunlara bu hak verilse 
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de, verilmese de «Mühim değildir» dersiniz; bir yer 
de gelir bu 37 bin rakamını Devlet Maliyesini kökün 
den yıkacak kadar kendi tabirlerinizle abartırsınız. 
Bunu anlamak mümkün değil. 

«A. P., ekonomik politikadan mah.rummuş...-,> 
Sayın Gündoğan bu sözü çok söyledi; ama Ada

let Partisi Hükümetlerinin ve Adalet Partisinin, ortak 
olduğu Hükümetlerin ekonomik politikasını Türkiye, 
Türk Milleti ve bütün dünya Ecevit Hükümetinin 10 
aylık Hükümetiyle kıyasladığı zaman, kimin ekono
mik politikadan mahrum olduğuna rahatlıkla damga
yı basmakta. E.., niye gelip bunları karıştırıyorsunuz?. 
Deyin ki, biz Türk çiftçisinin karşısındayız. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar, anlaşılmayan müdahaleler.) 

BAŞKAN — Efendim müdahale etmeyin, çok ri
ca ediyorum. Hatibin konuşmasına müdahale etme
yin. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Evet. toprak 
ağalarını himaye ettiğimizi, toprak ağalarını korudu
ğumuzu, toprak ağaları ile işbirliği içinde olduğumu
zu burada söylersiniz. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Her yer
de söylüyoruz. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Ama, sizin bu 
tutumunuzu kamuoyuna arz ettiğimiz zaman, bizi 
şekvacı olarak tanımlamaya kalkarsınız. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Hatta müze-
vir olarak. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Evet. müzevir 
değil mi?... 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum. Sayın üyeler, 
istirham ediyorum; söz atmanın, sataşmanın ne fay
dası var? 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Aynen iade edi
yorum sana, müzevir sensin. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Siyasî müze
vir olarak. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Senden iyisi ol
maz, bu siyasî müzevirliğin. Terbiyeli olun. 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı.. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Bu akşam çık 
radyoda söyle. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Anladın mı, bu
radan. söylüyorum... 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı rica ediyorum. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Milletin kürsü
sünden, milletin mikrofonundan söylüyorum... 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Demeç ver, 
yine. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Evet, 1963'de bu 
Kanunu siz çıkardınız 30 bin lira muafiyet. Î963'den 
bugüne kadar yeri geldi mi fiyatlar yükseldi, enflas
yon aldı gitti.. E, gelin gerçekleri ortaya koyalım. 
Ondan sonra ekonomik ve sosyal durumları karşılaş
tıralım ve hesabı görelim, bakalım müzevirci kim, 
o zaman ortaya çıksın. 

Saygılar sunarım arkadaşlar. (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ucuzal. 
Sayın üyeler, Cumhuriyet Senatosu içel Üyesi Sa

yın Lûtfi Bilgen, «Çoğunluğun olmadığı» endişesiyle 
biraz evvel açık oylaması yapılan 559 sayılı Kanunun 
oylama neticesinin açıklanmasını istiyorlar. Netice 
gelmiştir, bilgilerinize sunuyorum : 

559 sıra sayılı Kanunun açık oylamasına 96 sa
yın üye katılmış; Kanun teklifi 79 kabul, 16 ret, 1 
çekinser oya muhatap olmuş ve bu suretle kanun tek
lifi Cumhuriyet Senatosunca kabul edilmiştir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Demek ki, 
Sayın Başkan Oy kullanma usullerine biraz dikkat 
etmek lâzım. 

BAŞKAN — Sayın Fevzi Özer ve Hasan Güven 
tarafından verilmiş olan bir önerge vardır. Ancak 
Başkanlık bu konudaki görüşünü biraz evvel açıkla
mış olduğu için bu önerge hakkında herhangi bir iş
lem yapmıyoruz efendim. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, 
bir karar alınmasını istiyoruz. Belki Senatoca bir ka
rar alınması kabul edilebilir. 

BAŞKAN — Sayın Güven, İçtüzüğün hükmünü 
ancak Senatonun almış olduğu yeni bir İçtüzük de
ğiştirme kararı ortadan kaldırabilir. Bazı hususlarda 
İçtüzüğümüz Senatonun kararını öngörmüştür. Me
selâ, çalışma günlerini Salı, Perşembe olarak tadat 
etmiş. Ancak Senato aksine karar verebilir kaydını 
da düşünmüştür. Orada da bulundurabiliriz: ama bu
rada bir... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — 50 nci madde
yi okuyun... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Burada 
böyle bir karar alma yetkisinin İçtüzük tarafından 
Yüce Genel Kurula bahsedildiği kanaatinde değiliz 
biz Başkanlık Divanı olarak. Başbakan, Bakan ya
hut da yetkili kıldığı şahısların 'bulunması halinde ka
nun tasarı ve tekliflerinin görüşülebileceği kanaatin-
dayız. 

363 — 
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III - YC 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — O halde yokla
ma istiyoruz. 

(Konya Üyesi Erdoğan Bakkalbaşı, Ankara Üye
si Uğur Alacakaptan, Muğla Üyesi Fevzi Özer, Trab
zon Üyesi Hasan Güven ve Malatya Üyesi Hamdi 
Özer yoklama isteminde bulundular.) 

BAŞKAN — Hay hay efendim. 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Yakışmı

yor. 
FEVZİ ÖZER (Muğla) — Niye yakışmıyor? 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Senato

yu çalıştırmıyorsunuz da ondan. 
FEVZİ ÖZER (Muğla) — Yoklama istemek, 

Tüzüğe aykırı değil ki... 

»« -ı» 

/. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mehmet 
Feyyat'm, Doğu Anadolu'da görevli Devlet Memur
larına ödenmesi gereken mahrumiyet zammına dair 
soru önergesi ve Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün yazılı 
cevabı. (7/407) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması için tavassutlarınızı 
saygılarımla rica ederim. 

4 . 9 . 1975 
İstanbul Senatörü 
Mehmet Feyyat 

Soru : 

1. 1975 yılı Bütçe Kanununda belirtildiği veçhile 
mahrumiyet bölgelerinde özellikle Doğu Anadolu'da 
görevli Devlet Memurlarına 1 Mart -975 tarihinden 
itibaren ödenmiesi gereken 200 - 300 TL. aylık mah
rumiyet zammının halen bugüne kadar ödenmemes'inin 
nedeni nedir? Ödenip ödenmeyeceği hususunda sa
yın şahsınız ve Bakanlar Kurulunun tutumu ile öde
necekse, toptan ödenip ödenemeyeceğinin açıklanması. 

2. 4178 sayılı Kanun gereğince her yıl için bu 
mahrumiyet bölgelerindaki Devlet Memurlarına öde
nen 90 TL. gibi aylık yakıt ödeneğinin bugünkü ha- | 
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BAŞKAN — Sayın Erdoğan Bakkalbaşı, Sayın 
Uğur Alacakaptan, Sayın Fevzi Özer, Sayın Hasan 
Güven ve Sayın Hamdi Özer yoklama isteminde bu
lunmuşlardır. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

Müsaade buyurun efendim, Tüzük hakkını kul 
lanacak üyeler. Yoklama istemişlerdir; binaenaleyh 
usule uygun şekilde yoklama yapılacaktır efendim. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın üyeler; yapılan yoklama neti

cesinde Yüce Genel Kurul salonunda 70 sayın üyenin 
bulunduğu ve bu suretle çoğunluğun olmadığı tespit 
edildiğinden, 8 Nisan 1976 Perşembe günü saat 15.00' 
te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.25 

yat pahak'hğı karşısında artırılıp artırılamayacağı hu
susundaki sayın şahsınızla Bakanlar Kurulunun tema
yülünün açıklanmasını rica ederim. 

T. C. 
Devlet Balkanlığı 25 . 2 . 1976 

Sayı : 3 - 216 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 10 . 9 . 1975 tarih ve 7/407 - 7076/3144 sa

yılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mehmet Fey
yat'm Başbakanımıza yönelttiği yazılı soru önergesine 
Başbakanımızın adına cevabımızı saygı ile arz ederim. 

Devlet Bakanı 
Seyfi Öztürk 

1. Devlet Memurları Kanununun 195 nci madde
sinde öngörülen mahrumiyet yeri ödeneğinin ne za
man, hangi hallerde ve hangi görevlerde bulunanlara 
ödeneceği; ne zaman ve hangi şartlarda bu ödeme 
hakkının kaybolacağı hususları ile ödeme usulü, şe
kil ve şartları, mahrumiyet yerlerinin kaç derece ola
cağı ve tespit edilen bu derecelere girecek yerlerin, 
Devlet Personel Dairesinin teklifi üzerine Bakanlar 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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Kurulunca tespit olunacağı, aynı kanunun i 897 sayılı 
Kanunla değişik 196 ncı maddesinde belirtilmiştir. 

Diğer taraftan, 1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanu
nunun 62 nci maddesi ile mahrumiyet yeri ödeneğinin 
azamî miktarı; 1 nci derece mahrumiyet bölgeleri 
için ayda 300, 2 nci derece mahrumiyet bölgeleri için 
ayda 200 lira olmak üzere tespit edilmiş ise de Dev
let Memurları Kanununun 195, değişik 196 ve 197 nci 
maddeleri uyarınca, sözü edilen ödeneğin ödeme usu
lü, şekli, şartları ve mahrumiyet yerlerinin dereceleri 
ile bu derecelere girecek yerlerin tespitine ilişkin di
ğer esaslar Bakanlar Kurulu Kararı ile henüz yürür
lüğe konulmadığından mahrumiyet yeri ödeneğine ait 
uygulamaya geçilmesi mümkün bulunmamaktadır. 

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 213 
ncü maddesinde Devlet Memurlarına verilmesi öngö
rülen yakacak zammının 'kimlere ve ne şekilde öde
neceği Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Daire
since hazırlanacak yönetmelik ile tespit edileceği hük
me bağlanmış bulunmaktadır. Mezkûr Kanunun geçici 
20 nci maddesinde; 213 ncü madde ile yönetmelik dü
zenlenip yürürlüğe konuluncaya kadar bu hususa dair 
yürürlükte ki kanun hükmünün uygulanmasına devam 
olunacağı kabul edilmiştir. 

Bu nedenle, söz konusu yönetmeliğin hazırlanması 
için Maliye Bakanlığınca çalışmalar sürdürülmektedir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ Be-
ler'in, l Mart 1976 günü Federal Almanya'nın Köln 
şehrinde yapılacak «Karnaval yürüyüşüne-» dair soru 
önergesi ve Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil' 
in yazılı cevabı. (7/513) 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın tavassutunuzla Sayın Dışiş

leri Bakanı ile Sayın Turizm ve Tanıtma Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
îzmir Senatörü 

Beliğ Beler 

1. — 1 Mart 1976 günü Federal Almanya'nın Köln 
şehrinde yapılacak «Karnaval Yürüyüşünde» Türk
lerin çok kötü bir şekilde karikatürize edilerek Türk 
milletinin şeref ve haysiyeti ile oynama yoluna gidi
leceği hususunda bu gibi konulara süratle ve hassa
siyetle derhal eğilmesi gereken Bonn'daki dış teşkilât
larınızın ilgili Alman makamları indinde bir önleme 
teşebbüsü olmuş mudur? 

îlgili dış teşkilâtlarınız, Türk milletine bu sefer 
başka bir şekilde tecavüz mahiyetinde olan bu ko
nu hakkında Bakanlıklarını haberdar etmiş midir? 

Etti ise, Bakanlık olarak bu konuda neler yapılmış
tır? Etmediler ise, bu konularda aslî görevlerini anında 
yerine getirmeyen, Türk milletinin Almanya'da şu 
veya bu vesilelerle, tertiplerle şeref ve haysiyetlerine 
yapılan, yapılmak istenen bu gibi tecavüzler karşı
sında âdeta seyirci kalan mesul dış teşkilâtlarınızın 
mesul yetkilileri hakkında neler düşünülmektedir? 

2. — 1 Mart 1976 günü yapılacak Köln Karna
valında Türklere yapılması hazırlanan bu adî saldırı
ya karşı, bir çok Alman şiddetle tepki gösterip Köln 
Savcılığının Karnaval Tertip Komitesi hakkında ha
rekete geçmesini isterler, bu konuda Bakanlıklarını
zın dış teşkilâtları şu ana kadar ne gibi bir girişimde 
bulunmuşlardır? 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 5 . 4 . 1976 

Sayı : 100.630-406-17 
ENGM/ENHD Gn. Md. 

Konu : Karnaval yürüyüşü bk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü ifadesiyle alınan 

1 .3 .1976 tarih ve 3544-8258/7/513 sayılı yazıları. 
•Mart ayı başında Federal Almanya'da Köln şeh

rinde yapılan karnaval yürüyüşüne dair Cumhuriyet 
Senatosu tzmir Üyesi Sayın Beliğ Beler tarafından Ba
kanlığıma yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandırıl
ması istenen soru üzerine hazırlanan açıklama ilişikte 
takdim kılınmaktadır. 

Saygılarımla arz ederim. 
îfısan Sabri Çağlayangil 

Dışişleri Bakanı 

Federal Almanya'da Köln şehrinde yapılan Kar
naval Yürüyüşü hakkında İçişleri Bakanlığının 

açıklaması 

Federal Almanya'da Köln şehrinde, Mart ayı ba
şında her yıl yapılmakta mutat olan karnaval kortejin
de biri «çocuk parası» diğeri «işsizlik parası» ile il
gili iki araba görüntüsünün de yer alacağının öğrenil
mesi üzerine, Bonn Büyükelçiliğimiz 24 Şubat 1976 
tarihinde, gerekli girişimlerde bulunulması için, Ko
lonya Başkonsolosluğumuza talimat vermiştir. Aynı 
mealde bir talimat Bakanlığımızca da Bonn Büyük
elçiliğimize gönderilmiştir. 

Kolonya Başkonsolosluğumuzca karnavalı tertip
leyen komite nezdinde girişimlerde bulunulduğu sıra
da, konu çeşitli kuruluşlarca da Kolonya Savcılığı
na intikal ettirilmiş, ancak Savcılık bahse konu ara-
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baların kortejden çıkarılmasına gerek bulunmadığı 
yolunda bir karar almıştır. 

Savcılığın bu kararına rağmen, Kolonya Başkon
solosluğumuz teşebbüslere devam etmiştir. Karnaval 
Tertip Komitesinin arabaları kortejden çıkarmayaca
ğının anlaşılması üzerine, üzerlerindeki resimlere da
ha tarafsız bir görünüş verilebilmesi amacıyle feslerin 
üzerindeki ay ve yıldızların kaldırılması Başkonsolos
luğumuzca talep edilmiş ve bu talebimiz Tertip Ko
mitesi tarafından kabul edilmiştir. 

Yukarıdaki izahattan görüleceği üzere meselenin 
ortaya çıktığı andan itibaren Bonn Büyükelçiliğimiz 
gerekli girişimlerde bulunmuş ve olayın izlenmesi için 
Kolonya Başkonsolosluğumuza talimat vermiş bulun
maktadır. 

Kolonya Savcılığının, hakaret olmadığı gerekçe
siyle, arabaların kortejden çıkarılmaması kararına 
rağmen Başkonsolosluğumuz Festival Komitesi nez-
dinde girişimlere devamla, bahse konu arabalardaki 
figürlere daha tarafsız bir görünüm verilmesini sağ
lamıştır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet 
Ünaldı'mn, pamuk mahsulüne arız olan beyaz sinek 
afetine dair soru önergesi ve Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanı Korkut Özal'ın yazılı cevabı. (7/530) 

C. Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Gıda - Tarım ve Hayvandık 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygı ile rica ederim. 

C. Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı 

1. — Çukurova'da bir ihraç metamız olduğu ka
dar. dahilî istihlakimizde de büyük yeri olan pamuk 
mahsulüne ariz olan ve bu yıl pamuk ekim sahasını 
çok daraltmış bulunan beyaz sinek afeti ile müca
dele hazırlıklarına başlanmış mıdır? 

2. — Birinci ve ikinci yılın verdiği tecrübeler bu 
yıl, önceki yıllarda yapılmış olan eksik ve hatalı tat
bikatın tekrarlanmasına mani olduğuna göre; 

a) Beyaz sineğin kışladığı yerlerin devlet eliyle 
ilaçlanması düşünülmekte midir? 

b) Beyaz sineğin üreyip, geliştiği patates, sala
talık, sebze (umumî olarak), karpuz - kavun ziraati 
yapılan sahaların sıkı bir kontrole tabi tutularak ilaç
lamaya mecbur edilmesi düşünülmekte midir? 

c) Beyaz sinek pamuk sahasına intikal ettiği za
man geçen yıl hükümetin beyaz sinek mücadelesine 
tahsis ettiği büyük paranın bir kısmı ile devlet tarafın
dan mücadelenin yapılması ve ilaçlanan tarlasının dö

nümü hesabına göre çiftçinin borçlandırılması düşü
nülmekte midir?! 

3. — Tarım teşkilâtı tarafından çiftçiye yanlış tav
siyelerde bulunulmasını önlemek maksadı ile kont
roller zamanında yapılabilecek midir? 

4. — İlâçların zamanında bulunması ve fiyatları
nın sunî olarak yükselmemesi için sıkı bir kontrol sis
temi kurulması düşünülmekte midir? 

T. C. 
Gıda - Tarım ve 1 . 4 . 1976 

Hayvancılık Bakanlığı 
Özel Kalem Müd< 

Sayı : 329 
Konu : Sayın Mehmet Ünaldı'nın yazılı 
soru önergesi hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 10 .3 . 1976 gün Kanunlar Müdürlüğü 7/530 

- 8404/3605 sayılı yazı< 
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sayın Meh

met Ünaldı tarafından; beyaz sinek mücadelesine iliş
kin olarak; Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru öner
gesi cevabının üç nüsha olarak eklice sunulmuş oldu
ğunu saygılarımla arz ederim. 

Korkut Özal 
Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sayın Mehmet 
Ünaldı tarafından, beyaz sinek hakkındaki müca

delesine ilişkin yazılı soru önergesi cevabı. 
1, 1976 yılında beyaz sineğe karşı başarılı bir 

mücadele uygulamak ve zararın asgarî seviyeye dü
şürülmesini sağlamak bakımından zamanında gerek
li hazırlıklara girişilmiştir. Bu cümleden olarak : 

a) Pamuk sahalarına intikalinden önce beyaz 
sinek için bir üreme kaynağı olan, patates, hıyar, ka
vun, karpuz ve diğer sebze ekim sahalarında zama
nında gerekli ilaçlamaların yapılması, hasattan sonra 
bunların artıklarının imhası, keza pamuklarda müca
deleye zamanında başlanması, muntazam olarak de
vam edilmesi, mücadelenin toplu olarak yapılması ha
linde başarının yüksek olacağı hususlarında müstahsi
lin eğitimi üzerinde kış boyunca durdurulmuş olup mü
cadele mevsimi süresince bu çalışmalara deVam edile
cektir. 

b) Toplu mücadelenin yapılmasını temin maksa-
dıyle köylerde muhtarlar ve köy ileri gelenlerinden 
kurulu komitelerin teşkili için çalışmalar sürdürül
mektedir. 

366 
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c) Etkili ilâçlardan yeteri kadarının zamanında 
mahallî piyasada bulundurulması bakımından imalât
çı ve ithalâtçı firmalar nezdinde girişimlerde bulunul
muştur. 

d) Beyaz sinekten zarar gören müstahsile, borç
lu olup olmadığına bakılmaksızın bu yılda T. C. Zi
raat Bankasınca ilâç kredisi verilmesi Bakanlar Ku
rulunca kabul edilmiştir. Bu konuda teşkilâtımızı ilgi
lendiren hususların ifasına çalışılacaktır, 

2) a) Beyaz sineğin kışladığı bitkiler çok çeşit
li ve bölgenin her tarafına dağılmış olup çok geniş sa
hayı kaplamaktadır. Bu bakımdan devletçe ilaçlanma
sına imkân görülememektedir. İlaçlama imkânı sağ
lansa dahi beyaz sinekle beraber buralarda bulunan 
bir çok faydalı böcekler de imha edileceğinden tabiî 
denge bozulacak ve önümüzdeki yıllarda belki daha 
büyük problemlerle karşılaşılacaktır. Bu nedenle ko-
nükçularının ilaçlanması uygun görülmemektedir. 

b) Beyaz sineğin pamuk sahalarına intikalinden 
önce çeşitli sebzelerdeki zararının ve üremesinin ön
lenmesi bakımından zamanında gerekli ilaçlamaların 
yapılması ve hasadı müteakip haşereye yataklık eden 
artıkların imhası konusundaki eğitim çalışmalarına 
bütün kış mevsimi boyunca devam edilmiştir. Bu hu
susun sağlanması için müstahsilin ikazına devam edi
lecektir. Ancak bir kısım ekicilerin bunu yapmaktan 

kaçınacağı gözönüne alınarak keyfiyet sebze müstah
siline yazılı olarak bildirilecek bu uyarıya riayet et
meyenler hakkında 6968 sayılı Kanun hükümlerinin 
tatbiki cihetine gidilecektir. 

c) Beyaz sinek mücadelesinde kullanılmak üze
re 1976 yılı bütçesine ilâç alımı için 50 milyon lira 
konmuştur. Bu ödenekle müstahsile kısmî olarak ilâç 
yardımı yapılması düşünülmektedir. Ancak bu yar
dımın kesin şekli henüz saptanmamış olup bu husus
taki çalışmalara devam edilmektedir. 

3. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda Çukur
ova bölgesinde kurulacak ekipler vasıtasıyle pamuk 
ekim sahaları intaçtan itibaren hastalık ve zararlılar 
yönünden kontrol edilecek, müstahsile yapması ge
rekli mücadeleler, kullanacağı ilâçlar, dozları ve di
ğer konularda bilgi verilecek, netice itibariyle pamuk 
hastalık ve zaradılan ile mücadelenin tekniğe uygun 
şekilde yapılabilmesi için azamî gayret gösterilecek
tir. 

4) İstenilen cins ve miktardaki ilâcın zamanında 
piyasada bulundurulması için imalâtçı ve ithalâtçı fir
malarla gerekli temaslar yapılmakta ve lüzumlu ted
birler alınmaktadır. Ayrıca piyasaya çıkan ilâçların, 
Bakanlığımızca tespit edilen fiyatların üzerinde satıl
maması ve karaborsaya meydan verilmemesi için ma
hallen sık sık piyasa kontrolları da yapılacaktır. 
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193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununu Değiştiren 202 Sayılı Kanunun Değişik Geçici 4 ncü maddesinin 
DeğiştirOmesmin Tadili Hakkında Kanun Teklifinin 1 n ci Maddesinin Değiştirilmesini Talep Eden Önergenin 

Açık Oylama Sonucu 
(Reddedilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeımer 
Refet Aksoyoğlu 
Enıanullah Çedebi 
Kâmil Karavelioğiu 
(Samiı Küçük 
Fahri Özdüek 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 

ADANA 
Hayri Öner 

ANKARA 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Şebib Karamullaoğlu 

ADANA 
M. Nuri Ademoğlu 

Mehmet Ünal di 
ADIYAMAN 

Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlıı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA ı 
31a cit Zeretn | 

Üye i »ayısı : 184 
Oy verenler : 123 

Kabul edenler : 50 
Reddedenler : 71 

Çekinserler : 2 
Oya katılmay anla? : 61 

Açık üyelikler : — 

[Kdbıd edenler] 

| ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Hasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Ünaal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

! HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

İÇEL 
Lütfü Bilgen 

İSTANBUL 
Solmaz Relül 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 

[Reddeı 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanh 
Yiğit Köker 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
t. Sıtkı Yırcalı 

j Fikret Gündoğan 
Besim Üstüne! 

KARS 
ı Sırrı Atalay 
1 Muzaffer Şâmiloğlu 

KAYSERİ 
1 Ziya Müezzinoğlu 

KONYA 
I Erdoğan Bakkalbaşı 
| Fa kih Özlen 
| MALATYA 
i Haandi özer 
î MUĞLA 

Fevzi Özer 
NlGDE 

Abdullah Emre İleri 
SAKARYA 

Hasan Fehmi Güneş 
SAMSUN , 

Ziya Gökalp Mülayim 
i SİİRT 

Süreyya öner 

Ienler] 

| BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Grülez 1 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek | 

| SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
| Hayri Mumeüoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naim'Taşan 

1 ' UŞAK 
ı Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
Veli Uyar 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhaddin Babüroğlu 
Muhsin Batur 
Bahriye Üçok 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Sebahattin Savcı 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 
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ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuza! 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 
Talip» özdolay 

İSTANBUL 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Belİg Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kıriı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi KJaramad (1, A.) 
Sezai O'Kan (1.) 
Mehmet Özgüneş 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Kemal Sanibrahimoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Çelik 
Ahmet Karayiğit 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 

KARS 
Y'usuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Mehfmıet Varışlı 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

MALATYrA 
Nurettin) Akyurt 

MAN3BA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersıan 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BURSA 
İ. Sabri Çağlangil (B.) 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
ismail Kutluk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
Haldun Metrıteçeoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağum 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Selâ'hattin Acar 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Şaban Demirdağ 
Refot Rendeci 

SİNOP 
Nâzını İnelbeyli 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYE 

Şerif Tüten 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıçoğlu 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Telkin Aribıırun 
(Başkan) 
Rahmi Erdem 
(Bşk. V.) 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karalküçük 
Hilmi Soydan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 
Lûtfi Tokoğlu (B.) 

SİVAS 
Nurettin Ertüı'k 

TOKAT 
Cevdet Ay kan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cemil Kara 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYRLER 
Cdıhat Alp an 
Zeyyat Baykara 
Hüsamettin Çelebi 
Sabahattin Özbek 

KONYA 
Feyzi Halıcı 

KÜTAHYA 
Osman Albaynak 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Ruihi Tunakan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arı kan 
(t. A.) 

MUŞ 
İsmail İlhan 

ORDU 
Beikir Sıtikı Baytkal 
•Şevket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SİVAS 
Kâzım Kamga! 
(Bgk. V.) 

TABİİ ÜYE 
Cevdet Sunay 

[Çekinserler] 

[Oya katılmayanlar] 
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TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

ÜRFA 
Abdulgani Demirkol 
Hasan Oral 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

i CUMHURBAŞKANIN-1 Sait Naci Ergin 
I CA SEÇİLEN ÜYELER \ Nihat Erim 

Fethi Çelikbaş 
Özer Derbil 

Sadi Irmak 
Naitaı Talû 
•Halil Tunç 

»>•« 
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193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununu Değiştiren 202 sayılı Kanunun Değişik 
Tadili Hakkında Kanun Teklifine Verilen Oyların Sonucu 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler ; 96 

Kabul edenler : 79 
Reddedenler : 16 

Çekinserler : 1 
Oya ikatılnıayan'lar : 88 

Açık üyelikler : — 

[Kabul edenler] 

Geçici 4 ncü Maddesinin 

(Kabul ^edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYE 
Cevdet Sımay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

Mehmet Ünaldı 
ADIYAMAN 

Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHISAR 
M. Kâzını Karaağaçlı-
oğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Mac it Zereaı 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
İ. Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâjeddin Yılmaztürk 

BURSA 
İ. Sabrî Çağlayangil 

Şeref Kayalar 
Badas Küntay 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket üzeetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLt 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 

Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 

' İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karalküçük 
Hilmi Soydan 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrını 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusıret Tuna 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali A İkan 

KONYA 
Feyzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 

I A. Orhan Süersan 
| MUĞLA 
| Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Sel aha t tin Acar 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Şaban Demirdağ 
Refet Rendeci 

SİNOP 
Nâzım İneıbeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
| Ahmet İhsan Birincioğlu 

Ahmet Cemil Kara 
URFA 

Hasan Oral 
VAN 

Ferid Mele/n 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Zeyyat Baykara 
Hüsamettin Çelebi 
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(Reddedenler) 

TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersii 

TABİÎ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Sezai O'Kan (İ.) 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Hayri Öner 
Kemal. Sarıibrahimoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Çelik 
Ahmet Karayiğit 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Raif Eriş 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Şebib Karamullaoğlu 

Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaması 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 

Fahri Özdilek 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ARTVİN 
İ Reeai Kocaman 

[Çebiııser] 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYE 

Şerif Tüten 

[Oya Katılmayanlar] 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 
İsmail Kutluk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Oizreüoğlu 

ELÂZIĞ 
Hasan Ildan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHtR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Nacd Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu, 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
M. Tejkkı Arıburun 
(Başkan) 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
(Bşk. V.) 

Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mebmöt Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Besim Üstün el 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

KARS 
SüTirı Ataiay 

| Muzaffer Şamiloğlu 

KIRŞEHİR 
Halil Öızmeıı 

KOCAELİ 
I Abdullah Köseoğlu 

Lûtfi Tokoğlu (B.) 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih Özlen 

KÜTAHYA 
\ Osman Albayrak 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğru 
Ruhi Turuakan 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Nihat Erim 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan (İ. 
Sait Mehımetoğlu 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

A.) 

MUŞ 
İsmaü İlhan 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
Bekir Sıtflcı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Âdil Altay 
Kâzım Kangal 
(Bşk. V.) 
Hüseyin Ö2itürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdulgani Demirkol 
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UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
V d i Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmeti Ali Pestilei 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhadkjjin Baîbüroğlu 

Muhsin Batur 
Fethi Çelikbaş 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Sadi Irmak 

Sabahattin Özbek 
Naim Talû 
Halil Tunç 
Bahriye Uçok 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

52 NCİ BİRLEŞİM 

6 . 4 . 1976 Sait 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Avrupa Konseyi Danışma Meclisine bağım-
•sız bir yedek üye seçimi. 

2. — AET Karma Parlamento Komisyonunda 
açık bulunan bir asıl üyelik için seçim. 

3. — Kitaplık Karma Komisyonuna üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay'ın, 13 . 2 . 1974 tarihli ve 11 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile 31 . 5 . 1974 tarihli 12 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin (g) bendinin yürür
lükten kaldırılmasına dair kanun tasarısının Cumhu
riyet Senatosundaki görüşmelerine dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanından sözlü sorusu. (6/57) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldız'ın, mahkeme tutanakları ile yapılan iddia ve 
haberlere dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/26) 

3. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ 
Beler'in, İzmir'de vukubulan müessif uçak kazasına 
dair. Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. (6/27) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürkün, AEG, Telefunken Şirketleriyle yapılan söz
leşmeye dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/34) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Ah
met Demir Yüce'nin, Ankara Atatürk Lisesi Müdü
rüne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/37) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Ankan'ın, T.P.A.O. Genel Müdürlüğü ile 
Batman İşletme Müdürlüğünde vukubulan bazı emek
li işlemleri ve atamalara dair, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü sorusu. (6/49) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Ankan'ın, İskenderun Demir - Çelik Sana-

J yüne dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
I sözlü sorusu. (6/50) 
I 8. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil 

Özmen'in, buğday ithaline dair, Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü sorusu. (6/52) 

I 9. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni-
I yazi Ünsal'ın, son günlerde vukubulan bazı öğrenci 
I ve işçi olaylarına dair Başbakandan sözlü sorusu. 

(6/55) 
I 10. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Ne 
I jat Sarlıcah'nın, Erdek ilçesi Çuğra mevkiindeki 1040 
I metrekarelik arazinin Topraksu Genel Müdürlüğünce 

eğitim merkezi kurulmak üzere kamulaştırılmasına ka
rar verildiğinin doğru olup olmadığına dair Köy İşleri 

I ve Kooperatifler Bakanından sözlü sorusu. (6/56) 

I 11. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bil-
I gen'in, 28 Haziran 1975 günü İstanbul Taksim mey-
I danında yapılan mitinge dair Başbakandan sözlü so-
I rusu. (6/59) 

I 12. —• Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Ankara Belediye Baş
kanına atfen çıkan bir beyanata dair İçişleri Baka-

I nından sözlü sorusu. (6/60) 

i 13. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Se-
• çilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Milliyetçi Çin'le olan ti-
I carî ilişkilerimize dair Ticaret Bakanından sözlü so

rusu. (6/61) 

I 14. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
I Ömer Ucuzal'ın, 30 Ocak 1972 tarihli Ankara Bayram 

Gazetesinde neşredilen bir yazıya dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/62) 

I 15. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
I Ucuzal'ın, İzmir'deki Bademler Köyü, Köy Kalkınma 

Kooperatifine dair Köy İşleri Bakanından sözlü soru
su. (6/64) 

I 16. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
j lay'ın, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ara

sındaki ortaklık anlaşmasını «Tamamlayıcı protokole» 
I dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/66) 
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in 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
X 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununu değiş

tiren 202 sayılı Kanununun değişik geçici 4 ncü mad
desinin tadili hakkında kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/301; 
C. Senatosu : 2/96) (S. Sayısı : 559) (Dağıtma tari
hi : 8 . 3 . 1976). 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Fik
ret Gündoğan'ın, yurdumuzdaki enerji darlığının ne
denleri ve çözüm yolları konusunda Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/6) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, 11 sayılı Kanun Hük
mündeki Kararnameye müsteniden TRT Genel Mü
dürlüğüne yapılan atamaya dair Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/12) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal ve arkadaşlarının, Millî Eğitim Bakanı 
tarafından yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları 
hakkında Senato Araştırması isteyen önergeleri. 
(10/13) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Özer Derbil ve Tabiî Üye Suphi Gür-
soytrak'ın, Eîektrofer Firmasına verilen teşvik ve it
hal belgeleri ile bu firmanın gümrük işlemleri hak
kında Senato Araştırması isteyen önergeleri. (10/14) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi î. Cenap 
Ege ve arkadaşlarının, TRT hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergeleri. (10/15) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Ah
met Demir Yüce'nin, Başbakanlığa bağlı Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış 
olan yönetmelik hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/16) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş ve Malatya Üyesi Nu
rettin Akyurt'un, TRT'nin malî ve idarî işlemleri 
hakkında Senato Araştırması isteyen önergeleri. 
(10/17) 

8. — Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Yaşar 
Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kurulan Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonunun üçüncü' 
raporu. (10/44) (Dağıtma tarihi : 24 . 2 . 1975) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Türkiye ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasında yapılan anlaşmalara dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/21) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham
di Özer'in, Dışişleri Bakanının Pakistan'a gitme-
sebebine dair Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/23) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Kökerin, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy-
le ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

12. —• Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu ve arkadaşlarının, Lice'de deprem
den sonra yapılan konutlar hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergeleri. (10/25) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham
di Özer'in, belediyelere yapılan devlet yardımı hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/26) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sultanhamam' 
da vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/27) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Hakkâri Üyesi Naci 
Cidal ve arkadaşlarının, Millî Eğitim Bakanı tarafın
dan yapılan nakil, tayin ve açığa alınan Millî Eği
tim mensupları hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergeleri. (10/28) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Fahrr 
Özdilek ve arkadaşlarının, gençlik olayları ve gerek
tirdikleri, çözümlerin saptanması hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergeleri. (10/29) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâr 
Sarıibrahimoğlu ile Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca' 
nın, TRT yönetiminin tutumu, TRT genel müdürle
ri ile yargı kararlarının tatbiki hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergeleri. (10/31) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Devlet Planlama Teşkilâtınca kurulan 
«Kalkınma Fonu» na ayrılan dört yüz milyon lira
nın dağıtım şekli hakkında Senato Araştırması isteye» 
önergesi. (10/32) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
j Hamdi Özer'in, bazı okullara ve bu okullardaki öğ-
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rencilerin devam durumlarına dair Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/34) 

20. —• Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Dördüncü Demir - Çelik tesisleri
nin kuruluş yerinin seçimi hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/35) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ve arkadaşlarının, geri kalmış bölgelerin so
runlarını ayrıntılarla belirlemek üzere bir Senato 
Araştırması isteyen önergeleri. (10/36) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Erdo
ğan Bakkalbaşı'nın, su ürünleri ile meşgul olan koo
peratifler ve su ürünleri üretimi bölgelerinde kiracı 
durumunda bulunanlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/37) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, çocuk mahkemeleri kurulması konusun
da Senato Araştırması isteyen önergesi (10/38). 

24. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun hapishane ve tevkifhanelerin du
rumu hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/39) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - ÎKİNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
ÎŞLER 

B - BiRiNct GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Ülkemiz lehine yararlı hizmetlerde bulunan 
Naci Tahir Nuri'nin eşi Rüveyda Tuna Tahirova'ya 
vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyo
nu raporu (M. Meclisi : 1/105; C. Senatosu : 1/410) 
(S. Sayısı : 562) (Dağıtma tarihi : 22.3.1976) 

2. — Alioğlu Asım Güleşken'e vatanî hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu (M. Mec
lisi : 2/297; C. Senatosu : 2/1CO) (S. Sayısı : 563) 
(Dağıtma tarihi : 29 . 3 . 1976). 

X 3. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü 
maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyo
nu raporu (M. Meclisi : 2/295; C. Senatosu : 2/95) 
(S. Sayısı : 564) (Dağıtma tarihi : 30 . 3 . 1976). 

4. — Anka Ajansı Muhabirlerinden Şehit Âdem 
Yavuz'un annesine vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında kanun teklifinin, Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
2/293; C. Senatosu : 2/99) (S. Sayısı : 565) (Dağıt
ma tarihi 2 . 4 . 1976) 





Toplantı: ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 562 

Ülkemiz Lehine Yararlı Hizmetlerde Bulunan Naci Tahir Nuri'nin Eşi 
Rüveyda Tuna Tahirova'ya Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Bağ
lanması Hakkında Kanun Tasarısının Millet Meclisince Kabul Olu
nan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu Rapo

ru (M. Meclisi : 1 105 : C. Senatosu : 1/410) 

(Not: M. Meclisi S. Sayısı: 489) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 4 . 3 . 1976 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 754 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 2 . 3 . 1976 tarihli 70 nci Birleş:'* ünde öncelikle görüşülerek işaret oyuyle kabul edilen, 
Ülkemiz lehine yararlı hizmetlerde bulunan Naci Ta^ir Nuri'nin eşi Rüveyda Tuna Tahirova'ya vatanî hiz
met tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 15.4. 1974 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 27, 
29,1; 2 . 3 . 1976 tarihli 45, 47 ve 70 nci birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 189) 

Bütçe ve Plan Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 18 . 3 . 1976 

Esas No. ; 1/410 
Karar No. : 12 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 2 . 3 . 1976 tarihli 70 nci Birleşimde öncelikle görüşülerek işaret oyuyle kabul edilen, 
Ülkemiz lehine yararlı hizmetlerde bulunan Naci Tahir Nuri'nin eşi Rüveyda Tuna Tahirova'ya vatanî hiz
met tertibinden ayhk bağlanması hakkında kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 4 , 3 . 1976 tarihli ve 
754 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 18 Mart 1976 ta
rihli Birleşiminde Millî Savunma ve Maliye Bakanlıkları temsilcileri de hazır bulunduğu halde tetkik ve mü
zakere edildi. 

I) Tasarı, Ülkemiz lehine yararlı hizmetlerde bulunan Naci Tahir Nuri'nin eşi Rüveyda Tuna Tahiro
va'ya vatanî hizmet tertibinden 1 000 lira aylık bağlamayı öngörmektedir. 

Ülkemiz lehine yararlı hizmetlerde bulunan ve bu uğurda ölüme mahkûm edilen Naci Tahir Nuri'nin 
eşi bugün çok yaşlı ve yardıma muhtaç bir durumdadır. 
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Rüveyda Tuna Tahirova'nın maişetini temin gayesi ile getirilen işbu tasarıyı Komisyonumuz olumlu kar

şılamış ve benimsemiştir. 
II) Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
III) Ülkemiz lehine yararlı hizmetleri bulunan Naci Tahir Nuri'nin yaşlı ve muhtaç eşinin daha fazla 

mağdur olmaması için bu tasarının bir an önce kanunlaşmasında yarar gören Komisyonumuz, Genel Ku
rulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda da istemde bulunulmasını karar altına almıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Bu Kanunda 
Başkan ve Sözcü 

Ankara 
Yiğit Köker 

Kâtip 
Balıkesir 
Raif Eriş 

C. Bşk. S. Ü. 
Fethi Çelikhaş 

Gümüşhane 
Ö. Naci Bozkurt 

Toplantıda bulunamadı. 

Kütahya 
Ahmet Özmumcu 

Toplantıda bulunamadı. 

Başkan Vekili 
C. Bşk. S. Ü. 

Selâhaddin Babüroğlu 
Toplantıda bulunamadı. 

Aydın 
Halil Goral 

Toplantıda bulunamadı. 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

Kahraman Maraş 
Adnan Karaküçük 

Toplantıda bulunamadı. 

Tabiî Üye 
Haydar Tunçkanat 

Toplantıda bulunamadı. 

Sözcü 
Zonguldak 

A. Demir Yüce 
Toplantıda bulunamadı. 

C. Bşk. S. Ü. 
Zeyyat Baykara 

Gaziantep 
/. Tevfik Kutlar 

Kars 
Y. Ziya Ayrım 

Trabzon 
Hasan Güven 

C. Senatosu (S. Sayısı : 562) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Ülkemiz lehine yararlı hizmetlerde bulunan Naci 
Tahir Nuri'nin, eşi Rüveyda Tuna Tahirova'ya 
Vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ülkemiz lehine yararlı hizmetlerde 
bulunan ve bu uğurda ölüme mahkûm edilen Naci 
Tahir Nuri'nin, eşi Rusçuk - 1901 doğumlu Emin kızı 
Rüveyda Tuna Tahirova'ya, vatanî hizmet tertibinden 
(1 000) lira aylık bağlanmıtşır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımını izleyen ayba
şında yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yürü
tür. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Ülkemiz lehine yararlı hizmetlerde bulunan Naci 
Tahir Nuri'nin, eşi Rüveyda Tuna Tahirova'ya 
Vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metnin 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 562) 





Topiant,: ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 563 

Alioğiu Asım Güleşken'e Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık 
Bağlanmasına Dair Kanun Teklifinin Millet Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu 

Raporu (M. Meclisi : 2 297 ; C. Senatosu : 2 / 1 0 0 ) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 190) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 4 . 3 . 1976 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1493 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 2 . 3 . 1976 tarihli 70 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyle kabul edi
len, Alioğiu Asım Güleşkeıı'e Vatanî Hizmet Tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi, dosyası ile 
birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 15 . II . 1974 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
27, 29, I; 2.3. 1970 tarihli 45. 47 ve 70 nci bileşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 190) 

Bütçe ve Plan Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 24 ._ 3 ._ 1976 

Esas No.: 2/100 
Karar No. : 13 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 2 . 3 . 1976 tarihli 70 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyle kabul edilen, 
Alioğiu Asını Güleşken'e Vatanî Hizmet Tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi, Millet Meclisi 
Başkanlığının 4 . 3 . 1976 tarihli ve 1493 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle 
Komisyonumuzun 24 Mart 1976 tarihli Birleşiminde, Maliye, Millî Savunma bakanlıkları temsilcileri ile teklif 
sahibi Artvin Milletvekii Sabit Osman Avcı'da hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

1. - Teklif, Kore dağlarında savaşan Alioğiu 1929 doğumlu Asım Güleşken'e Vatanî Hizmet Tertibinden 
1 000 lira aylık bağlanmasını öngörmektedir. 

Komisyonumuza davet edilen teklif sahibi Artvin Milletvekili Sabit Osman Avcı'dan öğrenildiğine göre, 
Vatanî Hizmet Tertibinden aylık bağlamlması istenilen Asım Güleşken Aydın ilinin Kuyvıcak nahiyesinde 
ikamet etmekte olup. Kore harbi sırasında Kore dağlarında savaşırken genç yaşında tutulduğu siyatik has
talığından dolayı felçli ve yatalak bir vaziyette olup, çalışamaz durumda da olduğundan kendisi ve ailesi sefa
let içinde bulunmaktadırlar. 
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Bunun yanı sıra teklif sahibinin Komisyonumuzda yaptığı açıklamaya göre Asım Güleşken Kore harbi 
sırasında gösterdiği yararlı hizmetlerden dolayı Amerika Birleşik Devletleri tarafında bir kaç madalya ile de 
taltif edilmiş bulunmaktadır. 

Milletimizin bağımsızlığı uğruna canlarını ve kanlarını seve seve akıtan kahramanlarımızı Devletimiz hiç 
bir zaman unutmamış, maddî ve manevî yönden ödüllendirmiştir. 

Milletimizi, sınırlarımız dışında şerefle temsil eden, bu uğurda sağlığını kaybeden Asım Güleşken'e Vatani 
Hizmet Tertibinden aylık bağlanmasını öngören bu teklifi Komisyonumuz, yukarıda anılan denenlerle benim
semiştir. 

II. - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Bu kanunda Başkan ve sözcü 
Ankara 

Yiğit Köker 

Kâtip 
Balıkesir 
Raif Eriş 

C. Bşk. S. Ü. 
Fethi Çelikbaş 

Gümüşhane 
Ö. Naci Bozkurı 

Kütahya 
Ahmet Özmumcu 

Toplantıda bulunamadı 

Başkan V. 
C. Bşk. S. Ü. 

Selâhaddin Babüroğlu 

Aydın 
Halil Goral 

Toplantıda bulunamadı 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

Toplantıda bulunamadı 

Kahraman Maraş 
Adnan Karaküçük 

Toplantıda bulunamadı 

Tabiî Üye 
Haydar Tunçkanat 

Sözcü 
Zonguldak 

A. Demir Yüce 
Toplantıda bulunamadı 

C. Bşk. S. Ü. 
Zeyyat Bay kara 

Gaziantep 
7. Tevfik Kutlar 

Kars 
Y. Ziya Ayrım 

Trabzon 
Hasan Güven 

Toplantıda bulunamadı 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTIGI METİN 

A!ioğlu Asım Güleşken'e Vatanî Hizmet Tertibinden 
Aylık Bağlanmasına Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Kore savaşlarına katılan ve halen 
hasta ve muhtaç bulunan Alioğlu 1929 doğumlu 
Asını Güleşken'e hayatta bulunduğu sürece Vatanî 
Hizmet Tertibinden 1 000 lira maaş bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihini takibe
den aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Maliye Bakanı yürü
tür. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Alioğlu Asım Güleşken'e Vatanî Hizmet Tertibinden 
Aylık Bağlanmasına Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştin 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

mmm • • 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 563, 



Topiant.:-ıs CUMHURİYET S E N A T O S U S. Sayısı : 564 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü Maddesinin 1 nci 
Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin Millet Mecli
since Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
Plan Komisyonu Raporu (M. Meclisi : 2 295; C. Senatosu : 2 95) 

(Not : M. Meclisi : S. Sayısı : 210) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 6 . 2 . 1976 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1473 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 5 . 2 . 1976 tarihli 51 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen, 
193 sayıU Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi, 
dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 
Not : 

(Bu teklif 12 . 11 . 1974 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
27. 29, I; 3. 5 . 2 . 1976 tarihli 45, 47. 49 ve 51 'nci Birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 210) 

Bütçe ve Plan Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 24 .. 3 . 1976 

Esas No. : 2195 
Karar No. : 14 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 5.2.1976 tarihli 51 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen, 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi, Millet Mec
lisi Başkanlığının 6 . 2 . 1976 tarihli ve 1473 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderil
mekle, Komisyonumuzun 24 Mart 1976 tarihli Birleşiminde Maliye Bakanlığı temsilcileri ile teklif sahipı 
lerinden. Bursa Milletvekili Kasım Önadım, İzmir Milletvekili Cemal Tercan da hazır bulundukları halde tet
kik ve müzakere edildi. 

I - Teklif, küçük çiftçi muaflığından yararlanabilmek için öngörülen satış tutarı ölçüsünü 90 000 lira
ya, bu haddin balıkçılar için ise 120 000 liraya çıkartılmasını öngörmektedir. 

1961 yılı başında yürürlüğe giren 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 10 ncu maddesi küçük çiftçiyi 
Gelir Vergisinden muaf tutmuştur. Küçük çiftçi muaflığından yararlanabilmek için istenen şartlan ise adı ge-i 
çen Kanunun 12 ve 13 ncü maddelerinde belirtmiştir. 
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193 sayılı Kanunun 484 sayılı Kanunla değişik 12 nci maddesi küçük çiftçi muaflığını tespit bakımından 
öngörülen işletme büyüklüğünü gösteren ölçüleri, tarımsal faaliyetin büyüklüğüne göre, arazi genişliği, hayvan 
sayısı veya ağaç sayısı gibi belli başlı onbir grup içinde toplanmıştır. 

Aynı Kanunun sözü edilen 484 sayılı Kanunla değişik 13 ncü maddesi ise, ziraî ürünlerin bir takvim yılı 
içine satış bedelleri tutarının 30 bin lirayı aşması halinde küçük çiftçi muaflığından yararlanmanın mümkün 
olamayacağını hükme bağlamıştır. Buna göre, 12 nci maddede belirlenen işletme büyüklüğü içinde kalınsa 
bile, ziraî ürünün yıllık satış bedelleri tutarı 30 000 lirayı aştığı takdirde küçük çiftçi muafiyetinden yararlan
mak mümkün olmayacaktır. 

484 sayılı Kanun 1964 yılının sosyal ve ekonomik koşullan dikkate alınarak getirildiğinden, 1964 yılından 
bugüne kadar geçen 10 yıllık süre sonunda, o tarihlerde öngörülen 30 000 liralık satış bedeli tutarı, bugün 
için önem ve anlamını büyük ölçüde kaybetmiştir. Dışta ve içte etkisini sürdüren ekonomik değişiklikler so-: 
nucu bu on yıl içinde fiyatlar en az 3 kat yükselmiştir. 

Bu düşünceler ışığında hazırlanan işbu teklif, Komisyonumuzca da olumlu bulunarak benimsenmiştir. 
II - Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi ile 3 ncü maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edilmişir. 

Millet Meclisi metninin, yürürlük tarihini tespit eden 2 nci maddesinde yer alan ve yeni parasal değerler 
esaslarında tanınan muafiyetin geçerlik tarihini belirleyen 1 . 1 . 1975 tarihinin maddî bir hata olduğu görü
şünde birleşen Komisyonumuz, bu tarihin 1 . 1 . 1976 olarak değiştirilmesini ve 2 nci maddenin bu şeküde 
kabul edilmesini karar altına almışür. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Bu Kanunda 
Başkan ve Sözcü 

Ankara 
Yiğit Köker 

Kâtip 
Balıkesir 
Raif Eriş 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Fethi Çelikbaş 

Toplantıda bulunamadı 

Gümüşhane 
Ö. Naci Bozkurt 

Kütahya 
Ahmet Özmumcu 

Toplantıda bulunamadı 

Başkan V. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Söz hakkım saklıdır 
Selâhaddin Babüroğiu 

Aydın 
Halil Goral 

Toplantıda bulunamadı 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

Toplantıda bulunamadı 

Kahraman Maraş 
Adnan Karaküçük 

Toplantıda bulunamadı 

Tabiî Üye 
Karşıcım 

Muhalefet ^erhi eklidir 
Haydar Tunçkanat 

Sözcü _ 
Zonguldak 

A. Demir Yüce 
Toplantıda bulunamadı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü 
Muhalifim. 

Muhalefet şerhim eklidi] 
Zeyyat Baykara 

Gaziantep 
/. Tevfik Kutlar 

Kars 
Y. Ziya Ayrım 

Trabzon 
Hasan Güven 

Toplantıda bulunamadı 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 564) 
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KARŞI OY YAZISI 

1. — Kanun teklifi, halen 30 000 - 40 000 lira olan, (Gelir Vergisinde küçük çiftçi) muaflığı sınırım 
90 000- 125 000 liraya yükseltmekte ve bu suretle halen Gelir Vergisi ödeyen bir kısım çiftçiyi vergi dışına 
çıkarmaktadır. 

2. — Memleketimizde mevcut tarım işletmelerinin sayısı yaklaşık, olarak 4 milyon kadardır. Bu dört 
milyon içinde tarım gelirleri dolayısıyle Gelir Vergisi ödeyen çiftçilerin sayısı ise ancak 37 563'dür. (1973) 
yani, mevcut tarım işletmelerinin c/

c 1 inden daha az b'r miktarı Gelir Vergisine tabi, geri kalan c/c 99'u 
ise vergi dışıdır. Bu durumda, halen mevcut olan ölçülerin üstünde kaldıkları için vergi ödeyen çok sınırlı 
sayıdaki büyük tarım işletmelerinin bir kısmını daha vergi dışı bırakan ilişik teklifin, (küçük çiftçi) kav
ramı ile bir ilişkisi bulunmadığı gibi asıl korunması gereken bu düşük gelirli çiftçi grupuna getirdiği bir fe
rahlık da mevcut değildir. 

3. — Kanun teklifi, s^bep olacağı gelir kaybı ve vergi ziyaî yanında ve ondan da daha önemli olarak 
25 yıldan beri geliştirilerek uygulanan Gelir Vergisi sistemimizde tâbir caiz ise ilk gerileme adımını temsil 
etmesi özelliğini de taşımaktadır. 

Bu düzeydeki bir gelir miktarını. Gelir Vergisi Kanunumuzda yer alan diğer muafiyet düzeyleri ve bazı 
gelir gruplarının ödedikleri vergilerle karşılaştırdığımızda Anayasamızın 61 nci maddesindeki (Herkesin ödeme 
gücüne göre vergi ödemesi yükümlülüğü) ilkesine aykırı durumlar ortaya çıkmaktadır. 

Gerçekten, örneğin kamu görevlileri ve işçiler için de yılda 27 000 liranın çok altında net gelir sağlayan 
belki de yüzbinlerce vatandaşımız kuruşu kuruşuna vergilerini öderken, bu seviyedeki bir gelirin tamamıyle > 
vergi dışı bırakılmasını (gücü oranında vergi ödeme) ve vergi adaleti ile bağdaştırmaya imkân olmasa ge
rektir. Bu gerçek ayrıca bu çeşit vergi muaflıklarını ayrı ayrı ele alınmasındaki sakıncaları ve böyle bir 
davranışın Gelir Vergisi sisteminin bütünlüğü içinde ve dengeli bir biçimde gerçekleştirilmesi zorunluğunu 
da açığa çıkarmaktadır. 

5. — 3 ncü Beş Yıllık Kalkınma Planımız, vergi politikamızın temel ilkesini (ödeme gücüne göre ver
gilemenin gerçekleşmesi ve eşit gelirler arasında sosyal adalet amacına uymayan bir ayırımın önlenmesi) ola
rak belirtmiştir. (Paragraf 1951/c) Ayrıca paragraf 1954/ı de vergi muafiyet ve istisnalarının yeniden göz
den geçirilerek muhafazasına lüzum kalmayanların kaldırılacağı ve paragraf 1954/4'te de tarım sektöründe 
•öngörülen gelişmeler nedeniyle oluşacak iyileşmeye paralel olarak tarım kazançlarının daha etkin şekilde ver
gilendirilmesinin sağlanacağı kabul edilmiştir. 

6. — Bütçe Plan Komisyonumuzca da kabul edilen ilişik teklifin planın bu ilkelerine ve tedbirlerine hiçbir 
şekilde uygun olmadığı aşikârdır. 

(Uzun vadeli planın yürürlüğe konulması ve bütünlüğünün korunması) hakkındaki 18.10.1962 ve 77 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi. Yasama Meclisleri Komisyonlarının kanun tasarı ve tekliflerini plana uygunluk ba
kımından da inceleyeceklerini ve uygun bulmadıklarını reddedeceklerini açıkça belirtmiştir. 

İçtüzüğümüzün 19 ncu maddesi de Plan Komisyonunun, plana aykırı hususları uygun hale sokacağını 
açıklamıştır. Bu husus da Komisyonumuzca nazara alınmamıştır. 

Bu nedenlerle Komisyon kararına muhalifiz. 

Tabiî Üye C. Bşk. S. Ü 
Haydar Tunçkanat Zeyyal Baykara 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 564) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü Madde
sinin 1 nci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun 

Teklifi 

MADDE 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 484 sayılı kanunla değişik ve «satış tutarı ölçü
sü» başlığını taşıyan 13 ncü maddesinin 1 nci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Satış tutarı ölçüsü 
Madde 13. — Küçük çiftçi muaflığından fayda

lanabilmek için ziraî mahsullerin bir takvim yılı için
deki satış bedelleri tutarının 90 000 lirayı geçmemesi 
şarttır. Bu had, balıkçılar için 120 000 liradır. 

MADDE 2. — Bu Kanun 1 . 1 . 1975 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü Maddesi
nin 1 nci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun 

Teklifi. 

MADDE 1. — Millet Meclisinin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. 
yürürlüğe girer. 

Bu Kanun 1 . 1 . 1976 tarihinde 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 564) 



Toplam. : ıs CUMHURİYET S E N A T O S U S. Sayısı : 565 

Anka Ajansı Muhabirlerinden Şehit Adem Yavuz'un Annesine 
Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 
Teklifinin, Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu (M. Meclisi : 2 / 2 9 3 ; 

C. Senatosu : 2 / 9 9 ) 
(Not : M. Meclisi : S. Sayısı : 191) 

Miller Meclisi 
Gene! Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Savı : 1401 

4 . 3 . 1976 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 2 . 3 . 1976 tarihli 70 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret uyuyle kabul edilen, 
Anka Ajansı muhabirlerinden Şehit Adem Yavuz'un annesine Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanma
sı Hakkında Kanun Teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. ,, , _,.. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Bu teklif 1.11. 1974 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
2 . 3 . 1976 tarihli 45, 47 ve 70 nci Birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet 

Meclisi S. Sayısı : 191) 

Not 

Bütçe ve Plan Komisyonu raporu 

C umhuriycı Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Esas No. : 2] 99 
Karar No. : 15 

30 . 3 . 1976 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 2 . 3 . 1976 tarihli ve 70 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyle kabul 
edilen. Anka Ajansı muhabirlerinden şehit Adem Yavuz'un annesine Vatanî Hizmet Tertibinden aylık bağ
lanması hakkında Kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 4 . 3 . 1976 tarihli ve 1401 sayılı yazıları ile 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 24 - 30 Mart 1976 tarihli Birleşimlerin
de teklif sahibi Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk, Maliye ve Millî Savunma Bakanlıkları 
temsilcileri de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

T. - Teklif, 26 Ağustos 1974 tarihinde Kıbrıs'ta kamuoyuna günü gününe haber yetiştirebilmek için bu
lunduğu sırada şehit düşen Anka Ajansı muhabirlerinden Adem Yavuz'un annesine Vatanî Hizmet Tertibin
den 1 000 lira aylık bağlanmasını öngörmektedir. 
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Tarihte, dünyanın hiç bir yerinde raslanmayan Rum vahşetine kurban giden Adem Yavuz'un annesine bağ

lanacak aylığın, onun acısını gidereceğini düşünmek mümkün değildir. Ancak, bu hareket bir şehit anasına 
Yüce Türk Milletinin duyduğu sevgi ve takdirlerin ifadesi olacaktır. 

Bu nedenlerle. Komisyonumuz teklifi olumlu bulmuş ve benimsemiştir. 
II. - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
III. - Komisyonumuz, Kıbrıs'ta şehit düşen bir vatan evlâdının annesine, Yüce Milletimizin duyduğu 

sevgi ve takdirin ifadesi olacak işbu aylığın biran önce bağlanabilmesi için, teklifin Genel Kurulda öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ankara 

Yiğit Köker 

Kâtip 
Balıkesir 
Raif Eriş 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Fethi Çelikbaş 

Gümüşhane 
Ö. Naci Bozkurt 

Kütahya 
Ahmet Özmumcu 

Toplantıda bulunamadı 

Başkanvekili 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Selâhaddin Babüroğlu 

Aydın 
Halil Goral 

Toplantıda bulunamadı 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

Toplantıda bulunamadı 

Kahraman M araş 
Adnan Karaküçük 

Toplantıda bulunamadı 

Tabiî Üye 
Haydar Tunçkanat 
Toplantıya katıldı 

İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Zonguldak 

Ahmet Demir Yüce 

Cumhurbaşkanınca S. 
Zeyyat Baykara 

Gaziantep 
/'. Tevfik Kutlar 

Kars 
Y. Ziya Ayrım 

Trabzon 
Hasan Güven 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Anka Ajansı Muhabirlerinden Şehit Adem Yavuzun 
Annesine Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması 

Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 20 Ağustos 1974 tarihinde Kıbrıs' 
ta vurularak şehit olan Anka Ajansı muhabirlerinden 
Osmanoğlu 1945 doğumlu Adem Yavuz'un annesi 
Elif Yavuz'a hayatta kaldığı müddetçe 1 000 lira va
tanî hizmet tertibinden aylık bağlanmıştır. 

MADDE 2, — Bu Kanun 1 Eylül 1974 tarihinden 
itibaren geçerli olmak üzere, neşri tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Maliye Bakanı yürü
tür. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Anka Ajansı Muhabirlerinden Şehit Adem Yavuz'un 
Annesine Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması 

Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 1 nci 

metninin 2 nci 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

»m<t 
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