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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saali : 15,00 

BAŞKAN : Başkanveksl; Rahmi Erdem 

KÂTİPLER : Ekrem Kabay (Bordur), İsmail İlhan (Muş) 

II. YOKLAMA 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 61 nci Birleşim için 
yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN -
simi açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, 61 nci Birle-

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Malatya Üyesi Hamdı Özerin, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin denetim yollarını işlemez ha'e 
getirmeye yönelik tutum ve davranışlarla, bunların 
doğuracağı zararlı sonuçlar konusunda gündem dışı 
demeci. 

BAŞKAN — Sayın Hamdi Özer, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin denetim yollarını işlemez hale ge
tirmeye yönelik tutum ve davranışlarla, bunların do
ğuracağı zararlı sonuçlar hakkında, Hükümeti uyar
mak üzere gündem dışı konuşmak istiyorsunuz. 

Buyurun. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; 

Anayasamızın 88 nci maddesi, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine denetim yollarını açmış olduğu hal
de, bugünkü Hükümet bu yollan işlemez hale getir
meye çalışmaktadır. Oyalayıcı ve engelleyici taktik
lere başvurarak, gözetim ve denetim yollarını şişle
meye ve dikkatleri başka yönlere saptırmaya çalış
maktadır. Denetimden ürkenler, hesap vermekten ka
çanlardır. Çünkü, hesaplan suçtur. Suçlarını kanlı 
perdelerle örtmeye çalışanlar, milletin vicdanından 
ve tarihin gözünden kaçamaz ve mahkûmiyetten kur
tulamazlar. 

Sayın senatörler; 
Hesabı dürüst ve açık olanlar denetime daima ka

pısını açık tutarlar. Asılsız itham ve kuşku bulutla
rından sıyrılmak isteyenlerin tek kurtarıcısı denetim
dir. Denetim, sadece suçluluğu değil, suçsuzluğu da 
belgeler ve ilân eder. Denetim, haysiyetli ve dürüst 
insanları kötülerin şerrinden kurtardığı gibi, onların 
zulmünden, vurgun ve soygunlarından da kurtarır. 

Demokratik sistem, örtülü değil, herkese kapısı 
acık bir sistemdir. Bu sistemde herkes kendisini de

netime teslim etmeye mecburdur. Bu denetim, bir 
toplumun ve bir devletin kader ve haysiyetiyle ilgili 
olduğu ölçüde önem taşır. Hiç bir devlet uzun süre 
şaibeli ellerle yönetilernez. Bu eller ne kadar güçlü 
ve hünerli olursa olsun, kendisini hesabın pençesin
den kurtaramaz. Ancak, bunların direnmelerine de
mokratik yollarla karşı konulamazsa, anarşiden dik
taya uzanan kanlı yollar yalnız onları değil, rejimi 
de sürükler götürür. 

Sayın senatörler; 
Her birimiz demokrasinin nimeiiyle buraya gel

dik. Onu koruyacağımıza ve savunacağımıza, milleti
mize namus sözü "verdik" ve onun bu kürsüsünde and 
içtik. Her birimiz parlamentonun haysiyetine ortak 
olarak onu korumaya memuruz; fakat hiç birimiz 
onu harcamaya mezun değiliz. 

Taşıdığımız parlamenterlik hüviyeti, suç işleme 
fermam da değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
suçluların ve şaibelerin barınağı olamaz. Burası, 
kendilerini rejime adayanların otağıdır, rejimi ken
dilerine adayanların sığmağı değil. Hiç kimse kendi
sini batmaktan kurtarmak için parlamentoya yapışıp 
onu da batağa sürükleyemez. Hiç kimse parlamento
yu bir cankurtaran simidi gibi kullanamaz. Çünkü 
bu simit şaibe yükünü taşıyamaz. Batış toptan olur 
ve o zaman hiç kimse kurtulamaz. Hiç kimse kendi 
şaibesini parlamentoya yıkatmakla arınamaz. Herkes 
kendi kendisini yıkamaya ve parlamentoya açık alın
la hesap vererek arınmaya mecburdur. Bundan ka
çınanları kolundan tutup adalete teslim etmek her 
parlamenterin namus borcudur. Adalet süzgecinden 
tortu bırakmadan bu çatı altına dönenleri de iftihar
la bağrımıza basmak şeref gücümüzdür. Bunun için 
bu tarih kürsüsünde ilgililere sesleniyor ve onları uya-

— 3 — 
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nyorum: Parlamentoyu siper yapmakla şaibeli bir 
kimse korunamaz ve kurtanlamaz. Böyle bir yol çı 
kış yolu değil, batış yoludur. Parlamentoyu da. Cum
huriyeti de alır götürür. Şaibeli bir koltuk ne kadar 
lüks ve dayanıklı olursa olsun, sahibini taşıyamaz. 

Sayın senatörler; 
Bu uyarılarımı sadece bugün değil, Adalet Parti

sinde bulunduğum günlerde de ısrarla yaptım. 
5 . 5 . 1970 günü hesap vermenin önemini belirterek, 
yine bu kürsüde aynen şunları söylemiştim : 

«Bugün aramızda bir Suat Hayri Ürgüplü güne
şi vardır, onunla iftihar ediyoruz. Milletimizin sine
sinde otağını kurmuştur. O da hesabını açık alınla 
ve ısrarla vermiştir.» 

Yine 12 Mart'tan tam 58 gün önce ,12 Ocak 197i 
günü bu kürsüden şu uyarıda bulunmuştum : 

(Toplum, kaynama noktasına gelmiştir. Taşma 
noktasına gelmeden ateşi söndürelim. Aksi halde, top
lumun taşmasından yurdumuz tufan altında kalırsa 
36 milyon afetzedeyi kurtaracak bir Nuh Gemisi bu
lunamaz. Kendisinden feragat beklenenler bu fazile
ti göstermelidir. Yurdumuzda çeşitli muhterisler var; 
bunlara sesleniyorum; hem servet, hem ikbal hırsı bir 
arada uzun ömürlü olamaz. Çok defa birincisi, ikin
cisini eritir ve bilhassa demokraside bunlar yuvala-
namazlar. Kendisini rejim kabul edenier, «önce 
kendim, sonra rejim.» diyenler, «Ya kendim ya re
jim.» diyenler, milletin ve rejimin gerçek dostu ola
mazlar. Gerçek dost, kendisini bunlara adayan ve 
bunları kendisine adamayanlardır.) 

İşte sayın senatörler; 
O günkü İktidar Partisinin mensubu olduğum hal

de, hem de Yüce Senatonun huzurunda böyle bir 
uyarıda bulunmuştum. Çünkü, bir partiden önce, mil
letime ve Cumhuriyetime bağlıydım. Partilerin varlı
ğı da bunların var kalmasına bağlı idi. Bu uyarımı 
kınayan ve bu yüzden bana çıkışanlar 12 Mart günü 
gerçeği görünce uyandılar; fakat biraz sonra yine dal
dılar. Çünkü, tarih, kendisinden ibret alınmadıkça te
kerrür eder. 

Sayın senatörler; 
12 Mart'a kadar yoğunlaşan şaibe bulutları, anar

şik olaylara rahat bir ortam hazırlamıştı. Bu olaylar 
karşısında hesap, kitap ikinci planda kalmıştı. Kür
sülerde ve basında en çok anarşik eylemler yer alı
yordu. Hükümetin bunlara karşı cevabı, sadece mu
halefeti suçlamak ve olayları hafife ve alaya almak
tı. Bunlar, bugün de fazlasıyle tekerrür etmekte. 

Dün de sokaklar aşınmamıştı; fakat Hükümet 
aşınarak sokağa teslim olmaya başlamış ve Cumhuri
yetimiz uçuruma doğru kaymıştı. Silâhlı Kuvvetleri
miz, onu uçurumun başında yakalayarak kurtarmış; 
fakat demokrasimiz de ağır bir yara almıştı. Bu ya
ranın sarılmış ve rejimin rayına oturmuş olduğunda 
bugün bile tereddütler devam etmektedir. 

Sayın senatörler: 
Toplum kanunları da fizik kanunları gibidir; etki 

ve tepkilerle oluşarak gelişir. Aynı nedenler aynı so
nuçları, daha ağır nedenler de daha ağır sonuçlan do
ğurur. Dün 27 Mayıs'ı ve 12 Mart'ı doğuran nedenle
re bakılınca, bugünün nelere gebe olduğunu ve hangi 
canavarın doğarak demokrasimizi yutacağını kestir
mek kolaydır. 

27 Mayıs ve 12 Mart öncesi sağlam aritmetikli bir 
Parlamentoya dayalı bir Hükümet vardı. Kanlı olay
lar daha az ve Hükümetin başı hakkındaki şaibeler 
daha cılızdı. Halbuki bugün sakat bir Parlamento 
aritmetiğine ,mafsallanmiş bir Parlamentoya dayalı 
sallanan bir Hükümet, korkunç kanlı olaylar ve çok 
daha ağır şaibeler var. Dün olduğu gibi, bugün de 
bir tek kişinin korunmasını, bir rejimin korunmasına 
üstün tutan zihniyet var. Bir kişinin korunmasını he
saptan kaçışla sağlayarak rejimin haysiyetini yıpra
tanlar var. Sırf iktidara ortak olmak sevdasına tutu
larak bunlarla ittifak cephesi kuran ve şaibeli ilân 
ettiklerini cephe komutanı kabul edenler var. Silâhlı 
çetelerle Anayasa düzenine saldıran, fikirlere kurşun 
sıkan, kardeşi kardeşe vurdurarak perde ardmdaki 
vurgun oyunlarım sürdürenler var. Hesap vererek tek 
başına baş vermektense, yüzbinîerce insan ve demok
rasiyle birlikle baş vermeye kararlı muhterisler var. 

İşte bütün bu nedenler, toplumun bünyesine is
tiflenmiş dinamitlerdir. Toplumu patlatmadan bunlar
dan ayıklamak için denetim kapıları açılmalıdır. He
saptan kaçacak ve kaçırılacak yollar tıkanmıştır. Ne 
Vatan Cephesi ve ne de Milliyetçi Cephe hiç kimse
yi hesap vermekten kurtaramamış ve kurtaramaya
caktır. Baş olmak ihtirasiyle demokrasinin başını hiç 
kimse yiyemeyecektir. Açık alınla hesap verenler hem 
milletin, hem de demokrasinin baştacı olacaktır. Her
kesten hesap sorabilen ve alabilen bir Parlamento, 
milletin malı olmaya devam edecek, aksi halde bu 
sıfatını yitirecektir. 

Hesap verilmediği sürece hem kişi ve kişiler, hem 
de Parlamento itibarsız ve güçsüzlük içinde ömrünü 
çabuk tüketecektir. 
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Sayın senatörler; 
Türk milleti, haysiyetli bir millettir. Türk tarihî, 

haysiyetli devlet adamlarııiın tarihidir. Kendilerine 
en ufak bir şaibe yönelince, Devletin şerefiyle kendi 
şerefini birleştirmek suretiyle hesap vermeye koşmuş
tur. Kendi Bakanlığı ile ilgili en ufak bir şaibeli it
ham bir gazetede yer alır almaz, tahkikatın selâmeti 
için bir saat içinde makamından istifa eden nice 
Bakanlarımız vardır. Kendisini Yüce Divana sevket-
tirmek için ısrar eden ve aç;k hesaplarla şaibeden 
sıyrılarak Parlamentoya şerefle dönen Bakanlarımız 
vardır. Oğlunun adı cinayete karıştı diye tahkikatın 
selâmeti için derhal emekliliğini isteyen Kâzım Or-
bay gibi Genelkurmay Başkanlarımız vardır. Lock
heed rüşvet olayı nedeniyle kendisini ve TürkAHava 
Kuvvetlerimizi şaibeden kurtarmak için tahkikat se
lâmetle yapılsın diye derhal emekliliğini isteyen Emin 
Alpkaya gibi komutanlarımız vardır. Fransa, Japon
ya, Birleşik Amerika Başbakan ve Devlet Başkanla
rı gibi kendi şaibelerini Devlete sıçratmamak, kendi 
haysiyetlerini ve Devletin haysiyetini şaibeden kurtar
mak için istifa eden devlet büyükleri vardır. 

Şimdi soruyorum : Türk milleti ve Türk Devleti 
bu milletler ve bu devletler kadar haysiyetli ve şeref
li değil midir? Yıllardan beri yerli ve yabancı basın
da, şaibelerle çalkanan bir ailenin Türkiye'yi yönet
mekte olduğu ve bir Başbakanın Parlamentoyu tuşa 
getirerek hesaptan kaçtığı ve kaçırıldığı ilân edilmek
tedir. Soruyorum size : Buna millî haysiyet ve demok
ratik rejim nasıl dayanabilir? Bunu Devletimize reva 
görmeye hiç kimsenin ve Parlamentomuzun hakkı 
var mıdu? Birkaç gün ÖT\CQ Yunan muhalefet lide
ri, verdiği bir beyanatta Türkiye'nin bir iç çıkmaz
lar problemi içinde çalkalandığını ima ederek, Yu
nan Hükümetinin bu fırsatı değerlendirmediğini kı
namaktadır. Bunun anlamındaki tehlikeyi takdirleri
nize sunuyorum. 

Sayın Başbakan Demirel, kendi yeğeni ile ilgili 
yolsuzlukları dile getiren muhalefeti, «24 yaşındaki 
bir genci hedef almakla* kınamış ve ayıplamıştır. 
Elbette ki. 24 yaşındaki bir genç, bu kadar ağır do
lapları çeviremez. Asıl ayıplanması gerekenler, bu toy 
ve masum genci bir maşa gibi kullanarak perde ar
dında saklanan şirketler dizisinin haris ve vicdansız 
ortaklarıdır. 

Sayın senatörler; 
Türkiye'de hangi taşı kaldırırsak bu şirketler di

zisinden biri karşımıza çıkıyor. Arsalar, kereste, mo
bilya, TIR kamyonu, demir ve çimento ile niceleri... 

Hayalî ihraçlarla sağlanan milyonlarla vergi iadesine 
şimdi de bir yenisi eklendi. 23 Nisan tarihli Cumhu
riyet Gazetesinde, Türkiye'nin en büyük çimento ih
racatçısı olarak Demirel kardeşler gösteriliyor. Bun
ların ihracat döneminde ihraç fiyatları düşürülmek 
suretiyle en yüksek oranda ve milyonlarca lira tuta
rında vergi iadesini Hazineden almaya hak kazandık
ları ileri sürülüyor. Bunlar, MC Hükümetince sağ
lanıyor ve 10 Nisan tarihli Resmî Gazete ile de alma 
imkânı veriliyor. 95 bin ton çimentonun ihracından 
milyonlarca lira vergi iadesi ödenecektir. 

Muhterem senatörler; 
İnsafınıza ve merhametinize sunuyorum; bu mem

lekette milyonlarca tüyü bitmemiş yetimler var, bir 
dilim peynire, yüz gram ete hasret çeken fukaralar 
var, gıdasızlıktan ve ilaçsızlıktan sürüne sürüne ölen
ler var, açlıktan feryat eden yavrularını duyuramadı
ğı için onları sokaklara terk ederek kaçan analar, ba
balar var. 

Şimdi soruyorum : Hangi milliyetçi mideler bun
ların nafakasını hazmedebilir? Hangi demokrasi ta
raflısı bu ortamda anarşiye ve komünizme karşı sava
şabilir? «Yasak» diyerek simit satan çocuğun ve ji
let satan fukaranın tablasını elinden kapıp alan ve 
milyonlarca vergi iadesini kapıp cebine atan bir zih
niyetle bu rejim nasıl ayakta durabilir, komünizmle, 
faşizmle nasıl savaşabilir? 

tşte, buniarı sorunca ve araştırınca, Parlamentoya 
denetim kapıları kapatılıyor. Bunun vebali her biri
mizin omuzlarına yüklüdür. Bu kapılan açmayanla
rın ve açtırmayanların kapılarını dünyevî adalet ka-
patamazsa, ilâhî adalet mutlaka kapatacaktır. 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Bunları müte
madiyen dinleyecek miyiz? 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Gel de burada konuş 
burada. 

BAŞKAN — Sayın Özer, çok rica ederim topla
yın. 

Müdahale etmeyin efendim. Lütfen efendim, baş
ka arkadaşlarımız da var, lütfen. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Halkın nafakasını, 
milletin ve devletin haysiyetini düşünenler denetim
den kaçmaz ve hiç kimseyi de kaçırmazlar. 

Bu arada şunu da belirteyim ki, İçtüzüğe göre, ya
zılı soru önergelerine on beş gün içinde cevap veril
mesi gerekirken, birçok tekitlere rağmen Başbakan 
ve Millî Eğitim Bakanları altı ilâ on aydan beri ce
vap vermiyorlar. Cumhuriyet tarihinde Parlamento
yu çalışmaz hale sokan böyle bir Hükümet örneği gö
rülmemiştir. 
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Bir kanunu oldu bittiye getirmek için Cumhuriyet 
Senatosunun tüm ısrarına rağmen temsilci Bakan, 
müzakereye gelmemiştir. 

Sayın senatörler; 
Parlamentonun yasama ve denetim yetkisine sa

hip çıkmadığımız sürece, bu düzene «Özgürlükçü 
Parlamenter Cumhuriyet Düzeni» diyebilmek inandı
rıcı olamayacaktır. Milletin, kendisine verdiği hakkı 
ve yetkiyi koruyamayan bir Parlamento, Cumhuriyeti 
koruyamaz ve savunamaz. 

Yüce Senatomuzun bu hak ve yetkiyi tek vücut 
halinde koruyacağına ve savunacağına olan güvenim
le, saygı ve hürmetle selâmlar, hepinize şükranlarımı 
sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özer. 

2. — Sakarya Üyesi Hasan Fehmi Güneş'in, ha
len sürdürülmekte olan bîr infaz yolsuzluğuna dair 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Fehmi Güneş; halen 
sürdürülmekte olan bir infaz yolsuzluğu konusunda 
gündem dışı konuşma talebinde bulunmuşsunuz. Bu
yurun efendim. 

Sayın Güneş ,çok rica edeceğim, tahdidi yok, ama 
süreyi uzatmamanızı ve gözönünde bulundurmanızı 
istirham edeceğim. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Hay hay 
efendim. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Bir ucundan Adapazarı'nda, diğer ucundan Se

ben'de uygulamaya konan ve iki gün öncesine kadar 
sürdürülen dikkat çekici bir infaz yolsuzluğunu hu
zurunuza getirmek, bu konuda bilgi sunmak için söz 
aldım. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Ga
zeteler yazdı. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Efen
dim, ben, gazeteler yazmadan önce bu talepte bulun
muştum. Ancak, gazetenin yazmadığı bazı hususları 
arz etmek istiyorum. 

Sakarya'da adalete güven duygusunu sarsan bu 
olay konusunda, ilgililerin ve özellikle Adalet Bakan
lığının dikkatini çekmek istiyorum. Olayın hikâyesi 
özetle şöyle : 

Sakarya Belediye Meclisi Üyesi ve A. P. İl Yöne
tim Kurulu Üyesi Vedat Beğenaî adındaki şahıs, bir 
süre önce bir sayın yargıcın eşine sarkıntılık etmiş, 
bu suçundan dolayı altı aya mahkûm olmuştur. Bu 
ceza Yargıtayca da onanmış, kesinleşmiş, infaz edi

lir hale gelmiştir. İnfaz aşamasında devreye Adapa
zarı Belediye ve eski A. P. İl Başkanı Sayın Behçet 
Deryaoğlu girmiştir. Deryaoğlu, Mehmet Salih Kork
maz adındaki bir hal işçisini, hal hamalını çağırmış, 
«Vedat'ın yerine hapishaneye girip yatarsan, sana 
hâlden kabzımal yazıhanesi veririm, sana bankadan 
kredi aldırırım, sana gecekondu önleme bölgesinden 
ev yeri sağlarım» demiş. Hayatını hamallıkla kaza
nan bir insan için bu teklifin moral ağırlığı ortada
dır. Mehmet Salih, bu moral baskı ile suça azmetti
rilmiş ve kabul ettirilmiş. 

Bundan sonra sıra Adliye kesiminde de bu terti
be yandaş bulmaya gelmiştir. Beğenal ve Deryaoğlu 
Adapazar'ı Cumhuriyet Savcılığında bu konuda ku
lise girmişler ve çok ilginç bir kılıf da hazırlamışlar
dır. Adapazar'ı Cumhuriyet Savcılığı cezasının tehiri 
konusunda dört ay süre vermiştir. Yani Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanununun 400 ncü maddesine göre 
cezasını dört ay tehir etmiştir. Bu, aslında yasaya gö
re mümkündür; ancak yasaya göre mümkün olma
yanlar da yapılabilmiştir. Şöyle k i : 

İzin verilen infaz evrakı, dört ay tehir edilen in
faz evrakı, öteyandan Beğenal'm ve Deryaoğlu'nun 
eline verilmiş ve bu evrakın infaz edilmesi için Se
ben Cumhuriyet Savcılığına gönderilmiştir. Bir infaz, 
ya tehir edilir, ya infaz edilir, hem infaz, hem tehir 
kararı beraberce verilemez. Bir Cumhuriyet Savcılı 
ğı bunu yapıyorsa, bunu yapan savcının iyi niyetine 
ağır kuşku düşer. 

Seben'deki diyalogu sağlamak üzere A. P.'li; çok 
özür dilerim, A. P.'li demek zorundayım... 

AHMET ÖZMUMCU (Kütahya) — Avukat kim? 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Avukat 
değil efendim. Bir müteahhit olaya karışmış. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız efendim. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Menek
şe adındaki bu zat, Seben Cumhuriyet Savcısı ile di
yalog kurmuş, Seben Cumhuriyet Savcısı da onların 
istediği biçimde yardımcı olacağına söz vermiştir. 
Deryaoğlu, Menekşe ve İsmail Beğenal muhtemelen; 
kesin olarak tespit edemedim, Adapazar'ı Belediye 
Başkanlığının makam otomobili ile birinci ayın 30 
ncu günü, yanlarına kiralık hükümlü Mehmet Salih 
Korkmaz"] da almışlar ve Seben'e gelmişlerdir. Se
ben'de Beğenal, Deryaoğlu ve Menekşe Mehmet Sa
lih'i cezaevine koymuşlar, infazına başlanmış, kendi
leri Adapazar'ma dönmüşlerdir. Böylece bu sahte in
faz başlamıştır. 

— 6 — 
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İki gün öncesine kadar Mehmet Salih Korkmaz, 
Seben'de bu hükmü çekiyordu. Yine iki gün öncesi
ne kadar sarkıntılıktan esas hükümlü Vedat Beğenal 
Adapazar'ında geziyordu, Sakarya Spor'un maçlarına 
gidiyor, moral veriyordu. Belediye Meclisi toplantı
larında ahlâk üzerine, fazilet üzerine, yasalara say
gılı olmak üzerine çok ilginç söylevler veriyordu. 

Devlete karşı ve adalete karşı meydan okuyarak 
sahnelenen bu sahte infaz, iki gün öncesine kadar 
sürdü gitti. İki günden beri olay öğrenilmiştir. Sakar
ya'da halk bununla ilgilenmektedir. Halkın yasalara 
ve yargıç kararlarına uymak gerektiği inancını sapı
tan bir olay niteliği kazanmıştır, büyük söylentiler 
yaratmıştır. Bu söylentiler arasında, bazı A. P.'li sa
yın parlamenterlerin bu konuda yardımcı oldukları, 
M. S. P.'li bir Sayın Bakanın ilgililere bu konuda 
yardımcı olunması için emir verdiği söylentileri de 
vardır. Bunlara inanmıyorum, inanmak da istemiyo
rum; ancak söylentilerin, kuşkuların giderilmesi için 
gerçeğin ortaya çıkması gerekir. Kimin bunu tezgâh
ladığı, kimin azmettirdiği, kimin suça karıştığı net 
biçimde ortaya çıkıncaya kadar, kuşkusuz bu söylen
tiler devam edecektir. 

Aziz arkadaşlarım; 
Bu olay, İktidarın kesesinden, Adapazar'ı Bele

diyesinin olanaklarından, Adapazar'ı Belediyesinin nü
fuzundan bir A. P. ileri geleni için nasıl kullanıla
rak yasaların çiğnendiğinin. Adliyeye karşı çıkıldığı
nın bir göstergesi değil midir? 

Bu olay, mahkemenin kararlarına uyulması gere
kir düşüncesinin, inancının Hükümetten. İktidardan 
diğer kesimlere de, «Buna uymamak gerekir.» biçi
minde yansıması değil midir? Bu olaya gerçekten 
Bakan ve parlamenter düzeyinde arkadaşlarımız ka
rışmış mıdır? Adapazar'ı Cumhuriyet Savcılığında 
suça katılanlar kimlerdir? Hem tehir kararı veren, 
hem infaz için evrakı hükümlünün eline verip gön
deren, hâlâ orada oturacak mıdır? 

Bunun bu şekilde oluşturulmasında amaçlanan 
şuydu: İlk dört ay sorulduğu zaman, «Vedat izinli» 
denecekti. Ondan sonraki dört ay zaten' kiralık kişi 
infazı tamamlamış olacaktı. «İnfaz tamamlandı.» de
necekti. Bu kadar ustaca yalanı hazırlayan kişiler, 
hâlâ Cumhuriyet Savcılığı sandalyesinde oturacaklar 
mıdır? 

Seben Cumhuriyet Savcılığına durum 25 . 4 . 1976 
günü ihbar edilmiştir. Buna rağmen suçu planlayan, 
suça azmettiren, suça açıkça katılan, ortak olan ki
şiler hakkında bir işlem yapılmamıştır. Bir işlem ya

pılmaması, Seben Cumhuriyet Savcılığında da buna 
peşin icazet verildiğini göstermez mi? Suça katılan
lar. suçu planlayanlar, suça azmettirenler, Ceza Ya
sasının en azından 284 ncü ve 343 ncü maddelerine 
göre suç işlemişlerdir. Her iki suç da, Hükümetin nü
fuzunu kırar niteliktedir, asayişi bozar niteliktedir; 
bir başkası işlediği zaman mutlaka ve derhal tutuk
lanması gerekir niteliktedir. Buna rağmen, bu kişile
rin Adapazar'ında hâlâ Belediye Başkanlığı otomo
bili ile gezmesi, bu kişilerin hâlâ suçsuz insanların 
arasında dolaşması doğru mudur? 

Aziz arkadaşlarım; 
Bunu, hiç bir partizan zihniyete kapılmaksızın; 

ama mahkeme kararlarına uymak gerekiyorsa, bunun 
mutlaka uyulmasının sağlanması için huzurunuza ge
tirmiş bulunuyorum. 

Sakarya'da bütün bu sorulara cevap aranmakta
dır. Bu suçun kovuşturmasını Adapazarı Cumhuriyet 
Savcısı ile Seben Cumhuriyet Savcısı artık yapamaz. 
İnsanın kendi hakkında kovuşturma yapması, insanın 
ve eşyanın tabiatına uygun değildir. Neden buralara; 
durum Bakanlığa da aksettirilmiş olmasına rağmen, 
hâlâ müfettiş gönderilmemiştir? Eğer bu soruların ce
vabı verilmezse, halkta ihkakı hak duygusu, kendi 
hakkını kendi alma duygusu yerleşir ki, bu, bir an
lamda felâket olur. 

Saygılar sunarım efendim. (C. H. P., Millî Bir
lik, Kontenjan grupları sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Güneş. 

3. — İçel Üyesi Lûtfi Bilgen'in, Türk çiftçisini pe
rişan eden gübre yokluğu ve karaborsası karşısında 
Hükümetin tutumu konusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Lûtfi Bilgen, Türk çiftçisini 
perişan eden gübre yokluğu ve karaborsası karşısında 
Cephe Hükümetinin tutumunu dile getirmek üzere 
gündem dışı söz istemiştiniz. 

Buyurunuz efendim, söz yeriyorum. 
Sayın Bilgen, sizden de çok rica edeceğim; vakti, 

süreyi gözönünde bulundurunuz. 
LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Peki efendim, müm

kün mertebe kısa konuşacağım. 
Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Şu anda Türkiye'yi kasıp kavuran pahalılık ve 

karaborsanın sentetik gübre kanalıyle küçük Türk 
çiftçisini nasıl perişan ettiğini ve bunun karşısında 
Cephe Hükümetinin yanlış tutumunu dile getirmek için 

-söz almış bulunuyorum. 
Tarım ilâcından kamyon lâstiğine, demirden çi

mentoya. kaput bezinden bütan gazına; kısacası, yi-
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yeeekten giyeceğe, yakacaktan yatacağa kadar gerçek 
halk ihtiyacı ne varsa, hepsine zam yapan Cephe Hü
kümetinin bu tutumunu milletin alkışlaması beklene
meyeceği gibi, sonucu ölümlerle biten birtakım siya
sal tertiplerle halkın dikkatini başka yöne çekme çaba
ları da, Cephenin çökmesine mani olamayacaktır. 

Köylü, kentli herkesin kullandığı yakıt gaza son 
günü yapılan Çf 60 zammı, sözüm ona gizlemek üze
re, yurdun çeşitli yerlerinde şimdiye kadar 30 - 35 li
raya satılmakta olan bir tüp gazın, 50 - 60 lira ara
sında satılmış olmasını örtmek için, fiyatı sabit tuta
rak. içindeki gazı 12 kilodan 7,5 kiloya indirmekle her
kesi kör, âlemi sersem sanmak gafleti bir yana, ayda 
bir tüp harcayan bir evde yılda 12 defa tüp taşıma 
masrafı yapılıyorsa, şimdi 20 defa aynı masraf tek
rarlanacaktır ki, sadece içine yapılan % 60 zammı 
gizleyelim derken, nakliyesine de % 60 zam yapılmak 
suretiyle, kaçak güreşlerinin de cezasını halka çektiren 
Cephe Hükümetinin, sunî gübre politikasına değine
rek huzurunuzdan ayrılacağım. 

Bir kaç gün önce Ankara'da toplanan Ziraat Mü
hendisleri Odasının tebliğinde belirtildiğine göre. güb
renin toprağa zamanında arılamaması nedeniyle ulu
sal gelirde 2 milyar liralık kayıp olduğu, gübrenin 
Cephe Hükümetinin eliyle bilinçli olarak karaborsa
ya düşürüldüğü belirtildikten sonra; bu yıl 4 milyon 
700 bin ton kimyasal gübre tüketimi öngörüldüğü, 
bunun 1 milyon 600 bin tonunun bugünlerde kulla
nılması gerekifken, ancak 200 bin ton ithal edildiği, 
yerli üretimin de programlanan ölçüde olmaması ne
deniyle bir gübre kıtlığı ve dolayısıyle karaborsası ya
ratıldığı ifade edilerek; çeşitli gübrelerin kilosunun 
ortalama 3 liraya maledildiği, üreticiye ortalama 130 
kuruştan satılması için kiloda 170 kuruş sübvansiyo
na başvurulduğu belirtilmiş ve Ziraat Mühendisleri 
Odası olarak ithalden çok, yerli üretime gidilmesi tav
siye edilmiştir. 

Tarım yönünde Türkiye'nin en yetkili kişilerinin 
ağzından ç;kan bu gerçeklere, sanırım kimsenin bir 
diyeceği yoktur. 2 milyarlık zararı abartmalı bulan ba
zı arkadaşlarımıza deriz ki, eğer zamanında gübre 
atılmadığı için 2 milyar liralık zarar yoksa, zamanın
da gübre atılsaydı 2 milyarlık verim artışı da olmaya
caktı. Ki, bu kadar sübvansiyona gerek kalmazdı. 

Yıllık 4 milyon tondan fazla gübre için Hüküme
tin göze aldığı sübvansiyon miktarı, yukarıda verilen 
teknisyenler hesabına göre, milyarları bulmaktadır; 
ama acaba Hazineden ödenen bu milyarlar gerçek 
Tüfk çiftçisinin eline geçip hizmetine mi giriyor, yok

sa belli soygun şebekesinin elinde mi kalıyor? Asıl 
önemli sorun burasıdır, 

Anadolu'da gübre tevzii uygulamasını kısaca tet
kik edersek. Cephe İktidarının, özellikle A. P. kanadı
na mensup partizanların bunu nasıl kendi menfaatle
rine alet ederek, fakir Türk çiftçisinin perişan olması 
pahasına servetler edindiğini görmek mümkündür. 

Yukarıdan beri perişan olanın hep küçük Türk çift
çisi olduğunu ısrarla söylemekteyim. Zira. yüzlerce 
dönüm bahçesi, ya da binlerce dönüm tarlası olanla
rın doğrudan doğruya Hükümetle, ya da yetkili kişi
lerle direkt temaslar kurarak, özel muamelelerle de
polarını resmî fiyattan doldurmuş olmalarından dola
yı, Ziraî Donatım Kurumu üç beş çuval gübre ihtiyacı 

i olan köylülere dağıtacak gübre bulamamaktadır; ama 
I köylü. Devlet gübresinin çuvalına iki üç katı para öde-
j yince de, her yerde bulabilmektedir. 

Bu nasıl oluyor?.. 20 Mart 1976 günü Genel Baş-
1 kanımız Sayın Bülent Ecevit'in Ege gezisine katıldı-
( ğ;m zaman, her toplantıda gübre yokluğundan şikâyet 

eden dövizlerle karşılaşıyorduk. Ege'de sorun buydu o 
zaman. Halbuki, aynı gün Sayın Başbakan Süley
man Demire! Mersin mitinginde, «Gübre sıkıntısı di
ye bir şey yoktur, sunîdir. Karaborsa yoktur, hiçbir 
şeye zam yapılmayacaktır. Temeller atılacaktır.» di-

İ yor ve 1974 Ecevit Hükümetinin Bütçesinden ayrılıp 
harcanan 15 milyon liralık inşaattan sonra, Tarsust'a 

I Berdan - 2'nin temelini atıyordu. 
i Seçim bölgemden 4 gün önce döndüm, istisnasız 
i 
j her küçük çiftçi gübre istiyordu. Artık, fiyatına da 
i bakan yoktu, yeter ki bulunsundu. Ziraî Donatımda-
! ki resmî fiyatın 2 - 3 katma karaborsacıdan yalvar -
! yakar aldığı gübrenin yine Ziraî Donatım gübresi ol-
j duğunu görmek köylüyü çileden çıkarıyordu. 

Her ne kadar çimento 30 - 35 liraya, demir daha 
şimdiden 7 - 8 liraya çıkmış ve kuyruğa binmişse de, 
hiç olmazsa inşaata başlamayanlar bir müddet bekle
yip evinin temelini atmak için mevcut Hükümetin 
ömrünü tamamlamasını bekleyebilirlerdi, varsın De
mire! duvarlara temel atmaya devam etsindi; ama 
gübre sorunu öyle değildi ki; zamanında atılmazsa 
ne işe yarayacaktı tarlada... Hele Güneyin tam seb
zelerinin gübre istediği şu günlerde, değil ay. ya da 

] haftanın, günün değeri vardı, onun için karaborsa-
| n;n at oynattığı yer. şu anda Güneydi. 
i Seçim bölgeme b>r ay kadar önce gittiğim zaman, 

gübre darlığı ve karaborsa şikâyetlerini daha ziyade 
| muhalefete mensup olanlardan dinliyordum. O za-
I man mahallî A. P. yöneticileri, «Aslında gübre sıkın -
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tısı diye bir şey yoktur, ancak bir yanlışlık eseri bi
zim ilçenin hakkı filân ilçeye gitmiş, yakında yerine 
gelecek.» diye halkı avutmaya çalışıyorlar, o filân il
çenin halkı da, falan ilçeye kaçırılmış haklardan mah
rum kalıyordu. Ki, böylece hakkı yenmeyen bir tek 
ilçe kalmıyordu ortada. Peki ama, bu hakları yiyen 
kimdi? Bu anda Hükümet neredeydi? Hani şecaat arz 
edeyim derken kıptı. sirkatin söylermiş... «Yalancı
nın mumu yatsıya kadar yanar.» derler, gübre husu
sunda çıkarılan kaçırılma yalanları da Nisanda sön
dü. Benim seçim bölgeme son gidişimde şikâyetleri 
herkesten dinledim, bir ay önce olduğu gibi, sadece 
muhalifler değil, Cephe mensupları da feryadı bası
yorlar, üstelik, aldanmanın kızgınlığına, aldatmanın 
utancı da eklenerek daha çok bağırıyorlardı. 

Küçük Türk çiftçisi bu gübre karaborsasıyle so
yulurken, Hükümet ne yapmaktaydı acaba? Bunu, 
isterseniz bir ilçenin A. P. yöneticilerinin ağzından 
dinleyelim ı 

Bütün tarım sahalarında olduğu gibi, İçel'in bir il
çesinde de gübreye ihtiyacı olan köylü ve küçük çift
çi, kasabalılar, köylüler kaymakamlıkta kuyruğa gi
rerek gübre vesikası alırlar. Bu belgelerle Ziraî Dona
tıma giderler, kayıt kuyruğuna girerler, onu da ta
mamladıktan sonra vaat edilen günde gelip, o saatte 
geleceği söylenen gübre yüklü kamyonları bekler
ler. Bekleme kuyruğu uzaya dursun, bir hayli gecik
me ile kamyonlar gelir. Herkes sevinç içindedir; ama 
ilgili memur bu gübrelerin kendilerine verilemeyeceği
ni, bunun çok daha önceden yukarının emriyle filân 
tüccara satılmış olduğunu, onun deposuna boşaltılaca
ğını söyler ve kâğıt üzerinde gerekli işlemler yapıldık
tan sonra kuyrukta sabahtan beri bekleşen köylüle
rin gözü önünde kamyonlar gübreleriyle ayrılır ve doğ
rudan doğruya o A. P.'li tüccarın deposuna gider. 

Sebzesine gübre atmak için beklemeye takati kal
mayan köylüler, doğru o tüccara giderler, «-Ne fark 
istersen verelim.» diye teklif ederler ve üçer beşer çu
val gübre isterler. Adam reddeder. İhtiyacına binaen 
aldığını, artarsa ileride belki satabileceğini söyler. Bu
nun üzerine tüccarın mağazasının önündeki halk pos
taneye koşar ve Başbakana telgrafla şikâyetler yağdı
rırlar; ama Ankara bunlar için artık sağır ve dilsizdir. 

Bu hikâyeyi kendi ağzından dinlemek isteyenlere, 
ilçenin de, o A. P.'li yöneticinin de ismini verebili
rim; arzu ederlerse. 

Halk böylesine gübre sıkıntısı çekerken, şikâyet
lere kulağını tıkayan Cephe Hükümetinin bu konu
yu nasıl ele aldığını beraber görelim : 
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Birtakım döviz sıkıntıları nedeniyle ithalâtta güç
lük ve yetersizlik olduğu meydandadır. Yerli üretimin 
aksaklıklarını ortaya koymakta burada fayda vardır. 
Türkiye'de mevcut kimyasal gübre fabrikalarından bir 
tanesi de Mersin'dedir. Ak - Gübre adiyle anılan bu 
ünite, Akdeniz Gübre Sanayiidir. Kendi seçim böl
gemde olduğu için, bu fabrikanın daha inşaatından 
beri ilgilendim. İçinde yuvarlandığı suiistimal bataklı
ğından kurtulması için girişimlerde bulundum. Çarele
rini bu kürsüden defalarca ifade ettim. İnşaatı esna
sında tespit ettiğim yolsuzluklarla ilgili Senato Araş
tırması istedim. 295 milyon lira keşif bedeli olan bu 
fabrikanın inşaatında yüz milyonlarca liralık suiisti
mal dosyaları teşekkül etti; ama 12 Mart Muhtırası ile 
herşey bitti. Simdi o dosyalar benim arşivimde bir acı 
hatıra olarak saklanmaktadır. Belki bir gün işe ya
rar. 

İnşaatmdaki durumunu izaha çalıştığım bu fabri
kanın bugünkü işleyişini de maalesef yakından bil
diğim için huzurunuzda kısaca arz ederek, «Gübre 
kıtlığı ve karaborsasını Cephe Hükümetinin bilinçli 
olarak meydana getirdiğini» ifade eden Ziraat Odala
rı görüşünün dayanaklarını açıklığa kavuşturmak isti
yorum. Belki bundan sonrasına tedbir için faydası 
olur diye söylüyorum bunları. 

Bazı arkadaşlarımız belki hatırlayacaklardır; yu
karda bahsettiğim Senato Araştırması müzakerelerin
de, «İlk keşif bedelinin kat kat üstünde bir fiyata 
malolmasına neden olan suiistimalleri önlemezsek, bu 
fabrikanın üreteceği gübrenin çok pahalıya malolaca-
ğını. ona göre satılırsa çiftçinin alamayacağını veya 
çok para ödeyeceğini, farkın Hazineden kapatılması
na gidilmesi halinde de Hazinenin buna yetmeyece
ğini, yetse bile zararı yine halkın çekeceğini» ifade 
etmiştim. Şimdi olan oldu, böyle gidiyor. 

Bildiğiniz gibi, bu fabrikanın yüzde 40 hissesi 
Kuveyt'in, yüzde 10'u İş Bankasının, yüzde 40'ı da 
Azot Sanayiinin olması hasebiyle, Devlet ilgilidir ve 
bizim burada konuşmak hakkımız doğmaktadır. 

Mersin'deki Ak - Gübre'de mart ayı sonunda top
lu sözleşme anlaşması yapılamadığı için grev kararı 
alınır. 1 Nisan 1976 tarihinde Bakanlar Kurulu ka-
rarıyle grev bir ay ertelenir. Petrol - İş Sendikası Da-
niştaya başvurarak yürütmenin durdurulmasını ister 
ve sonradan yürütmeyi de durdurtur; yani hukuk yö
nünden haklı çıkarlar. Hükümet, grev kararını erte
leyip fabrikanın işlerliğini sağlamakla beraber, işçile
re, toplu sözleşmede istediklerini vermemekte direnir. 
İşverenin bu tutumu karşısında işçiler pasif direnişe 
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geçerek, günlük 2 250 ton olan üretimi yavaşlatarak 
400 tona indirirler. Buna karşılık Hükümet aktif di
renişe geçerek 12.4 .1976 tarihinde işveren olarak 
üretimi durdurma karan alır. Bunun bir gözdağı ol
duğunu söylemeye gerek yoktur: hatta bu sırada Sa 
ym Başbakanın doğrudan doğruya Mersin Fabrika-
sıyle telefon irtibatı kurarak ilgilendiği de iddia edi
lir. Fabrika, Hükümetçe üretimden durdurulurken, 
Türkiye el'an gübresizdir. 16 .4 .1976 tarihinde cuma 
günü sadece diamonyum - fosfat için üretime geçilir. 
Z ;ra onun hammaddesi olan fosforik asitin tanklar
da daha çok durmasının tehlikesi vardır, bir an önce 
harcanmalıdır. Diğer üretim üniteleri yine çalıştırıl
maz. 17 Nisan 1976 tarihinde Fabrika Müdürü Anka
ra'ya gider. 19 Nisan Pazartesi günü bir Devlet Ba
kanının başkanlığında Uzlaştırma Komisyonu topla
nır. Toplanır; ama Ankara'dan Genel Müdürün em
riyle 20 Nisan 1976 tarihinde, yani Salı günü Fabri
kada üretim tekrar durdurulur. Uzlaştırma Komis
yonu toplantıdayken parsiyel üretiminin bile durdurul
ması, işverenin işçi üzerinde yaptığı baskıdan başka 
bir şey değildir. 21 Nisan 1976 Çarşamba günü ilgili 
Devlet Bakanının ağzından TRT'de ve basında anlaş
manın sağlandığı resmen açıklanır; ama buna rağ
men Fabrika üretime hâlâ geçirilmez. 

Dünkü TRT yayınların: dinleyenler, Mersin'deki 
Ak - Gübre'yle Petrol - İş Sendikası arasında toplu 
sözleşme İmzalandığını ve verilen sosyal hakları ilân 
eder. Bu haklar, aslında verilmemiş, alınmıştır. Zira, 
işçierin başlangıçta istediklerini vermemek için dire
nen, hatta memlekette gübre kıtlığını artırarak kara
borsayı biraz daha körükleyen üretimden durdurma
ları sonunda, işçiler başlangıçta istediklerinden çok 
daha fazlasını almışlardır. Herhalde Say.n Hükümet, 
onlara daha çok sosyal hak vereyim diye Fabrikayı 
kapatıp karaborsayı beslememiştir. Sanırım bu nok
tayı farkeden Ziraat Odası mühendisleri Hükümetin 
bilinçli olarak gübre karaborsası yarattığını söyle
mişlerdir. 

Böyle bir üretim durdurulmasını bütün gübre is-
tifçileri çok iyi biliyorlardı ve şu anda Güney'de bir 
haftalık gübre krizi onlar için yeter de artardı bile. 
Ne yazık ki, üretimin durduğunu halk bilmiyordu. 
Gelecek kamyonlar için kaymakamlıkta ve Ziraî Do
natım önlerinde kuyrukta avutulup beklerlerken, bi
raz daha sıkıştığmın farkına varamıyorlardr, ama ke
ser kemiğe dayanınca, gübre atmazsa sebzesinin bite
ceğini görünce, karaborsacıya gidip 2 - 3 katma 3 - 5 
çuval gübreyi sırtlayarak köyüne dönüyordu ki. ka

raborsacının da istediği zaten huydu. Cephe Hükü
meti de, kuruluşunda kendilerini destekleyen para ba
balarına minnet borcunu ödüyordu böylece. Hem Dev
let kesesinden, hem de halkın kesesinden ödeniyor
du hesaplar. Bundan sonra halka belki münasip fi
yattan gübre temin edilebilirdi; o sıra gelirdi; ama 
Güney'in de artık hayrını görmek gerekirdi. 

Kısıntı ve sıkıntı nedeniyle gübre tevzii gerçekten 
halk için yapılacaksa, formül gayet basittir. İlkin, en 
az gübreye ihtiyacı olan küçük çiftçiden başlanır, bü
yüğüne doğru gidilir, yetmezse bittiği yerde kalır; ama 
bu yo! Cephe Hükümetinin işine gelmez. Böyle, hal'ka 
dönük gerçek tevziin yapılabilmesi için elde olanaklar 
da var. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, acaba toparlamak 
mümkün mü?.. 

LÜTFİ BİLGEN (Devamla) —- Bitiriyorum efen
dim, toparlıyorum. 

BAŞKAN — Lütfedin efendim. 

LÛTFl BİLGEN (Devamla) — Örneğin; İçel'de 
26 bin küçük çiftçiyi temsil eden bir kooperatif var. 
İç - Ko Birlik adındaki bu Kooperatif bugüne kadar 
yaptığı halk hizmetiyle müspet icraatını ispat etmiş, 
aldığı krediyi zamanından önce ödeyerek dürüstlür 
günü göstermiş, ihraç ettiği narenciyelerin kalite ve 
temizliğiyle de dışarıda ün yapmış ve hatta pek çok 
yabancı alıcılara Türkiye'de çürüksüz ve temiz mal 
varmış izlenimini vermiştir. 

Yukarıda anlatmaya çalıştığım nedenlerden dola
yı Cephe Hükümeti her ilde mevcut olan böylesine 
gerçek kooperatife elini uzatmaz. Nitekim, 26 bin 
çiftçiyi temsil eden bu Kooperatife açılan teşvik kre
disinin tam dört katını Mersin Adalet Partisi İl Baş
kanına açan bir Hükümet, elbette onu gübresiz de bı-
ı akacak, değildir. Halkın feryadına kulakları tıkanır; 
a m?, banlara duyarlıdır. 

Geçenlerde İçel'de bir gezi yapan Sayın Orman 
Bakanından halk gübre için yardım ister. O da kal
kar. resmî arabalar konvoyuyle Tarsus'ta Karabucak 
Devlet Ormanına bitişik olan Şehit Turan Emeksiz 
Ormanının adını değiştirir. 

Ondan sonra ben o semte gittim. Gerçekten Orma
nın isminin yazıldığı levha değişmişti; ama o çevre
deki köylülerin gübresiz kalan sebzelerinin düzelme
sine bu isim değişikliği yetmemişti. Kahvehanelerde 
toplanan halk, İktidardan olanlar da dahil olmak 
üzere, «Gübre de gübre» diyorlardı. İşte böyle saygı
değer senatörler. 
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Sözümü bağlıyorum. «Kılavuzu karga olanın bur
nu bilmem neden kurtulmaz.» derler. Başarı propa
gandası «Ucuz gübre» olan Cephe Hükümetinin so
nu da, galiba «Karaborsa gübre» den olursa hiç şaş
mayınız, 

Güney illerinde çok geçerli bir halk deyimi var
dır : «Karpuzla alman alın ölümü sudan olur.» 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bilgen. 
4. — Bingöl Üyesi Mehmet Bilgen in, Bingöl'de 

vukubıılan deprem konusunda gündem dışı demeci. 
BAŞKAN — Sayın Mehmet Bilgin, Bingöl'de vıı-

kubulan deprem hakkında gündem dışı konuşmak üze
re söz istemiş bulunmaktasınız, 

Buyurun efendim. 
Sayın Bilgin, sözlerinize başlamadan evvel sizden 

de istirham ediyorum, süreyi mümkün mertebe kısa 
tutabilirseniz iyi olur. Lütfen efendim. 

MEHMET BİLGİN (Bingöl) — Hay hay, uya
cağım Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, muhterem senatörler; 
Malumu âlileri olduğu veçhile, güzel yurdumuz

da sık sık depreş olmakta, sel felâketi ve bir çok 
tabiî afetler memlekette çeşitli tahribat yapmakta, bin
lerce vatandaşı evsiz bırakmak suretiyle hepimizi elem 
ve ıstıraba garke'tmektedir. 

Tabiî afelerden en fazla mutazarrır olan illerimiz
den biri de, seçim çevrem olan Bingöldür. 1966 dep
reminde Varto'yla beraber Bingöl'ün Karlıova ve 
Kiğı ilçeleri de büyük hasara uğramış ise de, aradan 
on yıl geçmesine rağmen, maalesef hâlâ bu iki ilçe ve 
köylerindeki tahribat giderilememiş, binalar bile ya
pılamamış, vatandaşlar tahtadan ve hasırdan baraka
lar içinde idame-i hayata terkedilmişlerdir. 

Kanalizasyon için açılan çukurlar yüzünden sene
lerdir vasıtayla KiğL sokaklarına girmek mümkün ola
mamaktadır. O zaman da Başbakan olan Sayın Süley
man Demirel, «Kısa zamanda yaraların sarılacağını» 
Varto'ya gittiğimizde vaat etmiş idi. Aradan on yıl 
gibi küçümsenmeyeceik bir zaman geçti. Çok şükür 
şimdi yine Başbakandır, vaatlerini yerine getirecek 
mevkidedir. Muvakkat yerleşmeye karar verdiklerini 
düşünerek, yıllardır hassaten Karlıova'lıların çektik
leri ıstırabı hafifletmek için, iyi olmayan başlangıcı 
mükemmel bir sonuca vasıl edeceğine inanarak, baş
lamak üzere olan Doğunun kısa süreli bu inşaat mev
siminde, hiç olmazsa binaların yapılacağına dair olan 
ümidimizi kaybettirmeyeceklerini bilhassa yüksek hu
zurunuzda ifade etmek isterim. 

27 Mart 1976 günü saat 17.00 sıralarında Karlı
ova'nın Kızılçubuk, Kaynarpmar, Sarıkuşak, Viran
şehir köylerinde yine deprem oldu. Geçici ilk tes
pitlere göre, 44 evde ağır hasar, 8 evde orta, 47 evde 
de hafif hasar tespit edilmiştir. 100 adet kadar da kü
çük ve büyük baş hayvan telef olmuştur. 

Nisanın ilk haftasında depremi mahallinde gör
mek ve kazazedelere geçmiş olsun diyebilmek için 
Karlıova'ya gittim. Ne yazık ki, Karlıova'dan öteye 
geçemedim. Çünkü, bir haftadan beri çalışan dozer
ler karla kaplı olan yolları açamamışlardı. Gönderi
len 150 çadır Karlıova'da kalmıştı. Akşama doğru, 
üzüntü, ıstırap ve çaresizlik içinde karlar altındaki 
Karlıova'yı titreye titreye terkederken, bir helikop
terle bu köylere çadır göndermeyip, zavallı kazazede
leri kaderleriyle başbaşa bırakan Hükümetteki ilgili
lerin vicdanlarının titreyip titremediğini düşünüyor
dum. 

6 .9 .1975 tarihinde vukubulan Lice depreminde 
i de Genç ilçesinin köylerinde büyük hasar tespit edil-
I mistir. Köylülerin o zamandan beri devam eden mü

teaddit müracaatlarından anlaşıldığına göre, bu tes
pitler sıhhatli olmadığı gibi, daha sonraki sarsıntılar
da da hasar dereceleri artmıştır. 

Genç ve dinamik İmar ve İskân Bakanımızın va
atlerine inanıyoruz. Zamanı gelince bu bölgeyi yeni 
ekiplerle tekrar taratacağına güvenimiz tamdır. 

Sayın Nihat Erim Hükümeti zamanında vukubu
lan 1971 Bingöl depreminde iyi bir başlangıç yapıl
mış ise de, maalesef hâlâ istenen ve özlenen sonuca 
yarılamadığı için üzgünüz. İnşallah, mevcut Hüküme-

| timiz bu üzüntümüzü giderecek, yıllardır yokluk ve 
sıkıntı içinde kıvranan, yakınlarını kaybetmiş Bin-

I gollüleri, senelerce sonra olsa bile, huzura ve refaha 
I kavuşturacak gerekli tedbirleri alacaktır. 

Bingöl köyleri ikiye bölünmüş durumdadır. Bir an 
I önce birleşlirilmeleri, Hükümeti, küçük üniteler için 
I yol, çeşme ve okul yapma külfetinden kurtaracağını 
I bilmem izaha lüzum var mıdır? 

I Tecrübelerle sabit olmuştur ki, Bingöl'de binaların 
I çatıları ancak saçla kaplandığı takdirde iktisadî ve 
1 dayanıklı olmakta, Hükümeti masraftan kurtarmak

tadır. Hal böyle iken, Karlıova'da bu sisteme gidilme-
I diği hayretle müşahade edilmektedir. Bingöl depre-
I minde de evvelâ kiremit kullanıldığını; fakat daha 

sonra saça dönülmek mecburiyetinde kalındığını ha
tırlatmak suretiyle, hatanın tekerrüründen sakınılaca
ğım ümit ediyoruz. 
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Karlıova'da da tek katlı evler yapılmaktadır. Hal
buki, Karlıovalılar, Bingöl ve Genç'te olduğu gibi, 
iki ve üç katlı binaların şehre daha yakışacağını id
dia etmekte ve böyle yapılması için de Hükümet nez-
dinde gerekli teşebbüsü yapmamızı esrarla istemekte
dirler, 

Keban'a en yakın illerden biri olan Bingöl, hâlâ il
çeleri ve köyleriyle gelecek elektriği sabırsızlıkla bek
lemektedir. Bu vesile ile Hükümtten sormak istedi
ğim bir husus vardır : Acaba, Bingöl'ün kaç köyüne 
elektrik vereceğini planlamıştır ve halen kaç köyün
de elektrik vardır? 

Susuz Bingöl, yolsuzluğu ile de perişan durumda
dır. Genc'in Servi ve Yenisu, Kiğı'nın Yedisu nahiye
leri yolsuzdur. Ne zaman yola kavuşacaklarına dâir 
bir emare de maalesef henüz müşahade edilememekte
dir, 

Hülâsa, Bingöl, sabrınızı taşırmamak için çok kısa 
olarak değindiğim bu haliyle, üzüntüyle ifade edeyim 
ki, kalkınmada da 67 nci il olma durumunu muhafa
za etmektedir. Evleri yıkılmış, işyerlerini içindekilerle 
beraber kaybetmiş Bingöl'ün, her ilden daha fazla 
fabrikalara, işyerlerine ihtiyacı olduğunu belirtmeme 
bilmem lüzum var mıdır? 

Gerek heyetlerle beraber olan ve gerekse özel gö
rüşmelerimizde İmar ve İskân Bakanı Sayın Nurettin 
Ok'un vaat ettiği prefabrik konut yapan fabrika ile 
halı atelyelerini bu yıl gerçekleştireceğine inanıyoruz. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Selâhat-
tin Kılıcın, görüşmelerimiz esnasında vaat ettiği Gayıt 
Barajının temelini yakında atacağına ve Karlıova -
Halifhan linyit kömürünü işletmeye açacağına ve bir 
santral, ilâve edeceğine güvenimiz tamdır. 

Yem fabrikası hâlâ bitmediği gibi, geçen sene 
tecrübe çalışması yapan süt fabrikasının da bu sene 
sermayesizlik nedeniyle faaliyete geçmeme ihtimali 
kuvvetle muhtemeldir. Zira. ancak memurlarının ma
yıs ayı maaşını verebilecek kadar parası kalmış du
rumdadır. Bu fabrikanın hizmete girmesi, Başbakan 
Yardımcısı muhterem Necmettin Erbakan'la, Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanı muhterem Korkut Özal' 
m himmetlerine vabestedir. 

Her gün sallanan Bingöl'ün Karlıova ve Solhan 
ilçelerinde Hükümet Tabibinin bile bulunmayışı, bil
mem Sağlık ve Sosyal Yardan Bakanımız Sayın- Ke
mal Demir'i tedirgin etmiyor mu? 

Yolsuzluktan at sırtında doğum için şehre getiri
lirken ölen gencecik annelerin hikâyelerini, kızamık
tan kaybedilen yavruların miktarlarını ve veteriner-
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| sizlikten Karlıova'da yedikleri şüpheli sığır etinden ku-
I duracakları günleri sayanların haleti ruhiyelerini 
] anlatarak sizleri üzmek istemem. Sadece şunları söy

leyerek konuşmama son vermek isterim, 
Civarındaki illerden Erzurum'daki Üniversiteden, 

Diyarbakır ve Elâzığ'daki üniversitelerden bir fakül
te bile alamayan Bingöl'lüler sabırla beklemekte ve 
beklerken de hiç olmazsa Anayasa teminatı altındaki 
insanca yaşama haklarından faydalanmayı ve en 

j mübrem ihtiyaçları olan yol, su, elektrik, kanalizas-
j yon ve bir de çalışarak aile efradından gidenleri unut

turacak, kalanları geçindirecek işyerleri istemekte ve 
kalkınma edebiyatıyle halka dönük edebiyatın; sağ -
sol çatışmasının, hatta hatta üniversitelerdeki çatış
maların ve nihayet radyo ve televizyonlarda yayınla
nan beyanlarla bildirilerin Doğu'ya, özellikle Bin
göl'e bir şey getirmediğini ve getirmeyeceğini, bilâ
kis istikbal bekledikleri yavrularını alıp götürdüğünü 
yetkililere duyurmak ve ona göre tedbirler manzume-

j si istediklerini, bu isteklerinin bütün vatandaşların is-
I tekleri olduğunu, muhalefetten ayırıcılık değil, yol gös-
I tericilik, iktidardan da seyyanen hizmet bekledikleri-
j ni huzuru âlilerinde ifade etmeyi en şerefli görev ad-
i elettiğimi belirtir, beni dinlemek lütfunda bulunduğu-
| nuz için, şükranlarımı ve saygılarımı sunarım. (Alkış -
İ 1ar) 
I BAŞKAN — Teşekkür ederiz. Sayın Bilgin. 

İ 5. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Bahriye Üçok'un. 
j Basın - Yayın Genel Müdürlüğü tarafından 1976 yı-
j lında yayınlanan «Petite Hîstoire de La Turquie» adlı 
j kitap konusunda gündem dışı demeci. 

| BAŞKAN — Sayın Bahriye Üçok, Basın - Yayın 
| Genel Müdürlüğü tarafından 1976 yılında yayınlanan 
i •-Petite Histoire de la Turquie» adlı kitap hakkında 
| gündem dışı kısa bir konuşma istemişlerdir. 
i Buyurun Sayın Üçok. 
j BAHRİYE ÜÇOK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
| Sayın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; 

Basın - Yayın Genel Müdürlüğü tarafından «Petite 
Histoire de La Turquie» adlı Fransızca bir kitap 
yayınlandığını öğrenip hemen bir nüsha elde ettim ve 

I merakla incelemeye koyuldum. 
j Fransızcada «Petite» ve «Histoire» sözcükleri yan-
| yana kullanıldığında, anekdot, eğlenceli hikâye anla

mına gelmekte olduğundan merakım büsbütün art-
| mıştı. Ancak, kitaba şöyle bir göz gezdirince, bu de-
! yimin tamamıyle «Türkiye'nin özet veya kısa tarihi» 

anlamına kullanılmış olduğunu gördüm. Bunun Fran
sızca doğru ifade edilmesi «Histoire abregee de la 
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Turquie» veya «Histoire concise de la Turquie» veya 
«Une courte histoire de la Turquie» olmalı idi. 

Kitabı inceleyince bir çok yanlışlar içerdiğini gör
düm. Bunlardan bir kaç örnek vermek isterim. 

Bir : 67 nci sayfaya kısa tek minareli küçük bir 
camiin resmi konmuş. Altına İkinci Mahmut'un Nus-
retîye Camii diye yazılmıştır. Halbuki, Nusretiye Ca
mii Mareşal Von Molteke'nin «Türkiye'den Mek
tuplar» adlı kitabında da işaret ettiği gibi, özellikle, 
ince, uzun iki minaresiyle diğerlerinden ayrılan bir 
selâtin camiidir. 

İki : 74 ncü sayfada Gazi Osman Paşa ile hiç ilgili 
olmayan ve kim olduğunu çıkaramadığımız bir sivi
lin resminin altına «Gazi Osman Paşa» diye yazıl
mıştır. 

Üçüncü hata : Göktürk Devletinden bahsedilir
ken sayfa 12'de, Göktürk sülâlesinin 552'den 745'e 
kadar 193 yıl iktidarda kaldığı savlanmıştır. Halbuki, 
Batı Göktürk Devletinin 659'da yı'kılmasıyle Göktürk 
Devleti bir süre için tarih sahnesinden silinmiş, 680'de 
saltanat adı Eiteriş olan Kutluk Han tarafından ye
niden kurulmuştur. Bundan dolayıdır ki, bu ikinci 
devlete bir çok tarih kitaplarında Kutluk Devleti adı 
da verilmiştir. 

Dördüncü husus : Sayfa 36'da, Cengiz'in birlik
lerinin İran'ı geçerek Türkistan'a yaklaşmakta olduk
ları açıklanmıştır; yani İran Batı'ya doğru geçiliyor ve 
Türkistan'a geliniyor. Cengiz Moğolistan'dan geldiği
ne ve Moğolistan'da Türkiye'nin Doğu bölgesinde ve
ya Irak'ta olmadığına göre bu nasıl mümkün olabilir? 

Beşinci husus : Sayfa 36'da, Cengiz tehlikesinden 
kaçan Türk boylan arasında başlarında Osmanlıların 
bulunduğu Kayı aşiretinin yer aldığı söylenmektedir. 
Kayı aşireti beyleri sülâlesine: ancak Söğüt bölgesin
de yerleştikten sonra ilk hükümdar Osman Bey'e nis
petle Osmanoğulları dendiği herkesçe bilinir. Bunun 
doğrusunun da. «Kayı aşiretinin başında, sonradan 
Osmanoğulları adını alacak olan Bey sülâlesi bulun
maktaydı» olmak lâzım gelmektedir. 

Altıncı husus : Sayfa 45'de, Yavuz Sultan Selim'in 
Osmanlı İmparatorluğuna Avrupa'da 1 milyon 700 
bin kilometrekarelik toprak kattığı savlanmıştır, aşağı 
yukarı Türkiye'nin üç misli. Yine herkesçe bilinen bir 
gerçektir ki, Yavuz Sultan Selim Avrupa'ya hiç sefer 
yapmamış, Osmanlı İmparatorluğuna Asya ve Afrika 
topraklarında toprak kazandırmıştır. Ayrıca, Yavuz 
Sultan Selim'in 29 Ağustos 1516'da Halep'te Halife 
olduğu ve sayfa 46'da, Halifenin İslâm'ın en yüksek 
dinsel mercii olduğu savlanmıştır. Yavuz'un Halep'te 
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1516'da Halife olduğu savı hiçbir tarihsel belgeye ve
ya inanılır kaynağa dayanmadığı gibi, 1516 - 1517 
Mercidabık ve Ridaniye savaşlarındadır hilafeti al
dığı iddiası, o da şüphelidir; ama ben bu konunun bi
limsel incelemesine burada yer olmadığı kanısında 
bulunduğumdan bu konuya dokunmayacağım. 

Halife de, İslâm'ın en yüksek dinsel mercii değil
dir. Yanlış olarak halifeyi İslâm'ın en yüksek .mercii 
diye tarif ederler. Halife, evrensel İslâm Devletinin 
başkanına verilen isimdir. Halife, en yüksek dinsel 
mercii olsaydı, hiç şeyhülislâmdan halife fetva ister 
miydi? Birinin başını kestireceği zaman Osmanlı padU 
şahlan, halife unvanını taşıyan padişahlar, daima şey
hülislâmdan fetva almaşlardır ve o fetvayı uygulamış
lardır; kendilerinde böyle bir yetki olmadığı için. 

Yedinci husus : Küçük Kaynarca Barışı Üçüncü 
Mustafa zamanında yapılmış gibi gösterilmiştir. Hal
buki bu barış, Birinci Abdülhamit zamanında yapıl
mıştır. Birinci Abdülhamit Ocak 1774'te padişah ol
muş. adı geçen Barış da 17 Temmuz 1774'de imza edil
miştir. 

Sekizinci husus : Ruslarla 1877 - 1878 savaşların
dan bahsedilirken sayfa 77'de, Yunanistan'ın Rusla
rın yanında yer aldığı savlanmıştır. Halbuki, bu sava
şa Yunanistan katılmamıştır; ancak Berlin Barışında 
Tesalya ve Epirus'un güneyi ile ödüllendirilmiştir. Ye
nildiğimiz bir savaşta Yunanistan'ı da yenen devletler 
arasında göstererek onlara bir zafer hediye etmenin 
nedenini anlayamadığımı itiraf etmek isterim. 

Dokuzuncu husus : Böyle tanıtma ve propaganda 
amacıyle yazılan kitaplarda öne sürülen savların, ki
tabın başka yerlerinde yazılan gerçeklerle ve tarihsel 
gerçeklerle çelişmemesine dikkât edilmek gereklidir. 
Çelişki olursa, okuyanın kitapta öteki söylenenlere 
de güveni sarsılır. Nitekim, kitabın en sonunda Osman
lı soyunun 691 yıl aynı koldan ve aynı çizgi üzerin
de hüküm sürdüğü ve bunun başka hiçbir hükümdar 
soyunda görülmediği savlanmaktadır. Ancak, yine ay
nı kitabın 8 nci sayfasmın 2 nci sütununda, Çin'de bir 
Türk imparator soyunun 855 yıl hüküm sürdüğü ya
zılıdır. Ayrıca, Japon hükümdar soyu bilinmektedir 
ki, M. Ö. 660'dan günümüze kadar aynı kol ve aynı 
çizgi üzerinde 2636 yıldır iktidarda bulunmaktadır. 
Etiyopya'da da 1271'den 1974*e kadar aynı hükümdar 
soyu hüküm sürmüştür. 

Yine kitapta belirtildiği gibi, Birinci Ahmet'ten 
sonra Osmanlılarda «eJcber evlât» sistemi kabul edil
diğinden, 1617'den sonra gelen hükümdarlar aynı çiz
gi üzerinde değillerdir. 
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İmdi, «Türkiye'nin Özet Tarihi» adım taşıyan bu 
kitap 1922'de tahtından düşürülmüş padişah Vahi-
dültin'in İstanbul'dan kaçmasıyle son bulmaktadır; 
yani Türkiye'mizin tarihi 1922'de bitmektedir, son 
bulmaktadır. Bu, bundan sonra Türkiye tarihi yok de
mektir. Kitapta bunun bir devamı olduğu ve kısa Tür
kiye tarihinin bir ikinci cildinin çıkartılacağı husu
sunda hiçbir işaret bulunmadığı gibi, kitabın kapağın
da veya iç kapağında «bir» sayısı da bulunmamakta
dır. Cumhuriyetin ilânından bahsedilmemiştir. Ata
türk'ten ve Millî Mücadeleden; ancak Vahdettin'in 
niçin düşürüidüğünü açıklayabilmek için 5 satırla yer 
verilmiştir, o kadarcık bahsedilmiştir. 

Şimdi Sayın Başbakandan soruyorum : 
i. — Hükümetiniz Türkiye tarihinin 1922'de padi

şahlığın kaldırılması ve egemenliğin ulusa ait olma-
sıyle bitmiş olduğu kanısında mıdır? 

2. — Eğer değilse, içinde Türkiye ile hiç ilgisi ol
madığı halde Yahudi Hazarlara yer verilen; ama ül
kemizde Cumhuriyetin ilânından ve Cumhuriyet dö
neminden bahsedilmeyen bu kitabın bir Devlet kuru
luşu olan Basın - Yayın Genel Müdürlüğü tarafından 
bastırılmasının, nedenleri nelerdir? 

3. — Hakkında yabancı dillerde yaz.İmiş olan ki
tapların sayısı 4 bini aşmış bulunan Atatürk'ten ve 
onun kurmuş olduğu Cumhuriyetten bütün sömürge-
leşmiş veya yan bağımsız duruma düşmüş uluslara 
örnek olan ve dünya tarihinde yeni bir çığır açmış 
bulunan millî mücadeleden bahsetmeyen böyle bir ki
tapla Türkiye'nin tanıtılmış olacağı kanısında mısı
nız?.. 

4. — Eğer, bu kanıda değilseniz, içindeki yanlış
lardan birkaçına da değinmiş olduğum Cumhuriyet
ten ve tarihinden bahsetmeyen bu kitabın yayınlan
masını durdurmayı, dış ülkelerde tanıtma ataşelikleri
mize gönderilmiş ise. geri çekmeyi, henüz gönderilme-
mişse gönderilmesini engellemeyi düşünüyor musu
nuz?.. 

5. — Bu kitabın yazarına kaç para ödenmiştir? 
6. — Bu kitap baskı masraflarıyle Devlete kaça 

malolm ustur? 
Yazılı olarak cevaplandırılması ricası yle bunu öner

ge halinde takdim ediyorum Başkanlığa. 
Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Üçok. 
6. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine 

dair Başkanlık tezkeresi. (31795) 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Bazı sunuşlar vardır, evvelâ sunulacak sonra oyla

nacaktır. 

29 . 4 , 1976 O : 1 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu üyele

rinin hizalarında gösterilen müddetlerle izinli sayıl
maları hususunun Gene] Kurula arzı, Başkanlık Di
vanının 28 .4 .1976 tarihli toplantısında kararlaştırıl
mıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerinize arz olunur. 
Macii; Zeren 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkam V. 
Başkanvekili 

Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi Mahmut Şev
ket Özçetin'in, mazaretine binaen 20 .4 .1976 tari
hinden itibaren 20 gün. 

Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Bekir Sıtkı 
Baykal'm, mazaretine binaen 27 .4 .1976 tarihinden 
itibaren 20 gün. 

BAŞKAN — Sayın üyeler: 
Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi Sayın Mah

mut Şevket Özçetinin mazaretine binaen 20 . 4 . 1976 
tarihinden itibaren 20 gün süreli izinli sayılması husu
sunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Say;n Bekir 
Sıtkı Baykal'm mazaretine binaen 2 7 . 4 . 1976 tari
hinden itibaren 20 gün süre ile izinli sayılması hususu
nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

7. — Mazareti dolayısıyle iki aydan fazla izin alan 
Ordu Üyesi Bekir Sıtkı Baykal'a ödeneğinin verile
bilmesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/796) 

BAŞKAN — Bir Senato Başkanlığı tezkeresi var
dır. sunuyorum. 

Genel Kurula 
Mazareti dolayısıyle 2 aydan fazla izin alan Cum

huriyet Senatosu Ordu Üyesi Bekir Sıtkı Baykal'm 
tahsisatının verilebilmesi, İçtüzüğün 146 ncı maddesi 
gereğince Genel Kurulun kararına bağlı olduğundan. 
keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 

Macit Zeren 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkanı Vekili 
Başkanvekili 

HİLMİ NALBANTOĞLÜ (Erzurum) — Mazareti 

neymiş acaba Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Rahatsızlık efendim. 
Mazareti dolayısıyle 2 aydan fazla izin alan Cum

huriyet Senatosu Ordu Üyesi Bekir Sıtkı Baykal'm 
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tahsisatının verilebilmesi, İçtüzüğün 146 ncı madde
si gereğince Genel Kurulun kararına bağlı olduğun
dan, bu hususun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
miNalbantoğlu'nun, Lice depremiyle ilgili bazı olay
lar hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/42) 

BAŞKAN — Sayın üyeler: 
Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Sayın Hil

mi Nalbantoğlu'nun. Lice'de depremden sonra yapı
lan konutlar hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi üzerine, Genel Kurulumuzun 20 Nisan 1976 
tarihli 57 nci Birleşiminde 15 kişilik bir komisyon 
kurulmasına karar verilmiş ve bu karar gereğince 
keyfiyet gruplara bildirilerek adaylar istenmiş idi. 

Gruplır adaylarını bildirmişlerdir. Grupların 
adaylarını bilgilerinize sunuyorum. Bilâhara bu aday
ların teker teker işarî oylaması yapılacaktır. 

«Sayın Ahmet Karayiğit (Afyon Karahisar, Ada
let Partisi), Sayın Safa Yalçulk (Çorum, Adalet Par-
tM), Sayın Sakıp Hatunoğlu (Erzurum, Adalet Par
tisi), Sayın Beliğ; Beler (İzmir, Adalet Partisi), Sayın 
Ali Aîkan (Kırklareli, Adalet Partisi), Sayın Osman 
Salihoğlu (Sakarya, Adalet Partisi)) Sayın Selâhattin 
Cizrelioğlu (Diyarbakır, Cumhuriyet Halk Partisi), 
Sayın Selâhaddin Babüroğlu...» 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 
çok özür dilerim. Sayın Selâhaddin Babüroğlu'nun 
yerine Saym Hilmi Nalbantoğlu'nun ikâmesini rica 
ediyorum. Grup yazımız takdim edildi. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Araştırmayı ken
disi istiyor. 

BAŞKAN — Bir mahzuru yok efendim, mâni hali 
yolc. 

«Sayın Hilmi Nalbantoğlu (Erzurum, Cumhuri
yet Halk Partisi), Sayın Naim Taşan (Tunceli, Cum
huriyet Halk Partisi), Sayın Niyazi Unsal (Erzincan, 
Cumhuriyet Halk Partisi), Sayın Abdullah Köseoğlu 
(Kocaeli, Cumhuriyet Halk Partisi), Saym Vehbi Er-
sü (Millî Birlik Grupu, Tabiî Üye), Sayın Emanul-
lah Çelebi (Millî Birlik Grupu, Tabiî Üye), Sayın 
Sabahattin Özbek (Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
ler Grupu)» 

Sayın üyeler; 
15 nci üyenin, grup kuramayan üyeler arasın

dan seçilmesi gerekmektedir. Grup kuramayan sayın 
üyelerden bir aday göstermelerini istirham ediyorum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ben Mehmet 
Bilgin'i aday gösteriyorum efendim. 

29 . 4 . 1976 O : 1 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Bilgin (Bingöl) 
Listesi tanzim ve takdim edilen adaylar teker te

ker oylarınıza sunulacaktır. 
Sayın Ahmet Karayiğit'in üyeliğini kabul eden

ler... Kabal etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Safa Yalçuk'un üyeliğini kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Sakıp Hatunoğlu'nun üyeliğini kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Beliğ Beler'in üyeliğini kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Ali Alkan'ın üyeliğini kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Osman Salihoğlu'nun üyeliğini kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Saym Selâhattin Cizrelioğlu'nun üyeliğini kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun üyeliğini kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Naim Taşan'ın üyeliğini kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Saym Niyazi Ünsal'ın üyeliğini kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir 

Sayın Abdullah Köseoğlu'nun üyeliğini kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Saym Vehbi Ersü'nün üyeliğini kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Emanullah Çelebi'nin üyeliğini kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Sabahattin Özbek'in üyeliğini kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Mehmet Bilgin'in üyeliğini kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu şekilde 15 kişilik komisyon teşekkül etmiştir. 
Başkanlık Divanınca ayrıca kendilerine gerekli teb
ligat yapılacaktır. 

9. —• Danışma Kurulunun 29 Nisan 1976 tarihli 
5 sayılı kararı. (3/797) 

BAŞKAN — Saym üyeler; 
Bir Danışma Kurulu dağıtım cetveli hakkında 

tezkere vardır, sunuyorum. 
Genel Kurula 

Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulunun 29 Ni
san 1976 tarihli toplantısında alman 5 sayılı karar 
ilişikte sunulmuştur. 

Yüksek Genel Kurulun tasviplerine arz ederim. 
Saygılarımla. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili 
Macit Zeren 
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Danışma Kurulu Kararı 

1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal ile 9 arkadaşının. Millî Eğitim Bakanı tarafın
dan yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları; Aydın 
Üyesi İskender Cenap Ege ve arkadaşlarının, TRT 
ve Zonguldak Üyesi Ahmet Demir Yüce'nin, Baş
bakanlığa bağlı Toprak ve Tarım Müsteşarlığı tara
fından hazırlanmış olan yönetmelik hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergeleri hakkında kurulan 5 er 
üyeden müteşekkil üç ayrı komisyonda bulunacak 
üyelerin yüzde oran cetvelinin ilişik şekilde tanz;mi. 

2. — Danışma Kurulu Sözcülüğünü İdare Anvri 
Sayın Suphi Karaman'ın yapması, kararlaştırılmıştır. 

Macit Zeren 
C. Senatosu 

Başkanı Yerine 
Rahmi Erdem 
Başka nvekili 

Divan Üyesi 
Ekrem Kabay 
Divan Üyesi 
Bahriye Üçok 

(Bulunmadı) 
Divan Üyesi 
İsmail İlhan 

(Bulunamadı) 
İdare Amiri 

Mehmet - A1 i A r ? k a n 

M. Tekin Arıburun 
Başkan 

(Bulunamadı) 
Kâzım Kangal 

Başkanvck'li 
(Bulunamadı) 

Divan Üyesi 
Mehmet Çamlıca 

Divan Üyesi 
Abdüigani Demirkol 

(Bulunamadı) 
Divan. Üye.?; 

Sabahattin Savcı 
(Bulunamadı) 
İdare Amiri 

Tank Remzi Baltan 
(Bulunamadı) 
İdare Amiri A. P. Grup Başkanvekiil 

Suphi Karaman Nazım înebeyü 
C. H. P. Grup M. B. Grupu 

Başkanvekili ' Adına (Muhalifim. 
Recai Kocaman Ekrem Acuner 

Muhalefet Şerhim eklidir.) 
C. Başkanınca Seçilen Üyeler 

Grup Başkan vekil i 
(Muhalifim. Muhalefet Şerhim eklidir.) 

Cihat Aîpan 

1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanı tara
fından yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları hak
kında Senato Araştırması isteyen önergeleri üzerine, 
Genel Kurulun 20 . 4 . 1976 tarihli 57 nci Birleşi
minde kurulması kabul edilen 5 kişilik Komisyon. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İ. Cenap 
Ege ve arkadaşlarının TRT hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergeleri üzerine. Genel Kurulun 

20 . 4 . 1976 tarihli 57 nci Birleşiminde kurulması 
kabul edilen 5 kişilik Komisyon ile. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Ah
met Demir Yücenin Başbakanlığa bağlı Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış 
olan yönetmelik hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi üzerine Genel Kurulun 20 . 4 . 1976 tarihli 
57 nci Birleşim nde, kurulması kabul edilen 5 kişilik 
Komisyon. 

Oran Çizelgesi 
Gruplar Üye sayısı c,!c Oranı Adedi 

A. P. 
C H. P. 
M. B. Gr 
C. Baş. S. Ü 
Grup kurama 

Gr. 
yanlar 

77 
62 
i 8 
12 
15 

2 09 
1 68 
0 48 
0 32 
0 40 

2 
2 
1 

— 
— 

184 4 97 5 
Karşı Oy Yazısı 

Anayasanın 84 ve 85 nci maddeleri ile bunların 
uygulanmasına ilişkin Anayasa Mahkemesi kararının 
bağlayıcı hükümleri. Cumhuriyet Senatosundaki dört 
Siyasî Grup lls Grup Kuramayanların mevcudiyeti 
karşısında beş kişilik bir komisyonun teşkiline cevaz 
ve; mrdiğ'nden ve dolayısıyle Anayasanın 8 nci, 152 
nci maddelerine de aykırı düştüğünden Danama Ku
rulunun önerisine muhalifiz. 29 Nisan 1976 

Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. U. 
Ekrem Acuner M. Cihat Alpan 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Biraz evvel okunan Danışma Kurulunun dağı

tım cetvelinin müzakeresi, İçtüzüğümüzün 8 nci mad
desinin (B) fıkrası gereğince yapılacaktır; yani grup
lar adına birer sözcü IC'ar dakika, bir de Başbakan
lık Divanı sözcüsü 10 dakika görüşmek hakkına haiz
dir. Bu konuda ayrıca verilmiş bir önerge vardır, 
sunuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Gündeminde bulunan bazı 

Araştırma istemleri için; içtüzüğümüzün 135 nci 
maddesine dayanılarak, 57 nci Birleşimde önerilen 
ve kabul edilen 5'er kişiillik komisyonlar, geçerliği 
İçtüzüğümüze nazaran öncelik ve üstünlük taşıyan 
Anayasanın 84 ve 85 nci maddeleri ile bunların 
uygulanmasına ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı
nın bağlayıcı hükümleri karşısında, Cumhuriyet Se
natosundaki 4 grup ile grup kuramayanların üyele
rini kuvvetleri oranında kapsar biçimde teşkil edi-
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İerneyeceğinden, Anayasanın 8 nci ve 152 nci mad
delerine de aykırı düşen Danışma Kurulu Raporu
nun reddme ve anılan komisyonların 15'er üyeden 
oluşturulmasına delâletlerini arz ederim. 

JM. Cihat Alpan 
Danışma Kurulu Kontenjan Grupu 

Temsilcisi 

ıBAŞKAN — Sayın Alpan'in önerisi iki hususu 
ihtiva etmektedir: 

Evvelemirde Danışma Kurulu kararının reddini, 
gerekçesini göstererek işitiyorlar; ondan sonra da 15 
kişilik bir komisyon kurulmasını öneriyorlar. 

/Bir önerge daha var, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Araştırma yapmak üzere kurulan üç komisyonun 

5'er üyeden tenkili için Genel Kurulca karara varıl
mıştı. 

ıDamşma Kurulu, 5 üyenin seçimi için yaptığı da
ğıtım cetvelinde 2 Adalet Partisinden 2 Cumhuriyet 
Haüfe: Partisinden ve 1 üye de Millî Birlik Grupun-
dan seçilmek üzere karara varmış. Bu dağıtım cet
veli İçtüzüğe ve Anayasaya uygun değildir. Bu ne
deni», tekliflimi her gruptan l'er üye, 1 üye de grup 
kuramayan üyelerden olmak üzere Araştırma Komis
yonunun böylece teşkilidir. 

Saygılarımla. 
Eskişehir 

Ömer Ucuzal 
(BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Sayın Ucuzal tarafından verilen bu önerge, Ana

yasaya ve Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırı 
»olduğu için uygulama yapmıyoruz, muameleye koy
muyoruz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) —Söz istiyorum 
Sayın Başkanmı. 

iBAŞKA.N — Evet efendini. 
Söz isteyen grup sözcülerine... 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Sa

yın Başkan, bu 8 nci maddenin (B) fıkrasını mı tat-
Jbik edeceksiniz? 

.BAŞKAN — Evet efendim. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Usul 

haikikiinidıa söz istiyorum efendim. 
ıBAŞKAN — Buyurunuz Sayın Tuna. 
«AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Muh

terem arkadaşlarım; • 
.Başkanlık Divanımızda bir münakaşanın vuku 

bulduğu, Başkanlık Divanının bir karara vardığı an
laşılıyor. 
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Araştırma komisyonlarında partiler ve gruplar 
nasıl temsil edilsin? Bu mevzuda bir münakaşa ce
reyan etmiş; 5 kişillik heyeti kâfi görmemişler; «ya 
adadi daha fazla olsun yahut Millî Birlik Grupunidıani 
1, Adalet Partisinden 2, Cumhuriyet Halk Partisin
den 2 olmak üzere 5 kişilik bir heyet araştırmayı 
yapsın.» demişler. 

Arkadaşların beyanlarından da anlaşılıyor ki, 
mevzu Anayasa ile ilgili bir mevzudur. 

Şimdi, Sayın Başkan sözüne başlarken, «Ben 
mahdut bir müzakereyle bu işi halledeceğim.» bu
yurdular. ' 8 nci maddenin (B) fıkrası bunu gösteri
yor; fakat 8 nci madde, yasama yılı başında Başkan
lık Divanının seçimiyle ilgili bir maddedir. Burada
ki hâdise, bir Araştırma Komisyonunda partiler ve
ya gruplar ne şekilde temsil olunsunlar konusuyla 
i'giM'ir. Bahusus, mevzuun bir cephesi de Anaya
sayla ilgili olunca, «Birer kişiden, iki kişiye söz vere
ceğim yahut gruplardan birer kişiye söz vereceğim, 
halledeceğim...» kısmı, 8 nci maddeye muhalif ol
duğu gibi, Anayasanın ruhuna, tutumuna da mu-
liftir. 

fBizı Başkanlık Divanı kararının isabetli olma
dığı kanaatini taşıyoruz. Serbest müzakere açıldığı 
zaman da görüşlerimizi ifade edeceğiz. Yalnız, mü
samahanıza sığınarak 8 nci maddeyi okumak isti
yorum: 

(«Madde 8. — C. Senatosu Başkanı, toplantı yı-
lınrn bitmesinden önceki bir hafta içinde, Danışma 
Kurulunu toplar. «Ne zaman topluyor? Ekim ayı
nın 25'inıden sonra, toplantı yılının bitmesine bir 
hafta kala. Başkan kimi toplarmış?.. Danışma Ku
rulunu toplarmış; yani Sayın Başkanımızın tatbik 
etmek istediği maddenin 1 nci fıkrası bu. 

«A) Bu toplantıda: 

1. Danışma Kurulunda temsil edilen bütün 
grup'ıarın C. Senatosu üye tamsayısınldaki yüzde 
oranları tespit edilir. 

2. Başkanlık Divanmdaki yerler, görev ve yet
kileri bakımından; Başkan için yüzde 19, Başkan-
vakillerinin her biri için yüzde 1Q, İdareci Üyelerin 
her biri için yüzde 7, Kâtip . üyelerin her biri için 
yüzde 5 puvan itibar olunur.» Neyin seçimiyle ilgi
liymiş bu?.. Başkanlık Divanının seçimiyle ilgili. 

«3. Başkan, Başkanvekilleri, İdareci Üyeler 
ve Kâtip üyeler için grupların Cumhuriyet Senatosu 
üye tamsayısına oranlarının büyüklük sırasına göre, 
dağılım cetveli düzenlenir ve Genel Kurulun günde-
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mine alınır.» Neyin dağılım cetveli?.. Başkanlık Di
vanının dağılım cetveli. 

«B) Genel Kurulda, dağıtım cetveli üzerinde 
Danışma Kurulu adına bir sözcü ile gruplar adına 
birer defa... Konuşurlar. Bu konuşmalardan sonra, 
dağıtım cetveli Genel Kurutan oyuna sunulur.» Han
gi dağıtım cetveli?.. Başkanlık Divanımın kuruluşuyla 
ilgili cetvel. 

Binaenaleyh, Sayın Başkandan şunu rica ediyo-
rub: Okudukları (B) fıkrası ve 8 nci madde budur. 
Yasama yılının başında, Başkanlık Divanının teş-
kiliylie i'gli bir maddedir. Bu ise, Araştırma Ko
misyonuna seçilen üyelerle ilgili ,İçtüzüğün taitbika-
tıyle ilgili bir Başkanlık Divanı kararıdır. Bu Baş
kanlık Divanı kararının bir veçhesi, Anayasa ve 
Anayasanın tatbiikaıtıyle ilgilidir. 

iBen şunu rica ediyorum: Serbest müzakere aç
sınlar; (müzakere açılması lâzımdır) Umumî Heye
tin varacağı karara göre bu Başkanlık Divanının ihti
lâfı halledilir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
£ayın üyeler; 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Usul hakkında 

söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Öztürk. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 

13 ncü maddeye göre Danışma Kurulları sene baş
larında değil, ihtıiyaç duyduğu her zaman toplanır 
ve bu gibi kararları alır efendim. 

BAŞKAN — Arz edeceğim efendim. 
Sayın üyeler; 

Yüce Genel Kurulumuzun huzurunda bir Danış
ma Kurulu kararı vardır. Biz buraya bir Danışma 
Kurulu kararıyle geldik. Danışma Kurulu kararla
rının Genel Kurulda nasıl müzakere edileceği husu
sunda, 8 nci maddenin (B) fıkrasından başka bir 
hüküm mevcut değildir. Danışma Kurullarının gö
revlerini gösteren 13 ncü madde, Danışma Kurulları-
nrn, yalnız toplantı yılının başlangıcına takaddüm eden 
bir hafta öncesinde değil, kendilerine her görev ve
rildiğinde toplanacağını âmirdir. Danışma Kurulu
muz, önüne bir mesele geldiğinde, zikredilen tarih
te; yani bugün bu konuda da toplanmış (bundan ev
velki emsalleri gibi) ve bir karar almıştır. Artık, hu
zurumuza, herhangi bir komisyonun şu şekilde ve
ya bu şekilde tarzı teşkili hakkında müzakereye 
cevaz verecek bir imkân mevcut değildir. Bu müza
kere, bundan evvelki Birleşimde, seçilecek üyele-
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rin 5 veya 15 kişi olması hususunda cereyan etmiş, 
Yüce Genel Kurul bu müzakere sonunda 5 ksişilk 
bir komfeyon kurulmasına karar vermiş ve bu kara
ra göre bir tevziat yapılmasını, dağıtım cetveli ya-
pılimasını Danışma Kuruluna havale etmiştir. 

Danışma Kurulu, alınan bu karar gereğince bir 
dağıtım cetveli yapmıştır. Bu Danışma Kurulunun 
kararının nasıl müzakere edileceği hususunda 8 nci 
maddenin (B) fıkrasından başka bir hüküm yoktur 
ve Başkanlık Divanı teşkilinde zikredilen bu hük
mü, daha doğrusu 8 nci maddenin başlık kısmını, 
matlabını okusranız, «Siyasî Grupların oranları.» 
başlığını taşıdığını göreceksiniz. Yalnız Başkanlık 
Divanının teşkili hususuyla ilgili bir hüküm değildir. 
Başka bir hüküm olmadığı zaman bunu kıyasen uy
gulamak zorundayız. 

Başkanlık, onun için bu hükmü uygulamaya 
karar vermiştir. 

ı AHMET NUSRET TUNA (Kastamıonu) — Beya
nınızla ilgili olarak söz istiyorum efendim. 

(BAŞKAN — Buyurunuz efendim, buyurunuz. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) ^-Muh

terem arkadaşlarım; 
Ben, «Danışma Kruîu, yılbaşından gayri zamanda 

toplanır» demedim. Sadece, 8 nci maddemin neye de
lâlet ettiğimi göstermek üzere^ onu okudum. 

Yalnız, şunu ifade etmek istüyorum: 
Muhterem Başkanımız hakikaten yanlış bir tatbi

katın yolundadır. Aıkadaşlar, bunun siyasî bir. veç
hesi yok; «5 mi olsun, 10 mu olsun, hangisi daha uy
gun olur?» hikâyesi var. 

Cumhuriyet Senatosunda, Meclislerde müzakere 
serbesttir, müzakere kemaliyle yapılır. Anakaide bu; 
Meclislerm müzakeresi tahdit olunamaz. Eğer bazı 
ahvalde işin uzatılmasına lüzum yoksa, o gibi ah
valde sarahaıt konur. 

«8 nci maddeden gayri madde yok» diyorlar. Doğ
ru. 8 nci maddeden gayri maddede olamaz. Başkanlık 
Divanı, Umumî Heyet adına hizmet gören bir Di
van, «Ben şu şekilde yapacağım» diyor. Onun, o şe
kilde yapılabilmesi için, bizim onu tasvip etmemiz lâ
zım. Bu şekilde getirdiği bir maddeyi ariz amik tet
kik ederiz, bir karara varırız ve Başkanlık Divanı da 
tatbik eder. 

Şimdi, muhterem Başkanımızı yanıltan husus şu: 
Meclisler müzakere için kurulmuş'tur. Meclislerin 

müzakerasii takyit olunamaz. Meclisler, her mevzuyu 
enine boyuna müzakeer eder. Anakaide bu. Anaka'ide 

, için sarahat istemez. Meclislerin müzakeresini tak-
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yit, normal yol değildir. Onun için kayıt konmuştur, 
onun için 8 noi maddede kayıt vardır. Yoksa, bizim 
namımıza hizmet görecek olan Başkanlık Divanı, 
Anayasaya serapa zıt bir karar getirecek ve müzakere 
yaptırmayacak. Bu olur mu arkadaşlar?. 

Rica ediyorum; Başkanımız bu şekilde mütalaa et
miş olabilir; fakat lütuf buyursunlar, Senato kema
liyle müzakeresini yapsın ve karara varsın. 

8 noi maddeden gayri madde yok. Anakaideye 
muhalif bir zaruret varsa, o zaiman kaydolur. Eğer 
Senato İçtüzüğünde şu biasm halimizi gösteren bir 
Ikayıt yoksa, müzakere serbesttir. Attalkaide budur. 

Saygılar sunarım. 
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Usul hakkında 

söz istiyorum Sayın Balkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kocaman. 
RECAÎ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
8 nci madde uyarınca alınacak Danışma Kuru

lu kurarlarının müzakeresine ilişkin hükümler. Cum
huriyet Senatosu toplantı yılının bitmesinden bir haf
ta önce, Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulunun 
aldığı kararlara Mlişikindlir. 8 nci maddenin iîk cümlesi 
bunu ifade ediyor. Doğru; yani şu anda İçHüzüğü-
müzün 13 ncü maddesi uyarınca bu sabah toplanmış 
olan Danışma Kurulu kararının müzakeresi sırasında, 
8 nci maddede yazılı (ki, bu usulde gruplar adına 
bdrer sözcü, bir de Danışma Kurulu sözcüsü 10'ar da
kikayı geçmemek üzere konuşur, karara bağlanır.) 
prosedürün, şu anda müzakeresini yapmakta olduğu
muz Danışma Kurulu kararına uygulanmasına imkân 
yok. Değerli Tuna arkadaşMruzın bu konuya ilişkin 
görüşüne katılıyorum. Ancak katıma davranışım bu
rada bitöyor. Bundan sonraki görüşü vardır; sınırsız 
müzakere kuralını öngördüler, bu yanlıştır. 

İçtüzüğümüzün 58 nci maddesinde «Usul hakkın
da konuşlma» diye bir hüküm vardır. Danışma Kuru
lunun kararı ve bunun müzakere edilip, oylanması bir 
usul işlemidir, doğrudan doğruya usul işlemidir. Da
nışma Kurulunun kararı okunur, lehte aleyhte müta
laalar*, varsa önergeler müzakere edilir, sonunda oyla
nır karara bağlanır; ama sınırsız müzakere esasları
na dayanaraik değil. Tamaimıyle bir usul konusu bir 
biçim konusu olduğu iç'in, 58 nci maddenin kap
samı içerisinde usul hakkında toüzakere esasları
na riayet edilerek ve dayanılarak müzakere edilir, 

58 nci maddeyi okuyorum: 
«Usul hakkında konuşma istekleri, asıl mesele hak

kında konuşma isteklerinden önceye alınır». Bu baş
ka bir prensip. 

«Usul hakkındaki konuşmalar, bir konunun gö
rüşülmesine yer olmadığına, gündeme veya bu Tüzük 
'hükümlerine uyulması gerektiğine ilişkin olur.» İşte 
Danışma Kurulunun toplanım&sı, kararı, bir komis
yonu oluşturacak üyeliklerin kuvvet oranlarına göre 
gruplara ve grup kuramayanlara dağıtılması, bunlar 
usul işlemi ve İçtüzükle öngörülen kurallardır. Bu ku
rallara aykırı davranışm var olup olmadığına ilişkin 
konuşmalar da; bu Tüzük hükümlerine uyulmasını, 
uyulması gerektiğine ilişkin 'konuşmalardır ve bal 
gibi, tam kendisi, usul hakkındaki müzakere konusu
dur. 

Bu nedenle, olayımıza şu anda müzakere etmekte 
olduğumuz Danışma Kurulu kararının müzakeresine, 
sınırsız müzakere esası değil, İçtüzüğün 58 nci mad
desinde yazılı müzakere kuralı; yani ikinci fıkradaki: 
«Bir üyenin usul hakkındaki teklifini leh ve aleyhin
de, ancak iki üye onar dakika söz söyleyebilirler. Neti
cede oya başvurulmak gerekirse mesele işarî oyla çö
züdür.» kuralına uyularak bir usul müzakeresi açıl
ması, ilki üyenin onar dakikayı geçmemek üzere lehte 
alay'hite konuşması sağlandıktan sonra, işarî oy ile 
meselenin halledilmesi gerekir. Yanılmıyorsam, geç
miş zamanlardaki emsal uygulamalar da bu istikame
tedir. Sırf bu noktaya ilişkin usulî görüşümü arz etmek 
üzere değerli huzurunuzu işgal ettim. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Sayın Tuna'nın yanıkh'kları bir nokta var; konu, 

komisyonun 5 kişi mi, 10 kişi mi olacağı konusu de
ğildir. Bu konu hakkında, bundan evvelki Birleşimde 
müzalkereelr enine boyuna yapılmış, Anayasaya ay
kırılıklar ileri sürülmüş, Tüzük müzakere edilmiş ve 
Yüce Genel Kurulunuz bu konuda büyük müzakere
lerden sonra, komisyonun 5 kişi olarak kurulmasına 
karar vermiştir. Burada hiç bir üyenin görüşünü ser-
detmeaine.. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Mü
saadenizle Sayın Başkan.. 

BAŞKAN — Bir saniye efendim, konuşulurken 
söz istenmez her halde Sayın Esatoğlu. 

Bu konuda Yüce Genel Kurul karar vermişCl'r, fik
rini açıklamıştır ve bütün üyeler burada fikirlerini söy
lemişlerdir. Bu iş halledilmiştir. Artık, konu Danış
ma Kuruluna havale edihniştur. 

Konu şudur : 
Bu 5 kişilik kontenjana, gruplar ve grup kurama

yanlar ne oranda katılacaklardır?. Danışma Kurulu 
bunu halletmiştir ve yüksek huzurlarınıza müzakere 
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için gelen yazı, bir dağıtım cetvelidir, bir Danışma Ku
rulu kararıdır. Onun için, burada Yüce Genel Ku
rulun, bundan evvel almış olduğu kararın dışında, bu 
Danışma Kurulu kararı reddedilmeden bir müzakere 
açmak mümkün değildir. 

Sayın Recai Kocaman'ın mütalaasına da Başkan
lık Divanımız katılamarnakıtadır. Çünkü, usul hak
kındaki konuşma, Başkanlık Divanının uygulayacağı 
usulde herhangü bir halta olduğu takdirde ve hata var 
zannedildiği takdirde, burada Danışma Kurulu kararı 
hakkında bir görüşme yapmak imkânı doğacaktır. 
Yani, Başkanlığın usul hakkında bir hata işlemediği 
kanaati olursa, hiç bir grupa görüşlerinü söylemek im
kânını tanımlayacağız demektir o zaman. Bunun da, 
Yüce Genel Kurulda grupların fikirlertini söylemesine 
mani olacağı kanaatiyle, Sayın Kocaman'ın görüşleri
ne katılma imkânını bulamamaktayız. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Bu ko
nuda usul hakkında söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Esatoğlu. 
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Başkanlık, benim kanıma göre haklıdır. Ancak, 

gerekçesini aeıklayamadılar gibi geliyor bana. 
Danışma Kurulu ile ilgili İçtüzüğün maddesi, 13 

ncü maddedir. Bu 13 ncü maddenin tamamı okunma
mıştır. Son fıkrası, «Danışma Kurulunca alınan karar
lar, Divanın sunuşları sırasında, Genel Kurula teklif 
olarak arz edilir» şeklindedir. 

Şu halde, Danışma Kurulu kararlan, Başkanlık 
Divanının sunuşları arasında Genel Kurula arz edile
cektir. Başkanlık Divanının sunuşları müzakere edil
mez. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Aman. 
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (Devamla) — Cum

hurbaşkanlığından gelen bir tezkere ya da Başkan
lık tarafından okunan herhangi bir tezkere sunuş ola
rak, bilgi olarak arz edildiği takdirde müzakere açı
lamaz. Ancak, istisna olarak 8 nci madde hüküm koy
muştur, (B) fıkrasıyle. 

Başkanlık Divanının teşkiliyle ilgili ve Genel Ku
rul dağıtım cetveli üzerinde lO'ar dakika söz vermiş 
ve bir de Başkanlık Divanı adına 10 dakika sözcüsüne 
konuşma hakkı tanımıştır. Bu, 13 ncü maddenin istis
naî hükmüdür. Başkanlık sunuşları oya arz edilir ve 
oyla halledilir, müzakere açılamaz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür edeniz Sayın Esatoğlu. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Usul 

hakkında bir açıklamam var. 
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BAŞKAN — Usulle ilgili, buyurun efendim. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Muh

terem arkadaşlar; 
Sayın Esatoğlu arkadaşım, bu mevzuu nasıl böyle 

düşündü ben anlayamadım?. 
Bir heyet, Cumhuriyet Senatosu adına hizmet gö

recek 10 kişilik bir heyet karar alacak, Cumhuriyet 
Senatosu ağzını açamayacak. 

Muhterem arkadaşım, bu kelime böyle bir mana
ya dahi gelse, çok açık dah'i böyle yazsa bir Cumhu
riyet Parlamentosunda, bir Cumhuriyet Senatosunda 
bir kliğin, bir ekibin aldığı karar Senatoyu bağlaya
cak, Senato ağzını açamayacak.. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Oyla 
halledecek Beyefendi. Kabul eder, reddeder. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin lütfen. 
AHMET NUSRET TUNA. (Devamla) — Peki, 

sizin şimdi dediğiniz sunuştur. Sunuş da oylanmaz, 
eğer o mantıkla gidersek. 

Arkadaşlar, bu bir usul muamelesti değil, Başkan
lık Divanı bize bir feiklLf getiriyor. 13 ncü madde
nin altındaki mana bu. Diyor ki, Cumhuriyet Senato
sunun tarzı teşekkülüne karşı ben, 2 Halk Partisin
den, 2 Adalet Partisinden, l'de Millî Birlik Grupün-
dan alıyorum, bu araştırmayı böyle yapmayı teklif 
ediyorum diyor. 

Arkadaşlar, bu zamana kadar yaptığımız münaka
şalar bu. Bunu söyleyen arkadaşlarımız aksini İddia 
edip fikirler dermeyan ediyorlardı. 

Şimdi, muhterem Cumhurbaşkanlığı Kontenjanı 
üyeleri, bu Parlamentonun üyesi değil mi?. Onların, 
!bir Parlamento araştırmasında bulunma hakkı yok 
mu?. Yine grup kuramayan; fakat adetleri 14 - 15 ci
varında olan arkadaşlarımızın bir araştırma komis
yonunda bulunma, fikirlerini dermeyan etme hakkı 
yok mu?.. 5 - 1 0 gün evvel yahut 1, 2 ay evvel bunun 
aksinin müzakereleri oluyordu. Deniyordu ki, her 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Anayasanın gösterdiği bü
tün haklara haizdir. Bu hakları kullanmak üzere tem
sil olunmalıdır. Bunun münakaşası oluyordu. Başkan
lık Divanının seçimi zamanındaki müzakereleri lüt
fen hatırlayın. » 

E.., şimdli ne oluyor? Bezim Başkanlık Divanımız 
d'yor ki, ben Halk Partisinden 2 aldım, 2'de Adalet 
Partisinden aldım, l'de Millî Birlik Grupundan al
dım, başkasını katmıyorum. 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Ama, 5 ile tahdit 
etmişiz. 
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BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın efendim, 
AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 5 ile 

(tahdit edildiği zaman, biıikaç yıl evvel Anayasa Mah
kemesinin bir karan var. Bu kararında diyor ki; 85 nci 
maddede iki unsur var. 

1. Her siyasî parti grupundan bir şahıs buluna
cak. Anaîkaide bu. Mutlak siyasî parti grupu varsa, 
ondan 1 kişi bulunacak. 

2. Gruplar kuvvetleri oranında olacak. 
Şimdi, Anayasadalki hüküm böyle olmakla bera

ber, bilâhara diğer siyasî grupların da nazara alınması 
için, Baş'kanlı'k DivanUda olasıya bir karar çıktı. O za
man, Meclis adına hizmet görecek her teşekkülün içe
risinde grupların, siyasî parti gruplarının temsili şart. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Usul hakkında 
söz (istiyorum ef endim. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Ben 
de söz istiyorum Sayın Başkan. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Ş:mdi, 
bizim Başjkanhk Divanı Anayasaya, Anayasa Mahke
mesi kararma bu şekilde muhalif bir görüş getiriyor 
ve diyor ki, ben Cumhuıiyet Senatosunda bu mevzuu 
konuşturmam. Takdirlerinize bırakıyorum. 

Arkadaşlar, halklarımıza sahip olalım. 13 MşiM'k, 
15 kişilik bir heyet bir karar alacak, o kararı biz ko
nuşamayacağız; bir karar alacak bu iş mahdut mü
zakere ile halledilecek, olmaz. Anayasanın ve Ana
yasa Mahkemesi kararlarının tatbiikatıyle ilgili ince 
bir mevzudur. Serbest müzakere ile işin halledilmesi 
lâzım geldiği kanaatindeyim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Özfcüfk. 
FAKİH ÖZLEN (Konya) — Sayın Başkan, yerim

den bir hususu arz edebilir miyim? 
BAŞKAN — Bir saniye efendim, Sayın Öztürk 

sizden daha evvel söz istediler. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkanım; 
Siz iyi niyetinizle, aslında usul içinde olmanıza rağ

men, arkadaşlarıma usulsüzlük yapmak imkânını ver
diniz. Bizim burada görüşeceğimiz konu, usulden öte
de Genel Kurulun verdiği bir kararda, siyasî grup
ların veya diğer grupların oranına göre, gücüne göre 
puanlamanın doğru yapılıp yapılmadığıdır. Konu bu
nun üzeıiinde cereyan etmeli, usul bunun üzerinde 
olmalıdır. Eğer bu puanlama Anayasanın 85 nci mad
desine göre yanlış yapılmışsa ve İçtüzüğün 13 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrasına..göre uygun bir Danışma 
Kurulu kararı çıkmamışsa, bunun üzerinde münakaşa 
yapabiliriz. Oysaki, Yüksek Kurul karar vermiş. Bu-
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nun, Anayasanın şu günkü kararma göre, o günkü 
tekliflerimiz görüşülürken (5 mi, 15 mi olsun?) ko
nuşulacak konuyu, şimdi konuşuyoruz. 

Şimdi, bu sunuşun üzerinde biz; ancak oranın doğ
ru yapılıp yapılmadığını konuşabiliriz, onun dışında 
söz vermemeniz lâzım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Öztürk, dikkat buyurursanız 

arkadaşlarımız hep usul hakkında söz istiyorlar; yani 
oylamanın, müzakerelerin usulü hakkında söz isLiyor-
lar. Ben o şekilde söz veriyorum; ama konuşmalar 
arasında gayet tabiî sözler gelişiyor. 

Buyurun Sayın Esaltoğlu. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Sayın 
arkadaşlar; 

Müsaadenizle 13 ncü maddeyi baştan sonuna ka
dar bir defa okuyacağım. 

«Danışma Kurulu ve görevleri : Madde : 13. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı : 
A) Divan ve komisyonların seçimlerinden evvel 

oranlan, adayları ve seçim gününü; 
B) Grupların anlaşmalarını gerektiren önemli ko

nuları ; 
Gruplar anlaştıktan sonra, Danışma Kurulunda 

artık o Genel Kurula sunuş şeklinde germiş oluyor. 
Anlaşmış oluyorlar, müzakereye gerek kalmıyor. 

«C) Lüzumlu görülen sair hususları; 
Görüşüp kararlaştırmak ve...» 
Gruplar anlaşmış ve kararlaştırmış, karara varmış. 

Bunun artıik müzakeresi olmaz. 
« Başkanlık Divanı ile birlikte toplanmak üze

re Cumhuriyet Senatosunda bulunan gruplar temsilci
lerinin katılacağı bir Danışma Kurulu teşkil eder. 

Bu Kurul, Cumhuriyet Senatosu Başkanının veya 
bulunmadığı zamanlarda Başkanvekillerinden birinin 
başkanlığında en az ayda bir defa ve gerektiğinde ola
ğanüstü toplanır. 

Danışma Kurulunca alınan kararlar, Divanın su
nuşları sırasında, Genel Kurula teklif olarak arz edi
lir.» 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Teklif 
olarak... 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (Devamla) — Bu, 
töklif olarak arz edilir. Bütün gruplar Danışma Ku
rulunda temsil ediliyor. Temsilcileri fikirlerini, düşün
celerini söylüyor, meseleyi oluşturuyor, haüsdiyorlar 
ve bir rapor halinde getiriyorlar. Genel Kurula teik-
lif edilen bu rapor, Genel Kurulda ya kabul edilir. 
ya reddedilir. Artık müzakeresine gerek kalmıyor. 
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Şjmdi, bunu 8 nci madde ile birilikte mütalâa et-
ftüğjmiz zaman, 8 nci maddedeki görev, Danışma Ku
rulunun en önemli görevlerinden birisidir. 8 nci mad
dede yer alan görev, Başkanlık Divanının teşkili mad
desidir. En önemli böyle bir görevde onar dakikalık 
kısıtlı bir hak tanınınken, bundan çok daha az önemi 
olan işler için, daha fazla sınırsız bir müzakere açmak 
sistem ile de bağdaşmaz. 

En önemli görevi, Danışma Kurulunun Başkanlık 
Divanı seçimi görevidir. Orada gruplar için birer söz
cüye ve bir de Danışma Kurulu raportörüne onar da
kika söz hakkı tanınıyor. Bundan daha önemsiz, en 
ufak bir meselede sınırsız; bu, bununla çelıişkeye dü
şer. O bakımdan, bu ancalk oya sunulmak sureliyle 
halledilir. Genel Kurul raporu ya kabul eder ya da 
reddeder. 

Teşokkür ederim, saygılar 'sunarım. 
BAŞKAN — Sayın üyeler. Sayın Esatoğlu'nun gö

rüşleri ile tezat teşkil eden birçok uygulamalar var
dır. 13 ncü maddenin (A) fıkrasını okursanız; «Divan 
ve komisyonların seçimlerinden evvel oranları, aday
ları ve seçim gününü;....» tespit etmek üzere toplana
cağı yazılıdır; yani «Divan ve komiisyonların seçimi.» 

Şimdi, biraz evvel Sayın Esatoğlu burada yalnız 
Divana münhasır birer temsilcinin, sözcünün söz söy
lemesi; yani 8 nci maddenin (B) fıkrası, yalnız Diva
nın kuruluşunda esastır, derler. Bunu da 8 nci mad
dedeki Başkanlık Divanı seçimine bağlarlar. Halbuki 
13 ncü maddenin (A) fıkrası, Danışma Kurulunun; 
hem Divan, hem komisyonlar için toplanacağını ka
bul ettiğine göre, görevinin bir kısmı için müzakere 
açılacaktır, bir kısmı için 'müzakere açılmayacaktır 
diye bir tecezziye imkân, biz Başkanlık Divanı olarak 
göremiyoruz. 

Buyurun Sayın Özlen. 
FAKİH ÖZLEN (Konya) — Müsaade ederseniz 

buradan arz edeyim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Efendim, mesele 
bitmiştir. Şimdi Umumî Heyet müzakere etmiş, Baş
kanlık Divanına, yanlış anlamıyorsam, beş kişilik bir 
komisyonu oranlar nispetinde taksim et diye bir gö
rev verilmiş. 

BAŞKAN — Divana değil efendim, Danışma Ku
ruluna. 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Affedersiniz, Da
nışma Kuruluna. Danışma Kurulu bu görevi yerine 
getirmiş. Şimdi tekrar böyle müzakere açarsak, bun
dan sonra gereken her görevi yerine getirdiği zaman 

j müzakere açmak gibi, gayet körü bir örnek de orta
ya koymuş olacağız kanaatindeyim. Mesele bu ba-

I kundan da sakıncalıdır. Müzakere tamamlanmıştır. 
I Zatıâlinizin buyurduğu gibi, ben baktım rakamlara 5 
I kişiyi taksim etmiş gruplara : Halk Partisine ikiden 

biraz az düşmüş, Adalet Partisine ikiden fazla düş-
I müş; fakat bu fazlalık Kontenjan Grupunun nispe-
I tinden küçük olduğu için... 

BAŞKAN — Millî Birlik Grupunun.. 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Onu oraya vermiş. 
I , Şimdi arkadaşlarımın dediği gibi, burada bir mü-
j zakere yolu açarsak; bundan sonra Genel Kurul ka-
I rar verecek Danışma Kurulu şunu şöyle yapsın diye-
1 cek. Böylece Danışma Kurulunun getirdiği şeyler için 
I tekrar müzakere açılacak. Bu işin içinden çıkılmaz, 
I suiistimal olur diye arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, yapılan teklifler İçtü-
I züğe aykırı görülmüştür Başkanlık Divanınca, İçtü-
I züğün tadili mahiyetinde görülmüştür. Onun için bu 
I teklifler hakkında herhangi bir uygulama yapılmaya-
I çaktır. 
I Buyurun Sayın Ünaldı. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem ar-
I kadaşîarım; 
I Cumhuriyet Senatosu Umumî Heyeti, bundan ön-
I ce komisyonun kaç kişiden kurulacağına dair, müza-
| kere neticesinde beş kişiden kurulmasına karar verdi. 

Bu beş kişinin ne şekilde taksim edileceği hususu Da
nışma Kuruluna gitti. 

Şimdi; Tüzüğümüzde Danışma Kurulunu ilgilen
diren iki madde var; (arkadaşlarım bunu burada dile 
getirdiler) biri 8 nci madde, diğeri 13 ncü madde. 
8 nci madde Başkanlık Divanının kuruluşuna müte
dair bir maddedir ve Danışma Kurulu raporunun bu 
mevzuda ne şekilde bir müzakere usulüne tabi tutu
lacağını gösterir. O, o mevzua münhasır bir müza-

I kere şeklidir. 

Bir de 13' ncü madde var. 13 ncü madde Sayın 
Başkanın da işaret buyurdukları gibi, yalnız bir husu
su değil, bir kaç hususu kapsayan bir maddedir. En 
sonunda, Sayın Esatoğlu'nun işaret ettiği bir nokta 
var, Başkanlık Divanının sunuşları arasında teklif 
olarak sunulur. Şimdi, sunuşlar malum âliniz müza
kereye tabi değildir; ama burada sunuş olarak demi
yor, sunuşları arasında teklif olarak diyor. Ortada 
bir teklif olunca bunun müzakeresi zaruridir, mutlak 
müzakere edilmesi lâzımdır ve bunun müzakere usu-

J lü de 8 nci maddeye göre değildir. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Danışma Kurulundan, arkadaşlarımın iddia ettM-

leri gibi. her zaman anlaşarak karar çıkmaz. Anlaşa
rak karar çıkması demek, grupların orada anlaşıp bu
raya gelmeleri ve burada da grupların kabul ettiği 
bir husus üzerinde müzakeresiz, icabı halde müzake-
resiz oylama ile bu mesele halledilir. Ama, orası öyle 
bir yer ki, orada bir tek grup karara iştirak etmediği 
zaman, o karar, karar mahiyetini almıyor. Meselâ, 
diyelim ki; 90 küsur kişilik bir grup var, bu grup ora
da rıza göstermemiş, diğer gruplar ve Başkanlık Diva
nında bir fikir ekseriyeti almış, buraya gelmiş, bura
da ekseriyet olan grupun muhalefetine rağmen o ka
rar çıkar mı? Çıkmaz. 

Binaenaleyh, bütün grupların ittifakı halinde bir 
Danışma Kurulu raporu burada müzakeresiz kabul 
edilebilir. Onun dışında madem ki bu bir tekliftir; bu 
teklif burada müzakere edilir. Sayın Tuna'nın dediği 
gibi, 8 nci maddedeki tahdide göre değil. Çünkü, o 
yalnız Başkanlık Divanı seçimlerine dairdir. O tah
dide göre değil, bir teklifin müzakeresine mütedair 
bir müzakere şekli ve usulü tatbik edilir. Onun için 
madem ki bu takdimde gruplar hemfikir değildirler, 
bunun müzakeresi yapılır. Bu müzakereler neticesinde 
mutlaka bir karara varılır ve bu mesele böyle halle
dilir. 

Bu hususu arz eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ünaldı. 
Sayın üyeler, müzakeresi talep edilen husus dağı

tım değildir, dağıtım usulüne itiraz değildir. Sayın 
üyelerimizin burada müzakeresini istemekte oldukları 
husus, komisyonun kaç kişiden ibaret olduğu hususu
dur; yani bundan evvel görüşülen bir hususu bir da
ha görüşmek istiyorlar. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Biz de aksini dü
şünüyoruz, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı görüşünde musir
dir. Teklif, Tüzüğü tadil mahiyetindedir. Tüzük ta
dili muayyen bir usule bağlıdır. Bu Danışma Kurulu 
kararıdır. Nitekim, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresinde, Genel Kurulun tasviplerine arz vardır 
ve Danışma Kurulu kararı olarak nitelendirilmiştir. 

Danışma Kurulu kararlarının nasıl müzakere edi
leceği hususunda özel bir hüküm varken, genel hü
kümleri tatbik ermek imkânı hukuken de mevcut de
ğildir. Bu sebeple... 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Usul 
hakkmda„ 
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BAŞKAN — Beyefendi, müzakere açmadık, usul 
hakkında müzakere açtık, üç defa usul hakkında ko
nuştunuz. Başkanlık Divanı, genel Danışma Kurulu 
kararının, 8 nci maddesinin (B) fıkrası hükümlerine 
göre müzakere edilebileceği kanaatindedir. Aksi tek
lif, Tüzük tadili mahiyetinde görülmüştür. Onun için 
Danışma Kurulu kararı üzerinde grup temsilcilerine 
söz verilecektir. 

Sayın Ucuzal bu konuda söz istemişlerdir, buyu
run Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
bu mesele halledilmedi. 

BAŞKAN — Efendim, Genel Kurulun beş kişi 
olarak seçmiş olduğu, karar vermiş olduğu bir komis-
vonun adedini yeniden değiştirmek imkânımız yoktur. 
Danışma Kurulu kararına ret buyurursunuz, redde
dildikten sonra yeri bir teklif getirirsiniz ve yeni tek
life göre derhal gerekeni yaparız efendim. Ama, or
tada bir Danışma Kurulu kararı vafken ve bu Danış
ma Kurulu kararı reddedilmemişken, başka bir uy
gulama yapmamıza Tüzük açısından imkân yoktur. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — O halde, usul 
hakkında bendeniz de söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, usul meselesinde 
tahdit yoktur. Buyurun Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Bu sabah toplanan Danışma Kurulumuzun verdi
ği bir karar var. Bu kararda, daha önceki birleşimler
de kurulmasına karar verdiğiniz üç araştırma komis
yonunun beşer üyeden teşekkülünü de birlikte karar-
laştırdınız. 

Şimdi, Danışma Kurulumuz, bu beş üyenin hangi 
gruplardan alınacağı hususunu incelemiş ve neticede 
bir karara varıp huzurunuza gelmişti. Biz bu karara 
itiraz etmek mecburiyetindeyiz. Şöyle ki; partilerin 
kuvvetleri oranları tespit edilmiş ve bu nispete göre 
beş üyelik taksim edilmiş, neticede bir sayın grupla 
grup kuramayan üyeler kurulacak komisyonlarda yer 
alamıyor. E, o halde bizim itirazımız var Sayın Baş
kanım, sizin yapmış olduğunuz bu dağıtım cetveline. 

BAŞKAN — Söz vereceğim tabiî efendim, sizin 
sözleriniz de haklıdır. Sayın Ucuzal, bendeniz müza
kere açılacağı ve sizin itirazlarınızın saptanacağını 
söylemiştim. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — O halde, itiraz
larımız nazarı itibara alınarak, getirdiğiniz karar, hak
kında Danışma Kurulu olarak ittifak halinde bulunul
madığına göre bir müzakere açacaksınız. Müzakere 



C. Senatosu B : 61 2 9 , 4 ,1976 O : 1 

de 8 • nci' maddeye, göre yapılmayacak; değerli arka
daşlarımız Anayasa hükümlerine, Anayasa Mahkeme
sinin almış olduğu kararlarına dayanarak fikirlerini 
söyleyeceklerdir. 

Bu «5 mi, 15 mi oluşu?» meselesine gelince; zaten 
bu bir karara bağlanmıştır. Mesele aydınlığa çıksın, bir 
müzakere açın. Neticede hangi gruplar temsil edili
yor, hangileri edilmiyor?.. Edilmemelerinin sebepleri 
de gayet tabiî ortaya konacaktır. 

Bendenizin de usul hakkında size teklifim; 8 nci 
maddenin son fıkrası gereğince bu Danışma Kurulu 
kararını müzakere edip bir neticeye varmamız müm
kün değil Sayın Başkanım. 

Bunu arz etmek için huzurunuza geldim, saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ucuzal. 

Sayın üyeler; 
Başkanlık Divanı eski görüşündedir. Dağıtım cet

veli 8 nci maddenin (B) fıkrası gereğince müzakere
ye sunulacaktır ve gruplar bu dağıtım cetveline olan 
itirazlarını söyleyeceklerdir. Başkanlık Divanı, seçmiş 
olduğu sözcüsü marifetiyle grupların sözcülerine ge
rekli ayrıntılı bilgileri verecekler, sorularını cevaplan
dıracaklardır. Bu müzakereden sonra dağıtım cetveli 
Yüce Genel Kurulunuzun oyuna sunulacaktır. Ka
bul buyurduğunuz takdirde, kararınız gereğince ge
rekli işlem yapılacak, reddettiğiniz takdirde yeni bir 
teklif istenecektir. 

Danışma Kurulu kararı hakkında, 8 nci madde
mizin (B) fıkrası gereğince söz isteyen grup temsilci
leri var mı efendim?.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 
evvelâ bu müzakere açılıp açılmama hususunu Yüce 
Genel Kurul bir karara bağlasın, ondan sonra.. 

BAŞKAN — Efendim, biz bu teklifi İçtüzüğe ay
kırı, İçtüzüğün tadili mahiyetinde görüyoruz. Çünkü, 
hiçbir sayın üye, «Teklif vakidir, görüşmeler ona gö
re yapılmalıdır.» şeklindeki beyandan sonra bize bir 
madde göstermemiştir. İçtüzükte bir madde göster
memiştir. İçtüzükte bu hususla ilgili olarak bir 135 
nci madde vardır; yani araştırma hazırlık komisyonla
rının kuruluşuyle ilgili 135 nci maddede tavan üye 
adedi tespit edilmiştir. Bu, yalnız ve yalnız kaç kişi
den müteşekkil olacağı hakkındadır. Bunun dışında 
bir madde mevcut değildir ve 8 nci madde, özel bir 
maddedir. Başkanlık Divanı, Tüzüğe aykırı gördüğü 
teklifleri oylamak zorunda değildir. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan, 
müsaade eder misiniz?... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın (İnaldı. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — 8 nci madde

de gösterilen usule göre, bu Danışma Kurulu rapo
runun müzakereye almanız mümkün değildir. 8 nci 
madde, her ne kadar fıkralardan ibaret ise de bir 
hükümdür. Burada 1 nci, 2 nci, 3 ncü fıkralar; Baş
kanlık Divanının ne şekilde bir dağıtıma tabi tu
tulacağını ve dağıtım cetvelinin tanzim edileceğini, 
en son (B) fıkrası da, Genel Kurulda dağıtım cet
veli üzerinde; yani yukarıda bahsedilen Başkanlık 
Divanına ait dağıtım cetveli üzerinde yapılacak tah
didi müzakereyi göstermektedir. Binaenaleyh, bu 
sadece Başkandık Divanı seçimine mütedair bir mü
zakere usulüdür. 13 cnü madde ise ayrı bir usuldür, 
umumî hükümlere tabi tekliftir. Teklif üzerinde mü
zakere açacaksınız. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Sayın Başkan, söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tunçkanat. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler; 

Bundan evvel Genel Kurul, bu araştırma komis
yonunun 5 kişiden teşekkül etmesi hakkında karar 
aldı. Bu kararla, başlangıçta bir hayli müzakereden 
sonra belirlendi ki, Anayasanın 85 nci maddesi ve 
Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu karara göre 
bir komisyon teşkil etmek mümkün değildir arka
daşlar. O zaman müzakerelerde bunlar ileri sürüldü 
ya 11 veya 15 olacak; yani Anayasanın 85 nci mad
desi ve Anayasa Mahkemesinin son vermiş olduğu 
kararı hakkiyle uygulayabilmek için oranların iyice 
tespit edilmesi, herkesin temsil edilebilmesi için ya 
11 veya 15 olacak. Ama, bunlar o gün burada belir
tildi; fakat ona rağmen 5 kişi olarak karar alındı. 

Şimd, 5 kişi ile bunun kurulamayacağı açıkça 
görülüyor arkadaşlar. Şu halde, apacak bir iş var; 
Danışma Kurulunun bu kararını Genel Kurul red
deder, ondan sonra yeniden 5 değil, 11 veya 15 kişi
den teşekkülü için bir teşebbüs yapılır ve ancak bu 
şekilde bu mesele halledilir. Aksi takdirde, 5 kişiyle 
Anayasanın 85 nci maddesinin emrettiği şekilde bü
tün grupları ve bağımsızları yahut grup kuramayan
ları temsil edecek bir rakam çıkarmak mümkün de
ğildir arkadaşlar, 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Efendim* Danışma Kurulu dağıtım 

cetveli ile ilgili olmak üzere gruplar adına konuşacak 
sayın üye var mı efendim?.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Var efendim. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın-Ucuza!./ 
A. P; GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Es

kişehir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Başkan ısrar etti, müzakere açmadı. Bu 

tutum, ileride emsal teşkil etmemek üzere, kendileri
nin gösterdikleri istikamette müzakereyi götürmeye 
mecburuz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Danışma Kurulu dağıtım cetveli, bizim kanaati

mize göre de normal bir dağıtım cetveli değildir. 
Şöyle ki kurulmasına karar verdiğiniz üç araştırma 
komisyonu 5'er üyeden teşekkül edecektir diye de 
kararınız mevcut. 

Bu komisyonlar niçin kuruldu değerli arkadaş
larım?.. Bir konu hakkında araştırma, bilgi edinmek 
için. İçtüzüğümüzün 133 ncü maddesini okumak 
mecburiyetindeyim: 

«Cumhuriyet Senatosu araştırması, belli bir ko
nuda bilgi edinilmek için yapılan incelemeden iba
rettir.» 

Değerli arkadaşlarım; 
Tüzüğümüzde muhtelif denetim şekillerinden bi

risi, araştırmadır. Araştırmanın sonucu, sadece yüce 
Genel Kurulun bir mesele hakkında bilgi edinilmesi 
içindir. Komisyonun getireceği rapor o hadise hak
kında bilgiyi yüce Genel Kurula sunduktan sonra 
biter. 

Bunu arzdan maksadım şu: Araştırmanın sonu
cunda herhangi bir karara varmak ve bu alınacak 
kararla herhangi bir siyasî veya cezaî durumun doğ
ması bahis mevzuu değil. Bütün mesele; o incelıenmesi, 
araştırılması gereken konu hakkında bilgi edinilmek
tir. Onun içindir ki, gerek Anayasanın 84 ve 85 nci 
maddesi, gerekse Anayasa Mahkememizin buna is
tinaden çıkarmış olduğu kararlarla, bizim 133 ncü 
maddedeki araştırma konusu hakkında kurulacak 
komisyonu birbirinden ayırmak mecburiyetindeyiz. 
Nitekim, yine İçtüzüğümüzün 135 nci maddesinin 
son fıkrası: 

«Araştırma Komisyonu Genel Kurulca seçilecek 
en az üç üyeden teşekkül eder...» diyor. 

/Demek ki, iki üye olamaz, üç olur veya üçten 
fazla olur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu madde tedvin edilirken yüce Genel Kurulda 

Anayasanın 84 ncü maddesi de 85 nci maddesi de 
meriyette idi. Niçin burada üçten az olamaz hük
mü var? Bunun yerine Anayasanın 84 ve 85 nci 
maddelerindeki hükümler nazarı itibara alınarak, 
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«Kurulacak araştırma komisyonlarından her. siyasî 
grup, kuvveti oranında iştirak edecektir.» hükmü 
konurdu. Madde böyle tedvin edilince, burada ne 
Anayasanın 84 ve 85 nci maddelerindeki siyasî par
ti gruplarının oranlarına, ne de Anayasa Mahkeme
mizin buna istinaden çıkardığı karara araştırma ko
misyonlarının kurulmasında yer yoktur. 

Bendeniz, bu fikirden hareket ederek beş kişilik 
komisyon kurulmasını teklif ettim. 

Danışma Kurulumuz bir karar alarak huzuru
nuza geldi. Ne yaptı? Üyeleri üç grupa taksim etti, 
dördüncü grup üyesiz; grup kuramayan arkadaşla
rımızı temsil edecek bir başka üye yoktur. 

Sayın Başkanlığa bir önerge arz ettim. Beş ki
şilik komisyon kurulur kurulmaz müzakeresi sıra
sında da, konuşmam esnasında teklifimi zabıtlara 
aksetsin diye arz etmiştim. Dört grupumuz var, bir 
de grup kuramayan arkadaşlarımız var. Bir mesele 
hakkında bilgi edinileceğine göre, herhangi bir ka
rara gitme ortada bahis mevzuu değil ise, her grup
tan bir arkadaşımız, grupunu temsilen bu araştırma 
komisyonunda görevlendirilir, beşinci üye arkada
şımız da grup kuramayan arkadaşlardan seçilecek 
bir arkadaşımız tarafından bu komisyonda temsil 
edilir. 

Elimizdeki gündeme bakarsanız, onbeş tane araş
tırma komisyonu kurulması talebi var. Bugüne ka
dar da onüç tane kurduk. Birleşik Toplantıda al
mış olduğunuz kararlarla otuz küsur soruşturma ha
zırlık komisyonu kuruldu. Şimdi bunları bir ara
ya getirdiğimiz zaman eğer arkadaşlarımın, «15 ki
şiden, 11 kişiden kurulsun» fikrini benimsediğimiz 
takdirde, kendi bünyemizde otuz komisyon 11 kişi
den eder 350, soruşturma hazırlık komisyonunda se
kizer üye de Yüce Senatoyu temsil eder, 240 arkadaşı
mıza da orada görev vermek mecburiyetinde kalacağız 
ki, 350 burada, 240 orada; yani altı yüze yakın ar
kadaşı bu komisyonlarda görevlendireceğiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, saygıyle Yüce Genel Kurula arz ediyo

rum. Bir konu hakkında bilgi edinilmesi için 350 
üyeye görev verilmesi gerekiyor; bu mümkün de
ğil, çünkü 184 kişiyiz. Böyle olunca her arkadaşı
mıza üç komisyonda görev vereceksiniz; bizim ka
nun yapma görevimizle, bir mesele hakkında bilgi 
edinilme görevimizi yan yana getirdiğimiz zaman 
araştırma, bilgi edinme mevzuu daha ağır basacak, 
memleketin ve milletin beklediği bu kanun tasarıları 
ne zaman görüşülecek sevgili arkadaşlarım? Ben, 
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beş kişilik teklifimi; kurulacak otuz komisyonda 150 
arkadaşımız görev alacağına göre, her arkadaşımız 
bir komisyonda görev alsın ve: her arkadaşımız al
dığı görevi ciddiyetle takibetsin düşüncesinden hare
ket ettim. Yüce Genel Kurulunuz da iltifat gösterdi 
ve kabul buyurdular. Yine aynı fikirden hareket 
ederek arz ediyorum değerli arkadaşlarım. 

Sayın Başkanlığa bir önerge takdim ettim, her 
grupu temsilen bir arkadaşımız dört eder. Bir de 
grup kuramayan arkadaşlarımızı temsil edecek bir 
arkadaşımız, bu komisyonda görev almak suretiyle 
beş kişiden teşekkül edecek komisyon hem araştır
manın sonucunda istenilen bilgiyi rahatlıkla, ciddi
yetle çalışarak getirir, hem de yüce Genel Kurulun 
aldığı karara göre, «Haftada üç gün toplanacağız, 
gündemimizi bitireceğiz» buyuruldu, doğrudur, ama 
şimdi kanun yapma yetkimizi, denetleme yetkimizi 
bir tarafa koyup araştırma komisyonlarında göreve 
devam edersek, yüce Genel Kurulda ekseriyeti bu
lup asıl vazifemizi yürütmek güçlüğü ile karşı karşı
ya geleceğiz. 

Benim, yüce Genel Kurula arz edeceğim husus
lar bunlar. Yine beş kişiden kurulmasına karar ver
diğiniz komisyonlarda kuvvetleri oranında partilerin 
iştiraki değil; her partinin temsil edilerek, mesele
nin üzerine ciddiyetle gidilerek araştırmaları bir ne
ticeye bağlayıp, tam bilgiyle huzurunuza arkadaş
larımızın gelmesine imkân sağlayacaksınız. 

Bu düşünceden hareket ettim. Önergemin 
kabulünü ve Danışma Kurulumuz tarafından, «A.P.' 
ye 2, C. H. P.'ye 2 Millî Birlik Grupuna 1 üye veri
liyor.» yolundaki kararının da reddini istirham eder, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ucuzal. 
Sayın Alpan, efendim önergeniz okundu, ko

nuşmak arzu buyuruyor muşunu? 
CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Evet efendim? 
BAŞKAN — Sayın Karaman, bütün grup söz

cüleri konuştuktan sonra sizse söz vereceğim efendim. 
CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI

NA CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Danışma Kurulunda temsil ettiğim grupum, Da
nışma Kurulundaki muhalefet şerhimi ve onun gere
ği olarak Genel Kurulumuza sunulan önergemi be
nimsediği için, Grupum adına konu üzerinde konuş
mayı da üstlendim. 

Bugün sabahleyin, meseleyi müzakereye girdiği
miz zaman söz aldığımda, tutanakları incelemiş ola

rak evveiâ şunu belirttim: Sayın Ömer Ucuzal'm 
57 nci Biı leşimde vermiş olduğu, (Kurulacak ko
misyonun beş üyeden kurulmasını arz ederim) öner
gesi Genel Kurulca kabul görmüştür. Bu, biraz ön
ce kendilerinin de açıkladığı git»; Başkanın izahı 
üzerine, komisyonun dört gruptan birer temsilci, 
bir de grup kuramayan üyelerden bir üyenin katıl-
masıyie beş kişiden oluşacağını belirlemiştir. Bakın 
o kısmı aynen arz ediyorum: 

«Sayın Başkanlığa 
Kurulacak komisyonun beş üyeden kurulmasını 

arz ederim. 
Eskişehir 

Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Komisyonun beş kişiden teşekkül 
etmesiini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun beş kişiden kurulması kabul edil
miştir. Sayın Ucuzal, teklifinizi yaparken her grup
tan bir üyenin ve 'bir de bağımsızlardan bir üyenin 
katılmasını şifahen önermiştiniz. r 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Evet efendim, 
zabıtlara geçti. 

BAŞKAN — Şu halde, komisyona seçileee'k üye
ler bir A. P.'den, bir C. H. P.'den, bir Millî Birlik 
Grupundan, bir Kontenjan Grupundan, bir de grup 
kuramayanlardan olmak üzere beş kişi olacaktır.» 
diye bağlanıyor. 

Bu kararı, mücerret olarak dikkate alırsak; Da
nışma Kuruluna getirilecek bir konu olmayabilece
ği notkaî nazarını ileri sürdüm. Veya, Anayasanın 
gereğine, bu gereğin uygulanmasını açıklayan Anaya
sa Mahkemesi kararına göre ise; komisyonların yal
nız temsil bakımından değil, aynı zamanda grupla
rın kuvvet ölçülerinde oluşturulacağı lüzumunu ifade 
ettim. 

Sabahki Oturuma Başkanlric eden Sayın Zeren; 
«Biz; konunun çözümünü ya temsil bakımından, ya 
da kuvvet ölçüsü bakımından önerebiliriz» dediler. 
Ve, huzurunuza getirilen Danışma Kurulu teklifi, beş 
kişilik komisyonun dağılımını kuvvet oranına göre 
gösterdi. Ben buna itiraz ettim. Temsil esasına göre 
teşkili açıklanmış olan Sayın Ucuzal'ın önergesinin 
ancak bir protdkol vazifesi için temsil kabiliyeti taşı
dığını ve Senatoyu ancak bu maksatla temsil edebi
leceğini belirttim. Doğru çözüm için; Anayasanın ga
yet açfk olan 85 nci maddesi gereğince hareket edil
mesi lâzım geldiğini söyledim. 85 nci madde şöyle 
diyor: 
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«İçtüzük hükümleri siyasî parti gruplarının...» 
Bu, Cumhuriyet Senatosu için siyasî grupları kastet
mektedir. Anayasa Mahkemesi bunu açıklığa kavuş
turmuştur. «Meclislerin bütün faaliyetlerine kuvvet
leri oranında katılmalarını sağlayacak yolda düzen
lenir. Siyasî parti grupları, en az on üyeden meyda
na gelir.» 

Binaenaleyh; sabahki Oturuma Başkanlık eden 
Sayın Zeren'in noktaî nazarı gibi mesele ikileme gö-
türüîemez. Ancak, grupların kuvvetleri oranında beş 
İkisinin bölümü yapılır. Görüldü ki, bu bölümün 
neticesi de Anayasanın isteğine uygun değildir. Bu
nun düzeltilmesi için komisyon üyelerinin artırılma
sı gerökir. Ve ben sabahleyin, Danışma Kurulunda 
saptanan öneriye bir paragraf ilâve edilmesini rica 
ettim. 

Evet; biz, aldığımız görevi beşi bölmek suretiyle 
yaptığımızı kabul ediyoruz. Ama, bu bir tekliftir. 
Genel Kurulu aydınlatmak bakımından Anayasa yö-
nüriden uygulanmaz durumunu da belirtelim» dedim. 
Bu düşüncem kabul görmedi. Bunun üzerine, Danış
ma Kurulunun öneri kararma muhalefet şerhi yaz
dım ve bunun gereğini tamamlamak için de biraz 
önce okunan önergeyi verdim. 

Muhalefet şerhinde belirttiğim gibi; (bir araştırma 
için, <beş kişilik bir Emisyonun Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulunun bugünkü 'kompozisyonunda, dört 
grup ve Mr de grup kuramayanlar bölümleri mevcut 
olduğuna ve Anayasanın 85 nci maddesine göre her 
türlü faaliyetlerde bu beş bölümün de kuvvetleri ora
nında temsil edilmesi gereğine göre) kurulamayaca
ğı anlayışında birleşen grupuimuz, keyfiyetin Genel 
Kurulumuza arz edilmesi ve bunun reddini istemek 
sonucuna vardı.. Bunun üzerine önergem'izi sunduk. 

15 kişiyi neden öneriyoruz? 
Sayın Ucuzal, işi ta'biî düz olarak mütalaa etti 

ve ona göre ifadede bulundu. Her araştırma önergesi 
için ayrı komisyon kurulması mecburiyeti yoktur. 
İçtüzüğün 135 nci maddesinin bununla ilgili hükmü
nü dkuyorum efendim: 

«Araştırma Komisyonu, Genel Kurulca seçilecek 
en oz üç üyeden teşek)kül eder veya mevcut komis
yonlardan birisi bu işle görevlendirilir.» 

Mevcut komisyonlar iki türlü olabilir: Bir; ih
tisas komisyonlarımız. Bir de; daha önce benzer bir 
konuda teşkil edilmiş olan soruşturma komisyonu
dur. Bunun misalini de 59 ncu Birleşimde, yani ev
velki gün yaşadik. Cumhuriyet Halk Partisi Grupu-

nun verdiği önerge için teşkil edilmiş olan 10/41 nu
maralı Araştırma Komisyonuna, 6 Ocak 1976 tari
hinde Millî Birlik Grupunun gençlik olayları hak
kında verdiği önergeyi de havale eden Genel Kurul 
iki araştırma görevini aynı komisyonda birleştirdi. 
Bugün, elimizdeki gündemde TRT ile ilgili iki araş
tırma önergesi var. Bunlar da yine bir komisyona 
tevcih edilebilir. Ayrıca komisyonlara altkömisyon-
lar teşkil etmek imkânını da bahşederek çalışmaları 
gruplar bakımından kuşkusuz bir neticeye bağlaya
bilmek için konumuz olan komisyon üyelerinin mik
tarında 15'in tercih edilmesi durumu ve göreve da
ha uygun düşer. 

Grupum adına sunduğum önergemin; yani Danış
ma Kurulu önerisinin reddini, ikinci bir mesele ola
rak da bu komisyonun 15 üyeden kurulmasını tasvi
binize arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Alpan. 
Grupları adına görüşmek isteyen başka sayın 

üye var mı?.. Yok. 
Danışma Kurulu Sözcüsü olarak Sayın Suphi Ka

raman, buyurunuz, efendim. 

DANIŞMA KURULU SÖZCÜSÜ SUPHÎ KA
RAMAN (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın sena
törler; 

Danışma Kurulunun kararının temeli, bir evvelki 
Birleşimde Yüce Kurulunuzun tespit etmiş olduğu 
üzere komisyonun beş kişi olacağıdır. Danışma Ku
rulu, bugüne kadar beş kişilik Komisyonun terkip 
tarzı hakkında danışma kurullarında bir karar alın
madığı için bu kararı almak üzere toplantı yapmıştır. 
Bundan evvelki Başkanlık Divanı toplantılarında, 
gruplar arasındaki kuvvet oranları değişmediği sü
rece, grupların Cumhuriyet Senatosunun genel mev* 
cuduna yöre kuvvet oranları belli olan durumlarda 
komisyondaki, üye sayıları daha önceden tespit edil
miş ise, yeni komisyonlar için Danışma Kurulu top
lanmamasına karar vermiştir. 

Örneğin; 15 kişilik bir Araştırma komisyonunda 
kuvvet oranları nedir? Bu bellidir. Bir daha 15 kişi
lik bir komisyon kurulursa onun için Danışma Ku
rulunun toplanmasına gerek yoktur, diye Başkanlık 
Divanı kararımız vardır ve 15 kişilik komisyonlar 
için bunu uyguluyoruz. Danışma kurullarını artık 
bunun için toplamıyoruz; ama beş kişilik bir Araş
tırma komisyonu konusu söz konusu olunca ve beş 
kişilik bir Araştırma komisyonunun da terkip tarzı 
hakkında şimdiye kadar bir karar mevcut olmadığı 
için bu kararı tespit etmek üzere Danışma Kurulu 
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toplanmıştır. Öyleyse biz, beş rakamı üzerindekarar 
vermişizdir: Yediyi, sekizi dokuzu, onu düşünrnemi-
şizdir. -

Şimdi, beş kişilik komisyon üzerinde karar ve
rirken çeşitli görüşler vardı. Biz bu görüşlerden bir 
evvelki Birleşimde Genel Kurulda ortaya konulan 
fikirlerden ilham aldık: Bir tanesi bütün grupların 
temsil edilmesi fikridir. Bütün gruplar temsil edilsin; 
ama bir de bizi bağlayan ve hepimizi birçok olay
larda bağlayan, ihtilâfa düştüğümüz vakit Anayasa 
Mahkemesine gitmiş olduğumuz, Anayasa Mahkeme
sinin kesin hükümleriyle kaziyei muhkem haline ge
len kararlar var. O da; Meclislerin bütün faaliyetleri
ne, siyasî parti gruplarının kuvvetleri oranında ka
tılması keyfiyeti. Şimdi bir de ortada bu var. Tem
sili mi yapalım, kuvvetler oranında mı yapalım? 

Arkadaşlarım; 
Şimdi, temsili yapalım, yani her grupu temsil 

edelim fikrini ele alıyorum: 
Bir grup sözcüsü, Sayın Ucuzal arkadaşımız araş

tırmanın belli bir konuda bilgi edinilmeye matuf ol
duğunu, bu bilgi edinmenin iyi bir tarzda yürütüle
bilmesi için bütün grupların bu komisyonda temsil 
edilmesi lâzım geldiğini ileri sürdüler. 

Bu şüphesiz doğru bir teşhistir, bütün grupların 
temsil edilmesi doğrudur; ama bütün grupları tem
sil ederken kuvvetleri oranında değil, yalnız temsil
le temsil etmek; yani kaç grup varsa oradan birer 
kişi olmak. Bunun münakaşa edilecek tarafı vardır, 
biraz sonra onu arz edeceğim; ama eğer bu fikir doğ
ru fikirse, yani bütün grupların temsil edilmesi fikri 
doğru fikirse, o zaman İçtüzüğümüzün 133 ncü mad
desini tüzük vazı yanlış düşünmüştür. Neden? 

Çünkü, 1965 yılında yürürlüğe giren bu tüzükte 
131 nci madde, araştırma komisyonlarının en az üç 
kişiden kurulacağını ifade etmektedir. Oysa, o ta
rihte teşekkül halinde bulunan Cumhuriyet Senato
sunda en az dört grupun olduğu ortadaydı. Bu bir. 
Demek ki, yanlış bir görüş oldu, üç kişi bile kura
biliriz. Şu anda buna mani hiç bir tüzük hükmü 
yoktur. 

İkincisi; eğer kuvvetleri oranıyle beraber bu 
temsil keyfiyetini dikkate alacak olursak, o takdirde 
4'de yanlış, 5'de yanlış, 8'de yanlış, 9'da yanlış. İşte 
9'un yanlış olduğunu bir kararla, Danışma Kurulu 
kararıyle ifade ediyorum: «Cumhuriyet Senatosu 
Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligilirı, Ankara İmar Li
mited Şirketinin Arısoy Kollektif Şirketi lehine sağ
lamış olduğu menfaatlerle keyfî davranışlar hakkında 

i kurulan Senato Araştırma Komisyonu oran çizel
gesi.» 9 kişilik, Cumhurbaşkanınca S. Ü.'ler Grupu-

I na verilmemiş, düşmemiş. 
Şu halde demek ki, temsil keyfiyetini bir kere 

I tek başına yürütmek, her gruptan birer kişi alarak 
temsil ettirmek yanlış. Onu biraz sonra tartışacağız; 

I ama temsil keyfiyetini grupların kuvvetleri oranıyle 
birlikte mütalaa etmeye kalkarsak, 9 kişilik komis
yon da yanlış. O zaman niçin tüzük vazı en az üç ki
şiden olur demiş, en az 11 kişiden olur demesi 

I lâzımdı. Nitekim, en az 11 kişi olduğu zamanlar cid-
I den en küçük grupa bile sıra gelebiliyor; ama o en 
I küçük grup mevcudunu 12 kişi olarak muhafaza et-
I tiği sürece, bu mevcut 10 kişiye düştüğü zamanlar 

11 kişilik komisyon da yetmeyecektir, o zaman 15 
kişilik komisyona ihtiyaç vardır, bu matematiksel 
bir hesaptır. 

Şu halde, İçtüzüğümüz «Komisyonun en az üç 
kişiden kurulabileceğini kabul etmiş olması» hük-

I müne göre, temsil meselesini bütün grupların behe-
mahal temsil edilmesi şeklinde anlamak yanlıştır. 
Çünkü. Tüzüğümüzün kabul edildiği tarihte en az 
dört grup vardı burada, o biliniyordu. 

I Sayın Ucuzal, belli konuda bilgi edinmek için bü
tün grupların temsil edilmesini ifade ettiler. 

j Arkadaşlarım, 
Araştırma Komisyonunun bir de muhalefet şerhi 

vardır. Geçmiş yıllarda Yaşar Tunagür hakkındaki 
Araştırma Komisyonu Raporundaki muhalefet şerhi 
kamuoyunda Komisyonun muhalefet; şerhi olmayan 
asıl raporundan çok daha büyük yankılar yapmıştır. 
Zaten araştırmadan maksat, bir soruşturma, bir cezai 
müeyyide, şu veya bu olmadığına göre, belli konu
da Senato Genel Kurulunun bilgi edinmesi ve belki 
de biraz kamuoyunun bilgi edinmesidir. Bunun mu
halefet şerhi vardır. Onun için meseleyi bu noktaya 
bağlayıp, mutlaka grupların hepsinin eşit sayıda tem-

I sili cihetine gitmek yanlış olur. 
Arkadaşlar, 
Grupların kuvvetleri oranında temsili; Anayasa

nın 84 ncü maddesini kastetmiyorum, o Başkanlık 
Divanının kuruluşuna ait; ama 85 nci madde de; 
«İçtüzük hükümleri, siyasî parti gruplarının, Mec
lislerin bütün faaliyetlerine kuvvetleri oranında katıl
malarını sağlayacak yolda düzenlenir.» Diyor. İçtü
zük hükümleri böyle düzenleneceği gibi, İçtüzük hü
kümleri niteliğini taşıyan her türlü kararın da böyle 
olması lâzımdır. 

Şimdi, 5 kişilik bir komisyonda bütün grupları 
I birer kişiyle temsil edelim derseniz ve böyle bir ka-
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rar alırsanız, bu bir İçtüzük niteliği taşıyan karâr
dır. Bu kararın da Anayasanın 85 nci maddesine uy
ması gerekir. Oysa uymamaktadır. 

Kaldı ki, Meclislerin bütün faaliyetlerine siyasî 
parti gruplarının kuvvetleri oranında katılmalarını 
öneren Anayasa hükmünün, birçok defalar gerek 
Millet Meclisindeki komisyonların, gerek Cumhuri
yet Senatosu komisyonlarının kuruluşunda Genel Ku
rullarda alınan kararlarla tam uygulanmaması kar
şısında Anayasa Mahkemesine gidilmiş, Anayasa 
Mahkemesi de kesin kaziye haline getirmiştir; «Her 
türlü faaliyet grupların kuvvetleri oranında yapılır» 
demiştir. 

Meselenin bu niteliği karşısında Danışma Kuru
lumuz bugünkü Cumhuriyet Senatosunu teşkil eden 
grupların ve grup kuramayanların mevcutlarım Ada
let Partisinin 77, Cumhuriyet Halk Partisinin 62, 
Millî Birlik Grupünun 18, Kontenjan Grupunun 12 
ve grup kuramayan diğer arkadaşlarımızın 15 mev
cutlarını dikkate almış ve bunların bugüne kadar uy
gulanan bütün eylemlerde, işlemlerde olduğu gibi, 
bu oranların her birinin 184 içerisindeki yüzdesini 
tespit etmiş, 5 kişilik komisyona göre, Adalet Parti
sini 2,09, Cumhuriyet Halk Partisini 1,68, Millî Bir
lik Grupunu Q,48, Cumhurbaşkanınca S. Ü. Gru-
punu Q,32, Grup Kuramayanları 0,40 bulmuş ve bun
dan evvel defalarca uyguladığımız usulde olduğu 
gibi, tam sayı olarak Adalet Partisine 2, Cumhuri
yet Halk Partisine 1 vermiş ve ondan sonra da sıfı
rın sağında kalan küsuratları büyüklük sırasına gö
re. sıraya koymuş, ilk büyük sırada olan Cumhuriyet 
Halk Partisine 1 vermiş, Millî Birlik Grupuna da 1 
vermiştir, 0,48 olarak diğerlerinden daha büyük ol
duğu için, böylelikle 2 - 2 - 1 olarak kurmuştur. 

Danışma Kurulunun kararı, Danışma Kurulun
da müzakere edildiği gibi ve hepinizin de inanacağı 
gibi, Anayasa hükümlerine uygundur. Ancak, şimdi 
Danışma Kurulu kararının buradaki müzakeresi şekli 
veya biçimine geliyorum: Bunun üzerinde birçok 
usul tartışmaları yapıldı. Danışma Kurulunun, İçtü
züğün 8 nci maddesinde belirtildiği gibi Başkanlık 
Divanının teşkili ile ilişkin mütalasının benimde ka
naatime göre burada müzakere edilmesi uygun olma
yabilir. Çünkü o, Danışma Kurulunun yapacağı iş
lerden yalnız bir tanesine ait bir şekildir ve orada 
Başkanlık Divanında temsil söz konusudur. Başkan
lık Divanında temsil bir yıl, bazı hallerde iki yıl sü
recektir, ona bütün grupların itirazı söz konusudur, 
Olabilir; onu tescil için yapmıştır; ama 13 ncü mad

denin son fıkrasında, «Sunuşlar arasında teklif ola
rak sunulur» dernekle de kanaatime göre müzake
re yolunu kapatmamıştır. 

Çünkü, sunuşlar arasında teklif olarak ortaya 
getirilince teklifin olduğu yerde en az bir karar var
dır: ret veya kabul kararı vardır, ya da müzakere 
açma kararı vardır; ama müzakere açılsa da, açılma
sa da bana göre 8 nci maddenin uygulanması sure
tiyle daha geniş imkân sağlanmıştır. 

Bu nedenle, Yüce Kurulunuza sunulmuş olan Da
nışma Kurulu kararı eğer itibar görmezse, hüküm 
ortadan kalkar. Danışma Kurulu sözcüsü olarak arz 
ediyorum; tekrar söz alıp konuşabilirim: 5 kişi ola
rak komisyonu muhafaza edip, bunu bütün grupları 
birer birer temsil suretiyle kabul etmek. Anayasaya 
aykırıdır. Buna Danışma Kurulu olarak katılmayız, 
şahsen mensup olduğum grup olarak katılmayız. 
Bir başka formül, bir başka araştırma komisyonu 
mevcudu ortaya konursa, ona ait yeni bir Danışma Ku
rulu kararı ile ortaya gelinebilir. Ancak, sözlerimin ara
sında ifade etmiştim, o "zaman da konulacak raka
mın 11 'den aşağı olmaması lâzımdır ve İçtüzüğün 
135 nci maddesindeki kesin hükme rağmen, o kişim 
hep havada kalır. Dernek ki, İçtüzükte «Üç kişiden. 
olamaz» hükmüne rağmen, biz burada 11 kişiden 
aşağı hiçbir surette komisyon kurmuyoruz gibi bir 
çelişkiye düşmüş oluruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Karaman. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Da

nışma Kurulu sözcüsünden sorum var. 
BAŞKAN — Efendim, buyurun sorun. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Sayın 
Alpan Paşa'nın okuduğu zabıttan, 5 kişilik heyet 
kurulurken Birleşimi idare eden Başkanın bu üye
lerin nasıl taksim edileceğini bildirdiği ve bu şek ilde 
kararlaştırılmıştır dediği anlaşılıyor. Genel Kurulun 
bu kararına rağmen bizim Başkanlık Divanı başka 
bir karar vermekte kendisini yetkili gördü mü? Bi
rinci sualim bu? 

BAŞKAN — Efendim, bir saniye müsaade bu
yurun. Bu sual Başkanlık Divanınca tevcihe lâyık gö
rülmemiştir. Çünkü, işin başka bir veçhesiyle ilgi-

j lidir. 
I Buyurun efendim, devam edin başka bir sorunuz 

varsa. Siz Başkanlığa tevcih ediyorsunuz suali, 
Başkanlık sayın sözcülere tevdi eder efendim. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Di
van adına konuşan Divanı temsil eden Sözcü, sayın 
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Başkanın müzakere bakımından tuttuğu bu yolun 
hatalı olduğunu açıkça bildirmesine ve Divan Söz
cüsünün Divan Başkanını tekzip etmesine rağmen 
halen 8 nci madde de sayın Başkan devam ediyor mu? 

DANIŞMA KURULU SÖZCÜSÜ SUPHİ KA
RAMAN (Devamla) — Buna cevap vereceğim 
efendim, 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Asıl 
sormak istediğim, 1964 yılında bir Anayasa Mahke
mesi kararı çıkmıştır. Bu Anayasa Mahkemesi kara
rında, kuvvet oranîarıyle temsili mevzubahis olduğu 
ahvalde, her siyasî parti grupundan bir şahsın bulun
masının şart olduğu, bu şartın tahakkukundan sonra 
üye kalıyorsa bundan sonra kuvvet oranlarının naza
ra alınması lâzım geldiği belirtilmiştir. Bu kararı 
sizin Divanınız tetkik etti mi?.. 

Teşekkür ederim.; 
DANIŞMA KURULU SÖZCÜSÜ SUPHİ KA

RAMAN (Devamla) — Efendim.. 

BAŞKAN — Bir saniye efendim. 
Efendim, evvelemirde Sayın Sözcü Divan Sözcüsü 

değildir. Sayın. Sözcü Danışma Kurulu Sözcüsüdür, 
Başkanlık Divanı Sözcüsü değildir. Sualinizin bir kıs
mı Başkana, yani şu anda Başkanınız bulunan bana 
teveccüh etmiştir. 

8 nci maddenin uygulamasıyle ilgili usul hakkında 
ki görüşmeler bitmiş ve işin esasına girilmiştir. Bu 
sualinizi cevaba lâyık görmüyoruz. 

Üst tarafını cevaplandırmak üzere buyurun Sa
yın Karaman. 

DANIŞMA KURULU SÖZCÜSÜ SUPHİ KA
RAMAN (Devamla) — Müsaade buyurursanız Sa
yın Başkanım, 8 nci madde hakkında konuşurken 
şunu ifade etmişimdir: 

8 nci madde üzerinde görüşme açmak suretiyle 
öbür maddede açılacak görüşmeden daha geniş bir 
ortam yaratılmıştır; bunu ifade ettim. Binaenaleyh, 
ben bu sözümle Başkanın tutumunu tekzip etmiş ol
muyorum; belki tekzibi, daha geniş imkân hazırla
masını söylemek suretiyle yapmış oluyorum. 

Efendim, Sayın Tuna'nın son sorusuna gelince: 
Danışma Kurulunun büyük çoğunluğunun (Hatta 

muhalefet şerhi veren arkadaşlarımızın da bu nokta
da iştirakleri vardır. Başka türlü muhalefet şehri ve
ren de yoktur. Kendi grup partizanı olanlardan da 
veren yoktur.) kanaati, Meclislerin siyasî faaliyetle
rine partilerin, siyasî grupların kuvvetleri oranında 
katılmasının birinci şart olduğudur. Bundan vazge
çilemez; ama bu oran, bu birinci şart oranıyla bera

ber bütün grupların temsili söz konusuysa, o tak
dirde kuvvetleri oranîarıyle birlikte bütün grupları 
da temsil edecek bir sayıya kadar komisyonların 
çoğaltılmasına yükseltilmesine amirdir. 

Görüşümüz bu noktadadır, bu noktada da fikrimi 
yine ifade etmiştim. İçtüzüğümüz, 1964 tarihli Ana
yasa Mahkemesi kararından sonra 1965'te yürürlü
ğe girmiştir. O tarihte bu Senatoda dört grupun ol
duğu biliniyordu. Nasıl üç kişiden aşağı olamaz diye 
karar verilmiştir? 

Bu nedenle görüşlerimizi izhaı ediyoruz. 
Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Karaman. 

Sayın üyeler, Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üye
si Sayın Ömer Ucuzal ile dokuz arkadaşının Millî 
Eğitim Bakanı tarafından yapılmış olan tayin ve na
kil tasarrufları, Aydın Üyesi Sayın İskender Cenap 
Ege ve arkadaşlarının TRT ve Zonguldak Üyesi Sa
yın Ahmet Demîr Yüce'nin Başbakanlığa bağlı Top
rak ve Tarım Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış 
olan Yönetmelik hakkında Senato Araştırması iste
yen önergeleri hakkında kurulan beşer üyeden müte
şekkil üç ayn komisyonla ilgili 29 Nisan 1976 tarihli 
Danışma Kurulu karanyle tespit edilen dağıtım cet
velini oylarınıza sunuyorum. Dağıtım cetvelini kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Reddedilmiştir. 

Sayın üyeler, Danışma Kurulunun biraz evvel bah
si geçen Dağıtım Cetveliyle ilgili karan Yüce Genel 
Kurulca reddedilmiştir. 

Şimdi, Sayın AIpan':n önergelerinde, Komisyo
nun 15 kişiden kurulması hususuyle ilgili bir teklif 
vardır. 

Başka bir teklif var mı efendim?.. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Orada benim bir 

teklifim var Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, sizin teklifiniz Komis
yonun adediyle ilgili değil. «Her gruptan birer kişi ve 
grup kuramayanlardan bir kişi katılsın.» diyorsunuz. 
Siz komisyonu burada kuruyorsunuz. Siz komisyona 
üyelerin teker teker dağıtımını yapıyorsunuz, yani 
Danışma Kurulunun görevini bu Yüce Genel Kurula 
teklif etmek istiyorsunuz. 

Biz sizin önergenizi muameleye koymadığımızı 
bildirirken, Anayasamızın 85 nci maddesine aykırı 
olduğunu, ileri sürdük; yani... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Şimdi, Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlık Divanı şu an
da sizin önergenizi Anayasanın 85 nci maddesine ay-
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kırı görmüştür; yani grupların kuvvetleri oranında 
temsiline imkân verecek bir önerge olarak kabul et
memiş ve hakkında muamele yapamayacağını bildir
miştir. 

ÖMER UOUZAL (Eskişehir) — O halde önergemi 
açıklamak için söz istiyorum, 

BAŞKAN — Efendim, hakkında muamele yapı
lamayan bir önergeyle ilgili söz vermem mümkün de
ğildir. 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 
önerge vermişim, önergemi izah edeceğim. Yüce Ge
nel Kurul... 

BAŞKAN — Efendim, önergenizi arz ediyorum. 
Önergeniz... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Neresi Anayasa
ya aykırı Sayın Başkan?.. Beş kişilik komisyon kurul
muş bir defa Yüce Genel Kurulun kararıyle. 

BAŞKAN — Size önergenizi izahla ilgili söz ve
riyorum efendim; buyurun. 

ÖMER. UOUZAL (Eskişehir) — Değerli arka
daşlarım; 

Sayın Başkanımız durup dururken bir mesele ge
tiriyor orta yere. Şimdi, beş kişilik komisyonun ku
rulmasına geçmiş celselerde karar verdiniz. Başkan
lık Divanı kendisine düşen görevi yerine getirmemiş, 
bu meseleyi halletmek için Danışma Kurulunu topla
mış. Danışma Kurulu da bir Dağıtım Cetveli getir
miş huzurunuza; üç partiye temsil yetkisini vermiş, 
bir parti grupu ile grup kuramayan arkadaşlarımıza 
temsil imkânını da vermemiş, ortadan kaldırmış. 

Bu müzakere yapıldı, getirdikleri karar redde
dildi. 

Şimdi, bir arkadaşımız «15 kişiden kurulsun.» di
yor. Bu ayrı bir mesele. Danışma Kurulunun beş ki
şinin taksimine dair getirdiği Dağıtım Cetveli redde
dildi. Onun yerine, «Ben, bir dağıtım cetveli tanzim 
edilsin Yüce Kurulca.» diye bir önerge verdim. Bu 
önergemin Anayasaya aykırılığını Sayın Başkanın id
dia etmeye hakkı yok. Çünkü, ben Anayasaya uygun 
olarak bu önergemi verdiğimi kabul ediyorum. 

'İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Usul hak
kında söz istiyorum Sayın Başkan. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Şimdi Sayın Baş
kanım, istirham ederim. Siz, kurulmuş olan beş kişi
lik komisyonun beş üyesini «İki A. P., iki C. H.'P., bir 
Millî Birlik Grupu» diye tanzim etmişsiniz. Ben bu
nun böyle olmadığını, diğer dışarıda kalan bir grup
la grupşuz arkadaşlarımızın da temsil edilmesine im
kân verilmesi için size bir önerge takdim ettim. 

29 f 4 , 1976 0 : 1 

ABDULLAH EMRE ÎLERt (Niğde) — Kuvvet 
oranı ne oluyor? 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Efendim, temsil 
yetkisi... 

Kuvvetin müzakeresi evvelce yapıldı. O. hususta
ki fikirlerimi arz ettim. Değerli zamanınızı israf et
miyorum. 

Sayın Başkanım, istirham ederim. «Anayasaya ay
kırı bir önergedir.» diye kabul edemezsiniz. Önerge
mi lütfen Yüce Genel Kurulun oyuna arz edin. Veri
lecek karar muhteremdir. 

Saygılar sunarım. 
RECAÎ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Bir saniye efendim. 
Sayın Ege söz istediler; buyurun Sayın Ege. 
Yalnız, siz gelinceye kadar bir hususu peşinen sap

tamak lâzım : 
Dağıtım cetveli yapmak görevi Başkanlık Divanı-̂  

nın değildir. Başkanlık Divanı herhangi bir görev
den kaçmamıştır. Dağıtım yapmak görevi Danışma 
Kurulunundur efendim. Bunun böylece tescil edilme
si gerekir. 

Buyurun Sayın Ege. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Bir hususu çok dikkatle tespit etmek durumunda
yız. Komisyonların, yani ihtisas komisyonları dışın
da kurulan bilumum komisyonların kuruluşunda sa
yılarını tespit görevi ve hakkı Genel Kurula aittir. 
Bunu Genel Kurul tespit eder. Hiçbir zaman Danış
ma Kurulu veyahutta Başkanlık Divanı bunu tespit 
etmez. Başkanlık Divanı ile birlikte grupların temsil
cilerinin katılmasından meydana gelen Danışma Ku
rulu sadece tespit edilmiş olan komisyon sayılarına 
göre oran tespitini yapar* 

Şimdi, Sayın Başkanım lütfedip biraz daha me
seleye eğilirlerse, haksız bir muamele yapmakta ol
duklarını hatırlayacaklar. 

Şöyle ki, şurada oylanan nedir, muhterem arka
daşlarım? Şurada şimdi oylanan yüksek Genel Ku* 
rulca adedi tespit edilmiş olan, beş kişi ile sınırlan
mış olan bir komisyonun dağılımı nasıl yapılacak ve 
bu dağılım nasıl olacak şeklinde Danışma Kurulunun 
müzakerelerle vardığı kararı oylamaktır. Yani, bu Da
nışma Kurulunun raporu oylandığı zaman eğer kabul 
edilse idi, komisyon iki Adalet Partili, iki Cumhuri
yet Halk Partili, bir de Millî Birlik Grupundan ol
mak üzere be$ arkadaştan teşekkül edecek ve dağı
lım böyle olacaktı, 
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Şimdi, Yüksek Heyetiniz bunu reddettiniz; yani şu 
dağılımı, Danışma Kurulunun getirmiş olduğu rapo
ru, o dağılımı reddetiniz. Bu reddin içerisinde daha 
önce Genel Kurulca tespit edilmiş olan, komisyonun 
sayısını gösteren, adedin sinirim gösteren durum red
dedilmiş olmaz ki, reddedilmez ki, bunu reddetmeye 
şu anda hakkımız yok. Çünkü, bu reddetme belki bir 
tekriri müzakereyle fÜân olabilir. Bugün beş kişilik 
komisyonu kabul etmişiz. Yalnız üzerinde itiraz edi
len nokta dağılımıdır. Bu dağılım şekli beğenilmediği-
ne, Yüksek Heyetinizce reddedildiğine göre, yine bu 
beş kişilik komisyonun dağılımı nasıl olabilir, bunu 
her şeyden önce düşünmek mecburiyetindeyiz. Eğer, 
buna dair herhangi bir teklif yoksa, Sayın Başkan o 
zaman haklı olarak, «Efendim, beş kişilik komisyo
nun dağılımına ait bir teklif bulunmadığına göre ve bu 
•dağılım da reddedildiğine göre, Komisyon üye ade
dini değiştiren başka bir önerge var, onu oylarınıza 
arz ediyorum.» der ve onu oylayabilir; ama böyle bir 
şey olmadan önce Sayın Ucuzal, bu dağılımın nasıl 
yapılacağını ayrıca bir teklif halinde Umumî Heyete 
getirmiş bulunuyor. Ne diyor : «Adalet Partisine bir 
tane, Cumhuriyet Halk Partisine bir tane, Millî Bir
lik Grupuna bir tane, Cumhurbaşkanlığınca Seçilen 
Üyeler Grupuna bir tane, grup kuramayan arkadaşla
ra bir. tane üyelik olmak üzere beş üyeyi taksim et
miş. 

Şimdi, birinci dağılım olarak eğer Danışma Kuru
lunun getirdiğine birinci Dağılım Cetveli dersek, ikin
ci dağılım cetveli Sayın Ucuzal tarafından teklif edil
miştir. Umumî Heyete onun sunulmasının ne Anaya
saya, ne içtüzüğe aykırı hiçbir yönü yoktur ve bu şe
kilde «Efendim, ben bunu oylayamam» tarzında Sa
yın Başkanımızın bu işteki direnişinin kendisine bü
yük saygım olan bir arkadaşımız biraz daha düşün
düğü takdirde yanlış olduğu kanısına varacağına ina
nıyorum. 

Bu hususu saygılarla arz etmek üzere huzurunuza 
geldim« 

Hürmetlerimi sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ege. 
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan... 
'BAŞKAN — Efendim, buyurun. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Ucuzal, 
bizim de görüşümüze göre Anayasaya aykırı bir öner
ge ile Yüce Başkanlığa başvurdu. Saym Başkanlık hak
lı olarak «Anayasaya aykırı bu önergeyi işleme koya
mam.» buyurdular. Sayın Ucuzal ısrarla «Önergemi 
izah edeyim» dediler ve çok açık olan önergesini izah 
için söz aldılar.. 

Şimdi, bendeniz soruyorum. Sayın Ucuzal'ın ko
nuşmasından sonra usul hakkında müzakere mi aç
tınız? 

BAŞKAN — Hayır efendim. 
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Eğer, usul hak

kında müzakere açtı iseniz, bu konuda bizim de arz 
edeceklerimiz vardır. 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlığın tutumu hak
kında söz istediler, kendilerine söz verdim, 

« A S A N GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir saniye. 
Sayın üyeler, bu konuda şu anda herhangi bir 

müzakere açmış değiliz. Evvelâ duruma bir açıklık 
getirelim. 

Sayın üyeler, bendeniz de Sayın Ege ile birlikte 
düşünüyorum; yani evvelemirde komisyonun adedi 
tespit edilecektir. Dağıtımı Danışma Kurulu yapa
caktır. Bunda beraberiz. Ancak, Sayın Ucuzal'ın tek-. 
lifi dağıtımla ilgilidir, komisyonun üye adediyle ilgili 
değildir. 

Sayın Ucuzal diyorlar ki, «Beş kişiden ibaret ol
sun, dört gruptan birer kişi olsun, bir kişi de grup 
kuramayanlardan olsun.» 

Teklif, bizce Anayasaya aykırıdır. Çünkü.. 

SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Hayır, teklifte 
ayrıca kabul edildi. 

BAŞKAN — Efendim, beş kişilik komisyon ka
bul edildi. 

SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Sözcü tarafından 
biraz evvel okundu, 

BAŞKAN — Hayır efendim. Böyle bir teklif ka
bul edilmedi. 

Anayasa açıktır. Anayasa hükümleri ve Anayasa 
Mahkemesinin kararları bütün Parlamentoyu da kap
sar; yani Parlamento da Anayasa hükümlerine ve 
Anayasa Mahkemesinin kararlarına uymakla yüküm
lüdür. Anayasa Mahkemesinin kararı iki hususu kap
sar ve açıktır. 

1. Her grup kuvvet oranında temsil edilecektir. 
2. Her grup temsil edilecektir, ama kuvveti ora

nında, temsil edilecektir. 
Bu hükümlere aykırı olan bir önergeyi biz Baş

kanlık Divanı olarak muameleye koyamayız... 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, söz vermiyorum. Bir da
kika müsaade buyurun. 
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Her ne kadar bundan evvel Yüce Genel Kurulu
muzun almış' olduğu beş kişilik komisyonun kurul -
masıyle ilgili karar kaldırılmamış ise de, (Yine Sa
yın Ege'ye burada katılıyorum, o karar kaldırılma
mıştır) ancak o kararın kifayetsiz olduğundan, o ka
rarın kaldırılması lâzım geldiğinden bahisle bir öner
ge verilmiştir, bir teklifte bulunulmuştur. Eğer, Yüce 
Genel Kurulunuz bu önergeye iltifat buyururlarsa, o 
zaman bundan evvelki beş kişilik komisyon kurulma-
sıyle ilgili kararım değiştirmiş olur. Ancak ve an
cak bu komisyonun adedini de cespit ettikten sonra 
yine keyfiyet Danışma Kuruluna gider ve Danışma Ku
rulu gerekli kararı alır, yine huzurunuza gelir, da
ğıtım cetvelini yapar ve dağıtım cetvelini oylarınıza 
sunarız. 

Buyurun, Sayın Güven. 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Vazgeçtim. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın 

Başkan, Sayın Alpan'ın önergesinin aleyhinde söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yılmaztürk. 
Efendim, önerge Birleşimin başında okunmuştu, 

onun için bir daha okutmuyorum. 
Buyurun efendim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler; 

Bilgi olarak Yüce Senatoya bir hususu arz etmek 
istiyorum. Senato Araştırma, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyonu olarak ki, 
bunun yarısı senatörler teşekkül eder, bugüne kadar 
41 adet komisyon kurulmuştur. Bu 41 adet komisyon
da 597 sayın parlamenter görev almış durumdadır. 
Bundan sonra da araştırma ve soruşturma hazırlık 
komisyonlarının kurulabileceği muhtemel olduğuna 
göre, Yüce Senato ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
olarak, teşriî görevimizi tamamen bırakıp da araştır
ma ve soruşturma ile mi meşgul olacağız, 600 küsur 
kişi olarak?.. Bu bir. 

- İkincisi; niçin acaba, mutlaka 15'de, 13, 11, 9, 7 
olmasın?.. Belki, Danışma Kurulunun 5'de müşkülâtı 
olabilir buraya getirdiği ve reddettiğiniz hususta; 
ama -7 için, 9 için, 11 için, 13 için böyle bir şey yok. 
Neden en yüksek rakama gidiyoruz?.. Benim tahmi
nim şu; burada bir maksat var gibi geliyor bana. Bu 
Yüce Senatoyu, acaiba bu önümüzdeki tatil bitinceye 
kadar sadece araştırmalarla mı meşgul edip, teşriî gö
revimizi hiç yapmadan, Meclisin gündemimize gelen 
kanunlarını görüşme imkânını bulamayacak mıyız 
veyahut aksini; diyelim ki, komisyonları azaltırız, 

araştırmaların bir kaç tanesini bir komisyona veririz 
ve 15'er kişi yaparız diyelim, öyle da!hi olsa, sayısı 
bugün 41 olan ve 50'ye varacak olan bir komisyonda» 
15'er kişiden hesabını siz yapın, yine ne kadar tasar
ruf etsek bile, bir sayın senatörün üçten fazla araş
tırma ve soruşturma hazırhk komisyonunda görev 
yapması maddeten mümkün değil. Bir günde koşar 
adım gitsek dahi, 3 komisyonda görev vermemiz 
mümkün değil. O zaman şeklen bunları kurmuş ola
cağız; basında, radyoda söylensin için olacak; ama 
hiçbir araştırma yapılmayacak, hatta Başkanlık Di
vanları günlerce seçilemeyecek 2/3'den dolayı ve böy
lece günlerimizi heder edip gideceğiz. Tabiî, biz ko
misyonlara koşar adım giderken, buraya gelecek Baş
kan 5 dakikada acele bir yoklamadan sonra, «Ekse
riyet yoktur» diyerek Senatoyu kapayıp gidecek; böy
le bir çalışma nereye gider?.. 

B:z burada bütün samimiyetimizle diyoruz ki, ko
misyon sayısını asgarî hadde tutalım. Niçin 15 kişi?.. 
Henüz 7, 9, 11, 13 üzerinde bir mütalaa mülâhaza 
yürütülmemiştir, gerekirse bunların üzerinde de mü
zakereye gidilir. Kaldı ki, 5 kişi meselesini Yüce Se
nato henüz halletmiş değildir, Danışma Kurulunun 
önergesi reddedilmiştir; ama Yüce Senatonun 5 kişilik 
kararı henüz meriyettedir, bu değişmiş değildir. Arz 
ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Yılmaztürk. 

SÜLEYMAN ERTUĞRUL ERGİN (Yozgat) — 
Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Efendim, bir önerge vardır, aleyhin
de bir kişiye söz verdim, lehinde mi efendim? 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Lehinde çok 
kısa olarak söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim müsaade bu
yurun. 

SÜLEYMAN ERTUĞRLL ERGİN (Yozgat) — 
5 kişilik komisyon için bir önergem daha var.' Bû 
önerge oya konulacak olursa o takdirde benim öner
gemin kıymeti kalmıyor. 

BAŞKAN — Efendim, iki önerge vardır; birisi 
ilk kabul edilen karara aykırı önergedir, onun için 
onu muameleye koyuyoruz. Kaldı ki, sizin önergeniz 
şu anda geldi. 

Buyurun Sayın Feyyat. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Vazgeçtim 

efendim. 
SABAHATTİN ÖZBEK (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Sayın Başkan... 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. I 
SABAHATTİN ÖZBEK (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Sayın Başkan, Danışma Kurulunun yapmış ol
duğu teklif Heyetimizce kabul edilmedi. Bu demek 
değildir ki, Danışma Kurulu bu vazifeden silindi, atıl
dı. Binâenaleyh, yapılacak iş, evvelki usullere uyula
rak, meseleyi tekrar Danışma Kuruluna göndermek, 
onların getireceği gerekçe üzerine yeni bir şekil bul
maktır. Yoksa, böyle mi yapacağız? Yani, birinci 5*i 
silmeden, yeniden bir şey yapacak olursak, korkarım I 
ki, yeniden bir münakaşa mevzuu açılacaktır. Tekli- j 
fim, yeniden Danışma Kurulunda müzakere edilmek 
üzere meseleyi oraya göndermektir. I 

BAŞKAN — Efendim, şimdi Sayın Aipan'ın I 
önergesi üzerinde işlem yapıyoruz, o önergeyle ilgili I 
işlemi bitirelim, ondan sonra... I 

HAYRETİN ERKMEN (Giresun) — Önergelerle 
birlikte gönderilir efendim. I 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim. I 
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Lütfen önerge- I 

yi oylayın efendim. I 
BAŞKAN — Sayın üyeler, karşılıklı konuşmayın I 

efendim. I 
Sayın üyeler, bu önergeyi işleme koyduğumuz I 

sırada, iki önerge daha gelmiştir. Bir tanesi; I 
Sayın Başkanlığa I 

5 kişilik araştırma komisyonlarının kurulmasında I 
siyasî partilerin kuvvetleri oranında temsili ile, siyasî I 
parti grupu mensubu olmayanların bir bütün farz edi- I 
Hp toplamlarının kuvveti oranında iştirakinin sağlan- I 
masını arz ve teklif ederim. I 

Yozgat 
Süleyman Ergin | 

IV. — GÖRÜŞ İ 

/. — Romanya'da millîleştirme tedbirleri veya I 
buna benzer kanunî ve idarî diğer tedbirlerden za- I 
rar görmüş Türk, mal, hak ve menfaatlerinin tasfiyesi 
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul I 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Tu- \ 
riznı ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan komisyonları ra- , 
porları (M. Meclisi : 1/200; C. Senatosu : 1/411) ! 
(S. Sayısı: 571) (1) \ 

BAŞKAN — Buyurun efendim. I 
SABAHATTİN ÖZBEK (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Sayın Başkan, Danışma Kurulunun yapmış ol
duğu teklif Heyetimizce kabul edilmedi. Bu demek 
değildir ki, Danışma Kurulu bu vazifeden silindi, atıl
dı. Binâenaleyh, yapılacak iş, evvelki usullere uyula
rak, meseleyi tekrar Danışma Kuruluna göndermek, 
onların getireceği gerekçe üzerine yeni bir şekil bul
maktır. Yoksa, böyle mi yapacağız? Yani, birinci 5*i 
silmeden, yeniden bir şey yapacak olursak, korkarım I 
ki, yeniden bir münakaşa mevzuu açılacaktır. Tekli- j 
fim, yeniden Danışma Kurulunda müzakere edilmek 
üzere meseleyi oraya göndermektir. I 

BAŞKAN — Efendim, şimdi Sayın Aipan'ın I 
önergesi üzerinde işlem yapıyoruz, o önergeyle ilgili I 
işlemi bitirelim, ondan sonra... I 

HAYRETİN ERKMEN (Giresun) — Önergelerle 
birlikte gönderilir efendim. I 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim. I 
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Lütfen önerge- I 

yi oylayın efendim. I 
BAŞKAN — Sayın üyeler, karşılıklı konuşmayın I 

efendim. I 
Sayın üyeler, bu önergeyi işleme koyduğumuz I 

sırada, iki önerge daha gelmiştir. Bir tanesi; I 
Sayın Başkanlığa I 

5 kişilik araştırma komisyonlarının kurulmasında I 
siyasî partilerin kuvvetleri oranında temsili ile, siyasî I 
parti grupu mensubu olmayanların bir bütün farz edi- I 
Hp toplamlarının kuvveti oranında iştirakinin sağlan- I 
masını arz ve teklif ederim. I 

Yozgat 
Süleyman Ergin | 

IV. — GÖRÜŞ İ 

/. — Romanya'da millîleştirme tedbirleri veya I 
buna benzer kanunî ve idarî diğer tedbirlerden za- I 
rar görmüş Türk, mal, hak ve menfaatlerinin tasfiyesi 
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul I 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Tu- \ 
riznı ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan komisyonları ra- , 
porları (M. Meclisi : 1/200; C. Senatosu : 1/411) ! 
(S. Sayısı: 571) (1) \ 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — Efendim, Bütçe ve Plan Komisyo
nu Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutuyorum. 

(!) 571 Sıra Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklenir. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi muayyen bir komis
yonun adedini saptıyoruz. Nedir önergenizden mak
sat efendim? 

Bir de 11 kişiyle komisyon kurulmasıyle ilgili öner
ge vardır. Sayın Alpan'ın önergesinin leh ve aleyhin
de konuşulduğuna göre önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Araştırma Komisyonunun 15 kişiden kurulması
nı kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

SAİT MEHMETOĞLU (Mardin) — Sayın Baş
kan, tutumunuz çok yanlış. Önergeleri okutmadınız, 
okunması gerekir. 

BAŞKAN — Efendim, 11 kişifik... 

SAİT MEHMETOĞLU (Mardin) — Olmaz 
efendim. 11 kişilikle olmaz, önergeleri okuyacaksı
nız. 

BAŞKAN — Efendim, önergeniz bir cümle beye
fendi. «Kurulması gereken komisyon üyeliği için sa
yının 11 olmasını arz ederim.» diyorsunuz. Ben de 
«11 kişiden kurulmasıyle ilgili önerge vardır» dedim 
beyefendi. 

Efendim önerge kabul edilmiştir. Araştırma Ko
misyonu 15 kişiden kurulacaktır. 

ALÂEDDİN YILMAZTURK (Bolu) — Sayın 
Başkan. Yüce Senatonun kararı var, o karar hiçe sa
yılır mı? Yüce Senatonun 5 kişilik karan vardı. 

BAŞKAN — Bugün 15 kişilik karar alınmakla 
mürtefi oldu efendim, ortadan kalktı efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Yarın bir öner
ge ile biz gelelim kaldıralım bunu, öyle şey olur mu? 

Yüksek Başkanlığa 
Romanya'da millîleştirme tedbirleri veya buna 

benzer kanunî ve idarî diğer tedbirlerden zarar görmüş 
Türk mal, hak ve menfaatlerinin tasviyesi hakkında 
Kanun tasarısının, adı geçen bu kanun hükümlerin
den yararlanacakların daha fazla mağdur olmamaları
nın önlenmesi sebebiyle, bir an önce kanunlaşmasın
da yarar gördüğümüzden, gündemdeki bütün işlere 
takdimen görüşülmesinin sonuna kadar öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 

Yiğit Köker 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Başkanı 
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BAŞKAN — Komisyon?,. Hazır. 
Hükümet adına yetkili?.. Hazır. 
Sayın üyeler, 571 S. Sayılı Kanun tasarısının gün

demdeki bütün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesiyle ilgili teklifin leh ve aleyhinde söz iste
yen sayın üye var mı efendim? 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Öncelik ve 
ivediliği oylayın önce. 

BAŞKAN — Efendim, «Teklifin leh ve aleyhin
de söz isteyen var mı?»1 diyorum Sayın Atmaca. Bu 
teklifin leh ve aleyhinde konuşmak hakkı vardır üye
lerin, bunu soruyorum. Söz isteyen olmadığına göre, 
tasarının gündemdeki bütün işlere takdimen ve önce
likle görüşülmesi hususunu oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesii hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kaibul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Gerekçe ve maddeler daha evvel basılıp sayın üye
lere dağıtılmıştır. Gerekçenin ve maddelerinin okunup 
okunmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. Gerek
çenin okunmasını kabul edenler... Okunmamasını ka
bul edenler... Okunmaması hususu kabul edilmiştir. 

Maddelerin teker teker okunup okunmaması hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Okunmasını kabul 
edenler... Okunmamasını kabul edenler... Okunma
ması hususu kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye 
var mı efendim?.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Tasarının lehinde oyumu kullanacağım. Tasarının 

bir an evvel kabulünde fayda var. 
Değerli arkadaşlarım; 
1966 yılında meriyete giren bir kanunla Roman

ya'dan memleketimize gelen vatandaşlarımızın ara
dan 10 sene geçmesine rağmen, hâlâ bu haklarına ka
vuşamadığını üzülerek ifade etmek mecburiyetinde
yim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Onun için tasarının üzerinde fazla konuşmayaca

ğım. Benim istirhamım, tasarının bir an evvel kabul 
edilmesi ve tasarının getirdiği hükümlere dayanarak 
kurulacak komisyonların bir an evvel teşekkülü, hak 
sahiplerine bir an evvel haklarının kavuşturulmasını 
sağlayacak yönetmenliğin de süratle kanunun getirdi
ği hükmü nazarı itibara alarak, aynı müddet içerisin-
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de yürürlüğe koymayı tatbikatçılardan istirham edece
ğim. Çünkü, 10 seneden beri hakkına kavuşamayan 
vatandaşların sıkıntısı zaman zaman hak sahipleri 
tarafından bizlere intikal etmiştir. Bu bakımdan söz 
aldım, fazla konuşmayacağım. 

Tasarının süratle kabulünde yarar var; tasarının 
kanunlaşmasından itibaren de tatbikata konulmasın
da büyük yarar var. Aksi halde, oradaki hak ve men
faatlerini terk ederek vatanımıza iltihak eden vatan
daşlarımızın daha fazla mağduriyetine kimsenin mey
dan vermemesi gerekir. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ucuzal. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen başka sayın 

üye var mı efendim?.. 
Olmadığına göre, tasarının maddelerine geçilmesi 

hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Romanya'da Millîleştirme Tedbirleri Veya Buna Ben
zer Kanunî ve İdarî Diğer Tedbirlerden Zarar Gör
müş Türk Mal, Hak ve Menfaatlerinin Tasfiyesi 

Hakkında Kanun Tasarısı 

I) Konu : 
Madde 1. — Romanya'da alınmış olan millîleştir

me tedbirleri veya buna benzer kanunî ve idarî diğer 
tedbirlerdan zarar görenler için, 1 . 12 . 1966 gün ve 
789 sayılı Kanunla tasdik edilmiş Anlaşma gereğince 
Romen Hükümetinin ödediği tazminat, hak sahiple
rine bu kanunda yazılı esaslar dairesinde dağıtılır. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye var mı efendim?.. Yok. 1 nci maddeyi başlı-
ğıyle beraber oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

II) Tazminattan istifade edecekler : 
Madde 2. — Birinci maddede yazılı tazminattan, 

Türk Devleti ile Türk uyruklu hakikî ve hükmî şahıs
lar istifade eder. 

Ancak, Türk uyruklu şahısların, Romen Hükü
metince millîleştirme veya buna benzer kanunî ve 
idarî diğer tedbirlerin alındığı anda Türk vatandaşı 
olup, Anlaşmanın imzası tarihi olan 22 . 6 . 1965 
tarihinde de Türk vatandaşı olması ve 5 . 7 . 1963 
tarihine kadar Dışişleri Bakanlığına müracaat etmiş 
bulunması şarttır. 

Bu hükümler, Türk uyruklu şahısların mirasçıları, 
Anlaşmanın imzası tarihinde Türk vatandaşlığında 
bulundukları takdirde, onlara da uygulanır. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye var mı efendim?.. Yok. 2 nci maddeyi baş -
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ligiyle beraber oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... ; 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. t 

III) Tazminatın şümulü : | 
Madde 3. - ^ Tazminat, ikinci maddede yazılı şa- [ 

hısların 1 . 12 . 1966 gün ve 789 sayılı Kanunla tas- j 
dik olunan Anlaşmanın imzalandığı 22 . 6 . 1965 ta
rihine kadar, Romen Hükümetince alınan tedbirler
den zarar görmüş ve aşağıda yazılı olanlar dışında i 
kalan mal, hak ve menfaatleri karşılığıdır. 

a) 2Q . 6 . 1965 tarihinden itibaren alınmış ted- j 
birlerden zarar görmüş mal, hak ve menfaatler, { 

b) Bankınotlar, j 
c) Bankalardaki paralar. 
d) Tahviller, 
e) Dahilî istikraz tahvilleri, 
f) Harpte zarar görmüş mallara müteallik taz

minat, ı 
g) Emeklilik primleri, 
h) 22 . 6 . 1965 tarihinde özel mülkiyette bulu

nan taşınmaz mallar. 
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
BAŞKAN — 3 ncü maddeyi başhğıyle birlikte oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

IV) Hakkın ispatı; 
a) İhrazı mecburî belgeler : I 
Madde 4. — Tazminat verilmesini talep edenler, ı 

haklarını aşağıda yazılı belgelerle tevsike mecburdur- j 
lar. 

a) Kayıtlı bulundukları nüfus idarelerinden veri- I 
len ve vatandaşlığımızı ne suretle ve hangi tarihte ik- I 
tisap ettiklerini belirten belgenin aslı, 

b) Mal, hak ve menfaatlerin Romen Hükümetin- I 
ce alınmış millîleştirme tedbirleri veya buna benzer I 
kanunî ve idarî diğer tedbirlerden zarar gördüğünü I 
belirten ve tedbirin alındığı tarihi de gösteren Ro- I 
men resmî makamlarınca verilmiş her çeşit belge I 
asılları veya örnekleri ile noterden tasdikli Türkçe I 
örnekleri. I 

Bu belgelerin asıl veya örneklerinin bulunmaması ı 
halinde tazminat verilmesini talep edenlerin talepleri- I 
nin tetkiki ye bu belgelerin Dış Temsilciliklerimiz I 
aracılığı ile temenni için; I 

Taşınmaz malların tapu senetleri veya mülkiyeti I 
ispat eden sair belgelerin asılları veya örnekleri, I 

Taşınmaz mallar ile varsa 3* ncü maddenin a - h I 
fıkrasında yazılı olanlar dışında kalan sair hak ve I 
menfaatlerin mahiyet ve miktarını belirten belge asıl- I 
lan veya örnekleri; 1 

i Veya mal, hak ve menfaatlerin mahiyetini, kimlere 
t ait olduğunu, miktar ve cinsini ve bunların tespiti-
| ne yarar sair bilgileri ihtiva eden beyannameyi, 

c) İbraz veya Dış Temsilciliklerimiz aracılığı ile 
i temin olunan ve mal, hak ve menfaatlerin millîleştir

me tedbirleri veya buna benzer kanun ve idarî diğer 
tedbirlere tabi tutulduğunu gösterir belge ve yazılarda 
malik olarak gösterilen kişi hayatta değilse, mirasçı
larını gösterir veraset belgesi. 

I BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı efendim?.. Yok. 4 ncü maddeyi baş-

I ligiyle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

b) Millîleştirme belgesi aranmayacak haller : 
Madde 5. — Dışişleri Bakanlığınca evvelce yapı

lan ilân ve tebligat üzerine belge ibraz edenlerden, 
I Romen Hükümeti ile Bükreş'te yapılan müzakereler 

sırasında, Türk Heyetince düzenlenen tutanaklarda 
ve fişlerde Romen Heyetince millîleştirildiği veya bu
na benzer kanunî ve idarî diğer tedbirlere tabi tutul-

j duğunun kabul edildiği yazılı mal, hak ve menfaat-
} 1er için; dördüncü maddenin (b) fıkrasında yazılı bel

geler aranmaz. 
Diğer belgelerden noksan olanlar talep edilir. 
BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye var mı efendim?.. Yok. 5 nci maddeyi başlı-
I ğıyle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
I Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

I V) Hakkın düşümü : 
Madde 6. — Dışişleri Bakanlığınca evvelce yapı-

J lan ilân ve tebligata rağmen belge ibraz edemeyenler 
I ile belgeleri noksan olanların, kendilerine verilecek 
I süre içinde de istenilen belgeleri ibraz etmedikleri 
I takdirde tazminat talep haklan düşer. 
I 4 ncü maddenin (c) fıkrasında yazılı veraset bel-
I gesi için, tebliğ tarihinden itibaren 3' ay içinde yetkili 
I mahkemeye başvurulmuş ve kesinleştiği tarihten irî-
j baren de aynı süre içinde ibraz edilmiş olması şarttır. 

I 7 nci maddede yazılı komisyonca verilecek süre, 
j üç aydan az olamaz. Gerektiği takdirde 3 aylık bir 
j süre daha verilebilir. 
I Tebligat 7201 sayılı Kanun hükümlerine göre ya-
I pılır. 
I BAŞKAN —. 6 nci madde üzerinde söz isteyen sa-
I yın üye?.. Yok. 6 nci maddeyi başlığıyle birlikte oy-
I 4arınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen -
I 1er... Kabul edilmiştir. 
I VI) Hak sahipleri ve verilecek tazminatı tespit 
I yetkisi : 
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Madde 7. — Tazminat verilmesini talep edenlerin 
hak sahibi olup olmadıkları, hak sahibi olanlara ve
rilecek tazminat miktarı, 17 . 3 . 1969 gün ve 1135 
sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasında yazılı 
bakanlıklar ve Merkez Bankasınca tayin olunan tem
silcilerin iştirakiyle kurulan «Takdir ve Tevzi Komis
yonu» tarafından tespit ve takdir olunur. 

Komisyonun faaliyetine yardımcı olmak üzere, 
Maliye Bakanlığı personeli arasından ayrıca bir bü
ro teşkil edilir. 

Komisyonun görev ve yetkileri ile, büronun teşkil 
tarzı, tazminatın hak sahiplerine ödeme şekil ve usul
leri, tutulacak defterler, komisyon başkan ve üyeleri
ne ve büroda görevlendirilen memurlara verilecek üc
retler yönetmelikle tespit olunur. Yönetmelik 2 ay 
içinde hazırlanır ve büro bu süre içinde teşkil oluna
rak çalışmaya başlar. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 7 nci maddeyi başhğıyle birlikte oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

VII) Tazminat olarak dağıtılacak para : 

Madde 8. — Hak sahiplerine dağıtılacak para, 
î . 12 . 1966 gün ve 789 sayılı Kanunla tasdik olu
nan anlaşma gereğince Romanya Halk Cumhuriyeti
nin ödediği 275 bin Amerikan Doları tutarı olan ve 
iki millî bankaya yatırılmış bulunan Türk parası ile, 
bunun faiz ve ikramiye gibi gelirlerinin toplamıdır. 

Ancak, kesin dağıtıma başlandığı anda bankalar
daki meblâğı faiz getirmeyen bir hesaba nakle Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 8 nci maddeyi, başhğıyle birlikte oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

VIII) Kıymet takdiri: 

Madde 9. — Hak sahibi olduklarına Takdir ve 
Tevzi Komisyonunca karar verilen kişilere ödenecek 
tazminat, tazminatın şümulüne giren mal, hak ve 
menfaatlerin; 

a) Tapu senetleri veya mülkiyeti ispat edici bel
gelerle Romen resmî makamlarınca verilen diğer bel
gelerde yazılı kıymetleri, 

b) İlgili dış temsilciliklerimiz vasıtasıyle yaptırı
lacak tetkikat ve tahkikatla vasıf ve müştemilât, mev
ki ve yüz ölçümlerine göre tespit edilen kıymetleri, 

c) (a) ve (b) fıkralarına göre kıymetlerinin tespiti 
mümkün olmayanlar için emsallerinin kıymetleri, 

i Gözönünde tutulmak suretiyle aynı komisyonca 
takdir olunur. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 9 ncu maddeyi, başhğıyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

IX) Tazminatın ödenmesi : 
Madde 10. — Takdir ve Tevzi Komisyonunca hak 

sahiplerinin tamamı tespit edildikten ve 9 ncu madde 
gereğince alacakları tazminat tutarı bulunduktan son
ra ödemeye başlanır. 

Hap sahipleri için takdir olunmuş tazminat tuta
rı, 8 nci maddede yazılı dağıtılacak tazminattan faz
la olduğu takdirde, her hak sahibi için takdir olunan 
tazminattan gerekli oranda indirme yapılır. 

I Ancak, gerek hak sahibi olmadıklarına karar ve-
I rilmesinden, gerek hak sahibi olduğuna karar veril-
I mekle beraber takdir olunan tazminatın azlığından 
I dolayı itiraz edenlerin bulunması halinde, bunların 
I taleplerinin karşılanabilmesi için, ihtilaflı dosyalar 
I için, mevcut paranın % 30'u bloke edilir ve % 70'i 
I avans olarak hak sahiplerine ödenir. 
I BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz isteyen 
I sayın üye?.. Yok. 10 ncu maddeyi, başhğıyle birlikte 
I oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme-
I yenler... Kabul edilmiştir. 
I X) Komsiyon kararlarına itiraz : 
I Madde 11. — Tazminat verilmesini talebedenler, 
I Takdir ve Tevzi Komisyonunca hak sahipi olmadık-
I lan hakkındaki kararlara; hak sahibi oldukları ka-
I bul edilenler ödenecek tazminatın hesabına esas ola-
I cak kıymet takdirine müteallik kararlara tebliğ tari-
I hini takibeden günden itibaren 30 gün içinde ve bir 
I defaya mahsus olmak üzere aynı komisyon neztünde 
I itiraz edebilirler. 
I BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde söz isteyen 
I sayın üye?.. Yok. 1 i nci maddeyi, başhğıyle birlikte 
I oylarınıza sunuyorum : Kaoul edenler... Kabul etme-
I yenler... Kabul edilmiştir. 
I XI) Yürürlük ve yürütme : 
I Madde 12. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür-
I lüğe girer. 
I BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz isteyen 
I sayın üye?.. Yok. 12 nci maddeyi başhğıyle birlikte 
I oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme-
I yenler... Kabul edilmiştir. 
I Madde 13. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü-
I riitür. 
I BAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde söz iste-1 

I yen sayın üye?.. Yok. 13' ncü maddeyi oylarınıza su-
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nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümünün... 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkanım, kanunları çıkarmak isteyenler nerede; bu
nu sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurunuz, oy
lama yapıyoruz. 

Sayın üyeler; 
Kanun tasarısının tümü üzerinde bir lehte bir 

aleyhte oyunun rengini belli etmek üzere 2 sayın üye
ye söz vermek imkânımız vardır. Söz isteyen sayın 
üye var mı efendim?.. Yok. Tasarının tümünü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Tasarı, Cumhuriyet Senatosunca oybirliğiyle 
kabul edilmiştir. 

2. —*- 17 . 3 . 1969 gün ve 1135 sayılı Türk va
tandaşlarına ait olup Yugoslav Federatif Halk Cum-
huriyetince millîleştirilmiş bulunan mal, hak ve men
faatlerin tasfiyesi hakkında Kanunun bazı maddele
rinin değiştirilmesi ve iki geçici madde eklenmesine 
ilişkin kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm 
ve'Tanıtma ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları 
(M. Meclisi : 1/237; C. Senatosu : 1/412) (S. Sayısı : 
572) 

BAŞKAN — Bütçe ve Plan Komisyonu Başkan
lığının bir tezkeresi vardır, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
17 . 3 . 1969 gün ve 1135 sayılı Türk vatandaş

larına ait olup Yugoslav Federatif Halk Cumhuriye
ti nce millîleştirilmiş bulunan mal, hak ve menfaatle
rin tasfiyesi hakkında Kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve iki geçici madde eklenmesine ilişkin 
kanun tasarısının, adı geçen Kanunun hükümlerinden 
yararlanacakların daha fazla mağdur olmalarının ön
lenmesi sebebiyle bir an önce kanunlaşmasında yarar 
gördüğümüzden, gündemdeki bütün işlere takdimen, 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
Yiğit Köker 

Bütçe ve Plan Komisyonu 
Başkanı 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
572 S. Sayılı Kanun tasarısının Gündemdeki bü

tün işlere takdimen, öncelik ve ivedilikle görüşülme
siyle ilgili teklif sunuldu. Bu teklifin leh veya aley
hinde söz isteyen sayın üye var mı?.. 
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ZİYA MpEZZİNOGLU (Kayseri) — Aleyhinde 
söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Müezzinoğlu; 
Gündemdeki bütün işlere takdimen, öncelik ve ivedi
likle görüşülme teklifinin aleyhinde. 

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

Bugünkü Gündemimizin normal sırasında, 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun tadiliyle ilgili bir teklif 
yer almış bulunuyor. Mevcut bilgilere göre, bu teklif 
Yüce Senatoda 6 Mayıs 1976 gününe kadar görüşül
mediği takdirde, teklif görüşülmeden kanunlaşmış 
olacaktır. 

Bu bakımdan, Gündemimizin 1 nçi sırasında yer 
almış olan bu husus, kanımca bütün konulara nazaran 
ayrı bir öncelik arz etmektedir. 

Öncelikle ve her konuya takdimen, ivedilikle gö
rüşülmesi talep edilen anlaşma ise, böyle bir özelliği 
taşımamaktadır. Yüce Senato şimdiye kadar yasa 
teklif ve tasarılarının burada görüşülmesinden son
ra yasalaşması hususuna özel bir önem atfetmiş ve 
müddeti dolmak suretiyle kanunlaşmasına daima kar
şı çıkmıştır. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun tadiliyle ilgili 
teklif böyle bir durum arz ettiğinden, bendeniz önce
lik teklifinin reddedilmesini ve normal sıraya uyulma
sını arz ve teklif ediyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Önergenin lehin

de söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Çalışma müddetimizin bitimine yarım saat kal
mıştır. 

Değerli arkadaşımızın görüşülmesini teklif ettiği 
husus doğrudur, Gündenim 1 nci sırasındadır, ama 
bu, bugün değil aylardan beri gündemin 1 nci sıra
sında duruyor. Bundan evvelki görüşmelerimizde, sı
ra bozularak diğer başka kanun teklif ve tasarıları
nın görüşülmesi imkânı sağlanmıştır. 

Ben, arkadaşınım görüşüne karşı çıkmak için ko
nuşuyor değ'lim değerli arkadaşlarım. El'mizde. mü
zakeresine başlanılması istenen tasarı, hepinizin bil-
d'ği gibi daha 1956'larda Türkiye'ye gelen vatandaş
larımızın, 20 sene geçmesme rağmen, Yugoslavya'da 
bıraktıkları mallarının ve haklarının karşılığı olanı, 
almalarını sağlayacak bir tasarıdır. Memleketimizde, 
orada bıraktıkları haklarını almak için 20 yıldan be-
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ri bekleyen on binlerce vatandaşımız vardır. Eğer 
izin verirlerse; kalan bu zaman içerisinde bu tasarı
nın süratle görüşülüp kabul edilmesinde, yine on bin
lerce kişinin 20 - 30 yıl evvel bırakıp geldikleri hak 
ve menfaatlerine kavuşturulmaları bakımından büyük 
fayda vardır görüşündeyim. 

Saym Müezzinoğlu hatırlarlar ki, 193 sayılı Ka
nunun 13 ncü maddesinde değişiklik yapan tasarı
nın görüşülmesi için, çok önceki bileşimlerde gö-
rüşm imkânı doğduğu halde, grupları adına söz alan 
arkadaşları, b'rîakım itirazlarda bulundular ve o iti
razları halen mahfuzdur. Kalan şu zamanı değerlen-
d'rerek, bu tasarının görüşülmesinde yarar vardır. 
Önümüzdeki, Kanunun kesinleşmesinden önce görü-
şıb'lee&ğ;miz birleşimler de mevcuttur. O zaman, ar- ' 
zularına uyarak, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun
daki değişikliği görüşme imkânımız vardır. Önce bu 
tasannın görüşülmesinde bence daha büyük yarar 
vardır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Saym üyeler, bu konu ile ilgili ola

rak Başkanlığa bir önerge gelmiştir, okuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Gündcm'n Birinci sırasındaki 193 sayılı Kanunun 

görüşülmesini temin maksadıyle; 
1. — ivedilik teklifinin reddi ile. 
2. — 193 sayılı Kanun, bitinceye kadar görüş

melerin devamına karar alınmasını arz ederiz. 

Çanakkale Erzurum 
İmadettin Elmas Hilmi Nalbantoğlu 
BAŞKAN — Teklifin leh ve aleyhinde görüşül

dü; önergeyi... 
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — İki önerge okun

du Sayın Başkan. Hangisi olduğunu tasrih buyurun. 
BAŞKAN — Efend'm, iki önerge okumadık. Bir 

teklif okuduk, teklifin leh ve aleyhinde görüşüldü ve 
aleyhinde görüşen arkadaşlarımız görüşlerini bir 
önerge ile sundular. Başka bir husus yok. 

Teklifin öncelik ve ivedilikle görüşülmesi husu
sunu oylarınıza sunuyorum : Görüşülmesini kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Teklifin görüşülmesi 
reddedilmiştir. 

Esasen, sıraya dönüldüğüne göre, önergenin ikin
ci fıkrasını oylamaya gerek yoktur. 

LÛTFl BİLGEN (fçel) — Bitinceye kadar görü
şülmesi hususunu oylayın Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, o hususu eğer görüşmeler 
bitmezse, önergeyi, normal çalışma süremizin sonu
na doğru oylayacağım. 
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3. — 193 saydı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü 
maddesinin 1 ne i fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun tekl'.f'n'n 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) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 193 sayılı Geltr Vergi
si Kanunu ile ilgili Bütçe ve Plan Komisyonu tara
fından verilmiş, bir teklif vardır sunuyorum efendim: 

Yüksek Başkanlığa 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü mad

desinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine dari kanun 
teklifinin, küçük çiftçilerimizi daha fazla mağdur 
etmemek için bir an önce kanunlaşmasında yarar gör
düğümüzden, Genel Kurulda, Gündemdeki bütün iş
lere takdimen, görüşmesinin sonuna kadar öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini saygı ile arz ve teklif ede
rim. 

Bütçe ve Plan Komisyonu 
Sözcüsü 

Ahmet Demir Yüce 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 564 sıra sayılr Kanun 
tasarısının, Gündemdeki bütün işlere takdimen ön
celik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda tezkereyi 
okuduk. Sıra gelmiş olmakla, «öncelik» hususunu, 
«Gündemdeki bütün işlere takdimen görüşülmesi» 
hususunu oylamıyoruz. Ancak, îşbu kanun tasarısı
nın görüşülmesinin bitimine kadar öncelik hakkının 
saklı bulunması hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilm'ştir. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının gerekçesi ve maddeleri daha evvel ba
sılıp, sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. Ge
rekçenin okunup, okunmaması hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Okunması hususunu kabul edenler... 
Okunmamasını kabul edenler... Okunmaması hususu 
kabul edilmiştir. 

Maddelerin okunup, okunmaması hususunu oyla
rınıza sunuyorum. Okunmasını kabul edenler... Okun
mamasını kabul edenler... Okunmaması hususu ka
bul edilmiştir. 

Komisyon adına temsilci?... Hazırlar. 
Hükümet temsilcisi?.... Hazırlar, yetki belgeleri 

mevcuttur. 

(1) 564 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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Sayın üyeler, işbu kanun tasarısının tümü üze
rindeki görüşmelerle ilgili olmak üzere, bundan ev
vel Sayın Ziya Gökalp Mülayim, Saym Hüseyin Öz-
türk, Sayılı Niyazi Unsal (Kendileri burada yoklar), 
Saym Hilmi Nalbantoğlu, Sayın Hasan Güven söz 
istemiş bulunmaktaydılar. vŞmdi söz isteyenleri de 
kaydediyorum : 

Saym Müezzinoğîu, Sayın Yırcalı. Sayın Bayka-
ra, Saym Ucuzal... 

Efendim, söz alan sayın üyeleri sırası ile bir da
ha sunuyorum : 

Sayın Ziya Gökalp Mülayim, Sayın Hüseyin Öz-
türk, Saym Hilmi Nalbantoğlu, Sayın Hasan Güven, 
Sayın Ziya Müezzinoğîu, Sayın Sıtkı Yırcalı, Sayın 
Zeyyat Baykara, Sayın Ömer Ucuzal. 

Buyurun Sayın Ziya Gökalp Mülayim. 
ÖMER. UCUZAL (Eskişehir) — Lehinde, aley

hinde, üzerinde sıralamasını yapmadınız Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Efendim, o sıralamayı teklif eder
seniz yapacağız, teklif etmezseniz yapmayacağız. 

ÖMER UCUZAL (E<?k:şehir) — Teklif ediyorum 
efendim. 

ZİYA GÖKALP MÜLAYİM (Samsun) — Sa
ym Başkan, sayın senatörler, görüşmekte olduğumuz 
Kanun teklifi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
13 ncü maddesinde, küçük çiftçi muaflığı ile ilgili 
maddenin değ'ştiriîmesi hakkındadır. 

Kas:nı önadım ve üç arkadaşı tarafından yapıl
mış olan bu Kanun teklifine göre, 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanunundaki 30 b:n liralık muaflığı çiftçiler 
için 90 bin liraya balıkçılar için ise 120 bin liraya 
çıkarılması teklif edilmektedir. 

Yasa önerisinin gerekçesi, 30 bin liralık muaflığın, 
1964 yılında kabul edilmiş olduğu ve aradan 12 yıl 
geçmiş olduğu, bu zaman içerisinde o zamanki 30 bin 
liranın bugünün 90 bin lirasına tekabül edeceği ve do-
layısıyle küçük çiftçi muaflığı ile ilgili 30 bin liranm. 
90 bin liraya çıkarılması önerilmektedir. 

Ve yine iddia edilmektedir ki; zaten bu 90. bin li
ra gayri safi hâsılattır, gelir değildir ve esasında bu
da 27 bin liraya tekabül etmektedir. 

Önce şunu belirtellkn ki, gerekçede iddia edildi
ği gibi, bu 90 bin liralık satış tutarı 27 bin liraya 
tekabül etmemektedir. Bizim yapmış okluğumuz 
incelemelere göre, bizzat benim ve Maliye Bakan
lığında bir grupla yapmış ollduğum araştırmalara gö
re, ,90 bin liralık satış tutarı 27 bin liraya değişi, or
talama 45 bin liraya tekabül etmektedir. 

Kaldı ki, 193 sayılı Gelir Vergisinde gelir he
saplanırken çiftçiler için bazı özellikler de vardır. 
Bu arada bilhassa belirtilmetsii gereken, aynî tüketi
min gelire dahil edilmemesidir. Bu bakımdan 90 bin 
lira, satış tutarıdır. Esasımda 90 bin llira, gerçekte 
elide edifen hâsılat da değildir. Dolayı&ıiylte buradan 
da, ülkemizde birçok ürünlerde aynî tüketimin öne
mi nazarı dikkate alınacak olursa, meselâ hububatta 
önemli miktara; % 80'ne baliğ oluyor, bazı ürün-
• ferde yine önemli miktara erişiyor; böylece bu 90 bin 
lira daha da yükselmiş olmaktadır.- Yani, gerçekte 
muaf tutulan gelir, bizim hesaplarımıza göne 45 
bin lira (90 bin lira olursa) fakat çiftçiler için özel 
hükümler nazarı dikkate alınırsa bu 45 bin lirayı da 
geçmektedir. 50 - 60 bin liraya erişmektedir. 

Bunu böylece belirttikten sonra geJelHını gerekçe
nin diğer kısmına: 

Denilmektedir ki; 30 bin lira 1964 yılında katoul 
edildi, o halde 1976 yılında bunun 90 bin liraya çı
karılması lâzım. 

(Bu gerekçenin de doğru olabilmesi için, önce 
1964 yılında kabul edilen 30 bin liranın doğru ol
ması gerekirdi. Halbuki, yine şahsen 1964 yılında bu 
konuda yapmış olduğum araştırmaya göre, 30 bin li
ra o zaman için yüksek tespit edilmiştir. Gerçekte 
o zaman küçük çiftçi muaflığının 30 bin lira tespit 
edilmemesi gerekir, idi ve nitekim 1961 yılında 193 
sayılı Kanun kabul edildiği zaman 30 bin lira değil
di, 15 bin lira idi. Sonradan 1962 yılında 40 bin 
liraya çıkarıldı; 40, bin lira yüksek görüldü, 25 bin 
lira olarak Meclise teklif getirildi ve Mecliste bu 30 
bin lira olarak kabul edildi. Halbuki bu 30 bin lira, 
tabiî o zamanki teknoloji ve tarımın durumu da na
zarı itibare alınarak çeşitli politik nedenlerle kabul 
edildi. Bizim yapmış olduğumuz araştırmalara göre, 
1964 yılımda bu muaflığın 30 hin lira değiL Geiir 
Vergisi bakımından tutarlı olabilmesi için, Gelir 
Vergisinde adaletin sağlanabilmesi için ve Anayasa
ya uygun olabilmesi için, 10 bin lira olarak tespit 
edilmesi gerekirdi. 

O halde, 1964 yılında kabul edilmiş olan yan
lış bir değerin Türkiye'deki ekonomik ve sosyal ge
lişmeye göre vergi adaleti anlayışa uygun olarak 
değiştirilmesi gerekirken, bu yanlışlığın muhafaza 
edilmesinin yan'ış olduğu kanısındayım. Eğer biz, 
bu gerekçeden hareket edersek 10 sene, 20 sene 
devamlı olarak bu adaletsizliği muhafaza edeceğiz. 
Bunun da yanlış olduğu •kianısıntdayım. Nitekim, 
1964 yılında muaflığın 30 bin lira olarak kaibui edil-
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meşinin yanlışlığı vergi rakamlarına, varidat rakam
larına baktığımız zaman denhal gözükmektedir. Ni
tekim Türkiye'de uzun yıllardan beri tarım, Gelir 
Vergisinıden muaf tutulmuş, istisna edilmiş; 1960 yı
lında kaibul edilen Gelir Vergisi Kanunu ile vergiye 
dahil edilmiş. Ne ümitlerle?.. Tarımın da aynen di
ğer sektörler gibi vergiye daihiil edilmesi ümidiyle; 
fakait muaflık içlin 30 bin lira gibi Gelir Vergisi sis
temini ve tarım vergilendirilmesini aiit üst eden bir 
rakam kabul edildiği için 1964 yılında bu muaflığın 
ilk uygulamasında görüyoruz ki, Türkiye'de mevcut 
çiftçinin % 99'u Gelir Vergisinden muaf olmuştur. 
Sadece 16 bin kişi vergi mükellefi olmuştur ve elde 
edilen varidalt da 25 milyon gibi çok ufak bir rakama 
erişmiştir. Bu balkımdan da, küçük çiftçi muaflığı 
hususunun 1964 yılında yanlış tespit edildiği ortaya 
çıkmaktadır. 

Böylece kısa bir girişten sonra, gelelim kanun 
teklifinin esasına ve teknik yönlerine: 

Önce şunun üzerinde durmak lâzım. Küçük çiftçi 
muaflığı nedir?.. Küçük çiftçi muaflığı, çiftçiler ver-
gMendârilirken bazi nedenlerle belirli bir kısmının 
muaf olması. Ben, 1961 yılında, hattâ ondan ön
ceki tekliflerde her zaman küçük çiftçi muaflığı ol
duğu için, 1964 yılında yapmış olduğum araştırma
da, Türkiye'deki Gelir Vergisi sistemini kabul et
miş bütün dünya ülkelerini bu yönden inceledim. 
Türkiye'deki Gelir Vergisi sistemi global Gelir Ver-
gisidir. Bütün kaynaklardan elde edilen gelirlerin 
bir araya toplanması ve üniter olarak vergilendiril
mesi sistemidir. Türkiye, 1961 yılında kabul ettiği 
Gelir Vergisiyle bu prensibi kabul etmiştir. Demiş
tir ki; bütün kaynaklardan ücrette olsun, tarımda ol
sun, ticarette olsun, sanayide olsun elde edilen ge
lirler toplanacak ve aynı sistem içerisinde vergilene-
cektir. Bu sistemi kabul eden ülkelerin hepsini ince
ledim. Bu ülkeler daha ziyade Avrupa ülkeleri. 
Bunlar: Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İn
giltere, İsveç, Fransa, Avustralya, Japonya. Bunla
rın hiçbirinde küçük çiftçi muaflığı diye bir muaflığın 
olmadığım gördüm. Hiçbir küçük çiftçiler için Tür
kiye'nin kabul ettiği sekide bir muaflığı kaibul etme-
miş!er. Sadece Batı Almanya'da, o da küçük çiftçi 
muaflığı değil, tarım için 1 000 marklık bir istisna 
kabul etmişler ki, biliyorsunuz bizim Gelir Vergisi 
Kanununda bir çiftçi muaflığı vardır, bir de bugünkü 
teklif dölayısiyle söz konusu olmayan ziraî kazanç
lar için istisna vaaçdır. 

Demek ki, Gelir Vergisini böyle düşündüğü
müz zaman; yabancı ülkelerle mukayese ettiğimiz za-
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man böyle bir muaflığın olmaması gerekir; ama bel
ki hemen denilecektir ki, Türkiye iptidaîdir, tarım 
bakımından ilkeldir ve dölayısiyle çiftçilere böyle bir 
ayırım yapılması lâzım. Bunun üzerine Gelir Ver
gisinin yabancı ülkelerde kabul edildikleri tarihleri 
de inceledim. Acaba bunlar Gelir Vergisini kabul 
estikleri zaman, (ki, halen de yürütüyorlar, hiçbir 
muaflık koymamışlar) bizden ne dereceye kadar ile
ri idiler? Bu husustaki rakamları tespit ettim; ingil
tere 1799 yılında tarımı Gelir Vergisine tabi tutmuş 
ve hiçbir muaflık tanımamıştır. Amerika Birleşik 
Devletleri 1913 yılında, Almanya 1920 yılında, Bel
çika 1928 yılında, Fransa 1917 yılında, Japonya 
1887 yılında, İtalya 1864 yılında, Meksika 1925 
yılında ve Şili 1939 yılında tarımsal kazançları gelir 
vergicine tabi tutmuşlardır. 

Görüldüğü üzere, her ne kadar bu ülkeler bu
gün Türkiye'den kat kat ileri iseler de, tarımı di
ğer sektörler gibi eşit olarak vergilendirdikleri tarih
ler çok eski ve diyemeyiz ki, bugün Türkiye'deki 
tarım hâlâ İtalya'nın 1864 yılandaki tarımıdır veya
hut diğer ülkelerin eski tarihlere kadar giden tarım
larıdır. Demek ki, bu bakımdan da bu iddia doğ
ru olmamaktadır. 

Bütün bu rakamları uluslararası seviyede incele
dikten sonra, Türkiye'deki iddiaları inceledim. Bi
lindiği üzere Türkiye'de 1949 yılında ilk Kazanç Ver
gisi kabul edildiği zaman belirli nedenlerle tarım ta
mamen istisna tutulmuş, gerekçesini burada oku
mayayım; fakat ondan sonra bu konuda yazılan bü
tün yazılarda, araştırmalarda, kanun tasarılarında 
çeşitli şekillerde muaflıkları görüyoruz. Kimisi 5 
hin teklif ediyor, kimisi 7 bin, kimisi 30 bin, ki
misi 40 bin ve çök sübjektif olarak küçük çiftçiler 
için muaflık teklif ediliyor ve bu muaflıklar teklif 
edilirken belirli gerekçeler ileri sürülüyor. Bu gerek
çelerden, küçük çiftçi muaflığının lehinde olan ge
rekçeler şunlar: 

Birinci gerekçe; idarî ve teknik güçlük. Türki
ye'de Gelir Vergisi tanma uygulandığı zaman, belir
li bir kesime götürü gider usulünü bile uygulaya
mazlar. O halde, Gelir Vergisine tabi tutarken, 
Vergi İdaresinin yetişemeyeceği seviyenin altına in
meyelim. Aksi halde biz Gelir Vergisini uygularız; 
fakat çiftçi Gelir Vergisinin istediği bu teknik zorun-
luğu yerine getiremez, dölayısiyle Maliye için atadan 
kalkılamayacak bk külfet doğar. Yani, bunlar İdarî 
ve teknik güçlüklerdir. Bu, genellikle Türk "Ziraî 
Gelir Vergisinde uygulanan götürü gider usulü düşü-
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nüfdüğü zaman ağırlığı olan bir gerekçedir. Her I 
ne kadar buttu iddia edenler, sanki çok defa büftün I 
çiftçilere ziraî muhasebe usulünün uygulanacağı gibi I 
bir gerekçe ileri sürmektedirler; ama biz onu bâr ta- I 
rafa bırakalım, kanuna baktığımız zaman biliyoruz I 
ki, küçük çiftçi için, hatta bumdan bir müddet ön- I 
ce burada kabul edilen bir teklife göre, hattâ bü- I 
yük çiftçiler için de götürü gider usulü uygulan- I 
matadır. Götürü gider usulünde bilindiği üzere I 
mükellef sadece hâsılatını bMirmekltedir, giderini I 
ise, malüye tespit etmektedir. I 

O halde bizlim bu gerekçe ile idarî ve teknik güç- I 
lüikleri gerekçesi ile... I 

BAŞKAN — Sayın Mülayim, daha ne kadar I 
sürer? Cümlenizi bağlayacak mısınız bir yerde? Oy- I 
lama yapmak zorundayım. I 

ZİYA GÖKALP MÜLAYİM (Devamla) — Ta
biî, buyurun efendim. I 

BAŞKAN — Sayın üyeler, çalışma saatimizin dol- I 
masına üç dakika vardır. Bu süre içerisinde tasarı- I 
nın görüşülmesi mümkün değildir. I 

;Bir teklif vardır, bu tasarının görüşülmesi bitin- i 
ceye kadar çahşmaların devamı istenmektedir bir I 
önerge ile. I 

Bu hususu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden- I 
Ier... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir; bu tasa- I 
rının görüşülmesinin bitimine kadar görüşmelerimiz I 
devam edecektir efendim. I 

iBuyurun Sayın Mülayim. I 

ZİYA GÖKALP MÜLAYİM (Devamla) — De
mek ki, bu idarî ve tekinlik güçlük belirli çiftçiler I 
için; yani hâsılatını hile Maliyeye bidinme olana- I 
gına veyahut teknik imkâna sahip olmayan çiftçiler I 
için geçerli bir teklifti ve nitekim eskiden muaflık I 
ileri sürülürken, bu gerekçe Heri sürülüyordu. Fa- I 
kat hiçbir zaman (şimdi hemen nazarı dikkate alır- I 
sak) 30 bin liranın 90 bin liraya çıkartılması için boy- I 
le bir gerekçe şu anda ileri sürülemez. Çünkü, I 
1964*den beri 30 bin lira uygulaması yapılmıştır ve [ 
Maılye 30 bin lirayı rahatlıkla uygulamıştır, hatta I 
daha aşağıya da gidebilecek seviyededir. Bu bakım- I 
dan idarî ve teknik güçlüğün önemli bir gerekçe ol- I 
duğu bugün için kabul edilemez. I 

Gene küçük çiftçi muaflığının lehinde olarak, I 
«küçük çiftçi muaflığı kabul edilsin» diye ileri sü- 1 
fiilen bir iddia da, küçük çiftçilerde nakit darlığıdır. I 
Denilmektedir ki, ülkemizde tarımda aynî ekonomi I 
hâkimdir, halbuki vergi parasal ekonomiyi ister. Do- I 
Iayısıyle «Eğer biz küçük çiftçileri vergilendirecek | 
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olursak, küçük çiftçiler verginin gerektirdiği para
sal ekonomiyi yerine getiremezler ve vergiyi ödeye
mezler» denilmektedir. Bu ülkemizdeki çok küçük 
çiftçiler İçin yeterli bir gerekçe olabilir; dağ köyle
rinde yaşayan çiftçilerimiz iÇin veyahut birkaç dö
nüm tarlası olan çiftçiler için. Fakat hiçbir zaman 
böyle bir gerekçe 30 bin liranın 90 bin liraya çıka
rılması için de bir gerekçe olamaz. Kaldı M, zaten 
bütünü ile bizim Gelir Vergisi sistemimizde bilhassa 
ziraî kazançlarla ilgili olarak denilmiştir ki, «Hâsılat 
tutarı nazarı dikkate alınacaktır.» Hâsılat tutarı da 
zaten satıştan doğan bir değerdir ve böylece nakit 
darlığı meselesi de bir gerekçe olamaz, muaflık için 
ve bilhassa muaflığın 30 bin liradan 90 bin liraya 
çıkarılması için... 

Yine iddia edilmektedir ki, GeKr Vergisi Kanu
nunda, diğer kazançlarla ilgili muaflıklar vardır, is
tisnalar vardır. O halde çiftçi için de bu muaflık ta
nınsın. Tabiî böyle bir gerekçe ileri sürüldüğü zaman 
da bu tasarıyîe çelişkili bir durum meydana çıkmak
tadır. Çünkü bu tasarı Gelir Vergisi Kanunundaki 
bütün muaflık ve istisnaları değil, sadece ziraî ka
zançlarla ilgili- muaflığı ele almaktadır. Eğer böyle 
bir tkelif gelirse, ancak Hükümet tasarısı olarak ge
lebilirdi /e sadece ziraî kazançlarla ilgili değil, bü
tünü ile gelir vergisindeki muaflıkları ve istisnaları 
gözden geçiren bir teklif olabilirdi. Nitekim, bilindi
ği üzere Gelir Vergimizde birçok istisnalar vardır. Me
selâ, 1964 yılında telif haklan için 10 bin lira kabul 
edilmişti. Bu teklif gelirken, aynı teklifte üç misline 
çıkarılmıyor veyahut diğer muaflık ve istisnalar da 
üç misline çıkarılmamaktadır. 

Yine iddia edilmektedir ki, bu muafhk ileri sü
rülürken; «Tarımda gelir istikrarsızdır, sigorta yok
tur, dolayısıyle böyle bir muaflık gereklidir.» Tabiî 
ülkemizde tarımsal Sigorta sorunu, evet tarımımızın 
önemli bir sorunudur. Daha ziyade küçük çiftçileri 
ilgilendiren bir sorundur ve böyle bir muaflığın 30 
bin liradan 90 bin liraya çıkarılması için bir gerek
çe değildir. Türkiye^de bu teklif kanunlaşsa bile, ta
rımsal sigorta sorunu gene aynen devam edecektir 
ve ülkenin tarımsal sigorta sorununu çözmeyecektir 
bu kanun. 

Kaldı ki, 30 bin lira ile 30 bin liranın üzerinde 
satışı olan insanlar zaten kendi problemlerini malî 
bakandan çözebilecek durumdadırlar. 

Yine iddia edilmektedir ki, «'küçük çiftçiyi eğer 
'biz vergiye tabi tutsak da bunların önemli bir bölü
mü en az geçim indiriminin altında kalır. O halde, 
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lüzumsuz bir işlem yapmayalım. Nasıl olsa bunlar en 
mü en az geçim indiriminin altında kalır. O halde, 
önemli bir muaflık bulunsun.» Bu geçerli bir gerek
çedir. Esasında benim kanaatimce Türkiye'deki kü
çük çiftçi muaflığının en geçerli gerekçesi budur. En 
az geçim indiriminin altında kalacak insanları vergi
ye tâbi tutmak ve böylece Maliyeyi lüzumsuz bir iş
lemin -altında bırakmak gereksizdir. Ama, o zaman 
bakıyoruz; acaba en az geçim indirimi nedir Türki
ye'de diye ve görüyoruz ki; bugünkü en az geçim 
indirimi üç çocuklu bir aile için (karı - koca, üç ço
cuklu bir aile için 5 400 liradır. 5 400 lira net gelir
dir. Bunu hâsılata; yani yıllık satış tutarına çevirdi
ğiniz zaman 10 bin lira eder, 15 bin lira eder; 30 
bin liraya bile gelmez. Bugün 30 bin lira gibi bir ra
kam var. Bizim bunu bu gerekçe ile 90 bin liraya 
çıkartmamız gereksizdir. 

Kaldı ki, belki denilecektir ki, efendim en az ge
çim indirimini yükseltici tedbirler de getireceğiz. Ama 
bunlar beraber gelmiyor. Belki bir Hükümet tasarı
sında beraberce gelse mesele düşünülebilir. Ama, müs-
taklllen ziraî kazançlar muaflığı, küçük çiftçi muaf
lığı yükseltilmek isteniyor, En az geçim indiriminin 
nereye gideceği, ne nispette yükseltileceği bugün için 
meçhuldür. Bu bakımdan bu iddia da; bu 30 bin li
ranın 90 bin liraya çıkartılması için tutarlı bir ge
rekçe ölmüyor. 

Görüldüğü üzere küçük çiftçi muaflığının lehinde 
ileri sürülebilecek, böyle bir yükseltilmeyi değil, nor
mal olarak bir küçük çiftçi muaflığının bile lehinde 
ileri sürülebilecek gerekçeler bugün geçersizdir. 

Bir de bunun aleyhindeki gerekçeleri düşünelim. 
Acaba küçük çiftçi muaflığının hiç olmamasını ge
rektiren nedenler nelerdir? Küçük çiftçi muaflığı Ge
lir Vergimizin globallik vasfını ihlâl etmektedir. Ko
nuşmamın başında da söyledim. Türk Gelir Vergisi 
global gelir vergisidir, üniter gelir vergisidir; böyle 
bir gelir vergisinde bir sektöre büyük bir muaflık ta
nınması, gelir vergisi sistemini altüst etmektedir. Bu 
bakımdan böyle bir muaflığın hiç olmaması gere
kir. 

Yine Gelir Vergisinde bu küçük çiftçi muaflığının 
yükseltilmesi veyahut büyük bir çiftçi muaflığı ta
nınması, Gelir Vergisinin randımanını azaltmakta
dır. Biliyoruz ki, vergilendirmenin en önemli ama
cı da, Devlet için bir varidat temin etmektedir ve ta
rımı kalkındırmak için Devlet birçok yatırımlar yap
maktadır, sübvansiyonlar yapmaktadır, milyonlar, 
milyarlarca para vermektedir ve Gelir Vergisini ta-
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rıma uygularken amaç, kazananlardan; gerek Dev
letin imkânlarından olsun, gerekse kendi mülkünün 
imkânlarından olsun gelir elde edenlerden bir kısım 
varidat elde etmek ve böylece Devleti güçlendirmek... 
Halbuki bu çiftçi muaflığı olması nedeniyle; 1964'te 
30 bin liranın kabul edilmesi nedeniyle, o zaman 
% 99 muaf olmuş ve varidat olarak da 30 milyon 
lira civarında olmuş ve 1964ten itibaren varidat de
vamlı yükselmiş ve Bütçe Komisyonunda Sayın Ma
liye Balkanının açıkladığı üzere (En son rakam ola
rak) 1974 yılında mükellef adedi 37 bin kişiye çıkmış 
ve varidatı da 337 milyon liraya yükselmiştir. 

Görüldüğü üzere, muaflığın olması varidatı azal
tıcı bir etkendir. Bu 30 bin liralık yasa teklifi kanun-
laşmayacak olsa, ziraatten ekle edilen varidat hemen 
bu yıllar için 500 milyon lirayı geçecektir ve diğer 
yıllarda da milyarı aşacaktır. Fakat bu teklifin ya
salaşması ile tekrar 1964*deki duruma dönüleceğini 
bizzat Sayın Maliye Bakanı Komisyonda da açıkla
dılar. Dediler ki; «Bu 90 bin liraya çıkarsa varidat 
da 100 milyon lira civarına düşecektir ve mükellef 
adedi de 10 veya 20 bine (Şu anda tam hatırlamıyo
rum, ama 20 bin civarında olacak dediler) düşecek
tir ve varidatta büyük bir azalma olacaktır... » Doğ
rudur. Böylece 1964'te yanlış kabul edilen 30 bin 
rakamını üç misline; 90 b'n liraya çıkarmak suretiy
le varidat bakımından o zamanki duruma döneceğiz. 
O zamanki 30 milyon lira bugün 100 - 200 milyon 
liraya yükselecektir. Millî gelirden 131 milyar gibi 
önemli bir pay alan tarım için ICO - 200 milyon li
ra varidat elde edilmesi, tarımın hiç vergilendiril-
memesi demektir. Tabiî, şimdiye kadar da olduğu gi
bi bu teklifle yapılmak istenilen; esasında bir taraf
tan tarım vergilendiriliyor gözükecek ve böylece ta
rımın etkili vergilendirilme istekleri önlenecek; çift
çi gerektiği zaman, «ben vergi ödüyorum> diyecek; 
fakat gerçekte de hiç vergi alınmayacak.. Gerek def
ter tutma ılc ilgili bundan bir ay önce yasalaşmış 
teklif, gerekse bu teklifi aynı amaca yöneliktir. Nite
kim rakamlar da ortadadır. Böylece tarım hiç ver
gilendirilmiyor olacaktır. Yüksek bir küçük çiftçi 
muaflığa tabi tutulması vergi ahlâkı üzerine de men
fi etki yapmaktadır. Tabiî Gel'r Vergisi şahsî ahlâka 
dayanan bir vergidir; şahısların kendi kendilerini ver
gilendirmeyidir. Nitek:m, vergi dairelerinin üzerinde 
şöyle yazıyoruz : «Kendi kendini vergilendiren halk. 
millettir» diye. 

Gelir Vergisi esas itibariyle sosyal adalet, vergi 
ahlâkı, bugünkü demokrasi anlayışı bakımından en 
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ileri vergi sistemidir ve Türkiye'de bu vergi sistemi
ne 1960'lardan itibaren geçmiştir.. Böyle bir vergi 
sistemine! geçtiğimiz zaman bütün şartlarını da uygu 
lamak lâzım. Biz, hem gelir vergisi uyguluyoruz di
yeceğiz, hem de Türkiye'nin en önemli sektörler'n-
den birisini; nüfusun <%-. 70 veya 60'mm yaşadığı. 
millî gelirden 131 milyar lira alan ve devamlı des
teklediğimiz b;r sektöre diycceğ;z ki, «biz sizden 
vergi almıyoruz .i ve bu herkesin gözüönünde olacak.. 
Belki, 20C - 3O0 milyon ded'ğmiz zaman rakam in
sanın gözünde tecessüs etmiyor. 

Ben bazen bunu illere vuruyorum; acaba bazı il
lerde ne ödeniyor d:ye. Bakıyorum Adana gibi bir 
ilde 3 bin veyahut 5 bin kişi ödüyor ve ortalama 5 
bin lira ödüyorlar. Birçok iller de bu şekilde. Bazı il
ler var, bir kişi ödüyor. Meselâ çayı desteklediğimiz 
Artvin'de gelir vergisini bir kişi ödemiş. Böyle bir 
durumda bunun vergi ahlâkı üzerine tesiri hem ta
rım içerisinde küçük çiftçiler bakımından olacak
tır, hem de "bir köyün ağası dive gördüğümüz bir şa
hıs; arabaları var, İstanbul'a gidiyor, büyük masraf
lar yapıyor, lüks içerisinde yaşıyor, «ağa» deniliyor 
VJ biz o şahıstan vergi almayacağız; ama orada ça
lışan ufacık bir öğretmenden veya memurdan veya
hut bir işçiden vergi alacağız ve bu şahıs da: «aman, 
memleketimde ne kadar sosyal adalet var, ne kadar 
memnuniyetle ödüyorum* diyecek... Mümkün değil. 
Bu da vergi ahlâkı üzerine, vergi ödeyen ücretlilerin 
(ki. bu anda Türkiye'nin gelir vergisinin (/c 65'ini 
ödüyorlar) ahlâkı üzerine menfî etki yapacaktır. Ver
giyi ödeyen normal vatandaş; madem ki, bu şahısla
rın vergi ödememesini parlamento, devlet kanun ve 
hak olarak sağlıyor, o halde ben de kaçamak yolları 
arayacağım, diyecek ve kend'sni bir nevî meşru kıla
caktır; kaçakçılık yapan insan vicdanında meşru kı
lacaktır. Çünkü gözünün önünde bir toprak ağası; 
bakacak 100 bin l:ra kazanıyor veya 5ü - 60 bin lira 
kazanıyor, hiç vergi ödemiyor ve adam d'yor ki, be
nim kanunî hakkım... E, orada bin !u-a kazanan bir 
şahıs; bunu memnuniyetle ödesin... Bu mümkün de
ğildir ve ahlâk üzerine; Türkiye'de vergi ahlâkı üze
rine çok menfî etki yapan faktörlerden birisidir. 

Sosyal bakımdan uzun yıllar inceledim; hakikaten 
bir zamanlar, yani 1950'lerde muaf olması, ondan 
sonra da 1960'larda bu şekilde tarıma devamlı ko
laylıkların sağlanması Türk gelir vergisinin namus
lu bir şekilde istenerek uygulanmamasında en önem
li faktörlerden birisidir. 

Yine burada üzerinde durulması gereken bir ko
nu da şu: Muaflığın ismi «Küçük çiftçi muaflığı.» 

Tabi küçük çiftçinin tarifine gitmek lâzım. Bir ta
raftan küçük çiftçinin arkasına sığınarak bir ülkede 
fx 99'u muaf tutmaya kimsenin hakkı yoktur. Ziraî 
işletmeci olarak biliyorum ki, tarımda biz üç türlü 
işletmo kabul ediyoruz; küçük çiftçi, orta çiftçi, bü
yük çiftçi. Yine biliyoruz ki, fakültedeki araştırmala
rımıza ve istatistik! rakamlara göre Türkiye'de kü
çük ç;ftçi % 90 civarındadır. 9f 90'nın üzerinde Çr 
8 c;varînda orta çiftçi, % 1 - 2 de büyük çiftçi var
dır. O halde b^z'm küçük çiftçi muaflığından yarar
lanması gereken % 90 civarında olması lâzım. Hatta 
bu rakam, Türkiye'de büyük çiftçilerin hâkim oldu
ğu b r kuruluş olan Ziraat Odaları tarafından yeni 
neşredilmiş bir kitaba göre c/c 75'i; yani onlar da 
c/c 75'ini küçük çiftçi olarak kabul ediyorlar. Böy
le bir durumda, gelir vergisinde muaflığı 30 bin lira
dan 90 bin liraya çıkararak yahut şimdiye kadar ol
duğu gibi % 99'unun gelir vergisinden muaf olma
sı, demek ki, bu kanun sadece küçük çiftçileri de
ğil., küçük ve orta çiftçileri muaf tutuyor. O halde, 
küçük çiftçilerin arkasına sığınarak Türkiye'de or
ta çiftçiler de muaf oluyorlar. Bu da haksızlıktır. 
Küçük çiftçi, fakir çiftçi edebîyatıyle onların arka
sında; 30 bin ilâ 90 bin lira arasında, ki oldukça var
lıklı kimseler muaf oluyorlar... 

Yine dikkat edilsin, ben hiç vergi kaçırmadık-
iannı nazarı dikkate alıyorum. Yani Türkiye'de ek
seriyetle bu 30 bin lira 30 bin lira olarak işlemez, zi
raatın vergilendirilmesini biliriz. 60 bin olan ikiye 
taksim eder 30 bin olarak gösterir. Kaçırmadığını dü
şündüğüm zaman bile 30 bin ilâ 90 bin lira arasın
da önemli bir bölüm (ki, bunlar orta çiftçilerdir) ver
giden muaf oluyorlar. Nitekim bu yasa. teklifi böyle
ce bütünülüyle orta çiftçileri muaf tutacaktır. 

Bu küçük çiftçi muaflığı, ülkemizde uygulandığı 
şekilde ekonomik sektörler arasındaki marjinal eşit-

I ligini de bozmaktadır. Ülkemiz, kaynakları kıt olan 
J bir ülkedir. Fakir ülkeyiz; zaten az gelişmişliğimi

zin önemli faktörlerinden biri. Yatırıma yönelecek 
para gerek çiftçilerde olsun, gerek diğer sektörler
den olsun azdır ve dolayı siyle biz kanun yapıcıları 
olarak şuna çok önemle dikkat etmemiz gerekir ki. 
eğer ülkemizi kalkındırmak istiyorsak kaynakları en 
iyi şekilde kullanmamız lâzım. Böylece küçük çiftçi 
muaflığı gibi önemli bir muaflık tanıdığımız zaman 
gereksiz kaynakların tarıma aktarılması; tarıma kay
nak aktarılmasın demiyorum, aksine tarımın kalkın
mamızda en önemli rol oynayacağına inanan kimse
yim; fakat bir kaynak, bir para eğer başka bir yer-
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de, meselâ sanayide yahut başka bir sektörde daha 
fazla randıman veriyorsa ülke ekonomisi yönünden 
oraya yatırılması lâzım. Biz onu bazı mevzuatla, ka
nunî zorunluluklarla eğer tarıma yöneltirsek, ters is
tikâmet verirsek yanlış olur ve ekonomik üretim ar
tışı bakımından noksan bir durum yaratır. İşte kü
çük çiftçi muaflığı böyle bir durumu yaratıyor. 

Düşünün ki, Türkiye'de sanayi gelişmiyor. Bir
çok kimseler sanayiye yatırım yapmak istemiyor. 
Çünkü sanayiye yatırım yanmak zordur. İşletmecilik 
kabiliyet ister. Ülkemizde bir çok yerlerde biliyoruz; 
doktorlar, avukatlar, diğer meslek sahipleri para ka
zanıyorlar ve bunlar mükemmelen sanayiye veyahut 
diğer sektörlere paralarını aktarabilecek, yatırabile
cek iken bunu yapmıyorlar, bir bahçe alıyorlar. Bir 
taraftan da biz bar bar bağırıyoruz; memleketimizde 
topraksız insan var, işte köylü terk ediyor vesaire 
ve bir çok güzelim bahçeler, tarlalar avukatlar, dok
torlar tarafından işletiliyor... İşte bu, kaynağın ters 
akması. Doktor kazanıyor, mükemmelen bir tahvil 
de alabilir, sanayiye de yatırabilir, onun hesabına da 
yapabilir. Ama biliyor ki, diğer sektörlere yatırdığı 
zaman vergi ödeyecek. Halbuki, tarım gibi bir sek
tör vergisiz olarak karşısına bırakılmış, şahıs tarı
ma doğru yöneliyor. Hatta bir çok kimseler emekli
ye ayrıldığı zaman tarıma gidiyor. Bu da küçük çift
çi muaflığının önemli bir mahzuru oluyor ve bu mu
aflık miktarı arttıkça, bu mahzur da artıyor. Yani, 
küçük çiftçi muaflığı arz olursa bu zarra daha az; 
ama 90 bin liraya çıkarttığınız zaman bayağı önemli 
işletmeler de bu şekilde tarımla uğraşmayan kimse
lerin eline geçebilecektir. 

Tabiî küçük çiftçi muaflığı, tarım sektörü içeri
sindeki marjinal eşitliğini de bozuyor. Burada şa
hısların, randımansız olan işletmelere doğru, muaf 
işletmelere doğru yatırımlarını yöneltmesine neden 
oluyor. Bu da ülke ekonomisi bakımından zararlı b :r 
durum. 

Yine çiftçi muaflığı bazı bölgelerde ve bazı ürün
lerde küçük çiftçilerin üretimlerini artırma şevkini 
baltalıyor. §ahıs normal olarak vergilendirilse, üre
timini artırmak için bütün gayretini gösterecek. Ama 
bu muaflığın sınırında olan kimseler; aman üretimi
mi artırıp da muaflığın sınırını aşmayayım diyerek, 
bazı yatırımları bir sınırda tutuyor. Bu da ekonomik 
bakımından zarar tevlit ediyor. 

Tabiî küçük çiftçi muaflığının böyle yüksek tu
tulması teknik bakımdan önemli bir güçlükte yaratı
yor. O da, tarımsal kazancın tarifi meselesi. Bu ko-
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nııda da ben, doç.ntlik tezimde, araştırmamda uzun 
uzun durdum; ziraî kazanç acaba nasıl tarif edilir 
diyerek... Hakikaten büyük problem. Ziraî kazanç 
tarifi her n ; kadar basit gibi geliyor; hepinrz «çift
çilik» diyoruz. Ekonomik bakımdan, vergi bakımından 
bayağı güç tarifi. Muaflık olmasa bu tarifin önemi 
yok. Çünkü şahıs ister ziraî kazanca, isterse ticarî 
kazanca, isterse sınaî kazanca sahip olsun, nasıl olsa 
aynı vergiyi ödeyecek. Gelir Vergisi sistemimiz esas 
itibariyle bunu düşünmüş; global sistem, fakat tatbi
kat öyk değil. Biz, önemli bir muaflık tanımışız; kü
çük çiftçilere. O zaman şahıs, diğer sektörlerdeki şa
hıslar kendilerini ziraî kazanç olarak göstermek isti
yorlar vs nitekim bir çok mahkemede davalar da 
var-ve bu, kanun nazarında zor da olmuyor. Çünkü 
Gelir Vergisi Kanununda diyor ki, b'r çiftçi kendi 
malını satmak için bir ticarethane açarsa bu, çiftçi
liktir; * ticaret değildir. Güzel bir madde; yani şah
sın malını pazarlamasını öngörüyor. Fakat tatbikat
ta mükemmelen t'caret yapan kimse (ki, bizde ekse
riyetle, kasabalarda ticaretle tarım bir birinden ayrıl
mamıştır) şahıs hem tüccardır, hem de arazisi var
dır ve bu şahıs bir ticarethane açıyor, kendi çiftçiliği 
de var. başkalarının mallarını da alıp satıyor, sonun
da «ben ziraî kazanç yaptınv> diyerek b'r kuruş ver
gi ödemiyor. Hatta sınaî kazanç, imalât,- bir çok ufak 
inıalâtlai', tarım endüstrisi (Ki, bu tanm da sınaî de 
sayılabilir) bunlar da hep ziraî kazanç gösterilerek 
vergiden kaçırılıyor. 

Böylece demek k;, küçük çiftçi muaflığı aynı 
zamanda diğer sektörlerin vergi kaçırmasına da ne
den oluyor; ziraî kazancı kesin olarak tarif etmek 
imkânı olmadığından. 

Küçük çiftçi muaflığı bütünü ile ve özellikle bu 
küçük çiftçi muaflığının otuz binden doksan bin li
raya "çıkarılması Anayasamıza da aykırı. Anayasa
mızın 61 nci maddesinde deniyor ki, hepinizin ma
lumu; «Vatandaş, malî gücü oranında vergi ödeme
lidir.» Biz yüksek bir muaflık tanıyarak şunu yap
mış oluyoruz : 

Elli bin lira gelir elde eden bir şahıs, ziraatte olur
sa vergi ödemeyecek, diğer sektörde, ticarette veya
hut memur veya işçi olduğu zaman vergi ödeyecek... 
Bu, Anayasanın vergi adaleti esprisine, Anayasaya 
bütünüyle aykırı. Benim şahsî kanaatim, böyle bir 
muaflığın yükseltilmesi Anayasa Mahkemesine git
se, Anayasaya aykırılığı tespit edilir. Çünkü bugün
kü muaflığın 90 bine çıkartılması Anayasamızın ver
gi adaletine tamamen aykırı düşmektedir. 
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Sadece Anayasaya değil; küçük çiftçi muaflığının I 
bu şekilde yükseltilmesi Üçüncü Beş Yıllık Plana da I 
aykırı. Üçüncü Beş Yıllık Planda, (geçen Vergi Ka
nununun müzakeresi esnasında okumuştuk) tedbir- I 
ler var. Deniyor ki, tarım sektöründe Üçüncü Plan I 
döneminde öngörülen gelişme nedeniyle oluşacak iyi- I 
leşmeye paralel olarak tarım kazançlarının daha et- I 
kin şekilde vergilendirilmesi sağlanacak. Nasıl daha I 
etkin vergilendirilmesi sağlanacak? Tabiî, muaflık 1 
yükseltilerek değil. O zaman etkenliği azalıyor. Bu
rada gene bîlirtmiş, «öngörülen gelişmeler nedeniy- I 
le...» Biz, tarımda gelişme olduğunu kabul ediyoruz, I 
kanun yapıcıları olarak; gelişme oldu, tekrar eski ha
le getirelim vergiyi. O gelişmenin sonucunu Maliye I 
toplamak istiyor. Devlet olarakta bunun alınması 
gerekli; daha etkili vergilendirilmesi gerekli. I 

Esasında, 193 sayıl Gelir Vergisi Kanununun ta
rım kazançlarıyle ilgili bir çok boşlukları var. Bu Üçün
cü Beş Yıllık plan, onların doldurulmasını öngörü
yor. Götürü gider emsalinin % 70 olması gibi; daha 
başka boşluklarda var. ki, biz bunları dolduracağımı- j 
za «hayır» diyoruz. Tekrar 1964'e dönelim, 90 bin 
liraya çıkaralım, üç.misli arttı... Sanki bütün Gelir I 
Verg:si sistemimizin her noktasını bu şekilde on se
nelik peüştmye muvazi olarak değiştirmişiz gibi.. 
Hiç bir şey yapmamışız. Sadece ziraî kazançlarla il
gili geriye dönüş oluyor. Tabiî bu da Üçüncü Beş I 
Yıllık Plana aykırı oluyor. 

Küçük çiftçi muaflığının böyle yüksek tutulması, I 
diğer sektörlerde : 

1. — Tarımsal kazançların tarifindeki güçlük do
lay isiyle; 

2. — Yine bir sektördeki binlerce insanın muaf 
olması nedeniyle istenildiği şekilde fatura verildiği 
için vergi kaçakçılığına neden oluyor. 

Düşünün, bir fabrikatör pamuk alıyor ve aldığı 
zaman karşısındaki şahıstan, nasıl olsa vergi ödemi
yor çiftçi, istediği fiyatı yazdırıyor, elinden faturasını I 
da alıyor ve bu şekilde tarımı vergilendirmediğimiz 1 
gibi, sanayideki o şahıslar da vergi kaçırma olana
ğına kavuşuyorlar veyahut da tüccar istediği şekilde; 
tabiî ticarette gelir, alınan malla satılan mal arasın- I 
daki farktan doğar, alman malı istediği şekilde yük
sek gösterebiliyor Çünkü, faturayı veren şahıs için hiç I 
bir önemi yok. Bir malın değerini yüz veya iki yüz 
kuruş yapmış, nasıl olsa vergi ödemiyor. Bu konu I 
üzerinde Maliye titizlikle durmaktadır Böylece Tür-
kiyede ticarette, tarımda; zaten tarımsal kazançların I 
başka bir sistem içerisinde değil de (ki, bilhassa Zi- | 
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raat Odaları başka bir sistem önerirler devamlı ola
rak) Gelir Vergisi sistemi içerisinde vergilendirilme
sinin istenmesinin en önemli nedeni budur. Çünkü di
ğer sektörlerde de; belki biz tarımdan üçyüz, beşyüz 
milyon alıyoruz, ama bu vesile ile başka sektörler
deki üçyüz, beşyüz milyon Liralık kaçakçılığı da ön
lüyoruz. Benim kanaatim odur ki, küçük çiftçi muaf
lığı tamamen kaldırılırsa, bu sistem tam üniter hale 
getirilse bu kaçakçılık daha da fazla önlenebilir. 

Görüldüğü üzere bu meseleyi çok daha derin ola
rak incelemek mümkün. Meseleye bütünü ile bir 
teknisyen olarak baktığımızda, politik yönünü bir ta
rafa bırakalım, tabiî hiç bir şahıs gönüllü olarak ver
gi ödemek istemez; hiç kimse, işçisi de, çiftçisi de 
memnuniyetle ödemez; teknisyen olarak memleketin 
durumunu, Anayasayı, ekonomik kalkınmayı, hepsi
ni düşündüğümüz zaman bu 20 bin liranın 90 bin li
raya çıkarılmasının aleyhinde ileri sürülebilecek ne
denler sayılmakla bitmez ve bunlar çok da kuvvetli. 
Böyle 90 bin liraya çıkartılmakla ziraî kazançların 
vergilendirilmesi ortadan kaldırılmış oluyor. İstediği
niz kadar detaylı rakamlar koyun; 90 b:n liraya çık
tığı anda mükellef adedi 20 bin; yani, 4,5 milyon 
insan içerisinde 20 bin kişi vergilendirilecektir. Esa-
smd?, onlardan da hiç vergi alınır mı, alınmaz mı o 
?yn b'r mesele; bir nevi meşru hak hal'ne gelecek-
t il' o az bir kimse için. Çünkü bir sektörün c/c 99,5' 
nu muaf tutacaksınız ve ondan sonra da % 0,5'ine 
gideceksiniz, bana sen âdil olarak vergi öde... Zaten 
Maliye de o zaman uğraşmak istemiyor; çok az bir 
zümre diyerek ve böylece bu muaflık vergi sistemi
ni alt üst etmektedir. 

Bütün bu nedenlerin sonunda muaflığın tek bir 
gerekçesi olabilir Türkiye'de; o da, idarî neden. Ya
ni, esasında muaflık tamamen kaldırılabilir, ama bu, 
idarî nedenle bir kısım çiftçinin muaf tutulması ön-
görülebilirki, Maliyenin yetişebileceği kısma kadar 
ve bu rakamın da 90 bin lira olmadığı münakaşaya 
yer vermeyecek şekilde açıktır. Hiç bir zaman «Ma
liye, 90 bin liranın altına inemez» diye bir gerekçe 
ileri sürülmez. 

Bütün bu nedenlerle Anayasamıza aykırı olan, 
Üçüncü Beş Yıllık Plana aykırı olan, vergi adaleti
ne, verginin varidatına, Türkiye'deki tarımın kalkın
masına, sosyal adalete; hepsine aykırı olan bu 90 bin 
liralık küçük çiftçi muaflığı teklifinin reddedilmesi 
gerektiği kanısındayım. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Mülayim. 
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Sayın Hüseyin Öztürk, buyurun efendim. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (SivasV — Sayın Başkan, 

değerli üyeler; 
Bu görüştüğümüz kanun teklifiyle küçük çiftçi

ler için 30 bin, balıkçılar için de 40 bin lira olan Gelir 
Vergisindeki eski bağışıklığı 90 bine, 125 bine yük
seltmekle Gelir Vergisin' bugüne kadar ödeyen bir 
kısirn çiftçiyi ve bir kısım balıkçıyı vergi dışı bıra
kıyoruz. Aslında, 37 563 çiftçi ailesi vergi vermek
tedir Türkiye'de: yani 4 153 000 çiftçi içinde vergi 
veren çiftçi miktarı, işletme miktarı 37 563'tür. 

Bu getirdiğimiz bağışıklıktaki yükseltme ile biz, 
halen mevcut olan ölçülerin üsıünde kaldıkları için, 
vergi ödeyecek çok sınırlı sayıda yalnız büyük ta
rım işletmelerini bırakıyoruz; «küçük çiftçi» diye, 
orta çiftçiyi de küçük çiftçi gibi düşünüp ortadan 
kaldırıyoruz. Bunu kaldırırken. Sayın Gökalp'in de 
söylediği gibi, Anayasanm 61 nci maddesindeki her
kesin ödeme gücüne göre vergi ödeme yükümlülüğü 
ilkesini de zedeliyoruz. Çünkü burada 90 binin 27 
bin lirasının vergiye tabi tutulması lâzım. 27 bin li
raya vergi almıyoruz; ama öbür tarafta senede 10 
bin, 15 bin, 20 bin kazanan emekçiden, işçiden, me
murdan vergi alıyoruz. Böylece de ortaya Anaya
saya aykırı bir durum getiriyoruz. 

Bunun ötesinde de yine Sayın Gökalp'in söyle
dikleri gibi, toplum içinde ahlâkî bir çelişme, karşı
lıklı olarak Hükümete, Devlete itimat etme, inanma, 
adaletine inanma konularını da zedeliyoruz. Bunlar 
çok önemli esaslardır. 

Ayrıca bizim kalkınma planlarımızda bazı esas
lar getirmişiz. Bu getirdiğimiz esasları da bir tarafa 
itiyoruz. Meselâ Üçüncü Beş Yıllık Planımız vergi 
politikamızın temel ilkesini, ödeme gücüne göre ver
gilendirmeyi esas almış, gerçek almıştır. Bu gerçeği 
de biz bir tarafa itiyoruz. 

Türkiye'de tarımla uğraşan nüfusun % 80'i geli
rin % 50'sini temin edebiliyor. % 20'si de % 50'si-
ni temin ediyor. Şimdi biz bu çıkaracağımız yasa ile 
% 80'in.hiç ilgisi olmadığını görüyoruz. Yani nüfu
sumuzun % 80'inin; % 50 kazanç temin eden % 80' 
inin bu çıkaracağımız 193 sayılı Yasadaki değişiklik
le hiç ilgisi olmadığını görüyoruz. Çünkü bunların 
yılltk kazançlarına bakarsak bu netice ortaya çıkar. 
Yıllık kazançla ilgili rakamlar gelişigüzel rakamlar 
değildir. Bunlar, Türkiye'de üzerinde yıllardır uğra
şılan konulardır. Bu könuyle ilgili, uğraşmış insan
ların çıkardığı rakamlardan alıyoruz. Çiftçimizin 
% 75'inin yıllık ziraî kazancı 30 binin altında; yani 
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I Türkiye'deki çiftçinin % 75'inin yıllık ziraî kazancı 
30 binin altındadır. 

I Yine % 90'ının kazancının da 60 bin liranın al-
I tında olduğunu görüyoruz. O zaman bunlar, aslında 
I bu vergiye tabi değil; yani bunlar bağışıklığa tabi de-
I ğil. Öyle olduğuna göre biz, bağışıklığı kimin için 
I çıkarıyoruz? Türkiye'de oranı % 8 olan orta çiftçi 
I için. Bir de % 1 .5 -2 büyük çiftçi var. Biz vergi 
I bakımından bu orta çiftçiyi de ortadan kaldırıyoruz. 
I «Bir ülkenin kalkınmasında vergi adaleti esastır» di-
I yoruz, oysa ki, bunlara uyulmadığı görülüyor. Ne 
I oluyor? Küçük çiftçi bağışıklığı adı altında bir yan-
I lış politika mı uyguluyoruz? Yoksa amaçlı olarak 
I biz, çiftçiyi koruyoruz diye aslında büyük çiftçiye, 
I toprak ağalarına biraz daha imkânlar veren bir uy-
I gulamaya mı gidiyoruz? Yılda 131 milyarın üzerin -
I de imkân verdiğimiz, gelir imkânı olan insanlardan 
I daha 1973'te aldığımız vergi 101 milyon civarında. 
I Oysa ki; yabancı uzmanlar, Devlet sektörüyle, özel 
I sektörle Türkiye'de müşterek yaptıkları toplantılar-
I dâ : Türkiye'de ziraî kazançlardan alınabilecek ver-
I ginin asgarî iki milyardan az olmayacağım tespit et-
I mislerdir. Bunu yaparken de gelişigüzel bir hesap

lama ile değil, bilimsel çalışmalarla miktarı tespit 
I etmişlerdir. İki milyar lira kazanç sağlayacağımız 
I tarım alanından temin ettiğimiz gelir 1973'te 101 mil-
I yon lira iken, şimdi bunu da her halde 50 milyona 
I filân indirerek gülünç bir duruma düşüyoruz, O 
I zaman hiç vergi almamak, bu kanunlarla uğraşma-
j mak en doğrusu olur kanısındayım. 
I Değerli üyeler; 
I Kalkınmayı amaçlamış ülkelerde yatırım kaynak-
I larımn finansmanının sağlanması âdil bir yöntemle 
I tüm sektörler ve gruplar arasında uygun oranlarda 
I vergilendirme sistemi ile mümkündür. Bu aynı za-
I manda Anayasanın hükmüdür, Üçüncü Beş Yıllık 
I Kalkınma Planının hükmüdür. Sizin değerli oylan-
I nızla Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı çıkmıştır ve 
I bir kanun hükmündedir. 
I Vergi yükü gelir grupları arasında âdil bir dağı-
J Irnıla çözümlenmelidir. Anayasamızın 61 nci madde-
I sinde olduğu gibi, Üçüncü Beş Yıllık Planın da (872 
I nci sayfasında) vergi dağılımındaki adaletsizliği sap-
I tayan kısımda belirtildiği gibi; açık bir adaletsizlik 
I zaten vergi sisteminde vardır. Biz bu adaletsizliği bi-
I raz daha perçinleyen, biraz daha büyüten bir du-
I rumla Türk halkını ve emeği ile geçinen insanları 
I karşı karşıya getiriyoruz. 
I Yine Millî Prodüktivite Merkezi (MPM) semine-
I rinde (1971'de) Türkiye'de tarım sektörü vergi potan-
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siyeiini gerçekten iyi incelemişlerdir. Bu incelemeyi 
yapanların verdiği rakama göre asgarî iki milyar lira 
verginin mevcut olması gerekiyor. 1975'te demin bah
settiğim gibi 101 milyon lira vergi almışız. Oysa tarım
da Devletçe uygulanan taban fiyatları, Hazinenin za
rarına gübre satışları, gübreleşme, ilaçlama, sulama 
gibi faktörlerin fiyat ve giderlerindeki gelişmeler kar
şısında vergiden bağışıklık gerçekten azalmalı, anlam
sız ve gülünç bir durumdan kurtarılmalıdır. 

Tarımda vergilendirmeyi sosyal adalet ilkesine 
göre düzer İçmemekle sektörler arasında apaçık hak
sızlıklar yapıldığı gibi, kapital birikimi için büyük 
bir kaynağı da kurutmuş olacağız. Bu kesimde bir 
avuç toprak zenginine yahut toprağı olana veya ve
rimli toprağı olana akıl almaz olanaklar sağlarken 
(gördüğünüz teklifte) öbür tarafta emeği ile ülkeye 
birçok şeyler katan, ülkenin kültürünü oluşturan, 
halkını bilinçlendirip aydınlatan sanatçılarımızın yıl
lık kazançlarından yalnız 10 bin lira gibi, gülünç bir 
bağışıklıkla karşı karşıyayız. 

Halkçı ve toplumcu sanatçılara fikirlerinden do
layı yapılan işkence, tutuklama, cezaevlerine gön--
derme, kitaplarını toplayıp yakma yanında, yılların 
verdiği emeği ile ortaya çıkardığı eserinden kendisine 
bıraktığımız bağ-şıklık on bin lira iken, öbür taraf
ta bir toprak ağasının kazancı için 90 bin, bir balık
çı için 125 bin lira bağışıklık mevzuubahis olabilir 
mi? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Köylüden 
oy isteyeceksin unutma... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — «Köylüden 
oy isteyeceksiniz» diyorsunuz. Ben de onu anlatıyo
rum. Bunun köylü ile ilgisi yok. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Köylünün 
•c/c 99'u bu vergiden zaten muaf. Biz % l'i ile uğ
raşıyoruz. Yani zaten % 80'i vermemekte, c/c 8 or
ta çiftçiyi biz bu muaflıktan bağışıklıktan uzak tut
maya çalışıyoruz 

Ülkemizdeki vergi düzeni, ücretli emekçiye daha 
ağır vergiler yüklemeyi ön planda sürdürürken, ulu
sal gelirden aldıkları paym daha da azalmasını ön
lemektedir. Tüm az gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, 
bizde de büyük sermaye çevreleri ulusal gelirden en 
çok payı alırken, ödedikleri vergi oranının emekçi
lere göre çok düşük olduğu görülmektedir. Açık açık 
bunu bizim maaşlarımızda görüyoruz; maaşlarımı
zın % 44'ü gelir vergisine gidiyor; ama Devletten 
yılda 2 milyar lira kredi alan, hem de c/c 5'i aşma

yan faizle teşvik kredisi alanların Türkiye'de verdiği 
vergi % 15'i geçmiyor. 

İSKENDER. CENAP EGE (Aydın) — Sen ne 
üretiyorsun? 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Fikir üretiyor. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Bu vergi 

adaletsizliğini tabiî Hazine zarar: olarak Biz çekece
ğiz. 

Türkiye'de topu topu 37 bin vergiye tabi çiftçi 
vardır. Buna, orta çiftçiyi kattığımız zaman 153 bin 
civarında olacak ki, bununla da hiç değilse âz top
raklı, az gelirli çiftçinin ötesinde, diğer emeği ile ka
zananlarla denge kurması bakımından, vergi adaleti 
sağlanması bakımından orta çiftçinin vergiye tabi 
tutulmasında yarar görüyoruz bir çok yönüyle. 

Çiftçilere tanınan vergiden bağışıklığın yıllık ge
lir tutarı 30 bin liradan 90 bin liraya çıkarılmasıyle, 
işçiler için tanınan yıllık en az ücret sınırının tam 
altı katı fazla gelire tanımış oluyoruz bu bağışıklığı. 
Büyük bir vergi adaletsizliğini de böylece ortaya ge
tiriyoruz. Böylece vergisiz bir tarım burjuvazisi ya
ratılmasına olanaklar hazırlıyoruz. Oysa, çalışanla
rın vergi dışı tutulan gelir düzeyini genel olarak en 
az işçi ücretleriyle bağdaştıracak şekilde ayarlanma
sı gereklidir. O zaman ulusal gelirin dağılımı ve bö.lü-
şümündeki ilişkilerin iyi kurulması sağlanabilirdi. 

Halen ülkemizde yıllık 600 milyar liralık gelirin 
dörtte birinden daha fazlasını elde eden tarımcıları
mızın, doğrudan gelir vergisi olarak yılda 200 milyon 
lirayı bulmayan veıgi payının üçte bir oranında da
ha azaltılmasının anlamsızlığı ve adaletsizliği karşı
sında gerçekten üzüntülüyüz. 

Anayasamızdaki eşitlik ilkesiyle çatışması nasıl 
önlenecektir? Vergileme yoluyle alıkonulacak kay
nakların, işçi ve memur gibi dar gelirlilerden alınma
sının hukukî hataları ve adaletsizlikleri; 1976 yılını 
maalesef Cephe Hükümetinin bir yüz karası olarak 
kabul ederim ben. 

Ayrıca vergi bağışıklığı sınırının yükselmesinin 
vergi kaçakçılığını da etkileyeceği dikkate alınırsa, 
bu yanlış yolun zararları büyük olacaktır kanısında-. 
yım. 

Tarım kesiminde yapılan bu vergi bağışıklığı, 
feodal toprak ağalığına hizmet amacını gütmektedir. 
Çünkü, tarım alanındaki işlenen toprağın % 33'ü 
tarımsal nüfusun % 23'ünün elindedir. •% 67'si de 
% 77'sinin elindedir. Bu vergi bağışıklığıyle aslında 
adaletsiz ve bozuk bir düzen içinde yürütülen top
rak düzeni ve vergi adaletsizliği çok daha bozulmuş 
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olacaktır. Bunu biz bir de defter tutmayla, götürü 
vergi sistemiyle gerçek usulden uzaklaşarak daha da 
bu imkânları kötü yönde kullanma olanağını yarat
tık. 

193 sayılı Gelir Vergisi Yasasında yapılmak iste
nen değişiklikle tarımsal kazançlardaki vergi bağı
şıklığının 30 bin liradan 90 bin liraya çıkarılmasıyle 
aslında hem tarım kesiminde ve hem de diğer kesim
lerdeki eşitsizlik ilkesini daha da bozuk bir duruma 
sokarak vergi adaletsizliğinde uçurumlar yaratılacak
tır. 

Hele yüksek gelir basamaklarındakiler için götü
rü vergi usulüne dönülmesiyle de bu biraz daha bü
yük haksızlıklara sebep olmaktadır. 

Toplam çiftçinin % 69'unu oluşturan 2 milyon 
800 bin aile geçimini 50 dönümden az topraktan 
sağladığına ve tüm tarım topraklarının % 25'ini iş
lediklerine ve yılda gelirleri 12 bin lira dolayında 
olduğuna göre, vergi bağışıklığı bu büyük kısmı ilgi
lendirmekte midir? Çiftçi sayısının % 27,5'ini kap
sayan i milyon 100 bin orta çiftçi kabul edilen aile
nin de 50 ilâ 200 dönüm kadar toprağı işledikleri 
ve tarımla ilgili tüm toprakların % 42'sini teşkil eden 
ailelerin de yıllık ortalama gelin 30 bin lira olduğu 
anlaşılmaktadır. Buna göre, getirdiğimiz yasa bun
ları kapsıyor mu? Kapsamadığına göre, tarım ka
zançlarından bağışıklık getiren bir yasa olarak bu 
yasayı niteleyebilir miyiz? 

Buna göre, tarımla ilgili tüm toprakların % 67' 
sini işleyen 3 milyon 900 bin aile ile tarımdaki vergi 
bağışıklığının ilgisi nedir? Yok... Geriye kalan tüm 
çiftçinin % 3,6'sını teşkil eden 148 bin aileninse 200 
ilâ 1 000 dönüm toprağı vardır. Bu çiftçilerin ekip 
biçtikleri miktar ise, tarıma elverişli tüm toprakların 
% 23'ü olduğunu ve bu ailelerin yılda 200 bin lira 
ortalama kazanç sağladıkları gözönünde tutulursa (ki, 
bu 50 bin lira ile 200 bin lira arasında değişiyor) iş
te bunun; bu 148 bin işletmenin haydi 48 bini diye
lim ki, girebilir vergi bağışıklığına; 100 bininin de 
vergi bağışıklığına konmasıdır; yani 4 milyonla ilgisi 
yok. 4 milyon 153 bin aileden bu kanunla ilgisi olan 
yok, Biz bu kanunu 100 binin üzerindeki bir sayı 
için çıkarıyoruz. 

Böylece görülüyor ki, vergi bağışıklığı tamamen 
orta çiftçi için çıkarılmaktadır ve aynı zamanda bü
yük çiftçi de bunun kazancından faydalanmış ola
caktır. 

Ayrıca, bütün emekçilerde emeğinin, çalışmasının 
karşılığı, yaptığı işin karşılığı bir asgarî geçim indi-

I rimi yoktur; olsa da çok azdır. Şimdi, çok az olan 
I bu geçim indirimi ile çiftçilerden kazancının % 70' 
I ini kendi masraflarına ayırma konusu dikkate alının-
I ca, burada da büyük bir eşitsizlik ortaya çıkıyor. Me-
I selâ, 100 bin lira kazancı vardır, 70 bin lirasını mas-
I raflarına çıkıyoruz, kalan 30 bin liranın %: 70'ini; 
I yani 27 bin lirasını biz gelir vergisine tabi tutacağız. 
I Oysa ki, bunu bütün dar gelirli vatandaşta, bütün 
I emekçilerde tabana indirip, onlarda da geçim indiri-
I mini yükselterek bunun sağlanması lâzım. Yoksa ada-
| letsizlik büyümektedir. Hele sayıları 5 bini bulmayan 
I çiftçi ailelerinin tüm tarım arazisinin yüzde 4'ünü iş-
I lediğini, bunların gelirlerininse gerçekten... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Onlar teklifte 
I yok efendim. 

I HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, 
I topraklarının 1 000 dönümden az olmadığı ve aile 
t başına yıllık tarım kazançlarının da... 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Çok 
I önemli bir kanun görüşüyoruz; fakat görüyorsunuz 
I sıralar boş ve koridorlarda pek fazla kimse yok. Za-
I ten alınmış olan karar da, salı günü öncelik ve ivedi-
I likle buna devam edilmesi yolundaydı. Bu bakımdan 
I acaba... 
I BAŞKAN — Efendim, sayın üyeler teklif eder-
I lerse yoklama yaparız. Aksi takdirde, beş sayın üye.. 

I , HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Ben bitire-
I yim mi efendim, isterseniz bağlayayım?.. Az kaldı 
| zaten. 
I BAŞKAN — Efendim, tabiî Sayın Öztürk'ün ko-
I nuşması hakkı, sırası saklı. Bitiriyorlar, zaten iki üç 
I dakikalık... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — 15 dakika 
I kadar sürer. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Öz-
I türk'ün bu güzel izahatını diğer arkadaşlarımız da 
I dinlerler. 
I HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Teşekkür 
I ederim. 
I BAŞKAN — Beş sayın üyenin yoklama istemesi 
I gerekli efendim?.. Beş sayın üye yok. 
I Buyurun devam edin Sayın Öztürk. 

I HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, 
I bunların işlediği toprağın 1 000 dönüm, kazançları-
I nın da 2,5 milyondan az olmadığı görülmektedir. İş-
I te, bütün çıkarılan bağışıklık orta çiftçiyle büyük 
I çiftçi içindir. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Beş 
I kişi ayaktayız Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Bir saniye Sayın Öztürk. ' 
Efendim, Sayın Alpan, Sayın Küçük, Sayın Tunç-

kanat, Sayın Yırcalı, Sayın Kirazoğlu çoğunluğun ol
madığını ileri sürüyorlar. 

Sayın Öztürk... 
SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — 24 kişi var sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Evet efendim. 
SITKI YIRCALI (Balıkesir) — 24 kişi olduğu gö

rülüyor efendim. 
BAŞKAN — Efendim, yoklama yapmak zorun

dayız Sayın Yırcalı. İçtüzük bunu amirdir. 
Sayın Öztürk, toplayabilir misiniz efendim?.. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Evet efen
dim, 10 dakika kadar sürer. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk topladıktan sonra; ya
ni konuşmasını bitirdikten sonra yoklama yapılacak
tır efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Ad okun
mak suretiyle... 

BAŞKAN — İçtüzük onu amirdir efendim, ad 
okunmak suretiyle yoklama yapılır. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Bir taraftan 
Anayasanın 61 nci maddesi, herkesin kamu giderini 
karşılamak üzere malî gücüne göre vergi vermesi zo-
runluğunu getirir, hükmüne uyulması ve hem de üc
retlilerin maaşlanyle tarım alanındaki kazançlarının 
arasındaki yüzde yüz adaletsiz vergi sistemini düzelt
mek gerekirken, daha da adaletsiz bir sistemi bu ka
nunla getiriyoruz. 

Ulusal tarım gelirinin yüzde 64'ünü oluşturan 84 
milyar liralık gelirin vergilendirilmeyişinde ne fayda
lar görüyoruz?.. Son yıllarda makineleşme ve teknolo
jik gelişmeler ve büyük arazilerde ve bazı bölgeler
de götürü satış değerlerinin yüzde 40 - 50'lere düşme
si nedeniyle katsayının yüzde 50 oranında saptanma-
sıyle bir milyona yakın çiftçinin yılda milyarlarca li
ra vergi vermesi mümkünken, bir avuç zengin çiftçi
nin çıkarı için vergi bağışıklığı ile ödeyeceği vergi 
daha da azaltılacak, ayrıca çok sayıda vergi kaçak-
çıhğı olanakları yaratılacaktır. 

Balıkçılar için de vergi bağışıklığı aynıdır. 40 bin 
liradan 120 bin liraya çıkarılması ile aynı durum ya
ratılmıştır. Yılda 10-12 bin lira kazanan bir işçi ve
ya memur 2 - 3 bin lira vergi verirken, bunların 150 
bin liradan vergi vermemiş olması ve bunun büyük 
adaletsizlikleri dikkati çekmektedir. 

Bu vergi sistemi işçinin, köylünün, esnafın, dört 
milyon çiftçi ailesinin, tüm dar gelirlilerin refahını 

sağlayacak, geleceğe yönelik, ekonomik ve sosyal bir 
politika değildir. Köylüyü düşünen, az topraklı, dar 
gelirli çiftçiyi düşünen bir politika değildir. Önemli 
olan, çiftçinin ürününün sarf ettiği emeği ve gideri
ni karşılayacak bir fiyatla satılmasını sağlayarak ara-

j cıyı ortadan kaldırmaktır. Ayrıca tarımda üretim, 
kredi, donatım, pazarlama ve kooperatifleşmeyi yay
gınlaştırmaktır, örgütlenmeyi geliştirmektir. Oysa ki, 
sosyal örgütleşmenin önüne geçen bir İktidarın, el-
betteki bu gerçek bilimsel yönlere geleceği yerde, 
«Küçük çiftçi yararına bağışıklık yapıyorum.», diye 
vergiyle hiç ilgisi olmayan büyük çiftçi bağışıklığını 
getirmekle hata etmektedir. 

Cephe Hükümetinin bunlara olanak vermesine ger
çekten şaşıyorum. Oysa, bu fikirlerin düpedüz kar
şısında görünürler; ama iş alanına gelince tamamen 

I ters yönde hareket ederler. 

I Yapılacak iş, tarım üretimimizi çağdaş teknoloji-
I ye dayatılarak, yeterli krediyle beslenip örgütlenerek, 
I verimi artırıp masrafı azaltmak, vergi sistemini ada-
J letli şekilde uygulamaktır. Ayrıca, dar gelirli üretici-
I lerin ödediği vergilerin çokluğuna karşılık, 193 sayı-
I lı Yasanın 31 nci maddesinin 3 ncü fıkrasındaki, özel 
I geçim indiriminin ayda 150 liradan hiç değilse 1 200 
I liraya çıkarmaktır. 

I İşçiler, memurlar geçim sıkıntısı içine itilirken, yıl
lardan beri vergi ödemeyen çiftçilere biraz daha ver
gi ödememe imkânını yaratmanın faydası yoktur. As
lında, on yıl önceden tarım kazançlarına konulan pa-

j ranın vergiden muaflığın (Sayın Gökalp'in söylediği 
gibi) çok olması, bugün bizi üç misli artırmaya gö-

I türmüştür. Oysa ki, baştan bu kadar çok konmasa da 
I 10 bin lira olsaydı, bugün 30 bin lirada kalırdık. Çün

kü, 30 bin lira 40 bin lira normaldir; ama 90 bin li
rayı bağışıklıktan saymak normal değildir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Lehinde mi, aley
hinde mi efendim?.. 

BAŞKAN — Efendim, bitiriyorlar, müsaade bu
yurun. 

Lütfen Sayın Öztürk, biliyorsunuz yoklama iste-. 
diler, ben konuşmamzı arada kesmemek için... 

ORHAN KOR (İzmir) — Bir saattir konuşuyor.. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade edin Sayın Kor, 
I lütfen.. 
I Buyurun Sayın Öztürk. 
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HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Evet, şimdi 
bağlıyorum arkadaşlar. 

Maalesef, nedense ufak sözlerimiz size battıkça 
rahatsızlanıyorsunuz. Oysa ki, onlar okşamak sizi, 
doğru yola getirmek, halka asıl yarayan; 4 milyon 
150 bin çiftçiden, 4 milyona yarayan işleri getirmek, 

150 bin için uğraşmamak... Siz kanunu 150 bin için 
getiriyorsunuz. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — 150 bin yok bu
rada arkadaş. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 

II. — YOKLAMA 

(Tabiî Üye Sami Küçük, Tabiî Üye Haydar Tunç-
kanat, Cumhurbaşkanınca S. Ü. Cihat Alpan, Balı
kesir Üyesi Sıtkı Yırcalı, Kayseri Üyesi İbrahim Ki-
razoğlu ayağa kalkarak yoklama isteminde bulundu
lar). 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Küçük, Sayın 
Tunçkanat, Sayın Alpan, Sayın Yırcalı ve Sayın Ki-
razoğlu ayağa kalkarak çoğunluğun olmadığını ileri 
sürmüşlerdir. Beş sayın üye el'an Genel Kurul salo
nunda bulunmaktadırlar. İçtüzüğümüzün hükümleri
ne göre ad okumak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
(«Çoğunluğun olmadığı görülüyor» sesleri). 

Efendim, içtüzük amirdir, bu takdir hakkını ver
memiştir bize. 

Buyurun efendim, isimleri okuyun. 
(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Sayın üyeler, ad okumak suretiyle 
yapılan yoklama sonunda Yüce Genel Kurul salonun
da 48 kişinin olduğu ve bu suretle Birleşimin deva
mı için yeterli çoğunluğun bulunmadığı tespit edilmiş 
olduğundan, 4 Mayıs 1976 Salı günü saat 15,00'te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saatt : 20,05 

»>•©•<« 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORU VE CEVABI 

1. —• Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Se
çilen Üye Cihat Alpan'in, dış temsilciliklerde bulu
nan memurlarımızın konut kiralarına dair soru öner
gesi ve Başbakan adına Dışişleri Bakanı İhsan Sab-
ri Çağlayangil'in yazılı cevabı. (7/544) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 88 nci ve 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 117, 120 nci mad
delerine dayanarak; ilişikteki sorularımın, Sayın Baş
bakan tarafından 15 gün zarfında yazılı olarak ce
vaplandırılması için gereğine emirlerini arz ederim. 

C. Senatosu Üyesi 
M. Cihat Alpan 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi M. Cihat Alpan'in 
Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılması istemi ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
sunduğu sorular : 

Soru 1. 28 Şubat 1976 tarihinde kabul edilen 
1970 sayılı 1976 yık Bütçe Kanununun (R) cetveline 

dâhil 350 kiralar konusunun yabancı ülkelerde hiz
met gören personele ilişkin esasları ile Dışişleri Ba
kanlığının, bütçe müzakerelerinde Sayın Bakanın ya
rarlanması için hazırladığı ve dağıttığı konuşmanın 
ilgili kısmı (Konuşmanın 40 hcı sayfa son paragrafı) 
arasında şümul bakımından fark vardır. 

Bakanlık bu konuda (Dış örgütteki memurlarımı
zın konut meselesi son zamanlarda daha ciddî bir 
nitelik kazanmıştır. Bütçenin hazırlanmasını takiben 
büyük boyutlara ulaşmış olan bu meselenin çözüm
lenmesi için bazı belirli merkezlerde görevli memur
larımızın konut kiralarının geçen yıl bütçelerinde 
öngörüldüğü veçhile, merkezler zikredilmek suretiyle 
değil de daha dengeli bir yöntem olmak üzere, me
murun maaşının 1/4'ünü aşan miktarların bütçeden 
finanse edilmesinin sağlanması uygun olacaktır.) 
görüşünü ortaya koymuştur. 

Bu durum karşısında; dış temsilciklerimizin bu
lundukları yerlerdeki kira ve kiralara katkı uygula-
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ması ne suretle yapılacaktır? Ve bu işler yalnız, büt
çesinde 30 milyon, 935 bin lira ödenek bulunan (Ki
ra ödeneği) Dışişleri Bakanlığınca m: yürütülecek
tir? 

Soru 2. Personel kiralarına Devletin katkısı yal
nız Dışişleri Bakanlığı memurlarına mı, yoksa dışarı
da sürekli hizmet gören sivil, asker bütün Devlet 
görevlilerine mi yapılmaktadır veya yapılacaktır? 

Soru 3. Dışişleri Bakanlığı bütçesindeki kira 
ödeneği vs İniz kendi görev yerleri ve memurları için 
tahsis edilmiş ise, dışarıdaki diğer görevlilerin kira
larına kendi bakanlıklarınca aynı ölçülerde katkıda 
bulunulacak mıdır? 

•• - T. € . 
• Dışişleri Bakanlığı 28 . 4 . 1976 

Sayı : 10G001-BB-19 
İvedi ve günlüdür 

Konu : Eki : 1 cevap lâyihası PİGM 
(PİİD) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığa muhatap 7 Nisan 1976 tarihlî ve 

7/544-8692-3705 sayılı yazıları. 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Cihat Alpan'ın 

Sayın Başbakanımıza yöneltmiş olduğu soru önergesi 
cevabının ilişik yazıda sunulduğunu saygılarımla arz 
ederim. 

İhsan Sabri Çağlayangil 
Dışişleri Bakanı 

Cumhurbaşkanınca Seçilen üyeler Grup Başkan
lığının Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına muhatap 
6 Nisan 1976 tarihli ve 20/191 sayıiı yazısı ekinde 
yer âlân'-ve Saym Başbakan tarafından yazılı olarak 
Gevaplâîidirılması istenilen sorularla ilgili olarak Sa
yın Bâş"b;tkanın talimatları uyarınca tarafımdan ha
zırlanan cevaplar aşağıda maruzdur:. 

1:. 1973'yılından bu yana, konut kiralarının bü
yük artişiar gösterdiği birçok: ahvalde memur maaş
larının 2/3'sine tekabül ettiği bazı yabancı başkent-
lerdeki temsilciliklerimizde görevli memurların ev 
kiralarının bütçeden karşılanması yolunda bir uygu-
1 am a sürdürülegelmiştir. 

"1975 hali yılında da aynı nedenlerle Lagos, Ca
karta, Cezayir ve Tokyo'daki temsilciliklerimizde gö
revli memurlarımızın konut kiraları bütçeden karşı

lanmıştır. Buna mukabil bu hükümden istifade eden 
memurların maaşlarından, kira karşılığı olarak, maaş
larının 1/10 nispetinde kesinti yapılmaktadır. 

1976 malî yılı Bütçe tasarısının T. B. M. M.'dekı mü
zakereleri sırasında sayın üyelere dağıtılmış bulunan 
konuşmamın «R» cetvelinin 350 - kiralar bölümü ile 
ilgili kısmında dış temsilciliklerimizde görevli memur
larımızın konut kiralarının maaşlarının 1/4'nü aşması 
halinde, aşan miktarın bütçeden karşılanması yolun
daki ifadem, söz konusu konut kiralarının daha ob-
şdfctif bir ölçü içinde karşılanması istikametinde bir 
temenninin dile getirilmesinden ibaret katmıştır. Zira, 
1976 malî yılı Bütçe tasarısında «R» cetvelinin 
350 - kiralar bölümü, bu temennimin istikametinde 
değil daha önceki uygulamaya muvazi olarak, memur 
olaralk, memur konut kiraları bütçeden karşılanan ya
bancı başkentlere bu kere Cidde, Tahran ,Tripoli ve 
Kuveyt'in ilâvesiyle kanunlaşmış bulunmaktadır. 

Bakanlığımın 1976 malî yılı Bütçesinde dış tem
silciliklerimiz için tahsis olunan kira ödeneği 
112-01-1-001-350 - Kiralar bölümünde gösterildiği 
üzere 29 500 000 TL.'sıdır. 

Bu ödenekten yukarıda ismi geçen sekiz merkez
deki temsilciliklerimizde görevli memurlarımızın konut 
kiraları olarak münhasıran 3 708 519, milyon lira 
ödenmektedir. Mezkûr ödeneğin takriben 25 791 481 
milyon lirası ise Devlet malı olmayan dış temsilcilik
lerimiz itinalarının (Kançılarya - ikâmetgâh - ek bi
nalar) kira bedellerine ilâveten söz konusu binalara 
ait kira sözleşmesinin gerektirdiği yan giderlere ay
rılmış bulunmaktadır. 

2. Bütçe Kanunu bütçeden ödenek alan bütün 
kamu kuruluşlarına şamil bulunduğu cihetle «R» 
cetvelinin 250 - Kiralar kaleminde sayılan sekiz ya
bancı merkeze Millî Savunma, Maliye, Ticaret, Tu
rizm ve i anıtma. Çalışma Tarım bakanlıkları ve di
ğer kuruluşlarca atanmış bütün memurların Misyon 
Şefi tarafından kiralanacak görevleri ile mütenasip 
konut kiralarının bütçe karşılanması mümkün bu
lunmaktadır. 

3. Lagos, Cakarta, Cezayir, Tokyo, Cidde, Tahran, 
Tripoli ve Kuveyt'teki temsilciliklerimizde görevli Dış
işleri memurlarının konut kiraları Bakanlığımın büt
çesinden karşılanmakta, diğer kuruluşların belirtilen 
merkezlerde görevli memurların konut kiraları ise 
bu kuruluşların kendi bütçelerinden ödenmektedir. 
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A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kitaplık Karma Komisyonuna üye seçimi. 

B - IKINCI DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

111 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

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

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

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

4. — 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) 

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

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

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
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) 

8. — 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 isteyen 
önergesi. (10/32) 

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

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

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

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

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

14. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, bazı vilâyetlerde vuku bulduğu iddia 
edilen işkence olaylarına dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/40) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Lice depremiyle ilgili bazı olay
lar hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/42) 

Devamı arkada) 
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İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPJLACAK 
İŞLER 

X 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 
ncü maddesinin 1 nci fükrasının değiştirilmesine dair 
kanun 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). 
(Bitiş tarihi : 6 . 5 . 1976). 

2. — Gecekondu Kanununda bazı değişiklikler 
yapılması hakkında kanun teklifinin Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri, Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân ve 
Bütçe ve Plan komisyonları raporları. (M. Meclisi : 
2/388; C. Senatosu : 2/103) (S. Sayısı • 567) (Dağıt
ma tarihi . 1 2 . 4 . 1976) (Bitiş tarihi : 1,1 . 6 .1976) 

X 3. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda bazı 
değişiklikler yapılması hakkında kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu bütçe ve Plan Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 2/44; C. Senatosu : 2/97) (S. Sayısı : 568) (Da
ğıtma tarihi : 13 . 4 , 1976) (Bitiş tarihi : 17.5.1976) 

X 4. — İstanbul Kapalı Çarşısının onarımı ve 
imarı hakkında kanun tasarısının Millet Mechsince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayın
dırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân ve Bütçe ve Plan 
komisyonları raporları. (M. Meclisi : 1/167; C. Sena
tosu : 1/416) (S. Sayısı : 569) (Dağıtma tarihi : 
12 . 4 . 1976) (Bitiş tarihi : 25 . 6 . 1976) 

5. — Romanya'da millîleştirme tedbirleri veya 
buna benzer kanunî ve idarî diğer tedbirlerden 
zarar görmüş Türk, mal, hak ve menfaatlerinin 
tasfiyesi hakkında kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan methi ve Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan ko
misyonları raporları. (M. Meclisi : 1/200; C. Senato
su : 1/411) (S. Sayısı : 571) (Dağıtma tarihi: 13.4.1976) 
(Bitiş tarihi : 4 . 6 . 1976) 

6. — 17 . 3 . 1969 gün ve 1135 sayılı Türk va
tandaşlarına ait olup Yugoslav Federatif Halk 
Cumhurİyetince millîleştirilrniş bulunan mal, hak 
ve menfaatlerin tasfiyesi hakkında Kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve iki geçici madde ek
lenmesine iliş/kin kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan komis
yonları raporları. (M. Meclisi : 1/237; C. Senatosu : 
1/412) (S. Sayısı : 572) (Dağıtma tarihi : 13.4.1976) 
(Bitiş tarihi : 4 . 6 1976) 



Topiant,: is CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 571 

Romanya'da Millîleştirme Tedbirleri Veya Buna Benzer Kanunî 
ve İdarî Diğer Tedbirlerden Zarar Görmüş Türk Mal, Hak ve 
Menfaatlerinin Tasfiyesi Hakkında Kanun Tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları (M. Meclisi : 

1/200; C. Senatosu : 1/411) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 187) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 4,3. 1976 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1320 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 2 . 3 . 1976 tarihli 70 nci Birleşimin;'e öncelikle görüşülerek işaret oyuyîe kabul edilen, Ro
manya'da millîleştirme tedbirleri veya buna benzer kanam ve idarî diğer tedbirlerden zarar görmüş Türk mal, 
hak ve menfaatlerinin tasfiyesi hakkında Ksnım tasarısı, dosyası iîe birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 1 . 11 . 1974 tarikinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 27,' 
29 . 1; 2 . 3 . 1976 tarihli 45, 47 ve 70 nci Birleşimlerin İz öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 187) 

Diş'şleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu. 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve 17 . 3 •_ 1976 
Tanıtma Komisyonu / 
Esas No. : 1/411 • 

Karar No. : 7 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 2 Mart 1976 tarihli 70 nci Birleşi tinde öncelikle görüşülerek işaret oyuyle kabul edilen, 
Romanya'da millîleştirme tedbirleri veya buna benzer kanunî ve idarî diğer tedbirlerden zarar görmüş Türk 
mal, hak ve menfaatlerinin tasfiyesi hakkında Kanun tasarısı Millet Meclisinin 4 Mart 1976 tarih ve 1320 sa
yılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 17 Mart 1976 tarihli Bir
leşiminde Adalet, Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

I) Tasan, Romanya'da alınmış olan millîleştirme tedbirleri veya buna benzer kanunî ve idarî diğer tedbir
lerden zarar görenler için 1 Aralık 1966 gün ve 789 sayılı Kanunla tasdik edilmiş Anlaşma gereğince Romen 
Hükümetinin ödediği tazminatın hak sahiplerine bu ka ıimda yazılı esaslar dairesinde dağıtımını öngörmekte
dir. 
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Romanya Halk Cumhuriyeti Hükümeti, Devletimizin ve Türk uyruklu hakikî ve hükmî şahısların Romen 

Hükümetince alınmış olan millîleştirme tedbirleri veya buna benzer kanunî ve idarî diğer tedbirlerden zarar 
görmüş mal, hak ve menfaatleri için Hükümetimize 275 000 Amerikan dolarlık götürü bir meblağın kesin ve 
toptan bir tazminat olarak ödenmesini amaçlayan sözleşme 22 Haziran 1965 tarihinde Bükreş'de Hükümetimiz 
ile Romanya Halk Cumhuriyeti arasında imzalanıp, 1 Aralık 1966 gün ve 789 sayılı Kanunla onaylanmıştı. 

Bu anlaşma ile Romanya Cumhuriyeti, meblağın dağıtımı ile hiç bir sorumluluk yüklenmemiş ve tazmina
tın her dosya için ayrı ayrı tespit edilmemiş olması ve zarar gören mal, hak ve menfaatlerin gerçek kıymetleri
nin bilinmemesi önemli sorunlar yaratmış ve bu soruna çözüm getirmek amacı ile dağıtımın hangi usul ve esas
lar dairesinde yapılacağını belirlemek zorunluluğu hâsıl olmuş ve işbu tasarı da bu amaçla tanzim ve tedvin 
edilmiştir. 

Komisyonumuzda hazır bulunan Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Genel Müdürü tarafından verilen bilgiye 
göre, bu Anlaşma vücude getirildiği tarihte ilgili makamlar hak sahiplerinin 245 civarında olacağını tahmin 
etmiş ve fakat zaman içinde 45 yeni müracaat ile karş laşıîmıştır. 

Arz edildiği üzere Romanya'nın bu iş ve işlemler için verdiği 275 000 Amerikan Doları ferden ferda hak 
sahiplerinin hak ve menfaatlerinin gözetilmesi ve hesaplanması suretiyle bulunan bir rakam olmayıp global 
olarak verilmiştir. Bu nedenle hak sahiplerinin hak ve menfaatlerinin ne şekilde karşılanacağı yukarıda belir
tildiği gibi bir sorun olarak ortaya çıkmış ve mümkün mertebe hak ve menfaatlerin adaletli bir ölçüde karşı
lanabilmesi amaç bilinmiş ve bu yolda, ilgili bakanlık olan Maliye Bakanlığınca gerekli tedbirlerin alınması 
öngörülmüştür. Sözleşmeye göre karşılanacak olan hak ve menfaatlerin 22 Haziran 1965 tarihine kadar mey
dana gelmiş olan hak ve menfaat kayıplerı ile sınırlıdır. 

Verilen bilgiye göre Romanya'daki millîleştirme ve benzeri işlemlerin yer aldığı 1950 yılından önceki iş ve 
işlemlerde bazı hak ve menfaatlerin özel düzenlemeler ile o tarihlerde korunduğu da anlaşılmıştır ki, bu hak ve 
menfaatler de bu tasarının kapsamı dışındadır. 

II. - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 ncü maddeleri de komisyonumuzca da 
aynen kabul edilmiştir. 

III. - Bu kanun mevzu hak ve menfaatlerin daha uzun bir süre sürüncemede kalmaması ve adaletli bit" 
dağıtımı gerektiği temenni olarak ifade edilmiştir. 

İşbu raporumuz, gereğinin ifası için Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Sözcü 
İstanbul 

Erdoğan Adalı 

Üye 
Bolu 

T. Yaşar Gül ez 

Üye 
Diyarbakır 

Selâhattin Cizrelioğlu 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
İstanbul 

Besim Üstünel 

Üye 
Kayseri 

Sami Turan 

571) 

Başkan 
Bitlis 

Kâmran inan 

Kâtip 
Manisa 

Oral Karaosmanoğlu 
İmzada bulunamadı. 

Üye 
Giresun 

Hayrettin Erkmen 

Üye 
Niğde 

A. Emre İleri 

Üye 
Tabiî Üye 

Ahmet Yıldız 
Toplantıda bulunamadı. 

Başkanvekili 
C. Bşk. S. Ü. 
Özer Derbil 

Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Ankara 

Atıf Benderlioğlu 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Kars 

Sırrı Atalay 
İmzada bulunmadı. 

Üye 
Kayseri 

Ziya Müezzinoğlu 
Üye 

Tabiî Üye 
Selâhattin Özgür 

C. Senatosu (S. Sayısı 
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Bütçe ve Plan Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plan Komisyonu 5.4. 1976 
Esas No. : 11441 

Karar No. : 21 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 2.3,1976 tarihli 70 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyle kabul edilen, 
Romanya'da millîleştirme tedbirleri veya buna benzer kanuni ve idarî diğer tedbirlerden zarar görmüş Türk 
mal, hak ve menfaatlerinin tasfiyesi hakkında kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 4 . 3 . 1976 ta
rihli ve 1320 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 5.4.1976 
tarihli Birleşiminde Maliye ve Dışişleri Bakanlığı temsilcileri de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

I) Tasarı, Hükümetimiz ile Romanya Halk Cumhuriyeti arasında 22 . 6 . 1965 tarihinde Bükreş'te imza
lanan ve 1 . 12 . 1966 tarihli ve 789 sayılı Kanunla da onaylanan, «askıda olan malî meselelerin halledilmesi 
için Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Halk Cumhuriyeti arasında anlaşma» gereğince Romanya 
Halk Cumhuriyetinin vermeyi kabul ettiği tazminatın hak sahiplerine hangi esaslar dairesinde dağıtılacağını 
öngörmektedir. 

Anılan anlaşma ile, Romanya Halk Cumhuriyeti Hükümeti, kanunî, idarî veya diğer millîleştirme ted
birlerinden zarar gören Türk uyruklu hakikî veya hükmî şahısların mal, hak ve menfaatleri için 275 bin 
Amerikan doları tazminat vermeyi ve tazminatın ödenmesi ile de bu durumdan doğan bütün taleb ve istek
lerin ibra edilmiş sayılmasını kabul etmişti. 

Ancak, götürü meblâğın dağıtımı çok karışık bir durum yaratmakta, gerçekten tazminata hak kazanan
ların tespiti, zarar gören mal, hak ve menfaatlerin kıymetlerinin takdiri, tazminatın ne ölçüde dağıtılacağı 
büyük bir sorun olmaktadır. 

İş bu tasarı ile yukarıda değinilen sorunlara hal çaresi getirilmekte ve böylece uzun zamandır mağdur 
olan hak sahipleri gözetilmektedir. 

Komisyonumuz, amacı itibariyle tasarısı olumlu bulmuş ve benimsemiştir. 
II) Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1Q, 11, 12 ve 13 ncü maddeleri Komisyonumuzca da 

aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yük°>ek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ankara 

Yiğit Köker 

Aydın 
Halil Goral 

Toplantıda bulunamadı 

Gaziantep 
/. Tevfik Kutlar 

Başkan V. 
C. Bşk. S. Üye 

Selâhaddin Babüroğlu 

C. Bşk. S. Üye 
Zeyyat Baykara 

Toplantıda bulunamadı 

Gümüşhane 
Ö. Naci Bozkurt 

Sözcü 
Zonguldak 

A. Demir Yüce 

C. Bşk. S. Üye 
Fethi Çelikbaş 

Toplantıda bulunamadı 

Kahraman M araş 
Adnan Karaküçük 

Toplantıda bulunamadı 

Kâtip 
Balıkesir 
Raif Eriş 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

Kars 
Y. Ziya Ayrım 

Kütahya Tabiî Üye Trabzon 
Ahmet Özmumcu Haydat', Tunçkanat Hasan Güven 

Toplantıda bulunamadı 

C. Senatosu (S. Sayısı : 571) 



MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Romanya'da Millîleştirme Tedbirleri Veya Buna Benzer Kanunî ve İdarî Diğer Tedbirlerden Zarar Görmüş 
Türk Mal, Hak ve Menfaatlerinin Tasfiyesi Hakkında Kanun Tasarısı 

I) Konu : 

MADDE 1. — Romanya'da alınmış olan milfiieştirme tedbirleri veya bana benzer kanunî ve idarî diğer 
tedbirlerden zarar görenler için, 1 . 12 . 1966 gün ve 789 sayılı Kanunla tasdik edilmiş Anlaşma gereğince 
Romen Hükümetinin ödediği tazminat, hak sahiplerine bu kanunda yazdı esaslar dairesinde dağıtılır. 

II) Tazminattan istifade edecekler : 

MADDE 2. — Birinci maddede yazdı tazminattan, Türk Devleti ile Türk uyruklu hakikî ve hükmî şahıs
lar istifade eder. 

Ancak, Türk uyruklu şahısların, Romen Hükümetlice millîleştirme veya buna benzer kanunî ve idarî di
ğer tedbirlerin alındığı anda Türk vatandaşı olup, Anlaşmanın imzası tarihi olan 22 . 6 . 1965 tarihinde de 
Türk vatandaşı olması ve 5 7 . 1963 tarihine kadar Dışişleri Bakanlığına müracaat etmiş bulunması şart
tır. 

Bu hükümler, Türk uyruklu şahısların mirasçılar;, Anlaşmanın imzası tarihinde Türk vatandaşlığında bu
lundukları takdirde, onlara da uygulanır. 

III) Tazminatın şümulü : 

MADDE 3. — Tazminat, ikinci maddede yazılı şahısların 1 . 12 . 1966 gün ve 789 sayılı Kanonla tas
dik olunan Anlaşmamn imzalandığı 22 . 6 . 1965 tarihine kadar, Romen Hükümetince alınan tedbirlerden za
rar görmüş ve aşağıda yazılı olanlar dışında kalan mal, hak ve menfaatleri karşılığıdır: 

a) 22 . 6 . 1965 tarihinden itibaren alınmış tedbirlerden zarar görmüş mal, hak ve menfaatler, 
b) Bankuıoîiar, 
c) Bankalardaki paralar, 

d) Tahviller, 
e) Dahüî istikraz tahviller!, 

f) Harpte zarar görmüş mallara müteallik tazminat, 
g) Emeklilik primleri, 

h) 22 . 6 „ 1965 tarihinde özel mülkiyette bulunan taşınmaz mallar. 

IV) Hakhn ispat: ; 

a) İbrazı mecburî belgeler : 

MADDE 4. — Tazminat verilmesini talep edenkr, haklarım aşağıda yazılı belgelerle tevsike mecburdur
lar. 

a) Kayıtlı bulundukları nüfus idarelerinden verilen ve vatandaşlığımızı ne suretle ve hangi tarihte iktisap 
ettiklerini belirten belgenin ash, 

b) Mal, hak ve menfaatlerin Romen Hükümetince alınmış millîleştirme tedbirleri veya buna benzer ka
nunî ve idarî diğer tedbirlerden zarar gördüğünü belirten ve tedbirin alındığı tarihi de gösteren Romen res
mî makamlarınca verilmiş her çeşit belge asılları veya örnekleri ile noterden tasdikli Türkçe örnekleri, 

Bu belgelerin asıl veya örneklerinin bulunmaması halinde tazminat verilmesini talep edenlerin taleplerinin 
tetkiki ve bu belgelerin Dış Temsikiliklerimiz aracıhği ile teinini için; 

C. Senatosu (S. Sayısı : 571) 
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DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TANITMA 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Romanya'da Millîleştirme Tedbirleri Veya Buna Ben
zer Kanunî ve idarî Diğer Tedbirlerden Zarar Görmüş 
Türk Mal, Hak ve Menfaatlerinin Tasfiyesi Hakkında 

Kanun Tasarısı 

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

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

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

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Romanya'da Millîleştirme Tedbirleri Veya Buna Ben
zer Kanunî ve İdarî Diğer Tedbirlerden Zarar Görmüş 
Türk Mal, Hak ve Menfaatlerinin Tasfiyesi Hakkında 

Kanun Tasarısı 

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

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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• (Millet Meclisinin kabul ettiği metin) -'•'.--,_.:..-

Taşınmaz malların tapu senetleri veya mülkiyeti ispat eden sair belgelerin asılian veya örnekleri, 

Taşınmaz mallar ile varsa 3 ncü maddenin a - h fıkrasında yazılı olanlar dışında kalan sair hak ve men
faatlerin mahiyet ve miktarım belirten belge assUan veya örnekleri, 

Veya mal, hak ve menfaatlerin mahiyetini, kimlere ait olduğunu, miktar ve cinsini ve bunlann tespiti
ne yarar sair bilgileri ihtiva eden beyannameyi, 

c) İbraz veya Dış Temsilciliklerimiz aracılığı ile temin olunan ve mal, hak ve menfaatlerin millîleştirme 
tedbirleri veya buna benzer kanun ve idarî diğer tedbirlere tabi tutulduğunu gösterir belge ve yazılarda malik 
olarak gösterilen kişi hayatta değilse, mirasçıîanm gösterir veraset belgesi. 

b) Millîleştirme belgesi aranmayacak haller : 

MADDE 5. — Dışişleri Bakanlığınca evvelce yapılan ilân ve tebligat üzerine belge ibraz edenlerden, Ro
men Hükümeti ile Bükreş'te yapılan müzakereler sırasında, Türk Heyetince düzenlenen tutanaklarda ve fiş
lerde Romen Heyetince miilîleştirildiği veya buna benzer kanunî ve idarî diğer tedbirlere tabi tutulduğunun 
kabul edildiği yazılı mal, hak ve menfaatler için, dördüncü maddenin (b) fıkrasında yazılı belgeler aranmaz. 

Diğer belgelerden noksan olanlar talep edilir. 

V) Hakkın düşümü : 

MADDE 6. — Dışişleri Bakanlığınca evvelce yapılan ilân ve tebligata rağmen belge ibraz edemeyenler 
ile belgeleri noksan oianlann, kendilerine verilecek süre içinde de istenilen belgeleri ibraz etmedikleri takdir
de tazminat talep haklan düşer. 

4 ncü maddenin (c) fıkras-nda yazdı veraset belgesi için, tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içinde yetkili 
mahkemeye başvurulmuş ve kesinleştiği tarihten itibaren de aynı süre içinde ibraz edilmiş olması şarttır. 

7 nci maddede yazılı komisyonca verilecek süre, üç aydan az olamaz. Gerektiği takdirde 3 ayhk bir süre 
daha verilebilir. 

Tebligat 7201 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır. 

VI) Hak .sahiplerini ve verilecek tazminatı tespit yetkisi : 

MADDE 7. — Tazminat verilmesini talep edenlerin hak sahibi olup olmadıkları, hak sahibi olanlara ve
rilecek tazminat miktan, 17 . 3 . 1969 gün ve 1135 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasında yazılı bakan
lıklar ve Merkez Bankasınca tayin olunan temsilcilerin iştirakiyle kurulan «Takdir ve Tevzi Komisyonu» ta
rafından tespit ve takdir olunur. 

Komisyonun faaliyetine yardımcı olmak üzere, Maliye Bakanlığı personeli arasından aynca bir büro teşkil 
edilir. 

Komisyonun görev ve yetkOeri ile, büronun teşkil tarzı, tazminatın hak sahiplerine ödeme şekil ve usulleri, 
tutulacak defterler, komisyon başkan ve üyelerine ve büroda görevlendirilen mematlara verilecek ücretler 
yönetmelikle tespit olunur. Yönetmelik 2 ay içinde hazırlanır ve büro bu süre içinde teşkil olunarak çalışma
ya başlar. 

VII) Tazminat olarak dağıtılacak para : 

MADDE 8. — Hak sahiplerine dağıtılacak para, 1 . 12 . 1966 gün ve 789 sayılı Kanunla tasdik olunan 
anlaşma gereğince Romanya Halk Cumhuriyetinin ödediği 275 bin Amerikan Dolan tutan olan ve iki millî 
bankaya yatınlmış bulunan Türk parası ile, bunun faiz ve ikramiye gibi gelirlerinin toplamıdır. 

Ancak, kesin dağıtıma başlandığı anda bankalardaki meblâğı faiz getirmeyen bir hesaba nakle Maliye Ba
kanı yetkilidir. 
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(Kabul ettiği metin) 
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(Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Mîllet Meclisi metninin 8 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Mîllet Meclisi metninin 6 ncı mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 
VIII) Kıymet takdiri : 

MADDE 9. — Hak sahibi olduklarına Takdir ve Tevzi Komisyonunca karar verilen kişilere ödenecek tazmi
nat, tazminatın şümulüne giren mal, hak ve menfaatlerin; 

a) Tapu senetleri veya mülkiyeti ispat edici belgelerle Romen resmî makamlarınca verilen diğer belgelerde 
yazılı kıymetleri, 

b) llgüi dış temsilciliklerimiz vasıtasıyle yaptırdacak tetkikat ve tahkikatla vasıf ve müştemilât, mevki ve yüz 
ölçümlerine göre tespit edilen kıymetleri, 

c) (a) ve (b) fıkralarına göre kıymetlerinin tespiti mümkün olmayanlar için emsallerinin kıymetleri, 
Gözönünde tutulmak suretiyle aynı komisyonca takdir olunur. 

IX) Tazminatın ödenmesi : 

MADDE 10. — Takdir ve Tevzi Komisyonunca hak sahiplerinin tamamı tespit edildikten ve 9 ncu madde 
gereğince alacakları tazminat tutan bulunduktan sonra ödemeye başlanır. 

Hak sahipleri için takdir olunmuş tazminat tutan, 8 nci maddede yazılı dağıtılacak tazminattan fazla olduğu 
takdirde, her hak sahibi için takdir olunan tazminattan gerekli oranda indirme yapılır. 

Ancak, gerek hak sahibi olmadıklanna karar verilmesinden, gerek hak sahibi olduğuna karar verilmekle bera
ber takdir olunan tazminatın azlığından dolayı itiraz edenlerin bulunması halinde, bunlann taleplerinin karşı
lanabilmesi için, ihtilaflı dosyalar için, mevcut paranın % 3ö'u bloke edilir ve % 70'i avans olarak hak sahiple
rine ödenir. 

X) Komisyon kararlarına itiraz : 

MADDE 11. — Tazminat verilmesini talebedenler, Takdir ve Tevzi Komisyonunca hali sahibi oîmadıklan 
hakkındaki kararlara; hak sahibi olduktan kabul edilenler ödenecek tazminatın hesabına esas olacak kıymet 
takdirine müteallik kararlara tebliğ tarihini takibedcn günden itibaren 30 gün içinde ve bir defaya mahsus ol
mak üzere aym komisyon nezdinde itiraz edebilirler. 

XI) Yürürlük ve yürütme : 

MADDE 12. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüje girer. 

MADDE 13. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(Dışişleri Turizm ve Tanıtma Komisyonunun) 

(Kabul ettiği metin) 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

(Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclis; 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 10 ncu 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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